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ΠΕΡΙΛΗΧΗ

την παροϑςα εργαςύα διερευνϊται η χρόςη του μϋςου κοινωνικόσ δικτϑωςησ
“Twitter” απϐ τουσ βουλευτϋσ του ελληνικοϑ κοινοβουλύου. Πραγματοποιεύται, εν
πρώτοισ, επιςκϐπηςη του θεωρητικοϑ πλαιςύου, το οπούο εύναι αρκετϊ ευρϑ, καθώσ τα
μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ αποτελοϑν ϋνα ςχετικϊ πρϐςφατο πεδύο ακαδημαώκόσ
μελϋτησ.
Για την ϋρευνα τησ χρόςησ του Twitter απϐ τα μϋλη τησ ελληνικόσ Βουλόσ
διενεργοϑνται τϐςο ποςοτικϋσ, ϐςο και ποιοτικϋσ μϋθοδοι. το πρώτο ςτϊδιο τησ
μελϋτησ υλοποιεύται ποςοτικό ανϊλυςη εκ τησ οπούασ προκϑπτει ο δεύκτησ
ακολουθηςιμϐτητασ, και ςτη ςυνϋχεια για τουσ 32 πιο ακολουθόςιμουσ βουλευτϋσ
υπολογύζεται και ο βαθμϐσ ςϑμπλεξησ.
Οι 16 βουλευτϋσ που ςυγκεντρώνουν τουσ μεγαλϑτερουσ βαθμοϑσ ςϑμπλεξησ
μελετώνται περαιτϋρω ςτο ποιοτικϐ ςκϋλοσ τησ μελϋτησ. Διενεργοϑνται, ειδικϐτερα,
δομημϋνεσ ςυνεντεϑξεισ, καθώσ και αναλϑςεισ περιεχϐμενου με βϊςη τισ ετικϋτεσ και
τισ αναφορϋσ που ϋχουν χρηςιμοποιόςει οι βουλευτϋσ κατϊ το τρύμηνο 20-08-2016 ϋωσ
20-11-2016.
Κϑριοι ςτϐχοι απϐ τη διεξαγωγό τησ ανωτϋρω ϋρευνασ εύναι να εξεταςθεύ τι
εύδουσ αναρτόςεισ προτιμοϑν να αναρτοϑν οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ, εϊν και κατϊ πϐςο
αλληλεπιδροϑν με τουσ χρόςτεσ, καθώσ και ποιεσ εύναι οι επιδϐςεισ τουσ ςε
ςημαντικοϑσ δεύκτεσ, ϐπωσ εύναι η ακολουθηςιμϐτητα και η ςϑμπλεξη.
Οι ςυνεντεϑξεισ πραγματοποιοϑνται, καθώσ κρύνεται ενδιαφϋρον να κατανοηθεύ
ποια εύναι και η οπτικό και ϊποψη του ύδιου του πολιτικοϑ προςωπικοϑ για τα
ςϑγχρονα μϋςα επικοινωνύασ και ποιοι όταν οι πρωταρχικού λϐγοι που τουσ οδόγηςαν
να ενταχθοϑν ςτον κϐςμο των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ.

ΣΙΣΛΟ: «Φρόςη του Twitter απϐ τα μϋλη του Ελληνικοϑ Κοινοβουλύου»
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ : χρόςη ψηφιακών κοινωνικών δικτϑων απϐ πολιτικϋσ οντϐτητεσ
ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ : ψηφιακϊ μϋςα επικοινωνύασ, Twitter, πολιτικού, Ελληνικϐ
κοινοβοϑλιο, κϐμματα, ακολουθηςιμϐτητα, ςϑμπλεξη, ετικϋτα, αναφορϊ, πολιτικό
επικοινωνύα.
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ABSTRACT

The present research studies the use of the social media platform “Twitter” from
the members of the Greek parliament. Firstly, has been carried out an overview of the
theoretical framework, which is wide, because social media is a relatively new field of
academic research.
In order to study the use of Twitter by the Greek politicians, quantitative as well
as qualitative methods of research are being conducted. In the first part of the study a
qualitative analysis is being implemented, which results to the followership index and,
for the 32 parliament members with the highest followership rank, the engagement
rank.
The 16 politicians with the higher engagement rank are being analyzed more in
the qualitative part of the research. Particularly, structured interviews (questionnaires)
are being conducted, as well as content analysis which is based on the hashtags and the
mentions that have been used by the parliament members during the following time
period: 20/08/2016 – 20/11/2016.
Main objectives of the present study is to understand what kind of tweets is
more preferable by the Greek politicians, if and to what extent are interactive with other
users and which is their performance at important indexes, such as the followership and
the engagement. It is, moreover, interesting to know what is their own perspective and
view of the modern social networks and which were the principal reasons that lead
them at joining the new social media “space”.

TITLE: “Use of Twitter by the members of the Greek Parliament”
RESEARCH FIELD: use of the social media by politicians
KEYWORDS: digital communication media, Twitter, politicians, Greek parliament,
parties, followership, engagement, hashtag, mention, political communication.
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1

ΕΙΑΓΨΓΗ
Σα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ (social media)1 αποτελοϑν ςτη ςημερινό εποχό
ςχεδϐν αναπϐςπαςτο τμόμα τησ καθημερινϐτητασ εκατομμυρύων ατϐμων ανϊ τον
πλανότη. Ωνθρωποι με διαφορετικϐ τϐπο διαμονόσ, που χωρύζονται απϐ χιλιϊδεσ
χιλιϐμετρα, με διαφορετικό γλώςςα, αλληλοςυγκρουϐμενεσ απϐψεισ ςχετικϊ με την
πολιτικό, τη θρηςκεύα, τα κοινωνικϊ ζητόματα, ϐλοι ϋχουν τη δυνατϐτητα να
επικοινωνοϑν, να ανταλλϊςςουν ιδϋεσ, να οργανώνουν ςυλλογικϋσ δρϊςεισ με ευκολύα,
ταχϑτητα, αμεςϐτητα και ςε ϋνα εϑχρηςτο ψηφιακϐ περιβϊλλον.
Οι ανωτϋρω καινοτομύεσ εύναι μϐνο μερικϋσ απϐ τισ δεκϊδεσ διαφοροποιόςεισ
που επϋφεραν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτισ ςυνόθειεσ των ανθρώπων
παγκοςμύωσ. Ϊνα εκ των ςημαντικϐτερων τμημϊτων τησ αλλαγόσ εντοπύζεται ςτο
πεδύο τησ πολιτικόσ, καθώσ πλϋον πολύτεσ και πολιτικού εύναι εφικτϐ να αλληλεπιδροϑν
ϊμεςα, γρόγορα και απρϐςκοπτα. Δεν εύναι αναγκαύο να μεταβεύ ο πολύτησ ςτο
πολιτικϐ γραφεύο του εκϊςτοτε βουλευτό για να εκφρϊςει ϊμεςα την ϊποψό του ςε
αυτϐν, ϐπωσ και δεν εύναι υποχρεωμϋνοσ ϋνασ υποψόφιοσ βουλευτόσ να δαπανόςει
υψηλϊ χρηματικϊ ποςϊ ςε δαπανηρϋσ και ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ αποτυχημϋνεσ
προεκλογικϋσ εκςτρατεύεσ.
Μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϐπωσ το Twitter ό το Facebook, παρϋχουν μια
μοναδικό ευκαιρύα ςτο πολιτικϐ προςωπικϐ για να επικοινωνόςει τισ θϋςεισ του ςε ϋνα
ευρϑ ακροατόριο, οικονομικϊ, χωρύσ τη διαμεςολϊβηςη δημοςιογρϊφων των
παραδοςιακών μϋςων ενημϋρωςησ (εφημερύδα, ραδιϐφωνο, τηλεϐραςη) και δύχωσ
χρονικοϑσ περιοριςμοϑσ. Οι χρόςτεσ, επιπροςθϋτωσ, μποροϑν να ςχολιϊζουν τισ
αναρτόςεισ των πολιτικών, να τισ αναδημοςιεϑουν δύνοντϊσ τουσ την ιδιϐτητα τησ
ιικϐτητασ (virality)2 ό να τισ επιβραβεϑουν με like (δόλωςη “μου αρϋςει”) ό favorite
(αγαπημϋνο)3.

1

τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “socialmedia” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
2
τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “virality” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“ιικότθτα”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
3
τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “favorite” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“αγαπθμζνο”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.

2

Μεγϊλη μερύδα ακαδημαώκών ϋχει προχωρόςει ςτη μελϋτη των νϋων δεδομϋνων
που προϋκυψαν ςτην πολιτικό επικοινωνύα εξαιτύασ των νϋων μϋςων, αλλϊ ςτην
Ελλϊδα τϋτοιου εύδουσ ϋρευνεσ βρύςκονται ακϐμη ςε πρώιμο ςτϊδιο. Λαμβϊνοντασ, ωσ
κατϊ ςυνϋπεια, υπϐψη την αναγκαιϐτητα και τη χρηςιμϐτητα διεξαγωγόσ ερευνών ςε
για την ελληνικό περύπτωςη ςτο εν λϐγω πεδύο, κρύθηκε ςκϐπιμη η διερεϑνηςη του πώσ
χρηςιμοποιοϑν οι Ϊλληνεσ πολιτικού, και ειδικϐτερα οι βουλευτϋσ του Ελληνικοϑ
Κοινοβουλύου, τισ καινοτομύεσ που ϋχουν ειςϊγει τα μϋςα κοινωνικό δικτϑωςησ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο πρώτοσ εκ των κϑριων πυλώνων τησ παροϑςασ εργαςύασ
εύναι η ενδελεχόσ μελϋτη του θεωρητικοϑ πλαιςύου, το οπούο εύναι ιδιαύτερα ευρϑ και μη
ςυγκεκριμϋνο. Αυτϐ οφεύλεται αφενϐσ ςτο γεγονϐσ ϐτι η μελϋτη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ ξεκύνηςε ςχετικϊ πρϐςφατα (ϑςτερα απϐ τισ Αμερικϊνικεσ εκλογϋσ του
2008), και αφετϋρου τα ύδια τα νϋα μϋςα επικοινωνύασ ϋχουν μϋχρι ςτιγμόσ μικρό
διϊρκεια ζωόσ (λ.χ. το Facebook ιδρϑθηκε το 2004 και το Twitter το 2006).
Ο Jungherr (2014) υλοπούηςε μια αναλυτικό βιβλιογραφικό επιςκϐπηςη, ςτην
οπούα ςυγκεντρώνει τισ κυριϐτερεσ θεωρύεσ για τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ και την
πολιτικό ϋωσ ςόμερα. Με βϊςη την προαναφερθεύςα απϐπειρα ςϑνοψησ των θεωριών
που ςχετύζονται με το υπϐ μελϋτη ερευνητικϐ πεδύο και ςε ςυνδυαςμϐ με οριςμϋνα
επιπρϐςθετεσ θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ καταςκευϊςτηκε ο κϊτωθι πύνακασ:
Πύνακασ 1. Θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ για τη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτο πεδύο τησ
πολιτικόσ.

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΘΕΨΡΙΑ
Καθοριςμϐσ τησ ατζϋντασ (Agenda Setting)
Πλαιςύωςη (Framing)

Έρευνα ςτον τομέα τησ επικοινωνίασ
(Communication Research)

Επιλεκτικό Ϊκθεςη (Selective Exposure)
Θεωρύα ϑμπλεξησ (Engagement4 Theory)
Θεωρύα Αμοιβαιϐτητασ (Reciprocity5 Theory)
Μοντϋλο επικοινωνύασ πολλού-προσ-πολλοϑσ
(many–to–many communication model)

4

τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “engagement” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“ςφμπλεξθ”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
5
τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “reciprocity” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“αμοιβαιότθτα”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.

3
Διαβοϑλευςη (Deliberation)
Κανονικοπούηςη

vs.

Μεταςχηματιςμϐσ

(Normalization VS. Transformation)

Πολιτική Θεωρία (Political Theory)

Εξιςορρϐπηςη

vs.

Κανονικοπούηςη

(Equalization vs. Normalization)
Ιογενόσ Πολιτικό (Viral6 Politics)
Πολιτικό Πϐλωςη (Political Polarization)

Χυχολογικέσ Επιδράςεισ
(Psychological Effects)

Ϊκθεςη ςε πολιτικϋσ αναρτόςεισ
Φρόςεισ

&

Ικανοποιόςεισ

(Uses

&

Gratifications)

Σο θεωρητικϐ υπϐβαθρο τησ παροϑςασ ϋρευνασ ςτηρύχθηκε ωσ επύ το πλεύςτον
ςτα ερευνητικϊ πεδύα τησ επικοινωνύασ και τησ πολιτικόσ επικοινωνύασ, καθώσ και τα
δϑο ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη τϐςο με τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, ϐςο και με την
πολιτικό επικοινωνύα ςτο πλαύςιο τησ ψηφιακόσ εποχόσ.
Η ερευνητικό διαδικαςύα κρύθηκε χρόςιμο να επικεντρωθεύ ςε ϋνα μϋςο
κοινωνικόσ δικτϑωςησ εξαιτύασ τησ διαχεύριςησ μεγϊλου ϐγκου δεδομϋνων προσ
ανϊλυςη. Παρϊλληλα, η φϑςη του Twitter ενδεύκνυται για ανϊπτυξη πολιτικοϑ
διϊλογου και, ϋωσ ςόμερα, η πλειονϐτητα των ακαδημαώκών ερευνών που μελετοϑν την
πολιτικό και τα νϋα μϋςα επικεντρώνουν το ενδιαφϋρον τουσ ςτη χρόςη του Twitter
απϐ τουσ πολιτικοϑσ. Κατϊ ςυνϋπεια, για τουσ παραπϊνω λϐγουσ επιλϋχθηκε τελικώσ
το Σwitter να εξεταςθεύ πώσ το χρηςιμοποιοϑν οι πολιτικού και ςυγκεκριμϋνα οι
βουλευτϋσ του Ελληνικοϑ Κοινοβουλύου.
Απώτεροσ ςκοπϐσ τησ παροϑςασ μελϋτησ εύναι μϋςω ποςοτικών και ποιοτικών
μεθϐδων να διαπιςτωθεύ εϊν και πϐςο οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ αξιοποιοϑν το ςϑνολο των
δυνατοτότων που προςφϋρει το Twitter (λ.χ. ετικϋτα (hashtag)7, αναφορϊ (mention)8
κ.α.), εϊν αλληλεπιδροϑν ενεργϊ με τουσ χρόςτεσ του δικτϑου, ποια εύδη αναρτόςεων
επιλϋγουν να αναρτοϑν περιςςϐτερο (π.χ. ςχϐλια, φωτογραφύεσ, βύντεο κ.α.) και, τϋλοσ,
6

τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “viral” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο “ιογενισ”,
και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
7
τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “hashtag” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“ετικζτα”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
8
τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “mention” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“αναφορά”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.

4

ποιεσ εύναι οι επιδϐςεισ τουσ ςε μια ςειρϊ δεικτών (ακολουθηςιμϐτητα, ςϑμπλεξη κ.α.).
Η διερεϑνηςη του τρϐπου που χειρύζονται οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ τα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ ςτοχεϑει να αποτελϋςει αφορμό για διεξαγωγό και ϊλλων αντύςτοιχων
ερευνών, για να κατανοηθεύ πώσ ϋχουν αναδιαμορφώςει τα νϋα μϋςα επικοινωνύασ τισ
ςχϋςεισ πολιτικών και πολιτών.

5

ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1. AΠΟ ΣΗΝ «ΑΡΦΑΙΑ ΑΓΟΡΑ» ΣΗ ΧΗΥΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΙΣΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ΦΕΗ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΨΝ
«Bαςικό αρχό του δημοκρατικοϑ πολιτεϑματοσ εύναι η ελευθερύα. Αυτϐ λϋγουν
ςυνόθωσ εννοώντασ, ϐτι μϐνο ςτο πολύτευμα αυτϐ μετϋχει κανεύσ τησ ελευθερύασ. Διϐτι
ςτην ελευθερύα αποβλϋπει κϊθε δημοκρατύα», ςημειώνει ο Αριςτοτϋλησ ςτο ϋκτο βιβλύο
των Πολιτικών. Πρϊγματι ϊμεςη προϒπϐθεςη ϑπαρξησ μιασ δημοκρατικόσ κοινωνύασ
αποτελεύ η ελευθερύα ϋκφραςησ και λϐγου. το «Φρυςϐ αιώνα» του Περικλό ςτην
Αρχαύα Αθόνα, η Αρχαύα Αγορϊ, αποτϋλεςε την κοιτύδα τησ δημοκρατύασ, την απαρχό
τησ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτα κοινϊ και ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων που
επηρϋαζαν τισ ζωϋσ τουσ. τη δημοκρατύα τησ κλαςικόσ Αθόνασ κϊθε ϊνδρασ πολύτησ
γνόςιοσ Αθηναύοσ εύχε το δικαύωμα να απευθυνθεύ ςτουσ ςυμπολύτεσ του κατϊ τη
διϊρκεια τησ ςυνϋλευςησ τησ Εκκληςύασ του Δόμου και να θϋςει προσ ςυζότηςη
ζητόματα και θϋματα, τα οπούα αφοροϑςαν το κρϊτοσ.
Απϐ το προαναφερθϋν ιδεατϐ και πρώιμο μοντϋλο ϊμεςησ δημοκρατύασ, εξαιτύασ
τησ ραγδαύασ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ και του χώρου που καταλαμβϊνουν οι ςημερινϋσ
κοινωνύεσ, ϋχει καθιερωθεύ ςτη χώρα μασ η «κοινοβουλευτικό δημοκρατύα». Οι πολύτεσ,
δηλαδό, ςυμμετϋχοντασ ςε εκλογικό διαδικαςύα που διεξϊγεται ανϊ τϋςςερα ϋτη,
εκλϋγουν αντιπροςώπουσ, οι οπούοι εν ςυνεχεύα μποροϑν να προχωροϑν ςτη λόψη
αποφϊςεων και ςτη διαδικαςύα νομοθϋτηςησ αςκώντασ το δικαύωμα τησ ψόφου ςτο
Κοινοβοϑλιο. ταδιακϊ ςυντελεύται η δημιουργύα μιασ πολιτικόσ δημϐςιασ ςφαύρασ,
ςτα πλαύςια τησ οπούασ οι ϊνθρωποι δρουν ωσ πολύτεσ, διαμορφώνουν μια πολιτικό
ϊποψη και αςκοϑν το δικαύωμα τησ ψόφου. Η κατϊςταςη αυτό εύναι πρϐδηλο πωσ
διαφϋρει μεν απϐ το αρχαύο μοντϋλο δημοκρατύασ, εύναι πιο δημοκρατικό δε ςε
ςϑγκριςη με προηγοϑμενα πολιτικϊ ςυςτόματα, ϐπωσ εκεύνο τησ μοναρχύασ, ςτο οπούο
η εξουςύα βριςκϐταν ςτα χϋρια του εκϊςτοτε μονϊρχη, ο οπούοσ λϊμβανε μϐνοσ του
αποφϊςεισ για το ςϑνολο των πολιτών.
Με την πϊροδο του χρϐνου, οι ςχϋςεισ ανϊμεςα ςε πολιτικοϑσ και πολύτεσ, ςε
εκλεγϋντεσ και εκλογεύσ ξεκύνηςαν να διακατϋχονται απϐ ςυναιςθόματα ϋντονησ
δυςπιςτύασ και καχυποψύασ. Οι ςημερινού πολιτικού αθετοϑν, ςε μεγϊλο βαθμϐ, τισ

6

βερμπαλιςτικϋσ και ουτοπικϋσ προεκλογικϋσ τουσ υποςχϋςεισ και υιοθετοϑν ςυχνϊ
αυταρχικϋσ πολιτικϋσ πρακτικϋσ. Παρϊλληλα, οι εκλεγϋντεσ αφϐτου αποκτόςουν
κϊποιο αξύωμα κϑρουσ, ςταδιακϊ αγνοοϑν πωσ πρωταρχικϐσ τουσ ρϐλοσ εύναι να
αντιπροςωπεϑουν τουσ πολύτεσ ςτο Κοινοβοϑλιο και ϐχι να εξυπηρετοϑν τισ
προςωπικϋσ τουσ επιδιώξεισ.
Οι πολύτεσ, ϋπειτα, οδηγοϑνται ςυχνϊ ςτην απώλεια εκτύμηςησ και ςεβαςμοϑ
απϋναντι ςτο πολιτικϐ προςωπικϐ, ςτο οπούο διακρύνουν, πύςω απϐ το προςωπεύο τησ
καλόσ θϋληςησ, το πρϐςωπο τησ διαφθορϊσ. Ο Ηabermas (1987) επιςημαύνει πωσ ςτη
ςϑγχρονη κοινωνύα η οικονομύα και η πολιτικό αποτελοϑν ςυςτόματα που με το μϋςο
του χρόματοσ και τησ πολιτικόσ δϑναμησ μποροϑν να επηρεϊςουν και επύ τησ ουςύασ να
διαμορφώςουν μια κοινωνύα. Η παραπϊνω θϋςη θα μποροϑςε να εξηγόςει το πώσ
μεταβϊλλεται η ςυμπεριφορϊ ενϐσ πολιτικοϑ μετϊ το πϋρασ των εκλογών, οπϐτε
κατϋχει εξουςύα και δυνατϐτητα διαχεύριςησ του δημϐςιου χρόματοσ.
Πϋρα απϐ τη ςχϋςη πολιτικών και δημοκρατικοϑ πολιτεϑματοσ, αξιοςημεύωτη
κρύνεται και η ςχϋςη ανϊμεςα ςε μϋςα ενημϋρωςησ και δημοκρατύα, που μπορεύ να
θεαθεύ με βϊςη τρεύσ παραδϐςεισ (Dahlgren, 2009), οι οπούεσ παρουςιϊζουν διαφορϋσ
περιεχομϋνου μεταξϑ τουσ. Η πρώτη παρϊδοςη, πιο ςυγκεκριμϋνα, εςτιϊζει ςτην
πολιτικό επικοινωνύα, η οπούα προϋρχεται απϐ την πολιτικό επιςτόμη και οι ερευνητϋσ
τησ πολιτικόσ επικοινωνύασ μελετοϑν το επικοινωνιακϐ τρύγωνο μεταξϑ πολιτικών
προςώπων, μϋςων και πολιτών. Η δεϑτερη παρϊδοςη βαςύζεται ςτον Habermas και
ειδικϐτερα ςτη θεωρύα τησ δημϐςιασ ςφαύρασ, και η τρύτη παρϊδοςη ςτηρύζεται ςτισ
πολιτιςμικϋσ ςπουδϋσ (“cultural studies”), δύνοντασ βαρϑτητα ςτισ ςϑγχρονεσ μεθϐδουσ
και εξελύξεισ ςτη μοντϋρνα πολιτιςμικό θεωρύα (“cultural theory”). Σα μϋςα
ενημϋρωςησ διϋθεταν, μϋχρι πρϐτινοσ, το μονοπώλιο τησ πληροφϐρηςησ των πολιτών
και τησ καταςκευόσ ςυνειδόςεων, ενώ αρκετϋσ φορϋσ επηρϋαζαν, ανϊλογα με το
ςυμφϋρον τουσ, τισ εκλογικϋσ αποφϊςεισ των ψηφοφϐρων.
Σα ςϑγχρονα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, διαφοροποιοϑνται απϐ το παραπϊνω
πλαύςιο, καθώσ ανούγουν νϋουσ διαϑλουσ επικοινωνύασ μεταξϑ πολιτών και κρϊτουσ,
μεταξϑ ψηφοφϐρων και πολιτικών, γεγονϐσ που επαναπροςδιορύζει τη ςυμμετοχό του
ατϐμου πολιτικϋσ εξελύξεισ, δύνοντϊσ του τη δυνατϐτητα παρϋμβαςησ και κριτικόσ ςτα
πολιτικϊ πεπραγμϋνα. Σα νϋα μϋςα ςυνιςτοϑν πλϋον ϋνα παγκϐςμιο φαινϐμενο, καθώσ
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ϋχουν ειςϊγει καινοτομύεσ ςτουσ τομεύσ τησ επικοινωνύασ, τησ πολιτικόσ, τησ
διαφόμιςησ και των δημοςύων ςχϋςεων (Husain et al., 2014).
τον ϐρο “ηλεκτρονικό αγορϊ” (electronic agora) εύχαν αναφερθεύ οι Margolis
και Resnick (2000), αρκετϊ χρϐνια πριν απϐ την ϋλευςη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ. H χρόςη του διαδικτϑου και κατ’ επϋκταςη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ, οικοδομεύ ϋναν κϐςμο «επιγραμμικϐ» (online) που ςυνιςτϊ μια «δυνητικό
πραγματικϐτητα παρϊλληλη και επϊλληλη τησ πραγματικόσ» (Ρόγου, 2014). ε αυτϐ
τον νϋο ψηφιακϐ κϐςμο πολλϋσ φωνϋσ εκφρϊζουν μια ςειρϊ απϐ διαφορετικϋσ
πεποιθόςεισ, χωρύσ τουσ περιοριςμοϑσ τησ φυςικοϑ κϐςμου, τησ “φυςικόσ ςφαύρασ”
(Tromble, 2016), και των ατϐμων που κατϋχουν τα μϋςα ενημϋρωςησ (Coleman, 2005;
Corner 2007). υντελεύται, δηλαδό, ϋνα εύδοσ «ψηφιακόσ επανϊςταςησ», ό ςϑμφωνα με
ϊλλουσ μελετητϋσ, η τρύτη βιομηχανικό επανϊςταςη (Romero, 2014). Η ςυγκεκριμϋνη
μορφό επανϊςταςησ αναφϋρεται ςε μύα περύοδο που ϋχει ωσ αφετηρύα τη δεκαετύα του
1980 και ςυνεχύζεται ϋωσ και ςόμερα, ενώ κϑριο χαρακτηριςτικϐ τησ εύναι η μετϊβαςη
απϐ τισ αναλογικϋσ ηλεκτρονικϋσ και μηχανικϋσ ςυςκευϋσ ςτα ψηφιακϊ μϋςα
επικοινωνύασ τησ ςημερινόσ εποχόσ. Με τη ψηφιακό επανϊςταςη, επύςησ, καθύςταται
εφικτό η ουςιαςτικό μετϊβαςη ςτην εποχό τησ πληροφορύασ (information age) και ςτο
«παγκϐςμιο χωριϐ» (McLuhan, 1962) , καθώσ οι ϊνθρωποι ϋχουν την ικανϐτητα να
ενημερώνονται ςε πραγματικϐ χρϐνο για τα παγκϐςμια γεγονϐτα και να αντιδροϑν
ϊμεςα μϋςω των ςϑγχρονων διαδικτυακών επικοινωνιακών εργαλεύων.
Οι νϋεσ τεχνολογύεσ, ςϑμφωνα με οριςμϋνουσ ακαδημαώκοϑσ, ϋχουν τη
δυνατϐτητα να ενδυναμώςουν τισ κοινωνύεσ και να ενιςχϑςουν το δημοκρατικϐ
αύςθημα ςε παγκϐςμιο επύπεδο (Romero, 2014). Η Sassi (2001) αναφϋρεται ςτον ϐρο
“πολιτιςμικό ςτροφό” (“cultural turn”), ςτα πλαύςια τησ οπούασ το Διαδύκτυο
ςυμβϊλλει αποφαςιςτικϊ ςτη ραγδαύα αναδιαμϐρφωςη τησ ςϑγχρονησ κοινωνύασ και
κουλτοϑρασ. Παρϊλληλα επιςημαύνει (Sassi, 2001), ϐτι το Διαδύκτυο αποτελεύ μια “νϋα
αρϋνα” για τον πολιτικϐ κϐςμο, δομώντασ ϐχι μϐνο μύα ευρεύα δημϐςια ςφαύρα, αλλϊ
επύ τησ ουςύασ ϋνα πλόθοσ πολλών και διαφορετικών δημϐςιων ςφαιρών.
Η αλληλεπύδραςη αποτελεύ ϋνα κϑριο και ζωτικϐ χαρακτηριςτικϐ τησ νϋασ αυτόσ
ψηφιακόσ αγορϊσ ό ψηφιακόσ δημϐςιασ ςφαύρασ (Romero, 2014). Σα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ υποςτηρύζουν την ανθρώπινη ανϊγκη για κοινωνικό αλληλεπύδραςη, καθώσ
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οι ϊνθρωποι ςόμερα δαπανοϑν ϋνα ςημαντικϐ χρονικϐ διϊςτημα τησ καθημερινϐτητϊσ
τουσ μπροςτϊ ςε ϋναν ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό εύτε για εργαςιακοϑσ λϐγουσ εύτε για
ψυχαγωγικϊ αύτια. Οι χρόςτεσ των νϋων μϋςων επικοινωνύασ, ςτα πλαύςια μιασ
διαδικαςύασ «δημοκρατικοπούηςησ» τησ πληροφορύασ, μετατρϋπονται απϐ παθητικοϑσ
καταναλωτϋσ περιεχομϋνου ςε ενεργητικοϑσ δημιουργοϑσ (Romero, 2014).
To κοινϐ μετατρϋπεται ςε ςυμμϋτοχο ςτη διαδικαςύα τησ παραγωγόσ και
επεξεργαςύασ περιεχομϋνου, με αποτϋλεςμα να εύναι πιο κοντϊ ςτον ϐρο “prosumer”
που εύχε χρηςιμοποιόςει ο Alvin Toffler (1980). O Toffler, πιο ςυγκεκριμϋνα, ιςχυρύζεται
ϐτι ο καταναλωτόσ αποτελεύ ϋνα φαινϐμενο τησ εποχόσ τησ βιομηχανικόσ επανϊςταςησ
και πωσ ςτη μετα-βιομηχανικό περύοδο οι καταναλωτϋσ θα μετατραποϑν ςταδιακϊ ςε
καταναλωτϋσ-παραγωγοϑσ. Αυτϐ θα καταςτεύ εφικτϐ με τη ςυμβολό των νϋων
τεχνολογιών, ϐπωσ και πρϊγματι ςυνϋβη, καθώσ ςόμερα ο ϐροσ «ςυλλογικό ευφυϏα»
(collective intelligence)9 ό ο πληθοποριςμϐσ (crowdsourcing) ςυμπύπτουν με ϐςα
υποςτόριζε ο Toffler.
το νϋο ψηφιακϐ πλαύςιο τα ϊτομα ϋχουν τη δυνατϐτητα ςυζότηςησ επύ παντϐσ
επιςτητοϑ, ενώ δύνεται ςτουσ χρόςτεσ την αύςθηςη ϐτι δε βρύςκονται απϋναντι απϐ μια
οθϐνη ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό ό ενϐσ ϋξυπνου τηλεφώνου (smartphone), αλλϊ πωσ
με ϋναν ολϐκληρο κϐςμο. Οι χρόςτεσ αιςθϊνονται ϐτι αποτελοϑν μϋλη ενϐσ
«ςυμμετοχικοϑ διαδικτϑου», μιασ ανοιχτόσ πλατφϐρμασ που χαρακτηρύζεται απϐ την
ϑπαρξη διαφορετικών μεταξϑ τουσ απϐψεων, τη δυνατϐτητα διαμοιραςμοϑ
περιεχομϋνου (sharing) και την ελεϑθερη ροό τησ πληροφορύασ που βρύςκεται πϊντα
εκεύ, διαθϋςιμη, ελεϑθερη για ανταλλαγό ιδεών, ςυζότηςη και ενημϋρωςη. Οι πολύτεσ
μϋςω των καινοτϐμων εφαρμογών που προςφϋρουν οι ςϑγχρονεσ τεχνολογύεσ, ϋχουν
πρϐςβαςη ςε δημϐςια δεδομϋνα, με τα οπούα μποροϑν να ελϋγξουν το πολιτικϐ
προςωπικϐ και να παρϋμβουν ςτο πολιτικϐ γύγνεςθαι.
Δικτυωμϋνοσ ατομικιςμϐσ (networked individualism) εύναι ο ϐροσ που
χρηςιμοποιεύ ο Wellman (2000), οϑτωσ ώςτε να περιγρϊψει την ευχϋρεια που
παρϋχεται ςτο ϊτομο να προωθόςει προςωπικϋσ ςυνδϋςεισ ςτο διαδύκτυο
επιτρϋποντϊσ του να γύνει ενεργϐ μϋλοσ ςε πολλϋσ και διαφορετικϋσ πολιτικϋσ
κοινϐτητεσ, ςτισ οπούεσ θα όταν δϑςκολο να ςυμμετϊςχει ςτον υλικϐ κϐςμο. Σο
9

τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “collective intelligence” να αποδοκεί με τον
ελλθνόγλωςςο “ςυλλογικι ευφυΐα ”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
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διαδύκτυο προςφϋρει ςαφώσ μια μεγϊλη γκϊμα δυνατοτότων ςτουσ τομεύσ τησ
πληροφϐρηςησ,

τησ επικοινωνύασ και τησ πολιτικόσ κινητικϐτητασ ςε παγκϐςμιο

επύπεδο. Σα νϋα μϋςα ,επιπλϋον, δημιουργοϑν μια νϋα παγκϐςμια μορφό κοινωνύασ των
πολιτών (Keane, 2003), η οπούα λαμβϊνει χώρα ςε μια ψηφιακό δημϐςια ςφαύρα ό
διαφορετικϊ ςε μύα εικονικό αγορϊ (virtual agora) (Romero, 2014).
Οριςμϋνοι μελετητϋσ ταυτύζουν την ϋννοια του διαδικτϑου με εκεύνη των
ιςτοςελύδων κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Hinton & Hjorth, 2013), ϐμωσ ςϑμφωνα με τουσ
Kaplan και Haenlein (2012), η προαναφερθεύςα ψηφιακό επανϊςταςη και η ραγδαύα
εξϊπλωςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ δεν εύναι τύποτα περιςςϐτερο απϐ την
επιςτροφό του διαδικτϑου ςτισ αρχικϋσ του καταβολϋσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϐταν
πρωτοξεκύνηςε το Internet υπόρχαν διϊφορεσ ομϊδεσ ςυζητόςεων (π.χ. επιςτημονικό
φανταςύα, τεχνολογύεσ αιχμόσ), εντϐσ των οπούων οι χρόςτεσ εύχαν τη δυνατϐτητα να
ανταλλϊςουν απϐψεισ, περιεχϐμενο και υλικϐ που ϋχει παραχθεύ απϐ τον ύδιο το
χρόςτη. Οι Kaplan και Haenlein (2012), λοιπϐν, καταλόγουν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι δεν
υπϊρχουν μεγϊλεσ διαφοροποιόςεισ και μεταβολϋσ ςε ςϑγκριςη με το ςημερινϐ τρϐπο
και ςκοπϐ χρόςησ των διαδικτυακών πλατφϐρμων.
Πρϊγματι, ςτο ψηφιακϐ κϐςμο μπορεύ κανεύσ να πραγματοποιόςει ενϋργειεσ που
εύναι εφικτϐ να υλοποιηθοϑν και ςτο παραδοςιακϐ κοινωνικϐ πλαύςιο. Η ςημαντικό
διαφορϊ, ωςτϐςο, μεταξϑ ψηφιακοϑ και αναλογικοϑ κϐςμου εύναι η απϐςταςη, η
δυνατϐτητα δηλαδό επικοινωνύασ με ϊτομα ακϐμα και εϊν αυτϊ απϋχουν χιλιϊδεσ
χιλιϐμετρα το ϋνα απϐ το ϊλλο. Οι χρόςτεσ μποροϑν να αλληλεπιδροϑν μϋςω των
ςϑγχρονων μϋςων επικοινωνύασ, εύτε με λόψη βύντεο, εύτε με απλϋσ κλόςεισ και
μηνϑματα. Πϊντωσ ϐλα τα παραπϊνω πραγματοποιοϑνται, ωσ επύ το πλεύςτον, δωρεϊν
και αυτϐ αποτελεύ ςημεύο κλειδύ ςτην μεγϊλη απόχηςη μϋςων, ϐπωσ το Facebook και το
Twitter.
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2. ΟΡΙΜΟΙ ΒΑΙΚΨΝ ΕΝΝΟΙΨΝ
2.1 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ ΜΕΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ
Ϊνα παραδοςιακϐ κοινωνικϐ δύκτυο εύναι δυνατϐ να ειδωθεύ ωσ μύα ομϊδα
ανθρώπων που τουσ ςυνδϋει ϋνασ κοινϐσ δεςμϐσ (Mitchell, 1969; Turkat, 1980). Σα
κοινωνικϊ δύκτυα αναφϋρονται, επύςησ, ωσ «κοινωνικού κϑκλοι» (Kadushin, 1969;
Turkat, 1980) και ωσ «φυςικϋσ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ» (Attneave, 1976;Turkat, 1980),
ενώ κατϊ τον Horwitz (1977) (Turkat, 1980) «η ανϊλυςη των κοινωνικών δικτϑων
δύνει ϋμφαςη ςτην οργϊνωςη και ςτην αλληλεπύδραςη των κοινωνικών ηθοποιών».
το παρϐν ςημεύο αξύζει να επιςημανθεύ πωσ ο ϐροσ μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ
δεν εύναι καινοϑργιοσ, καθώσ δεν εύχε ωσ ςημεύο αφετηρύασ τον υπολογιςτό αλλϊ το
τηλϋφωνο. Ειδικϐτερα, ςτην Αμερικό ςτο τϋλοσ τησ δεκαετύασ του 1950 ϐταν υπόρχε η
μανύα με τα τηλϋφωνα (phone phreaking), o ϐροσ μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ
χρηςιμοποιόθηκε για τη διαρκό και επύμονη αναζότηςη των τηλεφωνικών βϊςεων απϐ
ϋνα μεγϊλο αριθμϐ ανθρώπων. Ο ϐροσ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ αναπτϑχθηκε
ςτη δεκαετύα του 1990, οπϐτε και υπόρξε, ςϑμφωνα με το περιοδικϐ Forbes, ϋντονη
αντιπαρϊθεςη ανϊμεςα ςε ϊτομα δημοφιλό ςτον κλϊδο του διαδικτϑου (Tina Sharkey,
Ted Leonsis, Darrel Berry) αναφορικϊ με το ποιοσ ειςόγαγε πρώτοσ τον ϐρο.
Σα νϋα μϋςα επικοινωνύασ επηρεϊζουν, μεταξϑ ϊλλων, το κοινωνικϐ, το πολιτικϐ,
το οικονομικϐ, καθώσ και το διαφημιςτικϐ πλαύςιο τησ καθημερινϐτητασ εκατομμυρύων
ατϐμων ανϊ την υφόλιο. Η προαναφερθεύςα πολυπλοκϐτητα καθιςτϊ αρκετϊ
περύπλοκο ϋργο το να ορύςει κανεύσ επακριβώσ τι εύναι τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
Κρύνεται, ωσ εκ τοϑτου, ςυνετϐ να οριςθεύ αρχικώσ το το περύφημο Web 2.0 που ϋμελλε
να φϋρει την επανϊςταςη τϐςο ςτο χώρο των νϋων τεχνολογιών, ϐςο και ςτην
καθημερινϐτητα των ανθρώπων. Ο εμπνευςτόσ του Web 2.0 Tim O’ Reilly, ιδρυτόσ και
CEO τησ O’Reilly Media, το ορύζει ωσ μια δικτυωμϋνη πλατφϐρμα που προςφϋρει ςτο
χρόςτη τη δυνατϐτητα να δημιουργεύ, να ςχεδιϊζει, να μοιρϊζεται περιεχϐμενο και
υπηρεςύεσ (O’ Reilly 2005).
Ο O’Reilly (2005), ειδικϐτερα, αναφϋρει πωσ «το Web 2.0 εύναι η επιχειρηματικό
επανϊςταςη ςτη βιομηχανύα των υπολογιςτών που ςυντελεύται απϐ την μετακύνηςη
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ςτο Internet ςαν πλατφϐρμα, και μια προςπϊθεια να κατανοόςουμε τουσ ϐρουσ τησ
επιτυχύασ αυτόσ τησ νϋασ πλατφϐρμασ. Ο βαςικϐτεροσ ανϊμεςα τουσ ϐρουσ εύναι ο εξόσ:
Δημιουργόςτε εφαρμογϋσ που θα μεγαλώςουν την απόχηςη του δικτϑου κϊνοντασ
περιςςϐτερο κϐςμο να το χρηςιμοποιεύ». Σο Web 2.0, παρϊλληλα, δημιουργεύ δικτυακϋσ
επιδρϊςεισ μϋςα απϐ μια «αρχιτεκτονικό τησ ςυμμετοχόσ», και ξεπερνϊ τισ
δυνατϐτητεσ του Web 1.0 για να προςφϋρει ςτο χρόςτη πλοϑςιεσ εμπειρύεσ (O’ Reilly,
2005).
H ςυλλογικό ευφυϏα αποτελεύ ϋνα απϐ τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ του Web 2.0, το
οπούο «ανόκει ςτο χρόςτη, προϋρχεται απϐ το χρόςτη και κυρύωσ εύναι για τον χρόςτη»
(Xu and Chu, 2009). Οι χρόςτεσ του Web 2.0 ϋχουν τη δυνατϐτητα να εξατομικεϑςουν
τισ ειδηςεογραφικϋσ ό ψυχαγωγικϋσ ιςτοςελύδεσ που επιςκϋπτονται, επιλϋγοντασ τύ
επιθυμοϑν να δουν, να ακοϑςουν ό να διαβϊςουν (Gainous και Wagner, 2011).
Σο Web 2.0, ςϑμφωνα με τον Anderson (2007), αποτϋλεςε ϋναν ϐρο «ομπρϋλα»
για τισ διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ που βαςύζονται ςε περιεχϐμενο, το οπούο
καταςκευϊζεται εξ ολοκλόρου ό υπϐκειται ςτην επεξεργαςύα του χρόςτη. Εναλλακτικϋσ
μορφϋσ ονομαςύασ του Web 2.0 εύναι το «ιδιοφυϋσ, το ανθρωποκεντρικϐ, το
ςυμμετοχικϐ διαδύκτυο, καθώσ και το διαδύκτυο ϐπου μπορεύ κανεύσ να διαβϊζει ό να
γρϊψει» (Anderson, 2007).
Οι Kaplan και Haenlein (2010) επιχειροϑν να ορύςουν τα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ ωσ «ϋνα ςϑνολο εφαρμογών βαςιζϐμενων ςτο διαδύκτυο που οικοδομοϑνται
πϊνω ςτισ τεχνολογικϋσ και ιδεολογικϋσ βϊςεισ του Web 2.0 και επιτρϋπουν τη
δημιουργύα και το διαμοιραςμοϑ περιεχομϋνου που παρϊγεται απϐ τον χρόςτη». Κατϊ
τον Mayfield (2007) τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ εύναι
η ςυμμετοχό, η ανοιχτό πρϐςβαςη, η ςυζότηςη, η κοινϐτητα και η ςυνεκτικϐτητα
(connectedness) .
Μεγαλϑτερη βαρϑτητα ςτο χρόςτη προςδύδουν οι Boyd και Elisson (2007),
καθώσ ςημειώνουν πωσ «τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ εύναι υπηρεςύεσ με βϊςη το
διαδύκτυο που επιτρϋπουν ςτα ϊτομα να καταςκευϊςουν ϋνα δημϐςιο ό ημι-δημϐςιο
προφύλ εντϐσ ενϐσ οριοθετημϋνου ςυςτόματοσ, να καταςκευϊςουν μύα λύςτα χρηςτών
με τουσ οπούουσ γνωρύζονται και να δουν ό να διαςταυρώςουν τισ δικϋσ τουσ λύςτεσ
χρηςτών με εκεύνεσ ϊλλων χρηςτών μϋςα ςτο ςϑςτημα». Επιςημαύνεται ϐτι «ο εν λϐγω
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τρϐποσ διαςϑνδεςησ μεταξϑ χρηςτών ενδϋχεται να ποικύλει και να διαφϋρει απϐ
ιςτοςελύδα ςε ιςτοςελύδα» (Boyd & Elisson, 2007).
ϑμφωνα με τουσ Trottier και Fuchs (2015), «ϐλα τα υπολογιςτικϊ ςυςτόματα,
και ωσ εκ τοϑτου ϐλεσ οι διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ, και επύςησ ϐλεσ οι μορφϋσ των
μϋςων εύναι δυνατϐ να θεωρηθοϑν ωσ κοινωνικϋσ καθώσ αποθηκεϑουν και μεταδύδουν
ανθρώπινη γνώςη, η οπούα προϋρχεται απϐ τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ςτην κοινωνύα».
Επιπλϋον, οι προαναφερθϋντεσ θεωρητικού προςθϋτουν πωσ τα ηλεκτρονικϊ μϋςα
«εύναι αντικειμενοποιόςεισ τησ κοινωνύασ και των ανθρώπινων κοινωνικών ςχϋςεων».
Δεν υποςτηρύζουν, εν κατακλεύδι, ϐλα τα νϋα τεχνολογικϊ μϋςα επικοινωνύασ την
ϊμεςη επικοινωνύα μεταξϑ ανθρώπων, και για αυτϐ το λϐγο οι Trottier και Fuchs
(2015) ςυμπληρώνουν τη θεωρύα τουσ επιςημαύνοντασ ϐτι, πρώτον, μϋςα ϐπωσ οι
ιςτοςελύδεσ και οι διαδικτυακϋσ εφημερύδεσ αποτελοϑν μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
Δεϑτερον, κοινωνικϊ μϋςα επικοινωνύασ εύναι οι πλατφϐρμεσ που υποςτηρύζουν το
κτύςιμο μιασ κοινϐτητασ και την ςυνεργατικό δουλειϊ (π.χ. Wikipedia, Facebook).
Σρύτον, μϋςα που ο πρωταρχικϐσ τουσ ςτϐχοσ εύναι η υποςτόριξη τησ επικοινωνύασ,
ϐπωσ η ηλεκτρονικό αλληλογραφύα, εντϊςςονται ςτην κατηγορύα των μϋςων
κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Trottier & Fuchs, 2015).
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2.2 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕ ΣΗ ΤΜΠΛΕΞΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΟΣΗΣΑ &ΙΙΚΟΣΗΣΑ
την παροϑςα ενϐτητα αναλϑονται οι ϋννοιεσ τησ ςϑμπλεξησ, τησ αμοιβαιϐτητασ
και τησ ιικϐτητασ, που ςυναποτελοϑν τρεισ βαςικϋσ ϋννοιεσ για τη ανϊλυςη των μϋςων
κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Επικοινωνιολϐγοι πολιτικών, αλλϊ και οι ύδιοι οι πολιτικού
δύνουν πλϋον μεγϊλη βαρϑτητα ςτην εικϐνα τουσ και ςτισ ςχϋςεισ που αναπτϑςςουν με
τουσ χρόςτεσ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ, καθώσ ςτοχεϑουν ςτην επύτευξη
αφενϐσ θετικοϑ βαθμοϑ πολιτικόσ ςϑμπλεξησ, και αφετϋρου υψηλόσ ιικϐτητασ των
αναρτόςεών τουσ. Η αμοιβαιϐτητα αποτελεύ μια ϋννοια, επύςησ, ϊξια ανϊλυςησ, καθώσ
ςχετύζεται ϊμεςα με την επύτευξη ενϐσ υψηλοϑ βαθμοϑ ςϑμπλεξησ μεταξϑ πολιτικών
και πολιτών.
2.2.1 ΤΜΠΛΕΞΗ
Ο ϐροσ τησ ςϑμπλεξησ, ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του Dahlgren (2009),
αναφϋρεται ςε μύα “υποκειμενικό κατϊςταςη, η οπούα εύναι, μια κινητοποιημϋνη
εςτύαςη τησ προςοχόσ πϊνω ςε ϋνα αντικεύμενο”. Με ϊλλα λϐγια, για να επιτευχθεύ
ςϑμπλεξη εύναι απαραύτητο ο δϋκτησ ενϐσ μηνϑματοσ, να αναπτϑξει οικειοθελώσ το
ενδιαφϋρον του ςχετικϊ με αυτϐ το αντικεύμενο και να επιλϋξει ο ύδιοσ να ςυνδεθεύ με
αυτϐ, να εςτιϊςει ςε αυτϐ και να αφιερώςει ποιοτικϐ χρϐνο ςτο χτύςιμο αυτόσ τησ
ςχϋςησ. Για να οικοδομηθεύ μια τϋτοιου εύδουσ δυνατό και θετικό ςχϋςη, τϐτε εύναι
απαραύτητο η ςϑμπλεξη να μη γύνεται αντιληπτό απλώσ ωσ μύα προωθητικό ενϋργεια,
μια διαφημιςτικό εκςτρατεύα με μεγϊλεσ αφύςεσ, ωσ ϋνασ “κϐςμοσ με διαφημιςτικϊ
ςκύτςα” (“banner world”) (Coleman, 2007), αλλϊ εύναι απαραύτητο να υπϊρχει μια
περιςςϐτερο κριτικό προςϋγγιςη.
Η ϋννοια τησ ςϑμπλεξησ ςτα νϋα μϋςα θα όταν δυνατϐ να διακριθεύ ςε δϑο
βαςικϋσ κατηγορύεσ. Η πρώτη κατηγορύα αναφϋρεται ςτη ςϑμπλεξη του πολύτη (civic
engagement), που ςχετύζεται με δρϊςεισ οργανωμϋνεσ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ πολύτεσ με
ςκοπϐ την επύλυςη κοινών ζητημϊτων (Zukin et al., 2006). Οριςμϋνεσ ενϋργειεσ που
αναλαμβϊνονται απϐ τουσ πολύτεσ εύναι οι ϋρανοι, ο εθελοντιςμϐσ, η ενημϋρωςη για
προβλόματα τησ κοινϐτητασ, καθώσ και η ςτόριξη ςε αδϑναμεσ κοινωνικϊ ομϊδεσ.
Η πολιτικό ςϑμπλεξη αποτελεύ τη δεϑτερη κατηγορύα ςϑμπλεξησ και αναφϋρεται
ςτη ςχϋςη ανϊμεςα ςε πολύτεσ και πολιτικοϑσ και κατϊ πϐςο αναπτϑςςονται ςτενού
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και θετικού δεςμού μεταξϑ τουσ. H ςϑμπλεξη του πολύτη και η πολιτικό ςυμμετοχό “εύναι
πιθανϐ να ςυντελοϑνται την ύδια ςτιγμό για τουσ ύδιουσ ανθρώπουσ”, ςχολιϊζει ο
Jenkins (2013), και αυτϐ ςυμβαύνει περιςςϐτερο ϐταν οι πολιτικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ
ςτοχεϑουν να επηρεϊςουν την απϐφαςη ενϐσ ατϐμου ςχετικϊ με κϊποιο ςοβαρϐ
ζότημα (Penney, 2014).
Η ανϊπτυξη μιασ θετικόσ ςϑμπλεξησ ανϊμεςα ςε πολιτικοϑσ και πολύτεσ εύναι
ϊκρωσ ςημαντικό ςτο πεδύο τησ πολιτικόσ. Για να καταςτεύ αυτϐ δυνατϐ εύναι
ςημαντικό η ςυμμετοχό των πολιτών ςε πρακτικϋσ και δραςτηριϐτητεσ, μϋςω των
οπούων θα αιςθανθοϑν ϐτι κατϋχουν κϊποια δϑναμη (Dahlgren, 2009), ϐτι δηλαδό
μποροϑν πραγματικϊ να επηρεϊςουν οι ύδιοι την εξϋλιξη μιασ πολιτικόσ διαδικαςύασ.
Όμωσ, κατϊ τον Dahlgren (2009), η ανϊπτυξη μη δημοκρατικών μεθϐδων και
ςυμπεριφορών κατϊ τη διαδικαςύα του αλληλεπύδραςησ εύναι πιθανϐ να ϋχει ωσ
αποτϋλεςμα

αρνητικϐ

βαθμϐ

ςϑμπλεξησ.

Εν

παραδεύγματι,

εϊν

οι

πολύτεσ

αντιμετωπύζουν τα πολιτικϊ πρϐςωπα ωσ διαςημϐτητεσ, δηλαδό αν υπϊρχει μια ςχϋςη
“κλειδαρϐτρυπασ” και ενδιαφϋροντοσ για τον ιδιωτικϐ βύο ενϐσ πολιτικοϑ, τϐτε δεν
επιτυγχϊνεται ςε καμύα περύπτωςη μια ζωντανό και προςοδοφϐρα ςχϋςη. Αρνητικϊ
εύναι, επιπροςθϋτωσ, τα αποτελϋςματα μιασ ςϑμπλεξησ που προϋρχεται απϐ
αντιδημοκρατικϊ όθη, ϐπωσ ο ρατςιςμϐσ και η ξενοφοβύα.
Η αποτυχύα οικοδϐμηςησ οποιαςδόποτε μορφόσ ςϑμπλεξησ ανϊμεςα ςε πολύτεσ
και πολιτικϐ προςωπικϐ, δε ςημαύνει αυτομϊτωσ και την επύδειξη απϊθειασ των
πρώτων απϋναντι ςτο πολιτικϐ γύγνεςθαι γενικϐτερα. Εντοϑτοισ, εϊν ϋνασ πολιτικϐσ ό
μια πολιτικό παρϊταξη υιοθετεύ επιβλαβεύσ πρακτικϋσ, αναπτϑςςει κακό φόμη, δεν
καλλιεργεύ και δε βαςύζεται ςε γϐνιμο διϊλογο και ςε διοργϊνωςη θετικών δρϊςεων,
τϐτε το ϊτομο ενδϋχεται να ϋχει επιλϋξει ςυνειδητϊ να απεμπλακεύ.
Ϊνασ πολύτησ ςόμερα ϋχει την ευκαιρύα να διαλϋγει το περιεχϐμενο ςτο οπούο
επιθυμεύ να εκτεθεύ, καθώσ το θεωρητικϐ μοντϋλο των χρόςεων και ικανοποιόςεων
απαντϊται και ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Macafee, 2013; Vraga, 2016), ςτα
οπούα το ϊτομο μπορεύ να εκπληρώςει προςωπικοϑσ ςτϐχουσ και ανϊγκεσ. Ο χρόςτησ,
λοιπϐν, που επιλϋγει τελικώσ να απεμπλακεύ εντελώσ απϐ ςχϋςεισ με πολιτικοϑσ ό
παρατϊξεισ μπορεύ να ϋχει ςκεφθεύ κριτικϊ τα γεγονϐτα και, ωσ εκ τοϑτου, μια τϋτοια
απϐφαςη εύναι λανθαςμϋνο να κρύνεται ωσ ϋνα εύδοσ πολιτικόσ απϊθειασ και

15

αδιαφορύασ για τα κοινϊ. Ωλλωςτε, ϐπωσ ςε κϊθε ανθρώπινη ςχϋςη, ϋτςι και ςτισ
ςχϋςεισ που δημιουργοϑνται μεταξϑ πολιτικών και πολιτών, η πορεύα τουσ εξαρτϊται
και επηρεϊζεται απϐ τα πεπραγμϋνα και των δϑο πλευρών.

2.2.2 ΙΙΚΟΣΗΣΑ
Η δυνατϐτητα που δύνουν ςτο χρόςτη τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ να
μοιρϊζεται και να κοινοποιεύ αναρτόςεισ ϊλλων χρηςτών ςτουσ δικοϑσ του φύλουσ ό
ακολοϑθουσ, δηλαδό το να κϊνει κανεύσ αναδημοςύευςη μιασ ανϊρτηςησ ςτο Facebook
ό ςτο Twitter, μπορεύ να ςυντελϋςει ςτη διϊδοςη ενϐσ μηνϑματοσ ακϐμα ςε χιλιϊδεσ
ανθρώπουσ μϋςα ςε μϐλισ λύγα λεπτϊ. Σο εν προκειμϋνω μόνυμα χαρακτηρύζεται ωσ
ιογενϋσ, καθώσ ςημειώνει υψηλϐ βαθμϐ ιικϐτητασ, δηλαδό μπορεύ να ϋχει ταχεύα
διϊχυςη και διϊδοςη ςε μεγϊλο αριθμϐ χρηςτών ενϐσ μϋςου κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
H επικοινωνύα με μεγϊλη ιικϐτητα, λοιπϐν, εύναι ιδιαιτϋρωσ ςημαντικό ςε μια
ςειρϊ απϐ τομεύσ, ϐπωσ η πολιτικό, η διαφόμιςη, το μϊρκετινγκ, η ανϊλυςη των μϋςων
κοινωνικόσ δικτϑωςησ και οι επιςτόμεσ τεχνολογύασ και δικτϑων (Weng et al.,2013). Σο
ενδιαφϋρον των μελετητών για την ανϊλυςη τησ ιικϐτητασ, ωσ εκ τοϑτου, αυξϊνεται
ςυνεχώσ , καθώσ οι ερευνητϋσ προχωροϑν ςε προςεκτικό μελϋτη των χρηςτών και τησ
διϊδοςησ των αναρτόςεών τουσ. Δημοςιεϑςεισ που περιλαμβϊνουν ζώα, ςεξ ό βύα
(Hansen et al., 2011) διαδύδονται με γρόγορουσ ρυθμοϑσ μεταξϑ των χρηςτών,
προκαλώντασ τουσ ϋντονα ςυναιςθόματα, ϐπωσ γϋλιο, χαρϊ, αλλϊ και θυμϐ ό απϋχθεια.
ϑμφωνα με τουσ Hansen et al. (2011), μηνϑματα τα οπούα εμπεριϋχουν κϊποιο
ςυναύςθημα, μια μορφό ςυγκινηςιακόσ φϐρτιςησ εύναι πιθανϐτερο να ϋχουν ταχεύα
διϊδοςη ςε μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ εν ςυγκρύςει με ουδϋτερα μηνϑματα. Οι Dobele
et al. (2007) επιςημαύνουν πωσ ο τρϐποσ για να αποκτόςει υψηλϐ βαθμϐ ιικϐτητασ μια
ανϊρτηςη εύναι η πρϐκληςη μεγϊλησ ςυναιςθηματικόσ φϐρτιςησ ςτουσ χρόςτεσ.
Απϐ την ϊλλη, η ϋρευνα των Romero et al. (2011) ςχετικϊ με τη δϑναμη ϊςκηςησ
επιρροόσ ςτο Twitter φανερώνει πωσ λογαριαςμού, οι οπούοι διαθϋτουν μεγϊλο αριθμϐ
ακολοϑθων τεύνουν ουςιαςτικϊ να καθορύζουν και τι θα γύνει ιογενϋσ. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, απϐ την προαναφερθεύςα ϋρευνα (Romero et al., 2011) προκϑπτει πωσ
ϊτομα που χαύρουν μεγϊλησ δημοφιλύασ ςτο Twitter ϋχουν τη δυνατϐτητα να
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διαμορφώνουν ανϊλογα με τισ αναρτόςεισ τουσ την καθημερινό ατζϋντα και τα
λεγϐμενα trending topics (τϊςεισ θεμϊτων). Τπογραμμύζεται, μϊλιςτα, ϐτι η επιρροό
(influence) που διαθϋτει ϋνα ϊτομο ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϋχει καταςτεύ
πλϋον εφικτϐ να μετρηθεύ, καθώσ υπϊρχουν εργαλεύα ειδικϊ καταςκευαςμϋνα για
αυτϐν το ςκοπϐ (Romero et al., 2011).
H θϋςη του Chadwick (2013) ςυμβαδύζει με τα προαναφερθϋντα, καθώσ θεωρεύ
ϐτι εύναι περιςςϐτερο πιθανϐ μια ανϊρτηςη να γύνει ιογενόσ, εϊν ο χρόςτησ που τη
δημοςιεϑει εύναι διϊςημοσ ό κϊποιοσ οργανιςμϐσ ευρεύασ αναγνωριςιμϐτητασ.
Επιςημαύνει (Chadwick, 2013) , επιπλϋον, ϐτι τα πιο δημοφιλό διαδικτυακϊ βύντεο εύναι
εκεύνα που ϋχουν αναρτηθεύ απϐ ϊτομα, τα οπούα εύχαν όδη χτύςει ϋνα κοινωνικϐ
κεφϊλαιο και εύχαν αποκτόςει μια ςοβαρό επικοινωνιακό δϑναμη απϐ το πεδύο τησ
ψυχαγωγύασ (Chadwick, 2013).
την ϋρευνα των Weng et al. (2013), οι οπούοι προςπαθοϑν να καταλόξουν ςε
ϋνα τρϐπο πρϐβλεψησ του τι εύδουσ αναρτόςεισ μποροϑν να γύνουν ιογενεύσ, προκϑπτει,
καταρχϊσ, ϐτι ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ η μορφό διϊδοςησ μιασ ιογενοϑσ
ανϊρτηςησ μοιϊζει με τη μορφό μιασ επιδημικόσ αςθϋνειασ. Επιπροςθϋτωσ, οι Weng et
al. (2013) θεωροϑν ϐτι η ιικϐτητα μιασ δημοςύευςησ ςε ϋνα κοινωνικϐ δύκτυο εύναι
δυνατϐ να προβλεφθεύ με βϊςη την απόχηςη που καταγρϊφει ςτο αρχικϐ τησ ςτϊδιο,
δηλαδό ανϊλογα με το πώσ διαδύδεται ςτα πρώτα λεπτϊ που τύθεται ςε δημϐςια θϋα. Οι
αναρτόςεισ που ςημειώνουν υψηλό ιικϐτητα εμφανύζονται ςε μεγϊλο αριθμϐ
αναδημοςιεϑςεων, οπϐτε η δημοφιλύα (popularity) μιασ δημοςύευςησ αποτελεύ και
αυτό νευραλγικϐ δεύκτη για το αν θα καταφϋρει να γύνει ιογενόσ (Weng et al., 2013).
Οι ςημερινού πολιτικού ςτο παραπϊνω πλαύςιο, ϐπου κϊθε ανϊρτηςη
αντιμετωπύζεται ωσ ϋνα προώϐν που τελικϐσ του ςτϐχοσ εύναι να επηρεϊςει τον
καταναλωτό-ψηφοφϐρο, τεύνουν να υιοθετοϑν ϋνα εμπορικϐ μοντϋλο χρόςησ των νϋων
μϋςων. Οι Loader και Mercea (2011), μϊλιςτα, επιςημαύνουν ϐτι αρκετού πολιτικού και
κομματικϊ ςτελϋχη υιοθετοϑν ολοϋνα και περιςςϐτερο μια μορφό χρόςησ των μϋςων
κοινωνικόσ δικτϑωςησ που μοιϊζει περιςςϐτερο με μϊρκετινγκ, αφενϐσ για να
προςελκϑςουν ψηφοφϐρουσ και αφετϋρου εξαιτύασ τησ “επενϋργειασ διϊχυςησ” ό
“πολλαπλαςιαςτικόσ ενϋργειασ” (spillover effect) των απϐψεών τουσ με μηδαμινϐ
κϐςτοσ.
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2.2.3 ΑΜΟΙΒΑΙΟΣΗΣΑ
Η ϋννοια τησ αμοιβαιϐτητασ, ϋχει αποδειχθεύ ϐτι ϋχει ιδιαύτερα ςημαντικϋσ
επιδρϊςεισ ςτισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ςε παγκϐςμιο επύπεδο (Ostrom, 1998; Tromble,
2016) πριν την ϋλευςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ και του διαδικτϑου. το νϋο
ψηφιακϐ περιβϊλλον η αμοιβαιϐτητα εύναι δυνατϐ να παρουςιαςτεύ ςτην περύπτωςη
που, εν παραδεύγματι, ϋνασ χρόςτησ αντιδρϊςει θετικϊ ςε μια δημοςύευςη ενϐσ ϊλλου
χρόςτη (π.χ. κϊνει δόλωςη “μου αρϋςει”) και ο ϊλλοσ χρόςτησ ανταποδώςει κϊνοντασ
και αυτϐσ “like” (Tromble, 2016).Με μη διαδικτυακοϑσ ϐρουσ, η αμοιβαύτοτητα
εκπληρώνεται ϐταν μασ ςυμπεριφϋρεται ϋνα ϊτομο με ωραύο τρϐπο και πρϊττουμε το
ύδιο, ενώ ςτην περύπτωςη που κϊποιοσ μασ ςυμπεριφϋρεται ϊςχημα ανταποδύδουμε με
εχθρικϋσ ενϋργειεσ. Οι Fehr και Gachter (2000), υποςτηρύζουν ϐτι η ςημαςύα τησ
αμοιβαιϐτητασ εύναι ϐτι «απϋναντι ςε φιλικϋσ πρϊξεισ οι ϊνθρωποι εύναι ςυχνϊ πιο
θετικϊ διακεύμενοι, ενώ ςε εχθροπραξύεσ δρουν με τρϐπο δυςϊρεςτο και βϊναυςο
(“nasty and brutal”)».
την περύπτωςη των πολιτικών που διαθϋτουν λογαριαςμϐ ςε μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ ϐπωσ το Twitter, εϊν κϊποιοσ χρόςτησ τουσ ςχολιϊςει αρνητικϊ ό
υβριςτικϊ, τϐτε οι πρώτοι εύναι πιθανϐτερο απλώσ να τουσ αγνοόςουν (Tromble,
2016),χωρύσ να προχωρόςουν ςε διϊλογο για επύλυςη των ϐποιων διαφωνιών. Ψσ εκ
τοϑτου, δεν εύναι απαραύτητο, εϊν ο αποδϋκτησ μιασ εχθρικόσ δημοςύευςησ κατϋχει
μεγϊλη δϑναμη ό μια εξϋχουςα κοινωνικοπολιτικό θϋςη, να αντιδρϊςει αναλϐγωσ, και
αυτϐ ϋχει ωσ απϐτοκο τη μη επύτευξη αμοιβαιϐτητασ.
Η φϑςη του Web 2.0 και των νϋων ψηφιακών μϋςων επικοινωνύασ, επύ τησ
ουςύασ επιτϊςςει την ϑπαρξη αμοιβαιϐτητασ ανϊμεςα ςτουσ χρόςτεσ, καθώσ μια δρϊςη
πϊντα προκαλεύ μια αντύδραςη. Η αμοιβαιϐτητα, ϐμωσ, θεωρεύται κομβικόσ ςημαςύασ,
ιδύωσ ςτισ αλληλεπιδρϊςεισ με πολιτικϊ πρϐςωπα, δηλαδό ϊτομα μεγϊλησ
αναγνωριςιμϐτητασ, εκλεγμϋνων απϐ το λαϐ και με εξϋχοντα ρϐλο ςτο δημϐςιο βύο. Η
αδιαφορύα απϐ την πλευρϊ των πολιτικών και η παραμονό ςε μια μονϐδρομη μορφό
επικοινωνύασ (one-way communication) ουςιαςτικϊ παρεμποδύζει την ανταλλαγό
απϐψεων, το διϊλογο με το κοινϐ και δεν αξιοποιεύ τισ νϋεσ επικοινωνιακϋσ
δυνατϐτητεσ που παρϋχει το Web 2.0. Υυςικϊ, η τακτικό πολιτικών να μην απαντοϑν
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ςε επικριτικϊ μηνϑματα, εύναι δυνατϐ να τουσ προφυλϊξει ςε περύπτωςη αρνητικόσ
αμοιβαιϐτητασ, η οπούα θα μποροϑςε να προκαλϋςει πλόγμα ςτην πολιτικό τουσ εικϐνα
και το κϑροσ τουσ.
Ευρόματα ϋρευνασ που εξετϊζει αμοιβαιϐτητα μεταξϑ πολιτικών και πολιτών
(Vergeer, 2016),καταδεικνϑουν πωσ οι χρόςτεσ που επιλϋγει να ακολουθόςει ϋνασ
πολιτικϐσ εύναι ςυχνϊ αρκετϊ λιγϐτεροι ςε ςϑγκριςη με τα ϊτομα που ακολουθοϑν τον
πολιτικϐ. Η πιθανϐτητα, μϊλιςτα, ϋνασ πολιτικϐσ να ακολουθεύ πολύτεσ ςτα νϋα μϋςα
και να δομεύ ςχϋςεισ αμοιβαιϐτητασ, μειώνεται ςε ακϐμα μεγαλϑτερο βαθμϐ ςτην
περύπτωςη που ο εν λϐγω πολιτικϐσ απολαμβϊνει ςημαντικόσ διαςημϐτητασ (Vergeer,
2016).
Η Tromble (2016) ςημειώνει ϐτι οι χρόςτεσ, εξαιτύασ τησ πρϐτερησ εμπειρύασ
τουσ απϐ τη μονϐδρομη και απϐ την πϊνω προσ τα κϊτω (top-down) επικοινωνύα με το
πολιτικϐ προςωπικϐ, δεν απογοητεϑονται ιδιαιτϋρωσ, καθώσ δεν ανϋμεναν κϊτι
παραπϊνω απϐ τουσ πολιτικοϑσ. ε περύπτωςη, ωςτϐςο, που ϋνασ πολιτικϐσ επιλϋξει τη
δημιουργύα θετικόσ αμοιβαιϐτητασ απαντώντασ ςτο μόνυμα κϊποιου χρόςτη ό
ακλουθώντασ τον, τϐτε εύναι πιθανϐ να ϑπαρξη “επιβρϊβευςη” για τον πολιτικϐ
(Tromble, 2016).Oι Lee και Shin (2012) διαπύςτωςαν ϐτι η ϋντονη αλληλεπύδραςη ενϐσ
πολιτικοϑ με τουσ χρόςτεσ ενιςχϑει τη θετικό διϊθεςη και την πρϐθεςη του πολύτη να
ψηφύςει τον ςυγκεκριμϋνο υποψόφιο ςτισ εκλογϋσ (Lee and Shin, 2012; Tromble;
2016).
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3. TA KΤΡΙΑΡΦΑ ΜΕΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ
την κοινό γνώμη ϋχει εδραιωθεύ η πεπούθηςη πωσ το εϑροσ των μϋςων
κοινωνικόσ δικτϑωςησ εξαντλεύται ςτα δϑο δημοφιλϋςτερα, τα οπούα εύναι το Facebook
και το Twitter. Εύναι γνωςτϐ πώσ το Facebook που ιδρϑθηκε το 2004 και το Twitter το
2007 ςυγκεντρώνουν τη μερύδα του λϋοντοσ των χρηςτών μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ με 1,71δισ. και 313 εκατομμϑρια ενεργϊ μϋλη αντύςτοιχα (Statista) .
Εντοϑτοισ, τα νϋα μϋςα επικοινωνύασ αποτελοϑνται και απϐ μια μεγϊλη γκϊμα
ςυμμετοχικών ενεργειών και δρϊςεων, ϐπωσ εύναι η ςυλλογικό ανοιχτό διαδικτυακό
βιβλιοθόκη Wikipedia, κοινϐτητεσ διαμοιραςμοϑ βύντεο (π.χ. Youtube, Dailymotion),
ψηφιακού κϐςμοι (π.χ.Second Life) και ψηφιακού κϐςμοι παιχνιδιοϑ (π.χ. World of
Warcraft). Σα προαναφερθϋντα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ αποτελοϑν αναπϐςπαςτο
κομμϊτι τησ καθημερινϐτητασ των ανθρώπων, καθώσ τουσ παρϋχουν τη δυνατϐτητα να
ςχολιϊζουν τα πολιτικοκοινωνικϊ δρώμενα, να προτεύνουν ιδϋεσ και λϑςεισ ςε μια
ςειρϊ ζητημϊτων, να αλληλεπιδροϑν μεταξϑ τουσ αλλϊ και με τα πολιτικϊ πρϐςωπα
εϑκολα, γρόγορα και πϊνω απϐ ϐλα δωρεϊν.
το παρϐν κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ και οι
δυνατϐτητεσ που παρϋχουν ςτο χρόςτη οριςμϋνα απϐ τα πιο δημοφιλό και
διαδεδομϋνα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, με ϋμφαςη να δύνεται ςτο Twitter, που
αποτελεύ και το μϋςο ςτο οπούο εςτιϊζει η ϋρευνα τησ παροϑςασ εργαςύασ.
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3.1

TWITTER

H μϐδα του microblogging ϋχει ωσ ςημεύο αναφορϊσ, το ϋτερον δϋοσ του το
Twitter, ςτο οπούο ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατϐτητα να ςυντϊξει και να αναρτόςει ςτο
προφύλ του κεύμενα μικροϑ μόκουσ (ςυνόθωσ 140 χαρακτόρεσ). Ο ϐροσ microblogging,
αξύζει να ςημειωθεύ πωσ εύχε εμφανιςθεύ όδη απϐ τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 2000
απαςχολώντασ μελϋτεσ ακαδημαώκών (Williams et al., 2013). Με την ϋλευςη, ϐμωσ, του
Twitter ο παραπϊνω ϐροσ απϋκτηςε ςαφώσ μεγαλϑτερη δημοφιλύα.
Tα blogs (ιςτολϐγια) μοιρϊζονται οριςμϋνα κοινϊ ςτοιχεύα με τα microblogs
(Williams et al., 2013). Όπωσ ςυμβαύνει και με τα ιςτολϐγια (blogs), τα microblogs
παρϋχουν αφενϐσ την ευχϋρεια προβολόσ και προωθόςεων ενεργειών που ςχετύζονται
με κϊποια αποςτολό (“mission-relevant information”), καθιςτοϑν αφετϋρου εφικτό τη
δημιουργύα επιδρϊςεων με μορφό “χιονοςτιβϊδασ” (“snowball effects”), φθϊνοντασ
τοιουτοτρϐπωσ

απεριϐριςτο

αριθμϐ χρηςτών (Mergel,

2012).

τοιχεύα

που

διαφοροποιοϑν τα blogs απϐ τα microblogs εύναι πωσ ςτα δεϑτερα το περιεχϐμενο των
αναρτόςεων εύναι ςυνοπτικϐ, ο χρόςτησ που αναρτϊ μια δημοςύευςη μπορεύ να ελϋγξει
τη δημοςιοπούηςό τησ και ανεξϊρτητεσ αναρτόςεισ εύναι δυνατϐ να ςυγκεντρωθοϑν
μαζύ και να αποτελϋςουν μια ομϊδα δημοςιεϑςεων με κοινό θεματικό (Ross et al. 2011).
Eν αντιθϋςει με το Facebook, το Twitter λϐγω του περιοριςμοϑ του μεγϋθουσ
των δημοςιεϑςεων (ϐριο 140 χαρακτόρων ανϊ δημοςύευςη) καθύςταται ακϐμα πιο
ϊμεςο, αποτελώντασ ϋνα ιδιαύτερα χρόςιμο εργαλεύο για δημοςιογρϊφουσ και
πολιτικοϑσ, αλλϊ ϐχι για επικοινωνύα μεταξϑ οικογενειών και φύλων. Οι Java et al.
(2007) διακρύνουν τρεύσ κατηγορύεσ χρηςτών ςτο Twitter: εκεύνουσ που αποτελοϑν
πηγϋσ πληροφοριών, τουσ φύλουσ και εκεύνουσ που αναζητοϑν πληροφορύεσ.
Σο Σwitter προςφϋρει ςε πολύτεσ και πολιτικοϑσ αφενϐσ την ευκαιρύα να
ενημερώνονται ςχετικϊ με την κοινό γνώμη “περιςςϐτερο διεξοδικϊ” (Conway et al.,
2013) και αφετϋρου τη δυνατϐτητα ανοιχτοϑ, δημϐςιου διαλϐγου. Οι Bruns και
Highfield (2013) ιςχυρύζονται ϐτι το Twitter μπορεύ να προςφϋρει “ϋναν απλϐ
μηχανιςμϐ για να επικοινωνόςουν οι πολύτεσ με τουσ πολιτικοϑσ μϋςα απϐ τα ςχϐλια
τουσ και αυτϋσ οι ςκϋψεισ να εύναι δημϐςιεσ και ορατϋσ με ϋναν τρϐπο που δε θα όταν η
επικοινωνύα μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου, τηλεφώνου, αλληλογραφύασ ό
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επύςκεψησ ςε πολιτικϐ γραφεύο”. Η ανοιχτό και διαφανόσ επικοινωνύα που παρϋχει το
Twitter ενδϋχεται ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ εύναι ϋντονη και να προκαλϋςει διϊφορεσ
αντιδρϊςεισ. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα διαλϐγου με αρκετό ϋνταςη αποτελεύ η
απϊντηςη του Προϋδρου του Μεξικοϑ ςτον νυν Πρϐεδρο των Η.Π.Α., Donald Trump,
αναφορικϊ με την προεκλογικό υπϐςχεςη του δεϑτερου για ανϋγερςη τεύχουσ μεταξϑ
Η.Π.Α. και Μεξικοϑ.

Εικόνα 1. Η ζντονθ αντιπαράκεςθ μζςω του Twitter ανάμεςα ςτον νυν Πρόεδρο των Η.Π.Α. και ςτον Πρόεδρο
του Μεξικοφ.

Προςφϊτωσ, το Δεκϋμβριο του 2016, το Twitter, ακολουθώντασ το παρϊδειγμα
του Facebook, δύνει ςτουσ χρόςτεσ τη δυνατϐτητα να δημοςιοποιοϑν ζωντανϐ
οπτικοακουςτικϐ περιεχϐμενο, δηλαδό να “βγαύνουν ζωντανϊ” (“Go Live”) μϋςω του
ςυγκεκριμϋνου κοινωνικοϑ δικτϑου, και να προβϊλλουν ϊμεςα και ταχϑτατα ςτουσ
ακολοϑθουσ τουσ ποϑ βρύςκονται και τύ κϊνουν.
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Εικϐνα 2. H ανακούνωςη του Twitter, μϋςω του επύςημου λογαριαςμοϑ του, ςχετικϊ με τη δυνατϐτητα
“Go Live”.

Η προαναφερθεύςα προςθόκη μπορεύ να προςφϋρει ϋνα πλόθοσ νϋων
δυνατοτότων αλληλεπύδραςησ και ενημϋρωςησ των χρηςτών. την επύςημο blog του
Twitter, εν παραδεύγματι, επιςημαύνεται πωσ οι χρόςτεσ θα εύναι εφικτϐ

να

προβϊλλουν “απϐ διαμαρτυρύεσ και ιςτορικϋσ ςτιγμϋσ μϋχρι γιορτϋσ και πρϊγματα που
μασ προκαλοϑν πολλϊ γϋλια”10. Η καινοτομύα αυτό, αν και ϋχει όδη εφαρμοςθεύ ςτο
Facebook, εύναι πιθανϐ να επιφϋρει ακϐμα μεγαλϑτερο κορεςμϐ ςτα παραδοςιακϊ μϋςα
ενημϋρωςησ και ιδύωσ ςτην τηλεϐραςη, καθώσ το ϊτομο θα μπορεύ, για παρϊδειγμα, να
ενημερώνεται ϊμεςα και ϊνευ κϊποιασ επεξεργαςύασ ό μοντϊζ ςχετικϊ με τα ζητόματα
που τον ενδιαφϋρουν.
Παρακϊτω αναφϋρονται ςυνοπτικϊ οριςμϋνεσ απϐ τισ βαςικϐτερεσ και πιο
ςημαντικϋσ δυνατϐτητεσ που δύνει ςτο χρόςτη το Twitter:
Ανάρτηςη (Tweet)11: ο χρόςτησ πατώντασ ςτο εικονύδιο “Tweet”, ουςιαςτικϊ αναρτϊ,
δημοςιεϑει ϋνα ςχϐλιο, μια ϊποψη, πολυμεςικϐ περιεχϐμενο (φωτογραφύα & βύντεο) ό
χρηςιμοποιώντασ το ςϑμβολο “@” πριν απϐ το ψευδώνυμο ενϐσ χρόςτη μπορεύ να του
ςτεύλει απευθεύασ δημϐςιο μόνυμα.

10

Πθγι: blog.twitter.com/2016/go-live-on-twitter (16/12/2016).
τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “tweet” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“ανάρτθςθ”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
11
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Αναδημοςίευςη (Retweet)12: εϊν δει ο χρόςτησ μια ανϊρτηςη που του φαύνεται
ενδιαφϋρουςα τϐτε μπορεύ να την αναδημοςιεϑςει και να την γνωςτοποιόςει και ςτουσ
δικοϑσ του ακολοϑθουσ. Εϊν μια ανϊρτηςη αναδημοςιευτεύ πολλϋσ φορϋσ μπορεύ να
γύνει ιογενόσ, δηλαδό να διαδύδεται ςε πολλοϑσ χρόςτεσ εντϐσ μικρϐσ χρονικοϑ
διαςτόματοσ.
Ακολούθηςε (Follow): ϐταν ϋνασ χρόςτησ δει μια δημοςύευςη ό μια ςειρϊ απϐ
αναρτόςεισ που του προκαλοϑν ενδιαφϋρον, τϐτε μπορεύ να ακολουθόςει το
λογαριαςμϐ του ατϐμου που τισ δημοςιεϑει και ενημερώνεται ϊμεςα ϐταν το
ςυγκεκριμϋνο ϊτομο δημοςιοποιεύ μύα νϋα ανϊρτηςη.
Αγαπημένο: Η προςθόκη τησ δόλωςησ “αγαπημϋνο” δύνει ςτο χρόςτη τη δυνατϐτητα
να φανερώςει την επιδοκιμαςύα του ςε μια ανϊρτηςη με την οπούο ςυμφωνεύ και τον
εκφρϊζει.
Aναζήτηςη: ο χρόςτησ μπορεύ ειςϊγοντασ λϋξεισ-κλειδιϊ ςτο πλαύςιο αναζότηςησ να
βρει θϋματα, αναρτόςεισ και ςυζητόςεισ που τον ενδιαφϋρουν.
Απάντηςη: εϊν επιθυμεύ κανεύσ να απαντόςει και να ςχολιϊςει μια ανϊρτηςη τϐτε
αυτϐ πραγματοποιεύται με την επιλογό “Reply”.
Αναφορά: τοποθετώντασ το ςϑμβολο @ μπροςτϊ απϐ το ϐνομα του εκϊςτοτε χρόςτη,
τϐτε το εν λϐγω ϊτομο ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην ανϊρτηςη, η οπούα αναφϋρεται ό
ςχετύζεται με αυτϐν. Η δυνατϐτητα προςθόκησ αναφορϊσ ςε ϊλλουσ χρόςτεσ
χρηςιμοποιόθηκε ςτα πλαύςια ενϐσ ςυνεδρύου το 2007 και υιοθετόθηκε ϊμεςα απϐ
τουσ υπεϑθυνουσ του Twitter (Wenger et al., 2009).

Εικόνα 3. Παράδειγμα χριςθσ τθσ δυνατότθτασ προςκικθσ ετικζτασ.

12

τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “retweet” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“αναδθμοςίευςθ”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
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Ετικέτα: Η ετικϋτα πρϐκειται για το ςϑμβολο τησ δύεςησ το οπούο ϐταν προηγεύται απϐ
μια λϋξη ό μια φρϊςη την κϊνει θϋμα ςυζότηςησ μεταξϑ των χρηςτών. Οι ετικϋτεσ
αποτελοϑν επύ τησ ουςύασ ϋμπνευςη των ύδιων των χρηςτών για να κατηγοριοποιοϑν
αναρτόςεισ (Wenger et al., 2009). Οι αναρτόςεισ που περιϋχουν κϊποια ετικϋτα,
ςϑμφωνα με μελετητϋσ (Hughes and Palen, 2009; Marwick & boyd, 2011; Tsaliki, 2015)
αποτελοϑν ουςιαςτικϊ την εξαύρεςη και ϐχι τον κανϐνα. Οι χρόςτεσ, επιπλϋον,
πραγματοποιοϑν αναρτόςεισ ςχετικϊ με μύα μεγϊλη γκϊμα θεμϊτων τα οπούα δεν εύναι
δυνατϐ να αντιπροςωπευθοϑν επιτυχώσ μϐνο μϋςα απϐ το ςϑμβολο τησ δύεςησ
(Maireder et al., 2012; Tsaliki 2015). Όμωσ, ο εν λϐγω τρϐποσ κατηγοριοπούηςησ των
αναρτόςεων αποτελεύ ςαφώσ μια λϑςη για τουσ χρόςτεσ για να αναζητοϑν και να
ταξινομοϑν δημοςιεϑςεισ με μεγαλϑτερη ευκολύα.
Οι παραπϊνω εύναι επιγραμματικϊ οι βαςικϋσ λειτουργύεσ του Twitter που για
τον ςυχνϐ και πεπειραμϋνο χρόςτη του εν λϐγω κοινωνικοϑ δικτϑου αποτελοϑν πια μια
καθημερινό ςυνόθεια, καθώσ τον διευκολϑνουν ςτην αλληλεπύδραςό του με τουσ
υπϐλοιπουσ χρόςτεσ.
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3.2

FACEBOOK, LINKED IN & INSTAGRAM

Εικϐνα 4. Ο ιδρυτόσ του Facebook, Mark Zuckerberg, δοκιμϊζει τη δυνατϐτητα δημοςύευςησ ζωντανοϑ
βύντεο 13.

To κοινωνικϐ δύκτυο «Facebook» αποτελεύ το πιο δημοφιλϋσ νϋο μϋςο
επικοινωνύασ για τον λϐγο του ϐτι ο χρόςτησ μπορεύ να εκτελϋςει ςχεδϐν ϐλεσ τισ
δυνατϋσ επικοινωνιακϋσ δρϊςεισ. Απϐ ϋνα απλϐ μόνυμα, μια κλόςη και μια βιντεοκλόςη,
μϋχρι να αναρτόςει κανεύσ δημοςιεϑςεισ (χωρύσ ϐριο λϋξεων), βύντεο απϐ προςωπικϋσ
του ςτιγμϋσ, φωτογραφύεσ, να παύξει διαδικτυακϊ παιχνύδια δωρεϊν ό με χαμηλϐ
κϐςτοσ, να γνωςτοποιόςει ςε ποιϐ μϋροσ βρύςκεται, ενώ πρϐςφατα δϐθηκε και η
δυνατϐτητα ζωντανόσ προβολόσ των δραςτηριοτότων που πραγματοποιεύ ο χρόςτησ.
Η τερϊςτια επιτυχύα του εν λϐγω κοινωνικοϑ δικτϑου το οδόγηςε μϋχρι και ςτο
χρηματιςτόριο τησ Νϋασ Τϐρκησ, αποδεικνϑοντασ πωσ το αϑριο ακϐμα και του
οικονομικοϑ τομϋα βρύςκεται ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
Η Good (2013) ςε ϊρθρο τησ προςομοιϊζει το Facebook με λεϑκωμα, καθώσ
διακρύνει την ϑπαρξη πολλών κοινών ςτοιχεύων και χαρακτηριςτικών ανϊμεςα ςτα
παραπϊνω αντικεύμενα. Σο πρώτο μεν εύναι ψηφιακϐ αντικεύμενο, το ϊλλο δε
αναλογικϐ, ϐμωσ η προχειρϐτητα, το χαλαρϐ πλαύςιο γραφόσ και παρουςύαςησ του
προφύλ, η δυνατϐτητα αποθόκευςησ αναμνόςεων ό καθημερινών ςκϋψεων, ϐλα αυτϊ
διαμορφώνουν ϋνα ςϑνολο ιχνών του παρελθϐντοσ, τα οπούα μπορεύ να φανοϑν
χρόςιμα ςτο μϋλλον.

13

Πθγι εικόνασ: BusinessInsider – link:
http://static2.businessinsider.com/image/57582878dd0895746b8b4801-1190-625/facebook-has-finally-madeits-move-against-one-of-amazons-biggest-properties.jpg (Προςπελάςτθκε 19 επτεμβρίου 2016).
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Μύα ειδοποιϐσ διαφορϊ του Facebook απϐ τα υπϐλοιπα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ εύναι πωσ παρϋχει δυνατϐτητα δωρεϊν διαδικτυακοϑ παιχνιδιοϑ (π.χ
Farmville, Café World κ.α) προςεγγύζοντασ τοιουτοτρϐπωσ περιςςϐτερο το πλαύςιο
μιασ εικονικόσ πραγματικϐτητασ. τα παιχνύδια που προςφϋρει, εύναι δυνατϐ οι
χρόςτεσ να αλληλεπιδροϑν κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιοϑ με αποτϋλεςμα την
ανϊπτυξη μιασ διαφορετικόσ και ξεχωριςτόσ μορφόσ αλληλεπύδραςησ. Επιπροςθϋτωσ,
μϋςα απϐ τα παύγνια εύναι εφικτό η προώθηςη προώϐντων ό και ϊλλων δρϊςεων, ϐπωσ
τα μηνϑματα «μοιρϊςου τον πλοϑτο» και «υιοθϋτηςε ϋνα αδϋςποτο», ςυμβϊλλοντασ
ςτην ενύςχυςη των απϐρων και τη ςτόριξη των αδϋςποτων αντιςτούχωσ.
Σα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, εκτϐσ απϐ τη διαςϑνδεςη φύλων, οικογενειών ό
νϋων γνωριμιών, ό τη ςυζότηςη επύ διαφϐρων θεμϊτων μεταξϑ αγνώςτων,
επεκτεύνονται και ςτο πεδύο τησ αγορϊσ εργαςύασ με το αρκετϊ γνωςτϐ κοινωνικϐ
δύκτυο «LinkedIn» το οπούο διαθϋτει 106 εκατομμϑρια ενεργοϑσ χρόςτεσ (Statista,
09/2016). το εν λϐγω δύκτυο, μπορεύ ο χρόςτησ να ανούξει προφύλ ςτο οπούο θα
παρουςιϊςει το βιογραφικϐ του ςημεύωμα, τισ αςχολύεσ του, τα ενδιαφϋροντϊ του και
ϐλα εκεύνα τα ςτοιχεύα τα οπούα κρύνει πωσ εύναι ςημαντικϊ για την πρϐκληςη
ενδιαφϋροντοσ απϐ ϋναν εργοδϐτη. Όμωσ, εκτϐσ απϐ τουσ εργαζϐμενουσ, μποροϑν και
εργοδϐτεσ ό μεγϊλεσ επιχειρόςεισ να ςυμμετϊςχουν ςτο ςυγκεκριμϋνο μϋςο για την
εϑρεςη εργατικοϑ δυναμικοϑ υψηλών προδιαγραφών. Ψσ εκ τοϑτου, ςυμπεραύνεται
πωσ τα νϋα μϋςα ϋχουν επηρεϊςει ςε μεγϊλο βαθμϐ τον τομϋα τησ αγορϊσ εργαςύασ,
των επιχειρόςεων και των ςχϋςεων μεταξϑ εργαζομϋνων και εργοδοτών.
Σο Instagram εύναι ϋνα ςχετικϊ νεϐτερο μϋςο κοινωνικόσ δικτϑωςησ, καθώσ
ιδρϑθηκε το 2010. Μϋχρι πρϐτινοσ όταν διαθϋςιμο μϐνο ωσ εφαρμογό για ϋξυπνα
κινητϊ τηλϋφωνα, ϐμωσ πλϋον μπορεύ κανεύσ το ειςϋλθει ςτην πλατφϐρμα και μϋςω
ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό. Σο εν προκειμϋνω κοινωνικϐ δύκτυο παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ
τη δυνατϐτητα να αναρτοϑν πολυμεςικϐ περιεχϐμενο (εικϐνεσ και βύντεο) και να το
διαμοιρϊζονται με τουσ ακολοϑθουσ τουσ ό, εφϐςον ο λογαριαςμϐσ τουσ εύναι δημϐςιοσ,
με το ςϑνολο των μελών του Instagram. Η καινοτομύα αυτόσ τησ πλατφϐρμασ εύναι πωσ
βαςύζεται κυρύωσ ςτο πολυμεςικϐ περιεχϐμενο, αν και ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατϐτητα να
ςυνοδϋψει την εικϐνα ό το βύντεϐ του με κϊποιο ςχϐλιο. Παρϊλληλα, μια ανϊρτηςη
μπορεύ να καταςτεύ ευρϋςιμη ςυνοδευϐμενη απϐ ετικϋτεσ που ςχετύζονται με αυτό.
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Εικϐνα 5. Η πρώτη φωτογραφύα που δημοςύευςε ο Πϊπασ ςτο Instagram.

Η διεύςδυςη του Instagram εύναι, πλϋον, τϐςο ςημαντικό, ώςτε πρϐςφατα ο
Πϊπασ ειςόλθε ςε αυτϐ ςε αυτϐ δημοςιοποιώντασ μϊλιςτα την κϊτωθι ανϊρτηςη μϋςω
του Twitter:

Εικϐνα 6. Η ανϊρτηςη που δημοςύευςε ο Πϊπασ για να ανακούνωςει τη δημιουργύα του προςωπικοϑτου
λογαριαςμοϑ ςτο Instagram.
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4 ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΨΝ ΜΕΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΔΙΚΣΤΨΗ
4.1

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ

Η αλληλεπύδραςη μεταξϑ πολιτικοϑ προςωπικοϑ και ψηφοφϐρων αποτελοϑςε
ανϋκαθεν ϋνα ζότημα ιδιαύτερησ ςημαςύασ και δυςκολύασ ςτο να επιλυθεύ ϋωσ τα τϋλη
περύπου του 20ου αιώνα. Oι Hill και Hughes (1998) επιςημαύνουν την ολοϋνα
αυξανϐμενη ςημαςύα τησ αλληλεπύδραςησ ανϊμεςα ςε πολιτικοϑσ και πολύτεσ όδη απϐ
τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’9014. υγκεκριμϋνα το 1992, ςτισ προεκλογικϋσ καμπϊνιεσ
των Clinton και Gore για τη Προεδρύα των Η.Π.Α. χρηςιμοποιόθηκε για πρώτη φορϊ το
διαδύκτυο ωσ μϋςο πολιτικόσ επικοινωνύασ. Οι εν λϐγω υποψόφιοι αναρτοϑςαν ςτουσ
διαδικτυακοϑσ τουσ τϐπουσ πολυμεςικϐ περιεχϐμενο απϐ ομιλύεσ και δηλώςεισ τουσ
(Davis, 1999). Υυςικϊ η τϐτε επικοινωνύα μεταξϑ πολιτικών και πολιτών εύχε ακϐμα
μονϐδρομη μορφό, καθώσ οι πολύτεσ δεν εύχαν τη δυνατϐτητα να αλληλεπιδρϊςουν με
τουσ υποψηφύουσ και κυρύωσ ϊμεςα.
Αργϐτερα, το 1996, ςυντελεύται ϋνα ςυμβϊν εξϋχουςασ ςημαςύασ για τισ
πολιτικϋσ καμπϊνιεσ ςτο διαδύκτυο, ϐπωσ ςημειώνει ο Davis (1999). υγκεκριμϋνα, η
αναφορϊ του υποψηφύου προϋδρου των Η.Π.Α., Dole, ςτην διαδικτυακό του διεϑθυνςη,
κατϊ τη διϊρκεια του δεϑτερου προεκλογικοϑ debate ενϊντια ςτον Bill Clinton, ϋμελλε
να αποτελϋςει αφετηρύα για το ταχϑτατο πολλαπλαςιαςμϐ των ιςτοςελύδων
πολιτικών, κομμϊτων και οργανιςμών (Davis, 1999).
Ϊωσ τα τϋλη τησ δεκαετύασ του ’90 το διαδύκτυο αποτελοϑςε αφενϐσ ϋνα
“publication outlet” και αφετϋρου ϋνα νϋο “πολιτικϐ πεδύο”, ςτα πλαύςια του οπούου
ϊνθρωποι και φορεύσ ανταγωνύζονται για πολιτικοϑσ πϐρουσ, ϐπωσ χρόματα,
υποςτηρικτϋσ, πολιτικού ςϑμμαχοι και κϑροσ (Hill & Hughes, 1998).

Οι πολιτικού,

ϊλλωςτε, ϐπωσ ϋχει επιςημϊνει παλαιϐτερα ο Edelman (1964), ϋχουν “μια τερϊςτια
14Οι

Hill και Hughes (1998) ςυγκεκριμϋνα αναφϋρουν τα εξόσ: “To 1994, εϊν ϋνα πολιτικϐ κϐμμα ό ομϊδα
ενδιαφϋροντοσ εύχαν ακϐμα και μύα ςτοιχειώδη ιςτοςελύδα, αυτϐ όταν πρωτοπορύα ςτην «Εποχό τησ
Πληροφορύασ». Σο 1995, εϊν ϋνα κϐμμα ό οργανιςμϐσ, διϋθετε μια φανταχτερό ςειρϊ απϐ ηλεκτρονικϋσ
ςελύδεσ που περιελϊμβαναν γραφικϊ, όχο, βύντεο και κεύμενο όταν μοδϊτο. Σο 1996, εϊν ϋνασ υποψόφιοσ
Πρϐεδροσ εύχε ιςτοςελύδα, θα δημοςιοποιοϑςε πιθανϐτατα τη διεϑθυνςη κατϊ τη διϊρκεια τηλεοπτικών
εμφανύςεων, ϐπωσ ϋπραξε ο BodDole ςτο δεϑτερο προεκλογικϐ debate ενϊντια ςτον Bill Clinton. Σο
1997, εϊν ϋνα κϐμμα ό ομϊδα ενδιαφϋροντοσ εξακολουθοϑςε να μη διαθϋτει ιςτοςελύδα, τϐτε ελεγχϐταν
απϐ μια χοϑφτα ηλιθύων (a bunch of idiots)”.
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ικανϐτητα να προκαλοϑν ιςχυρϊ ςυναιςθόματα ςε μεγϊλουσ πληθυςμοϑσ” και “τα
ηλεκτρονικϊ μϋςα αποτελοϑν ϋνα ςημαντικϐ εργαλεύο για τον επηρεαςμϐ τησ κοινόσ
γνώμησ” (Edelman, 1964).
Με την ϋλευςη και την ϊνθηςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ οι χρόςτεσ
πλϋον δεν αποτελοϑν παθητικοϑσ αποδϋκτεσ του περιεχομϋνου και των μηνυμϊτων
των μϋςων, αλλϊ αντύθετα εύναι πλϋον ςυνδημιουργού και ςυνδιαμορφωτϋσ τησ
ατζϋντασ. Tα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςυνιςτοϑν μια δομικό αλλαγό ςτο
προϒπϊρχον πεδύο των μϋςων και ςτισ πρακτικϋσ τησ πολιτικόσ επικοινωνύασ
(Parmelee & Bichard, 2012; Gainous & Wagner, 2014). Ειδικϐτερα, τα παραδοςιακϊ
μϋςα ενημϋρωςησ (τηλεϐραςη, ραδιϐφωνο, εφημερύδεσ) εύχαν το χαρακτηριςτικϐ τησ
μαζικϐτητασ, δηλαδό η επικοινωνιακό ροό όταν απϐ τον ϋνα ςτουσ πολλοϑσ (one-tomany communication). όμερα, ϐμωσ, ϋχει ςυντελεςτεύ μια ςημαντικό μεταβολό τησ
ροόσ αυτόσ, καθώσ ϋχει δημιουργηθεύ ϋνα εναλλακτικϐ περιβϊλλον ςτα πλαύςια του
οπούου πολλού χρόςτεσ και δημιουργού μηνυμϊτων ϋχουν τη δυνατϐτητα να
αποςτεύλουν το μόνυμϊ τουσ ςε πολλοϑσ αποδϋκτεσ (many – to-many communication).
H αμφύδρομη επικοινωνύα αποτελεύ ϋνα απϐ τα κυριϐτερα χαρακτηριςτικϊ τω
νϋων Μϋςων επικοινωνύασ, καθώσ ϐλεσ οι προηγοϑμενεσ τεχνολογικϋσ καινοτομύεσ
παρεύχαν τη δυνατϐτητα μονϐδρομησ επικοινωνύασ, με αποτϋλεςμα το μόνυμα των
πολιτικών να παρουςιϊζεται μϋςω των ΜΜΕ ςτο κοινϐ, το οπούο εύχε ϋνα ρϐλο
απϐλυτα παθητικϐ (Gainous & Wagner, 2014).
Όταν ο Barack Obama λϊνςαρε την προςωπικό του προεδρικό ςελύδα ςτο
Facebook, ςτισ 9 Νοεμβρύου του 2015, ϋγραψε τα εξόσ ςτην παρθενικό του ανϊρτηςη:
«Αυτϐ εύναι ϋνα μϋροσ, ςτο οπούο μποροϑμε να κϊνουμε πραγματικϋσ ςυζητόςεισ
ςχετικϊ με τα πιο ςημαντικϊ θϋματα που αντιμετωπύζει η χώρα μασ – ϋνα μϋροσ ϐπου
μπορεύσ να ακοϑςεισ απευθεύασ απϐ εμϋνα, και να μοιραςτεύσ τισ δικϋσ ςου ςκϋψεισ και
ιςτορύεσ». Mε την ανωτϋρω ανϊρτηςη, ο Ομπϊμα επύ τησ ουςύασ αποδεικνϑει το
χαρακτόρα αλληλεπύδραςησ και ϊμεςησ επικοινωνύασ που χαρακτηρύζει τα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
ημεύο αναφορϊσ τησ ϊνθηςησ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτο χώρο τησ
πολιτικόσ αποτελεύ αδιαμφιςβότητα η προεκλογικό καμπϊνια του Obama ςτισ
αμερικανικϋσ εκλογϋσ του 2008. Πλατφϐρμεσ ϐπωσ το Facebook, το Twitter, το
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YouTube και το Flickr χρηςιμοποιόθηκαν ευρϋωσ για να φθϊςουν τα μηνϑματα τισ
καμπϊνιασ ςε ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερουσ ψηφοφϐρουσ και το αποτϋλεςμα τησ
εκςτρατεύασ όταν ςαφώσ επιτυχημϋνο (Carpenter, 2009). O Barack Obama τιμόθηκε
μϊλιςτα με Νϐμπελ Ειρόνησ, προτοϑ κλεύςει ϋνα χρϐνο ωσ Πρϐεδροσ των ΗΠΑ.
Αδιαμφιςβότητα, το ϊνοιγμα που επιχεύρηςε χρηςιμοποιώντασ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ
ϋκανε μεγϊλη μερύδα νϋων ανθρώπων να διακρύνουν ςε αυτϐν ϋνα νϋο πολιτικϐ
χαρακτόρα, μια νϋα πνοό ςτην πολιτικό επικοινωνύα τϐςο ςτισ ΗΠΑ, ϐςο και ςε
παγκϐςμια κλύμακα.
Ο Obama αποτελεύ ενδεχομϋνωσ τον πρώτο πολιτικϐ, ο οπούοσ αξιοπούηςε το
πλόρεσ φϊςμα των δυνατοτότων των νϋων μϋςων. Ειδικϐτερα, κατϊφερε να ςτηρύξει
οικονομικϊ την προεκλογικό του καμπϊνια με χρηματοδϐτηςη απϐ τουσ ψηφοφϐρουσ,
οι οπούοι εύχαν τη δυνατϐτητα να διαθϋςουν απϐ ϋνα χαμηλϐ ποςϐ μϋχρι και ποςϊ
αρκετϊ υψηλϊ, ανϊλογα με τισ οικονομικϋσ τουσ δυνατϐτητεσ. υνολικϊ η προεκλογικό
καμπϊνια των Δημοκρατικών το 2008 κατϐρθωςε να ςυγκεντρώςει 750 εκατομμϑρια
δολϊρια, εκ των οπούων τα 500 αποκτόθηκαν μϋςω των διαδικτυακών δωρεών
(Chadwick, 2013). Επιπροςθϋτωσ, επικοινωνοϑςε τα πολιτικϊ μηνϑματα και τισ
πολιτικϋσ τουσ θϋςεισ ςε καθημερινό βϊςη και ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα μϋςω του
Twitter, που αποτελεύ μϋςο τησ ταχϑτητασ, τησ ευθϑτητασ και τησ αμεςϐτητασ.
Φρόςτεσ, ςτουσ οπούουσ όταν παλαιϐτερα δυςεπύτευκτο να φθϊςουν τα μηνϑματα των
προεκλογικών δρϊςεων, πλϋον μποροϑςαν να αποτελϋςουν και αυτού τμόμα των
κομματικών ακροατηρύων με τη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Mergel,
2012).
Μύα απϐ τισ πιο εξϋχουςεσ καινοτομύεσ που ςυντελϋςτηκαν κατϊ την
προεκλογικό εκςτρατεύα του Ομπϊμα το 2008 όταν εκεύνη τησ δημιουργύασ μιασ
κοινϐτητασ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ που θα αποτελεύται απϐ νϋουσ ενόλικεσ
(White et al., 2014), οι οπούοι αποτελοϑν μια ιςτορικϊ δυςπρϐςιτη μερύδα ψηφοφϐρων
(Rice et al. 2012;White et al., 2014). Μεγϊλοσ αριθμϐσ νϋων Αμερικανών πολιτών που
χρηςιμοποιεύ τα ςϑγχρονα τεχνολογικϊ μϋςα, ϐπωσ τα ϋξυπνα τηλϋφωνα, τα tablet και
τουσ ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ, εύχε πλϋον τη δυνατϐτητα και την ευκαιρύα να
ςυμμετϋχει με ιςϐτιμο τρϐπο ςε μύα πολιτικό κοινϐτητα μϋςω του Internet. Η
ςυμμετοχό ςτην κοινϐτητα του Ομπϊμα απϐ οποιαδόποτε τοποθεςύα, ςυντϋλεςε ςτην
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αϑξηςη του βαθμοϑ ςϑμπλεξησ των νϋων με τισ δρϊςεισ τησ προεκλογικόσ καμπϊνιασ
των Δημοκρατικών (White et al., 2014).
Με τη δημιουργύα μιασ «κοινϐτητασ για την καμπϊνια» (Godsall, 2010; White et
al., 2014), ϋγινε δυνατό η ανταλλαγό ιδεών, απϐψεων και η ςυζότηςη μεταξϑ των νϋων
ηλικιακϊ ψηφοφϐρων, οδηγητϋσ εν τϋλει ςτην εκλογό του πρώτου Αφροαμερικανοϑ
Προϋδρου των ΗΠΑ. Η διαδικτυακό κοινϐτητα, ϐμωσ, δε αρκοϑταν ςε εξ αποςτϊςεων
ςυνδιαλλαγϋσ, αλλϊ ςτην πραγματικϐτητα επεκτϊθηκε και ςε δραςτηριϐτητεσ ςτον
εξωτερικϐ κϐςμο, με αποτϋλεςμα τη δημιουργύα μιασ αληθινόσ κοινϐτητασ (Fernandes
et al. 2010; White et al., 2014).
ϑμφωνα με την Arianna Huffington, η οπούα ϋχει ιδρϑςει την Huffington Post,
«εϊν δεν υπόρχε το διαδύκτυο ο Μπαρϊκ Ομπϊμα δε θα εύχε εκλεγεύ ποτϋ πρϐεδροσ»
(Chadwick, 2013). Ο Chadwick (2013), αντιτύθεται ςτην εν λϐγω ϊποψη, καθώσ φρονεύ
ϐτι

παραδοςιακϊ

μϋςα

ενημϋρωςησ,

ϐπωσ

η

τηλεϐραςη,

διαδραμϊτιςαν

πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο και ςτην καμπϊνια του 2008. Αναφϋρει (Chadwick, 2013),
μϊλιςτα, ωσ παρϊδειγμα την προβολό του Ομπϊμα μϋςα απϐ το επιτυχημϋνο
τηλεοπτικοϑ ςϐου τησ Oprah Winfrey, η οπούα ϋχει τερϊςτια απόχηςη ςτο αμερικανικϐ
κοινϐ.
τισ

επϐμενεσ

αμερικανικϋσ

εκλογϋσ,

δηλαδό

εκεύνεσ

του

2012,

δεν

παρατηρόθηκε ςημαντικό αλλαγό πλεϑςησ ςτην καμπϊνια των Δημοκρατικών, αλλϊ οι
Ρεπουμπλικϊνοι προχώρηςαν ςε ζωτικόσ ςημαςύασ ανανεώςεισ ςτον τομϋα των νϋων
μϋςα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, μετϊ απϐ την επιτυχό προςϋλκυςη νϋων ψηφοφϐρων που
πϋτυχε ο Ομπϊμα ςτισ εκλογϋσ του 2008, η ομϊδα επικοινωνύασ του Mitt Romney ϋδωςε
ιδιαύτερη βαρϑτητα ςτην προώθηςη των ενεργειών τησ καμπϊνιασ μϋςω των διαϑλων
που προςφϋρουν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
Mε βϊςη τα ςτοιχεύα που προκϑπτουν απϐ μια ϋρευνα που διενϋργηςε αν οι
White και Anderson (2014) προκϑπτει πωσ ςτισ εκλογϋσ του 2012 και οι δϑο
υποψόφιοι για την προεδρύα των ΗΠΑ χρηςιμοπούηςαν παρεμφερεύσ μεθϐδουσ
προβολόσ, αν και ςε ϋνα πλαύςιο περιςςϐτερο όπιο και με ςαφώσ λιγϐτερο
ενθουςιαςμϐ (Bronstein,2012; White & Anderson, 2014) εν ςυγκρύςει με εκεύνο του
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2008 που τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ αποτελοϑςαν ϋνα πρωτοφανϋσ τρϐπο
πολιτικόσ ςτρατηγικόσ επικοινωνύασ.
Η ομϊδα του Ομπϊμα ϋδωςε βαρϑνουςα ςημαςύα ςτον τρϐπο προβολόσ και
παρουςύαςησ τησ ςυζϑγου και των παιδιών του υποψηφύου, ο οπούοσ ανϋφερε πωσ
αντλεύ ϋμπνευςη και ενϋργεια για εργαςύα απϐ την οικογϋνειϊ του (Bronstein, 2012;
White & Anderson, 2014). ε αντύθεςη με την προηγοϑμενη προεκλογικό καμπϊνια, ςε
αυτό του 2012 υπόρξε περιςςϐτερο ϋντονη αλληλεπύδραςη ανϊμεςα ςε χρόςτεσ και
τουσ λογαριαςμοϑσ που διατηρεύ ο Ομπϊμα ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, με
αποτϋλεςμα να υπερτεροϑν οι προωθητικϋσ ενϋργειεσ για δωρεϋσ ςε ςϑγκριςη με τα
ζητόματα αποκλειςτικϊ πολιτικόσ φϑςεωσ (Bronstein, 2012; White & Anderson, 2014).
Αναφορικϊ με τη διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ των δϑο υποψηφύων για την
προεδρύα των ΗΠΑ, το προφύλ του καλοϑ οικογενειϊρχη που οικοδϐμηςε ο Obama
ϋρχεται απϋναντι απϐ εκεύνο του επιτυχημϋνου επιχειρηματύα (Bronstein, 2012; White
& Anderson, 2014) που επιλϋγει να υιοθετόςει ο Romney. Ο υποψόφιοσ των
Ρεπουμπλικϊνων, ωσ εκ τοϑτου, θϋτει ςε υψηλϐ ςημεύο τησ ατζϋντασ επιχειρηματικϊ
και οικονομικϊ ζητόματα, ςε ςυνδυαςμϐ με την αλληλεπύδραςη και επικοινωνύα με
νϋουσ ηλικιακϊ ψηφοφϐρουσ (Bronstein, 2012; White & Anderson, 2014).
Η Porismita με τη δικό τησ ϋρευνα (2014) ςτουσ λογαριαςμοϑσ του Obama και
του Romney ςτο μϋςο κοινωνικόσ δικτϑωςησ Facebook, διαπιςτώνει πωσ ακολοϑθηςαν
παρεμφερεύσ ςτρατηγικϋσ οϑτωσ ώςτε να προςεγγύςουν τουσ ψηφοφϐρουσ. Ο Mitt
Romney, εν αντιθϋςει με τουσ Δημοκρατικοϑσ που υιοθϋτηςαν όπιουσ τϐνουσ,
ακολοϑθηςε μια περιςςϐτερο επιθετικό εκςτρατεύα (Porismita, 2014).
O Obama με τη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ επϋλεγε να προωθεύ
εκδηλώςεισ, να μοιρϊζεται εικϐνεσ απϐ την καμπϊνια και να επιςημαύνει το πϐςο
ςημαντικϐ εύναι να ψηφύςουν οι πολύτεσ (Porismita, 2014), ενώ ο Romney προτύμηςε
μια ρητορικό «μύςουσ» και επύθεςησ απϋναντι ςτα πεπραγμϋνα του Obama κατϊ τη
διϊρκεια τησ προεδρύασ του. Σο 79% των δημοςιεϑςεων του Ομπϊμα, δηλαδό η
ςυντριπτικό πλειοψηφύα, αποτελοϑταν απϐ αναρτόςεισ που απϐ τη μια αποτϑπωναν
την αιςιοδοξύα του αναφορικϊ με την επικεύμενη εκλογικό αναμϋτρηςη, και απϐ την
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ϊλλη διαφόμιζαν τισ εκδηλώςεισ που πραγματοποιοϑνταν ςτα πλαύςια τησ καμπϊνιασ
(Porismita, 2014). τον αντύποδα, το αρκετϊ υψηλϐ ποςοςτϐ του 34% των
αναρτόςεων τουRomney επιχειροϑςε να προκαλϋςει αιςθόματα φϐβου ςτουσ εκλογεύσ
ςχετικϊ με τα προβλόματα που θα ανακϑψουν ςε μύα επανεκλογό του Ομπϊμα
(Porismita, 2014). ϑμφωνα, μϊλιςτα, με τισ White και Anderson (2014), η τακτικό το
Romney να ψϋγει διαρκώσ τον Ομπϊμα για τουσ πολιτικοϑσ του χειριςμοϑσ ςτο
προηγοϑμενο διϊςτημα ενδεχομϋνωσ να αποτϋλεςε το βαςικϐ λϐγο τησ όττασ του. ε
γενικϋσ γραμμϋσ, ςϑμφωνα με τα πορύςματα τησ μελϋτησ τησ Porismita (2014), και οι
δϑο υποψόφιοι για την προεδρύα των ΗΠΑ ςτισ εκλογϋσ του 2012 χρηςιμοποιοϑςαν
παρϐμοιεσ επικοινωνιακϋσ ςτρατηγικϋσ μϋςω των νϋων μϋςων (ϋκκληςη ςτουσ
ψηφοφϐρουσ για δρϊςη, χρόςη multimedia περιεχομϋνου, ϐπωσ βύντεο, φωτογραφύεσ
κ.α.).
Σο πιο διαδεδομϋνο μϋςο κοινωνικόσ δικτϑωςησ μεταξϑ των κυβερνόςεων εύναι
το Twitter, καθώσ 173 κρϊτη διατηροϑν 793 λογαριαςμοϑσ ςτον εν λϐγω δύκτυο
(Twiplomacy, 2016). To ςϑνολο των χωρών τησ Ευρώπησ και τησ Νϐτιασ Αμερικόσ
διαθϋτουν παρουςύα ςτο Twitter, ενώ μϐνο 20 κρϊτη, κυρύωσ ςτον Ειρηνικϐ και ςτην
Αφρικό δεν διαθϋτουν λογαριαςμϐ (Twiplomacy, 2016). Κϊτωθι παρουςιϊζεται ϋνασ
πύνακασ (Πύνακασ 2.) ςτον οπούο κατατϊςςονται τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ
ανϊλογα με τη χρόςη τουσ απϐ τισ κυβερνόςεισ.
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Πύνακασ 2. Κατϊταξη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ανϊλογα με τη χρόςη τουσ απϐ τισ
κυβερνόςεισ 15.

Απϐ τα προαναφερθϋντα εξϊγεται αςφαλώσ το ςυμπϋραςμα ϐτι οι πολιτικού
χρηςιμοποιοϑν κατϊ κϐρον τα νϋα μϋςα επικοινωνύασ και αναζητοϑν διαρκώσ νϋουσ
τρϐπουσ και μεθϐδουσ για να καταςτόςουν τισ εκςτρατεύεσ τουσ ολοϋνα και πιο
αποτελεςματικϋσ. O Mazzoleni (2004) διακρύνει τρεύσ χρονικϋσ περιϐδουσ κατϊ τισ
οπούεσ μεταςχηματύςτηκε ο τρϐποσ που ςυντελοϑν τα πολιτικϊ κϐμματα τισ
προεκλογικϋσ τουσ καμπϊνιεσ. την περύοδο μετϊ το πϋρασ του Β’ Παγκοςμύου Πολϋμου
τοποθετεύται χρονικϊ η πρώτη φϊςη, κατϊ την οπούα οι πολιτικού και τα πολιτικϊ
κϐμματα αποτελοϑςαν το βαςικϐτερο ςτοιχεύο τησ πολιτικόσ. Οι ιδεολογύεσ και οι
αντιλόψεισ των πολιτών εκφρϊζονταν απϐλυτα απϐ τα κϐμματα και ανϊμεςα ςτισ δϑο
πλευρϋσ υπόρχε αύςθημα εμπιςτοςϑνησ και πύςτησ.
τη δεϑτερη φϊςη που ϋχει ωσ αφετηρύα τη δεκαετύα του 1960 και
ολοκληρώνεται ςτο τϋλοσ τησ δεκαετύασ του 1980 πρωταρχικϐ ρϐλο κατεύχε η εικϐνα
των πολιτικών. Η εικϐνα αυτό διαμορφωνϐταν και επηρεαζϐταν απϐ τα μϋςα μαζικόσ
15

Πθγι: Μελζτθ του blog Twiplomacy (Twiplomacy.com) για το 2016 (προςπελάςτθκε 27επτεμβρίου, 2016).
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ενημϋρωςησ και απϐ το παντοδϑναμο, τϐτε, μϋςο τησ τηλεϐραςησ. Οι προεκλογικϋσ
εκςτρατεύεσ εύχαν ωσ βϊςη τουσ την εικϐνα και ϐχι την ιδεολογύα ϐπωσ ςυνϋβαινε ςτην
αμϋςωσ προηγοϑμενη περύοδο. Σα πολιτικϊ κϐμματα ϋπαψαν να αποτελοϑν ουςιαςτικϐ
μϋςο ϋκφραςησ των πολιτών και μεταςχηματύςτηκαν ςε ϋνα προώϐν, ϋνα πακϋτο που
ςτϐχοσ του όταν να αυξόςει ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο τισ πωλόςεισ του, με
ενδεικτικϐ παρϊδειγμα τη λεγϐμενη «Ιταλικό ανωμαλύα» που ςυντελϋςτηκε το 1994,
ϐταν ο Μπερλουςκϐνι ειςόλθε ςτον πολιτικϐ ςτύβο (Di Fraia & Missaglia, 2014).
H τελευταύα φϊςη, ςϑμφωνα με την ανϊλυςη του Mazzoleni, ϋχει ωσ ςημεύο
αφετηρύασ τη δεκαετύα του 1990 και κϑριο χαρακτηριςτικϐ τησ εύναι η διϊςπαςη του
κοινοϑ των μϋςων απϐ το οπούο προκϑπτουν πολλϊ και ανομοιογενό κοινϊ με
διαφορετικϊ ενδιαφϋροντα και ςτϐχουσ.
«Εποχό του 2.0» θα μποροϑςε να αποκαλεςτεύ η ςημερινό περύοδοσ, καθώσ απϐ
τη δεκαετύα του 2000 και ϑςτερα, με τη γϋννηςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ
φθϊνουμε

ςτην

εποχό

τησ

«μαζικόσ

ατομικόσ

επικοινωνύασ»

(“mass

self-

communication”). ε αυτόν την περύοδο, για πρώτη φορϊ, η μεςοποιημϋνη επικοινωνύα,
δηλαδό η επικοινωνύα που διαμεςολαβεύται απϐ τα μϋςα, αποτελεύται απϐ
αναπαραγϐμενο (“self-generated”) περιεχϐμενο, αυτο-κατευθυνϐμενο («self-directed»)
εκπομπό (“emission”) και αυτο-επιλεγμϋνη (“self-selected”) πρϐςληψη (“reception”)
(Castells, 2009).
Οι πολιτικού, για πρώτη φορϊ ςτα χρονικϊ, με την ϋλευςη τησ ψηφιακόσ εποχόσ
ϋχουν τη δυνατϐτητα να επικοινωνόςουν και να αλληλεπιδρϊςουν ανοιχτϊ και
ελεϑθερα με τα κοινϊ που τουσ ενδιαφϋρουν χωρύσ την αναγκαιϐτητα διαμεςολϊβηςησ
των δημοςιογρϊφων και δύχωσ τη ςυνεργαςύα με τηλεοπτικοϑσ ςταθμοϑσ, ραδιϐφωνα
και εφημερύδεσ. Οι παραδοςιακού διαμορφωτϋσ τησ κοινόσ γνώμησ, όταν φυςικϊ εκεύνοι
που εύχαν ςτην κατοχό τουσ τηλεοπτικοϑσ και ραδιοφωνικοϑσ ςταθμοϑσ, εφημερύδεσ
και περιοδικϊ. Ανϊλογα με τισ ςυνδιαλλαγϋσ και τισ ςυμφωνύεσ που εύχαν με τουσ
πολιτικοϑσ αρχηγοϑσ διαμϐρφωναν την ειδηςεογραφικό τουσ ατζϋντα την οπούα
παρουςύαζαν ςτο παθητικϐ κοινϐ. όμερα οι πϊλαι ποτϋ κυρύαρχοι του πολιτικοϑ
παιχνιδιοϑ, οι παλιού παύκτεσ τησ πολιτικόσ ςκακιϋρασ χϊνουν διαρκώσ τη δϑναμη και
την επιρροό τουσ εξαιτύασ τησ ολοϋνα αυξανϐμενησ χρόςησ και εμπιςτοςϑνησ των
πολιτών ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
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το παραπϊνω πλαύςιο, οι πολιτικού μηχανιςμού εύναι αναγκαςμϋνοι να
ανακαλϑψουν και να εκμεταλλευθοϑν τισ δυνατϐτητεσ που προςφϋρουν οι νϋεσ
τεχνολογύεσ . Σα πολιτικϊ πρϐςωπα ϋχουν δϑο βαςικοϑσ λϐγουσ για να ανούξουν
λογαριαςμϐ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Tromble, 2016). Πιο ςυγκεκριμϋνα,
αφενϐσ ρϐλο ϋχει το εκλογικϐ και κομματικϐ ςϑςτημα μϋςα ςτο οπούο ςυμμετϋχει ο
εκϊςτοτε πολιτικϐσ (Anstead & Chadwick, 2009; Tromble, 2016), και αφετϋρου
ςημαντικϐσ παρϊγοντασ εύναι και η κουλτοϑρα χρόςησ νϋων μϋςων επικοινωνύασ, ςτην
οπούα εκτύθεται ο πολιτικϐσ (Graham et al.,2014; Tromble, 2016).
Οι Gibson και Ward (2009) διαπιςτώνουν τρεύσ κϑριουσ ϊξονεσ των πολιτικών
κομμϊτων για τον τρϐπο χρόςησ των νϋων μϋςων. Οι πυλώνεσ αυτού, πιο ςυγκεκριμϋνα,
εύναι ο ενδοκομματικϐσ χώροσ (intra-party), ο διακομματικϐσ χώροσ (inter-party) και η
ςυςτημικό αρϋνα (systemic-arena), η οπούα αναφϋρεται ςτισ μεθϐδουσ που
υιοθετοϑνται απϐ τουσ πολιτικοϑσ φορεύσ για να χρηςιμοποιόςουν με ϐςο το δυνατϐν
αποτελεςματικϐτερο τρϐπο τισ δυνατϐτητεσ και τισ νϋεσ ευκαιρύεσ που προςφϋρει το
διαδύκτυο.H ϋννοια τησ αλληλεγγϑησ (“solidarity”) αναφϋρεται απϐ τουσ Anstead και
Chadwick (2009), οι οπούοι υπογραμμύζουν πωσ η επικοινωνύα και η αλληλεπύδραςη
μεταξϑ πολιτικών τησ ύδιασ παρϊταξησ αποτελεύ ιδιαύτερα ςυχνϐ φαινϐμενο.
Ωξια αναφορϊσ εύναι τα ευρόματα του ιςτολογύου Twiplomacy, το οπούο
κατατϊςςει τουσ λογαριαςμοϑσ κρατών ςτο κοινωνικϐ δύκτυο Twitter, ανϊλογα με τη
δραςτηριϐτητα, τουσ ακολοϑθουσ (followers)16 ό τησ διαςυνδεςιμϐτητα. ϑμφωνα,
λοιπϐν, με τα ςτοιχειϊ του εν προκειμϋνω ιςτολογύου ο λογαριαςμϐσ του Ϊλληνα
πρωθυπουργοϑ, Αλϋξη Σςύπρα, βρύςκεται ςτη 41η θϋςη αναφορικϊ με την επιρροό που
αςκεύ ςτο χώρο του Twitter, πϊνω απϐ τον Γϊλλο πρϐεδρο Ολλϊντ και μια θϋςη μετϊ
απϐ το προφύλ τησ βαςιλικόσ οικογϋνειασ τησ Αγγλύασ.

16

τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “follower” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“ακόλουκοσ”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
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Εικϐνα 7. Κατϊταξη πολιτικών και ϊλλων ςημαντικών κυβερνητικών προςώπων για το 2016 με βϊςη τα
μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ που διατηροϑν 17.

την κατϊταξη των 50 πολιτικών με καλϑτερεσ διαςυνδϋςεισ διεθνώσ, ο
λογαριαςμϐσ του Ϊλληνα πρωθυπουργοϑ κατακτϊ την 37η θϋςη, δϑο θϋςεισ κϊτω απϐ
τον αντύςτοιχο λογαριαςμϐ τησ Γερμανύασ. Εκ των προαναφερθϋντων, λοιπϐν, εξϊγεται
ωσ ϋνα αρχικϐ ςυμπϋραςμα πωσ και οι Ϊλληνεσ πολιτικού, και ιδύωσ ο πρωθυπουργϐσ
τησ χώρασ, δύνουν ιδιαύτερη βαρϑτητα και ςημαςύα ςτη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ, με αποτϋλεςμα να κατακτοϑν αρκετϊ υψηλϋσ θϋςεισ ςε παγκϐςμιεσ
κατατϊξεισ. Ενδϋχεται, φυςικϊ, η εν λϐγω εικϐνα να εύναι επύπλαςτη, αλλϊ αυτϐ
πρϐκειται να επιβεβαιωθεύ ό να διαψευςθεύ ςτη ςυνϋχεια τησ παροϑςασ εργαςύασ.

17

Πθγι εικόνασ: http://twiplomacy.com/ranking/the-50-most-influential-world-leaders-in-2016/
(προςπελάςτθκε 10 επτεμβρίου, 2016)
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Εικϐνα 8. Κατϊταξη πρωθυπουργών για το 2016 ανϊλογα με τισ διαςυνδϋςεισ τουσ ςτα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ 18.

To Web 2.0, εντοϑτοισ, δεν ϋχει κατορθώςει ακϐμη τουλϊχιςτον να
αναδιαμορφώςει εκ βϊθρων την πολιτικό διαδικαςύα (Hindman, 2008), αλλϊ
προςφϋρει ςτουσ πολιτικοϑσ μια επιπρϐςθετη δυνατϐτητα επικοινωνύασ των = ιδεών
τουσ το κοινϐ τουσ. Η ευχρηςτύα και το ςχετικϊ χαμηλϐ κϐςτοσ ϋχουν επιτρϋψει ςτο
95% των πολιτικών κομμϊτων ςτην Ελλϊδα να διαθϋτουν τη δικό τουσ ιςτοςελύδα, το
δικϐ τουσ χώρο ςτο διαδύκτυο (Calderaro, 2009). Εύναι ϊλλωςτε ςαφϋσ ϐτι καμπϊνιεσ
που ςτηρύζονται περιςςϐτερο ςτη χρόςη του διαδικτϑου χρηςιμοποιοϑν κανϊλια
επικοινωνύασ χαμηλϐτερου κϐςτουσ εν ςυγκρύςει με τηλεοπτικϋσ, ραδιοφωνικϋσ ό
ϋντυπεσ διαφημύςεισ (Dolezal, 2015).
Η

δημιουργύα του Web 2.0 προςϋφερε μια μεγϊλη ευκαιρύα για πολιτικό

ενεργοπούηςη μϋςω τησ εϑκολησ και ϊμεςησ επικοινωνύασ ανϊμεςα ςε πολιτικϊ
κϐμματα και ψηφοφϐρουσ. Οι πολιτικού φορεύσ, πλϋον, μποροϑν να ενθαρρϑνουν την
ενεργό δραςτηριοπούηςη και ςυμμετοχό των ανθρώπων ςτισ κομματικϋσ δρϊςεισ. Εν
παραδεύγματι, ϋνασ πολύτησ ϋχει τη ικανϐτητα να προςφϋρει οικονομικϋσ δωρεϋσ
ανϊλογα με τισ οικονομικϋσ τουσ δυνατϐτητεσ, να θϋςει ερωτόςεισ ςτην ηγετικό ομϊδα
του κϐμματοσ ό ακϐμα και να διαμορφώςει το πολιτικϐ πρϐγραμμα του κϐμματοσ.
Ο Chadwick (2013) αναφϋρεται ςε ϋνα υβριδικϐ μοντϋλο των μϋςων (hybrid
media system). ϑμφωνα με την εν λϐγω θεώρηςη, ςυντελεύται μια ςειρϊ
18

Πθγι εικόνασ: http://twiplomacy.com/ranking/the-50-best-connected-world-leaders-2016/
(προςπελάςτθκε 10 επτεμβρίου, 2016)
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αλληλεπιδρϊςεων μεταξϑ παραδοςιακών και νϋων μϋςων επικοινωνύασ. Οι επιρροϋσ
αυτϋσ δεν ςχετύζονται μϐνο με τον τομϋα τησ τεχνολογύασ, αλλϊ παρατηροϑνται και ςε
ςυμπεριφορϋσ, νϐρμεσ και οργανώςεισ, μεταςχηματύζοντασ τοιουτοτρϐπωσ την
πολιτικό επικοινωνύα, η οπούα ςόμερα ειςϋρχεται ςε μύα εντελώσ νϋα εποχό.
Σο βρετανικϐ κύνημα που φϋρει τον τύτλο “38 Degrees” ιδρϑθηκε το 2009 και
αποτελεύ ϋνα χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα ενϐσ υβριδικοϑ μοντϋλου επικοινωνύασ.
Ϊχοντασ ωσ απώτερουσ ςτϐχουσ, μεταξϑ ϊλλων, την εφαρμογό μεταρρυθμιςτικών
ενεργειών ςτο περιβϊλλον, ςτην παιδεύα, ςτην υγεύα και ςτην αναςυγκρϐτηςη του
κλϊδου των μϋςων ενημϋρωςησ, η εν λϐγω πρωτοβουλύα αναδεικνϑει πώσ οι πολιτικού
ακτιβιςτϋσ δύνουν υβριδικό μορφό ςε παλιϋσ και νϋεσ λογικϋσ των μϋςων προκειμϋνου
να καταςκευϊςουν ειδηςεογραφικϋσ και πολιτικϋσ ατζϋντεσ (Chadwick, 2013).Σα
ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςτο εν προκειμϋνω κύνημα βαςύζονται ςτο τρύπτυχο “peoplepower-change” (“ϊνθρωποι-δϑναμη-αλλαγό”), ϐπωσ φαύνεται και ςτην κϊτωθι
εικϐνα19.

Εικϐνα 9. To τρύπτυχο “people-power-change” (“ϊνθρωποι-δϑναμη-αλλαγό”), ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτην
επύςημη ιςτοςελύδα του κινόματοσ “38 Degrees”.

19

Η εικόνα προζρχεται από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα
https://home.38degrees.org.uk/about/ (προςπελάςτθκε 15/12/2016).

του

κινιματοσ

“38

Degrees”:
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4.2 ΣΑ ΜΕΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ Ψ ΔΙΑΜΟΡΥΨΣΕ ΣΗ ΑΣΖΕΝΣΑ
Οι πολιτικού με την ϊνθηςη του Twitter και του Facebook, διαθϋτουν αξιϐλογα
εργαλεύα με τα οπούα μποροϑν να διαμορφώνουν και να καθορύζουν οι ύδιοι την
ατζϋντα (agenda setting). Η διαμϐρφωςη τησ ατζϋντασ επύ τησ ουςύασ αναφϋρεται ςε
ϋνα φιλτρϊριςμα των ειδόςεων, οϑτωσ ώςτε οι περιςςϐτερο ςημαντικϋσ να
τοποθετηθοϑν ςε υψηλϐ ςημεύο τησ ατζϋντασ. Παραδοςιακϊ το agenda setting
διαμορφωνϐταν απϐ τουσ δημοςιογρϊφουσ και αποτελοϑςε ϋνα απϐ τα βαςικϊ
ςτοιχεύα τησ μαζικόσ επικοινωνύασ και τησ ϋρευνασ ςτισ επιδρϊςεισ τησ πολιτικόσ
επικοινωνύασ (McCombs, 2004).
Με την ϋλευςη των νϋων μϋςων, ϐπωσ το Twitter που υποςτηρύζει περιςςϐτερο
δημοκρατικϋσ μορφϋσ πληροφϐρηςησ (Bruns, 2008), η διαμϐρφωςη τησ ατζϋντασ, πϋρα
απϐ τουσ πολιτικοϑσ, καθορύζεται και απϐ τουσ ύδιουσ τουσ πολύτεσ, γεγονϐσ που οδηγεύ
ςε δυναμικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ ςτο χώρο των media και τησ πολιτικόσ επικοινωνύασ
(D’heer & Verdegem, 2015). Ζητόματα τα οπούα τοποθετοϑνταν απϐ τα παραδοςιακϊ
ΜΜΕ ςτο τϋλοσ τησ ενημερωτικόσ ατζϋντασ, θϋματα εκτϐσ επικαιρϐτητασ, εύναι πιθανϐ
να επανϋλθουν ςτο προςκόνιο εξαιτύασ των χρηςτών (Ρόγου, 2014). Σα παραδοςιακϊ
μϋςα ενημϋρωςησ, ϋχουν εκ των πραγμϊτων αρχύςει να βαςύζονται, ςτα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ που αποτελοϑν νϋουσ διαϑλουσ επικοινωνύασ για να
καταςκευϊςουν την ειδηςεογραφικό τουσ δομό.
Επιςημαύνεται, ϐμωσ, πωσ οι επύ δεκαετύεσ διαμορφωτϋσ τησ ατζϋντασ
εξακολουθοϑν να κατϋχουν τισ ιςχυρό τουσ θϋςη ςτο πεδύο των παραδοςιακών μϋςων
ενημϋρωςησ, το περιεχϐμενο των οπούων αναπαρϊγεται ςε νϋα μϋςα, ϐπωσ εν
παραδεύγματι

το

Youtube,

αυξϊνοντασ

τοιουτοτρϐπωσ

το

κοινϐ

τουσ.

Οι

δημοςιογρϊφοι, επιπρϐςθετα, ςυγκατατϊςςονται μεταξϑ εκεύνων που αναφϋρονται
περιςςϐτερο ςτισ δημοςιεϑςεισ των πολιτικών ςτο Twitter (Graham et al., 2013).
Δεδομϋνου του “υψηλοϑ βαθμοϑ υιοθϋτηςησ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ απϐ
τουσ δημοςιογρϊφουσ” (English, 2014; Hedman, 2014) , οι πολιτικού εύναι εφικτϐ να
αλληλεπιδρϊςουν με αυτοϑσ εϑκολα ςτο Twitter. Θα αποτελοϑςε, ςυνεπώσ, υπϋραπλοϑςτευςη αν ιςχυριζϐταν κϊποιοσ πωσ ο καθοριςμϐσ τησ ενημερωτικόσ ατζϋντασ
ϊλλαξε ςτον υπϋρτατο βαθμϐ.
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Σονύζεται ςε αυτϐ το ςημεύο πωσ η αναπαραγωγό περιεχομϋνου παραδοςιακών
μϋςων (π.χ. τηλεϐραςη) ςτο διαδύκτυο δεν οδηγεύ αυτομϊτωσ ςε μονϐπλευρη ροό
πληροφορύασ, καθώσ ςτουσ χρόςτεσ των νϋων μϋςων παρϋχεται η δυνατϐτητα
ςχολιαςμοϑ, ςυζότηςησ με ϊλλουσ χρόςτεσ και κριτικόσ επύ του εκϊςτοτε
περιεχομϋνου. υνεπώσ, το κοινϐ δε χαρακτηρύζεται απϐ μια ςτϊςη παθητικό, αλλϊ δρα
ενεργητικϊ και επιλϋγει με δικό του βοϑληςη το περιεχϐμενο που επιθυμεύ να
παρακολουθόςει ό να απορρύψει, εύναι δηλαδό ϋνασ ςυνδυαςμϐσ παραγωγοϑ και
καταναλωτό (“prosumer”) (Toffler, 1980).
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4.3 ΣΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΡΑΜΠ & ΣΟ PROJECT«ELECTOME»
το πρϐςωπο του Ντϐναλντ Σραμπ, τον νϋο Πρϐεδρο των Η.Π.Α. και το ϋτερον
δϋοσ τησ Φύλαρυ Κλύντον ςτισ εκλογϋσ του 2016, αποτυπώνεται μια νϋα μορφό
πολιτικόσ επικοινωνύασ, η οπούα ςυνδυϊζει διαςκϋδαςη και πολιτικό (Wells et al.,
2016). Oι επιδιώξεισ, τα ςχϋδια και οι ςκϋψεισ του Σραμπ δεν περιορύζονται ςτα
πλαύςια μιασ πολιτικόσ ελύτ, αλλϊ εύναι πλόρωσ ορατϊ ςτουσ πολύτεσ, κυρύωσ μϋςω των
μϋςω κοινωνικόσ δικτϑωςησ και δη του Twitter. O νυν Πρϐεδροσ των Η.Π.Α, τϐςο
προεκλογικϊ ϐςο και μετεκλογικϊ, με κϊθε του ανϊρτηςη ςτα νϋα μϋςα προκαλεύ ςϊλο
και ςωρεύα αρνητικών δημοςιευμϊτων και ςχολύων για το ϊτομϐ του, ακλουθώντασ
ϋνα πολιτικοϑ μϊρκετινγκ μη πολιτικϊ ορθϐ («politically incorrect») (Wells et al., 2016).
Ϊκπληξη ςτο «φαινϐμενο Σραμπ» αποτελεύ το γεγονϐσ ϐτι ο ύδιοσ αντιβαύνει
κϊθε κανϐνα διαχεύριςησ κρύςεων ςτην πολιτικό επικοινωνύα, καθώσ τα αρνητικϊ και
επικριτικϊ δημοςιεϑματα αποτελοϑν για το ςτρατϐπεδο του Σραμπ ϋνα εύδοσ «τιμόσ»
(Wells et al., 2016). Ο Tραμπ, χωρύσ να ακολουθεύ και να παραμϋνει πιςτϐσ ςε πολιτικϋσ
καμπϊνιεσ, χρηςιμοποιεύ το Σwitter ωσ εργαλεύο για «πολιτικό προώθηςη, απϐςπαςη
τησ προςοχόσ και επύθεςη» (Barbaro, 2015; Wells et al., 2016). Μύα απϐ τισ πιο
χαρακτηριςτικϋσ αναρτόςεισ του Σραμπ εύναι αυτϐ που παρουςιϊζεται ςτην παρακϊτω
εικϐνα, με το οπούο επιτύθεται ρητορικϊ ςτον πρώην Πρϐεδρο των Η.Π.Α, Μπαρϊκ
Ομπϊμα, θϋτοντασ υπϐ αμφιςβότηςη την καταγωγό του.
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Εικόνα 10.Μία από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ αναρτιςεισ του Σραμπ που αμφιςβθτεί ανοικτά τθν
20
καταγωγι του Μπαράκ Ομπάμα

Διεθνώσ αναγνωριςμϋνοι δημοςιογρϊφοι, ϐπωσ ο Matt Taibbi, του περιοδικοϑ
«Rolling Stone» ϋχουν δημοςιεϑςει πλειϊδα αρνητικών ϊρθρων για τον Σραμπ, ϐμωσ
φαύνεται ϐτι το κοινϐ ϋχει ϊλλη γνώμη. Ενδεικτικϐ τησ δημοφιλύασ του Σραμπ, παρϊ το
πρωτϐγνωρα μη-ορθϐ προφύλ του εύναι η αρχικϊ η υπεροχό του ϋναντι του ςυνϐλου
των εςωκομματικών του ανταγωνιςτών για το χρύςμα του Ρεπουμπλικανικοϑ
κϐμματοσ και ςτη ςυνϋχεια η νύκη επύ τησ Φύλαρυ Κλύντον ςτισ αμερικϊνικεσ εκλογϋσ.
Η πρωτοφανόσ αυτό ςυμπεριφορϊ ενδϋχεται να οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι ο
Ντϐναλντ Σραμπ ςυγκαταλϋγεται ςτισ διαςημϐτητεσ (celebrities), καθώσ ςτο παρελθϐν
εύχε παρουςιϊςει ριϊλιτι ςϐου (“The Apprentice”), εύχε ςυμμετϊςχει ςτη διοργϊνωςη
καλλιςτεύων και γενικϐτερα απαςχολοϑςε τον τϑπο και το ευρϑ κοινϐ με τον
προςωπικϐ του βύο. Ο ύδιοσ γνωρύζοντασ, ωσ εκ τοϑτου, πώσ μπορεύ να ςτρϋψει τη
δημοςιϐτητα πϊνω ςτο πρϐςωπϐ του, εύναι πιθανϐν να επϋλεξε μια ϋντονη ρητορικό ό
ακϐμα και την υιοθϋτηςη ενϐσ “ρϐλου” που θα ϋχει μεγϊλεσ επιδρϊςεισ ςτο κοινϐ. Ο
Franklin (2004) αναφϋρει ϐτι οι πολιτικού ςυχνϊ διαμορφώνουν τουσ εαυτοϑσ τουσ ωσ
αγαθϊ με απώτερο ςκοπϐ να “πουληθοϑν” ςτουσ ψηφοφϐρουσ (Tsaliki, 2015) και ο
Σραμπ ενδεχομϋνωσ διϊλεξε να κινηθεύ μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο ςτην προεκλογικό του
εκςτρατεύα. «Ευτελιςμϐ τησ πολιτικόσ» , ςχολιϊζουν οι West και Orman (2003) πωσ
προκαλοϑν οι πολιτικού-celebrities, καθώσ δε διαθϋτουν αληθινό επύγνωςη των
πολυςϑνθετων πολιτικών ζητημϊτων και διαδικαςιών (Tsaliki, 2015).
20

Πθγι εικόνασ: http://thenortheasttoday.com/wp-content/uploads/2016/08/xOJZpCK.jpg (προςπελάςτθκε
05/01/2017)
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τα πλαύςια τησ ϋντονησ ςυζότηςησ και αντιπαρϊθεςησ που διαδραματύςτηκε
ςτο Twitter και ςτα υπϐλοιπα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ κατϊ την προεκλογικό
περύοδο του 2016 ςτην Αμερικό, το Eργαςτόριο Μϋςων του MIT και πιο ςυγκεκριμϋνα
το εργαςτόριο για κοινωνικϋσ μηχανϋσ, εγκαινύαςε το «Εlectome», ϋνα project ακριβοϑσ
ανϊλυςησ του Twitter. Σο ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο ϋχει δϑο εύδη πηγών, απϐ τη μύα 30
αγγλϐγλωςςεσ ειδηςεογραφικϋσ πηγϋσ και απϐ την ϊλλη οι αναρτόςεισ που
δημοςιεϑονται (Powers et al., 2016). Ο αλγϐριθμοσ που καταςκευϊςτηκε ϋχει τη
δυνατϐτητα να ταξινομεύ ςτα θϋματα ςχετικϊ με τισ αμερικανικϋσ εκλογϋσ και
παρουςιϊζει πιθανϋσ διαφοροποιόςεισ μεταξϑ του τύ αναρτϊται ςτο Twitter απϐ τουσ
απλοϑσ χρόςτεσ και τύ δημοςιεϑουν τα ειδηςεογραφικϊ δύκτυα ςτισ ιςτοςελύδεσ τουσ
(Powers et al., 2016).

Εικϐνα 11. Eνδεικτικό φωτογραφύα του Project«Εlectome» που ανόκει ςτουσ ερευνητϋσ του
21

εργαςτηρύου Κοινωνικών Μηχανών του MIT .

Ϊνα απϐ τα πιο ενδιαφϋροντα ευρόματα αυτόσ τησ μελϋτησ εύναι πωσ ςτισ
πρϐςφατεσ εκλογϋσ επικρϊτηςαν περιςςϐτερο θϋματα «εθνικόσ αςφϊλειασ, εξωτερικόσ
πολιτικόσ, μετανϊςτευςησ, ϐπλων και ρατςιςτικών ζητημϊτων» (Powers et al., 2016),
εν αντιθϋςει με ζητόματα που αφοροϑν τη οικονομύα, τη φορολογύα και την αγορϊ
εργαςύασ. Διαπιςτώθηκε, παρϊλληλα, απϐ τουσ ερευνητϋσ του MIT ϐτι ςτο ψηφιακϐ
κϐςμο αςκοϑν μεγαλϑτερεσ επιδρϊςεισ ϊτομα, τα οπούα δεν χαρακτηρύζονται απϐ τη
δημοφιλύα με την θετικό ϋννοια του ϐρου (Powers et al., 2016). Γεγονϐτα που
διαδραματύζονται εκτϐσ του προεκλογικοϑ πλαιςύου διαπιςτώθηκε ϐτι επηρεϊζουν εν
21

Πθγι εικόνασ: http://news.mit.edu/2016/how-twitter-explains-the-2016-election-0926 (προςπελάςτθκε 30
επτεμβρίου, 2016)
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τϋλει καθοριςτικϊ τη διαδικαςύα διαμϐρφωςησ τησ κοινόσ γνώμησ πριν απϐ τισ εκλογϋσ
(Powers et al., 2016).
Σο «φαινϐμενο Σραμπ», εν κατακλεύδι, απαςχολεύ μεγϊλο αριθμϐ ερευνητών
των νϋων μϋςων και τησ πολιτικόσ επικοινωνύασ ςε παγκϐςμιο επύπεδο, καθώσ τϐςο η
προεκλογικό του καμπϊνια, ϐςο και η μετεκλογικό του δραςτηριϐτητα αντιβαύνουν
βαςικϋσ αρχϋσ τησ πολιτικόσ επικοινωνύασ και τησ διαχεύριςησ κρύςεων. Όταν
προκϑπτει μύα κρύςη, ο Ντϐναλντ Σραμπ φροντύζει μϋςω του Twitter να την οξϑνει, αντύ
να την αμβλϑνει, χρηςιμοποιώντασ γλώςςα επιθετικό και ςαφώσ αντύθετη ςτο
πρϐτυπο του πολιτικοϑ υποψηφύου που πρϋπει να προςεγγύζει την τϋλεια εικϐνα προσ
πώληςη ςτουσ ψηφοφϐρουσ.
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4.4 ΜΕΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ & AYTO-OΡΓΑΝΨΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ
Ϊνα ακϐμα πεδύο το οπούο ϋχουν αναδιαμορφώςει τα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ εύναι εκεύνο τησ αυτϐ-οργϊνωςησ των πολιτών, τησ ςυλλογικόσ δρϊςησ και
τησ ανϊπτυξησ κοινωνικών κινημϊτων. Με τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ τύθενται οι
βϊςεισ για τη γϋννηςη, τη παρουςύαςη και τη ςυζότηςη ιδεών και προτϊςεων μεταξϑ
των πολιτών, οι οπούοι ϋχουν πια τη δυνατϐτητα να αςκόςουν ςοβαρϋσ πιϋςεισ ςε
οργανιςμοϑσ, κυβερνόςεισ και πολιτικοϑσ, καθώσ και επαναςτϊςεισ με ςτϐχο την
απελευθϋρωςη απϐ το ζυγϐ απολυταρχικών καθεςτώτων.
Οι διαδικτυακϋσ τεχνολογύεσ, ςϑμφωνα με ακαδημαώκοϑσ, ϋχουν μεταβϊλλει τισ
διαδικαςύεσ πολιτικόσ δρϊςησ (Tsaliki, 2015),καθώσ τα ςημερινϊ κοινωνικϊ κινόματα
αξιοποιοϑν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ωσ διαϑλουσ για να κοινοποιόςουν τα
μηνϑματϊ τουσ και να επιτϑχουν τουσ ςτϐχουσ τουσ (Gerbaudo, 2014).22. Σα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϋχουν ςυντελϋςει ςτην εϑρεςη καινοϑργιων μορφών κοινωνικόσ
κινητοπούηςησ, με αποτϋλεςμα να υφύςταται ϋνα εύδοσ “ςυλλογικόσ ςυνειδητοπούηςησ”
(“collective awareness”) (Tsaliki, 2015).
O “Λαώκιςμϐσ 2.0”, ϐπωσ ορύζεται απϐ τον Gerbaudo (2014), πρϐκειται για μια
ιδεολογικό κατεϑθυνςη, η οπούα αντιμετωπύζει τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ωσ ϋνα
μϋςο για να εκφραςτοϑν “oι ϊνθρωποι”, με την ϋννοια τησ ολϐτητασ και μιασ πολιτικόσ
κοινωνύασ. το παραπϊνω νϋο πλαύςιο δρϊςησ δημιουργεύται ϋνασ ςυνδυαςμϐσ μιασ
πλειϊδασ “μικρών ςφαιρών” (microspheres) (Tsaliki, 2015), ϐπου τα ϊτομα ϋχουν τη
δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ, ανταλλαγόσ ςκϋψεων και οργϊνωςησ ςυλλογικών
μορφών δρϊςεων. Σα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ αποτελοϑν ουςιαςτικϊ πολϑτιμα
εργαλεύα για τα κοινωνικϊ κινόματα (Gerbaudo, 2014), καθώσ καθύςταται εφικτό
ηπροςϋγγιςη, η ενημϋρωςηκαι ηδραςτηριοπούηςη του “μϋςου χρόςτη του διαδικτϑου”,
ώςτε να αντιδρϊςει ενϊντια ςτισ πρακτικϋσ και τισ τακτικϋσ των οικονομικών και
πολιτικών ελύτ.
Ενδεικτικϐ παρϊδειγμα μιασ τϋτοιου εύδουσ αντύδραςησ αποτελεύ η ονομαζϐμενη
«Αραβικό Ωνοιξη», η οπούα εύναι μια ςειρϊ απϐ επαναςτϊςεισ ςε χώρεσ του αραβικοϑ
22

Ο Gerbaudo, μάλιςτα, κεωρεί ότι θ κοινωνία τθσ ιδεολογίασ “Λαϊκιςμόσ 2.0” αποτυπώνεται με απόλυτα
ορκό τρόπο ςτο ςλόγκαν “είμαςτε το 99 τοισ εκατό” που προιλκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο παγκόςμιο
κίνθμα ”Occupy”.
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κϐςμου που ξεκύνηςε ςτα τϋλη του 2010 και ολοκληρώθηκε ςτα μϋςα του 2012, με
βαρυςόμαντο ρϐλο ςτη διϊδοςη των επαναςτατικών ενεργειών και του λαώκοϑ
ξεςηκωμοϑ να διαδραματύζουν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
Μύα απϐ τισ εν λϐγω επαναςτϊςεισ όταν εκεύνη τησ Αιγϑπτου, η οπούα φϋρει τον
χαρακτηριςμϐ «επανϊςταςη του Facebook», καθώσ η ενεργοπούηςη και η δρϊςη των
πολιτών ϋλαβε χώρα κατϊ κϑριο λϐγο μϋςω τησ παραπϊνω διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ.
Η ϋνταςη των κινητοποιόςεων ςτισ 25 Ιανουαρύου του 2011, με μεγαλειώδεισ
διαδηλώςεισ ςτουσ δρϐμουσ και ςτην κεντρικό πλατεύα Σαχρύρ του Καώρου οδόγηςαν
τον πρϐεδρο Μουμπϊρακ να διακϐψει τη λειτουργύα του Internet για πϋντε ημϋρεσ
(Yang, 2013). Η προςπϊθεια, ϐμωσ, εξομϊλυνςησ και ανατροπόσ του επαναςτατικοϑ
κϑματοσ που εύχε δημιουργηθεύ αποδεύχθηκε εν τϋλει ϊκαρπη, καθώσ οι Αιγϑπτιοι
εξακολουθοϑςαν το διαμοιραςμϐ πληροφοριών μϋςω ομϊδων ςτο Facebook,
οδηγώντασ ςτην επικρϊτηςη των αιτημϊτων του αιγυπτιακοϑ λαοϑ και ςτην
ονοματοδοςύα τησ Αιγυπτιακόσ επανϊςταςησ ωσ «επανϊςταςη του Facebook».
Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, υπϊρχουν φυςικϊ και οι ςκεπτικιςτϋσ που θεωροϑν ϐτι ο
ϐροσ «Επανϊςταςη του Twitter» αποτελεύ επύ τησ ουςύασ μια μορφό υπεραπλοϑςτευςησ (Wolsfeld et al. 2013) που πρϊττουν οι δημοςιογρϊφοι. Η Tsaliki (2015)
αναφϋρει πωσ θα όταν λανθαςμϋνη η επικρϊτηςη τησ ϊποψησ ϐτι η οργϊνωςη
κοινωνικών κινημϊτων οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτο Twitter, καθώσ όδη πριν το 2011
ςυντελοϑνταν κινητοποιόςεισ που οργανώνονταν μϋςω ϊλλων μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ (Tsaliki, 2015).
Η Norris (2012) αναφϋρει πωσ η κοινωνικό δικτϑωςη, ωσ διαδικαςύα, υπόρχε
και εύχε ςημαντικϐ ρϐλο αρκετϊ χρϐνια πριν την εφεϑρεςη του διαδικτϑου. Σα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ, με βϊςη τηNorris, μποροϑν να δρϊςουν με τϋτοιο τρϐπο ώςτε
να υποςτηρύξουν και να διευκολϑνουν τη ςυλλογικό δρϊςη, αλλϊ αποτελοϑν μϐνο ϋνα
κανϊλι επικοινωνύασ μεταξϑ πολλών, και διαδικαςύεσ πολιτικόσ επικοινωνύασ δεν εύναι
δυνατϐ να αποτελϋςουν κϑρια πηγό αναταραχόσ ςε ςϑγκριςη με μύα πλειϊδα ϊλλων
παραγϐντων ϐπωσ η διαφθορϊ, οι κακουχύεσ και οι καταςτολό (Norris, 2012).
ϑμφωνα με τουσ Wolsfeld et al. (2013), προτοϑ διερευνηθεύ ο ρϐλοσ και η
επύδραςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτη ςυλλογικό δρϊςη, αρμϐζει να
εξεταςθεύ εν πρώτοισ το ευρϑτερο πολιτικϐ περιβϊλλον ςτο οπούο διαδραματύζονται τα
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γεγονϐτα. Ειδικϐτερα, η λογοκριςύα που επιβϊλλεται ςτο Διαδύκτυο απϐ αυταρχικϋσ
κυβερνόςεισ, καθώσ και οι ςυνθόκεσ διαβύωςησ των πολιτών αποτελοϑν κρύςιμουσ
παρϊγοντεσ για την πρϐςβαςό τουσ ςτισ τεχνολογύεσ αιχμόσ. την περύπτωςη τησ
«επανϊςταςησ μϋςω Twitter» ςτο Ιρϊν ϋχει αναφερθεύ και ο Morozov (2009) ςε ϊρθρο
του, εγεύροντασ ϋντονουσ προβληματιςμοϑσ και ενςτϊςεισ για το κατϊ πϐςο η
επανϊςταςη αυτό ξεκύνηςε πραγματικϊ απϐ τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ και απϐ τη
ελϊχιςτη ςυμμετοχό των Ιρανών ςε αυτϊ (Morozov, 2009).
ημειώνεται, τϋλοσ, πωσ η κινητοπούηςη των χρηςτών του Facebook και των
ϊλλων μϋςων εύναι πιθανϐτερο να ακολουθόςει τισ εξελύξεισ πϊρα να προηγηθεύ απϐ
αυτϋσ (Wolsfeld et al. 2013). υνόθωσ ϐταν ςυντελεύται ϋνα ςοβαρϐ γεγονϐσ οι πολύτεσ
καταφεϑγουν αμϋςωσ μετϊ ςτα μϋςα για να πληροφορηθοϑν αναφορικϊ με το τύ ϋχει
ςυμβεύ (Wolsfeld et al. 2013).
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4.5 ΜΕΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
Σα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ προςφϋρουν, επύςησ, ςτουσ δημϐςιουσ
οργανιςμοϑσ καινοϑριουσ διαϑλουσ γρόγορησ μετϊδοςησ τησ πληροφορύασ, αυξϊνουν
τη διαφϊνεια και την αξιοπιςτύα, βελτιώνουν τη δημϐςια εικϐνα τουσ και τη ςχϋςη τουσ
με τουσ πολύτεσ. Οι παραπϊνω ςυνθόκεσ δημιουργοϑν, λοιπϐν, ϋνα κατϊλληλο
περιβϊλλον για μια ανοιχτό και ςυμμετοχικό δημϐςια διούκηςη. ϑμφωνα με τον Bertot
(Bertot et al., 2010) «οι τεχνολογύεσ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ εύναι πολλϊ
υποςχϐμενεσ εξαιτύασ τησ ικανϐτητϊσ τουσ να μεταςχηματύζουν την κυβϋρνηςη με
αϑξηςη τησ διαφϊνειασ και τησ αλληλεπύδραςησ με τουσ πολύτεσ». Όμωσ, και η τοπικό
αυτοδιούκηςη ϋχει ξεκινόςει να υιοθετεύ καινοτϐμεσ τεχνολογύεσ, οι οπούεσ
αντικαθιςτοϑν παραδοςιακϋσ μεθϐδουσ πραγματοπούηςησ εργαςιών.
Με την ϋλευςη των νϋων μϋςων επικοινωνύασ, η περύφημη και πολυςυζητημϋνη
ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη (e-government), υπερβαύνει την απλό επικοινωνύα και
ανταλλαγό πληροφοριών μεταξϑ δημϐςιων υπηρεςιών και πολιτών. Οι πολύτεσ ϋχουν
πλϋον την ικανϐτητα να διαμοιρϊζονται και να ςχολιϊζουν το περιεχϐμενο που αναρτϊ
ο εκϊςτοτε δημϐςιοσ φορϋασ (Mergel, 2012).
Επιτυγχϊνεται, ςυνεπώσ, αμφύδρομη επικοινωνύα ανϊμεςα ςε πολύτεσ και
κρϊτοσ, καθώσ οι πρώτοι μποροϑν να ςτϋλνουν ερωτόςεισ προσ τουσ δημϐςιουσ φορεύσ
και να αναμϋνουν απϊντηςη απϐ αυτοϑσ μϋςω του Facebook ό του Twitter.
To Web 2.0 ςτην περύπτωςη τησ δημϐςιασ διούκηςησ αντιςτοιχεύ ςτο
Διακυβϋρνηςη 2.0 (Government 2.0), ϐροσ που αναφϋρεται «ςτη χρόςη των
κοινωνικών τεχνολογιών για την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ, τησ διαφϊνειασ και τησ
διϒπηρεςιακόσ ςυνεργαςύασ» (Mergel, 2012). Η Μergel (2012), παρϊλληλα,
υπογραμμύζεύ ϐτι «η ανταλλαγό αμφύδρομησ πληροφορύασ μεταξϑ δημϐςιων
οργανιςμών και πολιτών επιτυγχϊνεται με τισ πλατφϐρμεσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ, τα
εργαλεύα για καταςκευό και διαμοιραςμϐ περιεχομϋνου, τα διαδικτυακϊ αρχεύα
καταγραφόσ και τα εργαλεύα microblogging».
την Ελλϊδα, με βϊςη τη μελϋτη των Papaloi et al. (2012),περιςςϐτεροι απϐ 6
ςτουσ

10

κοινοβουλευτικοϑσ

οργανιςμοϑσ

δε

διαθϋτουν

ακϐμη

επύςημουσ

λογαριαςμοϑσ ςτο Facebook, ςτο Twitter ό το Youtube. Η πλειονϐτητα, μϊλιςτα, των
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οργανιςμών που ϋχουν όδη ανούξει λογαριαςμοϑσ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ,
επιλϋγουν δϑο πλατφϐρμεσ και ϐχι περιςςϐτερεσ (Papaloi et al., 2012). Υαύνεται, ωσ εκ
τοϑτου, ϐτι ακϐμη τα νϋα μϋςα δεν ϋχουν διειςδϑςει αρκετϊ ςτον τομϋα τησ δημϐςιασ
διούκηςησ και αυτϐ ενδεχομϋνωσ οφεύλεται ςτην ϋλλειψη εξειδύκευςησ των δημοςύων
υπαλλόλων ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ (Mergel, 2012).
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5 HAΡΝΗΣΙΚΗ ΟΧΗ ΣΨΝ ΜΕΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ
5.1 ΤΠΕΡΜΑΦΟΙ ΚΑΙ ΚΕΠΣΙΚΙΣΕ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΜΕΨΝ
Όπωσ ανϋκαθεν ςυνϋβαινε με ϐλεσ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ και εφευρϋςεισ, ϋτςι και
ςτα νϋα Μϋςα υπϊρχουν εκεύνοι που διακατϋχονται απϐ ενθουςιαςμϐ (cyberenthusiasts) και εκεύνοι, τουσ οπούουσ χαρακτηρύζει ϋνασ ςκεπτικιςμϐσ (cyberskeptics). Οι λϊτρεισ του κυβερνοχώρου (Shirky, 2011) αντιμετωπύζουν με αιςιοδοξύα
τα νϋα μϋςα επικοινωνύασ, καθώσ αφενϐσ θεωροϑν ϐτι προςφϋρουν ευκαιρύεσ
ενδυνϊμωςησ των ανθρώπων που διαμϋνουν ςε μη δημοκρατικϋσ κοινωνύεσ, και
επιτρϋπουν αφετϋρου ςτουσ «αντϊρτεσ» να υιοθετόςουν νϋεσ ςτρατηγικϋσ (Shirky,
2011).
την παραπϊνω θϋςη αντιτύθενται οι λεγϐμενοι ςκεπτικιςτϋσ αναφορικϊ με τον
κυβερνοχώρο (Shirky, 2011), οι οπούοι υποβαθμύζουν την αξύα των νϋων τεχνολογιών,
επιςημαύνοντασ πωσ η χρόςη του διαδικτϑου δύνει ςτουσ ανθρώπουσ μια επύπλαςτη
αύςθηςη ςυμμετοχικϐτητασ και επύ τησ ουςύασ τουσ απομακρϑνει απϐ τη φυςικό μορφό
διαμαρτυρύασ και εξϋγερςησ. Οριςμϋνοι απϐ τουσ ςκεπτικιςτϋσ, ϐπωσ ο Morozov
(2011), ϋχουν υποςτηρύξει την ϊποψη πωσ τα νϋα μϋςα αποτελοϑν εργαλεύα
καταςτολόσ.
τον ακαδημαώκϐ χώρο ϋχουν, ϋπειτα, αναπτυχθεύ δϑο θεωρύεσ αναφορικϊ με το
ποιού πολιτικού και κϐμματα “κερδύζουν” περιςςϐτερο απϐ τη ςυμμετοχό τουσ ςτα νϋα
μϋςα επικοινωνύασ. Απϐ τη μια μεριϊ υπϊρχει η υπϐθεςη τησ εξιςορρϐπηςησ
(equalization hypothesis) (Margolis et al., 1999; Samuel-Azran et al., 2015) και απϐ την
ϊλλη πλευρϊ η υπϐθεςη τησ κανονικοπούηςησ (normalization hypothesis) (KocMichalska et al., 2014; Samuel-Azran et al., 2015).
ϑμφωνα με τουσ υπϋρμαχουσ τησ υπϐθεςησ εξιςορρϐπηςησ, το διαδύκτυο εύναι
μια δημοκρατικό τεχνολογύα που εύναι δυνατϐ να καλϑψει τα κενϊ προβολόσ που
υπϊρχουν μεταξϑ μεγαλϑτερων και μικρϐτερων κομματικών παρατϊξεων (Lilleker &
Jackson, 2010) ό πολιτικών. Πολιτικϋσ προςωπικϐτητεσ χαμηλόσ αναγνωριςιμϐτητασ ό
προερχϐμενεσ απϐ μικρϐτερα πολιτικϊ κϐμματα, μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν το
Twitter και τα υπϐλοιπα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ περιςςϐτερο και με μεγαλϑτερη
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ϋνταςη οϑτωσ ώςτε να αποκομύςουν μϋςω αυτών τη μεγαλϑτερη δυνατό δημοφιλύα και
αναγνωριςιμϐτητα. τισ πρώτεσ (primary) εκλογϋσ των Η.ΠΑ., εν παραδεύγματι, οι
πολιτικού που ανϊρτηςαν το μεγαλϑτερο πλόθοσ αναρτόςεων όταν οι λιγϐτερο
γνωςτού και ςημαντικού υποψόφιοι του Δημοκρατικοϑ και Ρεπουμπλικανικοϑ
κϐμματοσ

(Conway et al., 2013). Υαύνεται, λοιπϐν, ϐτι μικρϐτερεσ πολιτικϋσ

παρατϊξεισ, χωρύσ ιςχυρό παρουςύα ςτα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ και χωρύσ
οικονομικοϑσ πϐρουσ για ακριβϋσ καμπϊνιεσ, μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ςε ϋνα
μεγαλϑτερο ακροατόριο και τοιουτοτρϐπωσ εύναι εφικτό η πραγματοπούηςη μιασ
περιςςϐτερο ιδεατόσ πολιτικόσ ςυζότηςησ (Castells, 2009; Coleman & Blumler, 2009)
με ύςεσ ευκαιρύεσ προσ ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ.
Απϋναντι ςτην παραπϊνω θεωρύα τοποθετοϑνται εκεύνοι που υποςτηρύζουν την
υπϐθεςη τησ κανονικοπούηςησ (normalization hypothesis) (Schweitzer, 2012), καθώσ
θεωροϑν ϐτι μποροϑν να υπϊρξουν μηδαμινϋσ αλλαγϋσ ςε ςχϋςη με το παραδοςιακϐ
πολιτικϐ πεδύο δρϊςησ, καθώσ πολιτικού και κϐμματα που κατϋχουν όδη μεγϊλη δϑναμη
ςτον μη διαδικτυακϐ κϐςμο θα κυριαρχοϑν και ςτισ πολιτικϋσ αντιπαραθϋςεισ ςτο
Twitter (Jungherr, 2014). Η Schweitzer (2011) θεωρεύ πωσ τα κενϊ που υπϊρχουν
μεταξϑ μεγαλϑτερων και μικρϐτερων κομμϊτων ςτο διαδύκτυο εύναι αδϑνατο να
καλυφθοϑν και διακρύνει τισ ακϐλουθεσ τρεισ μορφϋσ κανονικοπούηςησ ςτην πολιτικό
επικοινωνύα: λειτουργικό (functional), ςχεςιακό (relational) και

παρεκβατικό

(discursive) (Schweitzer, 2011) .
Ϊνασ απϐ τουσ πιο δημοφιλεύσ μϑθουσ αναφορικϊ με τα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ εύναι πωσ μποροϑν να προςφϋρουν διαφημιςτικϋσ και προωθητικϋσ
υπηρεςύεσ ςτουσ πολιτικοϑσ, ςτα κϐμματα, ςτουσ δημϐςιουσ οργανιςμοϑσ και ςε
ϊλλουσ φορεύσ με αρκετϊ χαμηλϐ κϐςτοσ. Πρϊγματι το κϐςτοσ τουσ εύναι ςχετικϊ
μικρϐτερο εν ςυγκρύςει με τα παραδοςιακϊ μϋςα ενημϋρωςησ, ϐπωσ η τηλεϐραςη, αλλϊ
εύναι ςαφώσ πολϑ ακριβϐτερα ςε ςχϋςη με τον διαδεδομϋνο μϑθο πωσ τα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ παρϋχουν ςτον εκϊςτοτε χρόςτη φθηνό ό ακϐμη και δωρεϊν
διαφόμιςη (Finger & Dutta, 2014).
Η ραγδαύα αϑξηςη των μελών των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ, εύναι ςαφώσ
λογικϐ να υπϊρχει και αϑξηςη του κϐςτουσ διαφόμιςησ ςε αυτϊ, καθώσ οι
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διαφημιζϐμενοι ϋχουν τη δυνατϐτητα να προβϊλλουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςε ϋνα κοινϐ
μεγαλϑτερο, πολυπληθϋςτερο, καθώσ και με τρϐπο ςτοχευμϋνο και αποτελεςματικϐ.
Η επύτευξη, ϐμωσ, μιασ επιτυχοϑσ καμπϊνιασ με χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ δεν εύναι μια εϑκολη, γρόγορη και μη πολυςϑνθετη διαδικαςύα. Αντιθϋτωσ,
εϊν ϋνασ πολιτικϐσ ό ϋνασ οργανιςμϐσ επιδιώκει ουςιαςτικϊ αποτελϋςματα, οφεύλει να
δαπανόςει διϐλου ευκαταφρϐνητα ποςϊ για τη ςϑςταςη μιασ ομϊδασ διαχεύριςησ
λογαριαςμών ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Εκτϐσ αυτοϑ απαραύτητη κρύνεται η
πρϐςληψη μιασ ομϊδασ ϋμπειρων επαγγελματιών, η οπούα θα εύναι υπεϑθυνη για το
ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ τησ εκςτρατεύασ. Ψσ εκ τοϑτου, εύναι πρϐδηλο, πωσ απαιτεύται η
διϊθεςη και η επϋνδυςη ενϐσ ςημαντικοϑ ποςοϑ, εϊν κανεύσ ςτοχεϑει ςτην αϑξηςη του
ακροατηρύου του και μϊλιςτα ςτην ποιοτικό και ϐχι μϐνο ςτη ποςοτικό αϑξηςη, που
μεταφρϊζεται ςε νϋουσ αληθινοϑσ ακϐλουθουσ ςτο Facebook ό ςτο Twitter.
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5.2 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥΙΛΙΑ: ΝΕΑ ΜΕΑ, ΠΛΑΜΑΣΙΚΟΙ
ΑΚΟΛΟΤΘΟΙ&FAKENEWS
Η απϐκτηςη αληθινών ακολοϑθων ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ εύναι ζότημα
βαρϑνουςασ ςημαςύασ, καθώσ υπϊρχουν πολιτικού, οι οπούοι αντύ να επενδϑςουν ςτη
ςταδιακό και ποιοτικό αϑξηςη των ακολοϑθων τουσ, προτιμοϑν μια επύπλαςτη αϑξηςη
δημιουργώντασ ψεϑτικουσ λογαριαςμοϑσ ακολοϑθων. Με μια αρχικό ματιϊ φαύνεται
πωσ μεγεθϑνεται η δημοφιλύα τουσ, αλλϊ εν ςυνεχεύα οι επύπλαςτοι αυτού ακϐλουθοι
δεν πρϐκειται να βοηθόςουν ςτην επύτευξη ςϑμπλεξησ και ςτην ϋλευςη νϋων
ακολοϑθων, καθώσ τα περιςςϐτερα, αν ϐχι ϐλα, απϐ τα ςυγκεκριμϋνα προφύλ ϋχουν
μηδαμινϐ αριθμϐ φύλων, δηλαδό δεν ϋχουν δικϐ τουσ ακροατόριο.
το παρελθϐν ςυντελϋςτηκαν μεγϊλα ςκϊνδαλα με θϋμα την αϑξηςη των
ακολοϑθων πολιτικών με την προςθόκη εικονικών ακολοϑθων. Βϋβαια, αξύζει να
επιςημανθεύ, πωσ δεν αποτελεύ μορφό κοινϐτητασ το ςϑνολο των κοινωνικών ςχϋςεων
που προκϑπτουν ό διατηροϑνται μϋςω των ςϑγχρονων μϋςων επικοινωνύασ. Ενδϋχεται
να υπϊρχουν εικονικϋσ ςχϋςεισ, οι οπούεσ υπϊρχουν απλώσ για να παρουςιϊςουν μύα
παραπϊνω ςϑνδεςη ςτη λύςτα των φύλων ό των ακολοϑθων του εκϊςτοτε χρόςτη.
Εν παραδεύγματι, ςτισ Αμερικϊνικεσ εκλογϋσ του 2012 αρκετού πολιτικού
κατηγορόθηκαν πωσ δημιουργοϑςαν ψεϑτικουσ ακϐλουθουσ οϑτωσ ώςτε να φαύνονται
περιςςϐτεροι ςημαντικού ςτον κϐςμο των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Πιο
αναλυτικϊ,

ο

Ρεπουμπλικϊνοσ

υποψόφιοσ

Gingrich

παρατηρόθηκε

απϐ

εμπειρογνώμονεσ πωσ εύχε 1.3 εκατομμϑρια ακολοϑθουσ, αριθμϐσ πολϑ μεγϊλοσ εν
ςυγκρύςει με ϊλλουσ υποψόφιουσ. Η εταιρύα “Peek You”, μϊλιςτα, η οπούα αςχολεύται
με τη μελϋτη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ, ανϋφερε πωσ το 92% των ακολοϑθων
του Gingrich όταν μη υπαρκτϊ πρϐςωπα (Finger & Dutta, 2014).
Ο Mitt Romney, επιπροςθϋτωσ. το ϋτερον δϋοσ του Obama ςτισ αμερικϊνικεσ
εκλογϋσ του 2012, ϋχει επύςησ κατηγορηθεύ για την αγορϊ πλαςματικών ακολοϑθων
ςτο Twitter. Ειδικϐτερα, ςϑμφωνα με ϊρθρο του Guardian23, ο Romney κατϊφερε να
αποκτόςει 116,922 ακολοϑθουσ μϋςα ςε μύα μϐλισ ημϋρα, ϋνα ςημαντικϐ τμόμα εκ των
οπούων εύτε διατηροϑςαν λογαριαςμϐ για λιγϐτερεσ απϐ τρεύσ εβδομϊδεσ εύτε δεν εύχαν
23

https://www.theguardian.com/world/2012/aug/09/fake-twitter-accounts-mitt-romney (Προςπελάςτθκε
28/09/2016).
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δημοςιεϑςει ποτϋ κϊποια ανϊρτηςη. Οι υπεϑθυνοι τησ προεκλογικόσ εκςτρατεύασ του
Ρεπουμπλικϊνου υποψηφύου υποςτόριξαν πωσ δεν αγϐραςαν ακολοϑθουσ και ϐτι
ενδεχομϋνωσ αυτό να εύναι μια κύνηςη ανταγωνιςτών. Παρϐλ’ αυτϊ το εν λϐγω ςυμβϊν
οδόγηςε ϐλο και μεγαλϑτερη μερύδα ερευνητών να αναζητόςει τρϐπουσ και μεθϐδουσ
ανακϊλυψησ ψεϑτικων ακολοϑθων ςτο Facebook, ςτο Twitter και ςτα υπϐλοιπα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
Σα fake news και ο υβριςτικϐσ λϐγοσ αποτελοϑν ϋναν ακϐμα παρϊγοντα
αποςταςιοπούηςησ μεγϊλου τμόματοσ των πολιτών απϐ τισ πολιτικϋσ ςυζητόςεισ τα
μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Oι “ψευδεύσ ειδόςεισ”, τα λεγϐμενα “τρϐλσ” και τα
μηνϑματα με υβριςτικϐ ό χυδαύο λϐγο, παρεμποδύζουν την παραγωγό γϐνιμου και
ουςιαςτικοϑ διαλϐγου ανϊμεςα ςε πολύτεσ και πολιτικοϑσ. Ψσ εκ τοϑτου, δυναμιτύζεται
η μορφό αλληλεπύδραςησ και δε ςυντελεύται ϊμβλυνςη των διαφορών και επύλυςη των
κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών προβλημϊτων.
H αγενόσ ςυμπεριφορϊ, η οπούα χαρακτηρύζεται απϐ “ϋντονη επύθεςη και
ταπεύνωςη” (Kushin 2009) απομακρϑνει τουσ ευγενικοϑσ πολύτεσ που αντιμετωπύζουν
με ςεβαςμϐ τον ςυνομιλητό τουσ απϐ τη ςυμμετοχό ςτη δημϐςια ςυζότηςη. O
Davis(1999) ονϐμαςε “φλεγϐμενο” (“flaming”) το λϐγο που επιτύθεται ςτισ ιδϋεσ και
ςτισ απϐψεισ ενϐσ πολύτη, ϐπωσ αυτϋσ εκφρϊζονται ςτισ διαδικτυακϋσ ςυζητόςεισ.
Διαφορετικό εικϐνα για το παραπϊνω φαινϐμενο δύνει ο Wilson (2011), ο οπούοσ
ςτα πλαύςια ακαδημαώκόσ ϋρευνασ πόρε ςυνεντεϑξεισ απϐ χρόςτεσ των μϋςων
κοινωνικόσ δικτϑωςησ που καταςκευϊζουν ψεϑτικουσ λογαριαςμοϑσ διακωμώδηςησ
που ειρωνεϑονται πολιτικοϑσ τησ Αυςτραλύασ. Διαπιςτώθηκε, λοιπϐν, ϐτι οι επικριτικϋσ
και ςατιρικϋσ δημοςιεϑςεισ δεν ϋχουν ωσ ςτϐχο πολιτικό δυςφόμηςη, αλλϊ οι χρόςτεσ
των ςατιρικών προφύλ επεςόμαναν ϐτι θεωροϑν πωσ απλώσ διαςκεδϊζουν ϋνα κοινϐ
που αςχολεύται με τα πολιτικϊ θϋματα.
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5.3 EΛΛΕΙΧΗ ΑΜΕΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΨΝ– ΣΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΨΝ ΙΣΑΛΙΚΨΝ ΕΚΛΟΓΨΝ 2013
Σα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϐπωσ το Facebook βαςύζονται ςτην καταςκευό
προςωπικών προφύλ τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςε μια ςειρϊ απϐ ρϐλουσ τησ ανθρώπινησ
ζωόσ (Fuchs, 2008). Δϑο απϐ αυτοϑσ τουσ ρϐλουσ εύναι, λοιπϐν, εκεύνοσ του ατϐμου που
εκλϋγεται και του ψηφοφϐρου, ο οπούοσ και τον εκλϋγει. Οι δϑο παραπϊνω ρϐλοι εύναι
απϐλυτα αλληλϋνδετοι και υπϊρχουν πλϋον και ςτο νϋο ψηφιακϐ κοινωνικϐ κϐςμο. Ο
κύνδυνοσ που ελλοχεϑει, ςϑμφωνα με τον Fuchs (2008), εύναι ϐτι το ςϑγχρονο μοτύβο
διακυβϋρνηςησ τεύνει να απλοποιόςει και να απλουςτεϑςει το νϐημα τησ πολιτικόσ,
μετατρϋποντασ ουςιαςτικϊ την πολιτικό επικοινωνύα ςε μια διαδικαςύα “δημοςύων
ςχϋςεων, διαφόμιςησ και πώληςησ μιασ ιδϋασ, ενϐσ πολιτικοϑ και μιασ ιδϋασ ωσ μϊρκασ”
(Fuchs, 2008). Σο ζότημα που προκϑπτει ϋγκειται ςτην απώλεια τησ ουςιαςτικόσ
πολιτικόσ αλληλεπύδραςησ μεταξϑ πολιτών και πολιτικών και ςτην επικρϊτηςη μιασ
ψευδο-ςυζότηςησ απϐ την οπούα, ϐμωσ, εκλεύπει ϋνα πραγματικϐ και δυναμικό
ςϑμπλεξη.
Η πλειονϐτητα των πολιτικών προςώπων χρηςιμοποιοϑν τα διαδικτυακϊ μϋςα
περιςςϐτερο για ενημϋρωςη των ακολοϑθων τουσ ςχετικϊ με την πολιτικό τουσ
δραςτηριϐτητα (Grussel & Nord, 2012; Tromble, 2016) παρϊ για διϊδραςη με τουσ
πολύτεσ. ϑμφωνα με τον Giansante (2014), οι πολιτικού εκφρϊζουν τισ πολιτικϋσ τουσ
θϋςεισ τουσ και μοιρϊζονται τισ οπτικϋσ τουσ ςχετικϊ με διϊφορα ζητόματα, αλλϊ ςτην
πραγματικϐτητα δεν αφουγκρϊζονται τισ απϐψεισ του ακροατηρύου τουσ, ενώ ϐταν
απαντοϑν ςε ςχϐλια χρηςτών το πρϊττουν με τρϐπο επιτελεςτικϐ και ςαφώσ μη
πειςτικϐ (Giansante, 2014).
Σα μϋλη του Κογκρϋςου των Η.Π.Α, με βϊςη τη μελϋτη των Golbeck et al. (2010),
φαύνεται πωσ ϋχουν μια ημι-υιοθετημϋνη μορφό χρόςτησ του Twitter, καθώσ
χρηςιμοποιοϑν ελϊχιςτα τισ δυνατϐτητεσ για αναδημοςύευςη και για ειςαγωγό
ετικϋτασ. H Small (2011) που μελϋτηςε την περύπτωςη τησ Καναδϋζικησ κυβϋρνηςησ
ςτο Twitter, διαπύςτωςε ϐτι οι πολιτικού, παρϊ την αλληλεπιδραςτικό φϑςη των νϋων
μϋςων επικοινωνύασ, εξακολουθοϑν να αντιμετωπύζουν τουσ πολύτεσ ωσ παθητικοϑσ
αποδϋκτεσ των μηνυμϊτων τουσ. την περύπτωςη του ουηδικοϑ κοινοβουλύου, με
βϊςη τα ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ των Larsson και Moe (2011), οι πολιτικού καταφϋρνουν
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να ςημειώςουν υψηλϐτερεσ αποδϐςεισ ςτην απλό πληροφϐρηςη των πολιτών ςχετικϊ
με τη δραςτηριϐτητϊ τουσ και τα πολιτικϊ τεκταινϐμενα. Αντιθϋτωσ, οι επιδϐςεισ τουσ
ςτην κινητοπούηςη και ουςιαςτικό αλληλεπύδραςη με τουσ χρόςτεσ τουTwitter εύναι
αρκετϊ χαμηλϋσ (Larsson & Moe, 2011). Παρϊλληλα, και ϊλλεσ μελϋτεσ φανερώνουν το
γεγονϐσ ϐτι η επικοινωνύα μεταξϑ πολιτικών και πολιτών ςτο Twitter ϋχει μονϐδρομη
μορφό (one-way communication) (Saebo, 2011; Grussel and Nord, 2012). Ψσ εκ τοϑτου,
οι δεςμού ςε δύκτυα ϐπωσ το Facebook και το Twitter, χαρακτηρύζονται απϐ ϋνα χαλαρϐ
πλαύςιο (weak ties), με αποτϋλεςμα η αλληλεπύδραςη μεταξϑ των χρηςτών και
πολιτικοϑ προςωπικοϑ να μη λαμβϊνει εϑκολα ϋνα χαρακτόρα ουςιώδη, ςταθερϐ,
καθώσ και να μη προςφϋρει δυνατϐτητα για ςυζότηςη εισ βϊθοσ.
Παρϐτι

το

Twitter

ϋχει

ςτηριχθεύ

ςτα

δυνατϐτητα

ςυζότηςησ

και

ςυνεργατικϐτητασ (Graham et al., 2014), μεγϊλο μϋροσ των ερευνών ϋχει οδηγόςει ςτο
ςυμπϋραςμα ϐτι οι πολιτικού χρηςιμοποιοϑν το εν λϐγω κοινωνικϐ δύκτυο ωσ “ϐχημα
για αυτϐ-προβολό” , διϊδοςη πληροφοριών, αρνητικϋσ προεκλογικϋσ καμπϊνιεσ,
κομματικό κινητοπούηςη, and “διαχεύριςη εντυπώςεων” (Graham et al., 2014). H ϋρευνα
των Graham et al. (2014), κατϋδειξε πωσ ςτη Βρετανύα και ςτη Δανύα οι πολιτικού
υιοθετοϑν παραδοςιακϋσ μορφϋσ επικοινωνύασ, καθώσ αναρτοϑν δημοςιεϑςεισ ςχετικϋσ
με προςωπικό προώθηςη και γνωςτοπούηςη τησ πολιτικόσ τουσ δραςτηριϐτητασ,
αποφεϑγοντασ να αναπτϑξουν μεγαλϑτερη αλληλεπύδραςη με τουσ ακολοϑθουσ τουσ.
Ο Μorozov (2009), παραλληλύζει την επικοινωνύα που πραγματοποιεύται απϐ τα
μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ με το παλιϐ παιχνύδι του χαλαςμϋνου τηλεφώνου, ϐπου
τα κενϊ και τα λϊθη που ςυντελοϑνται κατϊ τη διαδικαςύα τησ μετϊδοςησ του
μηνϑματοσ ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την ολοκληρωτικό αλλούωςη το τελικοϑ μηνϑματοσ.
ε αυτϐ το πλαύςιο, ωσ εκ τοϑτου, διαφαύνεται αρκετϊ δϑςκολη η επύτευξη υγιοϑσ και
γϐνιμου διαλϐγου μεταξϑ πολιτών και πολιτικών, ενώ ϊτομα που διακατϋχονται απϐ
μια μορφό απϊθειασ και απϐ χαμηλϐ ϋωσ ανϑπαρκτο ενδιαφϋρον για τα νϋα μϋςα,
δϑςκολα θα θελόςουν να γύνουν δραςτόρια και ενεργητικϊ μϋλη ςτα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ. Η προαναφερθεύςα κατϊςταςη ϋχει ωσ τελικϐ απϐτοκο τα ϊτομα να
εξακολουθοϑν να αντιμετωπύζουν την πληροφορύα με τρϐπο παθητικϐ, ϐπωσ ςυμβαύνει
με τα παραδοςιακϊ μϋςα ενημϋρωςησ (τηλεϐραςη, ραδιϐφωνο, εφημερύδεσ), χωρύσ επύ
τησ ουςύασ να χρηςιμοποιοϑν το ςϑνολο των καινοτϐμων δυνατοτότων που διϋπουν το
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ςϑγχρονο ψηφιακϐ κϐςμο. ε ϊλλη ϋρευνα διαπιςτώνεται ϐτι η δραςτηριϐτητα των
πολιτικών ςτο Twitter εύναι μεγαλϑτερη ϐταν λαμβϊνουν χώρα τηλεοπτικϊ γεγονϐτα ό
πολιτικϊ debate (Larsson & Moe, 2011), φανερώνοντασ πωσ η ατζϋντα ςε μεγϊλο
βαθμϐ καθορύζεται ακϐμα απϐ τα παραδοςιακϊ μϋςα ενημϋρωςησ.
Οι ιταλικϋσ εκλογϋσ που ϋλαβαν χώρα το 2013 αποτϋλεςαν την πρώτη εκλογικό
αναμϋτρηςη, ςτην οπούα κυρύαρχο ρϐλο διαδραμϊτιςαν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ,
καθώσ το Twitter αποτϋλεςε δημοφιλϋσ εργαλεύο επικοινωνύασ ανϊμεςα ςε πολιτικοϑσ
και πολύτεσ (Di Fraia & Missaglia, 2014). Όμωσ, οι εν λϐγω εκλογϋσ απϋχουν
παραςϊγγασ απϐ το ιδεατϐ μοντϋλο αμοιβαύασ και ιςϐτιμησ αλληλεπύδραςησ ανϊμεςα
ςε πολιτικοϑσ και πολύτεσ μϋςω των δυνατοτότων που προςφϋρουν τα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
ϑμφωνα με τα αποτελϋςματα ϋρευνασ (Di Fraia & Missaglia., 2014), η οπούα
εύχε ωσ θϋμα τισ εν λϐγω εκλογϋσ ςτην Ιταλύα, υπόρξαν πολιτικού που δημιοϑργηςαν
τουσ λογαριαςμοϑσ τουσ ςτο Twitter και τουσ χρηςιμοπούηςαν μϐνο κατϊ την
προεκλογικό περύοδο, ενώ ϊλλοι ςταμϊτηςαν να αναρτοϑν νϋεσ δημοςιεϑςεισ απϐ τα
προφύλ τουσ αμϋςωσ μετϊ το πϋρασ τησ εκλογικόσ διαδικαςύασ (Di Fraia & Missaglia,
2014). Ειδικϐτερα, η μελϋτη των Di Fraia και Missaglia (2014) ανϋδειξε πωσ 9 πολιτικού
ςταμϊτηςαν ό μεύωςαν δραςτικϊ τη χρόςη του Twitter. O Mario Monti, πρώην
πρωθυπουργϐσ τησ Ιταλύασ, ανόρτηςε 273 φορϋσ κατϊ την περύοδο τησ προεκλογικόσ
καμπϊνιασ, ενώ ςτο αμϋςωσ επϐμενο χρονικϐ διϊςτημα μϐνο 3 φϐρεσ (Di Fraia &
Missaglia, 2014).
Ϊνα απϐ τα πιο ενδιαφϋροντα ευρόματα τησ εν προκειμϋνω ϋρευνασ (Di Fraia &
Missaglia, 2014), εύναι το γεγονϐσ ϐτι οι Ιταλού πολιτικού τεύνουν να χρηςιμοποιοϑν τα
μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ με μια μορφό εγω-κεντριςμοϑ, χαρακτηριςτικϐ
αποτελοϑςε ανϋκαθεν ςημεύο κατατεθϋν τησ ιταλικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ. Παρϊ τισ
δυνατϐτητεσ που προςφϋρουν τα νϋα μϋςα για αλληλεπύδραςησ και ουςιαςτικόσ
επικοινωνύασ μεταξϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και πολιτών, η ϋρευνα καταδεικνϑει πωσ
μϐνο το 40% των αναρτόςεων που πραγματοποιόθηκαν ςχετύζονταν με θϋματα που
αφοροϑν τα κοινωνικϊ προβλόματα, ενώ η πλειοψηφύα των δημοςιεϑςεων εύχε ωσ
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ςτϐχο την αρνητικό κριτικό απϋναντι ςε πεπραγμϋνα ϊλλων πολιτικών (π.χ.
Μπερλουςκϐνι, Γκρύλλο και Μπερςϊνι) (Di Fraia & Missaglia, 2014).
Σο κύνημα πϋντε αςτϋρων (Movimento 5 stelle), ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ
ϋρευνασ των Di Fraia και Missaglia (2014), παρϊ τισ καταβολϋσ του απϐ τα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ, χαρακτηρύζεται απϐ ανιςϐτητα ςτισ ςχϋςεισ μεταξϑ των μελών
του, καθώσ ο επικεφαλόσ του, Beppe Grillo, προβϊλλεται περιςςϐτερο απϐ ϐλα τα
υπϐλοιπα μϋλη του κϐμματοσ (Di Fraia & Missaglia, 2014). υμβαύνει, ωσ εκ τοϑτου,
εκεύνο που όταν ανϋκαθεν ο κανϐνασ ςτην εποχό τησ παντοδυναμύασ των μϋςων
μαζικόσ ενημϋρωςησ, και ιδύωσ τησ τηλεϐραςησ, δηλαδό να υπερ-προβϊλλεται ο ηγϋτησ
του εκϊςτοτε κϐμματοσ και να μην παρουςιϊζονται ςυμμετοχικϋσ δρϊςεισ και ενϋργειεσ
που προϋρχονται απϐ τισ βϊςεισ των πολιτικών παρατϊξεων.
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5.4 ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΦΑΜΑ
Σο ψηφιακϐ χϊςμα, ϋπειτα, αποτελεύ μια απϐ τισ κυριϐτερεσ αιτύεσ που
ςυντελοϑν ςτην ϑπαρξη τησ προαναφερθεύςασ κατϊςταςησ. Ο ϐροσ «ψηφιακϐ χϊςμα»
(«digital divide») «εγκαινιϊςθηκε» απϐ την Norris (2002) προκειμϋνου να
ςκιαγραφόςει τισ ανιςϐτητεσ πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο ανϊμεςα ςτισ κοινωνικϋσ
τϊξεισ ςε παγκϐςμια κλύμακα (Faris, 2013).
ϑμφωνα με τον Castells (2001), οι αιτύεσ του ψηφιακοϑ χϊςματοσ
περιορύζονται ςτην αδυναμύα πρϐςβαςησ ςτο νϋο πεδύο του κυβερνοχώρου. Ο Wessels
(2010), ϐμωσ, τονύζει ϐτι οριςμϋνοι παρϊγοντεσ ϐπωσ η εθνικϐτητα, η ηλικύα, το φϑλο
και το μορφωτικϐ επύπεδο διαδραματύζουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτισ ψηφιακϋσ ανιςϐτητεσ.
Οι νεϐτεροι ϊνθρωποι που ωρύμαςαν την περύοδο ανϊπτυξησ του διαδικτϑου εύναι
ςαφώσ περιςςϐτερο εξοικειωμϋνοι εν ςυγκρύςει με προηγοϑμενεσ γενιϋσ ςτη
διαδικαςύα χρόςησ και ςϑμπλεξησ με τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Gainous &
Wagner, 2011). το πολιτικϐ πεδύο, παρϊλληλα, νεϐτεροι πολιτικού εύναι περιςςϐτερο
εξοικειωμϋνοι με τη χρόςη του Internet οϑτωσ ώςτε να αξιοποιοϑν ςτο μεγαλϑτερο
δυνατϐ βαθμϐ τισ ευκαιρύεσ που αυτϐ προςφϋρει (Gibson and McAllister, 2006), ενώ
γηραιϐτεροι πολιτικού εύναι περιςςϐτερο απρϐθυμοι ςτην υιοθϋτηςη των νϋων
εργαλεύων που παρϋχουν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Gulati and Williams, 2013).
Εκεύνοι που επιλϋγουν να καινοτομοϑν και να υιοθετοϑν νωρύσ ςϑγχρονεσ τεχνολογύεσ
εύναι ςυνόθωσ νϋοι ϊνδρεσ, οι οπούοι εύναι πιο “τολμηρού και δραςτόριοι” (Rauchfleisch
and Metag, 2016).
H Norris (2002), ϋπειτα απϐ ενδελεχό ϋρευνα που διενόργηςε ςε 179 χώρεσ,
κατϋληξε ςε τρεύσ τϑπουσ ψηφιακοϑ χϊςματοσ. Ειδικϐτερα, αναφϋρεται ςτο παγκϐςμιο
χϊςμα, το οπούο ςχετύζεται τισ ανιςϐτητεσ πρϐςβαςησ μεταξϑ των κρατών, ςτο
κοινωνικϐ χϊςμα, δηλαδό ςτισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτισ κοινωνικϋσ τϊξεισ και, τϋλοσ, ςτο
δημοκρατικϐ χϊςμα, το οπούο ϋχει ςχϋςη με τισ διαφορετικϋσ χρόςεισ διαδικτυακόσ
πληροφορύασ με ςτϐχο την ςϑμπλεξη, τη ςυμμετοχό και την κινητοπούηςη ςτη
κοινωνικϐ βύο.
Yπϊρχουν, εν ςυνεχεύα, μϋρη ςτον πλανότη ϐπου η ςϑνδεςη με το διαδύκτυο δεν
αποτελεύ απλώσ μια πολυτϋλεια, αλλϊ μια δυνατϐτητα ϊςκοπη και περιττό. Τπϊρχουν
χώρεσ, ςτισ οπούεσ η εϑρεςη τροφόσ αποτελεύ μεγαλϑτερη και ζωτικϐτερη ανϊγκη απϐ
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ϋνα ταχϑτερο Internet με χρόςη οπτικών ινών. Oι διαδικτυακϋσ ανιςϐτητεσ εύναι
ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνεσ με τισ κοινωνικϋσ ανιςϐτητεσ (van Dijk, 2005; Ragnedda and
Muschert, 2013), ενώ εύναι πρϐδηλο ϐτι η εύςοδοσ τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ ςε
κοινωνικϋσ, πολιτικϋσ, οικονομικϋσ και πολιτιςτικϋσ διαδικαςύεσ εύναι αναπϐφευκτο να
οδηγεύ ςε αναπαραγωγό των όδη εδραιωμϋνων ανιςοτότων μεταξϑ των κοινωνικών
τϊξεων, με αποτϋλεςμα τη ςϑςταςη νϋων μορφών φτώχιασ και αποκλειςμοϑ.
Oμορφωτικϐσ βαθμϐσ που κατϋχουν τα ϊτομα, καθώσ και η ηλικύα, αφοϑ ϊτομα
τρύτησ ηλικύασ αντιμετωπύζουν ςοβαρϋσ δυςκολύεσ εκμϊθηςησ χρόςησ των νϋων
τεχνολογιών, αποτελοϑν δϑο κομβικοϑσ παρϊγοντεσ που οδηγοϑν αναπϐφευκτα ςτον
περύφημο ψηφιακϐ αναλφαβητιςμϐ. Ο εν προκειμϋνω αναλφαβητιςμϐσ αποτελεύ
ενδεχομϋνωσ την ϋλλειψη παιδεύασ του, ϐχι και τϐςο μακρινοϑ, μϋλλοντοσ, με τισ
κυβερνόςεισ να αποφαςύζουν εϊν και πώσ θα μποροϑςαν να βοηθόςουν ςτην αποφυγό
ό την εξομϊλυνςό του, με παροχό ψηφιακόσ παιδεύασ και ψηφιακών πϐρων.
την περύπτωςη τησ Αραβικόσ ϊνοιξησ, εν παραδεύγματι, και ειδικϐτερα τησ
εξϋγερςησ που ϋλαβε χώρα ςτισ 25 Ιανουαρύου του 2011 ςτην Αύγυπτο δεν εύχαν
δυνατϐτητα ϊμεςησ ενημϋρωςησ οι χαμηλϋσ κοινωνικϋσ τϊξεισ, με αποτϋλεςμα εκεύνοι
οι οπούοι βρύςκονταν πύςω απϐ την οργϊνωςη και την προώθηςη των εξεγϋρςεων να
εύναι οι πιο εϑποροι και ψηφιακϊ εκπαιδευμϋνοι. Με βϊςη τα ςτοιχεύα ϋρευνασ που
πραγματοπούηςαν οι Tufekci και Wilson (2012), οι ςυμμετϋχοντεσ ςτισ εξεγϋρςεισ
διϋθεταν διαδύκτυο ςτο ςπύτι τουσ ςε ποςοςτϐ 77%, ποςοςτϐ απϋχει απϐ τον μϋςο
Αιγϑπτιο. ϑμφωνα με την ύδια ϋρευνα (Tufekci and Wilson, 2012) το ποςοςτϐ των
Αιγυπτύων που ςυζητοϑςαν ςχετικϊ με τα γεγονϐτα ςτο Facebook όταν 51%, ϋναντι
13% που επϋλεξε να πραγματοποιόςει ςυζότηςη ςτο Twitter.
Ωξια αναφορϊσ κρύνεται η περύπτωςη τησ ερβύασ, ςτην οπούα το μεύζων
πρϐβλημα δεν εύναι η πρϐςβαςη ςτισ υπηρεςύεσ του διαδικτϑου, αλλϊ οι προκλόςεισ
ϋγκεινται ςτην ϋλλειψη ηλεκτρονικών πϐρων ςτα πανεπιςτόμια (Radovanović, 2013).
Πιο ςυγκεκριμϋνα, παρϊ την ϑπαρξη παραπϊνω απϐ 35,000 επιςτημονικών
περιοδικών, φοιτητϋσ και ακαδημαώκϐ προςωπικϐ διατυπώνουν προβληματιςμοϑσ για
τη μη ικανοποιητικό αξιοπούηςη των εν λϐγω πϐρων (Radovanović, 2013). Οριςμϋνοιεκ
των κυριοτϋρων λϐγων τησ εν προκειμϋνω κατϊςταςησ εύναι η ϋλλειψη γνώςησ και
προώθηςησ, ο ψηφιακϐσ αναλφαβητιςμϐσ και ϊλλοι ανθρώπινοι και οικονομικού
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παρϊγοντεσ, οι οπούοι προκϑπτουν απϐ το εκπαιδευτικϐ κενϐ ςτον τομϋα τησ
τεχνολογύασ (Radovanović, 2013).
υνεπώσ, το γεγονϐσ ϐτι μια πληροφορύα εύναι διαθϋςιμη και προςβϊςιμη δεν
ςημαύνει αυτομϊτωσ ϐτι μπορεύ το ςϑνολο των χρηςτών να την ανατρϋξει. Παρϐτι η
πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο, πλϋον, ϋχει καταςτεύ ιδιαύτερα εφικτό ακϐμα και ςε περιοχϋσ
δυςπρϐςιτεσ ό αραιοκατοικημϋνεσ, η δυνατϐτητα πρϐςβαςησ δεν αρκεύ για την
απϐκτηςη τησ ψηφιακόσ παιδεύασ. Εκεύνο που κρύνεται ζωτικόσ ςημαςύασ εύναι η
ϑπαρξη ιδιαύτερησ μϋριμνασ για διαπαιδαγώγηςη των χρηςτών ςτα νϋα ψηφιακϊ
περιβϊλλοντα προκειμϋνου να επωφεληθοϑν περιςςϐτεροι απϐ τισ μεγϊλεσ
καινοτομύεσ που ϋχουν ςυντελεςτεύ.
Ο Giddens (2006), τϋλοσ, υπογραμμύζει ϐτι η εκπαύδευςη των πολιτών πϊνω
ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ εύναι θϋμα ζωτικόσ ςημαςύασ για τη μεύωςη και την πλόρη
εξϊλειψη των ϐποιων ανιςοτότων. ε διαφορετικό περύπτωςη και εξαιτύασ τησ
ατϋρμονησ ανϊπτυξησ των τεχνολογιών, το ψηφιακϐ χϊςμα θα οξϑνεται ολοϋνα και
περιςςϐτερο (Giddens, 2006), διαμορφώνοντασ ϋτςι ϋνα περιβϊλλον κϊθε ϊλλο παρϊ
ςυνεργατικϐ και ανοικτϐ προσ ϐλουσ.
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ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ – ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ
Ϊωσ ςόμερα ϋχει εκπονηθεύ πληθώρα ερευνών αναφορικϊ με τουσ πολιτικοϑσ
και το πώσ διαχειρύζονται τουσ λογαριαςμοϑσ τουσ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Οι
παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη χρόςη των νϋων μϋςων απϐ τισ πολιτικϋσ
προςωπικϐτητεσ θα μποροϑςαν να διακριθοϑν ςε τρεισ βαςικϋσ κατηγορύεσ (Metag &
Marcikowski, 2012; Dolezal, 2015): (i) πολιτικϊ χαρακτηριςτικϊ των υποψηφύων (λ.χ.
ιδεολογικϋσ

καταβολϋσ,

πολιτικό

παρϊταξη,

θϋςη

μϋςα

ςτο

κϐμμα),

(ii)

κοινωνικοδημογραφικού παρϊγοντεσ (λ.χ. φϑλο, ηλικύα, μορφωτικϐ επύπεδο), καθώσ
και (iii) “δομικού λϐγοι” (“structural factors”) ϐπωσ η χώρα, η εκλογικό περιφϋρεια και
οι διαδικτυακϋσ δραςτηριϐτητεσ των πολιτικών αντιπϊλων.
Οι Schweitzer και Albrecht (2011) διακρύνουν τρεισ μορφϋσ ϋρευνασ που
ςυντελοϑνται μϋςω του Internet και των νϋων μϋςων επικοινωνύασ. Η πρώτη μορφό
εύναι οι “επικοινωνητϋσ” (“communicators”), δηλαδό οι ύδιοι οι πολιτικού που προωθοϑν
ςτο κοινϐ τα μηνϑματϊ τουσ. Ο δεϑτεροσ τϑποσ ϋρευνασ βαςύζεται ςτο περιεχϐμενο των
δημοςιεϑςεων των πολιτικών, ςτισ θεματικϋσ κατηγορύεσ που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ
και ςτισ τεχνολογύεσ που ϋχουν υιοθετοϑνται. Η τρύτη και τελευταύα μορφό ϋρευνασ
εύναι ςτην αποδοχό που ϋχει το εκϊςτοτε μόνυμα απϐ το κοινϐ, απϐ την επύδραςη που
αςκεύ τουσ ύδιουσ τουσ ψηφοφϐρουσ (Schweitzer & Albrecht, 2011; Dolezal, 2015).
Η παροϑςα ϋρευνα ςτηρύζεται και ςτισ τρεισ προαναφερθεύςεσ ερευνητικϋσ
κατευθϑνςεισ, καθώσ ςυνδυϊζεται ο χειριςμϐσ των νϋων μϋςων απϐ τουσ πολιτικοϑσ,
το περιεχϐμενο και οι θεματικϋσ των αναρτόςεών τουσ, καθώσ και η απόχηςη που οι
πολιτικού ϋχουν ςτο κοινϐ.
Ειδικϐτερα οι κϑριοι πυλώνεσ τησ μελϋτησ εύναι η δραςτηριϐτητα των πολιτικών
ςτο Twitter και οι επιδϐςεισ που ςημειώνουν ςε αυτϐ το μϋςο, οι ετικϋτεσ που
περιϋχονται ςε αναρτόςεισ που θα δώςουν μια εικϐνα για τισ θεματικϋσ κατηγορύεσ που
χρηςιμοποιοϑνται, καθώσ και η απόχηςη ςτο κοινϐ με την επύτευξη ό μη θετικόσ
ςϑμπλεξησ και ακολουθηςιμϐτητασ (followership)24.

24

τθν εργαςία ζχει γίνει θ επιλογι ο ξενόγλωςςοσ όροσ “followership” να αποδοκεί με τον ελλθνόγλωςςο
“ακολουκθςιμότθτα”, και αυτι θ πρακτικι υιοκετείται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου.
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Παρακϊτω παρουςιϊζονται οι κϑριεσ ερευνητικϋσ υποθϋςεισ και τα ερευνητικϊ
ερωτόματα τησ παροϑςασ ϋρευνασ:
E.Y.1: Oι Έλληνεσ βουλευτϋσ ειςϋρχονται ςτο κοινωνικό δύκτυο "Τwitter”
κατϊ τισ προεκλογικϋσ περιόδουσ.
ε κϊθε προεκλογικό περύοδο οι υποψόφιοι βουλευτϋσ διεξϊγουν μεγϊλεσ
καμπϊνιεσ ό μικρϐτερου κϐςτουσ και βεληνεκοϑσ επικοινωνιακϋσ πρακτικϋσ με
απώτερο ςτϐχο την αποκϐμιςη των περιςςϐτερων δυνατών ψόφων. Εύναι, ωσ εκ
τοϑτου, αρκετϊ πιθανϐ να πραγματοποιεύται και ςτην Ελλϊδα το φαινϐμενο που
ςυνϋβη ςτην Ιταλύα (Di Fraia & Missaglia, 2014). Θα μποροϑςε, ςυνεπώσ, να αποδώςει
ενδιαφϋροντα ςυμπερϊςματα η διερεϑνηςη τησ υπϐθεςησ πωσ οι βουλευτϋσ του
ελληνικοϑ κοινοβουλύου ειςϋρχονται ςτο Twitter κατϊ τισ προεκλογικϋσ περιϐδουσ.
E.Y.2: Κόμματα με μεγϊλο αριθμό εδρών ςτη Βουλό ϋχουν και δυναμικό
παρουςύα ςτο “Twitter”.
Η δϑναμη που ϋχει μια πολιτικό παρϊταξη ςτο κοινοβουλύου εξαρτϊται ωσ επύ το
πλεύςτον απϐ τα εκλογικϊ τησ αποτελϋςματα και ωσ εκ τοϑτου κϐμματα που
καταγρϊφουν υψηλϊ ποςοςτϊ ςτισ εκλογϋσ, αυτομϊτωσ αποκτοϑν μεγϊλο αριθμϐ
εδρών και πολλοϑσ βουλευτϋσ. Τπϊρχει, λοιπϐν, ςημαντικό πιθανϐτητα η δυναμικό
παρουςύα ενϐσ κϐμματοσ ςτη Βουλό να ςυμπύπτει και με ϋντονη παρουςύα των
βουλευτών του ςτο Twitter.
E.Y.3: Οι βουλευτϋσ ιςχυρών πολιτικών παρατϊξεων εύναι πιο ακολουθόςιμοι
ςτο “Twitter” εξαιτύασ του κόμματοσ ςτο οπούο ανόκουν.
Κϐμματα με δυναμικό παρουςύα ςτο ελληνικϐ Κοινοβοϑλιο και υψηλϐ βαθμϐ
διεύςδυςησ ςτην κοινωνύα εύναι πιθανϐ να προςφϋρουν ςτουσ βουλευτϋσ τουσ ευρεύα
προβολό κυρύωσ μϋςω των Μ.Μ.Ε. Η υπϐθεςη που τύθεται, εύναι ςε ποιο βαθμϐ η
δυναμικό που μπορεύ να προςφϋρει ϋνα ιςχυρϐ κϐμμα ςτο βουλευτό του
αντικατοπτρύζεται, εκτϐσ των παραδοςιακών Μ.Μ.Ε, και ςτο Twitter.
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Ε.Τ.4: Βουλευτϋσ που κατϋχουν ςημαντικϊ αξιώματα ςτην ελληνικό πολιτικό
ςκηνό ςημειώνουν μεγαλύτερο βαθμό ςύμπλεξησ ςτο “Twitter”.
Βουλευτϋσ που κατϋχουν κϊποιο ςημαντικϐ πολιτικϐ αξύωμα, ϐπωσ εκεύνο του
Τπουργοϑ ό του Προϋδρου κϐμματοσ, εύναι πρϐδηλο πωσ θα ϋχουν μεγϊλο πλόθοσ
χρηςτών που θα τουσ ακολουθοϑν ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Εκεύνο, ϐμωσ, που
θα εύχε αξύα να εξεταςθεύ εύναι αν οι επιδϐςεισ των βουλευτών ςε δεύκτεσ ϐπωσ εκεύνοσ
τησ ςϑμπλεξησ εύναι εξύςου υψηλϋσ ϐςο το αξύωμα που κατϋχουν.
Ερ.Ε.1:

Ποιεσ οι θεματικϋσ κατηγορύεσ τισ οπούεσ χρηςιμοποιούν
περιςςότερο οι βουλευτϋσ, με βϊςη τισ ετικϋτεσ;

Οι ετικϋτεσ, τισ οπούεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να προςθϋςουν τα μϋλη του
Twitter ςτισ αναρτόςεισ τουσ, λειτουργοϑν επύ τησ ουςύασ ωσ τρϐποσ δημιουργύασ
ενϐσ θϋματοσ ςυζότηςησ. υνεπώσ, ϋνα ερευνητικϐ ερώτημα προσ ανϊλυςη εύναι
ποιεσ εύναι, με βϊςη τισ ετικϋτεσ, οι θεματικϋσ κατηγορύεσ που απαςχολοϑν
περιςςϐτερο οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ.
Ερ.Ε. 2:

Σε ποιεσ κατηγορύεσ χρηςτών αναφϋρονται περιςςότερο οι
αναρτόςεισ των βουλευτών ςτο Twitter με βϊςη τη χρόςη
αναφορών;

Οι αναφορϋσ που μποροϑν να ειςϊγουν οι χρόςτεσ του Twitter ςτισ αναρτόςεισ
τουσ θα όταν δυνατϐ να διαμορφώςουν μια εικϐνα αναφορικϊ με τουσ χρόςτεσ με τουσ
οπούουσ αλληλεπιδροϑν πιο πολϑ τα μϋλη του ελληνικοϑ κοινοβουλύου. οι Ϊλληνεσ
βουλευτϋσ.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
H ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε ςτα πλαύςια ςτην παροϑςασ διπλωματικόσ
εργαςύασ εςτιϊζει ςτη χρόςη του Twitter απϐ τουσ βουλευτϋσ του ελληνικοϑ
κοινοβουλύου. Ο αρχικϐσ πληθυςμϐσ τησ μελϋτησ, ωσ εκ τοϑτου, εύναι το ςϑνολο των
βουλευτών (300 βουλευτϋσ) που απϋκτηςαν το βουλευτικϐ αξύωμα ςτισ τελευταύεσ
βουλευτικϋσ εκλογϋσ του επτεμβρύου του 2015 και διαθϋτουν λογαριαςμϐ ςτο Twitter.
Η επιλογό ϋρευνασ του εν λϐγω πληθυςμοϑ ϋγινε με κϑριο γνώμονα το ςημαντικϐ ρϐλο
που διαδραματύζουν οι βουλευτϋσ ςτην ελληνικό δημϐςια ςφαύρα και την ελληνικό
κοινωνύα ςε γενικϐτερο πλαύςιο. Παρϊλληλα, η ϋλλειψη αντύςτοιχων μελετών για την
ελληνικό πολιτικό ςκηνό αποτϋλεςε κρύςιμο παρϊγοντα για την επιλογό του εν λϐγω
πληθυςμοϑ.
Κρύνεται, ϋπειτα, απαραύτητο να επιςημανθεύ πωσ ςτο πληθυςμϐ τησ παροϑςασ
ϋρευνασ ςυμπεριλαμβϊνεται το ςϑνολο των βουλευτών του ελληνικοϑ κοινοβουλύου,
ανεξαρτότωσ κομματικόσ ϋνταξησ, ιδεολογικόσ κατεϑθυνςησ ό δημοφιλύασ. Οι
βουλευτϋσ, πιο ςυγκεκριμϋνα, που αποτϋλεςαν τον πληθυςμϐ τησ μελϋτησ εύτε εύναι
ανεξϊρτητοι, δηλαδό δεν εντϊςςονται ςε κϊποια κοινοβουλευτικό πολιτικό παρϊταξη,
εύτε ανόκουν ςτα εξόσ πολιτικϊ κϐμματα που ειςόλθαν ςτη Βουλό μετϊ τισ εκλογϋσ του
επτεμβρύου του 2015: υναςπιςμϐσ Ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ (Τ.ΡΙΖ.Α), Νϋα
Δημοκρατύα (Ν.Δ.), Φρυςό Αυγό (Φ.Α.), Δημοκρατικό υμπαρϊταξη (ΠΑ.Ο.Κ. και
ΔΗΜ.ΑΡ.), Κομμουνιςτικϐ Κϐμμα Ελλϊδασ (Κ.Κ.Ε), ΠΟΣΑΜΙ, Ανεξϊρτητοι Ϊλληνεσ
(ΑΝ.ΕΛ.) & Ϊνωςη Κεντρώων (Ε.Κ.).

ΣΑΔΙΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ
το επϐμενο ςτϊδιο

πραγματοποιόθηκε

χαρτογρϊφηςη του

ανωτϋρω

δεύγματοσ, οϑτωσ ώςτε να διαπιςτωθεύ ποιού εύναι, εκ του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ 300
βουλευτών, εκεύνοι οι βουλευτϋσ που διαθϋτουν λογαριαςμϐ ςτο Twitter.
Για τη διαδικαςύα τησ εϑρεςησ του πληθυςμοϑ των Ελλόνων βουλευτών που
διαθϋτουν λογαριαςμϐ ςτο Twitter, χρηςιμοποιόθηκε ωσ πρώτη πηγό αναζότηςησ,
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αναφορικϊ με το ποιού διατελοϑν βουλευτϋσ του ελληνικοϑ κοινοβουλύου την τρϋχουςα
χρονικό περύοδο, η επύςημη ιςτοςελύδα τησ Βουλόσ των Ελλόνων 25. Απϐ τον εν λϐγω
διαδικτυακϐ τϐπο κατϋςτη εφικτό η ςυλλογό των εξόσ ςτοιχεύων των βουλευτών:
ονοματεπώνυμο, πολιτικό παρϊταξη, ηλεκτρονικό διεϑθυνςη, ιςτοςελύδα, τηλϋφωνα
επικοινωνύασ, διεϑθυνςη πολιτικοϑ γραφεύου,

λογαριαςμού ςε μϋςα κοινωνικόσ

δικτϑωςησ. Επιςημαύνεται πωσ για ϐςα δεδομϋνα δεν όταν αναρτημϋνα ςτην επύςημη
ιςτοςελύδα τησ Βουλόσ ό ϋλειπαν ό δεν όταν ανανεωμϋνα και ορθώσ αναρτημϋνα,
ςυντελϋςτηκε μετϋπειτα ξεχωριςτό επιπρϐςθετη αναζότηςη με ςκοπϐ την εϑρεςό τουσ.
τη ςυνϋχεια αναζητόθηκαν οι επύςημοι και ενεργού λογαριαςμού των
βουλευτών ςτο κοινωνικϐ δύκτυο Twitter ακολουθώντασ τισ εξόσ παραδοχϋσ:
1η Παραδοχή: ωσ επύςημοσ λογαριαςμόσ ςτο Twitter ορύζεται εκεύνοσ που
εύτε ςυνδϋεται με την προςωπικό τουσ ιςτοςελύδα, εύτε με κϊποιον ϊλλο
λογαριαςμό που διατηρούν ςε ϊλλα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ (π.χ.
Facebook, Youtube, Instagram κ.α.).
2η

Παραδοχή: ενεργόσ λογαριαςμόσ Twitter θεωρεύται εκεύνοσ ο

λογαριαςμόσ που ϋχει ϋςτω μύα ανϊρτηςη από την ημϋρα δημιουργύασ του.
Λογαριαςμού με μηδενικό αριθμό αναρτόςεων δεν περιλαμβϊνονται ςτο
δεύγμα μελϋτησ τησ παρούςασ ϋρευνασ.
υνεπώσ, εκ των ανωτϋρω και ϋπειτα απϐ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ
ςυλλογόσ δεδομϋνων, προϋκυψε πωσ το πληθυςμϐσ των βουλευτών του ελληνικοϑ
κοινοβουλύου που διαθϋτουν Twitter εύναι ςυνολικϊ 159.
Μετϊ το πϋρασ τησ εκτϋλεςησ τησ παραπϊνω διαδικαςύασ, και με ςκοπϐ την ϐςο
το δυνατϐν πιο αποτελεςματικό οργϊνωςη του δεύγματοσ, δημιουργόθηκε ϋνα αρχεύο
τϑπου Microsoft Office Excel ςτο οπούο αποθηκεϑτηκαν τα εξόσ δεδομϋνα των
βουλευτών: ονοματεπώνυμο, πολιτικό παρϊταξη και διεϑθυνςη λογαριαςμοϑ Twitter.

Ο επύςημοσ ιςτϐτοποσ τησ Βουλόσ των Ελλόνων βρύςκεται ςτην ακϐλουθη διεϑθυνςη:
www.hellenicparliament.gr (προςπελϊςτηκε 28/9/2016).
25
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ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΛΤΗ
Σο Twitter αποτελεύ ϋνα κοινωνικϐ δύκτυο που χαρακτηρύζεται απϐ αμεςϐτητα,
ταχϑτητα και ωσ εκ τοϑτου μεγϊλο όγκο αναρτόςεων απϐ τουσ χρόςτεσ και ςτην
παροϑςα ϋρευνα απϐ τουσ βουλευτϋσ του ελληνικοϑ κοινοβοϑλιο. Κρύθηκε, λοιπϐν,
αναγκαύο, για λϐγουσ εγκυρϐτητασ και αξιοπιςτύασ λϐγω τησ διαχεύριςησ τερϊςτιου
ϐγκου δεδομϋνων, να μη αναλυθεύ το η ςυνολικό χρονικό περύοδοσ κατϊ την οπούα οι
βουλευτϋσ δραςτηριοποιοϑνται ςτο Twitter. Ορύςθηκε, ωσ εκ τοϑτου, ϋνα χρονικϐ
παρϊθυρο με διϊρκεια τριών μηνών ξεκινώντασ απϐ τισ 20/8/2016 και καταλόγοντασ
ςτισ 20/11/2016.
Σο ανωτϋρω χρονικϐ πλαύςιο επιλϋχθηκε για δϑο βαςικοϑσ λϐγουσ. Πρώτον, η
διαδικαςύα τησ ςυλλογόσ δεδομϋνων πραγματοποιόθηκε ςτα μϋςα Νοεμβρύου και
ςυγκεκριμϋνα απϐ τισ 21 ϋωσ τισ 26 του ανωτϋρω μηνϐσ, οπϐτε κρύθηκε περιςςϐτερο
αξιϐπιςτο να επιλεγεύ ϋνα χρονικϐ παρϊθυρο ςχετικϊ πρϐςφατο. Δεϑτερον, το Twitter
για λϐγουσ διαφϑλαξησ προςωπικών δεδομϋνων διαγρϊφει μετϊ απϐ ϋνα οριςμϋνο
χρονικϐ διϊςτημα αναρτόςεισ χρηςτών και ωσ εκ τοϑτου εϊν επιλεγϐταν ϋνα χρονικϐ
πλαύςιο αρκετϊ πιο μακρινϐ, θα υπόρχε ο κύνδυνοσ μη ϑπαρξησ ςτοιχεύων ό και
ςυλλογόσ εςφαλμϋνων δεδομϋνων.
Σρύτον, λόφθηκε υπϐψη πωσ εντϐσ του 2016, δεν εύχαν ςυντελεςτεύ ςημαντικϊ
πολιτικϊ γεγονϐτα, ϐπωσ εκλογϋσ ό δημοψόφιςμα. Για τον λϐγο αυτϐ επιλϋχθηκε ωσ
εναρκτόρια ημερομηνύα η 20η Αυγοϑςτου του 2016, καθώσ αφενϐσ τϐτε εύχαν παρϋλθει
οι διακοπϋσ του Δεκαπενταϑγουςτου, κατϊ τη διϊρκεια των οπούων υπϊρχει
παραδοςιακϊ μια αδρϊνεια ςτισ πολιτικϋσ εξελύξεισ, και αφετϋρου ςτο τϋλοσ του
Αυγοϑςτου πραγματοποιόθηκε η πολυςυζητημϋνη και με ϋντονο πολιτικϐ ενδιαφϋρον
διαδικαςύα διαγωνιςμοϑ για τισ τηλεοπτικϋσ ϊδειεσ. Κρύθηκε, λοιπϐν, πωσ οι βουλευτϋσ
θα όταν απϐ εκεύνη τη χρονικό περύοδο και μετϊ περιςςϐτερο ενεργού και δραςτόριοι
ςτο Twitter.
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ΠΟΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
Η μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ ςτηρύχθηκε ςε μεγϊλο βαθμϐ ςε εκεύνη του Βρεττοϑ
(2015) και των Papaloi et al. (2012), με οριςμϋνεσ τροποποιόςεισ ςτη μϋτρηςη του
δεύκτη ςϑμπλεξησ και ςτα πλαύςια τησ ϋρευνασ πϊνω ςτουσ λογαριαςμοϑσ Twitter των
βουλευτών του ελληνικοϑ Κοινοβουλύου.
Κϑριοσ πυλώνασ τησ παροϑςασ ϋρευνασ εύναι ο υπολογιςμϐσ του δεύκτη τησ
ακολουθηςιμϐτητασ και με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ μϋτρηςησ θα πραγματοποιηθεύ
δειγματοληψύα ςκοπιμϐτητασ με ςτϐχο την εϑρεςη των πιο ακολουθόςιμων
βουλευτών, οι οπούοι θα αντιςτοιχοϑν ςε 32, δηλαδό ςτο 1/5 δηλαδό εκ του ςυνϐλου
των 159.
Αρχικϊ, ϋγινε υπολογιςμϐσ του δεύκτη ακολουθηςιμϐτητασ για το ςϑνολο του
πληθυςμοϑ βουλευτών που διαθϋτουν λογαριαςμϐ ςτο Twitter. Για τον υπολογιςμϐ
του δεύκτη τησ ακολουθηςιμϐτητασ ακολουθόθηκε η μεθοδολογύα του Βρεττοϑ (2015).
H εν λϐγω μεθοδολογύα για την εϑρεςη τησ ακολουθηςιμϐτητασ ςτο Twitter
παρουςιϊζεται ςτον παρακϊτω πύνακα:
Πύνακασ 3. Δεύκτησ ακολουθηςιμϐτητασ κατϊ Βρεττϐ (2015).

Κατηγορύα
Ενεργητικϐτητα
(energy)

Ϊλξη

Δεύκτησ Σϑποσ

Επεξόγηςη

E

Μϋςοσ
αριθμϐσ
αναρτόςεων ανϊ μόνα
λειτουργύασ

A1

Μϋςη ϋλξη Ακολοϑθων
ανϊ μόνα λειτουργύασ

A2

Μϋςη ϋλξη Ακολοϑθων
ανϊ ανϊρτηςη

(attraction)

Ακουθηςιμϐτητα F.T.

E+A1+A2
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Μετϊ την ολοκλόρωςη του ςταδύου μϋτρηςησ του δεύκτη ακολουθηςιμϐτητασ
και την εϑρεςη των 32 πιο ακολουθόςιμων βουλευτών η ϋρευνα ςυνεχύςτηκε με τη
μϋτρηςη του δεύκτη ςϑμπλεξησ. Απϐ την εν προκειμϋνω μϋτρηςη ξανϊ με
δειγματοληπτικό ςκοπιμϐτητα θα προκϑψουν οι 16 βουλευτϋσ με μεγαλϑτερο βαθμϐ
ςϑμπλεξησ, δηλαδό το ½ των πιο ακολουθόςιμων Ελλόνων βουλευτών ςτο Twitter.
Για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη ςϑμπλεξησ, πιο ςυγκεκριμϋνα, ακολουθόθηκε η
μεθοδολογύα των Bonson και Ratkai (2013), ϐπωσ επεξεργϊςτηκε απϐ τον Βρεττϐ
(2015), αλλϊ χωρύσ την προςθόκη του δεύκτη δϋςμευςησ (commitment) ςτο τελικϐ
αποτϋλεςμα. Ο δεύκτησ ςϑμπλεξησ , ωσ εκ τοϑτου, υπολογύςτηκε με τη μϋθοδο που
παρουςιϊζεται ςτον κϊτωθι πύνακα:
Πύνακασ 4. Δεύκτησ ςϑμπλεξησ με προςαρμογό τησ προςϋγγιςησ των Bonson & Ratkai (2013) ϐπωσ την
επεξεργϊςτηκε ο Βρεττϐσ (2015).

Κατηγορύα

Δεύκτησ

Σϑποσ

Επεξόγηςη

P1

Ποςοςτϐ αναρτόςεων που
ϋχουν
λϊβει
δόλωςη
“αγαπημϋνο” ωσ προσ το
ςϑνολο των αναρτόςεων

P2

Μϋςοσ αριθμϐσ δόλωςησ
“Αγαπημϋνο” ανϊ ανϊρτηςη

Δημοτικϐτητα
(popularity)

P3

(

)

V1

Ποςοςτϐ αναρτόςεων που
ϋχουν αναδημοςιευτεύ ωσ
προσ το ςϑνολο των
αναρτόςεων

V2

Μϋςοσ
αναδημοςιεύςεων
ανϊρτηςη

Ιικϐτητα

V3

ϑμπλεξη

Δημοτικϐτητα αναρτόςεων
ανϊμεςα ςτουσ ακολοϑθουσ

E.T.

(

)

αριθμϐσ
ανϊ

Ιικϐτητα των αναρτόςεων
ανϊμεςα ςτουσ ακολοϑθουσ
Δεύκτησ
ςϑμπλεξησ
ενδιαφερομϋνων χωρύσ τον
υπολογιςμϐ τησ ςυνιςτώςασ
δϋςμευςησ
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ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΔΟΜΗΜΕΝΕ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ (ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ)
το επϐμενο ςτϊδιο τησ ϋρευνασ, ςυντελοϑνται δομημϋνεσ ςυνεντεϑξεισ
(ερωτηματολϐγια) ςτουσ 16 βουλευτϋσ με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ.

Απϐ

τισ

ςυνεντεϑξεισ εύναι εφικτό η απϊντηςη ςε ερωτόματα αναφορικϊ με τουσ λϐγουσ που
οδόγηςαν τουσ βουλευτϋσ ςτη χρόςη του Twitter, τισ εντυπώςεισ τουσ απϐ το εν λϐγω
μϋςο, τον επικοινωνιακϐ τουσ ςχεδιαςμϐ κλπ. το παρϊρτημα παρουςιϊζεται
αναλυτικϊ το ερωτηματολϐγιο που ςτϊλθηκε ςτουσ βουλευτϋσ του Δεύγματοσ Γ.
ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
το τελευταύο τμόμα τησ μελϋτησ πραγματοποιεύται η ποιοτικό μϋθοδοσ
ανϊλυςησ περιεχομϋνου. υγκεκριμϋνα, αναλϑονται οι ετικϋτεσ και οι αναφορϋσ που
περιλαμβϊνουν τισ αναρτόςεισ των 16 βουλευτών με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ ςτο
χρονικϐ παρϊθυρο 20/8/16 ϋωσ 20/11/16.
Απϐ την ανϊλυςη των ετικετών βαςικϐσ ςτϐχοσ εύναι να διαπιςτωθεύ ποιεσ
θεματικϋσ κατηγορύεσ φαύνεται να ενδιαφϋρουν περιςςϐτερο τουσ υπϐ ανϊλυςη
βουλευτϋσ ςτο κοινωνικϐ δύκτυο Twitter. Η μελϋτη των αναφορών ςτοχεϑει να
αναδεύξει με ποιουσ χρόςτεσ του Twitter επιλϋγουν οι βουλευτϋσ να αλληλεπιδροϑν
περιςςϐτερο και πϐςο χρηςιμοποιοϑν τη ςυγκεκριμϋνη δυνατϐτητα που παρϋχει το
Twitter.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
τα πλαύςια του υπολογιςμοϑ του δεύκτη ακολουθηςιμϐτητασ ςυλλϋγονται απϐ
τουσ λογαριαςμοϑσ Twitter των ςυνολικϊ 159 βουλευτών που διαθϋτουν λογαριαςμϐ
ςτο Twitterτα εξόσ δεδομϋνα: ςυνολικϐσ αριθμϐσ αναρτόςεων, αναρτόςεισ που
πραγματοποιόθηκαν ςτο χρονικϐ παρϊθυρο 20/8/16 ϋωσ 20/11/16, ημερομηνύα
δημιουργύασ λογαριαςμοϑ & πλόθοσ ακολοϑθων.
Για τον υπολογιςμϐ του βαθμοϑ ςϑμπλεξησ και των επιμϋρουσ δεικτών
(ιικϐτητασ και δημοτικϐτητασ) πραγματοποιεύται ςυλλογό των αγαπημϋνων και των
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αναδημοςιεϑςεων απϐ τισ αναρτόςεισ των 32 πιο ακολουθόςιμων βουλευτών. Σα
δεδομϋνα αυτϊ εξαιτύασ μεγϊλου ϐγκου και για την επύτευξη τησ μεγαλϑτερησ δυνατόσ
εγκυρϐτητασ ςυλλϋγονται μϋςω τησ ιςτοςελύδασ “tweetchup.com”26.
Όςον αφορϊ τη διαδικαςύα ςυλλογόσ των ερωτηματολογύων (δομημϋνων
ςυνεντεϑξεων), κρύνεται προτιμϐτερο οι ερωτόςεισ να αποςταλοϑν μϋςω ηλεκτρονικοϑ
ταχυδρομεύου ςτουσ βουλευτϋσ ό εϊν οι ύδιοι δεν εύχαν τη δυνατϐτητα επικοινωνύασ,
ςτα γραφεύα τϑπου τουσ. Με αυτϐν τον τρϐπο εύναι εφικτϐ να οργανωθοϑν και να
κατηγοριοποιηθοϑν ευκολϐτερα, ταχϑτερα και πιο αξιϐπιςτα τα ςτοιχεύα που
αντλοϑνται απϐ τισ ερωτόςεισ.
Οι ετικϋτεσ, για την ποιοτικό ανϊλυςη, ςυλλϋγονται χωρύσ την υποςτόριξη
κϊποιασ εφαρμογόσ, δηλαδό αναζητοϑνται με βϊςη το ςώμα των αναρτόςεων που εύχε
αποθηκευτεύ απϐ τουσ λογαριαςμοϑσ των 16 βουλευτών με μεγαλϑτερο βαθμϐ
ςϑμπλεξησ για το χρονικϐ διϊςτημα 20/08/2016 ϋωσ 20/11/2016. Πραγματοποιόθηκε
η καταμϋτρηςό τουσ, πϐςεσ φορϋσ εμφανύζεται το καθϋνα και ςτη ςυνϋχεια η
κατηγοριοπούηςό τουσ ςε θεματικϋσ κατηγορύεσ, οι οπούεσ δεν προϒπϊρχουν, αλλϊ
προκϑπτουν με βϊςη το περιεχϐμενο των αναρτόςεων.
Για την ανϊλυςη των αναφορών εξαιτύασ χρονικοϑ περιοριςμοϑ και για
αποφυγό τυχϐν λαθών λϐγω διαχεύριςησ μεγϊλου ϐγκου δεδομϋνων, κρύνεται ςκϐπιμη
η χρόςη τησ δωρεϊν διαδικτυακόσ εφαρμογόσ “tweetchup.com”27, η οπούα παρϋχει
οριςμϋνεσ ενδιαφϋρουςεσ ποςοτικϋσ αναλϑςεισ. την παροϑςα ϋρευνα χρηςιμοποιεύται
η δυνατϐτητα που παρϋχει το “Tweetchup” για ςυλλογό δεδομϋνων (πλόθοσ
αναφορών, ϐνομα χρόςτη) των 20 χρηςτών που ϋλαβαν τισ περιςςϐτερεσ αναφορϋσ
απϐ κϊθε λογαριαςμϐ βουλευτό. Εν ςυνεχεύα, για την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων, οι 20
χρόςτεσ που ϋλαβαν τισ περιςςϐτερεσ αναφορϋσ απϐ κϊθε βουλευτό ταξινομοϑνται ςε
κατηγορύεσ με βϊςη την ιδιϐτητϊ τουσ.

H διαδικτυακό εφαρμογό “tweetchup.com” εύναι δωρεϊν προςβϊςιμη απϐ τουσ χρόςτεσ και
ςυλλϋγει αυτϐματα ϐλεσ τισ αναρτόςεισ απϐ το ςϑνολο των λογαριαςμών ςτο Twitter ώςτε εν
ςυνεχεύα να παρϋχει οριςμϋνεσ ποςοτικϋσ αναλϑςεισ (π.χ. ςυνολικϋσ αναρτόςεισ, αγαπημϋνα ό
αναδημοςιεϑςεισ ανϊ χρονικό περύοδο κ.α.).
13 H διαδικτυακό εφαρμογό “Tweetchup” (πρϐςβαςη ςτο: www.tweetchup.com) εύναι δωρεϊν
προςβϊςιμη για το ευρϑ κοινϐ και ςυλλϋγει αυτομϊτωσ ϐλεσ τισ αναρτόςεισ απϐ το ςϑνολο των
λογαριαςμών που ϋχουν δημιουργηθεύ ςτο Twitter ώςτε, εν ςυνεχεύα, να παρϋχει οριςμϋνεσ
ποςοτικόσ μορφόσ αναλϑςεισ (π.χ. ςυνολικϋσ αναρτόςεισ, αγαπημϋνα ό αναδημοςιεϑςεισ ανϊ
χρονικό περύοδο κ.α.)
26
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ &
ΤΖΗΣΗΗ
1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
Απϐ την ποςοτικό ϋρευνα που διενεργόθηκε για το χρονικϐ διϊςτημα απϐ
20/8/2016 ϋωσ 20/11/2016 προϋκυψαν οριςμϋνα αποτελϋςματα, τα οπούα
απαντοϑν ςε οριςμϋνεσ εκ των ερευνητικών υποθϋςεων αναφορικϊ με το πϐτε
και για ποιοϑσ λϐγουσ φαύνεται πωσ δημιοϑργηςαν λογαριαςμϐ ςτο Twitter οι
Ϊλληνεσ βουλευτϋσ, καθώσ και ποιϋσ εύναι οι αποδϐςεισ των πολιτικών και των
κομμϊτων ςτο εν λϐγω ψηφιακϐ μϋςο επικοινωνύασ.
E.Y.1: Oι Έλληνεσ βουλευτέσ ειςέρχονται ςτο κοινωνικό δίκτυο
"Σwitter” κατά τισ προεκλογικέσ περιόδουσ.
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Γρϊφημα 1. Μόνεσ ζωόσ λογαριαςμοϑ Twitter ςυνϐλου βουλευτών.

Ϊνα πρώτο εϑρημα ςχετικϊ με την παρουςύα των βουλευτών του ελληνικοϑ
κοινοβουλύου ςτο Twitter εύναι ο αριθμϐσ μηνών που κατϋχουν λογαριαςμϐ ςτο εν
λϐγω κοινωνικϐ δύκτυο. Παρατηρεύται, λοιπϐν, πωσ η πλειονϐτητα εκ των 159
βουλευτών που διαθϋτουν Twitter, ϋχει ανούξει λογαριαςμϐ εδώ και 60 μόνεσ, δηλαδό
περύπου 5 χρϐνια. Ϊνα ϊλλο ςημεύο του κϊτωθι πύνακα ςτο οπούο ςυγκεντρώνεται
μεγϊλο πλόθοσ δημιουργύασ λογαριαςμών ςτο Twitter εύναι ςτουσ 30 μόνεσ, δηλαδό 2-
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3 χρϐνια πριν, ςχετικϊ κοντϊ χρονολογικϊ ςτην προεκλογικό περύοδο του Ιανουαρύου
του 2015, αλλϊ και των ευρωεκλογών του 2014. Σο εν προκειμϋνω εϑρημα επαληθεϑει
την ερευνητικό υπϐθεςη πωσ οι βουλευτϋσ ειςϋρχονται ςτο Twitter ςε προεκλογικϋσ
περιϐδουσ.
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Γρϊφημα 2. Μόνεσ ζωόσ λογαριαςμοϑ Twitter βουλευτών Τ.ΡΙΖ.Α.

Ο πύνακασ που παρουςιϊζεται παραπϊνω, επύςησ, επιβεβαιώνει πωσ ςε
προεκλογικϋσ περιϐδουσ οι πολιτικού επιλϋγουν να ανούξουν λογαριαςμϐ ςτο Twitter.
Ειδικϐτερα, αναφορικϊ με τον Τ.ΡΙΖ.Α, δηλαδό το κϐμμα που όρθε πρώτο ςε ψόφουσ
ςτισ τελευταύεσ βουλευτικϋσ εκλογϋσ του επτεμβρύου του 2015, παρατηρεύται πωσ η
“κορυφό” του γραφόματοσ βρύςκεταιςτουσ 30 μόνεσ, δηλαδό περύπου 2-3 χρϐνια πρύν
και ωσ εκ τοϑτου χρονολογικϊ κοντϊ ςτισ πρώτεσ εκλογϋσ 2015.
Αντύςτοιχα εύναι τα ευρόματα που αποκομύζουμε απϐ την πύνακα μηνών ζωόσ
λογαριαςμοϑ Twitter των βουλευτών του κϐμματοσ τησ Αξιωματικόσ Αντιπολύτευςησ,
τησ Νϋασ Δημοκρατύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι τα πιο υψηλϊ ςημεύα του πύνακα
εντοπύζονται ςτουσ 60 και 90 μόνεσ ζωόσ, δηλαδό περύπου 5 και 7,5 χρϐνια πριν
αντύςτοιχα. Ψσ εκ τοϑτου, ςυμπεραύνουμε πωσ πριν 5 χρϐνια του 2012 ϋλαβαν χώρα 2
εκλογικϋσ αναμετρόςεισ και ϊλλεσ δϑο του 2009, δηλαδό 7,5 χρϐνια πριν.
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Μθνες ζωθς λογαριασμοφ Twitter βουλευτών Ν.Δ.
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Γρϊφημα 3. Μόνεσ ζωόσ λογαριαςμοϑ Twitter βουλευτών Ν.Δ.

τα μικρϐτερα κϐμματα, παρατηρεύται το ύδιο φαινϐμενο που ςημειώθηκε ςτα
δϑο προηγοϑμενα (Τ.ΡΙΖ.Α & Ν.Δ.), δηλαδό το ϊνοιγμα λογαριαςμών Twitter κατϊ
προεκλογικϋσ περιϐδουσ. Πιο ειδικϊ, παρατηρεύται ϐτι οι περύοδοι κατϊ τισ οπούεσ
ανούχθηκε το μεγαλϑτερο πλόθοσ λογαριαςμών Twitter όταν 60 και 90 μόνεσ πριν,
δηλαδό κοντϊ ςτισ εκλογικϋσ αναμετρόςεισ του 2012 και του 2009.
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Γρϊφημα 4. Μόνεσ ζωόσ λογαριαςμοϑ Twitter βουλευτών μικρών* κομμϊτων & ανεξϊρτητων 28 .

28

Παρουςιάηονται όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκτόσ του πρώτου κόμματοσ (Τ.ΡΙΖ.Α) & τθσ
αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ (Ν.Δ.).
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Εκ των ανωτϋρω προκϑπτει πωσ επιβεβαιώνεται η πρώτη ερευνητικό υπϐθεςη
ϐτι οι πολιτικού επιλϋγουν να ειςϋλθουν ςτο Twitter ςτισ προεκλογικϋσ περιϐδουσ,
καθώσ οι μεγαλϑτερεσ τιμϋσ των μηνών ζωόσ που παρουςιϊζονται παραπϊνω
ςημειώνεται ςτισ εκλογϋσ του επτεμβρύου 2009, του ΜαϏου 2012 και του Ιανουαρύου
2015. Ψσ εκ τοϑτου, οι πολιτικού φαύνεται πωσ αντιμετωπύζουν τα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ ωσ κανϊλια προςωπικόσ προώθηςησ και προβολόσ με απώτερο ςτϐχο την
απϐςπαςη ψόφων ςτην εκϊςτοτε εκλογικό αναμϋτρηςη.

E.Y.2: Κόμματα με μεγάλο αριθμό εδρών ςτη Βουλή έχουν και
δυναμική παρουςία ςτο “Twitter”.

Η επϐμενη ερευνητικό υπϐθεςη προσ ανϊλυςη εύναι η δεϑτερη, δηλαδό πωσ κϐμματα
που κατϋχουν μεγϊλο αριθμϐ εδρών ςτο ελληνικϐ κοινοβοϑλιο, και ϊρα υψηλϐτερα
εκλογικϊ ποςοςτϊ, θα εύναι παρουςιϊζουν μεγαλϑτερη δραςτηριϐτητα ςτο Twitter με
βϊςη τα ςτοιχεύα που προκϑπτουν απϐ την παροϑςα ϋρευνα. Η εν προκειμϋνω ερευνητικό
υπϐθεςη επιβεβαιώνεται, καθώσ, ϐπωσ φαύνεται ςτο Γρϊφημα 5, ο Τ.ΡΙΖ.Α, που εύναι
πρώτο κϐμμα ςτη Βουλό με ποςοςτϐ 35,46%, ςημειώνει ςτην παρουςύα των βουλευτών
του ςτο Twitter ποςοςτϐ 37,74% ςε ςχϋςη με τα υπϐλοιπα κοινοβουλευτικϊ κϐμματα,
δηλαδό ποςοςτϐ μεγαλϑτερο και απϐ το εκλογικϐ του. Παρϐμοια εικϐνα και ςτη Νϋα
Δημοκρατύα, την Αξιωματικό Αντιπολύτευςη, η οπούα καταγρϊφει ποςοςτϐ 35,22% ςτην
παρουςύα τησ ςτο Twitter, ϋναντι του 28,10% που όταν το ποςοςτϐ που κατϋγραψε ςτισ
εκλογϋσ του επτεμβρύου 2015.
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Γρϊφημα 5. Ποςοςτιαύα παρουςύα των κομμϊτων επύ του ςυνϐλου των εδρών του ελληνικοϑ
κοινοβουλύου και παρουςύα των κομμϊτων ςτο Twitter με βϊςη τουσ λογαριαςμοϑσ των βουλευτών
τουσ ςε αυτϐ.

Γρϊφημα 6. Παρουςύαςη ποςοςτιαύασ παρουςύασ των κομμϊτων του ελληνικοϑ κοινοβουλύου ςτο
Twitter με βϊςη την κατοχό λογαριαςμοϑ των βουλευτών τουσ ςτο προαναφερθϋν κοινωνικϐ δύκτυο.

Η παραπϊνω εικϐνα, ϐμωσ, διαφοροποιεύται ςημαντικϊ με βϊςη τουσ επϐμενουσ
δεύκτεσ που μετρόθηκαν, δηλαδό ςτο δεύκτη ακολουθηςιμϐτητασ και ςτο δεύκτη
ςϑμπλεξησ.
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E.Y.3: Οι βουλευτέσ ιςχυρών πολιτικών παρατάξεων είναι πιο
ακολουθήςιμοι ςτο “Twitter” εξαιτίασ του κόμματοσ ςτο οποίο
ανήκουν.
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Γρϊφημα 7. Δεύκτησ Ακολουθηςιμϐτητασ. Παρουςιϊζονται οι 32 βουλευτϋσ που διαθϋτουν τουσ
μεγαλϑτερουσ δεύκτεσ ακολουθηςιμϐτητασ.
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Ψσ προσ την 3η ερευνητικό υπϐθεςη, ςτο Γρϊφημα 7, παρουςιϊζονται οι 32
βουλευτϋσ με τισ μεγαλϑτερεσ επιδϐςεισ ςτο δεύκτη ακολουθηςιμϐτητασ. Παρατηρεύται
πωσ ςτην πρώτη δεκϊδα ςτον εν προκειμϋνω δεύκτη βρύςκονται 5 βουλευτϋσ των δϑο
πρώτων, ςε εκλογικϐ ποςοςτϐ και ςε αριθμϐ εδρών, πολιτικών παρατϊξεων, δηλαδό
του Τ.ΡΙΖ.Α και τησ Ν.Δ. Αυτϐ αποτελεύ μια πρώτη αιτύα για αποδοχό τησ τρύτησ
ερευνητικόσ υπϐθεςησ.
Αξύζει, εν ςυνεχεύα, να ςημειωθεύ παρϐτι ο Πϊνοσ Καμμϋνοσ και ο ταϑροσ
Θεοδωρϊκησ, δεν ανόκουν ςε κϐμμα με υψηλϐ εκλογικϐ ποςοςτϐ, ο πρώτοσ εύναι
αντιπρϐεδροσ τησ παροϑςασ κυβϋρνηςησ καθώσ το κϐμμα ςτο οπούο εύναι αρχηγϐσ
ςυγκυβερνϊ με τον Τ.ΡΙΖ.Α, ενώ ο δεϑτεροσ εύναι επικεφαλόσ τησ παρϊταξησ “ΣΟ
ΠΟΣΑΜΙ”. Ψσ εκ τοϑτου, και αυτού οι δϑο πολιτικού ϋχουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτην
πολιτικό ζωό τησ Ελλϊδασ και εύναι λογικϐ να βρύςκονται ςε υψηλϋσ θϋςεισ ςτην
κατϊταξη τησ ακολουθηςιμϐτητασ.
Εκ των ανωτϋρω, ςυνεπώσ, προκϑπτει, πωσ τϐςο οι βουλευτϋσ μεγαλϑτερων ςε
κοινοβουλευτικό δϑναμη κϐμματων, ϐςο και εκεύνοι που τυγχϊνει να κατϋχουν ϋνα
ςημαντικϐ ρϐλο ςτο κϐμμα τουσ ό ςτην ελληνικό πολιτικό ςκηνό, εύναι περιςςϐτερο
ακολουθόςιμοι εν ςυγκρύςει με τουσ υπϐλοιπουσ βουλευτϋσ που διαθϋτουν λογαριαςμϐ
ςτο Twitter.
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Γρϊφημα 8. Κατανομό ανϊ κϐμμα των 32 πιο ακολουθόςιμων βουλευτών ςτο Twitter.

Γρϊφημα 9. Κατανομό ανϊ κϐμμα των 16 βουλευτών με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλε ξησ ςτο Twitter.

τα γραφόματα 8 και 9, παρουςιϊζονται οι κατανομϋσ ανϊ κϐμμα των 32 πιο
ακολουθόςιμων βουλευτών και των 16 βουλευτών με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ
αντιςτούχωσ. Η εικϐνα που προκϑπτει φανερώνει ϐτι ςτουσ επιμϋρουσ δεύκτεσ ο
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Τ.ΡΙΖ.Α, παρϐτι πρώτο ςε αριθμϐ κοινοβουλευτικών εδρών κϐμμα, καταλαμβϊνει ϋνα
μικρϐ κομμϊτι τησ πύτασ ςε ακολουθηςιμϐτητα και ςϑμπλεξη. Αντιθϋτωσ παρατηρεύται
πωσ η Νϋα Δημοκρατύα διατηρεύται ό και αυξϊνει την παρουςύα τησ ςτουσ επιμϋρουσ
δεύκτεσ, γεγονϐσ που καταδεικνϑει πωσ πραγματοποιεύται ενδεχομϋνωσ μια πιο
αποτελεςματικό μορφό χρόςησ των νϋων μϋςων απϐ τουσ βουλευτϋσ τησ.

E.Y.4: Boυλευτέσ που κατέχουν ςημαντικά αξιώματα ςτην ελληνική
πολιτική ςκηνή ςημειώνουν μεγαλύτερο βαθμό ςύμπλεξησ
ςτo “Twitter”.

Οι αναλυτικϋσ επιδϐςεισ των 32 πιο ακολουθόςιμων βουλευτών ςτο δεύκτη
ςϑμπλεξησ, ϋπειτα απϐ benchmarking, παρουςιϊζεται ςτον πύνακα 1. την πρώτη θϋςη
βρύςκεται ο βουλευτόσ τησ Νϋασ Δημοκρατύασ Γιϊννησ Βροϑτςησ με 59 βαθμοϑσ
ςϑμπλεξησ, γεγονϐσ που προκαλεύ εντϑπωςη καθώσ φανερώνει πωσ ακϐμα και
βουλευτϋσ που δεν ϋχουν κϊποιο ςημαντικϐ αξύωμα ςτο κϐμμα τουσ ό ςτην πολιτικό
γενικϐτερα, μποροϑν να οικοδομόςουν ςτενϋσ ςχϋςεισ με τουσ πολύτεσ και να ανϋλθουν
υψηλϊ ςε βαθμϐ ςϑμπλεξησ. τη δεϑτερη θϋςη του πύνακα εύναι ο ταϑροσ
Θεοδωρϊκησ, Πρϐεδροσ τησ παρϊταξησ “ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ”, με 58 βαθμοϑσ ςϑμπλεξησ, ενώ
την τρύτη θϋςη με 57 βαθμοϑσ καταλαμβϊνει ακϐμα ϋνασ βουλευτόσ που δεν χαύρει
κϊποιασ περύοπτησ θϋςησ ςτο πολιτικϐ πεδύο.
Ο Κυριϊκοσ Μητςοτϊκησ, Πρϐεδροσ τησ Αξιωματικόσ Αντιπολύτευςησ, βρύςκεται
ςχεδϐν ςτη μϋςη του πύνακα, ςτη 13η θϋςη, ενώ μεγϊλη εντϑπωςη προκαλεύ πωσ ςε
βαθμϐ ςϑμπλεξησ ουραγού εύναι ο πρώην πρωθυπουργϐσ Αντώνησ αμαρϊσ και ο νυν
πρωθυπουργϐσ και Πρϐεδροσ του Τ.ΡΙΖ.Α, Αλϋξησ Σςύπρασ, δηλαδό δϑο πρϐςωπα
βαρϑνουςασ ςημαςύασ ςτο ελληνικϐ πολιτικϐ γύγνεςθαι.
Ψσ εκ τοϑτου, απορρύπτεται η ερευνητικό υπϐθεςη πωσ βουλευτϋσ που
κατϋχουν υψηλϐτερα αξιώματα ςτην πολιτικό ςκηνό ςημειώνουν και μεγαλϑτερο
βαθμϐ ςϑμπλεξησ. Εν αντιθϋςει με το δεύκτη ακολουθηςιμϐτητασ, ςτο δεύκτη ςϑμπλεξησ
φαύνεται πωσ δε διαδραματύζει ιδιαιτϋρωσ ςημαντικϐ λϐγο η θϋςη του εκϊςτοτε
βουλευτό ςτο πολιτικϐ πεδύο, αλλϊ η ουςιαςτικό ςχϋςη που οικοδομεύ με τουσ
ακολοϑθουσ του και εν δυνϊμει ψηφοφϐρουσ του, οι οπούοι παρακολουθοϑν τισ
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δημοςιεϑςεισ του, τισ διαμοιρϊζονται και με τουσ δικοϑσ τουσ ακολοϑθουσ και
ανταποκρύνονται θετικϊ ςε αυτϋσ κϊνοντασ δόλωςη “αγαπημϋνο”.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΚΣΗ ΤΜΠΛΕΞΗ
ΘΕΗ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ

ΚΟΜΜΑ

URL

ΑΝΑΡΣΗΕΙ 20/8 - 20/11

ΔΗΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ BENCHMARKING

ΙΙΚΟΣΗΣΑ BENCHMARKING

ΤΜΠΛΕΞΗ

1

ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ

ΝΔ

twitter.com/VroutsisGiannis

271

30

29

59

2

ΣΑΤΡΟ ΘΕΟΔΨΡΑΚΗ

ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ

https://twitter.com/St_Theodorakis

561

31

27

58

3

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΤΓΕΝΑΚΗ

ΝΔ

twitter.com/l_avgenakis

823

29

28

57

4

XΡΗΣΟ ΠΑΠΠΑ

ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ

twitter.com/pappasxa

1.791

25

31

56

5

ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΝΔ

https://twitter.com/v_meimarakis

7

28

24

52

6

ΟΛΓΑ ΚΕΥΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΔ

https://twitter.com/olgakef

150

23

25

48

7

ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

ΝΔ

twitter.com/makisvoridis

40

26

20

46

8

HΛΙΑ ΚΑΙΔΙΑΡΗ

ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ

twitter.com/iliaskasidiaris

101

27

19

46

9

ΜΑΤΡΨΣΑ ΓΙΨΡΓΟ

ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ

twitter.com/mavrogiorgos

2.035

14

30

44

10

ΒΑΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

ΝΔ

twitter.com/vkikilias

811

21

23

44

11

ΓΙΨΡΓΟ ΚΟΤΜΟΤΣΑΚΟ

ΝΔ

twitter.com/Gkoumoutsakos

550

17

22

39

12

ΕΛΕΝΑ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ

ΑΝ.ΕΛ.

twitter.com/elenakountoura

165

20

18

38

13

ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΗΣΟΣΑΚΗ

ΝΔ

twitter.com/kmitsotakis

236

24

13

37

14

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΔΗΜ.ΤΜΠ.

twitter.com/a_loverdos

435

22

12

34

15

ΦΑΡΗ ΘΕΟΦΑΡΗ

ANEΞΑΡΣΗΣΟ

twitter.com/htheoharis

1.089

5

26

31

16

ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ

ΤΡΙΖΑ

twitter.com/nikospappas16

348

15

16

31

17

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΔΗΜ.ΤΜΠ.

twitter.com/Evenizelos

260

19

11

30

18

ΝΟΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ

ΝΔ

twitter.com/nmitarakis

326

8

21

29

19

ΜΙΛΣΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΣΙΨΣΗ

ΝΔ

twitter.com/Mvarvitsiotis

437

10

15

25

20

HΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΡΟ

ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ

twitter.com/ipanagiotaros

1.225

18

7

25

21

ΝΣΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΔ

twitter.com/dora_bakoyannis

244

16

5

21

22

ΝΙΚΟ ΞΤΔΑΚΗ

ΤΡΙΖΑ

twitter.com/nikoxy

333

3

17

20

23

ΝΙΚΟ ΔΕΝΔΙΑ

ΝΔ

twitter.com/NikosDendias

774

11

8

19

24

ΚΨΣΗ ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ

ΝΔ

twitter.com/K_Hatzidakis

566

12

6

18

25

ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ

ΑΝ.ΕΛ.

twitter.com/panoskammenos

226

6

10

16

26

ΑΔΨΝΙ ΓΕΨΡΓΙΑΔΗ

ΝΔ

twitter.com/adonisgeorgiadi

2.861

7

9

16

27

ΚΟΣΖΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΤΡΙΖΑ

twitter.com/NikosKotzias

237

1

14

15

84
28

ΚΨΝ/ΝΟ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΗ

ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ

twitter.com/barbarousis

1514

13

2

15

29

ΓΙΨΡΓΟ ΣΑΘΑΚΗ

ΤΡΙΖΑ

twitter.com/g_Stathakis

8

9

4

13

30

ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

ANEΞΑΡΣΗΣΟ

twitter.com/niknikolopoulos

2.549

2

3

5

31

ΑΛΕΞΗ ΣΙΠΡΑ

ΤΡΙΖΑ

twitter.com/atsipras

275

4

1

5

32

ΑΝΣΨΝΗ ΑΜΑΡΑ

ΝΔ

twitter.com/samaras_antonis

0

0

0

0

Πύνακασ 5. Δεύκτησ ςϑμπλεξησ 32 πιο ακολουθόςιμων βουλευτών ςτο Twitter.
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2. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΨΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΨΝ
ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΨΝ)
Η διαδικαςύα διεξαγωγόσ δομημϋνων ςυνεντεϑξεων με τουσ δεκαϋξι βουλευτϋσ
με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ εξόγαγε οριςμϋνα ενδιαφϋροντα αποτελϋςματα που
διαφωτύζουν το πώσ αντιμετωπύζουν και αξιοποιοϑν οι ύδιοι οι Ϊλληνεσ πολιτικού τισ
νϋεσ δυνατϐτητεσ που τουσ προςφϋρουν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ,και
ειδικϐτερα, το Twitter.
Εν πρώτοισ, αναφορικϊ με τουσ λϐγουσ που ϊνοιξαν λογαριαςμϐ ςτο Twitter, οι
ερωτηθϋντεσ βουλευτϋσ θεωροϑν, καταρχϊσ, πωσ τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ
αποτελοϑν ϋναν ϊμεςο, νϋο, ςϑγχρονο, ταχϑτατο και αδιαμεςολϊβητο τρϐπο
επικοινωνύασ με τουσ πολύτεσ. Επιςημαύνουν πωσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να
προςεγγύςουν, να επικοινωνόςουν και να αλληλεπιδρϊςουν με ϊτομα τα οπούα δεν
επιλϋγουν να παρακολουθοϑν τα παραδοςιακϊ ΜΜΕ ό με χρόςτεσ που βρύςκονται ςε
μακρινϊ ςημεύα του πλανότη.
Οι πολιτικού, επιπροςθϋτωσ, αναφϋρουν ϐτι τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ τουσ
παρϋχουν υποςτόριξη ςτον τομϋα τησ δικτϑωςησ, ςτην προςωπικό ενημϋρωςη ωσ
πηγό ϊντληςησ πληροφοριών, καθώσ και ςτη διαςπορϊ των πολιτικών τουσ θϋςεων,
επειδό μπορεύ μεν τα εν λϐγω μϋςα επικοινωνύασ να ξεκύνηςαν με νεϐτερουσ ηλικιακϊ
χρόςτεσ, ςτην πορεύα δε απϋκτηςαν απόχηςη και ςε μεγαλϑτερεσ ηλικύεσ. Ϊνασ εκ των
δεκαϋξι βουλευτών, μϊλιςτα, υπογραμμύζει πωσ με τη χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ ϋχει τη δυνατϐτητα να εκφρϊςει ϋνα κομμϊτι του εαυτοϑ του που δε μπορεύ
να φανεύ ςτο βόμα τησ Βουλόσ ό ςτισ εμφανύςεισ του ςε τηλεοπτικϋσ εκπομπϋσ.
Σονύζεται απϐ τουσ βουλευτϋσ ϐτι γενικϐτερα τα νϋα μϋςα εύναι απαραύτητα για
κϊθε νϋο ϊνθρωπο και πολϑ περιςςϐτερο για ϋναν πολιτικϐ, καθώσ λϐγω των ραγδαύων
τεχνολογικών εξελύξεων το κϊθε ϊτομα ανεξαρτότωσ κοινωνικοϑ ςτρώματοσ και
επαγγϋλματοσ οφεύλει να ςυμβαδύζει με την εποχό του. Ϊνα ακϐμα θετικϐ ςτοιχεύο που
επιςημαύνεται εύναι η δυνατϐτητα προβολόσ και διαφόμιςησ του πολιτικοϑ και
κοινωνικοϑ ϋργου.
την ερώτηςη ςχετικϊ με το ποιο εκ των πιο δημοφιλών μϋςων κοινωνικό
δικτϑωςησ προτιμοϑν η πλειοψηφύα ανϋφερε το Twitter για μια ςειρϊ απϐ λϐγουσ.
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Βουλευτόσ αναφϋρει ςυγκεκριμϋνα τα εξόσ αναφορικϊ με την ταχϑτητα και την
αμεςϐτητα του Twitter: “μϋςα ςε 2 λεπτϊ βλϋπεισ τι γύνεται ςε ϐλον τον κϐςμο αν
ακολουθεύσ τουσ κατϊλληλουσ λογαριαςμοϑσ”. Τποςτηρύζεται, επύςησ, πωσ το Twitter
καθιςτϊ εφικτϋσ πιο γρόγορεσ και ϊμεςεσ παρεμβϊςεισ, ϋχει μεγαλϑτερη διϊχυςη
(spillovereffect), ενώ παρϊλληλα το ϐριο των 140 χαρακτόρων ανϊ δημοςύευςη οδηγεύ
ςε ςυμπϑκνωςη του μηνϑματοσ και το κϊνει περιςςϐτερο κατανοητϐ, αν και μπορεύ να
δυςχερϊνει την διατϑπωςη ολοκληρωμϋνησ ϊποψησ και την εισ βϊθοσ ςυζότηςη.
Τπϊρχουν, ϐμωσ, και οριςμϋνοι εκ των ερωτηθϋντων που κρύνουν ωσ ςημαντικϊ
και ϊλλα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, ϐπωσ το Facebook και το Instagram. Πολιτικϐσ
αναφϋρει πωσ προτιμϊ το Instagram “γιατύ εύμαςτε οι εικϐνεσ που ϋχουμε δει”. Ωλλοσ
βουλευτόσ υπογραμμύζει ϐτι για μια ολοκληρωμϋνη ψηφιακό ςτρατηγικό εύναι
απαραύτητο τϐςο το Twitter ϐςο και το Facebook., καθώσ αναφϋρεται πωσ κϊθε μϋςο
κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϋχει το δικϐ του κοινϐ και για επύτευξη μεγιςτοπούηςησ
αποδεκτών του μηνϑματοσ πρϋπει ϋνασ πολιτικϐσ να εύναι ενεργϐσ και ςτα δϑο
προαναφερθϋντα μϋςα.
υγκεκριμϋνοσ ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ δεν υιοθετεύται απϐ τη ςυντριπτικό
πλειοψηφύα των ερωτηθϋντων Ελλόνων βουλευτών. Ειδικϐτερα, επιςημαύνεται πωσ το
περιεχϐμενο των αναρτόςεων καθορύζεται απϐ την επικαιρϐτητα, ενώ θεμελιώδησ
ςτϐχοσ εύναι να επικοινωνεύται με ξεκϊθαρο τρϐπο η πολιτικό θϋςη και ϊποψη, να
πραγματοποιεύται αναπαραγωγό, ανοικτϐσ δημϐςιοσ διϊλογοσ και ςχολιαςμϐσ.
Η μειοψηφύα εκ των ερωτηθϋντων θϋτει ςτϐχουσ και ακολουθεύ μια ςτρατηγικό
με ςκοπϐ την επύτευξη μεγϊλησ διϊχυςησ του μηνϑματοσ και αϑξηςησ του αριθμοϑ
ακολοϑθων. Ϊνασ εκ τω δεκαϋξι βουλευτών, ο οπούοσ ςτοχεϑει ςε ςυγκεκριμϋνα κοινϊ,
αναφϋρει ϐτι αφϐτου ορύςει το μόνυμα που επιθυμεύ να δημοςιεϑςει, το “μεταφρϊζει”
ςτη γλώςςα των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ και εν ςυνεχεύα παρακολουθεύ τα ειδικϊ
εργαλεύα ανϊλυςησ για να διαπιςτώςει ςε ποια ϊτομα ςημεύωςε μεγαλϑτερη απόχηςη.
το ερώτημα ςχετικϊ με το εύδοσ των αναρτόςεων που επιλϋγουν ςυχνϐτερα οι
βουλευτϋσ οι περιςςϐτεροι εςτιϊζουν ςε δημοςιεϑςεισ ςχετικϋσ με την επικαιρϐτητα.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, προτιμώνται αναρτόςεισ πολιτικόσ και κοινωνικόσ επικαιρϐτητασ,
ςϑντομα ςχϐλια, ϊρθρα εφημερύδων, τοποθετόςεισ για καλλιτεχνικϊ θϋματα,
ενημϋρωςη για πολιτικϋσ δρϊςεισ. Αναφϋρεται ϐτι εν αντιθϋςει με το Facebook και το
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Instagram, ϐπου η φωτογραφύα εύναι ιδιαιτϋρωσ ςημαντικό, ςτο Twitter εύναι πιο
ςημαντικϐ το ςϑντομο και ϋξυπνο ςχϐλιο.
Οι δεκαϋξι βουλευτϋσ με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ ερωτόθηκαν και
αναφορικϊ με τη γνώμη που τουσ ϋχει δημιουργόςει η χρόςη του Twitter. Η ϊποψό
τουσ εύχε θετικϐ πρϐςημο, καθώσ υπογραμμύζεται ο διαδραςτικϐσ χαρακτόρασ του εν
λϐγω μϋςου, το χιοϑμορ, το ευρϑ και ϋξυπνο κοινϐ και η δυνατϐτητα για
αδιαμεςολϊβητεσ παρεμβϊςεισ. Σο Twitter δύνει τη δυνατϐτητα για πραγματοπούηςη
ςυνεχοϑσ διαλϐγου, χωρύσ προςθόκη κϊποιασ ειςαγωγόσ. Ακϐμη, ςτα θετικϊ
ςυγκαταλϋγεται η δυνατϐτητα πληροφϐρηςησ αναφορικϊ με τισ εξελύξεισ ςτον κϐςμο
απϐ τη ματιϊ των ύδιων των πολιτών (citizenjournalism).
Όμωσ, επιςημαύνονται και οριςμϋνα αρνητικϊ χαρακτηριςτικϊ του Twitter,
ϐπωσ η ϑπαρξη ακραύων απϐψεων, οι ςυκοφαντύεσ και τα ψεϑδη, τα προςβλητικϊ
ςχϐλια, τα “trolls”, καθώσ και η ϊποψη ϐτι “ςτο Twitter υπερεκπροςωποϑνται οι
ςκοτεινϋσ απϐψεισ”. Βουλευτόσ, ςυγκεκριμϋνα, αναφϋρει τα ακϐλουθα: “οι επιθϋςεισ
απϐ ανώνυμουσ λογαριαςμοϑ όταν ςοκαριςτικϐ. Αποφαςύςαμε να αγνοόςουμε τα
αρνητικϊ μηνϑματα και να εςτιϊςουμε ςε καλοπροαύρετη κριτικό πολιτών”. υνολικϊ,
αναφϋρονται περιςτατικϊ προςβλητικών ό υβριςτικών ςχολύων χρηςτών, ϐμωσ αυτϊ
αντιμετωπύζονται με τρϐπο ψϑχραιμο, με ςυζότηςη και διαλλακτικϐτητα και ϐχι με
ανταπαντόςεισ ό αποκλειςμϐ (block) χρηςτών.
Η δυνατϐτητα ϊμεςησ επικοινωνύασ με τουσ δημοςιογρϊφουσ και η ϋγκαιρη
πληροφϐρηςη απϐ τα μεγαλϑτερα ΜΜΕ παγκοςμύωσ ςυνιςτοϑν δϑο εκ των θετικών
χαρακτηριςτικών του Twitter και απϐ αυτϐ προκϑπτει ϐτι ακϐμα και ςόμερα ο ρϐλοσ
των δημοςιογρϊφων για τον καθοριςμϐ τησ ατζϋντασ (agenda setting) και τησ
πλαιςύωςησ (framing) εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐσ παρϊ τον υψηλϐ βαθμϐ διεύςδυςησ
των ςϑγχρονων μϋςων επικοινωνύασ.
Οι ερωτηθϋντεσ βουλευτϋσ διαχειρύζονται, ωσ επύ το πλεύςτον, οι ύδιοι τουσ
λογαριαςμοϑσ τουσ ςτο Twitter και ςτα υπϐλοιπα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Υυςικϊ,
αναφϋρουν ϐτι λϐγω φϐρτου εργαςύασ εμπιςτεϑονται και τουσ προςωπικοϑσ τουσ
ςυνεργϊτεσ για να τουσ βοηθοϑσ ςτισ αναρτόςεισ τουσ. Αναφϋρεται, μϊλιςτα, πωσ ςτην
πρώτη περύοδο των νϋων μϋςων, ςυνόθωσ κϊποιοσ απϐ το γραφεύο τϑπου βοηθοϑςε
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ςτη διαχεύριςη των νϋων μϋςων επικοινωνύασ, ϐμωσ πλϋον υπϊρχει ολϐκληρη ομϊδα
για αυτϐν το ςκοπϐ.
Ϊνα ϊλλο ερώτημα που τϋθηκε όταν εϊν υπϊρχει κϊποιοσ λογαριαςμϐσ ϊλλου
πολιτικοϑ, εύτε Ϊλληνα εύτε ξϋνου, τον οπούο να παρακολουθοϑν τακτικϊ και να τον
ϋχουν ωσ πρϐτυπο. Η πλειονϐτητα των ερωτηθϋντων απϊντηςε ϐτι διατηρεύ ϋνα
προςωπικϐ χαρακτόρα ςτο Twitter, καθώσ ο κϊθε πολιτικϐσ εύναι διαφορετικϐσ και
ϋχει ϊλλεσ ανϊγκεσ, ιδιαιτερϐτητεσ, ϑφοσ και αιςθητικό. Κϊθε πολιτικϐσ οφεύλει να
διαχειρύζεται τα προφύλ του ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ “ςαν ϋνα κοςτοϑμι που
εύναι ςτα μϋτρα του”.

Τπϊρχουν, φυςικϊ, βουλευτϋσ που επιςημαύνουν ϐτι

παρακολουθοϑν αναρτόςεισ ϊλλων πολιτικών και παύρνουν νϋεσ και ενδιαφϋρουςεσ
ιδϋεσ και εμπνεϑςεισ, χωρύσ ϐμωσ να προβαύνουν ςε αντιγραφϋσ. Δυο ονϐματα
πολιτικών που αναφϋρθηκε ϐτι τα προφύλ τουσ ςτο Twitter παρουςιϊζουν ενδιαφϋρον
όταν ο Μπαρϊκ Ομπϊμα και ο Γκυ Υερχϐφςταντ.
υμπεραςματικϊ, φαύνεται πωσ οι ερωτηθϋντεσ βουλευτϋσ αναγνωρύζουν και
διαπιςτώνουν εξαιρετικϊ θετικϊ ςτοιχεύα απϐ την εμπειρύα τουσ ςτο Twitter και ςε
ϊλλα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Αν και οριςμϋνοι φανερώνουν μια ςκεπτικό διϊθεςη
αναφορικϊ με τον περιοριςμϐ των 140 χαρακτόρων που ιςχϑει ςτισ αναρτόςεισ, η
γενικό εικϐνα εύναι πωσ αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα και τη δϑναμη του εν λϐγω
μϋςου. Ωλλωςτε, αν και διαχειρύζονται ωσ επύ το πλεύςτον μϐνοι τουσ τα προφύλ τουσ,
επενδϑουν ςτο Twitter, καθώσ οι περιςςϐτεροι ϋχουν ϊτομα που τουσ βοηθοϑν ςτη
διαχεύριςη και ανανϋωςη των λογαριαςμών τουσ. Η επαφό με τουσ πολύτεσ μϋςω
Twitter, διαδραματύζει ςημαντικϐ ρϐλο για αυτοϑσ, αν και ςε αρνητικϋσ και επικριτικϋσ
δημοςιεϑςεισ επιλϋγουν να μην προχωροϑν ςε αψιμαχύεσ ό αντιπαραθϋςεισ, αλλϊ να
αγνοοϑν τουσ χρόςτεσ αυτοϑσ, αποφεϑγοντασ ϋτςι την επύτευξη αμοιβαιϐτητασ και
ειδικϐτερα αρνητικόσ. Η επικαιρϐτητα, τϋλοσ, κυριαρχεύ ςτισ δημοςιεϑςεισ των
ερωτηθϋντων βουλευτών, καθώσ η πλειοψηφύα δεν οργανώνει κϊποια επικοινωνιακό
ςτρατηγικό για τα νϋα μϋςα, αλλϊ επιλϋγει να αναρτϊ περιεχϐμενο που εύναι ϊμεςα
ςυνδεδεμϋνο με τα γεγονϐτα που εκτυλύςςονται την εκϊςτοτε χρονικό περύοδο.
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΑΛΤΗ ΣΨΝ ΕΣΙΚΕΣΣΨΝ
Απϐ την ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε με βϊςη τισ ετικϋτεσ που
χρηςιμοπούηςαν οι 16 πιο engaged βουλευτϋσ κατϊ τη διϊρκεια του χρονικοϑ
παραθϑρου 20/08/2016 ϋωσ 20/11/2016, εύναι εφικτό η εξαγωγό οριςμϋνων
ςυμπεραςμϊτων αναφορικϊ με τη χρόςη του κοινωνικοϑ δικτϑου Twitter.
Πύνακασ 6. υνολικϐ πλόθοσ ετικετών ανϊ θεματικό κατηγορύα.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
MEDIA
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΕΩΚΟΜΜΑΣΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ
ΑΝΑΦΟΡΕ Ε ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΣΑ
ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΕΤΣΙΚΗ ΡΗΣΟΡΙΚΗ
ΑΛΛΑ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ / Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
AΘΛΗΣΙΜΟ

ΕΣΙΚΕΣΣΕ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ / ΤΝΟΛΙΚΕ ΕΣΙΚΕΣΣΕ
647 / 1928
334 / 1928
238 / 1928
130 / 1928
95 / 1928
88 / 1928
86 / 1928
85 / 1928
58 / 1928
ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΟ
50 / 1928
ΠΑΙΔΕΙΑ
33 / 1928
ΑΝΑΦΟΡΕ Ε ΑΛΛΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ
29 / 1928
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21 / 1928
ΘΡΗΚΕΙΑ
14 / 1928
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΡΓΑΙΑ
10 / 1928
ΠΟΛΙΣΙΜΟ
10 / 1928

τον πύνακα6, καταρχϊσ, παρουςιϊζονται δεκαϋξι θεματικϋσ κατηγορύεσ, οι
οπούεσ διαμορφώθηκαν με βϊςη τισ ετικϋτεσ των 16 βουλευτών, καθώσ και το πλόθοσ
των ετικετών που ςυγκεντρώνεται ςε κϊθε κατηγορύα. Με τον εν προκειμϋνων πύνακα
απαντϊται το 1ο ερευνητικϐ ερώτημα:
Ερ.Ε. 1:

Ποιεσ οι θεματικϋσ κατηγορύεσ τισ οπούεσ χρηςιμοποιούν
περιςςότερο οι βουλευτϋσ, με βϊςη τισ ετικϋτεσ;

Παρατηρεύται, πιο ειδικϊ, ϐτι η θεματικό κατηγορύα που διαθϋτει το μεγαλϑτερο
πλόθοσ ετικετών εύναι τα “Media”. την εν προκειμϋνω κατηγορύα ϋχουν ενταχθεύ
ετικϋτεσ που ςχετύζονται με το ζότημα τησ αδειοδϐτηςησ των τηλεοπτικών ςταθμών
πανελλαδικόσ εμβϋλειασ, εμφανύςεισ πολιτικών ςε εκπομπϋσ τηλεοπτικών ςταθμών ό
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ςε

ραδιοφωνικοϑσ

ςταθμοϑσ,

κοινοποιόςεισ

ϊρθρων

και

ειδόςεων

απϐ

ειδηςεογραφικϋσ ιςτοςελύδεσ, καθώσ και γενικϐτερεσ αναφορϋσ ςτον Σϑπο και τα μϋςα
μαζικόσ ενημϋρωςησ.
Καθύςταται αντιληπτϐ, ωσ εκ τοϑτου, πωσ υπϊρχει μια ςτενό ςχϋςη που ςυνδϋει
πολιτικοϑσ και μϋςα ενημϋρωςησ, καθώσ ακϐμα και με την ϑπαρξη μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ, ϐπωσ το Twitter, οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ δύνουν μεγϊλη βαρϑτητα ςτα Μ.Μ.Ε,
τα οπούα φαύνεται ϐτι καθορύζουν ακϐμα και ςόμερα την ατζϋντα ςτην Ελλϊδα. Αξύζει
να επιςημανθεύ, επύςησ, πωσ λϐγω τησ διαδικαςύασ αδειοδϐτηςησ των τηλεοπτικών
ςταθμών που ϋλαβε χώρα ςτα τϋλη Αυγοϑςτου, αλλϊ και λϐγω τησ απϐφαςησ που
ϋλαβε το υμβοϑλιο τησ Επικρατεύασ ςχετικϊ με το ανωτϋρω ζότημα, οι πολιτικού
χρηςιμοπούηςαν αρκετϋσ ετικϋτεσ αναφορικϊ με το θϋμα αυτϐ.
ε υψηλϋσ θϋςεισ ςτον πύνακα6 βρύςκονται οι κατηγορύεσ των εςωκομματικών
αναφορών και τησ πολιτικόσ. Αφενϐσ, οι βουλευτϋσ δύνουν μεγϊλη βαρϑτητα ςτην
προβολό τησ παρϊταξόσ τουσ ςτουσ ακολοϑθουσ τουσ και για αυτϐ ςτηρύζουν αρκετϊ
τισ ενϋργειεσ και τισ πρωτοβουλύεσ του κϐμματοσ. Αφετϋρου, αναμενϐμενη εύναι η
επιλογό ετικετών, οι οπούεσ να ςυνδϋονται με τισ πολιτικϋσ εξελύξεισ, καθώσ αυτϋσ
αφοροϑν τϐςο τουσ ύδιουσ, ϐςο και τουσ χρόςτεσ του Twitter και δυνϊμει ψηφοφϐρουσ
τουσ.
Οι θεματικϋσ κατηγορύεσ που ςυγκεντρώνουν τα χαμηλϐτερα πλόθη ετικετών
εύναι εκεύνεσ τησ κοινωνύασ και εργαςύασ (ςυνολικϊ 10 ετικϋτεσ), καθώσ και εκεύνη τησ
θρηςκεύασ (ςυνολικϊ 14 ετικϋτεσ). υνεπώσ, θα μποροϑςε να εξαχθεύ ωσ ςυμπϋραςμα
ϐτι οι βουλευτϋσ του ελληνικοϑ κοινοβουλύου φαύνεται πωσ προτιμοϑν περιςςϐτερο να
εντϊςςουν ςτισ αναρτόςεισ τουσ ετικϋτεσ που ςχετύζονται με τα πολιτικϊ δρώμενα,
αντύπαλα κϐμματα ό βουλευτϋσ. Αντιθϋτωσ, ετικϋτεσ που αναφϋρονται ςε θϋματα
κοινωνικϊ, εργαςιακϊ, θρηςκευτικϊ και πολιτιςτικϊ δεν εύναι ανϊμεςα ςτισ επιλογϋσ
τουσ, φανερώνοντασ μια ϋλλειψη ςυζότηςησ και προβολόσ κοινωνικών ζητημϊτων
μϋςω του Twitter. Τπογραμμύζεται πωσ δημιουργόθηκε η κατηγορύα τησ θρηςκεύασ
καθώσ το πλόθοσ των δεκατεςςϊρων ετικετών εύναι μεν ϊξιο ςημαςύασ, οφεύλεται δε
ςτισ μαζικϋσ ετικϋτεσ που πρϐςθεςε ο βουλευτόσ τησ Φρυςόσ Αυγόσ, Φρόςτοσ Παππϊσ,
ςχετικϊ με ζητόματα θρηςκευτικόσ φϑςεωσ.
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τον πύνακα 7 κατατϊςςονται οι 16 βουλευτϋσ με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ
ςε φθύνουςα ςειρϊ με βϊςη το πλόθοσ των ετικετών που πραγματοπούηςαν μεταξϑ
20/08/2016 και 20/11/2016 και ςτισ τρεύσ πρώτεσ θϋςεισ βρύςκονται οι Βαςύλησ
Κικύλιασ (496 ετικϋτεσ), ταϑροσ Θεοδωρϊκησ (329 ετικϋτεσ) και Φρόςτοσ Παππϊσ (203
ετικϋτεσ).
Πύνακασ 7. Πλόθοσ ετικετών ανϊ βουλευτό εκ των δεκαϋξι με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ.

16 BOYΛΕΤΣΕ ΜΕ
ΠΛΗΘΟ ΕΣΙΚΕΣΣΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΤΜΠΛΕΞΗ 20/08/2016 έως 20/11/2016
ΒΑΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
496
ΣΑΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
329
ΧΡΗΣΟ ΠΑΠΠΑ
203
ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΤΜΟΤΣΑΚΟ
187
ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΗΣΟΣΑΚΗ
153
ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΤΡΩΣΑ
139
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ
126
ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
70
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΤΓΕΝΑΚΗ
69
ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ
60
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
50
ΗΛΙΑ ΚΑΙΔΙΑΡΗ
15
ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ
14
ΕΛΕΝΑ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ
12
ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ
5
ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗ
0
ΤΝΟΛΟ
1928

Ουραγού ςτον πύνακα 7 εύναι ο τϋωσ Πρϐεδροσ τησ Νϋασ Δημοκρατύασ,
Ευϊγγελοσ Μεώμαρϊκησ, και ο Μϊκησ Βορύδησ με ςυνολικϊ μηδϋν και πϋντε ετικϋτεσ
αντιςτούχωσ. Υαύνεται, λοιπϐν, ϐτι το να χρηςιμοποιεύ ϋνασ πολιτικϐσ ετικϋτεσ ό ϐχι, δε
διαδραματύζει ςημαντικϐ ρϐλο ςτο κτύςιμο τησ δημοφιλύασ του και ςτη ςχϋςη που
αναπτϑςςει με τουσ χρόςτεσ του Twitter. Ωλλωςτε και τα δϑο προαναφερθϋντα
πολιτικϊ πρϐςωπα βρύςκονται μεταξϑ των δεκαϋξι βουλευτών με μεγαλϑτερο βαθμϐ
ςϑμπλεξησ, χωρύσ ωςτϐςο να δύνουν ιδιαύτερη βαρϑτητα ςτην ειςαγωγό ετικετών ςτισ
δημοςιεϑςεισ που πραγματοποιοϑν.
τον πύνακα που ακολουθεύ (πύνακασ 8) παρουςιϊζεται αναλυτικϊ, ανϊ
θεματικό κατηγορύα, η κατανομό των ετικετών των τριών βουλευτών που
χρηςιμοποιοϑν περιςςϐτερο ετικϋτεσ (πύνακασ 7). Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο Βαςύλησ
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Κικύλιασ, ο ταϑροσ Θεοδωρϊκησ και ο Φρόςτοσ Παππϊσ δημοςύευςαν μεγαλϑτερο
πλόθοσ ετικετών ςτισ κατηγορύεσ Media (245 ετικϋτεσ), εςωκομματικϋσ αναφορϋσ (141
ετικϋτεσ) και αντιπολιτευτικό ρητορικό (70 ετικϋτεσ) αντιςτούχωσ.

Πύνακασ 8. Kατανομό, ανϊ θεματικό κατηγορύα, των ετικετών των τριών βουλευτών που χρηςιμοποιοϑν
περιςςϐτερο ετικϋτεσ (βλ. πύνακα 5).

ΘΕΜΑΣΙΚΕ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

ΒΑΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
ΠΛΗΘΟ ΕΣΙΚΕΣΣΩΝ

ΣΑΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΠΛΗΘΟ ΕΣΙΚΕΣΣΩΝ

ΧΡΗΣΟ ΠΑΠΠΑ
ΠΛΗΘΟ ΕΣΙΚΕΣΣΩΝ

MEDIA
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΕΩΚΟΜΜΑΣΙΚΕ
ΑΝΑΦΟΡΕ
ΑΝΑΦΟΡΕ Ε ΑΛΛΑ
ΚΟΜΜΑΣΑ
ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΕΤΣΙΚΗ
ΡΗΣΟΡΙΚΗ
ΑΛΛΑ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ /
Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
AΘΛΗΣΙΜΟ
ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ &
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΕ Ε ΑΛΛΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΡΗΚΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΡΓΑΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΤΝΟΛΑ

245
58

39
53
141

3
9
18

90

16

10

8

5

70

6
4

24
15

12
34

18
5
41

11
4
0

16
1
6

7
0

2
6

4
3

1
0
1
0
496

11
0
2
0
329

0
14
3
0
203

Δϑο υψηλοϑ κϑρουσ πολιτικού, των οπούων οι ετικϋτεσ κρύνεται ςκϐπιμο να
παρουςιαςτοϑν με πιο διεξοδικό μορφό (πύνακασ 9) εύναι οι Νύκοσ Παππϊσ και
Κυριϊκοσ Μητςοτϊκησ. Ο Νύκοσ Παππϊσ, εν πρώτοισ, αποτελεύ αφενϐσ τον μοναδικϐ
εκπρϐςωπο του Τ.ΡΙΖ.Α., ενϐσ εκ των δϑο κομμϊτων τησ ςυγκυβϋρνηςησ, ςτουσ
δεκαϋξι βουλευτϋσ με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ, και αφετϋρου διατελεύ Τπουργϐσ
Χηφιακόσ Πολιτικόσ, Σηλεπικοινωνιών και Ενημϋρωςησ. Όπωσ φαύνεται και ςτον
πύνακα9 η θεματικό κατηγορύα ςτην οπούα ςυγκεντρώνονται οι περιςςϐτερεσ ετικϋτεσ
του Νύκου Παππϊ εύναι τα μϋςα ενημϋρωςησ και το ςυγκεκριμϋνο αποτϋλεςμα ςυνϊδει
με το ρϐλο του ωσ Τπουργϐσ ςε Τπουργεύο που ςχετύζεται με τα μϋςα ενημϋρωςησ.
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Πύνακασ 9. Kατανομό, ανϊ θεματικό κατηγορύα, των ετικετών του Τπουργοϑ Χηφιακόσ Πολιτικόσ,
Σηλεπικοινωνιών και Ενημϋρωςησ, Νύκου Παππϊ και του Προϋδρου τησ Αξιωματικόσ Αντιπολύτευςησ
(Νϋα Δημοκρατύα), Κυριϊκου Μητςοτϊκη.

ΘΕΜΑΣΙΚΕ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ
ΠΛΗΘΟ ΕΣΙΚΕΣΣΩΝ

ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΗΣΟΣΑΚΗ
ΠΛΗΘΟ ΕΣΙΚΕΣΣΩΝ

MEDIA
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΕΩΚΟΜΜΑΣΙΚΕ
ΑΝΑΦΟΡΕ
ΑΝΑΦΟΡΕ Ε ΑΛΛΑ
ΚΟΜΜΑΣΑ
ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΕΤΣΙΚΗ
ΡΗΣΟΡΙΚΗ
ΑΛΛΑ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ /
Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
AΘΛΗΣΙΜΟ
ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ &
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΕ Ε ΑΛΛΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΡΗΚΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΡΓΑΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΤΝΟΛΑ

44
5
2

12
63
23

3

0

2

0

1
0

9
6

0
2
0

1
17
2

1
0

15
0

0
0
0
0
60

3
0
1
1
153

Ο Κυριϊκοσ Μητςοτϊκησ, εξαιτύασ του ρϐλου του ωσ προϋδρου τησ Αξιωματικόσ
αντιπολύτευςησ, εύναι το δεϑτερο πολιτικϐ πρϐςωπο του οπούου η χρόςη των ετικετών
παρουςιϊζεται αναλυτικϊ ςτον πύνακα 9. Ο Πρϐεδροσ τησ πολιτικόσ παρϊταξησ «Νϋα
Δημοκρατύα», παρϐτι βρύςκεται αυτόν την περύοδο ςτην Αξιωματικό Αντιπολύτευςη,
ϋχει επιλϋξει να μην αναρτόςει καμύα ετικϋτα με αντιπολιτευτικό ρητορικό για να
επικρύνει ενδεχομϋνωσ την παροϑςα κυβϋρνηςη. Επιςημαύνεται, φυςικϊ, πωσ ςε
ολϐκληρεσ αναρτόςεισ εύναι πολϑ πιθανϐ να υπϊρχουν αντιπολιτευτικϋσ διαθϋςεισ,
ϐμωσ ϐςον αφορϊ τισ ετικϋτεσ φαύνεται ϐτι διατηροϑνται πιο όπιοι τϐνοι, ενώ
μεγαλϑτερη βαρϑτητα δύνεται ςτην προώθηςη των δρϊςεων του κϐμματϐσ του, καθώσ
και γενικϐτερα ςτα θϋματα εςωκομματικοϑ χαρακτόρα.
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Εικϐνα 12. Παρϊδειγμα χρόςησ τησ ετικϋτασ #vouli.

τον πύνακα 10 παρουςιϊζονται οι δϋκα ετικϋτεσ που χρηςιμοποιόθηκαν
περιςςϐτερεσ φορϋσ απϐ τουσ δεκαϋξι βουλευτϋσ ςτο χρονικϐ διϊςτημα τησ ϋρευνασ.
ημειώνεται πωσ λϐγω παρουςύασ ετικετών με ςυναφϋσ και ομοειδϋσ περιεχϐμενο,
κρύθηκε χρόςιμοσ ο ςυμψηφιςμϐσ των ςυνολικών πληθών των εν λϐγω ετικετών. Μετϊ
το πϋρασ τησ εν λϐγω ομαδοπούηςησ προκϑπτει ϐτι ςτην πρώτη θϋςη βρύςκεται η
ετικϋτα #vouli, με ςυνολικϊ 198 ετικϋτεσ, αναδεικνϑοντασ το ςημαντικϐ ενδιαφϋρον
των βουλευτών για τισ εξελύξεισ ςτο Κοινοβοϑλιο, χώροσ που αποτελεύ επύ τησ ουςύασ
και τον κϑριο τϐπο πολιτικόσ τουσ δρϊςησ.
Πύνακασ 10. Οι δϋκα ετικϋτεσ που χρηςιμοποιόθηκαν περιςςϐτερεσ φορϋσ απϐ το ςϑνολο των 16 υπϐ
ανϊλυςη Ελλόνων βουλευτών.

TOP 10 ΕΣΙΚΕΣΣΕ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟ ΕΣΙΚΕΣΣΩΝ

1

#vouli, #Βουλθ, #Βουλι

198

2

#topotami

171

3

#skai, #κάι, #ΚΑΙ

88

4

#realfm

85

5

#deth2016, #deth, #ΔΕΘ, #δεκ2016

66

6

#ΤΡΙΖΑ, #φριηα, #Syriza

64

7

#KalimeraEllada

52

8

#Syrizanel, #ΤΡΙΖΑΝΕΛ, #ςυριηαανελ

46

9

#τθλεοπτικεσ_αδειεσ, #τθλεοπτικζσ_άδειεσ, #άδειεσ

42

10 #real

33

10 #ert, #ερτ

33
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τη δεκϊδα, επιπλϋον, τοποθετοϑνται ετικϋτεσ που αναφϋρονται ςε πολιτικϋσ
παρατϊξεισ, ϐπωσ τα #topotami, #Syriza και #Syrizanel. Η αρκετϊ υψηλό θϋςη του
#topotami οφεύλεται, αφενϐσ, ςτην ιδιαύτερα ςυχνό του χρόςη τϐςο απϐ τον ταϑρο
Θεοδωρϊκη, ϐςο και απϐ τον Γιώργο Μαυρωτϊ, οι οπούοι ανόκουν ςτο κϐμμα “Σο
Ποτϊμι”. Η παρουςύα, αφετϋρου, των #Syriza και #Syrizanel ςτον πύνακα των δϋκα πιο
χρηςιμοποιημϋνων ετικετών εύναι απολϑτωσ λογικό, καθώσ ο Τ.ΡΙΖ.Α. και οι ΑΝ.ΕΛ.
εύναι τα δϑο κϐμματα που ςυναποτελοϑν την Κυβϋρνηςη και, ωσ εκ τοϑτου, οι
αναφορϋσ ςε αυτϊ και ςτισ πολιτικϋσ τουσ πρωτοβουλύεσ εύναι φυςικϐ να εύναι ςυχνϋσ.

Εικϐνα 13. Παρϊδειγμα χρόςησ των ετικετών #τηλεοπτικεσ_αδειεσ & #ert.

Η Διεθνόσ Ϊκθεςη Θεςςαλονύκησ και οι δημοπρϊτηςη των τηλεοπτικών αδειών
των καναλιών πανελλαδικόσ εμβϋλειασ, εν ςυνεχεύα, αποτϋλεςαν δϑο απϐ τα μεύζονα
ζητόματα του τριμόνου τησ ϋρευνασ (20/08/2016 ϋωσ 20/11/2016) και αυτϐ
επαληθεϑεται απϐ την υψηλό ςυχνϐτητα χρόςησ των ετικετών #ΔΕΘ και
#τηλεοπτικϋσ_ϊδειεσ.

Εικϐνα 14. Παρϊδειγμα χρόςησ τησ ετικϋτασ #ΔΕΘ.

Σα media εύναι φανερϐ (πύνακασ 10) ϐτι απαςχολοϑν ςε μεγϊλο βαθμϐ τουσ
βουλευτϋσ παρϊ ςτισ ςημαντικϋσ επιδρϊςεισ που αςκοϑν πλϋον τα μϋςα κοινωνικόσ
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δικτϑωςησ ςτην κοινό γνώμη. Ενδελεχϋςτερα, πϋντε απϐ τισ δϋκα θϋςεισ τησ λύςτασ των
ετικετών που χρηςιμοποιοϑν οι 16 βουλευτϋσ περιςςϐτερο ςυχνϊ καταλαμβϊνονται
απϐ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ (#real, #realfm, #ert, #skai), καθώσ και τηλεοπτικϋσ
εκπομπϋσ (#KalimeraEllada). Σο εν λϐγω αποτϋλεςμα καταδεικνϑει πωσ οι Ϊλληνεσ
πολιτικού δύνουν μεγϊλη ςημαςύα ςτα παραδοςιακϊ ΜΜΕ, τα οπούα φαύνεται πωσ
θεωροϑν ϐτι αςκοϑν ςημαντικϋσ επιδρϊςεισ, καθώσ τα αναφϋρουν εύτε για να
προωθόςουν τισ εκϊςτοτε ςυνεντεϑξεισ τουσ ςε αυτϊ εύτε ωσ πηγϋσ πληροφϐρηςησ.
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ΑΝΑΛΤΗ ΣΨΝ ΑΝΑΥΟΡΨΝ
Πύνακασ 11. Πλόθοσ αναφορών ανϊ κατηγορύα χρηςτών απϐ 16 βουλευτϋσ με μεγαλϑτερο βαθμϐ
ςϑμπλεξησ ςυνολικϊ.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΧΡΗΣΩΝ
Λογαριαςμοί του κόμματοσ ςτο οποίο ανικει ο βουλευτισ
ΜΜΕ (Τηλεόραςη, ραδιόφωνο & εφημερίδεσ)
Βουλευτζσ που ανικουν ςτο ίδιο κόμμα
Δθμόςια πρόςωπα & δθμοςιογράφοι
Απλοί χριςτεσ
Αντίπαλα κόμματα & βουλευτζσ που ανικουν ςε άλλεσ παρατάξεισ
Εξωτερικοί πολιτικοί παράγοντεσ & κόμματα
Οργανιςμοί (Δημόςιοι, ιδιωτικοί, πολιτικοί)
Άλλοι χριςτεσ (λ.χ. οικογενειακά μζλη)
Λογαριαςμοί ιςτοςελίδων / θλεκτρονικών ΜΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1480
801
497
334
264
95
18
14
13
12
3528

Η ανϊλυςη των αναφορών των 16 βουλευτών με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ
οδόγηςε ςτην εξαγωγό οριςμϋνων αξιοςημεύωτων ςυμπεραςμϊτων εκ των οπούων
εύναι εφικτό η απϊντηςη ςτο 2ο ερευνητικϐ ερώτημα:
Ερ.Ε. 2:

Σε ποιεσ κατηγορύεσ χρηςτών αναφϋρονται περιςςότερο οι
αναρτόςεισ των βουλευτών με βϊςη τη χρόςη αναφορών;

Εν πρώτοισ, παρατηρεύται πωσ ςτην πρώτη θϋςη των αναφορών που
χρηςιμοπούηςαν οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ βρύςκονται αναφορϋσ που ςχετύζονται με την
πολιτικό παρϊταξη που ανόκουν. Πιο ςυγκεκριμϋνα, μπορεύ να αναφϋρονται ςε μια
επύςημη θϋςη του κϐμματοσ, ςε μια πολιτικό καμπϊνια, ςε μια εκδόλωςη ό ςε ϋνα
δελτύο τϑπου, ϐπωσ φαύνεται και ςτην κϊτωθι εικϐνα.
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Εικϐνα 15. Παρϊδειγμα εςωκομματικόσ αναφορϊσ για προώθηςη δελτύου τϑπου.

τη δεϑτερη θϋςη του πύνακα 11 τοποθετοϑνται αναφορϋσ ςε MME, ϐπωσ
τηλεοπτικϊ κανϊλια, ραδιϐφωνα και εφημερύδεσ. Διαπιςτώνεται, λοιπϐν, ϐτι ϐπωσ
προϋκυψε και απϐ την ανϊλυςη των ετικετών, οι βουλευτϋσ δύνουν μεγϊλη ςημαςύα
ςτα παραδοςιακϊ μϋςα ενημϋρωςησ, παρακολουθώντασ και προωθώντασ ςτο κοινϐ
τουσ την ατζϋντα που εκεύνα διαμορφώνουν. Μύα ακϐμη αιτύα για την αρκετϊ υψηλό
θϋςη των Μ.Μ.Ε εύναι ςαφώσ η διαφόμιςη εμφανύςεων των βουλευτών ςε διϊφορα
τηλεοπτικϊ και ραδιοφωνικϊ προγρϊμματα, καθώσ και η παραχώρηςη ςυνεντεϑξεων
ςτον ϋντυπο Σϑπο (εφημερύδεσ, περιοδικϊ κ.α.).

Εικϐνα 16. Παρϊδειγμα αναφορϊσ ςε μϋςο ενημϋρωςησ για προώθηςη ςυμμετοχόσ ςε ραδιοφωνικό
εκπομπό.

Εικϐνα 17. Παρϊδειγμα αναφορϊσ ςε μϋςο ενημϋρωςησ με ςκοπϐ την προώθηςη τηλεοπτικόσ
εμφϊνιςησ.
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Σο μεγϊλο πλόθοσ αναφορών, εν ςυνεχεύα, ςε δημϐςια πρϐςωπα και
δημοςιογρϊφουσ ςυμπύπτει με τα ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνασ των Graham et al.
(2013), εκ τησ οπούασ προκϑπτει ϐτι οι δημοςιογρϊφοι ςυγκαταλϋγονται μεταξϑ των
χρηςτών που ςυγκεντρώνουν τισ περιςςϐτερεσ αναφορϋσ απϐ πολιτικϊ πρϐςωπα.

Εικϐνα 18. Παρϊδειγμα χρόςησ αναφορϊσ προ σ δημοςιογρϊφο.

Τψηλό

εύναι,

επιπρϐςθετα,

η

ςυχνϐτητα

χρόςησ

αναφορών

προσ

ςυμπολιτευϐμενουσ βουλευτϋσ. Διαφαύνεται μϋςω των αναφορών η ϑπαρξη
αλληλοϒποςτόριξησ ανϊμεςα ςτουσ πολιτικοϑσ που ανόκουν ςτην ύδια πολιτικό
παρϊταξη. Η υποςτόριξη, επιπλϋον, ςτον ηγϋτη του εκϊςτοτε κϐμματοσ, με χρόςη
αναφορών προσ εκεύνον, εύναι πρϐδηλη και φυςικϊ αναμενϐμενη.
Η αλληλεπύδραςη με τουσ απλοϑσ χρόςτεσ του Twitter πραγματοποιεύται μεν,
ςϑμφωνα με τη μελϋτη των αναφορών, ςε μικρϐτερο βαθμϐ δε (βλ. πύνακα 11). Σα εν
λϐγω αποτελϋςματα κινοϑνται, λοιπϐν, ςε παρεμφερϋσ μοτύβο με εκεύνα αντύςτοιχων
ακαδημαώκών μελετών (Larrson, 2011; Saebo, 2011; Grussel and Nord, 2016)
καταδεικνϑοντασ ϋτςι ϐτι οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ αντιμετωπύζουν το Twitter
περιςςϐτερο ωσ πύνακα ανακοινώςεων παρϊ για επύ τησ ουςύασ διϊδραςη με τουσ
πολύτεσ. Λαμβϊνοντασ υπϐψη τη ςυμμετοχικό, αλληλεπιδραςτικό και διαλογικό φϑςη
του Twitter, η επικοινωνύα με τουσ απλοϑσ χρόςτεσ θα ϋπρεπε να όταν ςε υψηλϐτερη
θϋςη για να κρινϐταν ικανοποιητικό.
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Εικϐνα 19. Παρϊδειγμα χρόςησ αναφορϊσ προσ απλϐ χρόςτη.

Λιγϐτερεσ εύναι οι αναφορϋσ που εύχαν ωσ αποδϋκτη βουλευτϋσ αντύπαλων
πολιτικών παρατϊξεων. Σο εν λϐγω εϑρημα φϋρνει ςτην επιφϊνεια το γεγονϐσ ϐτι δε
πραγματοποιεύται ςημαντικϐσ πολιτικϐσ διϊλογοσ και ςυζότηςη μϋςω Twitter ανϊμεςα
ςε πολιτικϊ πρϐςωπα, αν και ςε ϊλλα Μ.Μ.Ε (π.χ. τηλεϐραςη), τϋτοιου εύδουσ
ςυνομιλύεσ και αντιπαραθϋςεισ εύναι ςυχνϐ φαινϐμενο.

Εικϐνα 20. Παρϊδειγμα χρόςησ αναφορϊσ προσ πολιτικϊ πρϐςωπα αντύ παλων κοινοβουλευτικών
κομμϊτων.

Διαπιςτώνεται, με βϊςη τον πύνακα 12, ϐτι οι υπϐ ανϊλυςη βουλευτϋσ, με
εξαύρεςη τον Φϊρη Θεοχϊρη, ςημειώνουν μικρϐτερο αριθμϐ αναφορών εν ςυγκρύςει με
τισ ςυνολικϋσ τουσ αναρτόςεισ ςτο Twitter το χρονικϐ διϊςτημα διεξαγωγόσ τησ
ϋρευνασ. Υαύνεται, ωσ εκ τοϑτου, πωσ υπϊρχει μύα ςχετικϊ μϋτρια χρόςη τησ
δυνατϐτητασ προςθόκησ αναφορών ςτισ αναρτόςεισ των πολιτικών.
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Πύνακασ 12. Πλόθοσ αναφορών (20 Top mentions) ανϊ βουλευτό, ςυνολικϐ πλόθοσ αναφορών
20/08/16-20/11/16 & ςυνολικϋσ αναρτόςεισ 20/08/16-20/11/16.

ΒΟΤΛΕΤΣΕ
ΧΑΡΗ
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΓΙΩΡΓΟ
ΜΑΤΡΩΣΑ
ΒΑΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ
ΑΤΓΕΝΑΚΗ
ΑΝΔΡΕΑ
ΛΟΒΕΡΔΟ
ΓΙΩΡΓΟ
ΚΟΤΜΟΤΣΑΚΟ
ΧΡΗΣΟ
ΠΑΠΠΑ
ΣΑΤΡΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗ
ΒΡΟΤΣΗ
ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ
ΟΛΓΑ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ
ΚΤΡΙΑΚΟ
ΜΗΣΟΣΑΚΗ
ΗΛΙΑ
ΚΑΙΔΙΑΡΗ
ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ
ΕΤΑΓΓΕΛΟ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ
ΣΥΝΟΛA

ΠΛΗΘΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (20
TOPMENTION ΓΙΑ
20/08/2016 – 20/11/2016)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
20/08/2016 - 20/11/2016

ΤΝΟΛΙΚΕ ΑΝΑΡΣΗΕΙ
20/08/2016 - 20/11/2016

969

1545

1,089

506

1237

2,035

383

707

811

357

455

823

243

326

435

234

356

550

228

340

1,791

207

302

561

147

192

271

135

215

348

39

56

150

37

37

165

27

54

236

11

11

101

5

5

40

0

0

7

3528

5838

9413

Μετϊ τον Φϊρη Θεοχϊρη, ο οπούοσ εύναι πρώτοσ ςτη χρόςη αναφορών ςτισ
αναρτόςεισ του, ακολουθοϑν οι Γιώργοσ Μαυρωτϊσ, Βαςύλησ Κικύλιασ και Ελευθϋριοσ
Αυγενϊκησ. Ουραγού του ανωτϋρω πύνακα (πύνακασ 12) εύναι ο Ευϊγγελοσ Μεώμαρϊκησ
με μηδενικό χρόςη αναφορών, o Μϊκησ Βορύδησ και ο Ηλύασ Καςιδιϊρησ. Λαμβϊνοντασ
υπϐψη το γεγονϐσ ϐτι οι υπϐ μελϋτη βουλευτϋσ εύναι εκεύνοι με το μεγαλϑτερο βαθμϐ
ςϑμπλεξησ, εύναι προφανϋσ ϐτι αναμϋνονταν διαφορετικϊ αποτελϋςματα. Σελικϊ, ϐμωσ,
διαπιςτώθηκε η μη ολοκληρωμϋνη και πλόρησ χρόςη των δυνατοτότων που
προςφϋρουν τα νϋα μϋςα απϐ το πολιτικϐ προςωπικϐ.

102
Πύνακασ 13. Φρόςτεσ που ϋλαβαν τισ περιςςϐτερεσ αναφορϋσαπϐ τουσ 16 βουλευτϋσ με μεγαλϑτερο
βαθμϐ ςϑμπλεξησ.

ΒΟΤΛΕΤΣΕ
ΧΑΡΗ
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΓΙΩΡΓΟ
ΜΑΤΡΩΣΑ
ΒΑΙΛΗ
ΚΙΚΙΛΙΑ
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ
ΑΤΓΕΝΑΚΗ
ΑΝΔΡΕΑ
ΛΟΒΕΡΔΟ
ΓΙΩΡΓΟ
ΚΟΤΜΟΤΣΑΚΟ
ΧΡΗΣΟ
ΠΑΠΠΑ
ΣΑΤΡΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗ
ΒΡΟΤΣΗ
ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ
ΟΛΓΑ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ
ΚΤΡΙΑΚΟ
ΜΗΣΟΣΑΚΗ
ΗΛΙΑ
ΚΑΙΔΙΑΡΗ
ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

XΡΗΣΕ ΠΟΤ ΕΛΑΒΑΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΝΑΦΟΡΕ( MOST MENTIONED USERS)
AΠΟΣΟΤ 16 ΒΟΤΛΕΤΣΕ20.08.16 - 20.11-16

ΠΛΗΘΟ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

HarryTh_Social

393

ToPotami

130

Kmitsotakis

79

Kmitsotakis

142

a_loverdos

93

Kmitsotakis

58

Xryshaygh

48

ToPotami

85

AdonisGeorgiadi

42

nikospappas16

16

AnnaAsimakopoul

5

ElenaKountoura

7

Neademokratia

4

Xryshaygh

6

Mignatiou

2

-

-

ΕΤΑΓΓΕΛΟ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

Ο πύνακασ 13 παρουςιϊζει ενδιαφϋρον, καθώσ ςε αυτϐν παρουςιϊζονται οι
χρόςτεσ του Twitterπροσ τουσ οπούουσ πραγματοποιόθηκαν οι περιςςϐτερεσ αναφορϋσ
απϐ τουσ βουλευτϋσ. Απϐ το ςυγκεκριμϋνο πύνακα φαύνεται πωσ οι πολιτικού δύνουν
μεγαλϑτερη βαρϑτητα ςτην προώθηςη τησ πολιτικόσ γραμμόσ του εκϊςτοτε κϐμματοσ,
καθώσ το μεγαλϑτερο πλόθοσ αναφορών πϋντε εκ των δεκαϋξι βουλευτών αναφϋρεται
ςτην παρϊταξη ςτην οπούα ανόκουν. Οριςμϋνοι πολιτικού, μϊλιςτα, αναφϋρουν
περιςςϐτερο βουλευτϋσ με τουσ οπούουσ ανόκουν ςτο ύδιο κϐμμα (Γ. Βροϑτςησ & Ο.
Κεφαλογιϊννη), ενώ ϊλλοι αναφϋρουν τακτικϊ τον αρχηγϐ τησ εκϊςτοτε παρϊταξησ (Β.
Κικύλιασ, Ε. Αυγενϊκησ & Γ. Κουμουτςϊκοσ).
Σο προαναφερθϋν εϑρημα φανερώνει ϐτι οι βουλευτϋσ αντιμετωπύζουν το
Twitter ωσ ϋνα “publication outlet”, δηλαδό ωσ ϋνα εύδοσ γραφεύου τϑπου που προωθεύ
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τισ ανακοινώςεισ του ςτο ευρϑ κοινϐ μϋςω των ςϑγχρονων μϋςων επικοινωνύασ. Η
επικϋντρωςη ςε αναφορϋσ προσ ϊλλουσ βουλευτϋσ, εύτε του ύδιου εύτε διαφορετικοϑ
κϐμματοσ, προσ τον εκϊςτοτε αρχηγϐ πολιτικόσ παρϊταξησ, προσ παραδοςιακϊ μϋςα
ενημϋρωςησ και προσ την ατζϋντα που αυτϊ ορύζουν, εύναι πρϐδηλο πωσ απϋχει
ςημαντικό απϐ την οικοδϐμηςη ουςιαςτικόσ επικοινωνύασ μεταξϑ πολιτικών και
πολιτών ςτο Twitter.
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4. ΤΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ
Ϊνα απϐ τα βαςικϊ ςυμπερϊςματα που προκϑπτουν απϐ την παροϑςα ϋρευνα
εύναι η ςε ποιο βαθμϐ οι Ϊλληνεσ πολιτικού ακολουθοϑν την ατζϋντα των ΜΜΕ ό
προωθοϑν και βαςύζονται ςτην ατζϋντα που δημιουργεύται απϐ τουσ απλοϑσ χρόςτεσ
του Twitter. ϑμφωνα με τον κλαςςικϐ οριςμϐ των McCombs και Shaw (1972) τα
παραδοςιακϊ μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ (τηλεϐραςη, ραδιϐφωνο & εφημερύδεσ) ϋχουν
τη δυνατϐτητα να διαμορφώςουν την ατζϋντα των ημερόςιων ςημαντικών θεμϊτων.
Εκ των αποτελεςμϊτων τησ ανϊλυςησ των ετικετών και των αναφορών, ο παραπϊνω
οριςμϐσ επαληθεϑεται ακϐμη και ςόμερα, καθώσ οι πολιτικού δύνουν μεγϊλη βαρϑτητα
ςε ϐςα προβϊλλουν τα παραδοςιακϊ media.
To

μεγϊλο

πλόθοσ

ετικετών

που

ςχετύζονται

με

τηλεοπτικοϑσ

και

ραδιοφωνικοϑσ ςταθμοϑσ και εκπομπϋσ, καθώσ και οι αναφορϋσ ςε ΜΜΕ και
δημοςιογρϊφουσ που εργϊζονται ςε αυτϊ, φανερώνει ϐτι παλιϊ και νϋα μϋςα
πληροφϐρηςησ ςυμβαδύζουν παρϊλληλα και αλληλοεξαρτώνται, ϐπωσ ϋχει προκϑψει
και απϐ προηγοϑμενεσ παρεμφερεύσ μελϋτεσ (Groshek & Groshek, 2010; Sarye et al.,
2010; Neuman et al., 2014; Conway et al., 2015).
Σα παραδοςιακϊ μϋςα ενημϋρωςησ φαύνεται πωσ δεν ϋχουν απολϋςει τη
δυνατϐτητϊ τουσ για να καθορύζουν την ατζϋντα, καθώσ οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ
βαςύζονται ςε αυτϊ ςε μεγϊλο βαθμϐ. Αφενϐσ τα εμπιςτεϑονται για να ενημερώνονται
και αφετϋρου για να προβϊλλουν την προςωπικό τουσ πολιτικό δρϊςη, αν και θα
μποροϑςαν να πρϊξουν το ύδιο και αποκλειςτικϊ με την χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ. ϑμφωνα με τουσ Conway et al. (2015) “τα παραδοςιακϊ μϋςα ενημϋρωςησ
και οι λογαριαςμού Twitter των πολιτικών, οι καμπϊνιεσ και τα κϐμματα εμπλϋκονται
ςε ϋναν κϑκλο ανταλλαγόσ πληροφοριών”.
Σα αποτελϋςματα τησ παροϑςασ μελϋτησ ϋχουν αρκετϊ κοινϊ ςτοιχεύα με
αντύςτοιχη ϋρευνα που μελϋτηςε την περύπτωςη τησ κυβϋρνηςησ του Καναδϊ (Small,
2011). Απϐ την εν λϐγω μελϋτη προϋκυψε ϐτι παρϐτι υφύςτανται πια τα μϋςα
κοινωνικόσ δικτϑωςησ, οι πολιτικού τελικϊ εξακολουθοϑν να αντιμετωπύζουν τουσ
πολύτεσ ωσ παθητικοϑσ αποδϋκτεσ των μηνυμϊτων τουσ. Πρϊγματι, η ϋρευνα για τα
μϋλη του ελληνικοϑ κοινοβουλύου ςυντεύνει ςε αυτϐ το ςυμπϋραςμα, καθώσ η
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πλειοψηφύα των βουλευτών που μελετόθηκαν δεν προβαύνει ςε ουςιαςτικό
αλληλεπύδραςη και ςυζότηςη με τουσ απλοϑσ χρόςτεσ. Απϐ την ανϊλυςη των
αναφορών και των ετικετών, φϊνηκε να λαμβϊνουν την μερύδα του λϋοντοσ
προωθόςεισ κομματικών θϋςεων και δρϊςεων, επικοινωνύα με ϊλλουσ βουλευτϋσ
κυρύωσ του ύδιου κϐμματοσ και η προβολό ατομικόσ πολιτικόσ δρϊςησ. Επιβεβαιώνεται,
ωσ εκ τοϑτου, ςτην παροϑςα ϋρευνα η ϋννοια τησ αλληλεγγϑησ (solidarity) (Anstead και
Chadwick, 2009), ϐτι αποτελεύ, δηλαδό, ιδιαύτερα ςυχνϐ φαινϐμενο η ϑπαρξη
αλληλεπύδραςησ μεταξϑ βουλευτών τησ ύδιασ παρϊταξησ.
Η ςϑμπλεξη (βλ. Norris, 2002; Zuki et al., 2006; Dahlgren, 2009; Bonson et
Ratkai, 2013; Jenkins, 2013),η οπούα μελετόθηκε ςτο ποςοτικϐ ςτϊδιο τησ ϋρευνασ,
κατϋδειξε πωσ βουλευτϋσ με μικρϐτερο αριθμϐ ακολοϑθων και ςχετικϊ χαμηλό
αναγνωςιμϐτητα επιτυγχϊνουν να κεντρύςουν το ενδιαφϋρον των ακολοϑθων τουσ,
αναπτϑςςοντασ ςτενϐτερεσ ςχϋςεισ μαζύ τουσ ςτο Twitter. υνεπώσ, φαύνεται πωσ
επιβεβαιώνεται η θεωρύα τησ εξιςορρϐπηςησ (equalization theory) (Margolis, Resnick &
Wolfe, 1999; Samuel-Azran et al., 2015), ςϑμφωνα με την οπούα πολιτικού λιγϐτεροι
γνωςτού ςτο ευρϑ κοινϐ και περιθωριοποιημϋνοι απϐ τα παραδοςιακϊ ΜΜΕ, βρύςκουν
μϋςω των ςϑγχρονων κοινωνικών δικτϑων ϋνα τρϐπο για να εκφραςτοϑν, να
δημοςιοποιόςουν τισ πολιτικϋσ τουσ απϐψεισ και να προςελκϑςουν ψηφοφϐρουσ.
Εντοϑτοισ, απϐ την ανϊλυςη περιεχομϋνου προϋκυψε πωσ οι πολιτικού δε
φροντύζουν για τη διατόρηςη ό την αϑξηςη του βαθμοϑ ςϑμπλεξησ που ϋχουν
αναπτϑξει με τουσ χρόςτεσ, καθώσ η επικοινωνύα με τουσ ακολοϑθουσ τουσ εύναι
ελϊχιςτη και ςύγουρα δε διακρύνεται απϐ τα χαρακτηριςτικϊ μιασ ουςιαςτικόσ
ςυζότηςησ.

Όπωσ

επιςημαύνει

η

McCorkindale

(2012),

η

ϋλλειψη

υψηλόσ

αλληλεπύδραςησ πολιτικών και πολιτών ςτα ψηφιακϊ μϋςα, επύ τησ ουςύασ φανερώνει
ϐτι το πολιτικϐ προςωπικϐ ενδιαφϋρεται μονϊχα για τη διϊδοςη πληροφοριών και ϐχι
ςτην ανϊπτυξησ πραγματικόσ ςϑμπλεξησ με τουσ χρόςτεσ.
Αξύζει, ϐμωσ, να επιςημανθεύ ϐτι ϋνασ καταλυτικϐσ παρϊγοντασ για τη χρόςη του
Twitterαπϐ τουσ Ϊλληνεσ βουλευτϋσ εύναι η ύδια η υφολογύα του ςυγκεκριμϋνου μϋςου.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, το ϐριο των 140 χαρακτόρων ανϊ δημοςύευςη, προϊγει μεν την
ϊμεςη και γρόγορη αλληλεπύδραςη, δυςχεραύνει δε την εμβϊθυνςη ςτη ςυζότηςη ενϐσ
θϋματοσ. Ο χρόςτησ μπορεύ να δημοςιεϑςει μια περιεκτικό και ευςϑνοπτη ανϊρτηςη,
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αλλϊ δεν ϋχει τη δυνατϐτητα για αναλυτικό και εισ βϊθοσ παρουςύαςη των θϋςεών του.
Ψσ εκ τοϑτου, διευκολϑνεται απϐ τη μια η ανταλλαγό ςϑντομων και “ϋξυπνων” ςχολύων
μεταξϑ των ςυνδιαλεγϐμενων ςτοTwitter, παρεμποδύζεται απϐ την ϊλλη η
πραγματοπούηςη μιασ ουςιαςτικόσ και εποικοδομητικόσ ςυζότηςησ μεταξϑ πολιτικών
και πολιτών. Με αυτϐν τον τρϐπο θα μποροϑςε να αιτιολογηθεύ η ϋλλειψη ουςιαςτικοϑ
διαλϐγου απϐ την πλειονϐτητα των Ελλόνων βουλευτών που μελετόθηκαν, καθώσ
λϐγω τησ φϑςησ του Twitter, καθύςταται δυςεπύτευκτη η πλόρησ ξεδύπλωςη των
απϐψεων των ςυνδιαλεγϐμενων.
Ϊπειτα, απϐ τισ ςυνεντεϑξεισ που διενεργόθηκαν οι ερωτηθϋντεσ βουλευτϋσ,
ςχεδϐν ςτο ςϑνολϐ τουσ, ςημεύωςαν τα θετικϊ ςτοιχεύα που χαρακτηρύζουν τα νϋα
μϋςα επικοινωνύασ και τισ καινοτομύεσ που αυτϊ ειςϊγουν ςτην πολιτικό ςκηνό ςτην
Ελλϊδα, καθώσ και ςε παγκϐςμια κλύμακα. Αν και οριςμϋνοι απϐ αυτοϑσ, δε
διαχειρύζονται πϊντα αυτοπροςώπωσ τουσ λογαριαςμοϑσ τουσ ςτα μϋςα κοινωνικόσ
δικτϑωςησ, απϊντηςαν ϐτι τουσ ενδιαφϋρει η ϊποψη του κϐςμου και η αλληλεπύδραςη
που προςφϋρουν μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, ϐπωσ το Σwiter που μελετόθηκε ςτην
παροϑςα ϋρευνα. Όμωσ, ϐπωσ αναφϋρθηκε και προηγουμϋνωσ, παρϊ τα ϐςα
απϊντηςαν, εν τϋλει διαπιςτώνεται ελϊχιςτη αλληλεπύδραςη με τουσ απλοϑσ χρόςτεσ
και αυτό ςυντελεύται απϐ ϋνα μικρϐ αριθμϐ βουλευτών.
Εκεύνο που φανερώνει τελικϊ η παροϑςα μελϋτη εύναι το εμβρυώκϐ ςτϊδιο, ςτο
οπούο βρύςκεται ακϐμα η χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ, και ειδικϐτερα του
Twitter, απϐ τα μϋλη του ελληνικοϑ κοινοβουλύου. Η χρόςη των δυνατοτότων για
δημιουργύα ετικετών & αναφορών, για απαντόςεισ ςε ερωτόματα και ςχϐλια χρηςτών,
για ουςιαςτικό και ςε βϊθοσ ςυζότηςη με τουσ ψηφοφϐρουσ, εύναι ακϐμη ςε αρκετϊ
χαμηλϊ επύπεδα. Πολιτικού μεγϊλου βεληνεκοϑσ, ακϐμα και πρώην Πρωθυπουργού (λ.χ.
Αντώνησ αμαρϊσ) βρϋθηκαν ςε χαμηλϋσ θϋςεισ ςτο δεύκτη ςϑμπλεξησ, με μηδενικϋσ
αναρτόςεισ, φανερώνοντασ πωσ η χρόςη των νϋων μϋςων απϐ τουσ πολιτικοϑσ
περιορύζεται ςε δημοςιεϑςεισ, οι οπούεσ ϋχουν τη μορφό πύνακα ανακοινώςεων και
δελτύων τϑπου. Υυςικϊ υπϊρχουν οριςμϋνεσ εξαιρϋςεισ απϐ την προαναφερθεύςα
εικϐνα, ϐμωσ, εύναι πρϐδηλο πωσ χρειϊζεται ακϐμη αρκετϐσ χρϐνοσ εξοικεύωςησ τϐςο
του κοινοϑ ϐςο και των πολιτικών ςτο νϋο αυτϐ πλαύςιο επικοινωνύασ.
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΕΡΕΤΝΑ& ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ
την παροϑςα ενϐτητα κρύθηκε απαραύτητο να επιςημανθοϑν οριςμϋνοι
περιοριςμού αναφορικϊ με τη διεξαγωγό και τη μεθοδολογύα ϋρευνασ που
ακολουθόθηκε. Καταρχϊσ, ςτην προκειμϋνη μελϋτη εξετϊςτηκε μϐνο ϋνα μϋςο
κοινωνικόσ δικτϑωςησ, το Twitter. Ψσ εκ τοϑτου, οι επιδϐςεισ και η παρουςύα των
Ελλόνων βουλευτών ςε ϊλλεσ πλατφϐρμεσ Web 2.0 ενδϋχεται να διαφοροποιοϑνται
εύτε λιγϐτερο εύτε περιςςϐτερο.
Ϊπειτα, τα αποτελϋςματα που προϋκυψαν, αποτελοϑν ενδεύξεισ λϐγω του ϐτι η
ϋρευνα εςτύαςει ωσ επύ το πλεύςτον ςτο χρονικϐ διϊςτημα απϐ 20/08/2016 ϋωσ
20/11/2016. Πιθανολογεύται, λοιπϐν, πωσ ςε μύα διαφορετικό χρονικό περύοδο ό ςτο
ςυνολικϐ χρϐνο παρουςύασ των βουλευτών ςτο Twitter, να προκϑπτουν ϊλλα
αποτελϋςματα. Η επικαιρϐτητα, ϊλλωςτε, δηλαδό τα γεγονϐτα που ςυντελοϑνται την
εκϊςτοτε περύοδο εύναι δυνατϐ να διαδραματύςουν ιδιαύτερα ςημαντικϐ ρϐλο για τη
χρόςη του Twitter απϐ το πολιτικϐ προςωπικϐ.
Η μη ςυνεκτύμηςη των απαντόςεων (replies), δηλαδό του δεύκτη δϋςμευςησ
(commitment) ςτον υπολογιςμϐ τησ ςϑμπλεξησ θα μποροϑςε να επηρεϊςει ωσ ϋνα
βαθμϐ τα τελικϊ αποτελϋςματα. Η αδυναμύα ςυλλογόσ των απαντόςεων λϐγω του
μεγϊλου ϐγκου δεδομϋνων και χρονικών περιοριςμών κατϋςτηςε δυςεπύτευκτο τον
υπολογιςμϐ του δεύκτη δϋςμευςησ. ε μια μελλοντικό ϋρευνα, θα όταν δυνατϐ να
υλοποιηθεύ ο ανωτϋρω υπολογιςμϐσ και να εξαχθοϑν ακϐμα πιο ςφαιρικϊ
αποτελϋςματα, τα οπούα θα όταν εφικτϐ να δώςουν περιςςϐτερεσ και πιο διεξοδικϋσ
απαντόςεισ ςτο πώσ χρηςιμοποιοϑν οι Ϊλληνεσ βουλευτϋσ το Twitter.
Επιπρϐςθετα, οι δεύκτεσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτην παροϑςα ϋρευνα,
διαπιςτώνεται πωσ δυςχεραύνουν την επύτευξη υψηλοϑ βαθμοϑ ςϑμπλεξησ απϐ
βουλευτϋσ που διαθϋτουν μεγϊλο αριθμϐ ακολοϑθων ςτο Twitter. Αυτϐ ςυμβαύνει
καθώσ ϐςο αυξϊνεται το πλόθοσ των ακολοϑθων ενϐσ βουλευτό, τϐςο μειώνεται ο
τελικϐσ βαθμϐσ ςϑμπλεξησ. Προτεύνεται, λοιπϐν, ςε επϐμενεσ ϋρευνεσ να ληφθοϑν
παραδοχϋσ ό να πραγματοποιηθοϑν επεξεργαςύεσ ςτον υπολογιςμϐ των δεικτών, με
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απώτερο ςκοπϐ να μην επηρεϊζεται αρνητικϊ ο δεύκτησ ςϑμπλεξησ απϐ ϋναν μεγϊλο
αριθμϐ ακολοϑθων.
Η δειγματοληψύα ςκοπιμϐτητασ, μϋςω τησ οπούασ επιλϋχθηκαν οι 16 βουλευτϋσ
με μεγαλϑτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ, επύ τησ ουςύασ αποκλεύει απϐ την ποιοτικό ϋρευνα
βουλευτϋσ

που

ςυγκεντρώνουν

μεγϊλη

ακολουθηςιμϐτητα,

αλλϊ

διατηροϑν

χαμηλϐτερο βαθμϐ ςϑμπλεξησ. Ψσ εκ τοϑτου, εϊν εύχε υιοθετηθεύ μια ϊλλη μϋθοδοσ και
εύχαν διατυπωθεύ ϊλλεσ ερευνητικϋσ υποθϋςεισ, τϐτε ενδϋχεται να προϋκυπταν
διαφορετικϊ ςυμπερϊςματα.
υνεπώσ, με βϊςη τα προαναφερθϋντα, θα εύχε ενδιαφϋρον η πραγματοπούηςη
μιασ ϋρευνασ με διαφορετικϋσ μεθϐδουσ ό προςθόκη και ϊλλων πλατφϐρμων Web 2.0
(λ.χ. Facebook) ςτην ερευνητικό διαδικαςύα.H εκϊςτοτε ϋρευνα θα όταν δυνατϐ να
βαςιςθεύ ςτο ύδιο αρχεύο αναρτόςεων που χρηςιμοποιόθηκε και ςτα πλαύςια τησ
παροϑςασ μελϋτησ. Εναλλακτικϊ, θα όταν δυνατϐ να πραγματοποιηθεύ μια αντύςτοιχη
μελϋτη ςε διαφορετικό χρονικό περύοδο, με παλαιϐτερεσ κοινοβουλευτικϋσ ςυνθϋςεισ ό
ακϐμα και με τουσ Ϊλληνεσ Ευρωβουλευτϋσ.
Μια επιπρϐςθετη πιθανό πρϐταςη ϋρευνασ θα όταν η ςϑγκριςη τησ χρόςησ του
Twitter απϐ τουσ Ϊλληνεσ βουλευτϋσ και απϐ βουλευτϋσ ϊλλων κρατών. Με αυτϐν τον
τρϐπο θα όταν εφικτό μια εισ βϊθοσ κατανϐηςη των διαφορετικών νοοτροπιών και
απϐψεων που επικρατοϑν ςε κοινοβοϑλια διαφϐρων χωρών αναφορικϊ με τη χρόςη
των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ.
Η ϋννοια τησ αμοβαιϐτητασ μεταξϑ των πολιτικών, θα μποροϑςε να εξεταςθεύ
διεξοδικϊ μϋςω των απαντόςεων που πραγματοποιοϑν οι βουλευτϋσ εύτε ςε
ςυναδϋλφουσ τουσ εύτε ςε απλοϑσ χρόςτεσ. Μια τϋτοιου εύδουσ ϋρευνα θα όταν εφικτϐ
να επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςτην αλληλεπύδραςη και ςτη διεξαγωγό ό μη ςυζότηςησ
απϐ τουσ βουλευτϋσ μϋςω του Twitter.
Οι αναφορϋσ, εν κατακλεύδι, εξαιτύασ περιοριςμϋνου χρϐνου για ςυγκϋντρωςη
και επεξεργαςύα των δεδομϋνων, δεν αναλϑθηκαν ςτο μϋγιςτο βαθμϐ ωσ προσ τη χρόςη
τουσ απϐ τουσ Ϊλληνεσ βουλευτϋσ. Για αυτϐν το λϐγο θα μποροϑςε να λειτουργόςει
ςυμπληρωματικϊ ςτην παροϑςα μελϋτη η διεξαγωγό μιασ ϋρευνασ, η οπούα θα εςτιϊζει
περιςςϐτερο ςτισ αναφορϋσ καθώσ και ςτισ ετικϋτεσ που χρηςιμοποιοϑν οι πολιτικού,
οϑτωσ ώςτε να προκϑψει μια πιο πλόρησ και ολοκληρωμϋνη εικϐνα.
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Σο ερευνητικϐ πεδύο των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ και πολιτικόσ, εκ πρώτησ
ϐψεωσ, αντιμετωπύςτηκε ωσ εϑκολα διαχειρύςιμο, αναλϑςιμο και με πολλϋσ
δυνατϐτητεσ διερεϑνηςησ. Πρϊγματι, η βιβλιογραφύα του ςυγκεκριμϋνου ακαδημαώκοϑ
χώρου εύναι ευρεύα και οι θεματικϋσ προσ διερεϑνηςη πολλϋσ. Ψςτϐςο, ακριβώσ αυτϐ το
ευρϑ πλαύςιο, ςε ςυνδυαςμϐ με το γεγονϐσ ϐτι η μελϋτη των μϋςων κοινωνικόσ
δικτϑωςησ αποτελεύ ϋνα ςχετικϊ νϋο πεδύο, χωρύσ νϐρμεσ, ςυγκεκριμϋνουσ οριςμοϑσ και
προκαθοριςμϋνεσ θεωρύεσ, ϋχει ωσ αποτϋλεςμα αφενϐσ δυςκολύα ορθόσ οργϊνωςησ του
υλικοϑ, και αφετϋρου δυςχϋρεια εϑρεςησ ενϐσ βαςικοϑ ερευνητικοϑ ϊξονα.
Παρϐτι υπόρξαν αρκετϋσ δυςκολύεσ εξαιτύασ του ακαθϐριςτου, πολϑπλευρου και
διαρκώσ μεταβαλλϐμενου θεωρητικοϑ υποβϊθρου, ϋγινε τελικώσ φανερϐ το τερϊςτιο
ενδιαφϋρον που μπορεύ να αποκτόςει μια ϋρευνα που ςχετύζεται με τα νϋα μϋςα
επικοινωνύασ. Οι νϋοι αυτού δύαυλοι επικοινωνύασ και ανταλλαγόσ απϐψεων μεταξϑ των
ατϐμων, ϋχουν ςε μεγϊλο βαθμϐ αναδιαμορφώςει και ανακατανεύμει τουσ κοινωνικοϑσ
ρϐλουσ. Αυτϐ ςυμβαύνει, καθώσ οι πολύτεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να ϋρθουν εϑκολα και
ϊμεςα ςε επαφό μεταξϑ τουσ, να αυτϐ-οργανωθοϑν, να επικοινωνόςουν με ϊλλοτε
δυςεϑρετουσ πολιτικοϑσ, να διατυπώςουν τισ θϋςεισ τουσ, καθορύζοντασ πολλϋσ φορϋσ
την επικαιρϐτητα, χωρύσ να εξαρτώνται απϐ την πληροφϐρηςη των παραδοςιακών
Μ.Μ.Ε (τηλεϐραςη, ραδιϐφωνο & εφημερύδεσ).
Τπϐ αυτόν την ϋννοια, θα μποροϑςε κανεύσ να αναφερθεύ ςτην ϑπαρξη μιασ
μορφόσ ψηφιακόσ αγορϊσ, ϐπου ϐλοι, ανεξαιρϋτωσ τησ εξουςύασ που κατϋχουν, ϋχουν
δικαύωμα ϋκφραςησ και ςυζότηςησ επύ παντϐσ επιςτητοϑ. Ψςτϐςο, απϐ τα
αποτελϋςματα τησ παροϑςασ μελϋτησ δεν επιβεβαιώνεται η αξιοπούηςη τησ τερϊςτιασ
δυναμικόσ που ϋχουν ειςϊγει τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Αντιθϋτωσ, πολιτικού και
πολύτεσ εξακολουθοϑν να βρύςκονται ςε απϐςταςη και να μην αλληλεπιδροϑν εισ
βϊθοσ, με αποτϋλεςμα τη ςυνϋχιςη τησ ςχϋςησ που εύχαν και μϋςω τησ τηλεϐραςησ,
ϐπου κυρύαρχη όταν η μονϐδρομη επικοινωνύα (one-way communication). Προκαλεύ,
ϐμωσ, εντϑπωςη τϐςο η αδιαφορύα τησ πλειονϐτητασ των Ελλόνων βουλευτών να
ςυζητόςουν με τουσ απλοϑσ χρόςτεσ, ϐςο και η προςκϐλληςη τουσ ςε πρακτικϋσ
πολιτικόσ επικοινωνύασ περαςμϋνων δεκαετιών. Ειδικϐτερα, όρθε ςτο προςκόνιο η
τακτικό δημοςύευςη αναρτόςεων με εγω-κεντρικϐ και κομματο-κεντρικϐ χαρακτόρα, η
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προώθηςη των εμφανύςεων των βουλευτών ςε τηλεοπτικϊ κανϊλια, εφημερύδεσ και
ραδιοφωνικοϑσ ςταθμοϑσ, καθώσ και η ϋλλειψη ςυζότηςησ κοινωνικών θεμϊτων, ϐπωσ
προϋκυψε απϐ την ανϊλυςη των ετικετών.
Ενδεχομϋνωσ, θα μποροϑςε κανεύσ να εκφρϊςει την ϊποψη ϐτι εφϐςον 159 μϋλη
του Ελληνικοϑ Κοινοβουλύου διαθϋτουν Twitter, τϐτε η ελληνικό πολιτικό ςκηνό
παρουςιϊζει ικανοποιητικό ςυμμετοχό ςτα νϋα μϋςα. ε δεϑτερη ανϊλυςη, εντοϑτοισ,
ςε κρύςιμουσ δεύκτεσ, ϐπωσ εύναι η ςϑμπλεξη, προϋκυψε πωσ “πρωταθλητϋσ”, ςτη ςχϋςη
που ϋχουν αναπτϑξει με τουσ χρόςτεσ του Twitter, εύναι πολιτικού ςχετικϊ χαμηλόσ
αναγνωριςιμϐτητασ, φανερώνοντασ ϐτι οι πιο δημοφιλεύσ βουλευτϋσ ύςωσ τοποθετοϑν
το Twitter ςε δεϑτερη μούρα. Εύναι πιθανϐ η εκπϐνηςη μιασ αντύςτοιχησ ανϊλυςησ
ςτοFacebook, να οδηγοϑςε ςε διαφορετικϊ ςυμπερϊςματα, ϐμωσ η “χαλαρό” και μη
ολοκληρωμϋνη χρόςη ενϐσ φϑςει αλληλεπιδραςτικοϑ και ςυμμετοχικοϑ μϋςου, δηλαδό
του Twitter, δεν επιτρϋπει υψηλϋσ προςδοκύεσ.
Κοντολογύσ, η χρόςη του Twitter απϐ τουσ Ϊλληνεσ βουλευτϋσ απεδεύχθη ϐτι δε
διαφϋρει ςημαντικϊ απϐ τισ περιπτώςεισ ϊλλων κοινοβουλύων εύτε ευρωπαώκών, εύτε
διεθνών. Και το γεγονϐσ αυτϐ, ςχεδϐν μια δεκαετύα μετϊ τη δημοφιλό καμπϊνια του
Ομπϊμα ςτισ αμερικανικϋσ εκλογϋσ του 2008, πρϋπει να προβληματύςει για το προσ τα
ποϑ βαύνει η χρόςη των νϋων μϋςων και για το αν την ατζϋντα μποροϑν να τη
διαμορφώςουν οι πολύτεσ και ϐχι τα Μ.Μ.Ε, τα οπούα φαύνεται πωσ διατηροϑν ακϐμη
ςημαντικό δϑναμη. Πιθανολογεύται η εν λϐγω κατϊςταςη να βρύςκεται ςε μύα
μεταβατικό φϊςη και, ενδεχομϋνωσ, επϐμενεσ μελϋτεσ να αποτυπώςουν μια αλλαγό
πλεϑςησ,

μια

μεταςτροφό,

ϐπου

πολύτεσ

και

πολιτικού

να

αλληλεπιδροϑν

αδιαμεςολϊβητα, επύ τησ ουςύασ και επύ ύςοισ ϐροισ, αλλϊ αυτϐ αποτελεύ μονϊχα μια
εκτύμηςη που μϋνει να αποδειχθεύ ςτο μϋλλον.
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ΓΛΨΑΡΙ ΞΕΝΟΓΛΨΨΝ ΟΡΨΝ
agenda setting

διαμϐρφωςη τησ ατζϋντασ

banner world

κϐςμοσ με διαφημιςτικϊ ςκύτςα

block

αποκλειςμϐσ

blog

ιςτολϐγιο

civic engagement

ςϑμπλεξη του πολύτη

collective intelligence

ςυλλογικό ευφυϏα

connectedness

ςυνεκτικϐτητα

communicator

επικοινωνητόσ

crowdsourcing

πληθοποριςμϐσ

cultural studies

πολιτιςμικϋσ ςπουδϋσ

cultural theory

πολιτιςμικό θεωρύα

cultural turn

πολιτιςμικό ςτροφό

cyber-enthusiasts

λϊτρεισ του κυβερνοχώρου

cyber-skeptics

ςκεπτικιςτϋσ του κυβερνοχώρου

discursive

παρεκβατικϐσ

e-government

ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη

electronic agora

ηλεκτρονικό αγορϊ

emission

εκπομπό

engagement

ςϑμπλεξη

equalization

εξιςορρϐπηςη

favorite

αγαπημϋνοσ

follower

ακϐλουθοσ

functional

λειτουργικϐσ

government 2.0

διακυβϋρνηςη 2.0

hashtag

ετικϋτα

hybrid media system

υβριδικϐ ςϑςτημα μϋςων

influence

επιρροό

information age

εποχό τησ πληροφορύασ

Internet

διαδύκτυο

inter-party

διακομματικϐσ
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intra-party

ενδοκομματικϐσ

like

δόλωςη “μου αρϋςει”

many-to-many communication

επικοινωνύα πολλών με πολλοϑσ

mass self-communication

μαζικό ατομικό επικοινωνύα

mention

αναφορϊ

media

μϋςα ενημϋρωςησ

networked individualism

δικτυωμϋνοσ ατομικιςμϐσ

normalization

κανονικοπούηςη

one-way communication

μονϐδρομη επικοινωνύα

online

επιγραμμικϐσ

political engagement

πολιτικό ςϑμπλεξη

politically incorrect

πολιτικϊ μη ορθϐ

popularity

δημοφιλύα

reception

πρϐςληψη

reciprocity

αμοιβαιϐτητα

relational

ςχεςιακϐσ

reply

απϊντηςη

self-directed

αυτο-κατευθυνϐμενο

self-selected

αυτϐ-επιλεγμϋνο

sharing

διαμοιραςμϐσ

smartphone

ϋξυπνο τηλϋφωνο

snowball effects

επιδρϊςεισ χιονοςτιβϊδασ

social media

μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ

solidarity

αλληλεγγϑη

spillover effect

επενϋργεια διϊχυςησ / πολλαπλαςιαςτικό ενϋργεια

systemic-arena

ςυςτημικό αρϋνα

trending topics

τϊςεισ θεμϊτων

tweet

ανϊρτηςη

viral

ιογενόσ

virality

ιικϐτητα

virtual agora

εικονικό αγορϊ

weak ties

χαλαρού δεςμού

