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Περίληψη (Abstract)  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα το Twitter απασχολούν ιδιαίτερα το 

επιστημονικό προσκήνιο καθώς πολλοί μελετητές διερευνούν εκτενέστερα τη χρήση 

του στο χώρο της πολιτικής και την άμεση επιρροή που δρα μέσα από αυτήν. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη χρήση του Twitter ως μέσο συμμετοχής στο 

χώρο της πολιτικής ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο. Βασικός στόχος της 

εργασίας είναι να αποδώσει τη βαρύτητα και το χαρακτήρα που έχει πάρει το Twitter 

στον πολιτικό χώρο. Γίνεται μια παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

και αυτή αποτελείται αρχικά από τη βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία διακρίνεται 

σε δυο ενότητες που αφορούν τη χρήση και την επιρροή του Twitter. Στη συνέχεια 

στην εύρεση και επιλογή εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων μέσω του 

Twitter και τέλος στην ανάλυση δεδομένων τα οποία αφορούν τις εκλογές στην 

Ελλάδα το Σεπτέμβρη του 2015. Υπό το πρίσμα της περαιτέρω ανάλυσης και μελέτης 

βρέθηκαν 211230 tweets τα οποία έχουν κοινό hashtag ekloges2015_roound2. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη ανάλυση είναι η μεγάλη 

συμμετοχή των πολιτών στα πολιτικά δρώμενα. Άμεση απόδειξη αυτού του 

συμπεράσματος είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο hashtag δημιουργήθηκε από 

πολίτη ο οποίος χρησιμοποιεί το Twitter ως μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε το γεγονός ότι οι πολίτες εξέφραζαν τα ερωτήμματα τους, 

ασκούσαν την κριτική τους ή υποστήριζαν κάποιον ισχυρισμό ο οποίος 

εκπροσωπείται μέσω ενός tweet. Κατά την διάρκεια προεκλογικής περιόδου η 

συμμετοχή και το ενδιαφέρον των πολιτών στην πολιτική μέσω του Twitter ξεπερνά 

και τη συμμετοχή των πολιτικών. Η έρευνα επιβεβαιώνει την αποχή των πολιτικών. 

Είναι γεγονός ότι οι πολιτικοί στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 στην Ελλάδα 

χρησιμοποιούν το Twitter κυρίως ως εργαλείο αναμετάδοσης πληροφοριών που 

αφορούν προσωπικές δηλώσεις και πολιτικές εξελίξεις. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα το Twitter έχουν 

εισβάλλει δυναμικά στο χώρο της πολιτικής. Η συσχέτιση της πολιτικής με το Twitter 

ως εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας από τους πολιτικούς έχει γίνει αντικείμενο 

έρευνας και σχολιασμού και έχει δημοσιευτεί σε πολλά άρθρα κατά την πάροδο του 

χρόνου. Η έρευνα δε περιορίζεται μόνο στους πολιτικούς και πώς χρησιμοποιούν το 

Twitter  αλλά επεκτείνεται στις αντιδράσεις των πολιτών και την χρήση του Twitter ως 

μέσο έκφρασης στα πολιτικά δρώμενα ιδιαίτερα σε περιόδους εκλογών. Αντικείμενο 

προβληματισμού όμως ειδικά στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμα 

πλήρως κατανοητές οι δυνατότητες χρήσης του Twitter στον πολιτικό χώρο. Σε άλλες 

χώρες οι πολιτικοί στηρίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία στο Twitter και οι 

πολίτες αντίστοιχα εκφράζουν την υποστηρικτική ή επικριτική τους διάθεση. Αντίθετα 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να ανακαλύπτονται οι δυνατότητες αυτού 

του μέσου. Αυτό το γεγονός δημιουργεί τα εξής ερωτήματα: Η χρήση του Twitter 

αποτελεί για τον Έλληνα πολιτικό εργαλείο για την προεκλογική του εκστρατεία; Οι 

Έλληνες πολίτες χρησιμοποιούν το Twitter για να εκφράσουν την γνώμη τους και να 

συμμετάσχουν έμμεσα στην πολιτική; Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση για τη χρήση του Twitter ως μέσο συμμετοχής στην 

πολιτική ,μετέπειτα η ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις εκλογές στην Ελλάδα και η 

έκβαση αποτελεσμάτων.  

Η συμβολή της παρούσας διπλωματικής εργασίας εντοπίζεται στην ανάλυση δεδομένων 

τα οποία αναφέρονται σε εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 στη χώρα μας έτσι ώστε 

να επέλθουν και να διευκολυνθούν μεταγενέστερες έρευνες. 

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται ο ρόλος του Twitter στο 

χώρο της πολιτικής υπό το πρίσμα όχι μόνο του πολιτικού αλλά και του πολίτη ως 

χρήστη. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται ο τρόπος χρήσης του Twitter από τους 

πολιτικούς κατά την περίοδο των εκλογών, πώς αποτελεί δύναμη επιρροής η χρήση του 

και πόσο σημαντικό εργαλείο αποτελεί για τους ίδιους τους πολιτικούς αλλά και για 

τους απλούς πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν τα πολιτικά δρώμενα. Ο βασικός στόχος 

της εργασίας είναι να αποδώσει τη βαρύτητα και το χαρακτήρα που έχει πάρει το 
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Twitter στον πολιτικό χώρο. Όμως, ο στόχος αυτός εμπλουτίζεται με επιμέρους 

στόχους που είναι οι εξής: 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Στο συγκεκριμένο στόχο πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις με βασική 

κατηγοριοποίηση δυο θεματικών ενοτήτων. Η μια αφορά τη χρήση του Twitter 

από τους πολιτικούς και τους πολίτες και η άλλη αφορά την άσκηση επιρροής 

μέσω της χρήσης του Twitter. 

 Εύρεση και μελέτη εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

 Ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2015. 

 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης  

Το περιεχόμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαιρείται σε ενότητες και 

υποενότητες αντίστοιχα με στόχο τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και κατανόησης του 

κειμένου που πραγματεύεται από τον αναγνώστη. Έτσι αυτή η εργασία αποτελείται, 

εκτός από το εισαγωγικό κεφάλαιο όπου δίνονται ο ορισμός του προβλήματος και οι 

στόχοι της μελέτης, από πέντε κεφάλαια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την 

επιλογή και μελέτη άρθρων, για την ανάλυση και επιλογή κατάλληλου εργαλείου 

συλλογής και ανάλυσης tweets και για την ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις 

εκλογές στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2015. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τη χρήση του Twitter 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, πως οι πολιτικοί χρησιμοποιούν αυτήν 

την εφαρμογή έτσι ώστε να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους τους κάνοντας 

αναρτήσεις ή συνομιλώντας μαζί τους. Η ανάλυση επεκτείνεται και στη χρήση του 

μέσου αυτού και από τους πολίτες ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού debate. 

Ιδιαίτερη ομάδων πολιτών που  σχετίζεται με την πολιτική και αρχίζει να χρησιμοποιεί 

το Twitter είναι οι δημοσιογράφοι. Η χρήση του Twitter τους δίνει τη δυνατότητα να 

είναι πιο ανοιχτοί με τις απόψεις τους, πιο φιλελεύθεροι στην κατανομή των ρόλων 

τους, και πιο εμπεριστατωμένοι στο να είναι διαφανής η διαδικασία των ειδήσεων. 

Επιπλέον, αναλύεται με ποιον τρόπο μπορεί ένας πολιτικός και όχι μόνο να ασκήσει 

μέσω του Twitter επιρροή στους χρήστες που ακολουθούν το συγκεκριμένο πρόσωπο. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα εργαλεία με τα οποία μπορεί ένας 

ερευνητής να συλλέξει δεδομένα από την πλατφόρμα του Twitter και να εξάγει τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίον έγινε η 

συλλογή των tweets. Στη συνέχεια αναλύεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε και 

αναλύονται τα δεδομένα βάσει διαγραμμάτων και πινάκων. 

Και στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και γίνονται 

και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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2. Μεθοδολογία 

2.1. Εισαγωγή 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διεκπεραίωση  της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας διαχωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και  είναι οι εξής : 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 Επιλογή κατάλληλου εργαλείου για την ανάλυση δεδομένων των εκλογών του 

Σεπτεμβρίου  2015 

 Ανάλυση των δεδομένων για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου για το 2015 

 

2.2. Μεθοδολογία 

Όπως προτείνεται από τους Webster και Watson (2002) για να γίνει μία πλήρης 

βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας σε κάποιον τομέα τα άρθρα που θα 

χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε μία μεθοδολογία έρευνας, ένα 

συγκεκριμένο σύνολο περιοδικών ή μία μόνο γεωγραφική περιοχή. Θα πρέπει να γίνει 

ανάλυση βάσει των εννοιών που παρουσιάζονται στην έρευνα και τα άρθρα θα πρέπει 

να κατηγοριοποιηθούν με συγκεκριμένο πλαίσιο. Στην παραπάνω μεθοδολογία 

παρέχονται κατευθηντήριες γραμμές που θα ακολουθηθούν για μία δομημένη 

διαδικασία εκπόνησης μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

Το πρώτο βήμα αποτελεί η αναζήτηση άρθρων πραγματοποιήθηκε μέσω των πιο 

γνωστών βάσεων δεδομένων που είναι το Web of Science και το Scopus. Οι λέξεις 

κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: «politics», «politicians», «twitter». 

Αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης ήταν ένα ευρύ φάσμα άρθρων τα οποία έπρεπε να 

φιλτραριστούν. Έτσι, ως δεύτερο βήμα ακολουθήθηκε η ανάγνωσή τους με σκοπό την 

απόκλιση άρθρων τα οποία δεν ήταν σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Τα άρθρα που σχετιζόταν με την πολιτική και με την ανάλυση 

άλλων μέσων διαδικτύωσης όπως το Facebook απορρίφθηκαν. Επιπρόσθετα μεγάλος 

αριθμός άρθρων τα οποία αναφέρονταν σε προεκλογικές προβλέψεις μέσω του Twitter 

έχουν απορριφθεί καθώς αποτελεί από μόνο του ένα μεγάλο αντικείμενο συζήτησης και 

ανάλυσης. 

Το τελευταίο βήμα που ακολουθήθηκε είναι η σύνθεση την βιβλιογραφίας η οποία 

κατηγοριοποιείται με βάση δυο μεγάλες θεματικές ενότητες οι οποίες είναι οι εξής: 

 Η χρήση του Twitter από τους πολίτες και από τους πολιτικούς 
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 Η επιρροή της χρήσης του Twitter 

Πέρα από την βιβλιογραφική επισκόπηση κύριο μέλημα αποτέλεσε η επιλογή 

κατάλληλου εργαλείου για την ανάλυση των δεδομένων και την δημιουργία 

κατάλληλων διαγραμμάτων για την έκβαση αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Τα κριτήρια 

για να γίνει η επιλογή του εργαλείου ήταν τα εξής: 

 Να υποστηρίζει αρχεία σε μορφή csv/xls 

 Να διατίθεται δωρεάν ή να υπάρχει μια δοκιμαστική έκδοση 

 Να διαθέτει πολλαπλές λειτουργίες για την έκβαση αποτελεσμάτων 

 

Με βάση αυτά τα κριτήρια θεωρήθηκε ότι κατάλληλο εργαλείο για την ανάλυση των 

Tweets είναι το Rapidminer το οποίο είναι μια από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες 

ανάλυσης σε όλο τον κόσμο με πάνω από 250000 χρήστες. 

 

Τέλος, τελευταία κατηγορία  η οποία συνέβαλε στην ολοκλήρωση της παρούσας 

εργασίας είναι η ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αφορούν τις εκλογές 

του Σεπτεμβρίου για το 2015. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το δείγμα των δεδομένων που 

έχουν συλλεχθεί αποτελείται  περίπου από 220000 δεδομένα, η ανάλυση θα πρέπει να 

στηρίζεται σε συγκεκριμένο οργανόγραμμα για την έκβαση έγκυρων αποτελεσμάτων. 

Έτσι λοιπόν η οργάνωση της ανάλυση αποτελείται από τα εξής: 

 Κατηγοριοποίηση και ανάλυση των δεδομένων με βάση γενικές μετρικές 

 Διαχωρισμός του δείγματος σε υποσύνολα σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους (δυο τηλεοπτικά debate) και αντίστοιχη ανάλυση και σε αυτά. 

 Χειρωνακτική ανάλυση και περαιτέρω μελέτη του περιεχομένου ενός 

υποσυνόλου των tweets. Εδώ κρίθηκε σημαντικό να επιλεχθούν τα μηνύματα τα 

οποία αναφέρονται στον νικητή και πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα.  

 Διερεύνηση και εξέταση του προφίλ των 15 πιο ενεργών χρηστών στην 

εξεταζόμενη περίοδο. 

 Διαχωρισμός των tweets με το hashtag #ekloges2015_round2 τα οποία 

προέρχονται από πολιτικά κόμματα και αρχηγούς. 

 

2.3. Περίληψη 

Με βάση την δομημένη προσέγγιση η οποία στηρίζεται στους Webster και Watson ένας 

μεγάλος ρυθμός άρθρων συλλέχθηκαν με κύριο αντικείμενο τους την πολιτική και το 

Twitter. Περαιτέρω ανάλυση των άρθρων αυτών συντέλεσαν στην σύνθεση της 
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παρούσας βιβλιογραφίας. Στην συνέχεια με τα κατάλληλα κριτήρια επιλέχθηκε το 

εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η ανάλυση των δεδομένων. Τέλος, η οργάνωση της 

μελέτης του συνέβαλε στην ανάλυση των δεδομένων και εκτενέστερα σε έκβαση 

έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. 
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3. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

3.1. Εισαγωγή 

Ο όρος Twitter είναι συχνά αντιληπτός ως μια μικρογραφία της έννοιας blog - δηλαδή 

ένα microblog - που αποτελείται από σύντομα σχόλια τα οποία συνήθως δημοσιεύονται 

σε ένα δίκτυο χρηστών του Twitter. (Jansen et al., 2009). 

Με την αποστολή σύντομων μηνυμάτων - tweets - o καθένας από τους χρήστες του 

Twitter μοιράζεται αυτές τις δημοσιεύσεις σε ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από τους 

χρήστες οι οποίοι τον ακολουθούν και αυτοί ονομάζονται followers. Σε σύγκριση με 

παρόμοιες υπηρεσίες, η πράξη με την οποία ο ένας χρήστης ακολουθεί κάποιον άλλον 

στο Twitter δε είναι αμοιβαία. Ένας χρήστης έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει 

οποιοδήποτε αριθμό χρηστών, χωρίς απαραίτητα να τον ακολουθήσουν και αυτοί 

(follow back) (Larsson and Moe, 2011). 

Όπως και με άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας σε όλη την ιστορία (Winston, 1998), το 

Twitter έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε. Για 

παράδειγμα, μπορεί να επιτευχθεί η συνομιλία με άλλους χρήστες και χρησιμοποιείται 

το σύμβολο @ έτσι ώστε να προσδιοριστεί η διεύθυνση του χρήστη για επικοινωνία. 

Επιπλέον, κατά την σύνθεση ενός μηνύματος συμπεριλαμβανομένου του Username 

υποδεικνύει ότι το μήνυμα προορίζεται για κάποιον συγκεκριμένο χρήστη. Όσον αφορά 

τον όρο Retweet (RT) αναφέρεται στην δυνατότητα να εμφανιστεί στον λογαριασμό 

ενός χρήστη ένα tweet το οποίο δημοσιεύτηκε από άλλο χρήστη. (Larsson and Moe, 

2011). Έχοντας υπ’ όψιν την βασική τυπολογία που προτείνεται από τον Kwak et al. 

(2010) έχουμε τα εξής: ένα tweet μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια δήλωση από έναν 

συγκεκριμένο χρήστη, χωρίς κάποιο σύμβολο, mention (αναφορά) ή reply (απάντηση) 

το οποίο πραγματοποιείται με το σύμβολο @ ακολουθούμενο από ένα αναγνωριστικό 

χρήστη και τέλος το Retweet, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω. Τα Tweets μπορεί 

επίσης να περιλαμβάνουν το hashtag, το οποίο είναι ο χαρακτήρας # και 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια λέξη ή φράση για να συνδέσει το tweet με ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Αυτή η χρήση του χαρακτήρα # επιτρέπει στους χρήστες να 

αναζητούν στον κόσμο του Twitter (Twittersphere) συγκεκριμένα θέματα και να 

παρακολουθούν τα tweets που σχετίζονται με αυτά (Larsson and Moe, 2011). 

Με την πάροδο του χρόνου η χρησιμότητα του Twitter έγινε αντιληπτή σε όλους τους 

τομείς αλλά ιδιαίτερα στον χώρο της πολιτικής. Παρακάτω θα γίνει μια ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας στην οποία θα εντοπίσουμε πώς το Twitter αποτελεί χρήσιμο 



 8 

εργαλείο για τους πολιτικούς, πώς χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια προεκλογικής 

εκστρατείας και όχι μόνο και την δύναμη επιρροής του προς τους πολίτες. 

 

3.2. Χρήση του Twitter 

Μελέτες έχουν επικεντρωθεί και περιγράφουν σε μεγάλο βαθμό τις διάφορες 

καθημερινές χρήσεις της υπηρεσίας του Twitter. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 

Java et al (2007) διαχωρίστηκε η χρήση του Twitter σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: 

1. Η καθημερινή συζήτηση, δηλαδή δημοσιεύσεις σχετικά με καθημερινά 

γεγονότα και σκέψεις, 

2. Οι συνομιλίες με την χρήση του χαρακτήρα @, 

3. Η κοινοποίηση πληροφοριών συνοδευόμενη με διεύθυνση URL 

4. Η κατηγορία των ειδήσεων, όπου οι χρήστες αναφέρουν τελευταίες ειδήσεις ή 

σχόλια σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα (2007). 

Ομοίως, οι Honeycutt and Herring (2009) υιοθέτησαν μια θεμελιωμένη προσέγγιση της 

θεωρίας σε δείγμα των tweets τα οποία ανέλυσαν και διαχώρισαν σε 10 διακριτές 

κατηγορίες: 

1. μήνυμα σχετικά με τον αποδέκτη, 

2. ανακοίνωση/διαφήμιση, 

3. πηγή πληροφοριών για τους άλλους, 

4. πληροφορίες για τον αποστολέα, 

5. σχολιασμός πάνω σε άλλα σχόλια, 

6. tweets που αναρτώνται και σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

7. γνώμες χρηστών, 

8. κοινοποίηση, 

9. συλλογή πληροφοριών, 

10. και άλλα.  

Ουσιαστικά οι 10 κατηγορίες αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές στα προηγούμενα 

τέσσερα, δείχνοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ερευνών. 

Εκτός από τη μελέτη των χρήσεων του Twitter σε μια ποικιλία από καθημερινές 

καταστάσεις, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια σειρά από επαγγελματικές χρήσεις του 

Twitter (Grace et al., 2010). Μια από αυτές είναι η χρήση του Twitter στην πολιτική η 

οποία θα εξεταστεί παρακάτω. 
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3.3. Πολιτική και Twitter 

Είναι πλέον αποδεκτό ότι τα κοινωνικά δίκτυα συμβαδίζουν με την μακροπρόθεσμη 

εξέλιξη στη οποία η πολιτική επικοινωνία επικεντρώνεται στην προσωπικότητα και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του πολιτικού ο οποίος επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους 

πολίτες. Σύμφωνα με άρθρο των Hjarvard (2008) και Stromback (2008), βλέπουμε το 

φαινόμενο αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται ως «mediatization» της πολιτικής να 

χαρακτηρίζει τις περισσότερες δυτικές κοινωνίες. Αυτό συνεπάγεται, ότι οι πολιτικοί 

πρέπει να μοιραστούν όχι μόνο την δημόσια εικόνα τους, αλλά και την προσωπική και 

ιδιωτική τους πλευρά. Αναπόφευκτα, οι διαδικασίες αυτές συνδέονται επίσης με την 

εκλαΐκευση της πολιτικής, δηλαδή τη σύγχυση των συνόρων μεταξύ του πολιτικού και 

του ιδιωτικού χώρου του κάθε πολιτικού. Σε περιόδους προεκλογικής εκστρατείας αυτό 

που είναι ιδιαίτερα αισθητό είναι το γεγονός ότι οι υποψήφιοι πολιτικοί αγωνίζονται για 

να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών. 

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την 

εισχώρηση τους στην προσωπική τους ζωή. Γι’ αυτόν το λόγο τα ίδια τα κοινωνικά 

δίκτυα αποτελούν ημί-δημόσιους αλλά και ημι-ιδιωτικούς χώρους για την αυτό-

προβολή τους, όπου τα σύνορα μεταξύ της διαπροσωπικής και μέσω διαδικτύου σχέσεις 

δεν είναι σαφή (Enli & Thumin 2012). Επιτρέπουν όμως τους πολιτικούς (και τους 

ψηφοφόρους) να διαμορφώσουν τους ρόλους τους σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο και 

να τροποποιούν το προφίλ που παρουσιάζουν στο κοινό με λιγότερο ή περισσότερο 

συνειδητό στρατηγικό τρόπο.  

Μελέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδείξει ότι η χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης σχετίζεται με την ανταγωνιστική τους θέση: τα πρόσωπα τα οποία 

διεκδικούν μια θέση στον χώρο της πολιτικής έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

προχωρήσουν στην υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και την 

κοινωνική δικτύωση, ενώ οι ήδη έχοντες μια θέση στον χώρο της πολιτικής 

αποδεικνύεται πως προσαρμόζονται με πιο αργό ρυθμό. (Enli, G., & Skogerbø, E. 

2013). 

Ποια όμως μπορεί να είναι τα κίνητρα τα οποία ωθούν έναν υποψήφιο πολιτικό να 

χρησιμοποιήσει το Twitter και το Facebook στην προεκλογική του εκστρατεία; Γι’ αυτό 

το ερώτημα έχει διεξαχθεί μια έρευνα της οποίας τα δεδομένα διαχωρίζονται σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία δεδομένων στηρίζεται στην ανάλυση 35 συνεντεύξεων σε 

υποψήφιους βουλευτές στις εκλογές της Νορβηγίας το 2009 και η δεύτερη κατηγορία 

στηρίζεται στην ανάλυση των προφίλ του Twitter και Facebook 35 Νορβηγών 
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πολιτικών κατά την διάρκεια και μετέπειτα των τοπικών εκλογών το 2011. Αναλύθηκαν 

λοιπόν τα κίνητρα τα οποία αφύπνισαν τους υποψήφιους πολιτικούς να 

χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα για την προεκλογική τους εκστρατεία. στις 

εκλογές του 2009 (Skogerbø, 2011). Η γενικότερη εικόνα που δημιουργήθηκε μετά την 

έρευνα είναι ότι το 2009 διεξήχθηκαν οι πρώτες «τουιτερικές» εκλογές. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών εστιάζονται κυρίως στα τρία κύρια κίνητρα για την χρήση 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 

Πρώτον, το μάρκετινγκ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αυξήσουν την προβολή των υποψηφιοτήτων και τα 

κόμματά τους. Από αυτή την άποψη, σύμφωνα με άλλες μελέτες που έχουν γίνει 

(Karlsen, 2011b), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ακόμα ένα τρόπος να 

προωθήσουν την πολιτική τους σε ομάδες ψηφοφόρων στις οποίες δεν είχαν μέχρι τώρα 

πρόσβαση π.χ. τους νέους, σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Παρά το 

γεγονός ότι δραστηριοποιούνται σε πολλές διαφορετικές αρένες, οι περισσότεροι 

υποψήφιοι δήλωσαν ότι θα πρέπει να έχουν μια παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα 

προκειμένου να γίνουν γνωστοί και στο νεότερο κόσμο και να προσελκύσουν και τους 

δημοσιογράφους. Είναι γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί που μοιράζονται τις 

προσωπικές τους ενημερώσεις και φωτογραφίες προσέλκυσαν πολύ μεγαλύτερη 

προσοχή από τους αναγνώστες και τους ψηφοφόρους παρά με ενημερώσεις από 

πολιτικές δηλώσεις. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι ήταν πρόθυμοι να προωθήσουν 

την πολιτική με το να προβάλλουν την «ιδιωτική ταυτότητα» τους, καθώς και τον 

πολιτικό τους ρόλο, για παράδειγμα, με την κοινή χρήση φωτογραφιών από την 

ιδιωτική τους ζωή: 

Είναι πιο διασκεδαστικό όταν υπάρχουν προσωπικά συναισθήματα και λιγότερο 

πολιτικές δηλώσεις. (...) Όταν δημοσίευσα φωτογραφίες των παιδιών μου πήρα 

άμεση ανταπόκριση, αντιθέτως όταν γράφω για την πολιτική, είναι ήσυχα. 

(Υποψήφια στις εκλογές του 2009 βουλευτής, 36 ετών) 

 

Οι πολιτικοί προωθούν τις ατομικές παρουσίες τους στο διαδίκτυο με το να είναι ορατοί 

τόσο ως προσωπικοί υποψήφιοι αλλά και ως εκπρόσωποι των κομμάτων .(Enli, G., & 

Skogerbø, E, 2013). 

Δεύτερον, οι πολιτικοί ανέφεραν πως η κινητοποίηση αποτελεί βασικό κίνητρο για την 

παρουσία τους στο Facebook και το Twitter, τις περισσότερες φορές σε συνδυασμό με 

τη χρήση της των εργαλείων του διαδικτύου (Nielsen, 2011) όπως είναι τα emails, τα 

μηνύματα και τα κινητά τηλέφωνα. 
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Το 2009, αρκετοί υποψήφιοι πολιτικοί σε συνεντεύξεις τους, ανέφεραν ότι προσωπικά 

χρησιμοποιούν συχνά το Facebook και το Twitter για να καλέσουν τους ψηφοφόρους 

τους σε γεγονότα και ίσως το πιο απροσδόκητο από όλα είναι το γεγονός ότι οι 

άνθρωποι είχαν επαφή μαζί τους μέσω Facebook ή Twitter μετά από μια φυσική 

συνάντηση, προκειμένου να εκφράσουν την υποστήριξη ή να ζητήσουν πληροφορίες ή 

βοήθεια. 

Τέλος, το τρίτο κίνητρο που αναφέρθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους ήταν η 

ευκαιρία για διάλογο με τους ψηφοφόρους. Αρκετοί πολιτικοί υποστήριξαν ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα εκπροσωπούν νέες ευκαιρίες για τη επικοινωνία με τους 

ψηφοφόρους, να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με πολιτικά ζητήματα, να γίνει 

συζήτηση για πολιτικά θέματα και να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι 

συγκριτικά με τα προηγούμενα μέσα ενημέρωσης. (Enli, G., & Skogerbø, E, 2013). 

Άλλες μελέτες έχουν αναφέρει ότι ο διάλογος ήταν το κεντρικό κίνητρο και η 

προσδοκία για τους περισσότερους (Johansen, 2011). 

Υποψήφιος που είχε πολλά χρόνια εμπειρίας σε διαδικτυακή πολιτική εκστρατεία 

παρατήρησε ότι: 

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχω χρησιμοποιήσει το Facebook για να 

μιλήσουμε για πολιτική με τους φίλους και τους ανθρώπους που με ξέρουν. Υπάρχει 

μια πολύ καλή πολιτική συζήτηση εκεί».  

(Υποψήφιος για το 2009 βουλευτικές εκλογές, 32 ετών). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη διαλόγου είναι το γεγονός ότι ο 

ενδιαφερόμενος απαιτείται να αποτελεί μέλος ενός δικτύου. 

Στο Twitter, το πόσο δικτυωμένος είναι ένας υποψήφιος πολιτικός εξαρτάται από τον 

αριθμό των followers. Στην έρευνα η οποία διεξήχθη σε εκλογές της Νορβηγίας το 

2011 σε σύντομη προεκλογική εκστρατεία οι περισσότεροι πολιτικοί είχαν από 0 έως 

250 κατά τη διάρκεια της. Τρεις πολιτικοί είχαν πάνω από 2.000 οπαδούς και μόνο ένας 

είχε περισσότερους από 5.000 οπαδούς. 

Δεύτερη προϋπόθεση για διάλογο ήταν η διατήρηση των λογαριασμών κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης Αυτό μετρήθηκε με την μέση συχνότητα χρήσης του προϊόντος 

κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των δυο προεκλογικών περιόδων. Ο μέσος 

αριθμός των ενημερώσεων στο Facebook και το Twitter μαζί ήταν 25, ο οποίος 

ανέρχεται στο ποσό των 0,38 ενημερώσεων ανά πολιτικό για κάθε ημέρα. Η μέση 

συχνότητα των ενημερώσεων ήταν πολύ χαμηλή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

πολιτικοί ανέφεραν ως κύριο κίνητρό τους τον άμεσο διάλογο με τους ψηφοφόρους. 
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Παρόλα αυτά, θα ήταν άδικο να συμπεράνουμε ότι οι πολιτικοί αγνόησαν γενικά τις 

δυνατότητες που τους παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα.  

Υπήρξαν μεγάλες παραλλαγές στο δείγμα των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο (Enli, G., & 

Skogerbø, E, 2013). Με βάση αυτές τις παραλλαγές ορίστηκαν τέσσερις κατηγορίες της 

παρουσίας των πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

1. Οι αόρατοι (no official profiles) .Στο δείγμα, οι υποψήφιοι αυτοί δεν τρέχουν 

για τις κορυφαίες θέσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες, ούτε διαθέτουν τους 

πόρους για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις οργανώσεις του κόμματός 

τους. 

2. Οι σιωπηλοί (μεταξύ 0 και 10 ενημερώσεις). Εκπρόσωποι από όλες τις πλευρές. 

Μερικοί από αυτούς ήταν πολιτικοί ανταγωνιστές για τις κορυφαίες θέσεις, 

όμως ήταν αρκετά αδρανείς στα κοινωνικά δίκτυα. 

3. Οι μέτριοι (μεταξύ 10 και 100 ενημερώσεις, κυρίως Facebook). Αυτή είναι η 

μεγαλύτερη ομάδα και περιλαμβάνει πολιτικούς από όλα τα πολιτικά κόμματα, 

καθώς και από όλους τους δήμους του δείγματος. 

4. Οι ενεργοί (μεταξύ 100 και 150 ενημερώσεις, ως επί το πλείστον Twitter). 

Πολλοί υποψήφιοι ανταγωνίζονται για τις κορυφαίες θέσεις στις εκλογικές τους 

περιφέρειες, όπως την θέση του δημάρχου ή του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου (Enli, G., & Skogerbø, E, 2013). 

Ο διαχωρισμός αυτός δείχνει τα κύρια μοντέλα της δραστηριοποίησης μεταξύ των 

νορβηγικών τοπικών πολιτικών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 

2011. Το γεγονός ότι τα περισσότερα πολιτικά κόμματα εκπροσωπούνται σε όλες τις 

κατηγορίες δείχνει ότι η ατομική προεκλογική εκστρατεία είναι εξίσου σημαντική όπως 

οι στρατηγικές των εκστρατειών των κομμάτων. 

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να εξηγηθεί το μέγεθος της δραστηριοποίησης των 

υποψήφιων πολιτικών είναι οι οικονομικοί πόροι, η ανταγωνιστική θέση, το μέγεθος 

του δήμου, η πρόσβαση σε άλλες πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης, η 

διάρθρωση των τοπικών εκστρατειών, καθώς και οι ατομικές στρατηγικές και 

ικανότητες και προτιμήσεις. Όσον αφορά το διάλογο, η κατηγορία η οποία ορίζεται ως 

«ενεργοί» είχε το υψηλότερο δυναμικό της διατήρησης μιας συνομιλίας με τους 

ψηφοφόρους. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και οι ενεργοί πολιτικοί θα μπορούσαν να 

διαδίδουν ως επί το πλείστον τα μηνύματα τα οποία επιθυμούν στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και όχι να προβαίνουν σε διάλογο με άλλους χρήστες (Enli, G., & Skogerbø, 

E, 2013). 
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Μία τρίτη προϋπόθεση για διάλογο αποτελεί η χρήση των διαδραστικών λειτουργιών 

των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από τους πολιτικούς για την ανταλλαγή ιδεών. 

Μελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι οι πολιτικοί έχουν την τάση να χρησιμοποιούν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία για τη μετάδοση μηνυμάτων, αντί για 

διάλογο (Grant et al, 2010). Υπάρχουν όμως μελέτες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με 

αυτό καθώς περισσότερα από τα μισά tweets του δείγματος που μελετήθηκαν 

περιλαμβάνουν δυνατότητες για διάλογο, όπως απαντώντας στις ενημερώσεις 

χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη @, ή retweets. Η χρήση των tweets (44 τοις εκατό) 

ήταν πιο συχνή από τα retweets (18 τοις εκατό), πράγμα που σημαίνει ότι οι πολιτικοί 

κατευθύνουν τον διάλογό τους σε ορισμένους χρήστες τους οποίους γνώριζαν ήδη ή 

που τους είχαν απευθύνει το λόγο. Τα άτομα στα οποία απευθύνονται μπορεί να είναι 

απλοί ψηφοφόροι, αλλά εξίσου πιθανό, δημοσιογράφοι ή ακόμη και άλλοι πολιτικοί. 

Ομοίως, τα retweets μπορεί να υποδηλώνουν ότι οι πολιτικοί αναδημοσιεύουν tweets 

από τους χρήστες οι οποίοι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με πολιτικά ζητήματα. Τα 

retweets στάλθηκαν με ή χωρίς πρόσθετα σχόλια, είτε για να σηματοδοτήσουν 

συμφωνία με τις δηλώσεις στο αρχικό tweet (ρητή διαφωνία) ή να λάβουν μια 

αντιθετική προοπτική. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι πολιτικοί χρησιμοποίησαν 

το Twitter για να επικοινωνούν με τους πολιτικά ανώτερους τους απ’ ότι με τους 

απλούς ψηφοφόρους. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό μερίδιο της έρευνας που αφορά τα 

tweets και αντιστοιχεί στο 38 τοις εκατό. Οι ενημερώσεις αυτές δεν αφορούν άλλους 

χρήστες ή μηνύματα, αλλά απλώς στάλθηκαν ως μονομερή μηνύματα στους οπαδούς 

του πολιτικού. Εν κατακλείδι, υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του πώς οι 

πολιτικοί χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με 

τα κίνητρα και τους σκοπούς τους. 

3.4. Χρήση του Twitter ως πολιτικό μέσο επικοινωνίας 

Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παρουσιάσει ανοδική 

πορεία στον αριθμό των χρηστών τους με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίκτυπος στην 

επικοινωνία και τον δημόσιο λόγο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν περίπου ένα 

δισεκατομμύριο ενεργά μέλη το μήνα στο δίκτυο του Twitter (Twitter, 2016) ενώ 320 

εκ χρήστες μπαίνουν τουλάχιστον μια φορά το μηνα στο Twitter. Συνεπώς, με αυτόν 

τον τρόπο η κοινωνική δικτύωση άλλαξε τον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας. 

Ειδικότερα στον τομέα της πολιτικής έχει παρατηρηθεί ότι σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα, ολοένα και περισσότεροι πολιτικοί απ’ όλον τον κόσμο έχουν «υιοθετήσει» 

κοινωνικές πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αποτελούν πλέον ένα πολύτιμο 
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εργαλείο κυρίως για την συναναστροφή τους με τους εν δυνάμει ψηφοφόρους τους, 

ιδιαίτερα κατά την διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών (Hong & Nadler, 2011; Thimm 

etc, 2012). Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικοί των ΗΠΑ, έχουν δηλώσει ότι 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην συσχέτιση τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το 

παράδειγμα του Barack Obama ο οποίος χρησιμοποίησε με επιτυχία τα μέσα στο 

πλαίσιο των προεκλογικών εκστρατειών, τόσο το 2008 όσο και το 2012 (Dang-Xuan 

L.etc, 2013). 

Συγκεκριμένα στον κόσμο των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ιστορία των 

προεδρικών εκλογών του 2012 ήταν οι πιο πολυσυζητημένες εκλογές μέσω μηνυμάτων. 

Πράγματι, ορισμένοι δείκτες υποδηλώνουν ότι το Twitter έγινε μια αναγνωρισμένη 

πολιτική δύναμη της επικοινωνίας στις εκλογές του 2012. Παρόλο που συνήθως τα 

καθημερινά tweets επικεντρώνονται λιγότερο σε πολιτικά θέματα και πολύ 

περισσότερο για τις υποθέσεις των διασημοτήτων, το tweeting για την πολιτική και 

τους υποψήφιους προέδρους ήταν μια συχνή δραστηριότητα για πολλούς πολίτες κατά 

τη διάρκεια των εκλογών του 2012. Στην πραγματικότητα, το Twitter έσπασε ρεκόρ 

live-tweeting σε κάθε πολιτικό γεγονός το οποίο εξελισσόταν κατά την διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2012, κατά την ομιλία του 

Μπαράκ Ομπάμα, στην Ένωση του Κογκρέσου, οι πολίτες δημοσίευσαν περίπου 

14.131 tweets ανά λεπτό (Sasso, 2012). Ο αριθμός αυτός των tweets έφτασε τα 10,3 

εκατομμύρια όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο debate ανάμεσα στους δυο υποψήφιους 

προέδρους Obama - Romney (Camia, 2012). Ωστόσο σημαντικότερη πολιτική στιγμή 

αποτελεί η ημέρα των εκλογών με την ανακοίνωση της νίκης του Obama. Τα tweets 

εκείνη την ώρα υπολογίζονται περίπου στα 327,452 ανά λεπτό (Lee, 2012). 

Είναι φανερό ότι το Twitter αποτελεί πλέον ένα θεμιτό κανάλι επικοινωνίας στην 

πολιτική αρένα για τους πολίτες (Tumasjan, etc 2011). Με το μοναδικό χαρακτηριστικό 

του «retweeting» με το οποίο επιτυγχάνεται ο ισχυρός μηχανισμός για τη διάχυση της 

πληροφορίας, το Twitter είναι μια ιδανική πλατφόρμα για οποιοδήποτε χρήστη επιθυμεί 

να διαδώσει πολιτικές πληροφορίες και απόψεις (Dang-Xuan L.etc, 2013). 

Επιπλέον, η συσχέτιση των πολιτών με την πολιτική μέσω των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης ενισχύει το φαινόμενο της δεύτερης οθόνης. Δεύτερη οθόνη ονομάζεται το 

φαινόμενο στο οποίο ένας χρήστης χρησιμοποιεί δυο συσκευές ταυτόχρονα. Για 

παράδειγμα όταν βλέπει κάποιος τηλεόραση, χρησιμοποιεί και τον υπολογιστή του. Το 

φαινόμενο αυτό ενισχύεται πιο πολύ μετά από έρευνα στην οποία οι Smith και Boyles 

(2012) σε ένα δείγμα χρηστών κινητών τηλεφώνων έγινε η ερώτηση «Όταν 

χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο στο smartphone σας, τι από τα παρακάτω κάνατε την ίδια 
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στιγμή;». Με την μεγαλύτερη ανταπόκριση, το 52%, αναφέρθηκε ότι 

παρακολουθούσαν τηλεόραση, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν το Internet του 

smartphone τους. Επιπλέον, η ανάλυση από Ranie, Smith, Schlozman, Brady, και Verba 

(2012) αναφέρει ότι οι νέοι πολίτες με στοιχειώδη εκπαίδευση είναι μεταξύ των πιο 

συχνών χρηστών δεύτερης οθόνης. Τέλος, ο Brenner (2013) αναφέρει πως οι νέοι 

πολίτες αντιπροσωπεύουν τους πιο συχνούς χρήστες των κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Όμως, το 67% των online ενηλίκων αναφέρει ότι έκανε χρήση των 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 83% αυτών που είναι μεταξύ 18 έως 29 κάνουν 

χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο των πολιτικών μέσων, γνωρίζουμε πολύ λίγα για το φαινόμενο 

της «δεύτερη οθόνης» ως χρήση από τους νέους πολίτες. Έχουν γίνει μελέτες στις 

οποίες έχει γίνει έρευνα της έννοιας «social watching» νεαρών πολιτών, σύμφωνα με 

την οποία ένας πολίτης παρακολουθεί και επεξεργάζεται ένα τηλεοπτικό πολιτικό 

μήνυμα, ενώ αλληλεπιδρά σε απευθείας σύνδεση με άλλους που είναι μέρος του 

κοινωνικού δικτύου τους (McKinney etc. 2012). Παράλληλα το Twitter ορίζεται και ως 

backchannel για την τηλεόραση, το οποίο αντικατοπτρίζει την αντιδραστική φύση του 

Twitter καθώς επιτρέπει στους χρήστες να παρέχουν σχολιασμό σε TV shows (Bruns & 

Burgess, 2011) άλλα και σε πολιτικά γεγονότα που εκτυλίσσονται σε ένα τηλεοπτικό 

debate (Anstead & O'Loughlin, 2011). Οι Harrington, Highfield, και Bruns (2013) 

υποστηρίζουν ότι το Twitter είναι κάτι περισσότερο από ένα backchannel τονίζοντας 

την κοινωνική του πλευρά στα κοινωνικά δίκτυα. Αναφέρονται στο Twitter ως ένα 

“virtual lounge room” το οποίο συνδέει τα μέλη του κοινού και μετατρέπει την 

παρακολούθηση της τηλεόρασης μια κοινή δραστηριότητα (Deller, 2011; Highfiled 

et.al, 2013; Wohn & Na, 2011). 

 

3.5. Χρήση του Twitter κατά την προεκλογική περίοδο-πολιτική 

συζήτηση 

3.5.1. Θεωρητικό υπόβαθρο και η σχετική έρευνα Twitter ως χώρος 

πολιτικού λόγου 

H δημοτικότητα του Twitter έχει αυξηθεί πολύ γρήγορα στο χώρο της πολιτικής. Γι’ 

αυτόν το λόγο ερευνητές (Ausserhofer & Maireder, 2013) έχουν ξεκινήσει τη 

χαρτογράφηση των πολιτικών με λογαριασμό Twitter (Jungherr, 2014). Αλλά τι 

πολιτικό λειτούργημα μπορεί το Twitter να υπηρετεί στην κοινωνία; Λόγω αυτού του 
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ερωτήματος, διακρίνονται δύο οπτικές γωνίες του Twitter στα πλαίσια της πολιτικής 

επικοινωνίας: 

 

 Το Twitter ως εργαλείο για την πειθώ και την κινητοποίηση, 

 Το Twitter ως εργαλείο για μια διερευνητική συζήτηση. 

Ένα παράδειγμα για την πρώτη προοπτική θα είναι η προσπάθεια των υποψήφιων 

πολιτικών να πείσουν τους ψηφοφόρους να τους ψηφίσουν ή να τους πείσουν για κάτι 

συγκεκριμένο. Η δεύτερη προσέγγιση υποστηρίζει ότι η συμπερίληψη των μη ελίτ 

κοινωνικών τάξεων είναι ένας σημαντικός στόχος για τον οποίον τα κοινωνικά δίκτυα 

μπορούν να βοηθήσουν να επιτευχθεί. 

Ενώ το Διαδίκτυο σε γενικές γραμμές έχει χαρακτηριστεί ως ένα εργαλείο για να 

διευκολύνει μια τέτοια συζήτηση (Dahlberg, 2001), δεν ήταν σαφές τι είδους 

διαδικτυακό εργαλείο θα είναι πιο πιθανό να φιλοξενήσει μια τέτοια συζήτηση. Το 

Twitter, από άποψη σχεδιασμού, φαίνεται να είναι ένα κοινωνικό μέσο όπου μια 

συζήτηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. 

Σε αντίθεση με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook ένα μήνυμα είναι 

δυνατόν να είναι ορατό από οποιονδήποτε χρήστη και να αντιδράσει οποιοσδήποτε 

χρήστης σε αυτό το μήνυμα. Ενώ τεχνικώς είναι δυνατόν να προστατευτεί η 

ιδιωτικότητα ενός λογαριασμού στο Twitter, αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδόν δε κάνει 

ποτέ κανείς και θεωρείται ότι είναι σε σύγκρουση με το σκοπό του tweeting. Σε 

αντίθεση με το «friending» στο Facebook, στο Twitter δεν είναι μια αμοιβαία πράξη. 

Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν απαραίτητο κάποιος να είναι φίλος με κάποιον 

άλλο έτσι ώστε να απαντήσει σε μηνύματα του πρώτου. Αντί να δει τα μηνύματα ενός 

ατόμου, μπορεί κανείς να επιλέξει να δει όλα τα μηνύματα που σχετίζονται με ένα θέμα 

(#hashtag) και επίσης να απαντήσει σε οποιαδήποτε από αυτά. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

πληρούν επαρκώς μια σημαντική απαίτηση της δημόσιας σφαίρας, όπως προβλέπονται 

από τον Habermas (1962). Ισχυροί περιορισμοί εξαφανίζονται, γιατί ο καθένας, 

ανεξάρτητα από την κατάσταση ή τη δύναμή του, μπορούν να αλληλεπιδράσουν με 

κάποιον άλλο. 

Υπάρχουν φυσικά, αμφιβολίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο μπορεί να λάβει χώρα 

μία τέτοια διαβουλευτική συζήτηση στο Twitter. Πρώτα απ' όλα, η πλειοψηφία των 

ανθρώπων εξακολουθούν να μην λαμβάνουν μέρος σε αυτό, και όσοι το κάνουν, δεν 

είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικό για το υπόλοιπο (Bakker, 2013). Ειδικά στη 

Γερμανία, μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Twitter 

(PeerReach, 2013). 
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Ωστόσο, η πολιτική συζήτηση στο Twitter λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης αλλά και από την ίδια την πολιτική. Για παράδειγμα, συχνά 

ακούγεται από τους δημοσιογράφους η φράση «τι λένε οι άνθρωποι στο Twitter», όταν 

ένα πολιτικό γεγονός αναλύεται στην τηλεόραση και χρησιμοποιούνται tweets ως 

παράδειγμα για όλους σχεδόν τους τύπους των ειδήσεων. Ένας δημοφιλής κλάδος είναι 

η προσπάθεια να αντικατασταθούν οι παραδοσιακές δημοσκοπήσεις και να 

προβλεφθούν τα αποτελέσματα των εκλογών μέσω Twitter. 

Ενώ έχει επαρκώς αποδειχθεί ότι η κοινή γνώμη μπορεί να εκδηλωθεί στο Twitter, το 

ερώτημα πώς αυτή η εκδήλωση παίρνει μορφή στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 

πολιτικού γεγονότος δεν έχει απαντηθεί πλήρως ακόμα. Σε αυτό το σημείο είναι 

ενδιαφέρον πως η πολιτική χρήση του Twitter κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης των 

εκλογών και η ερώτηση πως οι δύο αυτές συζητήσεις, η μία στην τηλεόραση και η άλλη 

στο Twitter, συνδέονται και διαπλέκονται. Αν και αναλύοντας τα tweets κατά πάσα 

πιθανότητα δεν αποτελεί έναν καλό τρόπο για να προβλέψουμε ψήφους και να δώσουμε 

μια ακριβή εκτίμηση της αναλογίας του πληθυσμού που υποστηρίζουν μια 

συγκεκριμένη πολιτική, μπορεί  όμως να προσφέρει σε βάθος εικόνα για το πώς το 

κοινό (ή τουλάχιστον, το μέρος του κοινού που χρησιμοποιεί το Twitter) 

αντιλαμβάνεται τη συζήτηση (Trilling, D, 2015). Σε παλαιότερες εποχές, σχολιάζοντας 

και αναλύοντας μια πολιτική συζήτηση ήταν κάτι που συνέβαινε στις εφημερίδες το 

επόμενο πρωί (και πιο πρόσφατα, χρησιμοποιώντας άμεσα δημοσκοπήσεις του κοινού 

να καθορίσουν το «νικητή» της συζήτησης). Ακόμα και στις μέρες μας, ρίχνοντας μια 

ματιά στα κοινωνικά δίκτυα, είναι δυνατόν να πάρουμε μια πολύ βαθύτερη κατανόηση 

του τι πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μέσω της συζήτησης 

που έχουν παρακολουθήσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς αυτά τα tweets 

επηρεάζουν επίσης τη δημοσιογραφική κάλυψη: Για παράδειγμα, την ημέρα μετά το 

debate για τις γερμανικές εκλογές, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης έγραψαν για το 

πώς οι υποψήφιοι πολιτικοί αντιδρούν σύμφωνα με τους χρήστες του Internet («Der 

Sieger im Netz: Auf Twitter interessiert Anderes als im Studio», 2013) - κάτι το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε κακές επιπτώσεις στην κοινή γνώμη. 

3.5.2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τις τηλεοπτικές συζητήσεις –

debate 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης πολιτικής 

εκστρατείας. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν κοινωνικές πλατφόρμες για τη διάδοση των 

μηνυμάτων τους με σκοπό να κινητοποιήσουν τους υποστηρικτές τους. Παράλληλα οι 
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πολίτες χρησιμοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες προκειμένου να μάθουν για τους 

υποψηφίους και να μοιραστούν τις απόψεις τους. Σύμφωνα με το άρθρο Internet & 

American Life του Pew Research Center (Rainie & Smith, 2012), το 36% των χρηστών 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα αξιολογούν ως «πολύ σημαντικά» ή «αρκετά 

σημαντικά» για να συμβαδίσουν με τις πολιτικές ειδήσεις, και το 25% θεωρούν τα μέσα 

ως σημαντικά σε επίπεδο debate ή συζητώντας πολιτικά ζητήματα με τους άλλους. 

Όσο οι ειδήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο μια «κοινή κοινωνική εμπειρία» 

(Purcell, Rainie, Mitchell, Rosenstiel & Olmstead, 2010), είναι σημαντικό για τους 

μελετητές να αναλύσουν το περιεχόμενο αυτών των ρευμάτων κοινωνικού δικτύου. 

Μεγάλο μέρος των ερευνών ανέλυσαν τα tweets τα οποία δημοσιεύτηκαν κατά τη 

διάρκεια πολιτικών διαμαρτυριών (Papacharissi & de Fatima Oliveira, 2012; Poell & 

Borra, 2011) ή αθλητικών εκδηλώσεων (Smith & Smith, 2012). Μόνο λίγες μελέτες 

έχουν εξετάσει τα tweets κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής πολιτική συζήτησης, 

εστιάζοντας στο πώς το live tweeting επηρεάζει τις πολιτικές συμπεριφορές και πως 

καταλήγουν σε μια ψήφο (Houston, Hawthorne, Spialek, Greenwood & McKinney, 

2013; Maruyama et al., 2014).  

Οι εκτιμήσεις από τις εκλογές στην Αμερική το 2012 δείχνουν ότι το 39% των 

ενηλίκων χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να συμμετάσχουν ενεργά στην 

πολιτική δράση, συμπεριλαμβανομένης του να πείσουν τους άλλους να ψηφίσουν και 

να εμπλακούν σε πολιτικές συζητήσεις (Ranie et al., 2012). Η δραστηριοποίηση αυτή 

δείχνει ότι μια σημαντική μερίδα του εκλογικού σώματος χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 

δίκτυα ως ένα μέσο για να συμμετέχει στην πολιτική. Οι Ranie και οι συνεργάτες του 

(2012), καθώς και οι Warner, Hawthorne, και Turner-McGowen (2012) βρήκαν ότι 

εκείνοι που συζητούν περισσότερο για πολιτικά, τόσο online όσο και offline, έχουν την 

τάση να συμμετέχουν και μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μια 

σειρά από μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης για πολιτικούς σκοπούς συνδέονται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

πολιτική (Houston, Hawthorne, & McKinney, 2012; Kushin & Yamamoto, 2010; 

McKinney, Houston, & Hawthorne, 2012; Tufekci & Wilson, 2012; Valenzuela, 

Arriagada, & Scherman, 2012; Vitak et al., 2011). Επίσης, έχει αρχίσει να διερευνάται η 

χρήση των κοινωνικών δικτύων σε μια ποικιλία πολιτικού περιεχομένου, όπως οι 

πολιτικές διαμαρτυρίες (Lotan et al., 2011; Rahimi, 2011; Tufekci & Wilson, 2012) και 

η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των εκλογών με βάση το περιεχόμενο των κοινωνικών 

μέσων (Tumasjan, Sprenger, Sandner, & Welpe, 2011). 
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Στην παρούσα φάση θα αναλυθεί η χρήση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και 

ειδικότερα το Twitter κατά την διάρκεια τηλεοπτικών πολιτικών συζητήσεων. Λίγες 

είναι οι έρευνες οι οποίες ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα καθώς οι αρχικές έρευνες σε 

αυτόν τον τομέα έχουν σε μεγάλο βαθμό περιγραφικό χαρακτήρα της συχνότητας και 

της ποσότητας των σχολίων, με περιορισμένη ανάλυση του περιεχομένου των tweets. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η μεγαλύτερη δραστηριότητα σε tweets σε συγκεκριμένες στιγμές 

καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης αντιστοιχούν σε γεγονότα που είναι οι εξής:  

 Σε στιγμές που ταιριάζουν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους υποψηφίους, 

 Σε στιγμές των υποψηφίων να πάρουν τη σειρά τους για να μιλήσουν και  

 Σε στιγμές όπου οι υποψήφιοι συγκρούονται. 

Επίσης, τα tweets βρέθηκαν να επικεντρώνονται περισσότερο σε μεγάλο βαθμό στην 

αξιολόγηση υποψήφιων παρά σε θέμα συζήτησης (Anstead & O’Loughlin, 2011; 

Shamma, Kennedy, & Churchill, 2009). Πιο πρόσφατες αναλύσεις διερεύνησαν την 

επίδραση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά την διάρκεια του debate 

και έχουν διαπιστώσει ότι το tweeting ενθαρρύνει περισσότερο την παρακολούθηση 

μιας τέτοιας συζήτησης (Thorson et al., 2013) και αυτού του είδους η επικοινωνία 

επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

Το Twitter είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας συνηθισμένος τρόπος για τα μέσα ενημέρωσης 

και τις πολιτικές οργανώσεις να συμμετάσχουν οι πολίτες ενεργά σε διάλογο και 

συζήτηση. Αυτό ισχύει ακόμη και πριν από το ρεκόρ των 10,3 εκατ. tweets που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεοπτικής αναμέτρησης ανάμεσα 

στους δυο υποψηφίους για την προεδρική θέση ανάμεσα στον Barack Obama και τον 

Mitt Romney. Στις 20 Ιουλίου του 2011, έξι από τις ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για 

την προεδρική θέση συμμετείχαν στο πρώτο προεδρικό debate το οποίο στηριζόταν στο 

Twitter και η χρηματοδότηση αυτής της συζήτησης έγινε από www.TheTeaParty.com 

(Summers, 2011). Οι πολίτες χρησιμοποίησαν το hashtag #140townhall για να θέσουν 

ερωτήσεις στους υποψηφίους. Και οι έξι υποψήφιοι απάντησαν σε ερωτήσεις που 

επιλέγονταν από τον συντονιστή της συζήτησης ο οποίος δημοσίευσε το άνοιγμα και το 

κλείσιμο των δηλώσεων για κάθε υποψήφιο. Συνεπώς, η συμμετοχή των πολιτών μέσω 

του Twitter ήταν ένα σταθερό στοιχείο σε όλη την προεκλογική εκστρατεία για την 

προεδρική εκλογή του 2012, με αποτέλεσμα ο Adam Sharp, επικεφαλής του Twitter και 

η ομάδα Κοινωνικής Καινοτομίας να καυχηθούν πως «Όλη αυτή η εκρηκτική ανάπτυξη 

στη συνομιλία έχει μετατρέψει το Twitter ως πλατφόρμα για πολιτική συζήτηση και 

έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων για ανάλυση. Έτσι είναι εύκολο να 

http://www.theteaparty.com/


 20 

καταλάβει κανείς γιατί οι αυθεντίες αποκαλούν τις προεδρικές εκλογές    του 2012 στις 

ΗΠΑ  ως οι εκλογές του Twitter (A New Barometer, 2012). 

Για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών συμπεριφορών των πολιτών ως μέρος 

των εκλογών του Twitter 2012, έχει γίνει μια μελέτη των τηλεθεατών η οποία 

ονομάζεται «κοινωνική παρατήρηση», δηλαδή συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του 

debate. Η ανάλυση αυτή καθοδηγείται από βασικές ερωτήσεις που διερευνούν το 

ποσοστό των συμμετεχόντων του tweeting κατά τη διάρκεια της συζήτησης και επίσης, 

η σχέση μεταξύ της δραστηριότητας του tweeting, των πολιτικών στάσεων και τις 

αντίστοιχες επιδράσεις τους. Στο τέλος εξετάζεται η σχέση μεταξύ του περιεχομένου 

των tweets και η αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση αυτά που δήλωσε στη συζήτηση. 

Η πρώτη γενική ερευνητική ερώτηση (Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με τα συχνότερα 

tweets ενώ βλέπετε ένα τηλεοπτικό debate;) εξετάζει σημαντικούς κοινωνικούς και 

δημογραφικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του φύλου (αρσενικό/θηλυκό), της 

κομματικής ταύτισης (Ρεπουμπλικάνων/Δημοκρατών), την πολιτική ιδεολογία 

(συντηρητική/φιλελεύθερη) και τη συχνότητα με την οποία κάποιος χρησιμοποιεί το 

Twitter το οποίο είναι το επίκεντρο αυτής της έρευνας. Με αυτήν την ερευνητική 

ερώτηση, μπορεί να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στις συμπεριφορές των χρηστών 

με βάση αυτά τα στοιχεία. 

Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα μας (Ποια είναι η σχέση μεταξύ των πολιτικών στάσεων 

και η συχνότητα των tweeting ενώ βλέπετε ένα τηλεοπτικό debate;) Με αυτήν την 

ερώτηση διερευνάται η συμπεριφορά των χρηστών κατά την διάρκεια του debate, η 

τάση για tweeting και πολιτικές συμπεριφορές οι οποίες έχει αποδειχθεί από παλιότερες 

έρευνες ότι επηρεάζονται από την παρακολούθηση ενός debate. Ουσιαστικά με αυτό το 

ερώτημα εξετάζεται η πολιτική αποτελεσματικότητα πληροφοριών μέσω της επαρκούς 

πολιτικής ενημέρωσης. Η έννοια της πολιτικής αποτελεσματικότητας των πληροφοριών 

είναι ένα σύνολο συμπεριφορών το οποίο στηρίζεται σε σημαντικές θεωρητικές σχέσεις 

μεταξύ των γενικών πολιτικών αποτελεσμάτων και τα συναισθήματα της εμπιστοσύνης 

στην πολιτική γνώση που κατέχει κάποιος. Ενώ παραδοσιακά η πολιτική 

αποτελεσματικότητα έχει οριστεί ως συναισθήματα ενός ατόμου που έχει την 

ικανότητα να επηρεάσει την πολιτική διαδικασία (Campbell, Gurin, & Miller, 1954), η 

έννοια της πολιτικής αποτελεσματικότητας πληροφοριών ορίζεται ως το επίπεδο 

εμπιστοσύνης που έχει κανείς στην πολιτική του γνώση και ότι διαθέτει επαρκείς 

γνώσεις για να συμμετάσχει στην πολιτική μέσα από διαδικασίες όπως είναι η ψήφος 

(Kaid, McKinney & Tedesco, 2007). Ένας αριθμός ερευνών στο πλαίσιο του 

τηλεοπτικού debate (McKinney & Chattopadhyay, 2007; McKinney & Rill, 2009; 
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McKinney, Rill, & Gully, 2011) βρήκαν ότι η παρακολούθηση των debate από την 

μεριά του θεατή συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτικής αποτελεσματικότητας των 

πληροφοριών. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με μεγαλύτερη 

πολιτική αποτελεσματικότητα πληροφοριών αισθάνονται πιο σίγουροι για την πολιτική 

τους γνώση και στην πραγματικότητα μπορούν να συμμετάσχουν με πιο συχνά tweets 

σε σχέση με εκείνους τους θεατές με λιγότερη πολιτική αποτελεσματικότητα 

πληροφοριών (McKinney et al, 2012). 

3.5.3. Τηλεοπτικές συζητήσεις (Debate) κατά την διάρκεια 

προεκλογικών εκστρατειών-Περιπτώσεις 

Όπως προαναφέραμε σε πολλές δημοκρατικές κοινωνίες, οι τηλεοπτικές συζητήσεις 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες. Η μορφή αυτών των 

συζητήσεων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, αν και μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια 

γενική τάση προς τους αυστηρούς κανονισμούς στους οποίους οι υποψήφιοι πρέπει να 

συμμορφώνονται με αυστηρά χρονικά πλαίσια και άλλους περιορισμούς που 

επιβάλλονται από τους συντονιστές της συζήτησης και των συνεντεύξεων (Brant & Van 

Praag, 2006; Trent & Friedenberg, 2008). 

Οι τηλεοπτικές συζητήσεις μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, 

οι McKinney και Warner (2013) παρουσιάζουν μια σειρά πειραμάτων στα οποία οι 

τηλεοπτικές συζητήσεις επηρεάζουν την ψηφοφορία. Επιπλέον υπάρχουν πολλά 

αληθινά παραδείγματα στον πραγματικό κόσμο με ισχυρές επιδράσεις. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η σημασία των τηλεοπτικών πολιτικών 

συζητήσεων κατά τη διάρκεια των εκστρατειών ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα 

με την πολιτική τους κουλτούρα και το πολιτικό τους σύστημα. Η Γερμανία, για 

παράδειγμα, δεν έχει μεταδώσει τέτοιες συζητήσεις όπως προεδρικές συζητήσεις ή 

συζήτηση υποψηφίων για την θέση του καγκελάριου. Το  εκλογικό σύστημα το οποίο 

επικρατεί δίνει βαρύτητα στην ψήφο που αντιστοιχεί στο κόμμα και όχι στον υποψήφιο 

πολιτικό. Παρ’ όλα αυτά, αν και οι δύο υποψήφιοι κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο της 

μελέτης, Angela Merkel και Peer Steinbrueck, εκλέγονται από το κοινοβούλιο και όχι 

απευθείας από τον ψηφοφόρο, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ήδη κατά την 

διάρκεια της συζήτησης, ήταν πράγματι εξαιρετικά πιθανό ότι ένας από τους δυο θα 

γίνει καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

Μετά από όλα αυτά οι ψηφοφόροι αποφασίζουν για την σύνθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου το κόμμα της Angela Merkel και αντίστοιχα την ίδια για καγκελάριο και 

είναι πολύ πιθανό να υποθέσει κανείς ότι η δομής του τηλεοπτικού debate να 
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παραλληλίζεται σε μεγάλο βαθμό με προεδρικές συζητήσεις σε άλλες χώρες. Σύμφωνα 

με αυτό ,υπάρχει μια έγκυρη κριτική σχετικά με την καθίδρυση του ίδιου του διαλόγου. 

Με τον περιορισμό της τηλεοπτικής συζήτησης των δύο υποψηφίων των δύο 

μεγαλύτερων κομμάτων, τονίζεται η εντύπωση εξατομικευμένων προεδρικών εκλογών 

και μειονεκτούν τα μικρότερα κόμματα παρόλο που σχηματίζουν συμμαχίες με τα δύο 

μεγάλα κόμματα και καταλήγουν στην κυβέρνηση πολύ συχνά. Μια παρόμοια 

συζήτηση έλαβε χώρα στην Ολλανδία, όπου στην αρχή της εκστρατείας, οι άνθρωποι 

ανέμεναν την δημόσια πολιτική συζήτηση μεταξύ των δύο υποψηφίων (Van den Dool, 

2012), ενώ το κόμμα ενός τρίτου υποψηφίου στο τέλος έγινε πολύ ισχυρότερο από τα 

δυο κόμματα τα οποία ήταν στην λίστα να εκλεγούν πρώτα. 

 

3.6. Ψηφιακή δημοσιογραφία 

Οι εθνογραφικές μελέτες έχουν αναλύσει και έχουν ρίξει φως στην προσαρμογή της 

ειδησιογραφίας στις νέες τεχνολογικές ευκαιρίες (Domingo et al, 2008; Groves and 

Brown-Smith, 2011; Hermida, 2010; Hermida et al. 2011; Klinenberg, 2005; Singer, 

2004). Μερικοί ερευνητές έχουν διερευνήσει πώς οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά δίκτυα όχι μόνο για να διαδώσουν την είδηση στο κοινό, αλλά και να 

σχολιάσουν τα γεγονότα που καλύπτουν τη συγκεκριμένη είδηση. Σύμφωνα με το 

άρθρο Lasorsa et al. (2012) αναλύθηκαν τα tweets των 500 κορυφαίων δημοσιογράφων 

στο Twitter για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιούν το Twitter κανονικά έτσι ώστε να 

προσαρμοστούν με την καθιερωμένη δημοσιογραφική ρουτίνα και τους κανόνες της. 

Ενώ ένα άλλο άρθρο Holton και Lewis (2011) εξέτασε ένα παρόμοιο δείγμα tweets 

δημοσιογράφων πάνω στο οποίο αξιολογείται η χρήση του χιούμορ, η οποία 

αντιπροσωπεύει ένα διάλειμμα από την παραδοσιακή δημοσιογραφική 

αντικειμενικότητα. Επιπλέον έγιναν μελέτες από τον Singer (2005), ο οποίος ανέλυσε 

20 εθνικά και τοπικά blogs πολιτικών ειδήσεων, όταν το blogging ήταν ακόμα σχετικά 

νέο στην κύρια είδηση, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικοί δημοσιογράφοι-

μπλόγκερ είχαν κάνει μόνο μερική προσαρμογή στις νέες δυνατότητες που 

προσφέρονται από το blogging. 

Επιπλέον έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται μελέτες πάνω στο Twitter στο πλαίσιο 

πολιτικών εκστρατειών εξετάζοντας τη χρήση του από την μεριά των πολιτικών, 

(Ausserhofer and Maireder, 2013) αλλά και το πολιτικό ενδιαφέρον του κοινού 

(Bekafigo and McBride, 2013; Burgess και Bruns, 2012). Ωστόσο λίγες είναι οι μελέτες 

οι οποίες εστιάζουν στις σχέσεις μεταξύ των δημοσιογράφων και τα μέσα κοινωνικής 



 23 

δικτύωσης και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αναλύουν τη συσχέτιση των πολιτικών και 

των δημοσιογράφων στο Twitter μέσω διαδικτυακών διασυνδέσεων και 

πληροφοριακών πηγών (Broersma and Graham, 2012; Verweij, 2012). Έτσι, τα 

ερωτήματα τα οποία γεννιόνται είναι σχετικά με το πώς τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν 

να αμφισβητήσουν, ακόμη και να σπάσουν, μερικούς από τους βασικούς κανόνες της 

πληροφόρησης. 

Μια σοβαρή επίπτωση των κοινωνικών μέσων διαδικτύωσης στον κόσμο της 

πληροφόρησης είναι η δημιουργία ειδήσεων από πολλούς χρήστες του διαδικτύου κάτι 

το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από μελέτες της ψηφιακής δημοσιογραφίας. 

Η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις απόψεις ενός τεράστιου αριθμού ανθρώπων, και να 

συνδεθεί με αυτούς δημιουργεί μια νέα πρόκληση για τους δημοσιογράφους και 

αποτελεί ένα άνοιγμα των μέσων ενημέρωσης στις νέες «φωνές» (Hermida et al, 2011). 

Σύμφωνα με τον Singer et al. (2011, 1), το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως μια 

μετάβαση σε έναν κόσμο στον οποίο τεράστιοι αριθμοί χρηστών συμβάλουν άμεσα σε 

κάτι που μόνο οι δημοσιογράφοι ήλεγχαν και είχαν πρόσβαση. 

Ειδικότερα όσον αφορά το Twitter, η ικανότητα της σύνδεσης και του retweeting 

μπορούν να αποτελέσουν ένα σύστημα για τη δημιουργία μιας κοινής συζήτησης. 

(Skewes, 2007). 

Τέλος, ο αντίκτυπος των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το θεμέλιο 

της αντικειμενικότητας προσφέρει μια ερώτηση που έχει προκαλέσει αντικείμενο 

συζήτησης μεταξύ εκείνων που μελετούν την ψηφιακή δημοσιογραφία. Προφανώς, η 

ικανότητα του Twitter για να διευκολύνει την ταχεία επικοινωνία ανάμεσα σε μια 

ευρεία γκάμα πηγών θα μπορούσε να αρχίσει να διαβρώνει κάποια χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής αντικειμενικότητας (με τρόπους που διάφοροι παρατηρητές το βρίσκουν 

είτε ευεργετικό είτε ανησυχητικό). Όμως το Twitter έχει την δυνατότητα να ενισχύσει 

την δυνατότητα ελέγχου για κάθε ισχυρισμό ο οποίος δημοσιεύεται και να διευκολύνει 

με αυτόν τον τρόπο τους δημοσιογράφους να αναπτύσσουν πιο εύκολα τις γνώμες τους. 

Μια πρόσφατη έρευνα Pew Research Center (2011β) σημειώνει ότι το Twitter με τον 

περιορισμό των 140 χαρακτήρων σε μια δημοσίευση ενισχύει άμεσα τη στιγμιαία 

παρατήρηση. Επιπλέον, στη μελέτη των tweets που σχετίζονται με τις εκλογές, μέσα 

από μια μεγάλη ποικιλία από χρήστες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Twitter είναι 

ένα περιβάλλον προσωποποιημένης πληροφόρησης από ότι ολόκληρη η 

μπλογκόσφαιρα. 

Εν ολίγοις, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αναμένει κανείς ότι τα κοινωνικά δίκτυα 

μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες και την ρουτίνα της πληροφόρησης. Σύμφωνα με 



 24 

μελέτη του Lasorsa et al. (2012) η πλατφόρμα και ο πολιτισμός του Twitter 

παρουσιάζουν τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να είναι πιο ανοιχτοί με τις απόψεις 

τους, πιο φιλελεύθεροι στην κατανομή των ρόλων τους, και πιο εμπεριστατωμένοι στο 

να είναι διαφανής η διαδικασία των ειδήσεων. Ωστόσο δική τους μελέτη, καθώς και 

άλλα έντυπα σχετικά με την ψηφιακή δημοσιογραφία (Singer, 2005), δείχνουν ότι οι 

δημοσιογράφοι δεν κάνουν πλήρη χρήση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

και ότι οι νέες μορφές προσαρμόζονται στις παλαιές χρήσεις περισσότερο από ότι το 

αντίστροφο. 

 

3.7. Επικοινωνία πολιτικού – πολίτη 

3.7.1. Επιρροή του πολίτη μέσω Twitter 

3.7.1.1. Ορισμός της επιρροής 

Στην ευρύτερη έννοιά του, «επιρροή» στη δημόσια επικοινωνία νοείται η ικανότητα 

ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης ως κόμβος στο δίκτυο επικοινωνιών να κατευθύνει τη 

διάχυση των καινοτομιών, πληροφοριών για την επίτευξη ορισμένων αποτελεσμάτων 

εντός του κοινού. Το αποτέλεσμα της επιρροής μπορεί να είναι τόσο πειστικό ώστε να 

μπορεί να αλλάζει ή να ενισχύει τις στάσεις και τις απόψεις των δικαιούχων. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι οι ψήφοι σε πολιτικές εκλογές (Schenk, 2007). 

Η δομή του δικτύου του Internet έχει αλλάξει τη διάχυση των πληροφοριών και των 

αποτελεσμάτων της επικοινωνίας. Ενώ στο πλαίσιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

κυριαρχούν μονόπλευρες (από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς το κοινό) και άμεσες 

επιδράσεις, στο Διαδίκτυο επικρατούν έμμεσες επιπτώσεις και πολυσταδιάστατη ροή 

της επικοινωνίας σε όλες τις κατευθύνσεις. Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι μέτρησης της 

επιρροής αλλάζουν, ενώ οι ερευνητές συνήθιζαν να αναγνωρίζουν τους διαμορφωτές 

της κοινής γνώμης από προσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ. δύναμη της προσωπικότητας), 

μετά την άνοδο των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχουν περισσότερα μετά-

δεδομένα να ελεγχθούν σχετικά με την έννοια της επιρροής. Πολλά έργα έχουν 

ασχοληθεί με τη μέτρηση της επίδρασης στο Twitter (Cha et al, 2010; Kwak et al, 2010; 

Weng et al; 2010; Bakshy et al, 2011). Η έννοια της επιρροής βασίζεται σε 3 

διαφορετικές προσεγγίσεις: 

 followership επιρροή 

 retweet επιρροή 

 mention επιρροή 



 25 

Η πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στον αριθμό των followers του κάθε χρήστη που 

δείχνει το μέγεθος του κοινού που τον ακολουθεί και κατ’ επέκταση αντιπροσωπεύει τη 

φήμη του σε κάποιο βαθμό. Πέρα από την απλή μέτρηση των followers, πρόσφατες 

μελέτες έχουν προτείνει και άλλες μετρήσεις οι οποίες είναι βασισμένες σε 

αλγόριθμους όπως είναι το Page Rank και το Twitter Rank οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη 

τόσο την ομοιότητα των followers όσο και τη δομής της ακολουθίας του κάθε χρήστη 

(Kwak et al, 2010; Weng et al, 2010). Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στο retweeting 

το οποίο δείχνει την ικανότητα του εν λόγω χρήστη να δημιουργήσει το περιεχόμενο 

του λογαριασμού του με tweets διαφορετικών χρηστών. Κάποιος μπορεί να μετρήσει 

την επιρροή μέσω του μεγάλου αριθμού των retweets που κάνει ο συγκεκριμένος 

χρήστης. Εναλλακτικά, άλλες μελέτες έχουν προτείνει για την μέτρηση της επιρροής το 

μέγεθος ολόκληρου του δέντρου διάχυσης που σχετίζονται με κάθε συμβάν το οποίο 

συνδέεται άμεσα με τη διάχυση και τη διάδοση των πληροφοριών (Kwak et, 2010; 

Bakshy, 2011 et.). Η τελική προσέγγιση για την επιρροή τονίζει την ικανότητα του 

χρήστη να προσθέτει και άλλους σε μια συνομιλία. Εδώ, ο αριθμός των mention των 

οποίων ένας χρήστης λαμβάνει, μπορεί να χρησιμεύσει ως μέτρο της επίδρασης. 

Σε μια έρευνα έγινε σύγκριση μεταξύ  των τριών διαφορετικών μέτρων επιρροής, τον 

αριθμό των followers, τον αριθμό των retweets, και τον αριθμό των mentions. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι περισσότεροι χρήστες που έχουν μεγάλο αριθμό 

followers δεν καταγράφουν τα υψηλότερα σκορ σε άλλα μέτρα σύγκρισης (Cha et al, 

2010). 

3.7.1.2. Επικοινωνία με τον πολίτη 

Το 1999, οι Blumler και Kavanagh μελέτησαν τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει το 

διαδίκτυο για την επίτευξη της πολιτικής επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν βρήκαν ότι εκείνη 

την εποχή, ενώ χρησιμοποιούσαν διαδικτυακά εργαλεία για επικοινωνιακούς σκοπούς, 

το διαδίκτυο ήταν ακόμα σε εμβρυικό στάδιο. Γι’ αυτόν το λόγο ο αντίκτυπος τους 

ήταν ελάχιστος . Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε προεκλογικές εκστρατείες στο 

Ηνωμένο Βασίλειο από το 2001 μέχρι το 2005 η άνοδος των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης συνέβαλε στο να γεφυρωθεί το μέχρι τότε χάσμα μεταξύ της πολιτικής και 

του κοινού στο οποίο απευθυνόταν (Coleman, 2005b; Coleman & Blumler, 2009). 

Με βάση την μελέτη του Coleman (2005a, 10-12 σελ.) αναπτύχθηκε η έννοια της 

«άμεσης εκπροσώπησης», που αποτελείται από τρεις βασικές προϋποθέσεις.  

 Πρώτον, η επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων και των πολιτών η οποία 

πρέπει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Απαιτεί μια συνομιλία, και δεν είναι 
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μόνο μια διαβούλευση. Οι εκπρόσωποι πρέπει να βρουν τρόπους να 

εκμεταλλευθούν την καθημερινή πολιτική συζήτηση που λαμβάνει χώρα μεταξύ 

του κοινού (Graham, 2011). Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη κοινών και αξιόπιστων 

χώρων στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί συνεργατική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εκπροσώπων και των πολιτών. 

 Δεύτερον, αυτή η συζήτηση μεταξύ των πολιτών και των εκπροσώπων θα 

πρέπει να έχει μόνιμο και εξελισσόμενο χαρακτήρα. 

 Τέλος, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα πρέπει να αρχίσουν να λογοδοτούν για τον 

εαυτό τους. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από απλά να αιτιολογήσουν, για 

παράδειγμα, τις δράσεις τους, όταν αμφισβητούνται από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

Με δεδομένη την διαδραστική και συμμετοχική φύση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολιτικοί 

υιοθετούν νέους επικοινωνιακούς χώρους. Το Twitter είναι μέσο ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος καθώς δεν είναι μόνο δημοφιλές, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά του 

αποτελούν μέσα για να δώσουν τον χώρο για την ανάπτυξη μιας πιο άμεσης σχέσης, 

μεταξύ πολιτικών και πολιτών (Graham et al., in press). Η άμεση δομή του Twitter 

μπορεί να διευκολύνει την εγγύτητα και την προβολή. Πράγματι, οι Lee και Shin (2012, 

p15) σε πειραματική έρευνα που έγινε αποδεικνύουν ότι η έκθεση στο χώρο του Twitter 

συμβάλλει στην αίσθηση ενός φιλικού πολιτικού και εμπνέει για μια “πρόσωπο με 

πρόσωπο” συνομιλία μαζί του. Οι πολιτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το Twitter τακτικά 

μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν την οικειότητα που τους προσφέρει το Twitter. 

Επιπλέον, το Twitter αποτελεί μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα μπορούσε να 

επιτρέψει σε έναν πολιτικό να αναπτύξει μια αμοιβαία σχέση με τους πολίτες, η οποία 

επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι υποψήφιοι 

μπορούν να ακούσουν και να συμμετάσχουν στην πολιτική συζήτηση με τους πολίτες 

σε αυτόν τον κοινόχρηστο χώρο. Όμως, στην πραγματικότητα σε ποιο βαθμό οι 

πολιτικοί χρησιμοποιούν το Twitter για να επιδιώξουν αυτού του είδους την σχέση με 

τους πολίτες; 

Τα στατιστικά στοιχεία από μελέτες δεν έχουν δείξει ακόμα την επιδίωξη αυτής της 

σχέσης. Όμως, ένα από τα κύρια συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν πολλές έρευνες 

είναι ότι οι πολιτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν το Twitter κυρίως για να μεταδίδουν τα 

μηνύματα τους και όχι για να αλληλεπιδρούν άμεσα με το κοινό (Glassman et al, 2010; 

Grant et al, 2010; Small, 2010, 2011; Larsson & Moe, 2011; Sæbø, 2011; Burgess & 

Bruns, 2012). Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανάλυση που έχει κάνει ο Golbeck (2010) 
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σε πάνω 6.000 tweets έχει αποφανθεί ότι οι εθνικοί νομοθέτες στις ΗΠΑ 

χρησιμοποιούν κυρίως το Twitter για την μετάδοση πληροφοριών και δραστηριοτήτων. 

Το συμπέρασμα αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα τρία τέταρτα του δείγματος. 

Ομοίως, σε μελέτη που διεξήγαγαν οι Jackson και Lilleker (2011) διαπίστωσαν ότι οι 

Βρετανοί βουλευτές χρησιμοποιούν το Twitter κυρίως ως εργαλείο για την 

αυτοπροβολή τους, για ανακοίνωση των εκδηλώσεων στις οποίες θα παρευρίσκονται 

καθώς επίσης και για δημοσίευση των επιτευγμάτων τους στο κοινοβούλιο. 

Αυτές οι μελέτες λοιπόν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν 

έχουν συμβάλλει σε αλλαγές των παραδοσιακών πολιτικών σχέσεων, αλλά 

εξακολουθούν να αποτελούν ένα ανεκμετάλλευτο εργαλείο για τους πολιτικούς. 

Επιπλέον μεγάλο μέρος της εμπειρικής έρευνας επικεντρώνεται στα δίκτυα και τα 

πρότυπα αλληλεπίδρασης που προκύπτουν μέσω μιας ανάλυσης των ειδικών hashtags 

στα οποίο οι πολιτικοί είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες (Larsson & Moe, 

2011; Small, 2011; Burgess & Bruns, 2012). Μελέτες που ερευνούν τη συμπεριφορά 

των πολιτικών tweets βασίζονται σε ανάλυση του δικτύου (Vergeer et al, 2011) ή 

επικεντρώνονται στην ηγεσία του κόμματος ή σε βουλευτές (Glassman et al, 2010; 

Golbeck et al, 2010; Grant et al, 2010; Small, 2010; Jackson & Lilleker, 2011; Sæbø, 

2011). Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα λίγες μελέτες για το πώς πολιτικοί υποψήφιοι 

συμπεριφέρονται στο Twitter κατά τη διάρκεια των εκλογών.  

3.7.1.3. Ηγέτες γνώμης (Opinion leaders) 

Έτσι λοιπόν παρ’ όλη τη σημαντικότητα αυτής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης 

δεν είναι ευρέως γνωστό πώς λειτουργεί ως κίνητρο πολιτικής. Γι’ αυτόν το σκοπό 

περισσότερη εστίαση δίνεται στο ρόλο του Twitter ως ηγέτης γνώμης (opinion leader) 

όπου οι χρήστες του Twitter παρακινούνται να εμπλακούν στις πολιτικές 

δραστηριότητες μέσα από ισχυρές διαπροσωπικές συζητήσεις και ανταλλαγές ιδεών. 

Τις βελτιωμένες δυνατότητες του Twitter, όπως η δυνατότητα να φέρει σε επαφή 

διαφορετικούς ανθρώπους σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να βοηθήσει τους 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης να ενισχύσουν την πολιτική τους συνείδηση, να 

κινητοποιήσουν τους υποστηρικτές και να συντονίζουν τις συλλογικές δράσεις. 

Παραδοσιακά οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης χαρακτηρίζονται από υψηλότερη 

κοινωνική κατάσταση, κοινωνικότητα, πολλές κοινωνικές επαφές και τείνουν να είναι 

περισσότερο εκτεθειμένοι σε ειδησεογραφικού περιεχομένου πολυμέσα. Ωστόσο, δεν 

ισχύουν τα ίδια για τους διαμορφωτές κοινής γνώμης στο περιβάλλον του Twitter. Για 

παράδειγμα, στο Twitter, η κοινωνική θέση δεν αφορά και δεν επηρεάζει ένα σύγχρονο 
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διαμορφωτή γνώμης. Προφανώς η εμπειρία είναι πολύ πιο σημαντική προϋπόθεση για 

το περιβάλλον του Twitter από ότι η κοινωνικοοικονομική του κατάσταση (Park,C.S, 

2013). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης στο 

Twitter τείνουν να παίζουν έναν ρόλο με τον οποίο διαδίδουν ειδήσεις, ανεξάρτητα από 

την κοινωνική, οικονομική ή πολιτική τους θέση. Δηλαδή, το Twitter δίνει σε κάθε 

χρήστη τις ευκαιρίες να γίνει ηγέτης γνώμης, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης θα 

μπορούσε να παράγει αισθητές και εκκεντρικές πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν 

να επιτυγχάνουν την συλλογή πληροφοριών για την προσέλκυση της δημόσιας 

προσοχής (Hwang & Shim, 2010). 

Το Twitter αποτελεί ένα γόνιμο έδαφος για την καθοδήγηση της γνώμης. Παρέχει ένα 

εύκολο εργαλείο επικοινωνίας που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να στείλει και να 

μοιραστεί πληροφορίες για τις δραστηριότητες του και τις απόψεις του (Honeycutt & 

Herring, 2009). Λόγω του προτερήματος του σύντομου μηνύματος, το Twitter μειώνει 

την απαίτηση των χρηστών για χρόνο και σκέψη για την σύνταξη του περιεχομένου του 

και καθιστά άμεση την ευελιξία επικοινωνίας, τη διαδραστικότητα και την ταχύτητα.  

3.7.1.4. Twitter ηγέτης γνώμης και πολιτική συμμετοχή 

Η πολιτική συμμετοχή έχει θεωρηθεί ως ένα βασικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας 

Verba, Schlozman, και Brady (1995). Έτσι, λοιπόν, πολιτική συμμετοχή ορίζεται ως η 

συμπεριφορά που προσπαθεί να επηρεάσει κυβερνητικές ενέργειες επηρεάζοντας με 

αυτόν τον τρόπο αποφάσεις της δημόσιας πολιτικής. Αυτό επιτυγχάνεται με 

παραδοσιακές δραστηριότητες όπως είναι η ψηφοφορία, δραστηριότητες σε πολιτικές 

εκστρατείες και δωρεά χρημάτων για τους υποψηφίους. Περιλαμβάνει επίσης τις 

συμβατικές συμπεριφορές όπως διαμαρτυρίες, καθώς και την αγορά προϊόντων για 

πολιτικούς λόγους. Σύμφωνα με Conway (1985) η πολιτική συμμετοχή νοείται ως οι 

δραστηριότητες τις οποίες οι πολίτες επιτελούν ώστε να επηρεάσουν διαφορετικά 

επίπεδα της κυβέρνησης, όπως είναι η δομή, οι πολιτικές της, κ.α. Εν συντομία η 

πολιτική συμμετοχή μπορεί να αναφέρεται ως πρόθεση ενός ατόμου να επηρεάσει την 

κυβέρνηση ή τις δημόσιες δράσεις μέσω διαφόρων εθελοντικών συμμετοχών. 

Όταν η διαμόρφωση της κοινής γνώμης συνδέεται με την πολιτική συμμετοχή υπάρχει 

ένα μεγάλο ζήτημα για τους σχολιαστές. Από ένα σημαντικό αριθμό μελετών 

διαπιστώθηκε ότι οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης είναι πολιτικά συνειδητοποιημένοι 

και ενεργοί πολίτες που έχουν την τάση να εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής 

στο δημόσιο ή πολιτικό χώρο (Black, 1982; Keller & Berry, 2003; Kingdon, 1970; 

Robinson, 1976). Είναι πιο πιθανό από τους υπόλοιπους πολίτες να συμμετάσχουν σε 
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πολιτικές δραστηριότητες, όπως η συνεισφορά σε ένα υποψήφιο κόμμα ή συμμετοχή σε 

πολιτικές συναντήσεις (Black, 1982; Kingdon, 1970). Επιπλέον, οι διαμορφωτές της 

κοινής γνώμης έχουν την τάση να κατευθύνουν τις αντιδράσεις των συμπολιτών για 

πολιτικά θέματα με τον καθορισμό και με την υποστήριξη συγκεκριμένων προτάσεων 

(Brosius & Weimann, 1996; Weimann & Bro- sius, 1994 ) 

Σε παρόμοια λογική κυμαίνονται και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης στον κόσμο 

του Twitter. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι διαμορφωτές της κοινής γνώμης έχουν την τάση 

να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό να 

συμβάλλουν στην ενημέρωση, στη συμμετοχή και κινητοποίηση των πολιτών για 

συλλογική δράση (Dahlberg, 2001; Norris, 2001). Εκτός από το ρόλο του Twitter στη 

διαμόρφωση κοινής γνώμης στην πολιτική διαδικασία, έχει ερευνηθεί αν τα κίνητρα για 

να χρησιμοποιήσει κάποιος το Twitter οδηγεί σε αυξημένη πολιτική δέσμευση. Δεκάδες 

παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι το πολιτικό κίνητρο ενισχύει την πολιτική 

εμπλοκή (Rokeach, 1973; Triandis, 1995). Ο Inglehart (1990) υποστήριξε ότι η άνοδος 

της στάθμης της γνωστικής κινητοποίησης, όπως το πολιτικό ενδιαφέρον συνδέεται με 

υψηλότερα επίπεδα της πολιτικής εμπλοκής. Επιπλέον, ο Funk (1998) σημείωσε ότι το 

αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον συμβάλλει στην προσπάθεια για την επίλυση των 

προβλημάτων της κοινότητας και στη δωρεά χρημάτων για περαιτέρω μελέτες. Πολλές 

μελέτες διαπίστωσαν ότι η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης συμβάλουν στην 

κοινωνική και πολιτική. Τα άτομα που κάνουν χρήση του περιεχομένου ειδήσεων είναι 

πιο πιθανό να ενδιαφερθούν στην πολιτική, προκειμένου να ικανοποιήσουν την 

επιθυμία να μείνουνε ενημερωμένοι. 

 

 

 

3.8. Χιούμορ και πολιτική 

3.8.1. Εισαγωγή 

Το χιούμορ ήταν ανέκαθεν μέρος των προεκλογικών εκστρατειών, αλλά σχεδόν ποτέ 

δεν έχει αναλυθεί σε επιστημονικό επίπεδο. Λόγω της αύξησης της δημοτικότητας του 

Twitter και των διαστάσεων που έχει πάρει το χιούμορ μέσω του διαδικτύου, έχουν 

εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σημασία του χιούμορ σε μια προεκλογική εκστρατεία 

και επίσης αν το διαδικτυακό χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκτόνωσης 

μέσα στην πολιτική εμπλοκή. Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα μελετηθεί, πως το 

χιούμορ στο διαδίκτυο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των εκλογών του 2005 στο 
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Ηνωμένο Βασίλειο, εξερευνώντας τόσο τα κίνητρα των εμπλεκόμενων φορέων που 

βασίζονται διαδικτυακά στο πολιτικό χιούμορ, όσο και τη φύση των ίδιων των 

κειμένων. Επικρατεί η άποψη ότι ενώ οι επίσημες εκστρατείες των κομμάτων 

χρησιμοποιούν το χιούμορ πολύ προσεκτικά, υπήρξε μια έξαρση του χιούμορ 

ξεκινώντας από τους ανεξάρτητους πολίτες, μέχρι και τους πιο παραδοσιακούς 

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, συνολικά, ο τρόπος που χρησιμοποιείται το 

χιούμορ είναι παράδοξος, δεδομένου ότι συχνά προσπαθεί να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή, αλλά από την άλλη πλευρά απεικονίζει την πολιτική ως ένα κυνικό 

παιχνίδι, αφήνοντας μια ασαφή εικόνα για την πολιτική συμμετοχή. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως το 2005 το Twitter μόλις είχε 

δημιουργηθεί και έτσι δεν έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως παίζει σε κάθε εκλογές 

που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η μελέτη που έγινε το 

2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ταυτόχρονα θα αναλυθούν τα γεγονότα που έγιναν 

στις ΗΠΑ  το 2012 με τη χρήση πλέον του Twitter. 

3.8.2. Διαδικτυακό χιούμορ 

Η σχέση μεταξύ του χιούμορ και της πολιτικής μέσω του Διαδικτύου μπορούν να 

αναλυθούν από δύο οπτικές γωνίες: 

 Πρώτον, το διαδικτυακό χιούμορ του ίδιου του πολιτικού ως μια μορφή 

πολιτικής συμμετοχής. Αυτή η συμμετοχή θεωρείται πως το πολιτικό πρόσωπο 

είναι σαν ο «μαέστρος μιας μπάντας». Με αυτήν την έννοια, το διαδικτυακό 

χιούμορ είναι ένα μέσο, μέσω του οποίου κάποιος προσπαθεί να πείσει τους 

πολίτες να ταυτιστούν με ένα συγκεκριμένο πολιτικό ή οι ίδιοι οι πολίτες να 

στραφούν προς έναν αντίπαλο και να τον γελοιοποιήσουν (Speier, 1998; 

Yarwood, 2001). 

 Δεύτερον, το διαδικτυακό χιούμορ του ίδιου του πολιτικού ως μια μορφή 

παιχνιδιού ρόλων. Εάν το παιχνίδι ρόλων θεωρηθεί, όπως προείπαμε οργανικό, 

τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλή συνομιλία. 

3.8.3. Χιούμορ, πολιτική συμμετοχή και ο ρόλος του Διαδικτύου 

Η ιδέα ότι το χιούμορ των πολιτών μπορεί να βοηθήσει να κάνει την πολιτική πιο 

προσιτή στο λαό έχει αποκτήσει περισσότερο κοινό τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι 

κοινοί πολιτικοί λογαριασμοί (ιδιαίτερα στο Twitter το οποίο χρησιμοποιούν κατά 

κόρον οι πολιτικοί) έχουν επικεντρωθεί σε κάποιες μετρήσιμες πρακτικές, όπως η 

ψηφοφορία, η ένταξη σε πολιτικές παρατάξεις ή επικοινωνία με άλλους πολιτικούς 
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(Barnes & Kaase, 1979; Parry et al, 1992). Όμως αυτή η δημόσια συμμετοχή φαίνεται 

να απειλεί την νομιμότητα των δημοκρατικών θεσμών (Norris, 2002; Pattie et al, 2003; 

Pattie et al, 2004). Αυτό έχει οδηγήσει σε μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να 

λειτουργεί η πολιτική συμμετοχή. 

Δεν αποτελεί έκπληξη πως μερικοί έχουν προαναγγείλει ότι με την άνοδο των νέων 

ΤΠΕ, όπως το Διαδίκτυο θα παρέχεται μια μερική λύση για το πρόβλημα της πολιτικής 

επικοινωνίας. Οι ΤΠΕ,  όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα SMS, 

έχουν θεωρηθεί ως πιο βολικά, πιο ελκυστικά και διαδραστικά μέσα για την τόνωση της 

συμμετοχικής δραστηριότητας, ιδίως για τους νεότερους πολίτες, οι οποίοι είναι 

λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν στην επίσημη πολιτική δράση (Electoral commission, 

2002; Howland & Bethell, 2002). 

Ειδικότερα, συχνά θεωρείται πως μέσω των νέων εφαρμογών ΤΠΕ, όπως τα κοινωνικά 

δίκτυα (Facebook, Twitter κτλ) ενθαρρύνεται ένα νέο στυλ μιας άτυπης ανακοίνωσης 

στην οποία το χιούμορ παίζει κεντρικό ρόλο. Έτσι, αν οι πολιτικοί παράγοντες 

επιθυμούν να εμπλακούν με το κοινό θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο στυλ 

των ανακοινώσεων: 

Η πολιτική συνδέεται με τη δυσπιστία και οι πολιτικοί που κάνουν χρήση του 

διαδικτύου αναρτώντας μηνύματα με ξηρή πολιτική γλώσσα δικαίως θα πρέπει να 

φοβούνται την κατακραυγή. Αλλά τα αστεία εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα. Μια 

συμπεριφορά που θα κάνει τον πολίτη να γελάσει όμως, είναι αποδεκτή στο 

διαδίκτυο. 

(Cain et al, 2001) 

 

3.8.4. Χιούμορ, πολιτική και το Διαδίκτυο ως ένα παιχνίδι ρόλων 

Ο όρος «παιχνίδι» περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο έννοιες στην ακαδημαϊκή και λαϊκή 

ομιλία.  

 Πρώτον, αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εθελοντική δραστηριότητα, όπως το 

ποδόσφαιρο ή τη Monopoly, τα οποία συνδυάζουν τα άκρα, τα μέσα, τους 

κανόνες, τον εξοπλισμό και τη χειραγώγηση της δράσης (Eskelinen, 2001) όπου 

και τα δυο στεγάζονται σε ένα ορισμένο χώρο και χρόνο (Walther, 2003). 

 Η δεύτερη έννοια που αποδίδεται στον όρο είναι μεταφορική. Σύμφωνα με τον 

Minnema (1998, σ. 21), ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίστηκε από μια αξιόλογη 

αύξηση της χρήσης των όρων «παιχνίδι» και «παίζω» ως μεταφορές για 

διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής.  



 32 

Η ιδέα του παιχνιδιού είναι στενά συνδεδεμένη με τον όρο «παίζω», το οποίο 

αναφέρεται όχι μόνο σε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού, αλλά και σε πιο ανοικτού τύπου δραστηριότητες, όπως το «make believe» 

(το να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν). Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το χιούμορ, η 

πολιτική και το Διαδίκτυο μπορούν όλα να θεωρηθούν ως παραδείγματα παιχνίδι-

παίζω. 

 

3.8.5. Έρευνα, ερωτήσεις και μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής και του παιχνιδιού, εξετάστηκαν πρώτα οι πολιτικοί τη 

στιγμή που παρήγαγαν διαδικτυακό χιούμορ και τα κίνητρά τους. Χρησιμοποιούσαν, 

άραγε, το χιούμορ για να ενθαρρύνουν ορισμένες μορφές συμμετοχής από τους 

χρήστες, ή το χρησιμοποιούσαν για να προσδώσουν έναν εύθυμο χαρακτήρα; Έπειτα, 

εξετάστηκε η φύση των εκλογών σε απευθείας σύνδεση με το χιούμορ. Ποια ήταν τα 

ειδικά χαρακτηριστικά του; Ποιοι ήταν οι στόχοι; Για να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα 

ακολουθήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι έρευνας (Shifman, L., Coleman, S., & Ward, S., 

2007): 

 

Website monitoring: Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στον Ηνωμένο 

Βασίλειο, παρακολουθήθηκαν τακτικά τέσσερις τύποι των βρετανικών sites:  

 20 ιστοσελίδες από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των κοινοβουλευτικών αλλά και μη κοινοβουλευτικών. 

 4 ιστοσελίδες που βασιζόταν στο να δημιουργούν «viral e-mails» Που είχαν 

στόχο το χιούμορ. Να σημειωθεί πως αυτά μας έδωσαν πολύ υλικό και 

βοήθησαν αρκετά στην έρευνα. 

 Ένας μεγάλος αριθμός καθιερωμένων ιστοσελίδων που έχουν στόχο τη σάτιρα 

οι οποίες εκείνη την περίοδο ασχολήθηκαν με ειδήσεις και θέματα 

επικαιρότητας. 

 Τέλος, τμήματα από ιστοσελίδες μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίες ήταν 

αφιερωμένες στις εκλογές (όπως το Channel 4 που δημιούργησε τμήμα 

κινουμένων σχεδίων ειδικά για τις εκλογές). 

 

Συνεντεύξεις: Παρατηρήθηκαν οι συμπεριφορές από 10 συνεντεύξεις που δόθηκαν 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος κυρίως για να βγει το 
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συμπέρασμα ποια ήταν τα κίνητρα για να χρησιμοποιηθεί (ή να μην χρησιμοποιηθεί) το 

χιούμορ μέσω διαδικτύου. 

Ανάλυση περιεχομένου: Αναλύθηκαν τρία είδη χιούμορ μέσω του διαδικτύου. Τα 

παιχνίδια, οι γελοιογραφίες και οι αφίσες. Η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε 

για να εξετάσει τα κινούμενα σχέδια και τις αφίσες (ο αριθμός των online παιχνιδιών 

ήταν πολύ μικρός για να αξιολογηθεί δεόντως από την ανάλυση περιεχομένου). Μετά 

από την ανάλυση έγιναν αντιληπτές πέντε μεταβλητές: 

 Issues: Ποια θέματα των κομμάτων σχολιάστηκαν από τα σατιρικά sites; 

 Meta political comments: Ποιες αναρτήσεις ή σχολιασμοί πολιτικών τονίστηκαν 

περισσότερο στα σατιρικά κείμενα; 

 Targets: Ποιοι ήταν οι στόχοι των σατιρικών κειμένων, αλλά και σκίτσων; 

 Scorned features: Ποια κείμενα είχαν περιφρονηθεί; 

 Aggressiveness: Τα κείμενα προωθούσαν τη φυσική σάτιρα προς τους 

πολιτικούς ή/και έκαναν χρήση επιθετικής γλώσσας (συμπεριλαμβανομένων 

προσβολές και βρισιές);  

Τα κωμικά κείμενα κωδικοποιήθηκαν από δύο κωδικοποιητές. Η αξιοπιστία του 

κωδικοποιητή, βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγμα 30 κειμένων (Cohen’s kappa). 

 

3.8.6. Τα κείμενα. Online, offline και τα πολιτικά παιχνίδια 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια προσεκτική εξέταση των τριών ειδών: 

 Τα πολιτικά παιχνίδια: ένα νέο είδος που διακρίνεται από την ψηφιακή 

τεχνολογία. 

 Τις πολιτικές γελοιογραφίες: ένα παλιό αλλά δοκιμασμένο είδος, στο οποίο το 

Διαδίκτυο λειτουργεί κυρίως ως ένα νέο πεδίο για προ-υπάρχον περιεχόμενο. 

 Το τρίτο είδος χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: σε αφίσες γελοιογραφίες που 

βασίζονται σε υπολογιστή/διαδίκτυο και offline γκράφιτι του δρόμου. 

Όσον αφορά το κομμάτι του Twitter και στις εκλογές του 2012 που διεξήχθησαν στις 

ΗΠΑ όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται μέσα στην εφαρμογή του Twitter και 

παρακάτω θα αναφέρουμε ταυτόχρονα παραδείγματα. 
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3.8.6.1. Παιχνίδια 

Η προεκλογική εκστρατεία παρήγαγε ένα σχετικά μικρό αριθμό από διαδικτυακά 

χιουμοριστικά παιχνίδια. Η πολιτική σημασία αυτών των παιχνιδιών είναι στενά 

συνδεδεμένη με το ότι ο «πολίτης» καλείται να πάρει μέρος σε αυτά. Μάλιστα τα 

περισσότερα από αυτά απαιτούν έναν υψηλό αριθμό συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες δεν 

μπορούν να παραμείνουν παθητικοί σε ένα παιχνίδι. Αντιθέτως, καλούνται να πάρουν 

μέρος. Στη δημοκρατία, στις μέρες μας, αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. 

Δεδομένου ότι οι «ενεργοί πολίτες», θεωρείται πως αντιδρούν καλύτερα από τους 

παθητικούς, τότε κάποια από τα παραπάνω είδη, όπως τα παιχνίδια, μπορεί να 

θεωρηθούν ως η αρχή για την αλλαγή των παθητικών σε ενεργούς πολίτες. Ωστόσο, το 

κύριο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι: «Τι είδους δραστηριότητα απαιτείται 

από τον παίκτη σε αυτά τα παιχνίδια;» 

Στις εκλογές του 2005, τα παιχνίδια έτειναν να είναι δύο τύπων. Από αυτά που 

χαρακτηρίζονται από τη βία και εκείνα που χαρακτηρίζονται από το σεξ. Στα βίαια 

παιχνίδια περιλαμβάνονται το «Election Snowball» ((Οι εκλογές της χιονοστιβάδας) 

ένα παιχνίδι το οποίο δημιουργήθηκε από το «Εβιάν») και το «Mudslinging» ((μτφ 

Λασπολογία) που δημιουργήθηκε από το «BBC Radio One»). Και τα δύο παιχνίδια 

βασίστηκαν σε ένα πολύ απλό σύνολο κανόνων: ο παίκτης ρίχνει ένα φανταστικό 

αντικείμενο (χιόνι ή λάσπη) σε κάποιον υποψήφιο πολιτικό από οποιοδήποτε κόμμα. 

Όποιος πετύχει τους περισσότερους πολιτικούς, κερδίζει την υψηλότερη βαθμολογία. 

Ένα άλλο παρόμοιο παιχνίδι ήταν το «Punch a Celeb» (μτφ. Χτύπα ένα διάσημο) το 

οποίο προέτρεπε έναν πολίτη να χτυπήσει με τη γροθιά του όχι μόνο οι πολιτικούς, 

αλλά και διασημότητες από τη μουσική, τον αθλητισμό και τον κινηματογράφο. 

Στις εκλογές του 2012 η εταιρία Miniclip παρουσίασε το παιχνίδι «Election special» και 

το εισήγαγε διαφημίζοντας το πρώτα από το λογαριασμό της στο Twitter. Να σημειωθεί 

πως μέσα στην πρώτη ώρα είχε σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου retweets. Στο 

παιχνίδι ο κάθε παίκτης διάλεγε μια πλευρά. Αυτήν του Obama ή του McCain. Μαζί με 

τον κάθε αρχηγό θα έπρεπε να επιλέξει και άλλους 3 συμμάχους. Όταν το παιχνίδι 

ξεκινάει πάνω στο χάρτη των ΗΠΑ, ο οποίος έχει χωριστεί σε μικρά τετράγωνα, οι 

παίκτες κινούνται και προσπαθούν να χτυπήσουν τέσσερις αντιπάλους τους από την 

απέναντι μεριά. 
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Εικόνα 1: Εισαγωγή του παιχνιδιού 

 

Εικόνα 2: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

 

Αυτά τα χιουμοριστικά παιχνίδια μπορούν να αναλυθούν σύμφωνα με τη θεωρία του 

Freud (1905/1976), η οποία περιγράφει το χιούμορ ως μια κοινωνικά αποδεκτή διέξοδο 

έτσι ώστε να κατασταλούν η βίαια και σεξουαλικές ορμές. Ο Freud προσπάθησε να 

εξηγήσει πως αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι ένας τρόπος εξομάλυνσης των 

επιθετικών παρορμήσεων που έχουν οι πολίτες προς τους πολιτικούς.  

http://www.miniclip.com/games/election-special/en/
http://www.miniclip.com/games/election-special/en/
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Αυτά τα αρνητικά μηνύματα δεν κατευθύνονται προς ένα συγκεκριμένο πολιτικό: Τα 

πρόσωπα των αρχηγών των κομμάτων μπορεί να φάνηκαν στα παιχνίδια, αλλά στο 

τέλος φάνηκε πως έπαιξε το ρόλο του «homo-politicos» (μτφ. πολιτικάντιδες), το οποίο 

μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από άλλους πολιτικούς. Το μήνυμα που βγήκε από 

αυτό το είδος της πολιτικής εκπροσώπησης υπονόμευσε τις επιλογές των πολιτών στις 

εκλογές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκλογές οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν τον 

καταλληλότερο γι’ αυτούς ηγέτη ή κόμμα, τα παιχνίδια μάς μεταφέρουν το μήνυμα πως 

όλοι είναι ακατάλληλοι και έτσι δεν έχει σημασία ποιον θα επιλέξει ο κάθε πολίτης. 

 

3.8.6.2. Κινούμενα σχέδια 

Λίγες ημέρες αφού ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, το Channel 4, ανακοίνωσε ένα 

διαγωνισμό cartoon, στον οποίο οι πολίτες κλήθηκαν να αποστείλουν τις δικές τους 

πολιτικές γελοιογραφίες σχετικά με τις εκλογές. Περισσότερες από 500 αποστάλθηκαν 

στο κανάλι και 98 από αυτές επιλέχθηκαν να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα του 

Channel 4. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση περιεχομένου, 95 γελοιογραφίες (οι άλλες 

τρεις ήταν θολές) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις μεταβλητές που προαναφέρθηκαν, 

δηλαδή των issues, meta political comments, targets και scorned features. Μέσω αυτής 

της ανάλυσης οι γελοιογραφίες διαχωρίστηκαν σε δύο τύπους: Αυτές που 

προσανατολίζονται σύμφωνα με το θέμα και αυτές  που προσανατολίζονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία. 

Η πρώτη και μικρότερη ομάδα των κινουμένων σχεδίων (35), επικεντρώθηκε σε θέματα 

που είχαν συζητηθεί στις εκλογές. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές ήταν για το 

Ιράκ (21 από τα 35 κινούμενα σχέδια). Ο στόχος τους ήταν κυρίως ο Τόνι Μπλερ, ο 

οποίος απεικονίζεται πως εξαρτάται πάρα πολύ από τις ΗΠΑ (παρακάτω 

γελοιογραφία). Εκτός από το Ιράκ, κανένα άλλο θέμα δεν είχε τόσο μεγάλο στόχο. Οι 

υπόλοιπες 14 γελοιογραφίες είχαν διαφορετικά θέματα. 
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Εικόνα 3: Γελοιογραφία Anti-Blair  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των γελοιογραφιών (60), οι οποίες συγκαταλέγονται στην 

κατηγορία «Process-oriented», δεν επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα αλλά 

αντικατοπτρίζουν μια πιο κυνική προσέγγιση με βάση το παιχνίδι στην πολιτική. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι γελοιογραφίες αυτές αποσκοπούν ενάντια σε όλους τους 

πολιτικούς εν γένει και όχι ένα συγκεκριμένο πολιτικό, γελοιογραφώντας είτε και τα 

τρία βασικά κόμματα (20), είτε τους Μπλερ και Χάουαρντ (6), είτε τους πολιτικούς σε 

γενικές γραμμές (5). Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε αυτού του είδους τις 

γελοιογραφίες ήταν αυτά που έφεραν τον τίτλο «lack of ideology» ή «anything for a 

vote» (μτφ έλλειψη ιδεολογίας ή τα πάντα για μια ψήφο) (16), στις οποίες οι πολιτικοί 

απεικονίζονται ως τα πιο κυνικά πρόσωπα που υπάρχουν τα οποία θα κάνουν οτιδήποτε 

για να κερδίσουν τις εκλογές. 

Οι «process-oriented» (μτφ προσανατολισμένες στη διαδικασία) γελοιογραφίες 

πλαισιώνονται από δύο τύπους μεταφοράς. Η πρώτη περιγράφει την πολιτική από την 

άποψη ενός show (π.χ. μιας ροκ παράστασης, ενός τσίρκου ή ενός κουκλοθέατρου) 

μεταφέροντας το μήνυμα ότι στην πολιτική όλα είναι σχετικά με την απόδοση και τις 

εντυπώσεις. Οι πολιτικοί εμφανίζονται στο κοινό πως λένε το σωστό και πως δεν 

υπάρχει τίποτα πιο σωστό πέρα από αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι. Το δεύτερο είδος της 

μεταφοράς  περιγράφει την πολιτική ως ένα παιχνίδι: ένα ολυμπιακό άθλημα, ένα ρινγκ 

του μποξ ή το φιδάκι (επιτραπέζιο παιχνίδι). Αυτά τα κινούμενα σχέδια έδιναν το 

μήνυμα ότι στην πολιτική όλα έχουν σχέση με τη νίκη και την ήττα, και τα πραγματικά 

ζητήματα είναι πολύ μακριά από τα μυαλά των πολιτικών. 

http://www.channel4.com/news/microsites/E/election2005/gallery_65_cartoongallery.html
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Συνολικά, θα μπορούσε να ειπωθεί πως:  

 Το μήνυμα το οποίο μεταφέρεται από τις γελοιογραφίες μπορεί να διαβαστεί ως 

εξής: ‘We know that contemporary UK politics is just a game – and we criticize 

it’ (μτφ. Γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 

απλά ένα παιχνίδι και το επικρίνουμε). 

 Ο στόχος του διαγωνισμού του Channel 4 ήταν για να ενθαρρύνει τους 

ανθρώπους να συμμετάσχουν στην πολιτική. 

 Οι γελοιογραφίες που απεικόνιζαν όλους τους υποψηφίους ως τα πιο κυνικά 

όντα θα μπορούσε να αποδειχθεί άχρηστη (γελοιογραφία παρακάτω). 

 

Εικόνα 4: Γελοιογραφία ‘Politics as a cynical show’ cartoon (by Mark Fisher) 

 

3.8.6.3. Αφίσες 

Οι ανατρεπτικές αφίσες ή posters στην προεκλογική εκστρατεία ήταν σε δύο μορφές: 

σε διαδικτυακά posters και σε offline γκράφιτι του δρόμου (τα οποία στη συνέχεια 

φωτογραφήθηκαν και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο). Και οι δύο μορφές κυμαίνονταν 

ανάμεσα σε πραγματικότητα και μεταφορά, σε επίσημη και ανεπίσημη, σε σοβαρή και 

χιουμοριστική. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά, με βάση την ανάλυση από 53 

αφίσες διάφορων ιστοσελίδων, έδειξε κάποιες διαφορές μεταξύ τους. 

Τα 26 διαδικτυακά posters δημιουργήθηκαν τόσο από τους διαχειριστές των 

ιστοσελίδων όσο και από το κοινό (Channel 4). Και οι αφίσες διέφεραν σε σχέση με 

τους στόχους: οι 14 είχαν στόχο τους συντηρητικούς και τον Χάουαρντ, οι 9 τους 

http://www.channel4.com/news/microsites/E/election2005/gallery_48_cartoongallery.html
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εργατικούς και τον Μπλερ και από 1 για τους Φιλελεύθερους και τους Δημοκράτες. Στο 

ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα διαδικτυακά posters, όπως και οι γελοιογραφίες. 

5 από αυτές είχαν θέμα το Ιράκ και 3 θέμα τη μετανάστευση. Ωστόσο, σε αντίθεση με 

τα κινούμενα σχέδια, το σατιρικό ύφος των αφισών ήταν πιο ήπια. Για παράδειγμα, μία 

μακέτα αφίσας ρωτούσε: «I mean – How hard it is to write in a grownup font?», 

αναφερόμενη στη γραμματοσειρά της αφίσας των συντηρητικών. Μια άλλη αφίσα 

απεικονίζει τις φωτογραφίες του Μπλερ και του Howard υπό τον τίτλο «Who do you 

want to ruin the country?» (το ruin αντικαθιστά το ρήμα run). Αυτές οι αφίσες ήταν πιο 

ήπιας μορφής, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο τους, αλλά και ως προς τη μορφή τους. 

Η προπαγάνδα ή η «χειραγώγηση» των posters έγινε με πιο κομψό τρόπο. 

Σε αντίθεση με τα διαδικτυακά posters, τα γκράφιτι έχουν μια μακρά ιστορία. Σε 

πολλές σύγχρονες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τα γκράφιτι είναι παράνομα και 

ως εκ τούτου δημιουργούνται ανώνυμα και κρυφά. Όμως, σχεδιάζονται για να 

τραβήξουν την προσοχή των πολιτών στο μήνυμα που μεταφέρουν, το οποίο σε πολλές 

περιπτώσεις είναι αμφιλεγόμενο και πολύ πιθανό να μην εμφανιστούν στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Τα γκράφιτι, όμως, θεωρούνται ως μια μορφή επικοινωνίας που 

επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράσουν δημοσίως ένα αμφιλεγόμενο περιεχόμενο 

(Hanauer 2004). 

Αυτή η αμφιλεγόμενη τάση ήταν εμφανής στα γκράφιτι που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Τα 27 που αναλύθηκαν διέφεραν πολύ από τα 

διαδικτυακά posters σε τρία χαρακτηριστικά: 

1. Όλα τα γκράφιτι ήταν συντηρητικά. Μια μερική εξήγηση γι’ αυτό θα μπορούσε 

να είναι λόγω του περιεχομένου των αφισών των συντηρητικών που έμοιαζαν 

με γκράφιτι: οι αφίσες είχαν συνθήματα που ήταν γραμμένα με το χέρι και είχαν 

συνθήματα τύπου: «Are you thinking what we are thinking?» είχε διατυπωθεί 

έτσι ώστε να υπάρχει μια γρήγορη απάντηση. Μια άλλη είχε περιεχόμενο που 

άγγιζε τους φόβους των πολιτών. «How would you feel if a bloke on early 

release attacked your daughter? » Αυτός ο σχεδιασμός της εκστρατείας είχε 

στόχο να προσελκύσει τους νέους που απέχουν από τις εκλογές. Όμως οι νέοι 

προσελκύονται από τα γκράφιτι και έτσι δημιουργείται μια σχέση με την 

πολιτική χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα. 

2. Οι αφίσες προσέλκυσαν το κοινό περισσότερο από ό, τι τα διαδικτυακά posters 

στην προεκλογική εκστρατεία, ειδικά αυτές που είχαν σχέση με τη 

μετανάστευση. 13 από 27 αφίσες επέκρινε την μεταναστευτική πολιτική των 
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συντηρητικών, όπου συνήθως αναφέρονται σε αυτήν ως ρατσιστική (παρακάτω 

εικόνα). 

3. Μια τρίτη διάφορά μεταξύ των αφισών και των διαδικτυακών posters είναι το 

επίπεδο της επιθετικότητας και της βίας. Τα διαδικτυακά posters ήταν συνήθως 

χιουμοριστικές και καλοήθεις, ενώ οι αφίσες ήταν πολύ πιο επιθετικές τόσο στο 

περιεχόμενο όσο και στη μορφή της γλώσσας. Από τις 27 αφίσες που 

αναλύονται, στις 6 χρησιμοποιείται ισχυρή, προσβλητική γλώσσα όπως «you 

Tory shit» και σε 17 επιθετικά παραβιάστηκε η μορφή των αφισών (π.χ. 

σβήνοντας ή προσθέτοντας λέξεις με σπρέι από πάνω). 

Με την έξαρση των κινητών τηλεφώνων όπου στο καθένα υπάρχει μια φωτογραφική 

μηχανή, μπορούμε να πούμε πως οι γελοιογραφίες μετατράπηκαν σε εικόνες και αφίσες 

στις οποίες ο κάθε χρήστης αναρτούσε στο λογαριασμό του στο Twitter και αν ήθελε 

έγραφε το δικό του σχόλιο επάνω στη φωτογραφία. Στην ουσία οι φωτογραφίες 

μετατράπηκαν πολύ εύκολα σε γελοιογραφίες στις εκλογές των ΗΠΑ το 2012 και 

δημοσιοποιήθηκαν από τον καθένα ξεχωριστά και έτσι ο κάθε χρήστης μπορούσε να δει 

ζωντανά την κάθε κοινοποίηση που γινόταν εκείνη τη στιγμή. 

 

 

Εικόνα 5: Εικόνα με σχολιασμό αναρτημένη στο Twitter 

http://www.twitter.com/
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3.8.7. Συμπεράσματα 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας έγινε η ανάλυση της σχέσης μεταξύ του χιούμορ, της 

πολιτικής και του Διαδικτύου μέσω της μελέτης περίπτωσης των εκλογών που 

διεξήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2005 και της μελέτης περίπτωσης των εκλογών 

στις ΗΠΑ το 2012. Έγινε προσπάθεια να απαντηθούν δυο απλές ερωτήσεις. Πως 

χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό χιούμορ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

εκστρατείας, ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είχε το χιούμορ μέσα σε αυτήν την 

περίοδο. 

Η ανάλυσή επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού χιούμορ κατά τη 

διάρκεια της εκστρατείας. Αναλύθηκαν χιουμοριστικά κείμενα από τα τρία είδη που 

διαφέρουν ως προς τη σχέση τους με το Διαδίκτυο: 

 παιχνίδια,  

 κινούμενα σχέδια,  

 αφίσες.  

Τα περισσότερα από όλα τα κείμενα που εξετάστηκαν εκφράζουν την ιδέα ότι η 

πολιτική είναι ένα κυνικό παιχνίδι και τίποτα περισσότερο. Τα κείμενα σπάνια 

ασχολούνται με τα βασικά ζητήματα των εκλογών (μία εξαίρεση ήταν το Ιράκ) και 

επικεντρώνονται στην κούρσα της διαδοχής. Ενώ, πολλές γελοιογραφίες 

αντιπροσώπευαν μια πολύ καλή άποψη σχετικά με τον πολιτικό κόσμο και τους 

κανόνες του, τα περισσότερα από τα παιχνίδια και τις αφίσες φάνηκαν αντιμετωπίζουν 

όλο τον πολιτικό κόσμο με τον χειρότερο τρόπο χωρίς διακρίσεις. Σε γενικές γραμμές, 

οι γελοιογραφίες και τα γκράφιτι του δρόμου έδειξαν πως μεταφέρουν ισχυρότερη 

αρνητική στάση απέναντι στην υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα απ ότι τα παιχνίδια και 

οι αφίσες. 

Τέλος, αν και κεντρικό μέλημα ήταν τα χιουμοριστικά κείμενα, αξίζει να τονιστεί ένα 

τελευταίο πρόβλημα σχετικά με το δυνητικό κοινό και το διαδικτυακό χιούμορ. Εάν ο 

κύριος λόγος για την ανάπτυξη χιούμορ είναι να κάνει τους ανθρώπους πιο πολιτικά 

ενεργούς, τότε το διαδικτυακό χιούμορ είναι πιθανό να έχει ένα σχετικά περιορισμένο 

ρόλο. Μπορεί κάλλιστα να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κινητοποίηση του ήδη 

ενεργού πολιτικά κοινού, αλλά στην παρούσα μορφή του, είναι απίθανο να φτάσει να 

αγγίξει περισσότερο κοινό από αυτό. Ακόμη και όταν το κάνει, μπορεί απλά να 

ενισχύσει τις αρνητικές όψεις των πολιτικών και της πολιτικής διαδικασίας. Προφανώς, 

περαιτέρω έρευνα εξακολουθεί να απαιτείται για την ερμηνεία των αντιδράσεων του 
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κοινού απέναντι στο διαδικτυακό χιούμορ ιδίως όταν αυτό προορίζεται σε κοινό που 

απέχει από την εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, το συμπέρασμά που βγαίνει είναι πως το 

χιούμορ χρησιμοποιήθηκε για να προσελκύσει τους ανθρώπους στην εκλογική κάλπη. 

 

3.9. Περίληψη 

Έχει προαναφερθεί, πως το Twitter είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Είναι απλό στη χρήση και ο χρήστης θα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε, 

λακωνικά, στα όρια που προϋποθέτει η εφαρμογή να αναρτήσει αυτό που θέλει. Γι’ 

αυτόν το λόγο έχει υιοθετηθεί από τους πολιτικούς, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως 

μέσο επικοινωνίας με τους πολίτες. Με αυτήν την εφαρμογή ανακοινώνουν τις 

πολιτικές θέσεις τους, που θα παρευρεθούν κάποια συγκεκριμένη ώρα ή ακόμα και να 

συνομιλήσουν με τους πολίτες. 

Η κορύφωση της πολιτικής σκηνής είναι φυσικά η προεκλογική περίοδος. Για τους 

πολιτικούς σε αυτήν την περίοδο γίνονται οι περισσότερες αναρτήσεις στους 

λογαριασμούς τους. Οι λόγοι είναι προφανείς, διότι όλοι προσπαθούν να προσελκύσουν 

τους χρήστες και να κερδίσουν την ψήφο αυτών. Όλοι οι πολιτικοί κάνουν αναρτήσεις, 

συμμετέχουν στα hashtags και συνομιλούν με τους ψηφοφόρους έτσι ώστε να τους 

πείσουν και να πάρουν την ψήφο τους. Το μεγάλο αποκορύφωμα της προεκλογικής 

εκστρατείας είναι το περίφημο debate που γίνεται συνήθως από τους πολιτικούς 

αρχηγούς των κομμάτων. Μέσα σε αυτό το χρονικό όριο γίνεται στην ουσία «έκρηξη» 

στο hashtag. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος να επικοινωνεί άμεσα ο πολίτης με τον 

πολιτικό και να υπάρξει ακόμα και άμεσα συνομιλία μεταξύ τους. 

Μέσα σε όλη τη χρήση και τη συνομιλία που γίνεται μέσω του Twitter δε θα μπορούσε 

να λείπει και το χιούμορ. Οι πολίτες αναρτούν χιουμοριστικές φράσεις, εικόνες ακόμα 

και url που παραπέμπουν σε χιουμοριστικά βίντεο έτσι ώστε να γίνουν viral μέσω του 

Twitter. Από την άλλη μεριά οι πολιτικοί δέχονται το χιούμορ και πολλοί από αυτούς 

απαντούν αυτοσαρκάζοντας ακόμα και τον εαυτό τους 

Το ίδιο συμβαίνει και από τη μεριά των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι αναρτούν 

ειδήσεις στον προσωπικό τους λογαριασμό ή στο λογαριασμού του δικτύου για το 

οποίο εργάζονται. Αναρτούν την είδηση είτε επιγραμματικά, είτε μέσω του url που 

παραπέμπει στο άρθρο που έχουν γράψει.  
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4. Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων μέσω του 

Twitter 

4.1. Εισαγωγή 

Όπως έχουμε προαναφέρει, το Twitter είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να 

αντλούμε δεδομένα από αυτό για τους χρήστες και να βγάζουμε στατιστικά ή να 

προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων μας. Για να μπορέσουμε να 

αντλήσουμε τα δεδομένα και να τα επεξεργαστούμε έχουν δημιουργηθεί προγράμματα 

– εργαλεία. Αρκετά από αυτά περιορίζονται μόνο στην συλλογή των tweets, αλλά 

συνήθως τα περισσότερα βγάζουν και στατιστικά στοιχεία ή καταγράφουν κάποιες 

άλλες πληροφορίες σύμφωνα με αυτές που θα δώσει η χρήστης αυτής της εφαρμογής. 

Παρακάτω θα περιγράψουμε 21 από τα πιο σημαντικά που έχουμε μελετήσει. 

Ειδικότερα θα περιγράψουμε το καθένα με τα εξής στοιχεία: 

 Όνομα εργαλείου 

 Logo του εργαλείου (εικόνα) 

 url 

 Περιγραφή του εργαλείου 

 Κατηγορία 

 Σκοπός 

 Ανοιχτού ή κλειστού κώδικα 

 Γλώσσα υλοποίησης 

 Άδεια 

 Τις βασικές του λειτουργίες 

 Screenshot από το interface του εργαλείου 
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4.2. Εργαλεία 

Όνομα Εργαλείου: DD-CSS(Data-driven Computational Social Science 

Logo 

 

url http://dd-css.com/  

Περιγραφή DD-CSS είναι μια προσπάθεια για τη δημιουργία νέων υπολογιστικών 

εργαλείων για να βοηθήσει τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων 

των κοινωνικών δικτύων. Με την πρόοδο των υπολογιστικών 

τεχνολογιών, νέα πρότυπα στις κοινωνικές επιστήμες έχουν προκύψει. 

Επίσης, πιο πρόσφατα, η δημοτικότητα των πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης άνοιξε νέα παράθυρα για τους ερευνητές να μελετήσουν την 

ανθρώπινη κοινωνική ζωή, ομάδες, οργανώσεις και τις κοινωνίες. 

Κατηγορία Freeware 

Σκοπός Ο σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η συλλογή και η ανάλυση 

δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι  API Όχι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

 Python Στρατηγική ανάπτυξης Web based 

Άδεια The MIT License (MIT) 

Βασικές 

Λειτουργίες 

Συλλογή 

 Λήψη της λίστας φίλους / οπαδούς ενός χρήστη ως αρχείο 

JSON/CSV 

 Λήψη των τελευταίων 3200 tweets ενός χρήστη σε μορφή JSON 

/ CSV 

 Λήψη πληροφοριών για τα μέλη μιας λίστας 

Ανάλυση 

 Σύντομα θα υπάρξουν και εφαρμογές για ανάλυση οι οποίες δεν 

είναι διαθέσιμες προς το παρόν. 

http://dd-css.com/
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ScreenShots 
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Όνομα Εργαλείου: Discover text 

Logo 

 

url http://www.discovertext.com/  

Περιγραφή Το εργαλείο DiscoverText μας παρέχει εργαλεία έτσι ώστε να 

παίρνουμε αποφάσεις γρήγορα και με ακρίβεια.  

Κατηγορία Εμπορικό πρόγραμμα 

Προσφέρει δοκιμαστική έκδοση για ένα μήνα  

Σκοπός Είναι μια πλατφόρμα με την οποία ο χρήστης συλλέγει, καθαρίζει και 

αναλύει τις πληροφορίες των κειμένων από τα κοινωνικά δίκτυα. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

 «Μη διαθέσιμη» Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Εισαγωγή δεδομένων από πηγές 

 Κωδικοποίηση 

 Ανάλυση και φιλτράρισμα δεδομένων 

ScreenShots 

 

 

  

http://www.discovertext.com/
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Όνομα Εργαλείου: Digital Methods Initiative 

Logo 

 

url https://github.com/digitalmethodsinitiative/dmi-tcat  

Περιγραφή Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την συλλογή δεδομένων με πολλαπλούς 

τρόπους και παρέχει ένα σύνολο αναλυτικών προσεγγίσεων για την 

διερεύνηση της συλλογής δεδομένων από το Twitter 

Κατηγορία Freeware  

Σκοπός Ο σκοπός του εργαλείου είναι η επίλυση όλων των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζονται στο διαδίκτυο. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

«Μη διαθέσιμη» Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια Apache License 

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Συλλογή δεδομένων 

 Ανάκτηση δεδομένων 

 Ανάλυση δεδομένων 

ScreenShots 

 

 

  

https://github.com/digitalmethodsinitiative/dmi-tcat
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Όνομα Εργαλείου: BU 

Logo 

 

url http://www.bu.edu/com/research/bu-tcat/  

Περιγραφή Το BU-TCAT επιτρέπει τους φοιτητές και τους καθηγητές του 

πανεπιστημίου της Βοστώνης  αλλά και ερευνητές να αναλύσουν τα 

tweet από Stream API και να τα οπτικοποιήσουν μέσω του Gephi 

Κατηγορία Freeware.  

Σκοπός Τα δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν με τη βοήθεια αλγορίθμων για να γίνει πιο 

εύκολα αντιληπτή η σημαντικότητα του Twitter 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια Μη διαθέσιμη 

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Δραστηριότητα του Timeline στο Twitter λεπτό προς λεπτό. 

 Μετρικές όπως πχ η δραστηριότητα του χρήστη και η 

συχνότητα που κάνει mentions 

 Λίστες όπως συγκεκριμένα tweets ή σύμφωνα με την 

τοποθεσία 

ScreenShots 

 

Το print screen περιορίζεται μόνο στην σελίδα του πανεπιστημίου και στην 

περιγραφή του εργαλείου καθώς το ίδιο είναι διαθέσιμο μόνο στα μέλη του 

πανεπιστημίου. 

 

 

http://www.bu.edu/com/research/bu-tcat/
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Όνομα Εργαλείου: Flocker 

Logo 

 

url http://flocker.outliers.es/  

Περιγραφή Το Flocker είναι ένα εργαλείο καταμέτρησης των retweets 

Κατηγορία Freeware.  

Σκοπός Η καταμέτρηση των retweets και ο εντοπισμός της διαφήμισης των 

εταιριών μέσα από αυτό 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια Μη διαθέσιμη 

Βασικές 

Λειτουργίες 

Το Flocker συνδυάζει τα εξής: 

 Καταμετρά τα retweets 

 Παρακολουθεί το Twitter stream 

ScreenShots 

 

 

  

http://flocker.outliers.es/
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Όνομα Εργαλείου: Follow the hashtag 

Logo 

 

url http://analytics.followthehashtag.com/#!/  

Περιγραφή Ανάλυση γεωγραφικών στοιχείων 

Κατηγορία Εμπορικό πρόγραμμά / 30 ημέρες δοκιμαστική έκδοση (trial)  

Σκοπός Ανάλυση γεωγραφικών στοιχείων και ιστορικών στοιχείων 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based)  

Άδεια Apache License 

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Πληροφορίες σχετικά με γεωγραφικά κριτήρια. 

 Κρατάει ιστορικά στοιχεία (μέχρι 1500 tweets) 

 Ανάλυση εικόνων, φύλου κτλ 

ScreenShots 

 

 

  

http://analytics.followthehashtag.com/#!/
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Όνομα Εργαλείου: iScience Maps 

Logo 

 

url http://maps.iscience.deusto.es/  

Περιγραφή Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε 

συγκεκριμένα γεγονότα. (πχ φυσικές καταστροφές ή εκλογές) όπως 

ανακοινώθηκαν στο Twitter. 

Κατηγορία Είναι δωρεάν μόνο για επιστήμονες. 

Σκοπός Ο σκοπός του εργαλείου είναι η ανάλυση των trends παγκοσμίως 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

AJAX Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια Apache License 

Βασικές 

Λειτουργίες 

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε 

συγκεκριμένα γεγονότα. (πχ φυσικές καταστροφές ή εκλογές) όπως 

ανακοινώθηκαν στο Twitter. 

ScreenShots 

 

 

  

http://maps.iscience.deusto.es/
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Όνομα Εργαλείου: Naoyun 

Logo 

 

url http://matthieu-totet.fr/Koumin/tools/naoyun/  

Περιγραφή Το Naoyun είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργεί μια γέφυρα 

ανάμεσα στο Twitter και το Gephi με το δικό τους Stream API. 

Κατηγορία Freeware.  

Σκοπός Ο σκοπός του εργαλείου η ανάλυση των hashtags και μέσω αυτών 

μπορούν οι εταιρίες να αναπτύξουν καλύτερα τη διαφήμιση. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Java. Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Εφαρμογή Desktop 

Άδεια Apache License 

Βασικές 

Λειτουργίες 

Μέσω του εργαλείου μπορούμε να κάνουμε τα εξής : 

 Να ακολουθήσουμε άλλους χρήστες 

 Να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα hashtag που επιθυμούμε 

 Προβολή ως ένα δίκτυο στο Gephi σε πραγματικό χρόνο. 

 

ScreenShots 

 

 

  

http://matthieu-totet.fr/Koumin/tools/naoyun/
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Όνομα Εργαλείου: Netlytic 

Logo 

 

url https://netlytic.org/  

Περιγραφή Το Netlytic είναι μια cloud-based εφαρμογή ανάλυσης κοινωνικών 

δικτύων το οποίο μπορεί αυτόματα να ανακαλύπτει κοινωνικά δίκτυα 

μέσα από διαδικτυακές συνομιλίες. 

Κατηγορία Freeware.  

Σκοπός Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι να ανακαλύπτουμε νέα κοινωνικά 

δίκτυα και επίσης να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα μέσα από 

πολύ μεγάλες συζητήσεις που γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια Freemium 

Βασικές 

Λειτουργίες 

Δημιουργεί αλυσιδωτά δίκτυα ανάλογα με το ποιος απαντά σε ποιον 

και ποιος έκανε mention σε ποιον. 

ScreenShots 

 

 

  

https://netlytic.org/
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Όνομα Εργαλείου: NodeXL 

Logo 

 

url http://nodexl.codeplex.com/  

Περιγραφή Το NodeXL Basic είναι μια εφαρμογή για το Microsoft Excel που μας 

βοηθά να επεξεργαστούμε γραφικές παραστάσεις του δικτύου.  

Κατηγορία Freeware.  

Σκοπός Η ανάλυση των ροών δεδομένων μιας εταιρίας μέσα σε ένα λογιστικό 

φύλλο. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Εφαρμογή Desktop. 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Εύκολη πρόσβαση στις ροές δεδομένων των κοινωνικών 

δικτύων 

 Προηγμένες μετρικές του δικτύου 

 Ανάλυση συναισθήματος. 

ScreenShots 

 

 

  

http://nodexl.codeplex.com/
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Όνομα Εργαλείου: Nvivo/Ncapture 

Logo 

 

url http://www.qsrinternational.com/product  

Περιγραφή Το NVivo είναι λογισμικό που υποστηρίζει ποιοτικές και μικτές 

μεθόδους έρευνας. Είναι σχεδιασμένο για να οργανώνει και να 

αναλύει ποιοτικά στοιχεία όπως: συνεντεύξεις, άρθρα, τα κοινωνικά 

δίκτυα και το περιεχόμενο του ιστού. 

Κατηγορία Είναι εμπορικό και προσφέρει δοκιμαστική έκδοση 14 ημερών (trial)  

Σκοπός Κάνοντας ανάλυση των δεδομένων μπορεί μια εταιρία να 

ανακαλύψει τυχόν λάθη της και να τα διορθώσει. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Εφαρμογή Desktop  

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Συλλογή αρχείων και επεξεργασία των κειμένων 

 Συλλογή εικόνων και βίντεο 

 Συλλογή ερωτηματολογίων και ανάλυση τους σε λογιστικά 

φύλλα 

 Εισαγωγή σχολίων και κοινοποιήσεων από τα κοινωνικά 

δίκτυα 

ScreenShots 

 

 

  

http://www.qsrinternational.com/product
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Όνομα Εργαλείου: SocioViz 

Logo 

 

url http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp  

Περιγραφή Το SocioViz αποτελεί μια πλατφόρμα ανάλυσης κοινωνικών δικτύων  

η οποία στηρίζεται σε 

Κατηγορία Freeware 

Σκοπός Σκοπός του εργαλείου είναι να βοηθήσει τους Manager κοινωνικών 

δικτύων στις εταιρίες βγάζοντας συμπεράσματα μέσα από την 

εφαρμογή 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Δημιουργείται λογαριασμός μέσα από αυτόν του Twitter 

 Αναλύει οποιοδήποτε θέμα ή Hashtag 

 Αναγνωρίζει απόψεις και θέματα 

 Εξάγει δεδομένα σε οποιοδήποτε εργαλείο για τα κοινωνικά 

δίκτυα 

ScreenShots 

 

 

  

http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp
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Όνομα Εργαλείου: Sodato 

Logo 

 

url http://cssl.cbs.dk/software/sodato/  

Περιγραφή Το Sodato είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει το χρήστη να 

ερευνήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι διαθέσιμο μόνο για 

το Facebook & Twitter 

Κατηγορία Freeware.   

Σκοπός Μέσα από την ανάλυση των συζητήσεων που γίνονται οι εταιρίες 

μπορούν να βρουν δυσαρεστημένους ή ευχαριστημένους πελάτες 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Συλλέγει 

 Αποθηκεύει 

 Αναλύει 

 Αναφέρει 

Big data από μεγάλες συζητήσεις και σχόλια που γίνονται σχετικά με 

μεγάλους οργανισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ScreenShots Παρόλο που δίνετε η δυνατότητα να κάνεις κάποιος εγγραφή και να 

περιηγηθεί στο περιββάλον του εργαλείου δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η είσοδος. 

 

  

http://cssl.cbs.dk/software/sodato/


 58 

Όνομα Εργαλείου: TAGS  

Logo 

 

url https://tags.hawksey.info/  

Περιγραφή Το tags είναι ένα δωρεάν υπολογιστικό φύλλο της Google που 

επιτρέπει την ρύθμιση και την εκτέλεση αυτοματοποιημένης 

συλλογής των αποτελεσμάτων αναζήτησης από το Twitter. 

Κατηγορία freeware.  

Σκοπός Μέσω του εργαλείου μπορεί ο κάθε χρήστης να αποθηκεύει τα 

δεδομένα του σε υπολογιστικά φύλλα της google και έτσι να 

δημιουργεί στατιστικά για την εταιρεία του έτσι ώστε να μπορεί να 

βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. 

 
 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι  

Γλώσσα 

υλοποίησης 

 «Μη διαθέσιμη» Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based)  

Άδεια Creative Commons Attribution 3.0 Unported License 

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Συλλέγει και αποθηκεύει τα tweets σε ένα υπολογιστικό 

φύλλο google 

 Μπορείς να κάνεις κάποιον φίλο ή follower, ο οποίος 

εργάζεται μέσα στην εφαρμογή 

 H εφαρμογή συνεργάζεται με το google analytics 

 Η πιστοποίηση του χρήστη χρειάζεται να γίνει μόνο μια φορά 

 

ScreenShots 

 

 

  

https://tags.hawksey.info/
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Όνομα Εργαλείου: Chorus-Tweet Catcher Desktop 

Logo 

 

url https://www.tweetarchivist.com/  

Περιγραφή Ο χρήστης μπορεί να βρει ένα hashtag και το πρόγραμμα να το 

αναλύσει 

Κατηγορία Εμπορικό πρόγραμμα. Δίνει τη δυνατότητα δοκιμής μόνο για μια 

φορά 

Σκοπός Μέσα από την ανάλυση των συζητήσεων που γίνονται οι εταιρίες 

μπορούν να βρουν δυσαρεστημένους ή ευχαριστημένους πελάτες 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

Ο χρήστης: 

 Ανακαλύπτει ένα trend μέσω της εφαρμογής 

 Συλλέγει tweets κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, όπως μια 

συναυλία, ποδοσφαιρικός αγώνας 

 Αναδεικνύει το όνομα του (brand), στο Twitter 

 Μπορεί να πάρει μέρος σε πανεπιστημιακή έρευνα 

ScreenShots 

 

 

  

https://www.tweetarchivist.com/
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Όνομα Εργαλείου: Chorus-Tweet Catcher Desktop 

Logo 

 

url http://chorusanalytics.co.uk/  

Περιγραφή Το Chorus είναι μια ανοιχτή εφαρμογή για συλλογή δεδομένων. Έχει 

σχεδιαστεί για να διευκολύνει και να επιτρέπει την έρευνα των 

κοινωνικών επιστημών με τη χρήση των δεδομένων του Twitter. 

Κατηγορία Freeware 

Σκοπός Είναι εφαρμογή κυρίως για επιστημονική έρευνα η οποία συλλέγει τα 

δεδομένα από το Twitter 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Εφαρμογή Desktop 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Συλλογή δεδομένων από το Twitter 

ScreenShots 

 

 

  

http://chorusanalytics.co.uk/
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Όνομα Εργαλείου: Twitonomy 

Logo 

 

url http://www.twitonomy.com/  

Περιγραφή To twitonomy συλλέγει πληροφορίες από το Twitter, όπως mentions, 

hashtags κτλ και κάνει ανάλυση των δεδομένων. 

Κατηγορία Freeware.  

Σκοπός Σκοπός του εργαλείου μέσα από την ανάλυση των δεδομένων η καλή 

χρήση της διαφήμισης των εταιριών. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

Διαδίκτυο (Web 

based) 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Συλλέγει πληροφορίες από οποιοδήποτε λογαριασμό, 

mention, hashtag κτλ 

 Εξάγει τα δεδομένα σε ποικίλες μορφές, xls, pdf κα 

 Αποθηκεύει τους followers σε αρχείο xls 

 Αποθηκεύει τη λίστα με τους followers που δεν έχει κάνει 

follow back ο χρήστης 

ScreenShots 

 

 

  

http://www.twitonomy.com/
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Όνομα Εργαλείου: Webometrics 

Logo 

 

url http://lexiurl.wlv.ac.uk/index.html 

Περιγραφή Το Webometric Analyst αναλύει τον αντίκτυπο των ιστοσελίδων και 

δημιουργεί διαγράμματα δικτύου των συλλογών των web sites, καθώς 

και τη δημιουργία δικτύων και την ανάλυση χρονοσειρών των 

κοινωνικών δικτυακών τόπων (π.χ., YouTube, Twitter) και κάποιες 

ιστοσελίδες ειδικό (π.χ. Google Βιβλία 

Κατηγορία Freeware 

Σκοπός Λόγω του ότι η εφαρμογή μπορεί να υποβάλει αυτόματα ερωτήματα 

στις μηχανές αναζήτησης και να βγουν αποτελέσματα, αυτό βοηθάει το 

χρήστη να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με την εταιρία του. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Όχι API Ναι  

Γλώσσα 

υλοποίησης 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική 

ανάπτυξης 

εφαρμογή Desktop 

Άδεια  

Βασικές 

Λειτουργίες 

 Αποθηκεύει και μετράει τις εικόνες από το Twitter 

 Δημιουργεί διαγράμματα δικτύου ανάμεσα σε συλλογή από 

σελίδες στο διαδίκτυο 

 Ειδικές εφαρμογές όπως plagiarism detection 

ScreenShots 

 

 

 

 

 

http://lexiurl.wlv.ac.uk/index.html
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Όνομα Εργαλείου: Webometrics 

Logo 

 

url https://rapidminer.com/support 

Περιγραφή Αποτελεί μια πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύχθηκε από την εταιρεία 

με το ίδιο όνομα που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την 

εξόρυξη δεδομένων, , προγνωστικές και επιχειρηματικές αναλύσεις . 

Χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσιακές και βιομηχανικές εφαρμογές, 

καθώς  και για την έρευνα και την εκπαίδευση. 

Κατηγορία Προσφέρει δοκιμαστική έκδοση 

Σκοπός  Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι να ενισχύσουνε τις επιχειρήσεις να 

συλλέξουν εύκολα τα δεδομένα, να δημιουργήσουν μοντέλα πρόβλεψης 

σε κάθε επιχειρηματική διαδικασία. 

Ανοιχτού 

κώδικα 

Ναι API Ναι 

Γλώσσα 

υλοποίηση

ς 

Μη διαθέσιμη Στρατηγική ανάπτυξης Εφαρμογή Desktop 

Άδεια AGPL-3.0 

Βασικές 

Λειτουργίε

ς 

 Συλλογή δεδομένων 

 Ανάλυση δεδομένων 

 Επεξεργασία δεδομένων 

 Προγνωστικές αναλύσεις 

ScreenShot

s 
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4.3. Περίληψη 

Όσο το Twitter εδραιώνεται και αποκτά ολοένα και περισσότερο έδαφος ως μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης και έκφρασης απόψεων τόσο η τεχνολογία θα εξελίσσεται και 

θα δημιουργούνται νέα εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας των tweets. Το σύνολο 

των εργαλείων που αναλύθηκαν παραπάνω  είτε περιορίζονται μόνο στην συλλογή των 

tweets ή επεκτείνουν τις δυνατότητες σε περαιτέρω επεξεργασία ,ανάλυση στατιστικών 

αστικοποίηση αποτελεσμάτων κ.α. Έτσι ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη επιλέγεται 

και αντίστοιχα το κατάλληλο εργαλείο. 
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5. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

5.1. Εισαγωγή 

Η ενασχόληση και η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων δεν είναι κάτι καινούριο. 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει όπως για παράδειγμα από τον Kwak et al. (2010) οι 

οποίες όμως απευθύνονται γενικευμένα σε ολόκληρο τον κόσμο του Twitter. Όμως η 

παρούσα ανάλυση εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα υποσύνολο του κόσμου του 

Twitter που είναι η πολιτική επικοινωνία. Οριοθετώντας έτσι την ανάλυση με τον τρόπο 

αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να διαθέτουμε έναν πιο λεπτομερή απολογισμό σχετικά 

με τη χρήση του Twitter από τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο 

στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να περιγράψουμε γενικές μετρικές και να εντάξουμε 

τα δεδομένα μας ανάλογα με την διάκριση τους. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η 

σύγκριση των δεδομένων με άλλα αντίστοιχα που έχουν αναλυθεί σε χώρες με 

παρόμοια πολιτικά γεγονότα. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για τον 

προσδιορισμό κοινών προτύπων στην επικοινωνία μέσω Twitter έχουν δημιουργηθεί τα 

hashtags τα οποία βασίζονται γύρω από συγκεκριμένα θέματα Τώρα πλέον είναι καλά 

υποστηριζόμενο από τις κεντρικές υποδομές του Twitter, καθώς υπάρχει δυνατότητα 

όχι μόνο για τους χρήστες αλλά και για τους επισκέπτες του site να αναζητήσουν στο 

Twitter για συγκεκριμένα hashtags και να ακολουθήσουν το ρεύμα των νέων 

μηνυμάτων που περιέχουν συγκεκριμένα από αυτά σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η 

δυνατότητα τα κάνει ένα χρήσιμο και σημαντικό μηχανισμό για το συντονισμό 

συζητήσεων γύρω από θέματα που εξελίσσονται τόσο εγχώρια όσο και σε άλλες χώρες.  

Όσον αφορά την συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνει με μια σειρά τεχνικών λύσεων. 

Όμως στην περίπτωση μας η συλλογή των δεδομένων επιτυγχάνεται με την βοήθεια 

εφαρμογής η οποία υποστηρίζει τη διασύνδεση προγραμματισμού επαφών (API) του 

Twitter και ειδικότερα το REST API του Twitter. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει τη λήψη 

και την αρχειοθέτηση των tweets σύμφωνα με διάφορα κριτήρια. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σε μορφή CSV-αρχείων τα οποία 

αποτελούνται από εκτεταμένους καταλόγους που χαρακτηρίζονται από διάφορες 

πληροφορίες όπως είναι: το κείμενο του μηνύματος, το όνομα χρήστη, ο κωδικός 

αναγνώρισης του αποστολέα, η ταυτότητα χρήστη του αποδέκτη (εάν το μήνυμα 

αποτελεί απάντηση), το γλωσσικό κώδικα, την ώρα και την ημερομηνία που 

δημιουργήθηκε το tweet. 
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5.2. Μετρικές 

Μετρικές σχετικές με τα hashtags 

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες μετρήσεων οι οποίες βοηθάνε στην μελέτη και 

στην περαιτέρω αξιολόγηση των δεδομένων τα οποία έχουν συλλεχθεί με κριτήριο ένα 

συγκεκριμένο hashtag (#ekloges2015_round_2). Αποτελούν μετρικές γενικής χρήσης 

στην μελέτη των δεδομένων από τα hashtags και είναι οι εξής : 

 οι μετρικές που περιγράφουν τη συνολική δραστηριότητα των χρηστών κατά τη 

διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, 

 οι μετρικές που περιγράφουν τις δραστηριότητες (contributions) από 

συγκεκριμένους χρήστες και ομάδες χρηστών 

 οι μετρικές που συνδυάζουν αυτά τα θέματα για να εξετάσουν τις 

δραστηριότητες (contributions) από συγκεκριμένους χρήστες και ομάδες κατά 

τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. 

Μπορούν επίσης να καθοριστούν πιο λεπτομερείς μετρικές, αλλά αυτές είναι χρήσιμες 

για συγκεκριμένη συλλογή δεδομένων. 

Στη συνέχεια γίνεται μια ανάλυση των μετρικών αυτών και πώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει (Bruns, A., & 

Stieglitz, S, 2013). 

 

Χρονικές μετρικές (Temporal Metrics) 

Οι χρονικές μετρικές αποτελούν μια  ομάδα μετρήσεων η οποία εξετάζει την κατανομή 

του συνόλου των δεδομένων με βάση το χρόνο. Όμως ποια μονάδα του χρόνου είναι 

πιο χρήσιμη εξαρτάται από την φύση των δεδομένων και εκτενέστερα από το 

υποκείμενο χρονοδιάγραμμα; Για μακροπρόθεσμες δραστηριότητες όπως οι 

προεκλογικές εκστρατείες τα ημερήσια διαγράμματα είναι ιδανικά για την έκβαση 

αξιόλογων και χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Έτσι, λοιπόν, οι χρονικές μετρήσεις περιλαμβάνουν αρχικά την μέτρηση των tweets σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να καθοριστεί η επικοινωνία των χρηστών μέσω 

hashtag στην μονάδα του χρόνου. Τα tweets μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες οι 

οποίες χρησιμοποιούνται και για την κατηγοριοποίηση στις μετρικές των χρηστών και 

αναλύονται καλυτερα  παρακάτω. 

 ο αριθμός των tweets  

 ο αριθμός των original tweets 

 ο αριθμός των retweets 

o edited retweet 
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o unedited retweet 

 ο αριθμός των mentions 

o genuine replies 

o retweet 

 ο αριθμός των tweets που περιλαμβάνουν διεύθυνση url 

 

Μετρικές που προκύπτουν από τους χρήστες (User metrics) 

Οι μετρικές αυτές διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες: οι μετρικές της 

δραστηριότητας του χρήστη, και οι μετρικές που αφορούν την συμμετοχή του χρήστη 

στο πλαίσιο της συνολικής συμμετοχής σε hashtag. 

Οι μετρικές δραστηριότητας ξεκινούν με μια απλή καταμέτρηση των tweets που 

αποστέλλονται από κάθε χρήστη (tweets sent). Αυτό μας παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά τη δραστηριότητα τους μέσα στα hashtags: συνήθως, κάποιοι 

χρήστες είναι ιδιαίτερα ενεργοί, ενώ άλλοι συμμετέχουν μόνο επειδή έκαναν retweet σε 

ένα hashtag μήνυμα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να μην έχουν 

αντιληφθεί το hashtag στο tweet που μόλις έκαναν retweet. Επιπλέον, αναλύοντας το 

περιεχόμενο του κάθε tweet μέσω της βασικής δραστηριότητας, προκύπτει πιο 

λεπτομερής ανάλυση για κάθε χρήστη: πρώτον, θα διασπαστεί ο συνολικός αριθμός των 

tweets που αποστέλλονται σε original tweets sent, δηλαδή τα tweets τα οποία 

κοινοποιούνται αυτούσια από τους χρήστες χωρίς να κάνουν mention άλλους 

χρήστες  και  σε mentions sent, δηλαδή τα tweets που αναφέρονται σε άλλους χρήστες, 

βάζοντας πρόθεμα το σύμβολο «@». Τα mentions sent μπορούν να διαχωριστούν σε 

genuine replies sent, (tweets που περιέχουν “@user”, αλλά δεν έχουν κάποια ένδειξη 

ότι το μήνυμα είναι ένα retweet από μια προηγούμενη κοινοποίηση από το χρήστη) και 

retweets sent (tweets που έχουν τη μορφή: "RT @user [αρχικό μήνυμα]"). Τα Retweets 

sent μπορούν επίσης να χωριστούν σε δυο υποκατηγορίες: στα unedited retweets sent 

τα οποία δεν έχουν υποστεί κάποια αλλαγή και τα edited retweets sent τα οποία έχουν 

υποστεί αλλαγή. Τέλος, είναι επίσης χρήσιμο να μετρηθεί ο αριθμός των tweets που 

κάνει ο χρήστης και περιέχουν διευθύνσεις URL (με το αντίστοιχο πρότυπο "http://" ή 

για άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς). Αυτή η μετρική σχετικά με τις διευθύνσεις URL 

(URLs sent) παρέχει μια χρήσιμη ένδειξη της ποσότητας των εξωτερικών πόρων που 

χρησιμοποιεί ο χρήστης για να κοινοποιήσει ή να κάνει retweet. 

Από την άλλη μεριά οι μετρικές για τη συμμετοχή του χρήστη, απεικονίζονται μετά από 

την καταμέτρηση των mentions που λαμβάνονται από κάθε χρήστη. Το παραπάνω είναι 
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σαν δείκτης συμμετοχής διότι λειτουργεί ως μέτρο του πόσο οι άλλοι χρήστες έχουν 

στρέψει την προσοχή τους σε αυτό το tweet, απαντώντας ή κάνοντας retweet. Η απλή 

δραστηριότητα - όπως το συχνό tweeting ή mentioning σε άλλους χρήστες - δε σημαίνει 

κατ' ανάγκη ότι οι άλλοι χρήστες θα συμμετέχουν και αυτοί ενεργά. Όμως, ένα mention 

σε ένα χρήστη μπορεί να θεωρηθεί μια μορφή αξιολόγησης από την πλευρά των 

χρηστών προς αυτόν το χρήστη. Τα mentions που λαμβάνει ο χρήστης από άλλους 

μπορούν πάλι να χωριστούν σε genuine @replies received (μηνύματα τα οποία δεν 

είναι retweets) και σε retweets received (μηνύματα τα οποία περιλαμβάνουν "RT 

@user"). Τα retweets received μπορούν επίσης να διακριθούν σε unedited retweets 

received και σε edited retweets received. 

 

Συνδυαστικές μετρικές 

Οι συνδυαστικές μετρικές είναι χρονικές μετρικές οι οποίες είναι απλές αλλά 

συγχρόνως και σημαντικές ιδιαίτερα στην περίπτωση που εντοπίζονται στιγμές 

αυξημένης δραστηριότητας. Αυτές επιλέγονται για περαιτέρω και εις βάθος ανάλυση. 

Μπορούν να επεκταθούν συνδυάζοντας τες με τους χρήστες οι οποίοι παρατηρήθηκαν 

ότι είχαν πιο ενεργή συμμετοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχουν ήδη 

εντοπιστεί εμφανείς διαφορές μεταξύ των δραστηριοτήτων των κορυφαίων χρηστών 

και τις περισσότερες τυχαίες συνεισφορές από λιγότερο ενεργούς χρήστες.  

 

Πρόσθετες μετρικές (Additional Metrics) 

Οι παραπάνω μετρικές αποτελούν μια ευέλικτη εφαρμογή εργαλείων για την συνολική 

ανάλυση δεδομένων τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένο hashtag και η χρήση των 

οποίων καθιστά δυνατή τη καλύτερη σαφήνεια των αποτελεσμάτων τους. 

Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν πρόσθετα εξωτερικά δεδομένα (για παράδειγμα, από 

την εξέταση των προφίλ Twitter των ενεργών χρηστών), και αυτά με την σειρά τους να 

συνδυαστούν με τις ήδη υπάρχουσες μετρήσεις. Συγκεκριμένα οι χρήστες οι οποίοι 

είναι πιο δραστήριοι ή πιο ορατοί κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής 

στιγμής με συγκεκριμένο hashtag θα μπορούσε να συγκριθούν με πληροφορίες σχετικά 

με το ποιοι από τους χρήστες που συμμετέχουν στο hashtag έχουν το μεγαλύτερο 

αριθμό οπαδών. 

Για να διερευνηθούν αυτές οι υποκατηγορίες του συνόλου δεδομένων, θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν διάφορες πρόσθετες μέθοδοι έρευνας. Δεδομένης της μεγάλης 

ποικιλίας των πιθανών στρατηγικών και προσεγγίσεων, έχουμε σκιαγραφηθεί οι 

σημαντικότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις μόνο εν συντομία: 
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 Χειρωνακτική ανάλυση περιεχομένου (Manual Content Analysis) είναι ένα 

είδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας συνολικής εικόνας 

για το πραγματικό περιεχόμενο των tweets.  

 Ανάλυση συναισθήματος (Sentiment analysis). Μας επιτρέπει χειροκίνητα ή 

αυτόματα να ταξινομήσουμε τα tweets ανάλογα το συναίσθημα θετικό ή 

αρνητικό. Μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι συναισθηματικά φορτισμένο 

περιεχόμενο είναι πιο πιθανό να μοιράζεται μεταξύ διαδικτυακών χρηστών. 

 

5.3. Ανάλυση των πολιτικών εκλογών στην Ελλάδα το 

Σεπτέμβρη του 2015 

5.3.1.  Ανάλυση χρονικών μετρικών 

Καθώς ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για τις 20 Σεπτεμβρίου η 

συλλογή δεδομένων-tweets άρχισε περίπου ενάμιση μήνα πριν δηλαδή στις 12 

Αυγούστου και τελείωσε στις 21 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εξετάσουμε και την 

αντίδραση των χρηστών-πολιτών μετά την έκβαση του αποτελέσματος. Στις εβδομάδες 

προεκλογικής εκστρατείας το hashtag #ekloges2015_round_2 αναδείχθηκε ως το πιο 

πολυσύχναστο hashtag με περιεχόμενο τις επερχόμενες εκλογές. Σύμφωνα με τον 

Gaffney (2010) το σύστημα σήμανσης που χρησιμοποιείται από τους χρήστες του 

Twitter επιτρέπει στον ερευνητή να εντοπίσει γρήγορα το ενδιαφέρον του χρήστη τη 

χρονική περίοδο την οποία εξετάζει. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυση των tweets ανά ημέρα χρησιμοποιήθηκε 

το εργαλείο Rapidminer που προαναφέραμε. Έτσι ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 

βήματα : 
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1. Εισαγωγή των δεδομένων σε μορφή xls/csv στο πρόγραμμα. 

 

Εικόνα 6: Εισαγωγή δεδομένων σε μορφή xls 

2. Δημιουργία διαγράμματος tweets/ημέρα 

Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των δεδομένων και στην συνέχεια με την 

μετατροπή της ημερομηνίας σε αριθμό επιλέγοντας από τους χειριστές 

(operators) που διαθέτει το πρόγραμμα date to numerical. Είναι σημαντικό να 

επιλέξουμε να υπολογιστούν τα tweets ανά ημέρα σε σχέση με το χρόνο. 

 

Εικόνα 7: Δημιουργία διαγράμματος tweets/ημέρα βήμα 2 
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Εικόνα 8 : Δημιουργία διαγράμματος tweets/ημέρα βήμα 2 

 

 

3. Με την επιλογή του χειριστή (operator) aggragate υπάρχει η δυνατότητα να 

καταμετρηθούν τα tweets  τα οποία δημοσιεύτηκαν κάθε ημέρα στην 

εξεταζόμενη περίοδο. 

 

Εικόνα 9: Δημιουργία διαγράμματος των tweets ανά χρήστη βήμα 3 
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Εικόνα 10: Δημιουργία διαγράμματος των tweets ανά χρήστη βήμα 3 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το χρονοδιάγραμμα που απεικονίζει την κατανομή των 

tweets καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο 12/8-21/9. 

Διάγραμμα 1:Αριθμός tweets ανά ημέρα για όλη την εξεταζόμενη περίοδο 

 

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελείται από κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία 

υποδεικνύουν μία αύξηση στη συχνότητα των tweets και αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το ένα σημείο αφορά την ημέρα των εκλογών (20 
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Σεπτεμβρίου) με 24548 και το άλλο την προκήρυξη των εκλογών η οποία ήταν στις 20 

Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα ο αριθμός των tweets έφτασε στα 25184. Ο μεγάλος 

αυτός αριθμός που παρατηρούμε οφείλεται κυρίως στις πολιτικές εξελίξεις εκείνης της 

χρονικής περιόδου και στην αναστάτωση που δημιουργήθηκε κατά την προκήρυξη των 

εκλογών. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τις εκλογές έχοντας διανύσει μόλις 

ένα εφτάμηνο από τις παλαιότερες εκλογές δημιουργεί πολιτική αστάθεια και κυρίως 

την άμεση αντίδραση των πολιτών οι οποίοι εκφράζονται μέσω του Twitter. Σε αυτό το 

σημείο θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι παρ’ όλη τη μεγάλη συμμετοχή των 

χρηστών στο Twitter τις συγκεκριμένες ημερομηνίες το ενδιαφέρον τους μειώνεται 

κατακόρυφα την επόμενη κιόλας ημέρα. Την επόμενη ημέρα από την προκήρυξη των 

εκλογών (21 Αυγούστου) καταμετρήθηκαν 13673 tweets ενώ την επόμενη ημέρα μετά 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών τα tweets μειώθηκαν στα 918. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συλλογή των tweets σταματά το πρωί της 21ης 

Σεπτεμβρίου και δεν καταγράφθηκαν τα tweets ολόκληρης της ημέρας όμως δεν παύει 

η συμμετοχή των χρηστών να έχει μειωθεί αισθητά. 

Επιπλέον εξέτάζουμε τα δεδομένα που διαθέτουμε και από τη σκοπιά της στατιστικής. 

Πίνακας 1:Στατιστική ανάλυση των tweets/ημέρα 

 

Στη στατιστική ανάλυση παρατηρούμε ότι ο μικρότερος αριθμός tweets που 

καταγράφηκε σε μια μέρα είναι ένα tweet και παρατηρείται την πρώτη ημέρα που 

άρχισε η καταμέτρηση των tweets με το συγκεκριμένο hashtag (17 Αυγούστου). Τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν ως αντικείμενο 

συζήτησης τις επερχόμενες εκλογές και το hashtag #ekloges2015_round_2 δεν έχει 

γίνει ευρέως γνωστό. Από την άλλη, ο μέγιστος αριθμός tweets που καταγράφηκε είναι 

όπως προαναφέραμε την ημέρα προκήρυξης των εκλογών (20 Αυγούστου).  

Με βάση αυτές τις ακραίες τιμές στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου παρατηρούμε 

ότι η τυπική απόκλιση είναι 5419, ένας αριθμός πολύ μεγάλος η ερμηνεία του οποίου 

οφείλεται στο γεγονός ότι το ενδιαφέρον των χρηστών του Twitter δεν είναι το ίδιο 

όλες τις ημέρες που εξετάζουμε. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο και ο μέσος όρος ο οποίος 

είναι 5147 δεν είναι αντιπροσωπευτικός. 

Μέσα στα πλαίσια της γενικής στατιστικής ανάλυσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

συχνότητα με την οποία παρατηρούνται σύνολα tweets ανά ημέρα στη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου και τα οποία απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα : 



 74 

Διάγραμμα 2: Συχνότητα των συνόλων των tweets για όλη την εξεταζόμενη περίοδο 

 

Η κάθε ράβδος ξεχωριστά μας υποδεικνύει πόσες φορές καταμετρήθηκε ένα 

συγκεκριμένο εύρος αριθμών σε tweets. Έτσι ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει την 

συχνότητα και ο οριζόντιος άξονας τον αριθμό των tweets που καταμετρήθηκαν. 

Παρατηρώντας αναλυτικά το διάγραμμα μπορούμε να διακρίνουμε ότι σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο τις περισσότερες φορές (συχνότητα=8) καταγράφηκαν λιγότερα 

από 1000 tweets την ημέρα ενώ τα περισσότερα tweets στάλθηκαν με συχνότητα ίση με 

το 2. 

 

Πέρα από τα σημεία με ακραίες τιμές που παρατηρήσαμε στην καταμέτρηση των 

tweets τα οποία οφείλονται σε προφανή γεγονότα και τα οποία διαστρεβλώνουν 

ουσιαστικά τη στατιστική ανάλυση θεωρήθηκε σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή 

μας και σε σημεία εξίσου ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού. Για να επιτευχθεί αυτό 

αφαιρέθηκαν από την εξεταζόμενη περίοδο οι ημερομηνίες με τις ακραίες τιμές οι 

οποίες είναι το διάστημα 12/8-21/8 και η 20η Σεπτεμβρίου. Η απεικόνιση του 

αποτελέσματος είναι το παρακάτω διάγραμμα : 
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Διάγραμμα 3: Αριθμός tweets/ημέρα για όλη την εξαταζόμενη περίοδο χωρίς τις 

ακραίες τιμές 

 

Μελετώντας με μεγαλύτερη λεπτομέρια το διάγραμμα καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι η εξαταζόμενη περίοδος στην οποία έγινε η έρευνα αποτελείται από πολλές 

διακυμάνσεις. Αρχικά, μεγάλη συμμετοχή των χρηστών σε tweets παρατηρείται στις 22 

Αυγούστου η οποία δικαιολογείται καθώς είναι δυο μέρες μετά την προκήρυξη των 

εκλογών. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης για δυο μέρες. Όμως το 

ενδιαφέρον αυτό μειώνεται απότομα ακριβώς την επόμενη μέρα δηλαδή στις 23 

Αυγούστου όπου τα tweets εκείνη την ημέρα φτάνουν τις 4000. Επόμενη κορύφωση σε 

tweets παρατηρείται στις 27/8, μια ανασκόπηση στα πολιτικά γεγονότα εκείνη την 

χρονική περίοδο μάς υποδεικνύει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

η συγκεκριμένη μέρα αποτελούσε την παραμονή ορκομωσία της υπηρεσιακής 

κυβέρνησης, ένα γεγονός εξίσου σημαντικό. Επιπλέον την περίοδο εκεινή 

φημολογούνταν η μεταφορά βουλευτών σε άλλα κόμματα το οποίο αποτέλεσε και αυτό 

αφορμή σχολιασμού στο Twitter. Μετά απο κάποιες διακυμάνσεις που παρατηρούνται 

τις επομένες ημέρες στη συνέχεια ο αριθμός των tweets ανά ημέρα αυξάνεται. Το 

ενδιαφέρον και η συμμετοχή των χρηστών παρατηρούμε να αυξάνεται αισθητά κατά 

την διεξαγωγή των δυο τηλεοπτικών debate τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 9 

Σεπτεμβρίου το ένα και στις 14 Σεπτεμβρίου το άλλο. Το σύνολο των tweets στις 9/9 

είναι 9500 και αντίστοιχα για το δεύτερο debate στις 14/9 είναι περίπου 8000. Στο 



 76 

σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στη συλλογή των tweets που είχαμε στη 

διάθεση τις συγκεκριμένες ημερομηνίες περιλαμβάνονταν εκτός από το hashtag 

#ekloges2015_round2 και το #ertdebate. Όμως αν ανατρέξει κανείς στα tweets για 

εκείνες τις ημέρες θα  παρατηρήσει ότι υπάρχουν και tweets μόνο με το hashtag 

#ertdebate2015. Αυτό συμβαίνει περισσότερο για το δεύτερο debate γι’ άυτον τον λόγο 

και τα tweets είναι λιγότερα από το πρώτο. Στην πραγματικότητα η συμμετοχή των 

χρηστών στο δεύτερο debate ήταν αρκετά μεγαλύτερη απο το πρώτο. Δημοσιεύματα 

του τύπου αναφέρουν ότι το πρώτο μισάωρο στο δεύτερο debate καταγράφηκαν 

περίπου 3000 tweets και ανέβαιναν συνεχώς. Η συμμετοχή των χρηστών στο twitter 

ήταν ήδη αισθητά υψηλή και μια μέρα πρίν την έναρξη του debate. Τέλος, άλλα σημεία 

που υποδεικνύουν την μεγάλη συμμετοχή των χρηστών στο Twitter καταγράφονται στις 

11 Σεπτεμβρίου και στις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 11/9 δημοσιεύτηκε το σποτ του 

κόμματος της Λαϊκής Ενότητας για τις εκλογές και στις 18/9 πολιτικός αρχηγός 

κόμματος σε δηλώσεις του ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας του Παύλου 

Φύσσα. Έτσι και τα δυο γεγονότα ήταν ικανά να πυροδότησουν τα σχόλια των χρηστών 

στο Twitter. 

 

Από την σκοπιά της στατιστικής έχουμε τον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 2: Στατιστική ανάλυση των tweets/ημέρα χωρίς τις ακραίες τιμές 

 

Αφαιρώντας τις ακραίες τιμές έχουμε  τώρα 9503 ως μέγιστο αριθμό tweets ανά ημέρα 

το οποίο αντιστοιχεί στην ημέρα διεξαγωγής του πρώτου debate και 2334 ως ελάχστo 

αριθμό tweets ανά ημέρα. Η μέση τιμή ισούταί με 5044,31 ενώ η απόκλιση ίση με 

1873,767. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αφαιρώντας τις ακραίες μέγιστες τιμές τα 

στατιστικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν πιο πολύ την πραγματικότητα. Αυτό 

αποδεικνύεται κυρίως από την τυπική απόκλιση η οποία ήταν ίση με 5419 και 

αφαιρώντας τις ημερομηνίες με τις ακραίες τιμές η τυπική απόκλιση μειώθηκε 

κατακόρυφα και είναι ίση με 1873.  

 

5.3.2. Ανάλυση χρονικών μετρικών στο πρώτο debate 

Με βάση των μετρικών αναλύσεων οι χρονικές μετρικές αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι άξιο σχολιασμού και περαιτέρω εξέταση 
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είναι  και το χρονικό διάστημα των δυο debates τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατα την 

διάρκεια τις προεκλογικής περιόδου. Συγκεκριμένα το πρώτο στο οποίο συμμετείχαν 

κομματικοί αρχηγοί των επτά μεγαλύτερων κομμάτων και και το δεύτερο debate στο 

οποίο συμμετείχαν οι  δυο αρχηγοί των επικρατέστερων κομμάτων. 

 

Πίνακας 3: Χρονικές μετρικές debate 9/9/2015 

Total number of tweets  9330 
RT 7755 

@(geniune replies) 82 

RT@user 7755 

URL 5893 

Original tweets 2601 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου debate δημοσιεύτηκαν 9330 tweets. Από αυτά τα 7755 

ήταν retweets και όλα στο σύνολο τους περιείχαν mention. Αξίζει να σημειωθεί πως 

ένας σημαντικός αριθμός tweets (5893) περιείχαν URL. Επαληθεύεται και πάλι το 

συμπέρασμα ότι με αυτόν τον τρόπο η πληροφορίας διαδίδεται από χρήστη σε χρήστη 

γρήγορα και μάλιστα μέσω επίσημων πληροφοριών που μεταδίδουν έγκυρα site ή 

blogs.  

Ο τρόπος δημιουργίας του διαγράμματος είναι ο ίδιος με το διάγραμμα απεικόνισης των 

tweets ανα ημέρα. 
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Διάγραμμα 4: Tweets/ώρα στο debate 9/9/2015 

 

Πίνακας 4: Στατιστική ανάλυση των tweets/ώρα στο debate 9/9/2015 

 

 

Στον πίνακα 5 απεικονίζεται η συμμετοχή των πολιτών σε tweets ανά ώρα. 

Παρατηρούμε λοιπόν πως ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας η συμμετοχή σε tweets 

κυμαίνεται στα ίδια πλαίσια υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα η οποία αποτελεί και η 

αποκορύφωση των tweets. Στις 9 η ώρα λοιπόν και για μια ώρα περίπου κυμαινόταν 

από 50 έως 162 όπου ήταν και η αποκορύφωση. Τα 162 tweets καταμετρήθηκαν στις 

09:27:26 . Αν αναλογιστεί κανείς ότι το τηλεοπτικό debate άρχιζε στις 9 θεωρείται 

λογικό ο σχολιασμός από την μεριά των πολιτών να αρχίσει αφού παρακολουθήσουν 

ένα μικρό μέρος της συζήτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη ακριβώς την ώρα 

ολοκλήρωσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τη πρώτη απάντηση τους  απευθυνόμενοι στις 

αντίστοιχες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η συμμετοχή σε tweets και τις υπόλοιπες 

ώρες ήταν υψηλή όμως έπεφτε σταδιακά όσο πλησίαζε και το τέλος της τηλεοπτικής 

συζήτησης. 
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5.3.3. Ανάλυση χρονικών μετρικών στο δεύτερο debate 

 

Πίνακας 5: Χρονικές μετρικές debate 14/9/2015 

Total number of tweets 7683 

RT 5072 
@(geniune replies) 51 

RT@user 5072 

URL 4444 
Original tweets 2562 

 

Στο δεύτερο debate, πέντε ημέρες αργότερα από το πρώτο, υπήρξαν αντίστοιχα tweets 

σε μικρότερο αριθμό καθώς οι χρήστες εκτός από το hashtag #ekloges2015_round2 

χρησιμοποιούσαν και το #ertdebate2015 και για το οποίο δε έχουμε συλλέξει δεδομένα. 

Συνολικά 7683 tweets δημοσιεύτηκαν. Τα 4444 πάλι περιείχαν ένα URL. Και σε αυτήν 

την περίπτωση τα retweets συμπίπτουν με τα rt @user.  

Διάγραμμα 5:Tweets/ώρα στο debate 14/9/2015 

 

Πίνακας 6: Tweets/ώρα debate 14/9/2015 

 
 

Στον πίνακα 7 μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την ροή των tweets ανά ώρα κατά την 

διάρκεια της ημέρας που διεξάχθηκε το δεύτερο τηλεοπτικό debate ανάμεσα στους δυο 
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πολιτικούς αρχηγούς. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή των πολιτών 

κατά την διάρκεια της ημέρας και το σημείο αποκορύφωσης δεν αποτελεί η ώρα 

έναρξης της τηλεοπτικής συζήτησης αλλά δυο ώρες πριν. Την ώρα έναρξης της 

συζήτησης δε καταγράφθηκαν πολλά tweets και αυτό διότι το ίδιο το Twitter 

παρουσίασε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και ήταν αδύνατη η χρήση του. Το πρόβλημα 

επανήλθε μετά από είκοσι λεπτά. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα tweets που συλλέχτηκαν τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες των δυο debates 9/9 και 14/9 αντίστοιχα έχουν το hashtag 

ekloges2015_round2 το οποίο συνυπάρχει με το #ertdebate2015. Έτσι λοιπόν πιθανόν 

να υπάρχει μια μικρή απόκλιση καθώς τα tweets που περιέχουν μόνο το hashtag 

#ertdebate2015 δε συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα. Παρόλα αυτά τα tweets που 

συλλέχθηκαν αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό για να βγάλει κανείς συμπεράσματα 

για τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά debate. 

 

5.3.4. Ανάλυση μετρικών των χρηστών 

Ενώ το χρονικό διάγραμμα μάς δίνει μια γενική επισκόπηση των δεδομένων και πως 

διαμοιράζονται στο χρόνο παρακάτω θα μελετήσουμε καλύτερα ποιοι ακριβώς είναι 

αυτοί που κάνουν χρήση του Twitter την περίοδο που εξετάζουμε και πόσες φορές 

χρησιμοποιούν το Twitter ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης απόψεων. Γίνεται 

δηλαδή η εξέταση του τρόπου με τον οποίον το Twitter συμβάλλει στη διεύρυνση μιας 

συζήτησης για ένα σημαντικό θέμα όπως είναι οι εκλογές της χώρας μας. Τέλος, 

επικεντρώνουμε την προσοχή μας στους χρήστες του Twitter και σε ομάδες χρηστών με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης του, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο διάφορες 

κατηγορίες χρηστών ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει. 

 

Πίνακας 7: Συμμετοχή των χρηστών στο Twitter 

Total number of tweets 211230 

RT 43341 

@(geniune replies) 1869 

RT@user 43302 

URL 210747 

Original tweets 65716 

 

Ο παραπάνω πίνακας υποδεικνύει την κατανομή του συνολικού δείγματος ανά τύπο 

μηνυμάτων και αποτελούν μετρικές της συμμετοχής του χρήστη στο Twitter την 

εξεταζόμενη περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα tweets τα οποία περιλαμβάνουν url 
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αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της πλατφόρμας του 

Twitter επιτυγχάνεται η διάδοση της πληροφορίας η οποία είναι  είτε σε μορφή άρθρου 

είτε κάποιας εικόνας.Παρατηρώντας τα RT=43341 και rt@user=43302 διακρίνουμε την 

μικρή διαφορά που έχουν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των retweet 

αναφέρεται και σε κάποιον χρήστη και δεν είναι απλά μια αναδημοσίευση ενός 

μηνύματος. Έπειτα από την εξέταση των retweets καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

όλα δε έχουν υποστεί καμία επεξεργασία και ανήκουν στην κατηγορία unedited 

retweets sent. 

Για την δημιουργία διαγμάμματος το οποίο να απεικονίζει τα tweets ανά χρήστη κατά 

την εξεταζόμενη περίοδο ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα : 

1.Επιλογή των δεδομένων τα οποία είναι σε μορφή xls/csv 

2.Επιλογή του χειριστή  (operator) aggregate με την οποία γίνεται καταμέτρηση 

των tweets με βάση τους χρήστες-username 

 

Εικόνα 11: Δημιουργία διαγράμματος tweets/χρήστη 
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Διάγραμμα 6: Tweets/χρήστη 

 

Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζονται οι χρήστες του Twitter οι οποίοι εξέφρασαν τις 

απόψεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Οι χρήστες που 

συμμετείχαν στην πλατφόρμα του Twitter φτάνουν τους 27293. O χρήστης με τις 

περισσότερες δημοσιεύσεις (1068) χρησιμοποιεί το Twitter με το username 

markosPoulakis και ο δεύτερος στη σειρά με 1003 εμφανίζεται με το username 

manolhs. Αυτοί οι δυο ενεργοί χρήστες του Twitter εξετάζοντας το προφίλ τους 

παρατηρούμε ότι ανήκουν στην κατηγορία των πολιτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την 

πολιτική της χώρας και επιθυμούν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω του Twitter. 

 

Πίνακας 8: Στατιστική ανάλυση των tweets/χρήστη 

 

Στη στατιστική ανάλυση παρατηρούμε ότι ο μέγιστος αριθμός tweets, όπως 

προαναφέραμε και παραπάνω, είναι 1068 και ο ελάχιστος αριθμός είναι ένα tweet. Η 

τυπική απόκλιση είναι ίση με 26825 η οποία οφείλεται κυρίως στις ακραίες τιμές που 

έχουν καταγραφεί. 
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Διάγραμμα 7: Retweets/χρήστη 

 

 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα retweets ανά χρήστη. Παρατηρούμε ότι ο 

χρήστης με τα περισσότερα retweets είναι αυτός με το username markosPoulakis και 

έχει κάνει 1067retweets σε ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο. Συγκρίνοντας τον και 

με τον πίνακα 8 αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο συγκεκριμένος είναι ο πιο ενεργός ο 

οποίος δημοσίευσε 1 tweet και τα υπόλοιπα 1067 ήταν retweets άλλων χρηστών. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ο χρήστης MichaelAgg82 με 810 retweets. 

 

Πίνακας 9: Στατιστική ανάλυση των retweets/χρήστη 

 

 



 84 

Διάγραμμα 8: Οι πιο ενεργοί χρήστες  

 

 

Πίνακας 10: Στατιστική ανάλυση των πιο ενεργών χρηστών 

 

  



 85 

 

Πίνακας 11: 15 κορυφαίοι ενεργοί χρήστες του Twitter 

Twitter ID N Comments 

manolhs 1003 Citizen 

Michaelagg82 849 Citizen 

News247gr 826 Website news 

Lae_epikoinonia 812 Website of a party 

naftemporikigr 802 News website 

peristeraRA 767 Citizen 

annieParaliki 655 Citizen 

tribunegr 583 Website news 

Pankar29 563 Citizen 

brigadagr 439 Website news 

antennanews 429 Website news 

megalosgazmas 416 Citizen 

Panos_pilatos 385 Citizen 

th_vergos 379 Citizen 

O_kafros 350 Citizen 

 

Στον παραπάνω πίνακα έγινε μια προσπάθεια διάκρισης των χρηστών του Twitter στο 

εξεταζόμενο διάστημα των εκλογών. Επιλέχθηκαν 15 από τους 10083 χρήστες οι οποίοι 

έκαναν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Χαρακτηριστικό των δημοσιεύσεων αυτών 

είναι ότι είναι απλά μηνύματα τα οποία θέλησαν οι χρήστες να τα μοιραστούν στο 

διαδικτυακό κόσμο του Twitter. Αυτό σημαίνει ότι τα μηνύματα αυτά δεν αποτελούν 

αναδημοσίευση κάποιου άλλου μηνύματος (retweet) ούτε είναι απάντηση σε κάποιον 

άλλο χρήστη (reply). Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να εξετάσουμε το προφίλ των 

χρηστών και με βάση τις πληροφορίες που μας δίνει το καθένα από αυτά να βγάλουμε 

συμπεράσματα για τη χρήση του Twitter ανάλογα με την ιδιότητα τους. Έτσι λοιπόν 

κάνοντας μια έρευνα στα προφίλ των χρηστών συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι δεν 

αποκαλύπτουν πολλά στοιχεία για την επαγγελματική τους ιδιότητα αλλά περιορίζονται 

μόνο σε μηνύματα που αποστέλλουν καθημερινά για τα πολιτικά δρώμενα και για ό,τι 

συμβαίνει στον κοινωνικό περίγυρο. Ιδιαίτερη συμβολή στη διάδοση πληροφοριών 

μέσω του Twitter έχουν οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες οι οποίες διαθέτουν 

λογαριασμούς στο Twitter και όπως παρατηρούμε και από τον παραπάνω πίνακα έχουν 

τις περισσότερες δημοσιεύσεις. 
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Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και για τα tweets τα οποία αναδημοσιεύτηκαν 

ανά χρήστη κατά την εξεταζόμενη περίοδο και μετέπειτα θα γίνει ο διαχωρισμός των 15 

πιο ενεργών χρηστών στη λειτουργία του retweet. 

 

Πίνακας 12: 15 κορυφαίοι ενεργοί χρήστες του Twitter με τη χρήση Retweet 

Twitter ID N Comments 

markospoulakis 1067 Citizen 

Michaelagg82 810 Citizen 

klaftamana 625 Citizen 

Elaineg16 561 Citizen 

lymperioO 457 Citizen 

peristeraRa 420 Citizen 

Pantel_tsomp 333 Citizen 

Elgrig49 327 Citizen 

Antoniouch91 298 Citizen 

Lae_epikoinonia 252 Website of a party 

nodethess 229 Citizen 

Pankar29 225 Citizen 

Kostaspat60 219 Citizen 

thivahellas 215 Blog 

nataliampatziota 215 Citizen 

 

Όπως μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε από τον πίνακα 12, πολλοί είναι οι χρήστες οι 

οποίοι έκαναν retweet δημοσιεύσεις εκεί που επιθυμούσαν. Ο συνολικός αριθμός των 

χρηστών αυτών φτάνει τους 22175. Εξετάζοντας αναλυτικά το προφίλ των 15 πιο 

ενεργών χρηστών στη λειτουργία του retweet θα συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των χρηστών αυτών είναι απλοί πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν με 

ενδιαφέρον τα πολιτικά δρώμενα και αναδημοσιεύουν tweets τα οποία τους 

εκπροσωπούν. Στη λίστα αυτή δε θα μπορούσαν να παραληφθούν τα προφίλ των 

κομμάτων καθώς και από blogs τα οποία εκπροσωπούν συγκεκριμένες ιδέες. 

Συγκρίνοντας τους δυο πίνακες με τους πιο ενεργούς χρήστες σε απλά μηνύματα και σε 

αναδημοσιεύσεις θα παρατηρούσε κανείς ότι υπάρχουν χρήστες οι οποίοι είναι 

καταγεγραμμένοι και στους δυο πίνακες. Αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι 

ενεργοί χρήστες δε ενδιαφέρονται μόνο να δημοσιεύσουν τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς τους, αλλά να αναδημοσιεύσουν και μηνύματα που τους εκφράζουν 

και τα υποστηρίζουν. 
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Μια ομάδα χρηστών η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελέτη και 

περαιτέρω ανάλυση κατά την εξεταζόμενη περίοδο για τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 

2015 είναι η συμμετοχή των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών στο Twitter με το 

hashtag #ekloges2015_round2. 

 

Πίνακας 13: Συμμετοχή των κομμάτων στο hashtag #ekloges2015_round2 

Πολιτικά Κόμματα Tweets % 

Σύριζα 1 0,11 

Νέα Δημοκρατία 0 0,00 

Το Ποτάμι 37 4,12 

ΠΑΣΟΚ 12 1,33 

Ανεξάρτητοι Έλληνες 37 4,12 

ΚΚΕ 0 0,00 

Λαϊκή Ενότητα 812 90,32 

Σύνολο 899 100 

 

 

Διάγραμμα 9: Συμμετοχή των κομμάτων στο Twitter με το hashtag 

#ekloges2015_round2 

 

 

Παρατηρούμε από το διάγραμμα ότι η συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων στο hashtag 

το οποίο επικράτησε την προεκλογική περίοδο είναι πολύ μειωμένη. Τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή κατέχει η Λαϊκή Ενότητα η οποία ως νέο κόμμα προσπάθησε μέσω του 

Twitter να προσελκύσει τους πολίτες και ιδιαίτερα το νέο κόσμο. Όμως και πάλι αν 

0,11% 4,12% 1,33%
4,12%

90,32%

Σύριζα

Νέα Δημοκρατία

Το Ποτάμι

ΠΑΣΟΚ

Ανεξάρτητοι Έλληνες

ΚΚΕ

Λαϊκή Ενότητα
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συγκρίνουμε το συνολικό αριθμό των tweets (211230) τα οποία στάλθηκαν εκείνη την 

περίοδο η συμμετοχή του κόμματος ήταν μηδαμινή. 

 

Την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε και για τους αρχηγούς κομμάτων και έχουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα : 

 

Πίνακας 14: Συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών στο Twitter με το hashtag 

#ekloges2015_round2 

Αρχηγοί κόμματος Tweets 

Τσίπρας 0 

Μεϊμαράκης 0 

Θεοδωράκης 0 

Γεννηματά 6 

Καμμένος 1 

Κουτσούμπας Δεν έχει λογαριασμό 

Λαφαζάνης Δεν έχει λογαριασμό 

 

Η συμμετοχή των πολιτικών αργηχών είναι ελάχιστη και μάλιστα υπάρχουν και 

πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι δεν έχουν λογαρισμό στο Twitter. 

 

Συγκρίνοτας τη συμμετοχη των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων τους στο Twtter 

με το συγκεκριμένο hashtag καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για τα ελληνικά 

δεδομένα η ένταξη του Twitter ως εργαλείο επικοινωνίας κατα τη διάρκεια 

προεκλογικής περιόδου δεν έχει γίνει αντιληπτή και εφαρμόσιμη. Η χρήση του Twitter 

από τους συγκεκριμένους πολιτικούς αποσκοπεί στο να μεταδώσουν τα μηνύματα που 

επιθυμούν και όχι για να αλληλεπιδράσουν με τους πολίτες. Αποτελεί δηλαδή ένα 

ανεκμετάλλευτο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για δημοσίευση των 

δραστηριοτήτων των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών. 

 

Τέλος παρατηρώντας το σύνολο των tweets που δημοσιέυτηκαν με το συγκεκριμένο 

hashtag #ekloges2015_round2 γεννάται το ερώτημα ποιός δημιούργησε αυτό το hashtag 

και πότε δημοσιεύτηκε πρώτη φορά; 

Αν και τα δεδομένα που είχαμε στην διάθεση μας ξεκινούσαν από τις 12 Αυγούστου 

μετά από μελέτη των tweets με το συγκεκριμένο hashtag παρατηρήθηκε ότι η πρώτη 

δημοσίυση έγινε στις 2 Ιουνίου. Την περίοδο εκείνη φημολογούνταν η ανακοίνωση 

δημοψηφίσματος και το κλίμα που επικρατούσε χαρακτηριζόταν από πολιτική 
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αστάθεια. Όσον αφορά τον λογαριασμό  που δημοσίευσε το συγκεκριμένο hashtag 

ανήκει σε πολίτη που παρακολουθεί ανελλιπώς τις πολιτικές εξελίξεις και εκφράζει την 

γνώμη του σχεδόν καθημερινά. Ο χρήστης αυτό χρησιμοποιεί το username @p_l_1 (Ο 

πρωινός) και έχει κάνει πάνω από 6900 tweets από την ημέρα της δημιουργίας του 

λογαριασμού του (2009).  

Το συγκεκριμένο tweet είναι το παρακάτω : 

 

 

Εικόνα 12 : Η πρώτη δημοσίευση του tweet με hashtag ekloges2015_round2 

Η παρακολούθηση των πολιτικών γεγονότων και η ενημέρώση από τα κοινωνικά 

δίκτυα είχε ως αποτέλεσμα μέσα από την χρήση του χιούμορ να χρησιμοποιηθεί 

hashtag το οποίο δυο μήνες αργοτέρα θα συγκέντρωνε συνολικά  περίπου 200000 

tweets και θα αποτελούσε πραγματικό γεγονός. 

 

 

5.3.5. Ανάλυση περιεχομένου 

5.3.6. Χειρωνακτική ανάλυση περιεχομένου σε tweets(Manual 

Content Analysis) 

Εγινε μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε τη χειρωνακτική ανάλυση περιεχομένου. 

Διαλέξαμε ένα υποσύνολο των tweets για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το 

περιεχόμενο των tweets. Αρχικά, διακρίναμε τα tweets που αναφέρονται σε κάποιο 

χρήστη (@mention) τα οποία στο σύνολο τους ήταν 1869 και στη συνέχεια ξεχωρίσαμε 

αυτά που απευθύνονται στον πρωθυπουργό της χώρας μας κ. Αλέξη Τσίπρα. Μιας και 

αποτέλεσε νικητής αυτών των εκλογών που εξετάζουμε, στην παρούσα εργασία 

θεωρήσαμε ωφέλιμο να αναλύσουμε χειρωνακτικά τα μηνύματα τα οποία απευθύνονται 

στον πρωθυπουργό έτσι ώστε να αντιληφθούμε τις πραγματικές απόψεις των πολιτών. 

Στον παρακάτω πίνακα διαχωρίσαμε τα tweets σε κατηγορίες ανάλογα με το ύφος του 

περιεχομένου τους. 

 

https://twitter.com/p_l_1
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Πίνακας 15:  Χειρωνακτική ανάλυση περιεχομένου 

 Ν % 

Χιούμορ-Ειρωνεία 93 24,23 

Υποστηρικτικό περιεχόμενο 140 36,45 

Κριτική 100 26,04 

Δημοσίευση δηλώσεων 51 13,28 

Σύνολο 384 100 

 

Διακρίνουμε λοιπόν πως στην πρώτη θέση διακρίνουμε τα tweets με υποστηρικτικό 

περιεχόμενο (36.45%). Το ποσοστό αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι οι πολίτες 

αντιμετωπίζουν με εύνοια τον πρωθυπουργό ο οποίος αποτέλεσε και νικητής των 

εκλογών. Στη συνέχεια ακολουθούν τα μηνύματα τα οποία επικρίνουν τον κ. Αλέξη 

Τσίπρα για την πολιτική του πορεία. Υψηλό ποσοστό επικρατεί σε μηνύματα με 

χιούμορ και ειρωνεία και τελευταίο σε ποσοστά είναι οι αναδημοσιεύσεις δηλώσεων 

του πρωθυπουργού το οποίο είναι κύρια ενέργεια των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων 

και μπλογκς τα οποία διαθέτουν και λογαριασμό στο Twitter. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα που αφορούν τα 

συγκεκριμένα tweets τα οποία συλλέχθηκαν και δεν πρέπει σαφώς να προχωρήσουμε 

σε γενικότητες. 

 

5.4. Περίληψη 

Εφόσον η τεχνολογία εξελίσσεται και δημιουργούνται νέα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων θα πρέπει να υπάρχουν και γενικές μετρικές οι οποίες βοηθούν στην 

περαιτέρω μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί. Οι μετρικές 

χωρίζονται σε κατηγορίες που βασίζονται: 

 σε χρονικές δραστηριότητες,  

 στη δραστηριότητα του χρήστη, 

 σε συνδυασμένες και  

 σε πρόσθετες.  

Οι μετρικές αυτές εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο δεδομένων με κοινό hashtag 

#ekloges2015_round2 και αφορούσαν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Δόθηκε 

σημασία όχι μόνο στα μηνύματα που δημοσιευόταν σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους αλλά έγινε μια προσπάθεια αποσαφήνισης των πιο ενεργών χρηστών. 
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Επιπλέον αναλύθηκε η συμμετοχή των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών στη 

χρήση του Twiiter. Τέλος, στην προσπάθεια να γίνει εφαρμογή των πρόσθετων 

μετρικών αναλύθηκε το περιεχόμενο ενός μικρού υποσυνόλου των δεδομένων και 

διεξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με τον σκοπό σύνταξης και δημοσίευσης αυτών 

των μηνυμάτων.  
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική εργασία 

6.1. Συμπεράσματα 

Η διείσδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά του Twitter στον κόσμο της 

πολιτικής αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών είναι πλέον πραγματικότητα. Η 

χρήση του Twitter από την πλευρά των πολιτικών έχει αλλάξει άρδην την προεκλογική 

τους εκστρατεία. 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε εξετάσθηκε η πορεία του Twitter στο 

χώρο της πολιτικής από τους χρήστες. Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι οι πολιτικοί κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και όχι μόνο, χρησιμοποιούν το Twitter ως 

εργαλείο επικοινωνίας, επιρροής και ενημέρωσης απέναντι στους πολίτες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης του Twitter από υποψηφίους κατά την 

διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, ο 

οποίος έχτισε σχεδόν ολόκληρο τον προεκλογικό του αγώνα πάνω στο Twitter. Όσον 

αφορά τη χρήση του Twitter από τη μεριά των πολιτών είναι εξίσου σημαντική καθώς 

αποτελεί γι’ αυτούς ένα μέσο άμεσης επικοινωνίας με τους πολιτικούς με αποτέλεσμα 

να συμμετέχουν κατά κάποιον τρόπο στην πολιτική. Οι ερωτήσεις που έχουν 

καταγραφεί, η έκφραση απογοήτευσης, ειρωνείας ή η χιουμοριστική διάθεση 

αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος ότι το Twitter έχει συσχετιστεί 

με την πολιτική από την πλευρά των πολιτών. 

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει 

σχεδόν την εφημερίδα ως μέσο δημοσίευσης των άρθρων τους με το Twitter. Αποτελεί 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η διάδοση της πληροφορίας χάρη στο μέσο αυτό 

πραγματοποιείται σε κλάσματα δευτερολέπτου. 

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας πέραν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

πραγματοποιήθηκε η μελέτη και η ανάλυση περίπου 220.000 tweets κατά την 

προεκλογική περίοδο των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015 με το συγκεκριμένο 

hashtag ekloges2015_round2. Η συμμετοχή των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου αλλά και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους όπως είναι τα 

τηλεοπτικά debates ήταν υψηλή. Επιπρόσθετα, μετά από ανάλυση του περιεχομένου 

μιας μερίδας μηνυμάτων αξιολογήθηκε ότι οι σκοποί της δημοσίευσης των tweets 

απευθυνόμενοι σε πολιτικούς είναι κυρίως υποστηρικτικοί, στην συνέχεια επικριτικοί 

και στο τέλος χιουμοριστικοί. Εξετάζοντας αναλυτικά τη συμμετοχή των πολιτικών 

κομμάτων και των αρχηγών στο hashtag το οποίο μελετάμε καταλήξαμε στο 
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συμπέρασμα ότι στη χώρα μας η χρήση του Twitter ως εργαλείο αλληλεπίδρασης με 

τους πολίτες βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Αντίθετα με τους ίδιους τους πολίτες 

οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινά τα πολιτικά δρώμενα και σχολιάζουν μέσω του 

Twitter. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός, ότι πολίτης είναι αυτός ο 

οποίος ξεκίνησε τα tweets με το hashtag ekloges2015_round2. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η παρούσα διπλωματική εργασία 

περιορίστηκε στην ανάλυση δεδομένων με βάση γενικές μετρικές και σε χειρωνακτική 

ανάλυση των περιεχομένων των tweets, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα συμπεράσματα 

στα οποία καταλήξαμε επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφική επισκόπηση μέχρι το σημείο 

στο οποίο έγινε και η ανάλυση. 

6.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Γενικά η έρευνα και η ανάλυση των tweets που αφορούν εκλογές στην Ελλάδα θα 

μπορούσαν να ενισχυθούν και να επεκταθούν καταγράφοντας με αυτόν τον τρόπο με 

περισσότερη λεπτομέρεια τη χρήση του twitter από τη μεριά των Ελλήνων πολιτών και 

πολιτικών αντίστοιχα. Η εκπόνηση και άλλων παρόμοιων μελετών και η σύγκριση τους 

θα προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και θα βοηθήσει στην περισσότερο 

αξιόπιστη απάντηση στο ερώτημα αν όντως οι Έλληνες πολιτικοί και πολίτες 

χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την προεκλογική 

περίοδο.Όσον αφορά τον περιορισμό ο οποίος αντιμετωπίσθηκε κατά την διάρκεια της 

διπλωματικής εργασίας είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαθέσιμο 

εργαλείο ανάλυσης συναισθημάτων σε tweets το οποίο να χρησιμοποιείται για τα  

tweets που έχουν γραφεί στην ελληνική γλώσσα. Αυτό αποτελεί έναυσμα για την 

δημιουργία κατάλληλου εργαλείου στο μέλλον. Η δημιουργία αυτού του εργαλείου θα 

δώσει τη δυνατότητα για εμβάθυνση της ανάλυσης των tweets. 
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