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Περίληψη
Για τους πολιτικούς και, γενικότερα, για τους ανθρώπους που λαμβάνουν
πολιτικές αποφάσεις είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη της
νεολαίας του τόπου τους. Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια η ανάγκη αυτή έχει
αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ
πολιτικών και νέων συνεχίζει να υπάρχει.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει εμπνευστεί από το έργο #ask. Θέμα της
είναι να διερευνήσει τη χρήση του Twitter για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας νέων
και πολιτικών. Βέβαια η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην επικοινωνία νέων και
πολιτικών μέσω tweets στην εφαρμογή Twitter, αλλά επεκτείνεται και στον
εντοπισμό των θεμάτων που προκαλούν την συζήτηση. Όλη η διαδικασία αφορά τη
μελέτη περίπτωσης στην Ευρώπη.
Αντικείμενο του προβληματισμού είναι η αλληλεπίδραση των πολιτικών και
νέων στο twitter, γι' αυτό, λάβαμε τη θέση του "διαμεσολαβητή" (broker). Με στόχο
να καταφέρουμε να "προκαλέσουμε" και να δημιουργήσουμε πραγματική συζήτηση
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με αυτό τον τρόπο προσπαθήσαμε να αποδώσουμε τη
βαρύτητα και το χαρακτήρα που έχει το twitter στον πολιτικό χώρο.
Με βάση τα παραπάνω, στα πλαίσια της εργασίας, θα παρουσιάσουμε την
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Αρχικά έγινε αναζήτηση εργαλείων με σκοπό να τα
χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία των infographics στα tweets. Πιο συγκεκριμένα
δημιουργήσαμε tweets στο Twitter, που μετέφραζαν τις περίπλοκες πολιτικές
εξελίξεις, σε πληροφοριακά γραφήματα (infographics), επιδιώκοντας έτσι την
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε πολιτικούς και νέους. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε μια
καμπάνια, brokering συζητήσεων ανάμεσα σε Ευρωπαίους συμμετέχοντες. Σε
συγκεκριμένο διάστημα, διάρκειας τεσσάρων μηνών, ανεβάσαμε συνολικά 183
tweets, στην Αγγλική γλώσσα. Μετά το πέρας του ορισμένου χρονικού διαστήματος,
συγκεντρώσαμε τα tweets, τα κατηγοριοποιήσαμε σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα
με το θέμα (topic), με το περιεχόμενο και τη χώρα και αναλύσαμε τα αποτελέσματα
όπως για παράδειγμα τον αριθμό των comments, retweets, likes. Τέλος οργανώσαμε
την αξιολόγηση της όλης ιδέας, η οποία έγινε σε συνεργασία με φοιτητές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απλούς χρήστες twitter, που συμμετείχαν στην
καμπάνια, και απαντήσανε σε ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν.
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Η μελέτη περίπτωσης αξιολογήθηκε από το συνδυασμό των αριθμών των
comments, retweets, likes που συγκέντρωσαν τα tweets καθώς επίσης και από τις
απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Τέλος η έρευνα έδειξε ότι υπήρξε έντονη
συμμετοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, και από τις δύο πλευρές, σε tweets με οικονομικό
και μεταναστευτικό περιεχόμενο. Μάλιστα παραθέτονται και μερικά επιτυχημένα
tweets όπου δείχνουν την ευαισθητοποίηση των πολιτικών.

Λέξεις Κλειδιά: project, #ask, twitter, tweets, comment, retweet, like,
infographics, πολιτικοί, νέοι, Ευρώπη.
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1 Εισαγωγή
1.1 Περιγραφή του Προβλήματος
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα το Twitter έχει εισβάλει
δυναμικά στη ζωή μας και ειδικότερα στο χώρο της πολιτικής. Η χρήση του twitter
στην πολιτική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την επικοινωνία νέων και πολιτικών.
Αφού για τους πολιτικούς και, γενικότερα, για τους ανθρώπους που λαμβάνουν
πολιτικές αποφάσεις είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τους, τη γνώμη της
νεολαίας του τόπου τους. Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια η ανάγκη αυτή έχει
αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ
πολιτικών και νέων συνεχίζει να υπάρχει.
Αντικείμενο του προβληματισμού είναι η αλληλεπίδραση των πολιτικών και
νέων στο twitter, γι' αυτό, θα λάβουμε τη θέση του "διαμεσολαβητή". Με αυτό τον
τρόπο θα καταφέρουμε να "προκαλέσουμε" και να δημιουργήσουμε πραγματική
συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην
επικοινωνία νέων και πολιτικών μέσω tweets στην εφαρμογή Twitter, αλλά
επεκτείνεται και στον εντοπισμό των θεμάτων που προκαλούν την συζήτηση. Όλη η
διαδικασία αφορά τη μελέτη περίπτωσης στην Ευρώπη.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση, αποτελεί μια οργανωμένη καταγραφή της
ερευνητικής περιοχής που εξετάζεται. Έγιναν αναζητήσεις για την χρήση του twitter,
και τις κατηγοριοποιήσαμε σε δύο ενότητες. Δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας,
ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης για τη νεολαία, αλλά και ένα πολύτιμο εργαλείο για
τους πολιτικούς αφού αποτελεί δύναμη επιρροής. Μιας και δεν είναι λίγοι οι
πολιτικοί που κατά την διάρκεια εκστρατειών αλληλεπιδρούν με τον κόσμο, είτε για
να τους επηρεάσουν, είτε για να ακούσουν τις απόψεις τους. Αλλά και για τους
απλούς πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν τα πολιτικά δρώμενα.
Επίσης έγιναν αναζητήσεις για την εύρεση και μελέτη online εργαλείων
δημιουργίας

infographics.

Στη

συνέχεια

αναζητήθηκε

ερωτηματολογίου για online διανομή και ανάλυση αποτελεσμάτων.
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μία

εφαρμογή

1.2 Αντικείμενο και στόχοι μελέτης
Η διπλωματική αυτή εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τη χρήση του
Twitter, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας νέων και πολιτικών μέσω της
οργάνωσης, διεξαγωγής και αξιολόγησης μιας περίπτωσης χρήσης στην Ευρώπη. Πιο
συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εργασίας, πρέπει θα λάβουμε τη θέση του
"διαμεσολαβητή" με κίνητρο να "προκαλέσουμε" συζητήσεις ανάμεσα σε νέους και
πολιτικούς για συγκεκριμένα θέματα που έχουν επιλεγεί κατά τη διάρκεια του έργου.
Η θέση του "διαμεσολαβητή" ονομάζεται brokering. Τα θέματα που έχουν
επιλεγεί έως τώρα είναι:
1.

Sexual orientation & gender equality

2.

Economic crisis / Economy

3.

Inclusion & Participation

4.

Youth NEETs and youth employment issues

5.

Migration / Immigration

6.

Environment & Climate Change

7.

Terrorism

8.

Education & Employment

9.

EU (Dis)integration

10.

Democracy & Human Rights

11.

Health

12.

Brexit

13.

Right Wing Populism in Europe
Για να εκπληρώσει το στόχο του το έργο έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα,

το #ask Dashboard, η οποία διευκολύνει την δημιουργία brokering συζητήσεων. Το
#ask Dashboard δίνει πρόσβαση στα tweets συγκεκριμένων λογαριασμών (ή αλλιώς
Twitter handles) που ανήκουν, πρώτον άτομα χάραξης πολιτικής δηλαδή σε
14

πολιτικούς ή πολιτικά κόμματα, ή δεύτερον σε νέα άτομα ή οργανώσεις νεολαίας. Τα
Twitter handles αυτά τα έχουμε επιλέξει γιατί δημοσιεύουν Tweets σχετικά με τα
θέματα που έχει επιλέξει το έργο, αυτά που αναφέραμε παραπάνω.
Για να κάνει broker κάποιος μία συζήτηση έχει δύο επιλογές, πρώτον να κάνει
retweet σε ένα υπάρχων tweet (είτε πολιτικού είτε νέου) αναφέροντας στο retweet του
τουλάχιστον ένα Twitter handle της άλλης κατηγορίας (πολιτικού ή νέου), ή δευτερον
να δημιουργήσει ένα δικό του tweet που να αφορά σε κάποιο από τα θέματα του
έργου και να αναφέρει σε αυτό τουλάχιστον ένα Twitter handle πολιτικού και
τουλάχιστον ένα Twitter handle νέου.
Σκοπός φυσικά είναι να καταφέρουμε να "προκαλέσουμε" και να
δημιουργήσουμε πραγματική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, να τους κάνουμε
δηλαδή να απαντήσουν στο

retweet/tweet που έχουμε δημιουργήσει. Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για το έργο έχει επίσης και η παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών
επίκαιρων γεγονότων της Ευρώπης με ποιο ευανάγνωστες μορφές. Για το λόγο αυτό
είναι θεμιτό να συμπεριλαμβάνουμε στα tweets των συζητήσεών μας και
πληροφοριακά γραφήματα όπως τα infographics. Τα infographics παρουσιάζουν και
μεταφράζουν τις περίπλοκες πολιτικές εξελίξεις, με πιο απλό και ευανάγνωστο τρόπο.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα infographic το οποίο να
παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας του τελευταίου Eurogroup (π.χ. να
δείχνει ποιο είναι ποσό της δόσης που συμφωνήθηκε να πάρουμε, τι ποσοστό θα πάει
για ληξιπρόθεσμες οφειλές κτλ).

1.3 Περιεχόμενα της μελέτης
Το περιεχόμενο της διπλωματικής αποτελείται από ενότητες και υποενότητες,
με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και κατανόησης της έρευνας. Στο πρώτο
κεφάλαιο εντοπίσαμε και περιγράψαμε το πρόβλημα, επικεντρωθήκαμε στο
αντικείμενο και στους στόχους μελέτης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα επτά βήματα
μεθοδολογίας: κατανόηση του έργου #ask, επισκόπηση των κοινωνικών δικτύων,
χρήση του twitter από πολιτικούς και νέους, αναζήτηση εργαλείων, δημιουργία
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Infographics, οργάνωση και διεξαγωγή brokering συζητήσεων και αξιολόγηση με
ερωτηματολόγια.
Στο τρίτο κεφάλαιο, βρίσκουμε το κίνητρο και τους στόχους του έργου
(project) #ask, το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση της παρούσας διπλωματικής.
Στο επόμενο κεφάλαιο κάνουμε μια αναφορά γενικά στα κοινωνικά δίκτυα,
από την αρχή της εμφάνισής τους. Φαίνεται η εξέλιξη της κοινωνικής δικτύωσης με
το πέρασμα των χρόνων μέχρι σήμερα.
Και αφού μιλήσαμε γενικά για τα κοινωνικά δίκτυα, στο Κεφάλαιο 4, θα
επικεντρωθούμε στο αντικείμενο μελέτης μας, που είναι το twitter, και η χρήση του
από τους πολιτικούς και τους νέους.
Στο επόμενο κεφάλαιο δίνουμε το ορισμό για τα infographics και αναλύουμε
τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός infographic. Αναφέρουμε μεθόδους για
γίνει το αποτέλεσμα πιο ελκυστικό. Και παρουσιάζουμε πέντε φιλικά προς το χρήστη
εργαλεία online δημιουργίας, infographics. Αυτά είναι το Piktochart, Canva, Easel.ly,
Infogr.am, και Venngage. Για την διεκπεραίωση της εργασία μας χρησιμοποιήθηκε το
εργαλείο Canva.
Σε αυτό το σημείο τελειώνει το θεωρητικό κομμάτι της διπλωματικής, και
ξεκινάει το πρακτικό, με το έβδομο κεφάλαιο και τη χρήση του twitter για την
επικοινωνία νέων και πολιτικών. Δημιουργήσαμε μια καμπάνια από 17/10/2017 έως
24/01/2018 όπου σε καθημερινή συστηματική ανάρτηση, δημοσιεύσαμε 183 tweets,
με διάφορα θέματα (topics) και παραθέτουμε δείγμα από αυτά.
Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το ερωτηματολόγιο που είναι η συνέχεια
της καμπάνιας. Στη συνέχεια γίνεται καταμέτρηση των απαντήσεων. Όπου μαζί με τα
comments, retweets, και likes των δημοσιευμένων tweets, προχωρήσαμε στην
αξιολόγηση. Αναλύσαμε τα δεδομένα βάσει διαγραμμάτων και πινάκων.
Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που
διεξήχθησαν και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2 Μεθοδολογία
2.1 Εισαγωγή
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να δείξουμε τη δομή της διπλωματικής και τα
βήματα που θα ακολουθήσουμε για την διεκπεραίωσή της. Με αυτόν το τρόπο θα
οργανώσουμε την εργασία, αυτό θα γίνει αριθμώντας και αναλύοντας βασικά βήματα
μεθοδολογίας. Θα ξεκινήσουμε την βιβλιογραφική επισκόπηση, θα συνεχίσουμε με
το πρακτικό μέρος και τέλος θα γίνει η αξιολόγηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

2.2 Βήματα μεθοδολογίας
1.

Κατανόηση του έργου (project) #ask.
Εφόσον η διπλωματική μας εργασία είναι εμπνευσμένη από το έργο #ask, τότε

δεν έχουμε παρά να μελετήσουμε το έργο, να δούμε τα κίνητρα και τους στόχους του.
Τότε μόνο θα είμαστε σίγουροι για να συνεχίσουμε στην συγγραφή της μελέτης.
2.

Επισκόπηση των κοινωνικών δικτύων.
Η διπλωματική έχει θέμα την χρήση του twitter, ένα ευρέως διαδεδομένο

κοινωνικό δίκτυο, άρα τι πιο λογικό, από το να μιλήσουμε για την αρχή των
κοινωνικών δικτύων και την εξέλιξή τους μέχρι τη νέα κοινωνική δικτύωση. Η νέα
κοινωνική δικτύωση, η ηλεκτρονική, είναι ένα φαινόμενο, σταθερά επίκαιρο λόγω
της δυναμικής του εξέλιξης. Όπως κάθε πρωτόγνωρο κοινωνικό φαινόμενο, με
οικονομικές, πολιτικές και προσωπικές προεκτάσεις.
3.

Χρήση του Twitter από πολιτικούς και νέους.
Στην συνέχεια θα πρέπει να βρούμε μερικά στοιχεία για τον ορισμό του

twitter. Το twitter σε σχέση με την πολιτική και τους πολιτικούς, και την σχέση του
με τη νεολαία.
4.

Αναζήτηση δωρεάν (free) εργαλείων για τη δημιουργία infographics.
Θα πρέπει να βρούμε δωρεάν εργαλεία και να τα περιγράψουμε. Τα εργαλεία

θα επιτρέπουν τη δημιουργία και αποθήκευση των infographics. Σκοπός είναι να
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χρησιμοποιήσουμε κάποιο (ή κάποια) από αυτά για τη δημιουργία των infographics
στα tweets που θα δημιουργήσουμε.
5.

Δημιουργία infographics για να μεταφραστούν τα πολιτικά γεγονότα από την

Ευρώπη, σε πιο απλές μορφές.
Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να επιλέξουμε επίκαιρα πολιτικά γεγονότα της
Ευρώπης, που θα μετατραπούν σε infographics χρησιμοποιώντας κάποιο από τα
εργαλεία που θα περιγράφουν στο Κεφάλαιο 6.5. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε
τα tweets που θα αναρτηθούν μέσω της πλατφόρμας Dashboard.
6.

Οργάνωση και διεξαγωγή Ευρωπαϊκού Campaign: Brokering συζητήσεων

ανάμεσα σε Ευρωπαίους συμμετέχοντες.
Για το κομμάτι αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε ένα χρονικό διάστημα (π.χ.
διάστημα διάρκειας ενός μήνα) στη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να
λειτουργήσουμε σαν broker μέσω του Dashboard για ένα συγκεκριμένο θέμα (topic).
Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το ορισμένο χρονικό διάστημα να ανεβάζουμε tweets
συστηματικά / καθημερινά τουλάχιστον ένα με δύο πολιτικά επίκαιρα γεγονότα για
το συγκεκριμένο θέμα. Τα tweets θα είναι στην Αγγλική γλώσσα, με χρήση
infographics ή χωρίς. Μετά το πέρας το ορισμένου χρονικού διαστήματος, οι
αναρτήσεις δεν θα έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα αλλά θα ευρύνουμε σε ποικίλα
θέματα. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα όπως για παράδειγμα ο
αριθμός των replies, retweets, likes κτλ.
7.

Αξιολόγηση με ερωτηματολόγια.
Στο τελευταίο βήμα θα πρέπει να οργανώσουμε την αξιολόγηση της όλης

ιδέας που θα γίνει σε συνεργασία με συμμετέχοντες, φοιτητές του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

Με

την

ολοκλήρωση

της

καμπάνιας

οι

συμμετέχοντες

συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, τα οποία και θα πρέπει να αναλυθούν.
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θα

2.3 Συμπεράσματα
Ακολουθώντας την διαδρομή των επτά βημάτων που περιγράψαμε, θα
οδηγηθούμε στα τελικά συμπεράσματα. Για το αν και κατά πόσο αλληλεπιδρούν οι
πολιτικοί με τους νέους στο Twitter.
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3 Έργο (Project) #Ask
3.1 Εισαγωγή
Η παρούσα διπλωματική εμπνεύστηκε από το έργο #ask. Το έργο #ask είναι
ένα πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus. Λεπτομέρειες για το έργο μπορούμε να βρούμε στην
επίσημη

σελίδα

του

έργου:

http://ask-project.eu/.

Μπορούμε

επίσης

να

παρακολουθούμε το έργο, αν ακολουθήσουμε το λογαριασμό του στο facebook
(https://www.facebook.com/ASK.EUROPE/) και στο Twitter (https://twitter.com/
ASK_youth_GR).

3.2 Κίνητρο
Το κίνητρο του έργου, σύμφωνα με την Eurostat, είναι ότι μέχρι το 2050 οι
νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών θα αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο όλων των
ατόμων σε ηλικία εργασίας. Για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες αυτής
της πλούσιας πηγής κοινωνικού δυναμισμού, οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής πρέπει να φροντίσουν να λάβουν υπόψη τις σκέψεις των νέων. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός αυτό στη Στρατηγική της ΕΕ για τη
Νεολαία 2010-2018, όπως και το Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας, το οποίο ενέκρινε
ψήφισμα το 2009 για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά,
της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης όλων των νέων. Το ψήφισμα αυτό
υποστηρίζεται από το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με το οποίο οι νέοι έχουν δικαίωμα να λάβουν
υπόψη τις απόψεις τους και οι ενήλικες έχουν καθήκον να τους παράσχουν
υποστήριξη.
Δυστυχώς, πάνω από 5 χρόνια αργότερα, οι στόχοι της Στρατηγικής της ΕΕ
για τη Νεολαία παραμένουν ανεκπλήρωτοι. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη χρήση
της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους νέους, (το 87% έχουν
βασικές δεξιότητες της ΤΠΕ, το 95% έχουν βασικές δεξιότητες στο διαδίκτυο, πάνω
από το 60% έχουν προσωπικά προφίλ κοινωνικών μέσων και τείνουν να
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χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσω τηλεόρασης και έντυπου τύπου), οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής αρχικά επένδυσαν στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών πλατφορμών για
την προσέλκυση νέων. Παρά τις προσπάθειες αυτές, λιγότερο από το 1/4 των νέων
Ευρωπαίων συμμετείχαν σε ηλεκτρονικά φόρουμ πολιτικών συζητήσεων. Επιπλέον,
τα πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί νέοι δεν εμπιστεύονται την ΕΕ
και τις πολιτικές της κατευθύνσεις. Συνεπώς, αν και είναι καλά σχεδιασμένο, είναι
απλώς μη ρεαλιστικό να περιμένουμε από τους νέους να χρησιμοποιούν επίσημες
πλατφόρμες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για να εκφράζουν ελεύθερα τις
απόψεις τους.
Η ανάπτυξη εξειδικευμένων πλατφορμών σπάνια κλιμακώνεται και δεν φτάνει
σε μεγάλο αριθμό χρηστών - όπως δείχνει το πρόσφατο ιστορικό της eParticipation
(ηλεκτρονική συμμετοχή). Ωστόσο, οι νέοι συμμετέχουν σε ζωντανές πολιτικές
συζητήσεις, χρησιμοποιώντας άλλα ελεύθερα, εύκολα προσβάσιμα και δημοφιλή
εργαλεία κοινωνικών μέσων.

3.3 Στόχοι
Το έργο #ask έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το Erasmus KA3 Strand 2
(Youth), Priority 7 - χρησιμοποιώντας το eParticipation ως μέσο για την ενδυνάμωση
της ενεργού συμμετοχής των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στη δημοκρατική
ζωή - μετατρέποντας το παραδοσιακό μοντέλο αυτόνομης συμμετοχής σε
πλατφόρμες ως επικεφαλής. Αντί να περιμένουν τη νεολαία να αναζητήσει και να
βρει ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες συζήτησης, το #ask θα "πάει" κατευθείαν στις
συνομιλίες που έχουν ήδη οι νέοι και οι πολιτικοί - ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο στο δημοφιλές online δίκτυο κοινωνικών μέσων Twitter - το οποίο έχει περιγραφεί ως
"το SMS του Διαδικτύου" ("Top Sites" Alexa Internet, 2013) και διαθέτει
περισσότερους από 319 εκατομμύρια χρήστες. ("Twitter overcounted active users
since 2014, shares surge on profit hopes").
Ενώ όλο και περισσότεροι πολιτικοί / υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
χρησιμοποιούν το Twitter, σπάνια διασταυρώνονται και αλληλεπιδρούν με τους
νέους. Κολλημένοι στην παραδοσιακή επικοινωνία, τείνουν να προωθούν τις απόψεις
τους - συχνά μέσα από μεγάλες και δύσκολα κατανοητές έννοιες. Την ίδια στιγμή,
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ενώ οι νέοι χρησιμοποιούν το Twitter, οι συζητήσεις τους είναι συχνά εφήμερες και
μη δομημένες, απαντώντας σε ζητήματα που προκύπτουν, αντί να τροφοδοτούν και
να ενημερώνουν τον πολιτικό λόγο.

3.4 Συμπεράσματα
Το Project #ask θα ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια ενεργώντας ως "μεσάζων"
μεταξύ του επίσημου περιεχομένου που προωθούν οι πολιτικοί / υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής και του πιο ανεπίσημου περιεχομένου που δημιουργείται αυθόρμητα από
του νέους της Ευρώπης. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση πρώτον, ειδικών της
επικοινωνίας και φορείς νέων για την αναδιατύπωση δομημένων εγγράφων πολιτικής
και Tweets σε πιο ελκυστικές μορφές, δεύτερον, αναλύσεων με εργαλεία
οπτικοποίησης, για τη μετατροπή των μη δομημένων συζητήσεων των νέων σε
"στιγμιότυπα" απόψεων των πολιτικών και τρίτον, #hashtags για την παρακίνηση των
ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των δύο ομάδων.
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4 Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks)
4.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στα κοινωνικά
δίκτυα. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή εμφάνισής τους, με σκοπό να δούμε στο
πέρασμα των χρόνων τους διάφορους ορισμούς, και την εξέλιξή τους μέχρι το
σήμερα. Αφού θα έχουμε αναφερθεί σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη
συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο twitter, και στην σχέση του με τους νέους και τους
πολιτικούς.

4.2 Αρχές εμφάνισης της κοινωνικής δικτύωσης
Η ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση είναι ένα φαινόμενο, σταθερά επίκαιρο
λόγω της δυναμικής του εξέλιξης. Έχει ήδη ξεπεράσει την παροδική διάσταση μιας
μόδας και τείνει να παγιωθεί σαν ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται
ακόμα σε φάση εξέλιξης. Όπως κάθε πρωτόγνωρο κοινωνικό φαινόμενο, με
οικονομικές, πολιτικές και προσωπικές προεκτάσεις, η ηλεκτρονική κοινωνική
δικτύωση δημιουργεί ανησυχίες, απορίες και διλήμματα. Για τον λόγο αυτό έχει γίνει
αντικείμενο έντονης παρατήρησης και συζήτησης από την Επιστημονική Κοινότητα
(Jackson 2005, Kaplan & Haenlein 2009, Zhang 2010).
Αναμφισβήτητα, διανύουμε την εποχή μιας νέας οικουμενικής ψηφιακής
πολιτείας όπου τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (social media) αποτελούν
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων.
Στην ερώτηση όμως για το "τι είναι τα Social Media?", κάποιοι απαντούν πως
τα χαρακτηρίζουν σαν ψηφιακά καφενεία, άλλοι τα αντιμετωπίζουν σαν τόπος
ανάρτησης αθώων κουτσομπολιών, ενώ για κάποιους αποτελούν μια νέα εξουσία. Τα
Social Media δεν είναι τίποτα παραπάνω όμως από την φυσική μετεξέλιξη των
παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, τα οποία υιοθετήθηκαν
από την τεχνολογική πρόοδο. Ιστοσελίδες όπως Wikipedia, Facebook, YouTube,
Twitter, έχουν καταφέρει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας
των ανθρώπων, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. (ITU, 2012).
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Επίσης τα Social Media κατάφεραν να μετατρέψουν τον "μονόλογο" των
παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε έναν ευρύτερο διάλογο.
Προσέφεραν διαδραστικότητα και άμεση αλληλεπίδραση, ενώ παράλληλα μείωσαν
τις γεωγραφικές αποστάσεις κάνοντας τον κόσμο να φαίνεται μικρότερος με
αποτέλεσμα να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά.
Σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(ELTRUN), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την "Στάση, αξιοποίηση
και εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα social media", οι Έλληνες χρήστες μπορούν να
χαρακτηριστούν ως έμπειροι, αφού το 50% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα social media
πάνω από 3 χρόνια. Το 68% των Ελλήνων επισκέπτεται σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (π.χ. facebook, twitter) και το 60% blogs και forums. Επίσης 1 στους 2
Έλληνες γνωρίζει και αναζητά πληροφορίες σε σελίδες με αξιολογήσεις χρηστών και
βαθμολογήσεις, για την πιο έγκυρη αναζήτηση. Η έρευνα διεξήχθη στα τέλη του
2011 με 1050 έμπειρους χρήστες του Internet που είναι ενεργοί στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές και αγορές.

4.3 Κοινωνική Δικτύωση (Social Networking)
"Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό", είπε ο Αριστοτέλης. Η
αίσθηση του να ανήκει σε μια κοινότητα ήταν πάντα το ζητούμενο του. Ο Wenger το
1998 ορίζει την κοινότητα σαν μια ομάδα ανθρώπων που μαθαίνουν και
αλληλεπιδρούν μαζί. Χτίζοντας έτσι διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν σαν
αποτέλεσμα να δημιουργούν την αίσθηση του "ανήκειν" και της αμοιβαίας
δέσμευσης στους ανθρώπους. Η έμφυτη λοιπόν τάση του ανθρώπου για επικοινωνία
και η ανάγκη του για αλληλεπίδραση με τους ομοίους του, βρήκε διέξοδο μέσα από
την κοινωνική δικτύωση.
Ο όρος κοινωνικά δίκτυα, σήμερα χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει
ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν την διεπαφή ανάμεσα στους χρήστες, όπως για
παράδειγμα με σχόλια, φωτογραφίες, άλλες πληροφορίες. Στις μέρες μας ο όρος
κοινωνικά δίκτυα έχει ταυτιστεί με το Facebook, το Twitter, το Instagram, το
Linkedin και το διαδίκτυο, λόγω της δραματικής διείσδυσης στην καθημερινή μας
ζωή.
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Στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλατφόρμες που συντηρούνται και
αποτελούνται, από εικονικές κοινότητες όπου ο χρήστης μπορεί να καλύψει ισχυρές
ανάγκες του. Όπως την ανάγκη για την δημιουργία, την συμμετοχή, την επικοινωνία
και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που συνήθως
αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου, με κοινά ενδιαφέροντα ή
δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δίκτυα με άλλους ανθρώπους
και ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι
οργανωμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με περισσότερο ομαδοκεντρικό χαρακτήρα
που παρέχουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τη δυνατότητα να ανταλλάξουν
ιδέες, απόψεις, εμπειρίες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Παρέχεται μία σειρά από βασικές και δωρεάν υπηρεσίες όπως τη δημιουργία
προφίλ, το ανέβασμα εικόνων και βίντεο, τον σχολιασμό σε ενέργειες που γίνονται
από άλλα μέλη του δικτύου ή μίας ομάδας, την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και
πολλά άλλα.
Ωστόσο η έννοια των κοινωνικών δικτύων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν
κάτι νεωτεριστικό. Στην πραγματικότητα τα προσωπικά ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα
προϋπήρξαν και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
με την ψηφιακή μορφή που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Ουσιαστικά τα νέα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης επέκτειναν τα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα. Στο πέρασμα του
χρόνου έχουν δημιουργηθεί πολλές μορφές δικτύων. Η κοινωνική δικτύωση λοιπόν
αποτελεί μια βασική ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία όμως έχει υιοθετηθεί από την
τεχνολογική πρόοδο καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας – τηλέφωνο, ραδιόφωνο,
ταχυδρομικές υπηρεσίες, διαδίκτυο, γκρεμίζοντας έτσι τα στενά όρια της ένταξής της
σε πραγματικό χρόνο και τόπο.
Κάνοντας λοιπόν μία αναδρομή στο χρόνο από το παρελθόν μέχρι και
σήμερα, μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του όρου "κοινωνικά δίκτυα". Οι Walker,
MacBride, και Vachon το 1977, όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των
προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του
ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή
στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές
επαφές. Ο Millardo το 1988, ορίζει ως κοινωνικό δίκτυο μια συλλογή από άτομα που
γνωρίζουν και αλληλεπιδρούν με ένα συγκεκριμένο άτομο στόχο ή ζευγάρι. Ένας
ακόμα αποδεκτός εννοιολογικός ορισμός των κοινωνικών δικτύων δίνεται από τους
Brass, Butterfield & Skaggs το 1998, οι οποίοι ορίζουν τα τελευταία σαν ένα σύνολο
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παραγόντων (άνθρωποι, οργανισμοί κτλ) και μια σειρά από δεσμούς φιλίες,
χρηματικές συναλλαγές κτλ, που αντιπροσωπεύουν κάποια σχέση – ή την απουσία
αυτής – ανάμεσα στους παράγοντες. Σύμφωνα με τον Pescosolido το 2006, τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου είναι τα εξής, οι κόμβοι, οι δεσμοί, οι
υποομάδες, το είδος των δεσμών, το κοινωνιόγραμμα, το μέγεθος, πυκνότητα, η
δύναμη και η πολυπλοκότητα των δεσμών. Όπως γίνεται αντιληπτό από τους
παραπάνω ορισμούς ακόμα και η οικογένεια δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ένα
δίκτυο με περισσότερο ή λιγότερο ισχυρούς δεσμούς που κρατά τα μέλη της
συσπειρωμένα σε έναν κοινό σκοπό και μια κοινή ιδεολογία. Όπως προαναφέρθηκε
όμως η ψηφιακή επανάσταση την τελευταία δεκαετία έφερε αλλαγές ακόμα και στην
υφή των κοινωνικών δικτύων.
Τα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν, πλέον παραδίνουν την σκυτάλη στα online
κοινωνικά δίκτυα ή όπως αλλιώς συνηθίζουν να τα αποκαλούν, σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης. Οι Boyd & Ellison το 2008, όρισαν τα online κοινωνικά δίκτυα σαν webbased υπηρεσίες που παρέχουν την δυνατότητα στα άτομα, πρώτον να
κατασκευάσουν ένα δημόσιο ή ημιδημόσιο προφίλ μέσα σε ένα οριοθετημένο
σύστημα, δεύτερον να δημιουργήσουν μια λίστα με άλλους χρήστες με τους οποίους
μοιράζονται μια σύνδεση και τρίτον να προβάλλουν και να διανείμουν την λίστα των
συνδέσεών τους καθώς και αυτών που δημιουργήθηκαν από άλλους μέσα στο
σύστημα. Ένας πιο πρόσφατος ορισμός δίδεται από τους Kwon & Wen το 2010, στο
άρθρο τους "An empirical study of the factors affecting social network service use",
δηλαδή "Μια εμπειρική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση
υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων" αναφορικά με τα online κοινωνικά δίκτυα.
Χαρακτηριστικά δηλώνουν πως τα online κοινωνικά δίκτυα είναι δικτυακοί τόποι που
επιτρέπουν την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ προσώπων σε απευθείας σύνδεση μέσω
της συλλογής χρήσιμων πληροφοριών και του διαμοιρασμού αυτών με άλλους
ανθρώπους. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες, οι οποίες επιτρέπουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών με παρόμοια ενδιαφέροντα.
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4.4 Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας καταλήγουμε πως τα Social Media δεν είναι τίποτα παραπάνω
όμως από την φυσική μετεξέλιξη των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και
επικοινωνίας, τα οποία υιοθετήθηκαν από την τεχνολογική πρόοδο. Με το πέρασμα
των χρόνων τα κοινωνικά δίκτυα εξελίχθηκαν σε online κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή
δικτυακοί τόποι που επιτρέπουν την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ προσώπων, στην
περίπτωση μας μεταξύ πολιτικών και νέων, σε απευθείας σύνδεση μέσω της
συλλογής χρήσιμων πληροφοριών.
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5 Τwitter και πολιτικές συζητήσεις
5.1 Εισαγωγή
Το Twitter είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο ανήκει στην ευρύτερη
κατηγορία των Social Media και θεωρείται το δεύτερο δημοφιλέστερο αυτή τη στιγμή
"πίσω" από το Facebook. Η χρήση του έχει να κάνει κυρίως με την ενημέρωση. Το
Twitter είναι ένα μέσο το οποίο ενισχύει το δημόσιο διάλογο.

5.2 Ορισμός του Twitter
Το Twitter (Τουίτερ) είναι μία υπηρεσία ειδήσεων και ιστότοπος κοινωνικής
δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα
μηνύματα, τα οποία ονομάζονται τουίτς (tweets). Αυτά τα μηνύματα περιορίζονταν
αρχικά σε 140 χαρακτήρες, αλλά στις 7 Νοεμβρίου 2017 το όριο διπλασιάστηκε σε
280 χαρακτήρες για όλες τις γλώσσες εκτός από τους Ιάπωνες, τους Κορεάτες και
τους Κινέζους ("Tweeting Made Easier", 2017).
Στο Twitter δε συναντάει κανείς φιλίες, αλλά ακόλουθους, ή αλλιώς
followers. Οι κυριότερες λειτουργίες του Twitter είναι το retweet το οποίο
χρησιμοποιείται για κοινοποίηση ενός tweet, το favorite το οποίο χρησιμοποιείται
περισσότερο ως το like του Facebook, και το retweet/comment το οποίο
χρησιμοποιείται για απάντηση σε ένα tweet. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να
δημοσιεύουν tweets, αλλά όσοι δεν έχουν εγγραφεί μπορούν μόνο να τα διαβάσουν.
Δημιουργήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2006 από τους Jack Dorsey, Noah Glass,
Biz Stone, and Evan Williams (Dorsey, Jack (March 21, 2006). "just setting up my
twttr". Twitter. February 4, 2011) και ξεκίνησε τη λειτουργία του, τον Ιούλιο του
ίδιου χρόνου. Η υπηρεσία έγινε γρήγορα δημοφιλής, το 2012 περισσότεροι από 100
εκατομμύρια χρήστες δημοσίευσαν 340 εκατομμύρια tweets την ημέρα ("Twitter
turns six", 2012). Το 2013, ήταν ένας από τους δέκα ιστότοπους του διαδικτύου
("Top Sites" Alexa Internet. 2013) με τις περισσότερες επισκέψεις και περιγράφηκε
ως "the SMS of the Internet" (το SMS του Διαδικτύου) (D'Monte, Leslie, 2009
"Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter". Business Standard. Retrieved
February 4, 2011. Also known as the 'SMS of the internet', Twitter is a free social
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networking service). Το 2015 είχε 305 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ("Number of
monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 4th quarter 2015 (in
millions)", 2015). Την ημέρα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2016, το
Twitter απέδειξε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ειδήσεων, με 40 εκατομμύρια
tweets που αφορούσαν τις εκλογές (Isaac, Mike; Ember, Sydney. "For Election Day
Influence, Twitter Ruled Social Media". The New York Times, 2016.)

5.3 Τwitter και Πολιτικοί
Η πρόσφατη εμφάνιση των διαδικτυακών κοινωνικών μέσων έχει επηρεάσει
σημαντικά το σύγχρονο πολιτικό τοπίο. Το Twitter δεν είναι μόνο ένα μέσο
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης για τη νεολαία, αλλά και ένα πολύτιμο,
διαδραστικό εργαλείο για τους πολιτικούς. Μιας και δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί που
κατά την διάρκεια εκστρατειών αλληλεπιδρούν με τον κόσμο είτε για να τους
επηρεάσουν, είτε για να ακούσουν τις απόψεις τους. Οι νορβηγοί Gunn Sara Enli και
Eli Skogerbo (2013) σε άρθρο τους αναφέρουν ότι "οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το
twitter με σκοπό να προβάλουν την προσωπική "εικόνα" τους, ως πολιτικοί, και όχι
το πολιτικό κόμμα, διευρύνοντας έτσι την πολιτική αρένα για αύξηση της
προσωπικής τους εκστρατείας". Οι πολιτικοί που χρησιμοποιούν το Twitter για να
συζητήσουν, φαίνεται να αποκομίζουν περισσότερο πολιτικό όφελος από την
πλατφόρμα, απ' ότι οι υπόλοιποι.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικοί σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να
συμπεριλαμβάνουν τέτοια εργαλεία ως ένα νέο τρόπο σύνδεσης με τους εκλογείς
τους, συντομεύοντας τις έντονες διαμεσολαβητικές συνδέσεις που προσφέρουν τα
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (Keane 2009a · Posetti 2010 · Westling 2007). Όπως
για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, (Twitaholic 2014b.)
τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στη Χιλή και οι πολιτικοί στη Γερμανία, την
Ιαπωνία και την Ινδία. ( Parmelee & Bichard, 2011)
Επίσης όπως παρατήρησε πρόσφατα η πρωθυπουργός Queensland Anna
Bligh, το Twitter ειδικότερα είναι ένας ειλικρινής και αυθόρμητος τρόπος για τους
ανθρώπους να μοιράζονται τις απόψεις και τις σκέψεις τους - δεν είναι φιλτραρισμένο
ή δεν επηρεάζεται από δευτερεύουσες σκέψεις, είναι ακατέργαστο και άμεσο.
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Επιπροσθέτως είναι διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. (Bligh,
που αναφέρεται στο Canning 2009).
Ο πρώην γερουσιαστής Άντριου Μπαρτλέτ, υποστηρίζει πως υπάρχει μόνο
μια αρκετά περιορισμένη πραγματική προσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ των
πολιτικών και του κοινού. Υπάρχει κάποια - κυρίως ελαφριά - δέσμευση από τους
πολιτικούς μέσω του Twitter (που είναι παρ 'όλα αυτά ένα επιθυμητό πράγμα), αλλά
ακόμα δεν είναι πολύ γνήσια αμφίδρομη αλληλεπίδραση. (Bartlett 2009)
Πρώτος πιο ακολουθούμενος πολιτικός είναι ο Ομπάμα. Ακολουθεί ο
Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump με 46,7 εκατομμύρια οπαδούς. Και τρίτος ο
πρωθυπουργός της Ινδίας, Narendra Modi, με 37,9 εκατομμύρια οπαδούς. (Twitaholic
2014b)
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το Twitter για να
επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το κόσμο. (Parmelee & Bichard, 2011)
Ανάμεσα στους Βρετανούς πολιτικούς στο Twitter συμπεριλαμβάνονται ο David
Cameron και ο Nick Clegg. (Knight, 2012). Οι Χιλιανοί πολιτικοί χρησιμοποιούν το
Twitter ως μια εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας και ενημέρωσης, καθώς δεν τους
παρέχετε κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και τον έντυπο Τύπο.
Δεν είναι λίγοι και οι Έλληνες πολιτικοί που χρησιμοποιούν επίσης το Twitter
για να επικοινωνούν με τους ψηφοφόρους τους. (Lacy, 2011) Πολλοί το
παρομοιάζουν με τις προεκλογικές ομιλίες στα μπαλκόνια της δεκαετίας του 1970,
όπου οι πολιτικοί αρχηγοί μιλούσαν στους ψηφοφόρους τους. Φτάσαμε στα τέλη της
δεκαετίας του 1990 στα τηλεοπτικά παράθυρα και σήμερα στα tweets των πολιτικών.
Ήδη από το 2009 τα κομματικά επιτελεία αντιλαμβάνονται την δυναμική του
μέσου και αρχίζουν να δραστηριοποιούνται σε αυτό. Η αλήθεια είναι, πως η
δυναμική του Twitter στην χώρα μας, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη και δεν έχει την
ίδια χρήση όπως στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο μέσο αποτελεί δημοσιογραφικό
εργαλείο, και έτσι εκτινάσσεται η αξία του σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας. Στην
Ελλάδα, οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την στροφή ποικίλλουν όπως η άμεση
επαφή με τους χρήστες, ο περιορισμός των τηλεοπτικών εμφανίσεων και το άνοιγμα
σε πιο νεαρό κοινό.
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Αναμφίβολα το 2015 ήταν η χρονιά του, αφού έγιναν δυο εθνικές εκλογές,
αλλεπάλληλα Eurogroups, το δημοψήφισμα, το τρίτο μνημόνιο, αλλά και οι
εσωκομματικές εκλογές στην Ν.Δ. Όλα αυτά πρόσφεραν γόνιμο έδαφος για
συζητήσεις. Το tweet του Γιάννη Βαρουφάκη μια μέρα μετά το δημοψήφισμα
"Minister no more!", το tweet του Άδωνη Γεωργιάδη όταν τελικά κατάφερε να βρει
τις 50 υπογραφές για να τεθεί υποψήφιος για την προεδρία της Ν.Δ "τις βρήκα, πάω",
το tweet του Πάνου Καμμένου που ανακοίνωσε την παραίτηση του υφυπουργού
Υποδομών, Δημήτρη Καμμένου μέσω twitter "Μέχρι την απόδειξη της αλήθειας για
την υπόθεση των αντισημιτικών – ρατσιστικών αναρτήσεων ο υφυπουργός θα
διευκόλυνε με την παραίτησή του" αλλά και το tweet της Ζωής Κωνσταντοπούλου
προς τον Αλέξη Τσίπρα "Εκείνοι που άλλα λένε και άλλα κάνουν δυσκολεύονται να
συμβιβαστούν με το ότι κάποιοι-ες τηρούν το λόγο τους και πράττουν ανάλογα.", είναι
κάποια από τα χαρακτηριστικότερα tweets που αποδεικνύουν πως το twitter δεν
ακολουθεί πλέον την είδηση αλλά την "βγάζει".
Οι πολιτικοί μπορούν να δουν μέσα από στοιχεία αξιόπιστων μετρήσεων,
αλλά και τον καθημερινό αντίκτυπο, ότι το twitter και γενικά τα social media
επηρεάζουν με το να φέρνουν στην επιφάνεια αιτήματα και αυθόρμητες παρεμβάσεις
των πολιτών. Επίσης επηρεάζουν με το να έχουν πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας οι
ενεργοί πολίτες. Ακόμα με την κινητοποίηση, δικτύωση των πολιτών, να μπορούν
αυτόνομα να δικτυωθούν και να οργανώσουν πρωτοβουλίες. Από την άλλη πλευρά,
να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια από τους πολίτες, για να μην γίνεται κατάχρηση
εξουσίας από τους πολιτικούς.

5.4 Τwitter και Νέοι
Οι ρυθμοί της εξέλιξης της ζωής μας, έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία
χρόνια, που φαίνεται ότι οι ανθρώπινες σχέσεις εξαρτώνται από την ηλεκτρονική
κοινωνική δικτύωση. Με το κινητό διαρκώς στο χέρι, φαίνεται ότι βρίσκονται πλέον
οι περισσότεροι Έλληνες και ειδικότερα οι νέοι. Τα κινητά δεν καλύπτουν μόνο τις
επαγγελματικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά παράλληλα χρησιμοποιούνται ως μέσω
διασκέδασης, χαλαρής επικοινωνίας αλλά και ενημέρωσης επίκαιρων ειδήσεων.
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Το twitter είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν και εκφράζονται οι νέοι
σήμερα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος γράφεται στο Twitter και
διαφορετικές κατά περίπτωση χρήσεις του. Για παράδειγμα μία εταιρία χρησιμοποιεί
το twitter σαν μια μέθοδο μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων. Η πλατφόρμα του
twitter είναι ιδανική για να κρατάει σε επικοινωνία και σε διάλογο διάφορες ομάδες
χρηστών.
Μέσα από ένα λογαριασμό Twitter ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
ακολουθεί "follow" τις αγαπημένες του σελίδες που μπορεί να σχετίζονται με τα
ενδιαφέροντα του, τις συνήθειες του, το επάγγελμά του, τις ασχολίες του κλπ και να
ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα που προκύπτουν, για τυχόν ανακοινώσεις κλπ.
Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας κοινοτήτων
τόσο

μαθητών

όσο

και

εκπαιδευτικών

που

στα

πλαίσια

της

σχολικής

πραγματικότητας, τους δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, στάσεις,
αντιλήψεις και να μοιραστούν την καθημερινότητα. Έτσι νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα
ευρύτερο σύνολο με κοινά ενδιαφέροντα και σημεία επαφής που τους βοηθάει να
προοδεύουν και να εξελίσσονται.
Τέλος οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν διασυνδεδεμένοι
μεταξύ τους ανταλλάσσοντας μηνύματα και ενημερώνοντας ο ένας τον άλλον σχετικά
με το status του. Η χρήση αυτή φαίνεται να είναι η πλέον διαδεδομένη μια που η
πλατφόρμα του twitter είναι ιδανική για να κρατάει σε επικοινωνία και σε διάλογο,
διάφορες ομάδες χρηστών.
Τα τελευταία χρόνια οι νέοι, που είναι χρήστες του twitter, εμπλέκονται στα
κοινά. Γίνονται ενεργοί πολίτες, παρακολουθούν πολιτικές εξελίξεις και

με τις

αυθόρμητες παρεμβάσεις τους, επηρεάζουν τους πολιτικούς. Οι αλλαγές που
συντελούνται σήμερα στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον έχουν
διαμορφώσει διαφορετικές συνθήκες για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων.
Καθώς φαίνεται πως οι άνθρωποι, νοιάζονται κυρίως για τα θέματα της
καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής και αυτό σημαίνει αλλαγές στα
ενδιαφέροντα, στη συμπεριφορά ,στις υποστηρίξεις και στη συμμετοχή των πολιτών
στα κόμματα και ιδιαίτερα των νέων. Οι νέοι ενδιαφέρονται λιγότερο για θέματα
πολιτικής μέσα από τις παραδοσιακές μορφές έκφρασης και οργάνωσης. ("Πολιτική
επικοινωνία και Νew Social Μedia", Λοκανα Ευγενία, 2009).
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Η κρίση του πολιτικού συστήματος και η αυξανόμενη τάση για μια σύγχρονη
διαδραστική συμμετοχή των πολιτών θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη δομή και το
περιεχόμενο της σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας. Με πολιτικούς όρους, η
δημιουργία ενός πεδίου από το διαδίκτυο όπου ο καθένας έχει φωνή και δυνατότητα
να ενεργεί παράλληλα με πολιτικούς και πολίτες οδηγεί στην ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy).

5.5 Συμπεράσματα
Το Twitter παρέχει διάφορους τρόπους σύνδεσης. Είτε μέσω υπολογιστή, είτε
μέσω τρίτων εργαλείων, όπως το TweetDeck, το οποίο μάλιστα ανήκει στο Twitter.
είτε από κινητές συσκευές.
Το Twitter είναι ένα μέσο το οποίο ενισχύει το δημόσιο διάλογο, κάτι το
οποίο είναι εφικτό αφού δε μπορεί κανείς να φλυαρήσει με το όριο των 140
χαρακτήρων. Τα περισσότερα έκτακτα νέα και ειδήσεις προέρχονται από αυτό, αφού
με το twitter γινόμαστε όλοι "δημοσιογράφοι".
Τέλος η διαδραστικότητα, η επικοινωνία, η ταχύτητα και το χαμηλό κόστος
λειτουργίας, αποτελούν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
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6 Infographics
6.1 Εισαγωγή
Τα infographics είναι η γραφική απεικόνιση δεδομένων και πληροφοριών.
Στόχος τους είναι η παρουσίαση των σύνθετων πληροφοριών με πιο κατανοητό τρόπο
ώστε ο χρήστης να μπορέσει να τις απομνημονεύσει ευκολότερα. Η συγκεκριμένη
παρουσίαση αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς ο ανθρώπινος
εγκέφαλος επεξεργάζεται πολύ γρηγορότερα τις εικόνες από ότι το κείμενο. Αν σε
όλα αυτά προσθέσουμε το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή που η πληροφορία και τα
μηνύματα ταξιδεύουν ταχύτατα από χρήστη σε χρήστη καταλαβαίνουμε γιατί τα
infographics έχουν μπει στην ζωή μας και έχουν γίνει τόσο ελκυστικά.

6.2 Infographics
Τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετές έρευνες έχουν καθιερώσει πρότυπα
μαθησιακών στυλ. Ένα από τα πιο διάσημα ήταν το μοντέλο Vak του Neil Fleming,
(Educational and Psychological Measurement, 2010) το οποίο είπε ότι οι μορφές
μάθησης του ανθρώπου θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες σε
οπτική, ακουστική, απτική (μέσω της αφής) ή κιναισθητική (γράφω και μαθαίνω
μέσω κίνησης και αίσθησης). (Fleming, Neil D, 2014, "The VARK modalities")
Μπορούμε να πούμε ότι στην κοινωνία μας "μιλάμε" με εικόνες. Έτσι, οι
περισσότεροι άνθρωποι σήμερα προτιμούν να αποκτήσουν πληροφορίες μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος, κυρίως οπτικά, και η σημερινή γενιά έχει μεγαλώσει και
έχει μάθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν μια
διαφορετική επικοινωνία από τη χρήση εικόνων. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 40% των
ανθρώπων προτιμούν την οπτική εκμάθηση.
Ένα Infographic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την οπτική
μάθηση. Γιατί αποσαφηνίζει τις έννοιες, ενισχύει την κατανόηση και διευκολύνει την
αφομοίωση της νέας γνώσης. Άρα λοιπόν ο σωστός τρόπος παρουσίασης ενισχύει τα
οφέλη του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άνθρωπος είναι ένα κυρίως οπτικό ον, που
στηρίζει την εκμάθηση και την αντίληψη του κόσμου στην οπτική εμπειρία. Ως εκ
τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι δέχονται περισσότερες οπτικές
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πληροφορίες σε όλα τα πεδία της ζωής τους, η αξία της χρήσης οπτικών
πληροφοριών στην επικοινωνία μας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος.
Έρευνα (3M Corporation & Zabisco) αναφέρει πως το 90% των πληροφοριών
που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι οπτικού τύπου και μπορεί να τις
επεξεργαστεί 60.000 φορές πιο γρήγορα απ’ ότι τα κείμενα. Επίσης οι άνθρωποι
θυμούνται το 80% από αυτά που έχουν δει ή έχουν κάνει και μόνο το 20% αυτών που
διαβάζουν. Ένα infographic έχει 30% μεγαλύτερη πιθανότητα να διαβαστεί από ότι
ένα απλό άρθρο. Ένα ρητό που έχει επαληθευτεί ουκ ολίγες φορές είναι το "Μία
εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις." Οπότε, τι καλύτερο από μία ελκυστική και
περιεκτική εικόνα! Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τα social networks όπως το Pinterest
και το Instagram, αναπτύσσονται ραγδαία και αποτελούν πλέον σαφή ένδειξη ότι οι
καταναλωτές ελκύονται περισσότερο από το οπτικό περιεχόμενο, όπως

εικόνες,

video και gif.
Ένας ενδιαφέρον και ευχάριστος τρόπος για να παρουσιάσει κανείς
πληροφορίες και κείμενα, σε εικονική αναπαράσταση, είναι τα infographics. Ο όρος
infographics προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων info-rmation (πληροφορία) και
graphics (γραφικά), και σημαίνει την παρουσίαση και απεικόνιση διαφόρων
δεδομένων, πληροφοριών, στατιστικών για ένα θέμα, με όσο το δυνατόν λιγότερο
κείμενο αλλά με τη χρήση πολλών γραφικών και χρωμάτων για να γίνει όμορφο,
ελκυστικό, ενδιαφέρον έτσι ώστε να διαβάζεται γρήγορα, χωρίς να κουράζει και να
γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό. Τα τελευταία χρόνια τα infographics έχουν κατακλύσει
το internet με στόχο να οπτικοποιήσουν δεδομένα, να παρουσιάσουν πολλές
πληροφορίες συγκεντρωμένες σε μια εικόνα. Με σκοπό να εξηγήσουν με ευχάριστο
τρόπο δύσκολες ή νέες έννοιες, να εκπαιδεύσουν τους χρήστες πάνω σε κάποιο θέμα,
να πουν μία ιστορία, να μεταδώσουν γνώσεις ή πληροφορίες για διάφορα θέματα
(επιστημονικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιστορικά, κ.α.), να ενημερώσουν για τις νέες
ιδέες και τάσεις της σύγχρονης ζωής ακόμα και να βοηθήσουν ή και να κατευθύνουν
σε επιλογές αγορών ή αποφάσεων γενικότερα. Όποιος κι αν είναι ο στόχος, με ένα
έξυπνο και ελκυστικό infographic μπορεί κανείς να βρει τον τρόπο να εντυπωσιάσει
το κοινό και να αυξήσει την κίνηση στο site, το blog, ακόμα και ένα προφίλ μέσω
μιας

ανάρτησης.

Λόγω

αυτών

των

χαρακτηριστικών,

τα

infographics

χρησιμοποιούνται συχνά, τόσο από τα μέσα ενημέρωσης, όσο και σε επαγγελματικές
παρουσιάσεις. Μια έρευνα έδειξε ότι από το 2010 έως το 2012, η αύξηση των
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αναζητήσεων των χρηστών στο διαδίκτυο για infographics ήταν της τάξης του 800%.
(Barbara M. Miller and Brooke Barnett, "Infographics"). Επιπρόσθετα, οι χρήστες
κάνουν κοινοποίηση και like σε περιεχόμενο με infographics, τρεις φορές
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στα social media. Αυτές οι έρευνες
αποδεικνύουν ότι τα infographics είναι επίσης και σημαντικά εργαλεία marketing.
Έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν στην προώθηση μιας ιστοσελίδας ή μιας
υπηρεσίας, προσελκύοντας χρήστες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6.3 Βασικά βήματα για την δημιουργία ενός infographic
Για την κατασκευή λοιπόν ενός infographic πρέπει να ακολουθηθούν κάποια
βήματα, όχι όμως απαραίτητα με την αυτήν σειρά. Ο τρόπος οργάνωσης και
παρουσίασης του infographic είναι παρόμοιος με ενός άρθρου ή μιας έκθεσης. Θα
υπάρχει παρουσίαση του θέματος μέσα από τον πρόλογο, κύριο κομμάτι με την
ανάπτυξη του, όπου εδώ εμφανίζονται οι έρευνες, τα γεγονότα, οι αριθμοί και τα
δεδομένα, μέσα από οργανωμένες οπτικοποιήσεις γραφικών και δεδομένων και τέλος
η κατάληξη με συμπεράσματα.
1. Αρχικά θα πρέπει να βρούμε ένα θέμα το οποίο να βρίσκεται στην επικαιρότητα
και να ενδιαφέρει τους αναγνώστες μας, ακριβώς όπως θα κάναμε και με τη
δημιουργία ενός άρθρου. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διαδικτυακές
πλατφόρμες για την παρακολούθηση της επικαιρότητας όπως το Scoop.it, Google
Alerts και Netvibes.
2. Δεύτερον αφού επιλέξουμε το θέμα μας θα πρέπει να συλλέξουμε πληροφορίες τις
οποίες θα μπορούμε να μετατρέψουμε σε εικόνες.
3. Στη συνέχεια θα αποτυπώσουμε το βασικό σχέδιο σε χαρτί.
4. Οργανώνουμε το περιεχόμενο και τη βασική δομή του. Και διαχωρίζουμε τις
ενότητες, αν υπάρχουν.
5. Βρίσκουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, εικόνες, στατιστικά στοιχεία και ότι άλλο
νομίζουμε πως θα χρειαστούμε, για να κάνουν το infographic πιο εύκολα αναγνώσιμο
και ενδιαφέρον προς τον αναγνώστη.
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6. Δημιουργούμε τα σχετικά διαγράμματα, γραφήματα, σύμβολα κ.α., όπου βρήκαμε
στην αναζήτηση του θέματος στο ίντερνετ.
7. Έπειτα γράφουμε τα τελικά κείμενα, όσο μπορούμε πιο επιγραμματικά και
σύντομα.
8. Αφού έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της δημιουργίας ενός
infographic, αυτό που μένει να κάνουμε είναι να περάσουμε όλα τα παραπάνω
στοιχεία σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας infographics ή απλά επεξεργασίας γραφικών
και να συνδυάσουμε τα στοιχεία με τέτοιον τρόπο ώστε να έχουμε ένα ελκυστικό
αποτέλεσμα.
9. Τέλος αφού το φτιάξουμε θα πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις για την
προώθησή του στο διαδίκτυο μέσω των Social Media. Ύστερα βλέποντας τα
commets, retweets, likes κτλ. μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το πόσο
επιτυχημένο ήταν το infographic.
Ολοκληρώσαμε, θεωρητικά τα βήματα δημιουργίας ενός infographic. Τι
γίνεται, όμως, στην περίπτωση που οι γραφιστικές γνώσεις του χρήστη περιορίζονται
μόνο στο Microsoft Paint Tool; Στο διαδίκτυο πλέον κυκλοφορούν πάρα πολλά
προγράμματα και δωρεάν εργαλεία για να δημιουργήσει κανείς όμορφα infographics
με επαγγελματικό αποτέλεσμα, χωρίς την σχεδιαστική εμπειρία του Photoshop αλλά
μόνο τις βασικές γραφιστικές γνώσεις. Παρακάτω στο Κεφάλαιο 6.5 έχουμε
συγκεντρώσει και αναλύσει μερικά από τα ειδικά προγράμματα δημιουργίας
infographics.

6.4 Μέθοδοι για ελκυστικά infographics
Οι άνθρωποι θυμούνται το 80% από αυτά που έχουν δει και μόνο το 20%
αυτών που διαβάζουν. Ένα infographic έχει 30% μεγαλύτερη πιθανότητα να
διαβαστεί από ότι ένα απλό άρθρο. Όπως λέει ένα ρητό "Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες
λέξεις".
Τα Infographics χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, τα βρίσκουμε σε περιοδικά
ακόμα και σε σταθμούς μετρό. Ένα μεγάλο σε μέγεθος infographic μπορεί να
καταστήσει πολύπλοκες πληροφορίες εύκολα κατανοητές. Ωστόσο, τα infographics
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μπορούν να είναι αρκετά δύσκολα να σχεδιαστούν, δεδομένου ότι πρέπει να
συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες σε μία σελίδα, και να φανεί καλό.
Πως όμως μπορούμε να κάνουμε ένα infographic πιο ελκυστικό; Παρακάτω
ακολουθούν συμβουλές και τεχνάσματα:
-- Περιεκτικότητα
Κατά τη δημιουργία ενός infographic κύριος στόχος μας είναι να
απαντήσουμε σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ή ένα πρόβλημα. Πρέπει να
"περάσουμε" μια ερώτηση που θέλουμε να καλύψουμε στο infographic μας και να
ξεκινήσουμε να την απαντάμε σύντομα. Αφού το κάνουμε αυτό μπορούμε να
προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες για να κάνουμε το infographic μας
ευρύτερο. Καλό είναι να υπάρχει μία σύντομη περιγραφή του θέματος μας, αυτό θα
μας βοηθήσει επίσης να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική απεικόνιση του
infographic.
-- Δημιουργικότητα
Η εφευρετικότητα και ο σχεδιασμός είναι αυτό που χωρίζει ένα infographic
από τα απλά γραφήματα που βλέπουμε αλλού. Βοηθάει αν σκεφτόμαστε ένα
infographic ως αφίσα, στην οποία μπορούμε να εκφράσουμε τον εαυτό μας, έχοντας
κατά νου τις πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλάβουμε. Δεν πρέπει να φοβηθούμε
να χρησιμοποιήσουμε σύμβολα, εικονογραφήσεις, εικονίδια ή άλλα στοιχεία
σχεδιασμού. Ο χαρακτήρας, η δημιουργικότητα και ο κομψός σχεδιασμός θα κάνουν
τα infographics μας μοναδικά.
-- Οραματισμός
Δεν θέλουμε το infographic μας να έχει απλό κείμενο. Τα απλά δεδομένα
είναι βαρετά και μερικές φορές δύσκολα να κατανοηθούν. Γι' αυτό μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε γεωμετρικά σχήματα, διαγράμματα, οτιδήποτε μπορεί να
βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα δεδομένα μας. Αν είναι δυνατόν, και
μπορούμε, να αντικαταστήσουμε τις λέξεις με εικονίδια ή σύμβολα, αυτό θα κάνει τα
πράγματα ακόμα πιο εύκολα. Φυσικά, πρέπει να κρατήσουμε την πληροφορία
μπροστά και στο κέντρο αφού αυτή είναι η "info" (πληροφορία) στο infographic.
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-- Οργάνωση
Ακριβείς και καλά οργανωμένες πληροφορίες αποτελούν τη βάση για κάθε
σπουδαίο infographic. Συγκρίνοντας διάφορες πηγές πληροφοριών, και λαμβάνοντας
πολλά στοιχεία από αυτές, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα δεδομένα που έχουμε
αποκτήσει είναι αρκετά και συναφή. Ακόμη και ο πιο κομψός σχεδιασμός δεν θα
προσελκύσει τους αναγνώστες εάν οι πληροφορίες είναι λανθασμένες.
Μερικές φορές ακόμα και το Google δεν είναι αρκετό, για να μας προσφέρει
μερικές εξειδικευμένες πληροφορίες. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να
επισκεφθούμε μια βιβλιοθήκη, ακόμα και να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Τα
Infographics θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έχουμε κάποια προηγούμενη γνώση
σχετικά με το θέμα ή έχουμε μια πολύ καλή ιδέα για το πού να διερευνήσουμε τις
πληροφορίες. Η οργάνωση πληροφοριών είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα
κατά το σχεδιασμό ενός infographic. Πρέπει να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τις
πληροφορίες μας με βάση τα συμφραζόμενα και τα οπτικά αντικείμενα.
-- Διαφάνεια
Τα πληροφοριακά στοιχεία μπορούν να είναι υποκειμενικά και να οδηγήσουν
τους αναγνώστες σε προκατειλημμένα συμπεράσματα. Πάντα πρέπει να αναφέρουμε
τις πηγές πληροφοριών μας και να δίνουμε στους αναγνώστες την ευκαιρία να
εξερευνήσουν τις πληροφορίες βαθύτερα αν θέλουν. Να τους δώσουμε την ευκαιρία
να βρουν πρόσθετες πληροφορίες κατευθείαν από το ιστορικό μας.
-- Ακρίβεια
Να είμαστε ακριβείς κατά το σχεδιασμό των ενημερωτικών εγγράφων. Είναι
εύκολο να κάνουμε λάθη όταν προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα μας σε
διαγράμματα και γραφήματα. είναι οπτικά όμορφο να χρησιμοποιούμε διαφορετικά
μεγέθη και σχήματα που απεικονίζουν τα δεδομένα, αλλά χωρίς να γινόμαστε
υπερβολικοί. Δεν πρέπει ποτέ να σχεδιάσουμε τα σχήματα με το χέρι και χωρίς
κλίμακα βάσης. Χρήσιμο είναι να έχουμε τις ίδιες αναλογίες στα Infographic.
-- Συνάφεια
Σαν δημιουργοί πρέπει να βρούμε το στυλ και την εμφάνιση που ταιριάζει με
το θέμα μας. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ενημερωτικό
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υλικό, σχετικά με ένα σημαντικό και ευαίσθητο θέμα, καλό θα είναι να μην το
κάνουμε φωτεινό και ευχάριστο. Αλλά να επιλέξουμε ένα σχέδιο που είναι
κατάλληλο και αντικατοπτρίζει το θέμα καλύτερα.
-- Απλότητα
Για να έχουμε συγχρόνως περιεκτικότητα και απλότητα, πρέπει να μην
υπερβάλλουμε με τα οπτικά στοιχεία και την ποσότητα των πληροφοριών στα
infographics. Ένα καλό infographic, είναι ένα όμορφα σχεδιασμένο και ενημερωτικό
infographic, χωρίς πάρα πολλές διάσπαρτες λεπτομέρειες που είναι δύσκολο να
κατανοηθούν. Όταν γνωρίζουμε από την αρχή την τελική τοποθέτηση του
infographic, θα μας βοηθήσει επίσης να προσαρμόσουμε την οπτική πολυπλοκότητα
και το σχεδιασμό του. Εάν σχεδιάζουμε ένα infographic, ας πούμε, για μια αφίσα που
πρόκειται να μπει σε μία κολώνα στο δρόμο, ένα απλό infographic είναι πιο πιθανό
να προσελκύσει την προσοχή. Οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν
χρόνο σε σύνθετα γραφικά και δεδομένα, αν βρίσκονται σε βιασύνη. Ωστόσο, αν
δημιουργούμε μια ενημερωτική έκδοση για ένα περιοδικό, τότε μπορούμε να
συμπεριλάβουμε πιο περίπλοκα διαγράμματα και λεπτομερείς πληροφορίες, επειδή
είναι πιο πιθανό ότι οι άνθρωποι θα περάσουν περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας το
θέμα μας.

6.5 Εργαλεία για την δημιουργία Infographic
6.5.1. Piktochart
Το Piktochart παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2012 στην Μαλαισία. Είναι μια
web εφαρμογή που προσφέρει εύκολη δημιουργία όμορφων infographics για website
ή blog, αλλά και παρουσιάσεων γενικότερα. Μπορούμε να το βρούμε στην επίσημη
σελίδα του Piktochart https://piktochart.com/. Το moto τους είναι: "Tell your story.
Make it beautiful. And share it." δηλαδή "Πες μας την ιστορία σου. Φτιάξ' την
όμορφη. Και μοιράσου την."
Το πρόγραμμα διαθέτει μια βιβλιοθήκη με έτοιμα templates επαγγελματικού
επιπέδου που έχουν σχεδιαστεί από designers. Στον δωρεάν λογαριασμό έχουμε τη
δυνατότητα να "ανεβάσουμε" μέχρι και 20 φωτογραφίες και να επιλέξουμε ανάμεσα
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σε ένα περιορισμένο αριθμό κατηγοριοποιημένων templates. Για περισσότερες
επιλογές θα χρειαστεί να κάνουμε αναβάθμιση σε pro account.

Εικόνα 6.5.1.1: Αρχική σελίδα του Piktochart

Για να χρησιμοποιήσουμε την δωρεάν έκδοση του εργαλείου, Εικόνα 6.5.1.1,
πατάμε το Start For Free και δημιουργούμε έναν λογαριασμό με το email μας ή
συνδεόμαστε από το Facebook. Όταν συνδεθούμε στο Piktochart, κάνοντας κλικ στην
επιλογή Infographic, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έντεκα δωρεάν
διαθέσιμα πρότυπα. Έχουμε ωστόσο και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα
infographic χωρίς έτοιμα templates, πατώντας το Create a new infographic. Εικόνα
6.5.1.2.
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Εικόνα 6.5.1.2: Δημιουργία Infographic χωρίς έτοιμα templates

Αυτομάτως μεταφερόμαστε σε έναν επεξεργαστή σχεδίου (editor). Αριστερά
στο πάνελ θα βρούμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να
φτιάξουμε την γραφική αναπαράσταση των πληροφοριών μας. Επιλογές για
background, και αδιαφάνεια αυτών, Εικόνα 6.5.1.3. Εξαιρετικά σχεδιασμένα
γραφικά, σχέδια, σχήματα και εικονίδια, Εικόνα 6.5.1.4. Και δεκάδες μοντέρνα σχέδια
γραμματοσειρών για τίτλους και κείμενα, Εικόνα 6.5.1.5.

Εικόνα 6.5.1.3:

Εικόνα 6.5.1.4: Γραφικά,

Εικόνα 6.5.1.5: Σχέδια

Background και

σχέδια, σχήματα και

γραμματοσειρών για

αδιαφάνεια εικόνων

εικονίδια

τίτλους και κείμενα
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Το χαρακτηριστικό που κάνει την διαφορά σε αυτή την εφαρμογή είναι η
δυνατότητα που παρέχει η δωρεάν έκδοση να κάνουμε διαδραστικό το infographic
μας. Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα, σαν χρήστες καθορίζουμε τη μορφή, τη σειρά και
την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία. Στο πεδίο Tools πατώντας
στο κουμπί Charts μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να
ενσωματώσουμε τα δικά μας γραφήματα και γραφικές παραστάσεις σε όποια μορφή
θέλουμε. Πατώντας το Maps ενσωματώνουμε χάρτες όπου μπορούμε να τους
επεξεργαστούμε με διάφορα χρώματα για να αναδείξουμε μια περιοχή. Τέλος με το
κουμπί Videos μπορούμε να προσθέσουμε ένα βίντεο από το YouTube ή το Vimeo
στο σχέδιό μας.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία τα επεξεργαζόμαστε εύκολα με drag and drop
στην επιφάνεια σχεδίασης, αλλά και από τις ρυθμίσεις των μενού. Εικόνα 6.5.1.6.

Εικόνα 6.5.1.6: Επιφάνεια σχεδίασης του Piktochart

Όταν ολοκληρώσουμε το σχέδιο, πάνω δεξιά στην οθόνη βρίσκουμε τις
αντίστοιχες επιλογές για να κατεβάσουμε το infographic ή να το κοινοποιήσουμε στα
κοινωνικά δίκτυα.

6.5.2 Canva
Το δεύτερο διαδικτυακό εργαλείο σχεδίασης που θα παρουσιάσουμε είναι το
Canva. Το Canva είναι ισχυρό και εύκολο εργαλείο, που η εταιρεία ξεκίνησε τη
λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2012 στην Αυστραλία και έχει περισσότερους από

750.000 χρήστες. Μπορούμε να το βρούμε στην επίσημη σελίδα του Canva
https://www.canva.com/. Το Canva είναι κατάλληλο για κάθε είδους εργασίες
σχεδιασμού εντύπων και ψηφιακών γραφικών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
χρήστες που δεν είναι σχεδιαστές, αλλά αρχάριοι χρήστες, λόγω των drag and drop
χαρακτηριστικών του. Η εφαρμογή διαθέτει τεράστιες βιβλιοθήκες, πλούσιες,
γεμάτες με γραφικά, φωτογραφίες, και γραμματοσειρές που μπορούμε να τις
επεξεργαστούμε εύκολα και να τις προσθέσουμε στο περιβάλλον του, Εικόνα 6.5.2.1.
Επίσης η βιβλιοθήκη έχει και έτοιμα πρότυπα για να πάρουμε ιδέες.

Εικόνα 6.5.2.1: Αρχική σελίδα του Canva

Για να αξιοποιήσει κάποιος το πρόγραμμα πρέπει πρώτα να κάνει δωρεάν
εγγραφή. Για να δημιουργήσουμε τον δωρεάν λογαριασμό, συνδεόμαστε μέσω του
Facebook ή εισάγουμε το όνομα, email και ένα κωδικό. Κατά την είσοδό μας το
πρόγραμμα θα μας κάνει μια περιήγηση, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, για να
γνωρίσουμε την εφαρμογή και τις βασικές λειτουργίες που θα μας καθοδηγήσουν στο
περιβάλλον εργασίας, για στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που
προσφέρονται. Το πρόγραμμα διαθέτει ένα δωρεάν πλάνο με αρκετά χαρακτηριστικά,
όπως πρόσβαση σε δεκάδες templates, 1GB αποθηκευτικό χώρο, κ.α.. Πατώντας την
επιλογή Δημιουργία σχεδίου που βρίσκεται στο πάνελ αριστερά θα εμφανιστούν
διάφορες κατηγορίες σχεδίων για να επιλέξουμε την επιθυμητή. Τα σχέδια είναι
ταξινομημένα, σε λίστες ανάλογα με το κοινωνικό μέσο που θα γίνει η ανάρτηση. Η
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διαφορά μεταξύ των διάφορων αναρτήσεων είναι οι διαστάσεις του ολοκληρωμένου
σχεδίου, για την καλύτερη δυνατή ανάλυση των τελικών εικόνων, Εικόνα 6.5.2.2.

Εικόνα 6.5.2.2: Διάφορες διαστάσεις των σχεδίων

Αν κατεβούμε στην σελίδα και πάμε στο πεδίο Blogging και eBook
διακρίνουμε και τον τύπο του infographic, Εικόνα 6.5.2.3. Εάν πατήσουμε κλικ πάνω
του, θα μεταφερθούμε στο περιβάλλον επεξεργασίας του εργαλείου ενός infographic.

Εικόνα 6.5.2.3: Πρότυπο για Infographic

Στον αριστερό μέρος της οθόνης μας, στην κατηγορία Layouts, βρίσκουμε
διάφορα έτοιμα πρότυπα από infographics, σε διάφορα θέματα, για να τα
επεξεργαστούμε όπως επιθυμούμε. Αν επιλέξουμε κάποιο, κάνοντας κλικ πάνω του,
θα εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη. Πατώντας πάνω σε κάθε στοιχείο του, κείμενο ή
εικόνα, με drag 'n drop μπορούμε να το μετακινήσουμε, να του αλλάξουμε
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διαστάσεις, να το περιστρέψουμε ή να το τροποποιήσουμε από το μενού που
εμφανίζεται, Εικόνα 6.5.2.4.

Εικόνα 6.5.2.4: Επεξεργασία των Infographic

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα infographic χωρίς κάποιο από τα έτοιμα
templates, απλά δεν επιλέγουμε ένα πρότυπο, και εργαζόμαστε από την αρχή σε μία
άσπρη σελίδα. Πατώντας την επιλογή Φόντο, που βρίσκεται στο πάνελ αριστερά θα
εμφανιστούν χρώματα και μοτίβα του φόντου για να επιλέξουμε ή να
δημιουργήσουμε ένα δικό μας φόντο. Στο πάνελ αριστερά βρίσκεται και το πεδίο
Στοιχεία, όπου περιέχει γραφικά στοιχεία όπως δεκάδες εικονίδια και διάφορα
σχέδια, σχήματα, γραφήματα, μέχρι και δωρεάν φωτογραφίες. Κάνοντας κλικ πάνω
τους, μεταφέρονται στην κεντρική οθόνη και προστίθενται πάνω από το φόντο που
έχουμε εισάγει. Στη συνέχεια τα επεξεργαζόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
αναφέραμε παραπάνω στα έτοιμα πρότυπα, τα templates.
Εάν θέλουμε να εισάγουμε μια δική μας εικόνα ή φωτογραφία, επιλέγουμε
στο αριστερό πάνελ το Αποστολές και στη συνέχεια πατάμε το Φορτώστε τις δικές
σας εικόνες. Μπορούμε βέβαια να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά να
σύρουμε τις εικόνες από τον υπολογιστή, κατευθείαν στην επιφάνεια επεξεργασίας
του infographic.
Για να προσθέσουμε το κείμενό μας, πατάμε το πεδίο Κείμενο στο αριστερό
πάνελ της οθόνης μας. Το πρόγραμμα Canva διαθέτει ένα πλήθος σύγχρονων και
εντυπωσιακών γραμματοσειρών, με διάφορες επιλογές τροποποίησης.
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Όταν ολοκληρωθεί το infographic, κάνουμε κλικ στο Λήψη πάνω δεξιά της
οθόνης, και έτσι "κατεβάζουμε" το infographic σε μορφή αρχείου εικόνας. Πατώντας
στην διπλανή επιλογή Κοινοποίηση, μας επιτρέπει να κοινοποιήσουμε τη δημιουργία
μας με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους όπως φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα
6.5.2.5.

Εικόνα 6.5.2.5: Τρόποι κοινοποίησης

Οι τέσσερις τρόποι κοινοποίησης του σχεδίου είναι:
1. Σε συγκεκριμένα άτομα που μπορούν να δουν ή ακόμα και να επεξεργαστούν το
σχέδιο.
2. Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3. Μέσω ενός συνδέσμου που παράγει η εφαρμογή, που μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε
αν θα μπορεί να είναι μόνο για προβολή ή/και επεξεργασία.
4. Να ενσωματώσουμε το σχέδιό μας στο web μαζί με αυτόματες ενημερώσεις χωρίς
να απαιτείται λήψη.
Συνοψίζοντας, η δημιουργία παρουσίασης πληροφοριών με γραφική
αναπαράσταση (infographic) στο πρόγραμμα Canva γίνεται μια πολύ απλή
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διαδικασία. Η εφαρμογή είναι ιδανική για τον χρήστη που θέλει να δημιουργήσει
διαφόρων ειδών σχέδια με γρήγορο και εύχρηστο τρόπο, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις,
και χωρίς εμπειρία γραφιστικής. Σε συνδυασμό και με τα πολλά γραφικά στοιχεία
που παρέχει δωρεάν για να διαλέξουμε, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του είδους
της.

6.5.3 Easel.ly
Η

τρίτη

διαδικτυακή

εφαρμογή

για

την

δημιουργία

παρουσίασης

πληροφοριών με γραφική αναπαράσταση, που δεν απαιτεί να έχουμε σχεδιαστικές
γνώσεις, γεμάτο δυνατότητες και χαρακτηριστικά είναι το Easel.ly, Εικόνα 6.5.3.1.
Το Easel.ly ξεκίνησε το 2012 και έχουν ήδη καταχωρηθεί πάνω από 300.000 χρήστες.
Μπορούμε να το βρούμε στην επίσημη σελίδα του Easel.ly https://www.easel.ly/.
Μια από τις διαφορές του με το Canva είναι ότι έχει έτοιμα πρότυπα μόνο για
infographics, και όχι για άλλες κατηγορίες σχεδίων όπως είδαμε παραπάνω.

Εικόνα 6.5.3.1: Αρχική σελίδα του Easel.ly

Ο δωρεάν λογαριασμός του Easel.ly, μας παρέχει εξήντα εικόνες και δέκα
γραμματοσειρές για να προσθέσουμε στο infographic μας. Για να χρησιμοποιήσουμε
την υπηρεσία, συνδεόμαστε μέσω του email μας, ή μέσω του Facebook και του
Google+.
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Για να ξεκινήσουμε το infographic μας, επιλέγουμε ένα από τα πολλά έτοιμα
templates που μας παρέχει. Στην περίπτωση όμως που επιθυμούμε να σχεδιάσουμε
ένα infographic από την αρχή με δικές μας διαστάσεις και σχέδια, πατάμε στο κουμπί
Set Custom Size. Μόλις το πατήσουμε θα βγάλει μια φόρμα για να συμπληρώσουμε
τις διαστάσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 6.5.3.2.

Εικόνα 6.5.3.2: Ορισμός διαστάσεων στο Infographic

Αν πατήσουμε το Start Fresh για να δημιουργήσουμε κάτι νέο, τότε θα
μεταφερθούμε στο περιβάλλον επεξεργασίας, στο πάνω μέρος της οθόνης
διακρίνουμε τη γραμμή με τα εργαλεία της εφαρμογής. Εικόνα 6.5.3.3.

Εικόνα 6.5.3.3: Εργαλεία της εφαρμογής

Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε κλικ στο κουμπί backgrounds για να
ορίσουμε το φόντο του σχεδίου μας. Όταν διαλέξουμε το επιθυμητό background,
αυτόματα προσαρμόζεται στην επιφάνεια σχεδίασης. Έχουμε τη δυνατότητα να
επιλέξουμε ένα απλό χρώμα για φόντο, από την παλέτα που μας παρέχει, ή κάποιο
από τα έτοιμα templates. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε portrait,
landscape ή mobile ανάλογα με το που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το
infographic.
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Για να εισάγουμε τα γραφικά στοιχεία, επιλέγουμε το Objects από τη γραμμή
των εργαλείων. Από την μπάρα αναζήτησης που υπάρχει ή από το drop-down μενού
των κατηγοριών, βρίσκουμε τα εικονίδια που μας ταιριάζουν. Βέβαια η δωρεάν
έκδοση μας παρέχει πολύ λίγα αντικείμενα για κάθε κατηγορία, μας λέει πως για
περισσότερα θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την εφαρμογή μας στην Go Pro έκδοση.
Στην κατηγορία Draw μας παρέχει τρόπους με τους οποίους "τραβάμε" γραμμές, αν
θα είναι κυματιστές ή με γωνίες, ευθύγραμμα τμήματα ή βελάκια. Δίπλα στην
καρτέλα Shapes έχει έτοιμα σχέδια που μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στο
infographic μας. Επιλέγουμε το σχέδιο μας και το σέρνουμε στην επιφάνεια
σχεδίασης, ενώ μπορούμε να τα επεξεργαστούμε από τα σημεία χειρισμού τους και
από το μενού που εμφανίζεται, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 6.5.3.4.

Εικόνα 6.5.3.4: Επεξεργασία των Infographic

Εκτός όμως από τα εικονίδια και τα σχέδια, το Easel.ly διαθέτει σε ξεχωριστές
κατηγορίες διάφορα διαγράμματα που μπορούμε να εισάγουμε. Επίσης διαθέτει
διάφορες επιλογές μορφοποίησης κειμένου, όπως και εισαγωγή τίτλου, παραγράφου
κ.α.. Μόλις διαλέξουμε τη μορφή κειμένου, εμφανίζεται και η γραμμή εργαλείων για
την επιλογή γραμματοσειράς, καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις τους όπως φαίνεται
παρακάτω στην Εικόνα 6.5.3.5.

Εικόνα 6.5.3.5: Επιλογή γραμματοσειράς
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Στο Easel.ly, μπορούμε από το κουμπί upload, να ανεβάσουμε μια δική μας
εικόνα και με drag n' drop να την εισάγουμε στο σχέδιο. Όταν ολοκληρώσουμε το
infographic, μπορούμε να το κατεβάσουμε το infographic από το Download ή να το
κοινοποιήσουμε από το Share.

6.5.4 Infogr.am
Το Infogr.am είναι μια ισχυρή, δωρεάν και εύκολη διαδικτυακή εφαρμογή για
τη δημιουργία παρουσίασης με γραφική απεικόνιση των πληροφοριών. Η εταιρεία
ιδρύθηκε στη Ρίγα της Λετονίας το 2012. Μπορούμε να το βρούμε στην επίσημη
σελίδα του Infogr.am https://infogram.com/. Το Infogr.am εξειδικεύεται στα
infographics που παρουσιάζουν αριθμητικά δεδομένα και διαγράμματα. Για αυτόν
τον λόγο, θα το συνιστούσαμε μόνο στους χρήστες που θέλουν να προβάλλουν με
εύκολο τρόπο και αναλυτικά τις πληροφορίες τους, σε μορφή διαγραμμάτων.
Μόλις δημιουργήσουμε έναν δωρεάν λογαριασμό με τη χρήση ενός mail, θα
μεταφερθούμε στην κεντρική οθόνη του Infogr.am. Εκεί επιλέγουμε το Infographic
templates, όπως βλέπουμε στην παρακάτω Εικόνα 6.5.4.1, μιας και είναι αυτό που
θέλουμε να ασχοληθούμε.

Εικόνα 6.5.4.1: Κεντρική οθόνη του Infogr.am

Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε ένα από τα δύο διαθέσιμα πρότυπα της
δωρεάν έκδοσης, που να ταιριάζει με αυτό που έχουμε σκεφτεί να δημιουργήσουμε.
51

Ή μπορούμε να φανταστούμε και να δημιουργήσουμε
από την αρχή το σχέδιο μας. Το infogr.am μας παρέχει
μία μεγάλη λίστα από διαγράμματα που μπορούμε να
ενσωματώσουμε, μιας και είναι μια εφαρμογή
βασισμένη σε αριθμητικά δεδομένα και διαγράμματα.
Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα γράφημα δεξιά της
οθόνης

βγάζει

δύο

καρτέλες

με

ένα

πλήθος

ρυθμίσεων, την Edit Data - Εικόνα 6.5.4.3 και την
Settings - Εικόνα 6.5.4.2. Στην καρτέλα Edit Data
έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε τα δεδομένα που
υπάρχουν σε μορφή λογιστικού φύλλου, είτε ετικέτες,
είτε αριθμούς, να προσθέσουμε νέα στοιχεία, να
επιλέξουμε άλλου τύπου διάγραμμα, και άλλα. Ενώ
στην καρτέλα Settings επεξεργαζόμαστε τα χρώματα,
το φόντο, το στυλ του γραφήματος κ.α..
Εικόνα 6.5.4.2: Settings

Εικόνα 6.5.4.3: Edit Data

Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Infogr.am είναι πως οι
γραφικές αναπαραστάσεις, έχουν αλληλεπιδραστική μορφή. Αν περάσουμε τον
κέρσορα του ποντικιού μας πάνω από τα διαγράμματα, εμφανίζονται σε πραγματικό
χρόνο οι αντίστοιχες πληροφορίες. Ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι πως
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πατώντας πάνω στις ετικέτες τους γραφήματος μπορούμε να παραλείψουμε ή να
απομονώσουμε κάποιο στοιχείο στο γράφημα. Καθώς παραλείπουμε κάποιο στοιχείο,
από μόνο του το διάγραμμα προσαρμόζεται στις αντίστοιχες τιμές. Ένα παράδειγμα
είναι αυτό που φαίνεται παρακάτω, Εικόνα 6.5.4.4. Παραλείψαμε σκοπίμως τα
στοιχεία για το USA, και έτσι βλέπουμε το νέο διάγραμμα.

Εικόνα 6.5.4.4: Ολοκληρωμένο γράφημα και το ίδιο χωρίς ένα στοιχείο

Επίσης τo infogr.am μας παρέχει ένα παγκόσμιο χάρτη και τον χάρτη των
Ηνωμένων Πολιτειών, για περισσότερους χάρτες μας ζητά να "προχωρήσουμε" στην
αναβάθμιση της Pro έκδοσης. Εντυπωσιακό είναι πως και οι χάρτες έχουν
αλληλεπιδραστική μορφή. Αν περάσουμε τον κέρσορα του ποντικιού μας πάνω από
κάποια χώρα, εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο το όνομα της κάθε χώρας. Παρακάτω
στην Εικόνα 6.5.4.5 εντοπίσαμε την Ελλάδα, μόλις πήγαμε το ποντίκι πάνω στη χώρα
μας εμφάνισε από μόνο του την ετικέτα. Τέλος τo infogr.am μας δίνει την δυνατότητα
να προσθέσουμε ετικέτες πάνω από κάθε χάρτη για περισσότερες πληροφορίες μέσα
από την εικόνα.
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Εικόνα 6.5.4.5: Χάρτες με αλληλεπιδραστική μορφή

Μπορούμε επίσης να ενσωματώσουμε στο σχέδιο μας, σχήματα, κείμενα,
εικόνες και βίντεο. Το βίντεο το προσθέτουμε γράφοντας το URL από το YouTube ή
μπορούμε να ανεβάσουμε και κάποιο δικό μας. Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε στοιχείο
του σχεδίου μας, εμφανίζονται οι επιλογές επεξεργασίας τους.
Τέλος, αφού ολοκληρώσουμε το infographic και θέλουμε να το κατεβάσουμε,
πατάμε Download for Web και δυστυχώς μας πετάει μήνυμα πως αν θέλουμε να το
κατεβάσουμε πρέπει να κάνουμε αναβάθμιση της εφαρμογής σε Pro έκδοση.

6.5.5 Venngage
Το Venngage είναι μία εφαρμογή που βρίσκεται online με την οποία κάποιος
αρχάριος χρήστης, που δεν έχει προηγούμενη σχεδιαστική εμπειρία, μπορεί να
δημιουργήσει infographics. Αυτή η εφαρμογή διαθέτει μια δωρεάν έκδοση.
Μπορούμε

να

την

βρούμε

στην

επίσημη

σελίδα

του

Venngage

την

https://venngage.com/. Για να την χρησιμοποιήσουμε, δημιουργούμε λογαριασμό
στην ιστοσελίδα μέσω κάποιου mail, google mail ή κάνουμε σύνδεση μέσω
λογαριασμού στο facebook.
Με την εγγραφή στο πρόγραμμα η πρώτη ερώτηση που παρουσιάζεται
μπροστά μας είναι αν επιθυμούμε να δούμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
περιβάλλον

εργασίας.

Απαντώντας

θετικά

θα

έχουμε

την

ευκαιρία

να

παρακολουθήσουμε μια σύντομη αλλά αρκετά χρήσιμη παρουσίαση που θα μας
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καθοδηγήσει στο περιβάλλον εργασίας και στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα
εργαλεία που μας προσφέρονται. Κατά την είσοδό μας στο σχεδιαστικό εργαλείο
Venngage θα βρούμε διάφορα είδη σχεδίων στην βιβλιοθήκη για να διαλέξουμε,
υπάρχουν πρότυπα για infographics, reports, charts, listographics κ.α.. Στην αριστερή
στήλη της οθόνης όπως βλέπουμε στην Εικόνα 6.5.5.1, έχουμε τα πρότυπα
κατηγοριοποιημένα, σχετικά με το θέμα τους.

Εικόνα 6.5.5.1: Πρότυπα για Infographics

Τέρμα κάτω, στην τελευταία επιλογή της αριστερής λίστας, υπάρχουν
πρότυπα - οδηγοί, που θα μας βοηθήσουν στη δημιουργία παρουσίασης.
Επιλέγοντας το template που επιθυμούμε, μεταφερόμαστε στην επιφάνεια
επεξεργασίας του προγράμματος. Το περιβάλλον επεξεργασίας του εργαλείου, όπως
βλέπουμε στην Εικόνα 6.5.5.2, είναι παρόμοιο με αυτό των εφαρμογών που
παρουσιάσαμε λίγο πιο πριν.
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Εικόνα 6.5.5.2: Περιβάλλον επεξεργασίας του εργαλείου

Στο αριστερό πάνελ βρίσκουμε διάφορα στοιχεία για να προσθέσουμε στο
infographic μας. Υπάρχουν διαγράμματα, σε διάφορες μορφές. Χάρτες, όπου είναι
δωρεάν μόνο του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε περίπτωση επιλογής
κάπου χάρτη, τον σύρουμε στην επιφάνεια επεξεργασίας και όταν τον επιλέξουμε
εμφανίζονται δύο νέες καρτέλες. Η μια περιέχει πληροφορίες των πόλεων και η άλλη
ρυθμίσεις σχετικά με τον τίτλο, τις διάφορες ετικέτες και την επιλογή εμφάνισης ή
απόκρυψής τους, καθώς και την επιλογή των αποχρώσεων που θα έχει κάθε πόλη του
χάρτη, όπως βλέπουμε παρακάτω στην Εικόνα 6.5.5.3.

Εικόνα 6.5.5.3: Χάρτης (Ηνωμένες Πολιτείες)
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Συνεχίζουμε την περιγραφή στο αριστερό πάνελ, καθώς υπάρχουν διάφορα
είδη κειμένων και γραμματοσειρών που μπορούμε να προσθέσουμε. Πολλά σύγχρονα
και καλοσχεδιασμένα εικονίδια και εικονογράμματα. Τα εικονογράμματα είναι
οπτικά σύμβολα με λιτό και ξεκάθαρο σχεδιασμό, ευρέως αναγνωρίσιμα και
αποδεκτά που αποκωδικοποιούνται εύκολα. Μπορούμε μέσα από την επιλογή
Background να αλλάξουμε το χρώμα του φόντου από την χρωματική παλέτα και να
ρυθμίσουμε την διαφάνεια του. Τέλος έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε εισαγωγή
εικόνων και βίντεο από το προσωπικό μας αρχείο ή από το διαδίκτυο.
Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης, η επεξεργασία του στοιχείου που θα
προσθέσουμε γίνεται με drag n' drop τρόπο, δηλαδή επιλέγουμε το στοιχείο και το
σύρουμε στην επιφάνεια επεξεργασίας. Όταν επιλέξουμε κάποιο στοιχείο, κείμενο ή
εικόνα, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 6.5.5.4, τότε μπορούμε από τα σημεία
χειρισμού, να του αλλάξουμε το μέγεθος, να το περιστρέψουμε, να το κλειδώσουμε
ως αντικείμενο σε σταθερό μέγεθος, ή να το κάνουμε mirror όπου θα καθρεπτιστεί
και θα εμφανιστεί ανάποδα. Επίσης στο Venngage μπορούμε να "παίξουμε" με την
σειρά των επιπέδων που θα εμφανίζονται τα αντικείμενα, για να δώσουμε βάθος στο
Infographic.

Εικόνα 6.5.5.4: Επεξεργασία των Infographic

Τέλος, αφού ολοκληρώσουμε το infographic και θέλουμε να το κατεβάσουμε,
πατάμε στο Download και δυστυχώς, όπως και στο Infogr.am, δεν μας επιτρέπει να
το κατεβάσουμε παρά μόνο αν κάνουμε αναβάθμιση της εφαρμογής σε Premium ή
Bussiness.
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6.6 Συμπεράσματα
Κάνοντας μία μικρή σύνοψη του κεφαλαίου θα δούμε πως αναφερθήκαμε στο
τι είναι τελικά το infographic και στη σημαντικότητα της χρήσης του. Διότι εξηγεί με
απλό τρόπο δύσκολες έννοιες, μεταδίδει γνώσεις και πληροφορίες για διάφορα
θέματα (επιστημονικά, οικονομικά, κοινωνικά κλπ). Είναι εύκολο να μοιραστεί.
Επίσης ενημερώνει για νέες ιδέες, τάσεις σύγχρονης ζωής, βοηθάει στο να κατευθύνει
επιλογές αποφάσεων και έχει την ιδιότητα να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον χωρίς
να κουράζει.
Στην συνέχεια αναφερθήκαμε στα βασικά βήματα δημιουργίας ενός
infographic. Σε μεθόδους που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να γίνει το
αποτέλεσμα πιο ελκυστικό. Τέλος αναλύσαμε 5 φιλικά προς το χρήστη, εργαλεία που
μπορούμε να βρούμε ελεύθερα στο διαδίκτυο, και απευθύνονται ακόμα και σε
αρχάριους.
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7 Χρήση του Twitter για την επικοινωνία νέων - πολιτικών
7.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το σημείο τελειώνει το θεωρητικό κομμάτι της διπλωματικής, και
ξεκινάει το πρακτικό με το έβδομο κεφάλαιο και τη χρήση του twitter για την
επικοινωνία νέων και πολιτικών. Δημιουργήσαμε μια καμπάνια από 17/10/2017 έως
24/01/2018 όπου σε καθημερινή συστηματική ανάρτηση, δημοσιεύσαμε 183 tweets,
με διάφορα θέματα (topics). Παρακάτω βλέπουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε
για την δημιουργία του κάθε infographic και παραθέτουμε δείγμα από αυτά. Για την
διεκπεραίωση της εργασία μας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Canva.

7.2 Δημιουργία Tweets
Το θέμα της διπλωματικής μας στο πρακτικό μέρος, ήταν να διεξαχθεί μια
ευρωπαϊκή

καμπάνια,

brokering

συζητήσεων,

ανάμεσα

σε

Ευρωπαίους

συμμετέχοντες, με σκοπό να δημιουργήσουμε πραγματική συζήτηση ανάμεσα σε
πολιτικούς και νέους. Η "διαμεσολάβηση" μας, είναι τρόπος συμβολής στην επίλυση
διαφορών, χωρίς την ανάμειξή μας. Ο ρόλος τού διαμεσολαβητή είναι να καθοδηγεί
και να διευκολύνει την εθελοντική συζήτηση που οδηγεί σε συναίνεση και όχι να
μεταβληθεί σε διαιτητή, που κρίνει τις διαφορές ή λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις.
Στην

καμπάνια

έπρεπε να

δημοσιεύσουμε, στην

αγγλική

γλώσσα,

συστηματικά και καθημερινά, για ορισμένο διάστημα, επίκαιρα tweets. Η διάρκεια
της καμπάνιας ήταν από 17/10/2017 μέχρι 24/01/2018. Τις πρώτες 20 ημέρες, από
17/10/2017 μέχρι 3/11/2017, δημοσιεύαμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Επιλέξαμε να
είναι η οικονομική κρίση και η οικονομία γενικότερα, των κρατών μελών της ΕΕ.
Αυτός είναι ένας λόγος, που τα tweets με οικονομικό περιεχόμενο, είναι πολλά
περισσότερα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα.
Μετά το τέλος αυτής της χρονικής περιόδου, συνεχίσαμε την ανάρτηση των
tweets, και επεκταθήκαμε σε περισσότερα θέματα (topics). Τα θέματα στα οποία
αναφερθήκαμε είναι Economic crisis / Economy, Migration / Immigration,
Environment & Climate Change, Democracy & Human Rights, Health, Terrorism και
Sexual orientation & gender equality.
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Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, παρακολουθούσαμε καθημερινά, επίσημες
ιστοσελίδες, με ροή νέων γεγονότων απ' όλη την Ευρώπη. Μόλις βρίσκαμε ένα θέμα
που θέλαμε να το κάνουμε ανάρτηση, το διερευνούσαμε και σε άλλες σελίδες για να
διαπιστώσουμε την εγκυρότητα της είδησης, ακριβώς όπως θα κάναμε και με τη
δημιουργία ενός άρθρου. Δεύτερον αφού επιλέγαμε το θέμα μας, έπρεπε να
συλλέξουμε πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε σε εικόνες.
Στη συνέχεια οργανώναμε το περιεχόμενο και τη βασική δομή του. Και το
διαχωρίζαμε σε ενότητες, όπου υπήρχαν. Αφού βρίσκαμε τις απαραίτητες
πληροφορίες, εικόνες, στατιστικά στοιχεία και ότι άλλο νομίζαμε πως θα
χρειαστούμε, δημιουργούσαμε τα σχετικά διαγράμματα, γραφήματα, σύμβολα,
πρόσωπα, χάρτες, σημαίες κ.α., που βρήκαμε στην αναζήτηση του θέματος στο
ίντερνετ. Έπειτα γράφαμε τα τελικά κείμενα, όσο μπορούσαμε πιο επιγραμματικά και
σύντομα. Αφού πλέον είχαμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της δημιουργίας
ενός infographic, αυτό που έμενε να κάνουμε ήταν να "περάσουμε" όλα τα παραπάνω
στοιχεία στο πρόγραμμα δημιουργίας infographic, και συγκεκριμένα στο Canva γιατί
πληρούσε τις προδιαγραφές που θέλαμε. Τέλος αφού το ολοκληρώσαμε στη μορφή
που θέλαμε, το δημοσιεύαμε στο twitter, μέσω της πλατφόρμας #ask Dashboard.
Ύστερα βλέποντας τα comments, retweets και likes. μπορούσαμε να βγάλουμε
συμπεράσματα για το πόσο επιτυχημένο ήταν το infographic.

7.3 Δείγματα Tweets
Τα tweets έχουν την μορφή τριών διαφορετικών σχεδίων. Το παρακάτω,
Εικόνα 7.3.1 έχει τη μορφή μιας πορείας στο χρόνο, όπου πάνω σε αυτή τη γραμμή
του χρόνου, βλέπουμε διάφορα σημεία με ιστορικά γεγονότα. Το συγκεκριμένο
αναφέρεται σε δημοψηφίσματα που έγιναν. Αναφέρουμε για το καθένα ξεχωριστά τη
χώρα και το έτος που διεξάχθηκε, την αιτία δημοψηφίσματος και το αποτέλεσμα.
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Εικόνα 7.3.1: Πρώτο δείγμα infographic

Το δεύτερο Infographic αφορά, για παράδειγμα μία δήλωση κάποιου
πολιτικού, Εικόνα 7.3.2 ή μιας είδησης κάποιου γεγονότος. Τα περισσότερα
Infographics που δημιουργήσαμε έχουν αυτή τη μορφή. Στο φόντο έχουμε το
πρόσωπο του πολιτικού, για να λάβει αυτός που βλέπει το tweet, την πληροφορία για
το ποιον αφορά ή ακόμα και το θέμα που μπορεί να έχει η είδηση. Στη συνέχεια
παραθέτουμε τα λόγια του πολιτικού ή συνοπτικά λόγια για το γεγονός που θέλουμε
να δείξουμε. Τέλος σε κάθε infographic προσθέτουμε και το link απ' όπου πήραμε το
θέμα, την πηγή, για να δώσουμε στον αναγνώστη την ευκαιρία να εξερευνήσει τις
πληροφορίες βαθύτερα αν θέλει, με την επίσκεψή του στην πηγή.
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Εικόνα 7.3.2: Δεύτερο δείγμα infographic

Η τρίτη μορφή αφορά την ανάδειξη ενός γραφικού στοιχείου, όπου με μία
μόνο ματιά μπορεί ο αναγνώστης να καταλάβει ότι πρόκειται για μια εικόνα που θα
μας δώσει είτε στατιστικά στοιχεία, είτε θα κάνει μια σύγκριση δεδομένων.
Παρακάτω στην Εικόνα 7.3.3, βλέπουμε τον ελάχιστο μηνιαίο μισθό σε ευρώ, σε
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στο κάτω μέρος της εικόνας βλέπουμε τη κλίμακα των
χρωμάτων, όπου σε κάθε χρώμα αντιστοιχεί ένας αριθμός μηνιαίου μισθού της
χώρας. Αυτομάτως με μια ματιά καταλαβαίνουμε και τα οικονομικά επίπεδα μιας
χώρας και μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ αυτών.
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Εικόνα 7.3.3: Τρίτο δείγμα infographic

Μαζί με τη δημιουργία της καμπάνιας, δημιουργήσαμε ένα αρχείο όπου το
χρησιμοποιούσαμε για την καταγραφή των tweets. Μπορούμε να τα δούμε όλα
αναλυτικά στο Παράρτημα Α - Infographics.
Κάθε ανάρτηση χαρακτηρίζεται από έναν αύξον αριθμό, (πχ No: 1) όπου στο
τέλος μας δίνει το σύνολο των αναρτήσεων που κάναμε. Ως δεύτερη πληροφορία
κρατάμε την ημερομηνία και ώρα που έγινε η ανάρτηση (πχ Date: 17/10/2017 14:02)
και το θέμα που είχε το γεγονός (πχ Topic: Economic crisis / Economy). Το θέμα
μπορεί να πάρει διάφορους τίτλους, ανάλογα με το θέμα που αντιπροσωπεύει.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι διάφοροι τίτλοι που υπάρχουν στην κατηγορία Topic.
1) Τον τίτλο "Economic crisis / Economy" για όσα αφορούν την οικονομική κρίση
και γενικά ειδήσεις για την οικονομία.
2) Με την ένδειξη "Environment" είναι όσα σχετίζονται με το θέμα που
περιβάλλοντος.

63

3)

Με τίτλο "Sexual Orientation & Gender Rights" είναι τα infographics που

αφορούν γεγονότα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τα δικαιώματα
των φύλων.
4) "Democracy & Human Rights" έχουν τα άρθρα που αφορούν τα θέματα περί
Δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
5)

Με τον τίτλο "Immigration / Migration" δείχνουμε πως το θέμα αφορά

περιπτώσεις μεταναστών και προσφύγων.
6) Αν το θέμα έχει τον τίτλο "Health" τότε καταλαβαίνουμε πως το θέμα είναι
σχετικό της υγείας.
7) Τελευταία κατηγορία είναι, η κατηγορία "Terrorism" όπου αφορά infographics σε
σχέση με τρομοκρατικά χτυπήματα και τρομοκράτες.
Επόμενο στοιχείο που συλλέγουμε είναι ο αριθμός Contributions, όπου είναι
ένας αύξον, που τον λαμβάνουμε από την πλατφόρμα του #ask. (πχ Contributions:13)
Ο αριθμός αυτός, αυξάνεται κάθε φορά που έχουμε τη συμμετοχή ενός πολιτικού και
ενός νέου σε ένα tweet. Το επιτυγχάνουμε αυτό προσθέτοντας τα προφίλ, τα ονόματά
τους σε κάθε ανάρτηση.
Επόμενα στοιχεία που κρατάμε στο αρχείο μας είναι η URL διεύθυνση του
αναρτημένου

πλέον

tweet

(πχ

URL:

https://twitter.com/ASK_youth_EU

/status/922465803441721344/photo/1) καθώς και το κείμενο που γράψαμε με την
ανάρτησή του, δηλαδή την ερώτηση στην οποία καλούνται να απαντήσουν πολιτικοί
και οι νέοι. (πχ Tweet: "In which ways would the Spanish economy be affected in
your opinion? @nostradamusboy @AdinaValean").
Στη συνέχεια κρατάμε το tweet ως μια εικόνα. Όπως επίσης και την URL
διεύθυνση της πηγής όπου πήραμε τα στοιχεία για την δημιουργία του Infographic.
(πχ URL πηγής: http://www.huffingtonpost.gr/2017/10/06/eidhseis-diethnes-telikaapotelesmata-gia-to-dhmopshfisma-ths-katalonias-_n_18203576.html).
Τέλος, μετά το πέρασμα κάποια χρονικής περιόδου, επιστρέφουμε στο tweet
και βλέπουμε την "επιτυχία" που είχε το infographic μας. Δηλαδή τον αριθμό των
σχολίων (Comment), αναδημοσιεύσεων (Retweet) και τον αριθμό των ατόμων που
τους άρεσε (Like).
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7.3 Συμπεράσματα
Αφού παρουσιάσαμε τον τρόπο δημιουργίας των tweets, κάναμε μία αναφορά
στα τρία διαφορετικά είδη αναρτήσεων που δημοσιεύσαμε, στη συνέχεα μιλήσαμε
για την παράλληλη αρχειοθέτηση που κάναμε στα tweets. Κάπως έτσι
συγκεντρώσαμε τα στοιχεία που μας βοήθησαν στο τέλος να αξιολογήσουμε τα
αποτελέσματα. Αναλυτικά μπορούμε να δούμε τα 183 infographics στο Παράρτημα
Α - Infographics.
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8 Ερωτηματολόγιο & Αξιολόγηση
8.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το στάδιο της διπλωματικής θα πρέπει να γίνει η μελέτη περίπτωσης,
που θα αξιολογηθεί κάνοντας χρήση ερωτηματολογίων που θα δοθούν στους
συμμετέχοντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χρήστες του Twitter, οι
οποίοι έλαβαν θέση στα tweets μέσω των comment, retweet και like στις καμπάνιες
που δημιουργήσαμε.
Στην διπλωματική επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη χρήση του twitter, για την
επικοινωνία νέων και πολιτικών. Με αυτό τον τρόπο η μελέτη έδωσε την ευκαιρία
στους νέους να δραστηριοποιηθούν στο Twitter για πολιτικά ζητήματα. Σκοπός είναι
να παρακινήσουμε τους νέους καθώς και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής
να

συμμετάσχουν

σε

brokering

συζητήσεις.

Μια

συνομιλία

μέσου

του

"διαμεσολαβητή" είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να ξεκινήσει μια επικοινωνία.
Στα πλαίσια της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν νέοι, ηλικίας 18 έως 35, οι
οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, σχετικά με τις γνώσεις που
έχουν για το Twitter και τη χρήση του, το πρόγραμμα, τις δραστηριότητες και τα
οφέλη του έργου #ask. Καθώς επίσης να αναφέρουν το ενδιαφέρον τους, για τις
κατηγορίες θεμάτων που επιλέγονται από το πρόγραμμα. Οι περισσότερες
διαμεσολαβητικές συζητήσεις στην μελέτη περίπτωσης αναφέρονται στη δημοκρατία,
τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην οικονομική κρίση και στο περιβάλλον.
Οι απαντήσεις τους, μας βοήθησαν στην λήψη συμπερασμάτων. Θέλαμε να
δώσουμε στους φοιτητές, την ευκαιρία μέσα από το ερωτηματολόγιο, να μας πουν
την γνώμη τους για τα θέματα που θα ήθελαν να δημοσιεύουμε για να σχολιάζουν
στο twitter. Ενώ με την χρήση των tweets δίναμε εμείς τα θέματα και βλέπαμε σε
ποια υπήρχε ανταπόκριση. Συγκρίνοντας λοιπόν αυτά τα δύο αποτελέσματα, θα
είμαστε σε θέση να βγάλουμε πιο έγκυρα συμπεράσματα, στο Κεφάλαιο 8.5 που θα
γίνει η αξιολόγηση.
Στο ερωτηματολόγιο, στην πρώτη ερώτηση ζητάμε τη συναίνεση των
ερωτηθέντων στη χρήση των στοιχείων που θα υποβάλλουν, για ερευνητικούς
σκοπούς. Και πως τυχόν αναφορά στα στοιχεία αυτά, θα γίνει συγκεντρωτικά με
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άλλα στοιχεία και, σε κάθε περίπτωση, ανώνυμα. Άρα στην περίπτωση όπου κάποιος
συμπληρώσει στο ερωτηματολόγιο πως δεν συναινεί στη χρήση των στοιχείων που
θα υποβάλλει για ερευνητικούς σκοπούς, απορρίπτεται, συνεπώς δεν λαμβάνουμε
υπόψη τις απαντήσεις.

8.2 Ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με το SmartSurvey, που μπορούμε να το
βρούμε στο επίσημο site τους, το https://www.smartsurvey.co.uk/. Το SmartSurvey
ξεκίνησε από το International Ltd το 2010, αφού ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια ανάγκη
στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα τέτοιου είδους, ηλεκτρονικού
εργαλείου έρευνας. Το SmartSurvey είναι ένα εύχρηστο ηλεκτρονικό εργαλείο,
φιλικό προς το χρήστη. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες που δημιουργούν
έρευνες και ερωτηματολόγια, και τις διανέμουν ηλεκτρονικά. Επίσης μέσω του
SmartSurvey έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε τα αποτελέσματα σε γραφική
μορφή σε πραγματικό χρόνο, με απλές και έξυπνες ψηφιακές λύσεις. Με αυτό τον
τρόπο μπορούμε να εξάγουμε τα δεδομένα, να μοιραζόμαστε τις απαντήσεις και να
μαθαίνουμε αμέσως τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.
Για να κάνουμε χρήση του προγράμματος αρκεί να δημιουργήσουμε ένα
δωρεάν λογαριασμό κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο http:// www.smart
survey.co.uk/signup.aspx.
Τα ερωτηματολόγια που δημιουργήσαμε είναι δύο πανομοιότυπα, για να
μοιραστούν σε δύο διαφορετικές ομάδες φοιτητών. Το ερωτηματολόγιο μπορούμε να
το βρούμε στο Παράρτημα Β - Ερωτηματολόγιο.

8.3 Απαντήσεις ερωτηματολογίων
Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τα επιτεύγματα μέχρι τώρα, καθώς και τα
αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης της μελέτης περίπτωσης. Τονίζουμε
πως παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που έχουμε
τη συναίνεση των ερωτηθέντων.
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Άνδρες και γυναίκες, νέοι πολίτες, συμμετέχοντες φοιτητές, χρήστες του
Twitter, οι οποίοι έλαβαν θέση στα tweets μέσω των comment, retweet και like
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Λόγω του μικρού δείγματος, θα
συγχωνεύσουμε τις απαντήσεις των δύο ομάδων ερωτηματολογίων. Επίσης για τον
ίδιο λόγο θα παρουσιάσουμε τα δεδομένα με αριθμούς, και όχι με ποσοστά. Το
σύνολο των ερωτηθέντων που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο ήταν 11 άτομα.
Στην πρώτη ερώτηση, 8 ερωτηθέντες απάντησαν "Συναινώ στη χρήση των
στοιχειών που θα υποβάλλω για ερευνητικούς σκοπούς. Αντιλαμβάνομαι πως τυχόν
αναφορά στα στοιχεία αυτά θα γίνει συγκεντρωτικά με άλλα στοιχεία και, σε κάθε
περίπτωση, ανώνυμα". Ενώ 3 απάντησαν "Δε συναινώ στη χρήση των στοιχειών που
θα υποβάλλω για ερευνητικούς σκοπούς". Τα τρία άτομα που δεν συναινούν δεν τους
λαμβάνουμε υπόψη και πλέον μιλάμε για πλήθος οκτώ ατόμων.
Στην δεύτερη ερώτηση, "Σε ποιά ομάδα ανήκετε", απάντησαν μόνο οι 6 από
τους 8. Από αυτούς οι 5 είπαν πως είναι "Νέοι (15-30) μη συνδεδεμένοι με νεολαία
πολιτικού κόμματος, θεσμό νεολαίας, ΜΚΟ νεολαίας, ή άλλη φοιτητική οργάνωση"
ενώ 1 είπε "Νέοι (15-30) συνδεδεμένοι με κάποιον θεσμό νεολαίας σε τοπικό ή
εθνικό επίπεδο".
Επόμενη ερώτηση για το "Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Twitter?", 1 είπε
"Έχω λογαριασμό στο Twitter αλλά δεν τον έχω χρησιμοποιήσει για περισσότερο από
3 μήνες", 3 απάντησαν "Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ μία φορά
τον μήνα" και 4 είπαν "Δεν είχα λογαριασμό στο Twitter αλλά άνοιξα για το μάθημα
και την εργασία".
Ερώτηση τέσσερα, "Πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο συμμετοχής σας
(eParticipation) στο Twitter?", 2 είπαν "Έχω λογαριασμό στο Twitter, αλλά δεν τον
χρησιμοποιώ για να συζητήσω πολιτικά ζητήματα", 3 απάντησαν "Έχω λογαριασμό
στο Twitter και τον χρησιμοποιώ για να συζητήσω πολιτικά ζητήματα", 2 είπαν "Έχω
λογαριασμό στο Twitter και ακολουθώ τους πολιτικούς και τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων" και 1 είπε "Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ για να
συμμετέχω σε συζητήσεις με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων".
Στη συνέχεια, αναφέραμε πολλαπλά ενδιαφέροντα θέματα και οι απαντήσεις
που πήραμε ήταν, 5 σχετικά με τη Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 4 με την
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Υγεία, 8 με την Εκπαίδευση, 3 με την Κοινωνική Ένταξη, 6 με τα Θέματα
απασχόλησης των νέων, 3 με την Τρομοκρατία, 2 με την Μετανάστευση, 6 με την
Ευρώπη, 5 με την Οικολογία και Κλιματική αλλαγή, 2 με την Ευρωπαϊκή
αποδιοργάνωση, 2 με το Brexit και 1 με την Αύξηση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
Ενώ 1 απάντησε πως τον θέμα που τον ενδιαφέρει είναι γενικά η Οικονομία.
Στην ερώτηση έξι βλέπουμε τον παρακάτω Πίνακα 8.3.1. (Στην ερώτηση δ
απάντησαν μόνο οι 7).
Πίνακας 8.3.1: Ερώτηση έξι - Ερωτηματολογίου
Πλήρως

Δυσαρεστημένος

Ουδέτερος

Ικανοποιημένος

δυσαρεστημένος

α)

Πλήρως
ικανοποιημένος

Το περιεχόμενο των tweets που

δημοσιεύονται γενικά στο Twitter στη
γλώσσα μου και σχετίζονται με τα

-

-

6

2

-

-

1

1

6

-

-

4

3

1

-

-

4

2

1

-

3

1

3

1

-

θέματα που με ενδιαφέρουν
β)

Το περιεχόμενο των tweets που

δημοσιεύονται γενικά στο Twitter στα
Αγγλικά και σχετίζονται με τα θέματα
που με ενδιαφέρουν
γ)

Το επίπεδο της συμμετοχής

(eParticipation) των νέων από τη χώρα
μου στο Twitter
δ)

Η

παρουσία

των

πολιτικών

προσώπων της χώρας μου στο Twitter
ε)

Το

επίπεδο

αλληλεπίδρασης

μεταξύ των νέων και των πολιτικών στο
Twitter

Στη έβδομη ερώτηση για το αν "Το έργο #ask έχει σχεδιαστεί ώστε να
διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ των νέων και των πολιτικών σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο (Αναφέρετε το επίπεδο της συμμετοχής σας.)", απάντησαν 1 "Δεν
έχω εμπλακεί ποτέ σε μια συνομιλία με ένα πολιτικό πρόσωπο και δεν αισθάνομαι ότι
θέλω να συμμετάσχω", 1 "Δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε μια συνομιλία με ένα πολιτικό
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πρόσωπο αλλά δεν θα ήθελα να συμμετάσχω", 5 "Έχω εμπλακεί σε συνομιλία με
πολιτικό πρόσωπο περισσότερες από μια φορές". Ενώ 1 είπε "Δεν έχω εμπλακεί
αλλά, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο".
Η επόμενη ερώτηση φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 8.3.2:
Πίνακας 8.3.2: Ερώτηση οκτώ - Ερωτηματολογίου

α)

Το #ask αναλύει θέματα που αφορούν

Πολύ

Αρκετά

Ουδέτερο

Λίγο

Καθόλου

-

4

3

1

-

1

2

2

3

-

-

3

2

3

-

1

2

3

2

-

-

2

4

2

-

1

1

3

3

-

συγκεκριμένα ενδιαφέροντά μου
β)

Το #ask προσεγγίζει τους νέους

ανθρώπους με επιτυχία
γ)

Το #ask προσεγγίζει τα πρόσωπα που

είναι υπεύθυνα για την χάραξη πολιτικής με
επιτυχία
δ)

Το #ask είναι σφαιρικό αναλύοντας

και θέματα που αφορούν νέους ανθρώπους
που

βρίσκονται

σε

μειονεκτική

θέση

(disadvantaged)
ε)

Το #ask δημιουργεί ηλεκτρονικές

συνομιλίες μεταξύ νέων ανθρώπων και
πολιτικών σε εθνικό επίπεδο
στ)

Το #ask δημιουργεί ηλεκτρονικές

συνομιλίες μεταξύ νέων ανθρώπων και
πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στη ερώτηση "Εάν μπορούσατε, τι θα αλλάζατε στην προσέγγιση του #ask για
να το καταστήσετε πιο αποτελεσματικό;" ξεχώρισαν μερικές απαντήσει όπως "Θα
έδινα τη δυνατότητα στους νέους να μπορούν να προτείνουν θέματα τα οποία
θεωρούν ότι θέλουν να σχολιαστούν", "Άμεσες απαντήσεις", "Να υπάρχουν
περισσότερες ειδήσεις που αφορούν τους νέους" και "Το τρόπο των αναρτήσεων. Σε
πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ "στημένες" οι αναρτήσεις ενώ παράλληλα δεν υπήρχε
ουσιαστικό κίνητρο για συμμετοχή παρά μόνο αναπαραγωγή ειδήσεων".
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Στην ερώτηση δέκα, ρωτάμε από που μάθατε για τις δραστηριότητες του #ask.
Απάντησε 1 "Από μία εκδήλωση της τοπικής κοινότητας στην οποία συμμετείχε το
έργο #ask" και 7 "Στα πλαίσια εργασίας που μου ανατέθηκε στο πανεπιστήμιο".
Στην επόμενη ερώτηση "Μέσα από ποια κανάλια επικοινωνίας ακούσατε για
το έργο #ask;", 5 απάντησαν "Παρουσίαση/Διάλεξη", 1 "Προσωπική σύσταση" 2
απάντησαν "Social Media: Twitter" και 1 "Ιστοσελίδα έργου".
Ακολουθεί η ερώτηση "Γιατί συμμετείχατε σε αυτή την δραστηριότητα;"
απάντησαν, 1 "Ενδιαφέρομαι να μάθω για το έργο #ask και την πρόοδό του",
1 "Ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω του twitter",
1 "Ενδιαφέρομαι να κινητοποιήσω και να εμπλέξω κι άλλους νέους ανθρώπους στην
ηλεκτρονική συμμετοχή", 2 "Ενδιαφέρομαι στο να δικτυωθώ και με άλλους τοπικούς
ή Ευρωπαίους νέους σε θέματα ηλεκτρονικής συμμετοχής" και 3 "Το έκανα στα
πλαίσια εργασίας μου στο Πανεπιστήμιο".
Στην τελευταία ερώτηση για το "Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε
από το #ask;" μας απάντησαν, 3 "Είναι μία ευκαιρία να ξεκινήσω την ενεργό
ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω του twitter", 2 "Είναι μία ευκαιρία να αναπτύξω
περαιτέρω ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω του twitter", 2 "Είναι μία ευκαιρία να μάθω
πως να κινητοποιήσω και αν εμπλέξω κι άλλους νέους στην ηλεκτρονική συμμετοχή"
και 1 "Είναι μία ευκαιρία να αποκτήσω μια πλατφόρμα για άμεσες ηλεκτρονικές
συζητήσεις με τοπικούς και Ευρωπαίους πολιτικούς".

8.4 Ανάλυση των tweets
Η μελέτη περίπτωσης θα αξιολογηθεί κάνοντας χρήση των ερωτηματολογίων,
που δόθηκαν στους συμμετέχοντες φοιτητές, χρήστες του Twitter, οι οποίοι έλαβαν
θέση στα tweets μέσω των comment, retweet και like στις καμπάνιες που
δημιουργήσαμε. Με σκοπό να ξεπεράσουμε τα όποια "εμπόδια" υπάρχουν,
ενεργώντας ως "διαμεσολαβητής" μεταξύ του επίσημου περιεχομένου που προωθούν
οι πολιτικοί και του πιο ανεπίσημου περιεχομένου που δημιουργείται αυθόρμητα από
του νέους.
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Νέοι μέσα από την πλατφόρμα #ask και φοιτητές του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα tweets μέσα από comments,
retweets, likes. Ο ρόλος των φοιτητών από το Πανεπιστημίου Μακεδονίας ήταν να
συμμετέχουν και αυτοί με τον τρόπο τους. Δηλαδή σχολιάζοντας, αναδημοσιεύοντας
ή πατώντας "μου αρέσει". Έπρεπε ο καθένας από τους φοιτητές να συμπληρώνει ένα
αρχείο excel, όπου μέσα υπάρχει ένα πλαίσιο για να συμπληρώσουν, σχετικά με το αν
συναινούν ή όχι, στη χρήση των στοιχείων που υπέβαλλαν για ερευνητικούς σκοπούς.
Επίσης πως τυχόν αναφορά στα στοιχεία αυτά, θα γίνει συγκεντρωτικά με άλλα
στοιχεία και σε κάθε περίπτωση, ανώνυμα. Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει
συναινέσει, δεν έχει ληφθεί υπόψη το αρχείο του. Στόχος ήταν να αντιδράσουν στις
αναρτήσεις μας, συμπληρώνοντας έτσι στο αρχείο excel, τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις (url) από 50 σχολιασμούς, 50 αναδημοσιεύσεις και 50 "μου αρέσει". Με
αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μια σχετική "κίνηση" στις δημοσιεύσεις μας, για να
φανεί ενδιαφέρον το θέμα του tweet και να ευαισθητοποιηθεί ο "πολιτικός", και το
λάβει υπόψη του σχολιάζοντας.
Συνολικά, ανταποκρίθηκαν 21 φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από
αυτούς 18 δήλωσαν ότι συναινούν στη χρήση των στοιχείων που υπέβαλλαν για
ερευνητικούς σκοπούς, και 3 δήλωσαν ότι δεν συναινούν. Στην πλατφόρμα #ask,
εκτός από εμάς, δημοσίευαν αναρτήσεις και άλλοι χρήστες, για αυτό το λόγο
επικεντρωθήκαμε και καταμετρήσαμε μόνο τα tweets που δημιουργήθηκαν και
δημοσιεύτηκαν από εμάς. Έτσι λοιπόν στα 183 δημοσιευμένα tweets, λάβαμε 441
σχόλια εκ των οποίων τα 240 σχόλια, προήλθαν από τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τα υπόλοιπα από άλλους νέους ή πολιτικούς που
βρίσκονται στη λίστα της πλατφόρμας #ask. Επίσης καταμετρήσαμε ότι οι 121
αναδημοσιεύσεις, από τις 214 συνολικά, έγιναν από τους φοιτητές. Καθώς επίσης και
τα 160 "μου αρέσει" από τα 246 που συγκέντρωσαν συνολικά.
Από το σύνολο των 183 δημοσιευμένων tweets, τα περισσότερα ανήκουν στην
κατηγορία "Economic crisis / Economy", μιας και στο ξεκίνημα της καμπάνιας
αφιερώσαμε ενάμιση μήνα μόνο σε αναρτήσεις αυτού του θέματος, επειδή έτσι ήταν
το έργο του #ask. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, κάναμε αναρτήσεις
διαφόρων γεγονότων και ευρύναμε σε ποικίλα θέματα, ανάλογα με την επικαιρότητα.
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Παρακάτω θα αναλύσουμε μία σειρά από σκέψεις, πράξεις, διερευνήσεις,
σχετικά με συγκρίσεις και συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων μας. Στην συνέχεια
μέσα από διαγράμματα και "πειράματα" βλέπουμε τα στατιστικά που προκύπτουν.
Πρώτη σκέψη είναι να αναφερθούμε στην συνολική εικόνα των tweets. Στο
παρακάτω Διάγραμμα 8.4.1, βλέπουμε σε μία πίτα, το ποσοστό δημοσιευμένων
αναρτήσεων ανάλογα με την κατηγορία (θέμα). Αναλυτικά βλέπουμε την κόκκινη
περιοχή που καλύπτει το 78%, είναι τα tweets που αφορούν τα οικονομικά γεγονότα
και αντιστοιχούν σε 143 infographics. Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι, είναι το
πράσινο και αφορά τα tweets για το περιβάλλον, όπου καλύπτουν το 10% και
αντιστοιχούν σε 19 infographics. Στη συνέχεια το μωβ χρώμα αντιστοιχεί μόνο το
1%, μιας και είναι μόνο ένα το infographic που αφορά το θέμα της υγείας. Ακολουθεί
το γαλάζιο χρώμα με 5%, που αντιπροσωπεύει τα 9 tweets για την μετανάστευση. Το
πορτοκαλί χρώμα έχει μόνο ένα infographic, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και
τα δικαιώματα των φύλων και καλύπτει το 1%. Η κατηγορία των τρομοκρατικών
γεγονότων, με το μπλε σκούρο χρώμα, καλύπτει το 3% και αντιπροσωπεύει έξι
infographics. Τέλος με το μπλε χρώμα δείχνουμε τα tweets που αφορούν την
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλύπτουν το 2% της πίτας, και
αντιστοιχούν σε 3 infographics.

Κατηγορίες των Infographics
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Διάγραμμα 8.4.1: Πίτα με τα ποσοστά δημοσιευμένων αναρτήσεων ανά κατηγορία
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Στη συνέχεια, στο Διάγραμμα 8.4.2, βλέπουμε στο ραβδόγραμμα τις
κατηγορίες των infographics, και τα σχόλια που συγκέντρωσε κάθε μια ξεχωριστά. Ο
αριθμός των σχολίων φαίνεται στον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος.
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Διάγραμμα 8.4.2: Ραβδόγραμμα με τα σχόλια των κατηγοριών

Το επόμενο ραβδόγραμμα, (Διάγραμμα 8.4.3) αφορά τα retweets, τις
αναδημοσιεύσεις των θεμάτων ανά κατηγορία.
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Διάγραμμα 8.4.3: Ραβδόγραμμα με τα retweets των θεμάτων

Το τελευταίο ραβδόγραμμα, (Διάγραμμα 8.4.4) αντιπροσωπεύει τα likes που
συγκέντρωσαν τα tweets.
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Διάγραμμα 8.4.4: Ραβδόγραμμα με τα likes των tweets

Συνολικά η μελέτη περίπτωσης πέτυχε την ανάρτηση 183 tweets, με 441
comments, 214 retweets και 246 likes.
Δεύτερη σκέψη είναι να συγκεντρώσουμε όλα τα σχόλια, τις αναδημοσιεύσεις
και τα "μου αρέσει", με βάση τις ημέρες της εβδομάδος. Έτσι θα δούμε ποια μέρα της
εβδομάδος έχουμε την μεγαλύτερη "κίνηση".
Παρακάτω στο Διάγραμμα 8.4.5 βλέπουμε το συνολικό διάγραμμα των
σχολίων, αναδημοσιεύσεων και "μου αρέσει", ανά ημέρα.
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Διάγραμμα 8.4.5: Συνολικό διάγραμμα ανά ημέρα

Παρατηρούμε πως οι νέοι και οι πολιτικοί έχουν κάνει τα περισσότερα σχόλια
την ημέρα Πέμπτη. Συνολικά μάλιστα από τα 441, τα 76 ήταν την ημέρα Πέμπτη.
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Επίσης βλέπουμε πως στα μέσα της εβδομάδος, από Τετάρτη μέχρι Σάββατο υπάρχει
μεγαλύτερη κίνηση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μέρες. Η ημέρα που συγκέντρωσε
τις περισσότερες αναδημοσιεύσεις είναι το Σάββατο με 38 από τις συνολικά 214. Τα
likes έχουν μία σταθερή ροή από Σάββατο μέχρι Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή
βλέπουμε μία αύξηση, με 44 από τα 246 συνολικά likes. Παρακάτω στον Πίνακα
8.4.1 βλέπουμε την ανάλυση του γραφήματος.
Πίνακας 8.4.1: Συνολικός πίνακας ανά ημέρα
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Τρίτη σκέψη είναι να κατηγοριοποιήσουμε τα tweets σε τέσσερις κατηγορίες
σχετικά με το περιεχόμενο και το μέγεθός τους. Τα tweets που έχουν διαγράμματα θα
είναι στην κατηγορία "Διάγραμμα" και είναι τα 12 από τα 183. Τα υπόλοιπα που
έχουν κείμενο τα χωρίζουμε ανάλογα το περιεχόμενο τους σε "Μικρό", "Μεσαίο" και
"Μεγάλο" κείμενο. Στην κατηγορία "Μικρό" κείμενο ανήκουν εκείνα τα tweets που
έχουν μία μικρή είδηση ή λόγια κάποιου πολιτικού. Έχουν πλήθος 93 από τα 183.
Στην κατηγορία "Μεσαίο" κείμενο ανήκουν τα 61 tweets από τα 183 tweets, και είναι
εκείνα που κάνουν μια σχετική περιγραφή των θεμάτων. Τέλος στην κατηγορία
"Μεγάλο" κείμενο, ανήκουν τα 17 από τα 183. Πολλά από αυτά τα "Μεγάλα" tweets,
τα δημιουργήσαμε στην αρχή της καμπάνιας, όταν δεν είχαμε την εμπειρία της
δημιουργίας ενός infographic. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια το κοινό δεν
ανταποκρίθηκε με μεγάλη συμμετοχή σε αυτά. Αργότερα δίναμε την είδηση με
μικρότερο και πιο συνοπτικό περιεχόμενο.
Ακολουθεί μία πίτα Διάγραμμα 8.4.6 που δείχνει το ποσοστό των tweets που
καλύπτει η κάθε κατηγορία ανάλογα με το "Διάγραμμα", "Μικρό", "Μεσαίο" και
"Μεγάλο" κείμενο.
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Διάγραμμα 8.4.6: Ποσοστά των "Διάγραμμα", "Μικρό", "Μεσαίο" και "Μεγάλο" κείμενο

Στην συνέχεια βλέπουμε στον Πίνακα 8.4.2 την αναλυτική παρουσίαση των
σχολίων, αναδημοσιεύσεων και "μου αρέσει", των κατηγοριών που αναφέραμε.
Πίνακας 8.4.2: Συνολικός πίνακας ανά "Διάγραμμα", "Μικρό", "Μεσαίο" και "Μεγάλο"
κείμενο
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Στο παρακάτω ραβδόγραμμα Διάγραμμα 8.4.7 βλέπουμε σε ράβδους το
πλήθος των infographics ανά "Διάγραμμα", "Μικρό", "Μεσαίο" και "Μεγάλο"
κείμενο.
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Πλήθος των comments, retweets και likes ανά κατηγορία
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Διάγραμμα 8.4.7: Πλήθος των comments, retweets και likes ανά μέγεθος περιεχομένου

Παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα πως τα tweets με "Μικρό"
κείμενο, "τράβηξαν" πιο πολύ το ενδιαφέρον προς σχολιασμό.
Επόμενη σκέψη που υλοποιήσαμε σε πράξη ήταν να χωρίσουμε και να
απομονώσουμε τα tweets με οικονομικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια τα διαχωρίσαμε
ανάλογα με την "εικόνα" που είχαν τα infographics. Δηλαδή με το φόντο που
επιλέξαμε

να

βάλουμε.

Αν

ρίξουμε

μία

ματιά

στα

οικονομικά

tweets

αντιλαμβανόμαστε πως επικρατούσε κυρίως στο φόντο, κάποιου πολιτικού
προσώπου, ή σημαίας κάποιας χώρας, ή ο χάρτης ή ακόμα και ο συνδυασμός της
σημαίας και του χάρτη. Επίσης δεν ήταν λίγα τα οικονομικά tweets που είχαν την
εικόνα ενός διαγράμματος, ή διάφορες εικόνες που αφορούσαν το θέμα. Όπως
βλέπουμε στο παρακάτω συνολικό Πίνακα 8.4.3.
Πίνακας 8.4.3: Διαχωρισμός οικονομικών tweets ανάλογα με το φόντο
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Το πλήθος του Πίνακα 8.4.3 αποτυπώνεται στην παρακάτω πίτα Διάγραμμα
8.4.8.
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Διάγραμμα 8.4.8: Πλήθος οικονομικών tweets ανάλογα με το φόντο

Στη συνέχεια βλέπουμε το ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 8.4.9) με τα υπόλοιπα
στοιχεία του πίνακα.

Πλήθος των comments, retweets και likes ανά κατηγορία
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Διάγραμμα 8.4.9: Πλήθος των comments, retweets και likes με βάση την εικόνα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα 77 tweets με φόντο πολιτικό πρόσωπο,
συγκεντρώσαμε 155 σχόλια, όπως επίσης και στα 11 tweets με διάγραμμα
συγκεντρώσαμε 39 σχόλια.
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Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας από 17/10/2017 μέχρι 24/01/2018, τα
γεγονότα που ήταν στην επικαιρότητα αφορούσαν τις παρακάτω χώρες: Αυστρία,
Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία Καταλονία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολώνια, Ρουμανία Τσεχία και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Ευρωπαϊκού συμβουλίου. Βασιζόμενοι πάνω σε
αυτή τη σκέψη κατηγοριοποιήσαμε τα tweets με βάση την χώρα που απασχολούσε η
κάθε ανάρτηση, Πίνακας 8.4.4.
Πίνακας 8.4.4: Πλήθος των comments, retweets και likes με βάση την χώρα
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Ο παραπάνω Πίνακας 8.4.4 φαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν. Το
πρώτο Διάγραμμα 8.4.10 αφορά το πλήθος των tweets ανά χώρα.
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Διάγραμμα 8.4.10: Πλήθος των tweets ανά χώρα
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Διάγραμμα 8.4.11: Πλήθος των comments, retweets, likes ανά χώρα

Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα θέματα αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση,
με 67 tweets και ήταν αυτά που συγκέντρωσαν 162 σχόλια, 75 αναδημοσιεύσεις και
99 "μου αρέσει". Επίσης, τα 34 tweets που αφορούσαν την χώρα μας και
συγκέντρωσαν 128 σχόλια, 44 αναδημοσιεύσεις και 68 "μου αρέσει".
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Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, σε κάποια από τα tweets, παρατηρήσαμε την
συμμετοχή πολιτικών προσώπων, οι οποίοι κυρίως σχολίασαν σε θέματα που τους
ευαισθητοποίησαν. Η οποιαδήποτε ενέργεια ενός πολιτικού σε μία δημοσίευσή μας,
αυτομάτως καθιστά το tweet επιτυχημένο.
Παρακάτω παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα, από τρία επιτυχημένα tweets. Από
σεβασμό στους χρήστες, που συμμετείχαν στην καμπάνια, έχουμε καλύψει τα προφίλ
και τα ονόματά τους, και φαίνονται μόνο όσων είχαμε την ρητή συναίνεσή τους.
Στην Εικόνα 8.4.1 βλέπουμε το πρώτο επιτυχημένο tweet.
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Εικόνα 8.4.1: Πρώτο επιτυχημένο tweet
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Στο συγκεκριμένο tweet είχαμε την απάντηση σε σχόλιο από την κυρία Julie
Ward (MEP - Member of the European Parliament for North West England). Η Julie
Ward (γεννημένη στις 7 Μαρτίου 1957) είναι Βρετανίδα βουλευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την περιοχή της Βορειοδυτικής Αγγλίας για το Εργατικό Κόμμα
και εκλέχτηκε το 2014.
Δεύτερο δείγμα επιτυχημένου tweet, φαίνεται στη παρακάτω Εικόνα 8.4.2.
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Εικόνα 8.4.2: Δεύτερο επιτυχημένο tweet
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Στο δεύτερο και τρίτο δείγμα επιτυχημένου tweet, έχουμε τον σχολιασμό από
την κυρία Theresa Griffin (MEP - Chair of the European Parliamentary Labour
Party). Η Theresa Griffin (γεννημένη στις 11 Δεκεμβρίου 1962) είναι βρετανίδα
βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιοχή της Βορειοδυτικής
Αγγλίας για το Εργατικό Κόμμα από την εκλογή της το 2014.
Τρίτο δείγμα επιτυχημένου tweet, φαίνεται στη παρακάτω Εικόνα 8.4.3.
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Εικόνα 8.4.3: Τρίτο επιτυχημένο tweet
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Παρατηρούμε ότι τα tweets ανήκουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες
θεμάτων. Το πρώτο είναι σχετικό με την οικονομία, το δεύτερο σχετικό με το
περιβάλλον και το τρίτο σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

8.5 Αξιολόγηση
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία έρευνας της εταιρείας Focus-Bari, σχετικά με
την χρήση του twitter στην Ελλάδα, που αφορά στο τελευταίο εξάμηνο του 2014. Η
οποία προβάλει το προφίλ του μέσου Έλληνα χρήστη και των online συνηθειών του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Web ID της Focus Bari, η οποία διενεργήθηκε
σε δείγμα 12.000 ατόμων, ηλικίας 13-74 ετών, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου
του 2014, το twitter έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας αφού
επτά στους δέκα Έλληνες, δηλαδή ποσοστό 69,7%, χρησιμοποιούν, πλέον, το Internet
και, μάλιστα, οι έξι στους δέκα ερωτηθέντες (δηλ. το 60,4%), σερφάρουν σε
καθημερινή βάση.
Δεδομένου ότι το 60,4% των χρηστών του Twitter επισκέπτονται το δίκτυο
μέσω κινητών συσκευών, πολλοί δεν έχουν το χρόνο για μια μεγάλη οθόνη, για να
διαβάσουν μακροσκελή άρθρα ή μεγαλύτερα κομμάτια περιεχομένου. Οπότε η
προτίμηση των tweets είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να λαμβάνουν οι χρήστες,
πληροφορίες, επίκαιρων γεγονότων, σε περιορισμένου όγκου αναρτήσεις.
Οι χρήστες του twitter έχουν να επιλέξουν μέσα από τρεις διαφορετικούς
τρόπους, να αναδείξουν το ενδιαφέρον τους. Πρώτον με το like που είναι απλά το
πάτημα μιας καρδούλας, και σημαίνει "μου αρέσει η ανάρτηση σε πρώτο επίπεδο".
Δεύτερος τρόπος είναι το retweet, είναι ένας τρόπος προβολής περισσότερου
ενδιαφέροντος και αφοσίωσης. Retweet ονομάζεται η δυνατότητα που υπάρχει στο
twitter πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, να διαδοθεί στους followers σου κάτι που
σου άρεσε, μια φράση που σε αντιπροσωπεύει, κάτι που ενστερνίζεσαι, ή κάτι που
πιστεύεις ότι θα φανεί χρήσιμο και στους υπόλοιπους, αλλά δεν είναι δικό σου.
Τρίτος και τελευταίος τρόπος είναι τα σχόλια (comments). Είναι η πιο χρονοβόρα
διαδικασία αφού απαιτεί να έχεις διαβάσει την ανάρτηση, και να λαμβάνεις θέση ως
προς αυτήν.
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Στον

παρακάτω

Πίνακα

8.5.1,

για

κάθε

κατηγορία

των

tweets,

συγκεντρώσαμε τον αριθμό των σχολίων (comment), των αναδημοσιεύσεων (retweet)
και των ατόμων που τους άρεσε (like).
Πινάκας 8.5.1: Πλήρη κατανομή των Comments, Retweets, Likes ανά κατηγορία

Topic
Democracy & Human Rights
Economic Crisis / Economy
Environment
Health
Migration / Immigration
Sexual Orientation & Gender Rights
Terrorism
Total

Infographic Comment
3
9
143
299
19
68
1
3
9
42
2
2
6
18
183
441

Retweet
3
151
28
0
17
1
14
214

Like
5
174
32
2
27
0
6
246

Μιας και αναφέραμε παραπάνω πως η διαδικασία του σχολιασμού, είναι αυτή
που απαιτεί περισσότερο χρόνο να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο tweet, αυτό την
καθιστά αυτόματα την πιο σημαντική ενέργεια του twitter. Λαμβάνοντας το
παραπάνω ως κριτήριο, είναι σημαντικό να κάνουμε και εμείς μία αναφορά στα
σχόλια που λάβαμε από τα Infographics. Με το μέσο όρο, σχολιασμού των tweets
ανά κατηγορία, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τα tweets που είχαν θέμα "Περιβάλλον Environment" και "Μετανάστες - Migration / Immigration", προκάλεσαν το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χρηστών, που τους οδήγησε να λάβουν θέση γράφοντας
το σχόλιό τους.
Το παραπάνω συμπέρασμα αποδεικνύεται και μέσα από το ερωτηματολόγιο
όπου σε μία ερώτηση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο στο twitter,
οι συμμετέχοντες, φοιτητές απάντησαν 8 στους 8 για την εκπαίδευση, 6 στους 8 για
την Ευρωπαϊκή ένωση, 6 στους 8 για θέματα που απασχολούν τους νέους, 5 στου 8
για την δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα και 5 στους 8 για το περιβάλλον,
οικολογία και κλιματική αλλαγή.
Σε άλλη ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι 6 στους 8 φοιτητές δήλωσαν
"Ουδέτεροι" και 2 στους 8 "Ικανοποιημένοι", σχετικά με το περιεχόμενο των tweets
που δημοσιεύονται γενικά στο Twitter στη γλώσσα μας και σχετίζονται με τα θέματα
που τους ενδιαφέρουν. Επιπροσθέτως σχετικά με το περιεχόμενο των tweets που
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δημοσιεύονται γενικά στο Twitter στην Αγγλική γλώσσα απάντησαν 1 στους 8
"Δυσαρεστημένοι", 1 στους 8 "Ουδέτεροι" και 6 στους 8 "Ικανοποιημένοι".
Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι, αν τα tweets ήταν στην ελληνική
γλώσσα, ίσως να υπήρχε μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους Έλληνες φοιτητές, γιατί
η χρήση της αγγλικής γλώσσας ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Αν μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν την μητρική μας γλώσσα, τουλάχιστον στην αρχή της προσπάθειας
επαφής με τα social media, πιστεύουμε πως θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα η
προσπάθεια.
Συμπεραίνουμε ότι ούτε οι νέοι, ούτε οι Έλληνες πολιτικοί είναι
εξοικειωμένοι με τα tweets, ούτε με το twitter γενικότερα, όσο σε άλλα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού σε ερώτηση του ερωτηματολογίου μας, οι μισοί
απάντησαν πως δεν είχαν λογαριασμό στο Twitter, αλλά τον άνοιξαν στα πλαίσια του
μαθήματος. Όσοι ανέφεραν πως είχαν λογαριασμό στο Twitter, είπαν πως τον
χρησιμοποιούν μία φορά τον μήνα.
Τέλος οι 5 στους 8 των ερωτηθέντων φοιτητών, δήλωσαν ότι έχουν εμπλακεί
σε συνομιλία με πολιτικό πρόσωπο περισσότερες από μια φορές.

8.6 Συμπεράσματα
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, είδαμε πως οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι
να ξοδέψουν χρόνο σε σύνθετα γραφικά και δεδομένα, αν βρίσκονται σε βιασύνη. Γι'
αυτό και επιλέγουν για να γράψουν το σχόλιό τους μόνο στα θέματα που κεντρίζουν
το ενδιαφέρον τους.
Ασχοληθήκαμε με το ερωτηματολόγιο και τις απαντήσεις που πήραμε.
Αναλύσαμε τους αριθμούς των comments, retweets και likes που λάβαμε από τα
δημοσιευμένα tweets, στην καμπάνια. Τέλος έγινε σύγκριση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των tweets και της καμπάνιας, που οδήγησαν στην εξαγωγή
σημαντικών συμπερασμάτων.
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9 Συμπεράσματα και προτάσεις
Είναι γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά το Twitter έχουν
εισβάλει στον κόσμο της πολιτικής αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν ότι είναι όλο και πιο σημαντικό
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να γνωρίζουν τη γνώμη των νέων.
Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε διαπιστώσαμε ότι οι
πολιτικοί χρησιμοποιούν το Twitter ως εργαλείο επικοινωνίας, επιρροής και
ενημέρωσης απέναντι στους πολίτες. Ως εκ τούτου δίνουν προτεραιότητα στην
δυνατότητα συμμετοχής νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες και στην πρόσβαση
λήψης πολιτικών αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων. Οι νορβηγοί Gunn Sara
Enli και Eli Skogerbo (2013) σε άρθρο τους αναφέρουν ότι "οι πολιτικοί
χρησιμοποιούν το twitter με σκοπό να προβάλουν την προσωπική "εικόνα" τους, ως
πολιτικοί, και όχι το πολιτικό κόμμα, διευρύνοντας έτσι την πολιτική αρένα για
αύξηση της προσωπικής τους εκστρατείας".
Όσον αφορά τη χρήση του twitter από την πλευρά των πολιτών είναι εξίσου
σημαντική γιατί αποτελεί γι' αυτούς μέσο άμεσης επικοινωνίας με τους πολιτικούς να
συμμετέχουν

κατά

κάποιο

τρόπο

στα

κοινά.

Γίνονται

ενεργοί

πολίτες,

παρακολουθούν πολιτικές εξελίξεις και με τις αυθόρμητες παρεμβάσεις τους,
επηρεάζουν τους πολιτικούς.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η διάδοση της πληροφορίας χάρη στο μέσο
αυτό, πραγματοποιείται σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Κάνοντας ένα μικρό επίλογο της εργασίας μας, εμπνευσμένοι από το έργο
#ask, το οποίο προσεγγίζει με επιτυχία νέους ανθρώπους και πολιτικούς. επειδή
αναλύει θέματα που αφορούν συγκεκριμένα ενδιαφέροντά τους. Τέλος το #ask
δημιουργεί ηλεκτρονικές συνομιλίες μεταξύ νέων ανθρώπων και πολιτικών σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι μία γνήσια αμφίδρομη αλληλεπίδραση.
Αναφερθήκαμε στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Twitter.
Ασχοληθήκαμε με τη χρήση του Twitter για την επικοινωνία νέων και πολιτικών
στην Ευρώπη, επειδή το twitter ενισχύει το δημόσιο διάλογο. Περιγράψαμε το
πρόβλημα, θέσαμε κίνητρα και στόχους. Αναλύσαμε την αλληλεπίδραση που έχουν
νέοι και πολιτικοί μέσω του Twitter.
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Θέλοντας να δείξουμε τη χρήση του Twitter και την αλληλεπίδραση νέωνπολιτικών μέσα από αυτό, ορίσαμε κάποια βασικά βήματα μεθοδολογίας για να
δημιουργήσουμε μία καμπάνια.
Η καμπάνια θέτει εμάς ως "διαμεσολαβητή" ανάμεσα στους πολιτικούς και
τους νέους. Δηλαδή δημιουργήσαμε tweets στο Twitter, που μετέφραζαν τις
περίπλοκες πολιτικές εξελίξεις, σε πληροφοριακά γραφήματα (infographics),
επιδιώκοντας έτσι τη διεξαγωγή πραγματικών συζητήσεων ανάμεσα σε πολιτικούς
και νέους της Ευρώπης.
Στα πλαίσια της καμπάνιας δημοσιεύσαμε 183 tweets που είχαν θέματα:
Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Οικονομική Κρίση, Περιβάλλον, Υγεία,
Μετανάστευση, Τρομοκρατίας και Σεξουαλικό Προσανατολισμό. Λάβαμε συνολικά
441 σχόλια, 214 αναδημοσιεύσεις και 246 "μου αρέσει". Αναλυτικά για το θέμα
δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα δημοσιεύσαμε 3 tweets με 9 σχόλια, 3
αναδημοσιεύσεις και 5 "μου αρέσει". Με 143 tweets για το θέμα οικονομική κρίση
και οικονομία, δεχθήκαμε 299 σχόλια, 151 αναδημοσιεύσεις και 174 "μου αρέσει".
Επόμενη κατηγορία ήταν 19 tweets που αφορούσαν το περιβάλλον, εδώ δεχθήκαμε
68 σχόλια, 28 αναδημοσιεύσεις και 32 "μου αρέσει". Στη συνέχεια, αναρτήσαμε 1
tweet για το θέμα της υγείας με 3 σχόλια, 0 αναδημοσιεύσεις και 2 "μου αρέσει".
Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν στα 9 tweets με θέμα μετανάστευση αφού συγκέντρωσαν
42 σχόλια, 17 αναδημοσιεύσεις και 27 "μου αρέσει". Στην κατηγορία του
σεξουαλικού προσανατολισμού και δικαιώματα φύλων, δημοσιεύσαμε 2 tweets, με 2
σχόλια, 1 αναδημοσιεύσεις και 0 "μου αρέσει". Τέλος στην κατηγορία της
τρομοκρατίας δημοσιεύσαμε 6 tweets που κέντρισαν το ενδιαφέρον με 18 σχόλια, 14
αναδημοσιεύσεις και 6 "μου αρέσει".
Κατά την καμπάνια που δημιουργούσαμε tweets, αναφέραμε σε αυτά, μέσω
της πλατφόρμας #ask Dashboard, τουλάχιστον ένα twitter handle (προφίλ) πολιτικού
από τα 126 που διαθέτει η πλατφόρμα και τουλάχιστον ένα twitter handle νέου
(απλού πολίτη) από τα 503. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι η νεολαία είναι
γενικά πιο "δραστήρια" απ' ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής αφού
παρατηρήσαμε ότι, οι περισσότερες ενέργειες στο twitter (comment, retweet, like)
προήλθαν από αυτούς.
Επίσης μοιράσαμε ερωτηματολόγιο σε συμμετέχοντες νέους, άνδρες γυναίκες ηλικίας 18 μέχρι 35 ετών και στο Κεφάλαιο 8.3, αναλύσαμε τις απαντήσεις
τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση των ερωτηθέντων, οι οποίοι γνώρισαν το
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έργο #ask στα πλαίσια εργασίας στο Πανεπιστήμιο. Επίσης οι μισοί σχεδόν από τους
ερωτηθέντες δεν είχαν λογαριασμό στο twitter, αλλά ενεργοποίησαν στα πλαίσια
εργασίας. Ενώ οι άλλοι μισοί έχουν λογαριασμό και τον χρησιμοποιούν μία φορά το
μήνα.
Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να "προκαλέσουμε" και να
δημιουργήσουμε πραγματική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, (πολιτικοί και
νέοι) και να τους κάνουμε να απαντήσουν. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος
χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα #ask Dashboard. Είναι ένα λογισμικό όπου έχοντας
πρόσβαση σε αυτό, τεθήκαμε "διαμεσολαβητής".
Στη συνέχεια συγκρίναμε τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, με τα
ποσοστά των comments, retweets και likes που λάβαμε από τα δημοσιευμένα tweets.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έδειξε ξεκάθαρα ότι τα πιο δημοφιλείς tweets
είχαν θέμα Περιβάλλον και Μετανάστευση και προκάλεσαν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον. Επίσης συγκρίναμε το μέγεθος περιεχομένου των tweets και καταλήξαμε
ότι αυτά με "Μικρό κείμενο" είχαν μεγαλύτερη ανταπόκριση.
Ακολούθως τα tweets με θέμα οικονομική κρίση και πολιτική, με φόντο το
πρόσωπο πολιτικού, ήταν αυτά που δέχθηκαν τα περισσότερα σχόλια. Άρα
συμπεραίνουμε πως "παίζει" πολύ σημαντικό ρόλο το πλήθος των πληροφοριών που
λαμβάνει κάποιος με μία πρώτη μάτια από το tweet. Με την εικόνα ενός πολιτικού
προσώπου καταλαβαίνουμε αυτομάτως το γεγονός και τη χώρα απ' όπου προέρχεται.
Στη συνέχεια κατηγοριοποιήσαμε τα tweets ανάλογα με τις χώρες, που ήταν
στην επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Καταλήξαμε πως το μεγαλύτερο
πλήθος των tweets αφορούσαν γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησαν τα
γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα. Τρίτο στη σειρά ήταν αυτά που αφορούσαν
την Βρετανία και την έξοδό της από την ΕΕ (Brexit). Επόμενο στη σειρά ήταν το
θέμα της κήρυξης ανεξαρτησίας της Καταλονίας από την Ισπανία.
Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το έργο μας είναι ένα βήμα πιο
κοντά στη σύνδεση επικοινωνίας των νέων και των πολιτικών στο Twitter. Βέβαια θα
μπορούσαμε στο μέλλον να αναζητήσουμε στρατηγικές που θα παρακινήσουν τους
πολιτικούς να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε brokering συζητήσεις.
Τα αποτελέσματα από την παρούσα διπλωματική εργασία, θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία, σε μελλοντικές διπλωματικές όπως παράδειγμα, για
τη μελέτη περίπτωσης κάποιας χώρας ή κάποιας Ηπείρου σε σύγκριση με την
Ευρώπη. Επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία νέας
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καμπάνιας με αναρτήσεις θεμάτων που θα αφορούν το Περιβάλλον και την
Μετανάστευση. Ή ακόμα και τη δημιουργία καμπάνιας, με δημοσίευση των tweets
στην Ελληνική γλώσσα.
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Για το λόγο ότι η πλατφόρμα #ask Dashboard βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο,
μερικά από τα tweets που δημιουργήσαμε, δεν εμφανίστηκαν στο Twitter. Υπήρχαν
σχόλια σε αυτά τα tweets, αλλά δεν μπορούσαμε να τα δούμε παρ' όλα αυτά έχουν
προστεθεί στην καταμέτρηση.
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Παράρτημα Β - Ερωτηματολόγιο
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
1.

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α)

Συναινώ στη χρήση των στοιχειών που θα υποβάλλω για ερευνητικούς

σκοπούς. Αντιλαμβάνομαι πως τυχόν αναφορά στα στοιχεία αυτά θα γίνει
συγκεντρωτικά με άλλα στοιχεία και, σε κάθε περίπτωση, ανώνυμα.
β)

Δε συναινώ στη χρήση των στοιχειών που θα υποβάλλω για ερευνητικούς

σκοπούς.
2.

Σε ποια ομάδα ανήκετε;

α)

Νέοι (15-30) μη συνδεδεμένοι με νεολαία πολιτικού κόμματος, θεσμό

νεολαίας, ΜΚΟ νεολαίας, ή άλλη φοιτητική οργάνωση
β)

Νέοι (15-30) συνδεδεμένοι με νεολαία πολιτικού κόμματος/κίνησης

γ)

Νέοι (15-30) συνδεδεμένοι με κάποιον θεσμό νεολαίας σε τοπικό ή εθνικό

επίπεδο
δ)

Νέοι (15-30) συνδεδεμένοι με ΜΚΟ νεολαίας

ε)

Νέοι (15-30) συνδεδεμένοι με κάποια άλλη φοιτητική οργάνωση (π.χ.

περιβαλλοντική ομάδα)
3.

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Twitter?

α)

Δεν έχω λογαριασμό στο Twitter

β)

Έχω λογαριασμό στο Twitter αλλά δεν τον έχω χρησιμοποιήσει για

περισσότερο από 3 μήνες
γ)

Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ μία φορά τον μήνα

δ)

Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ μία φορά την εβδομάδα

ε)

Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ μερικές φορές την

εβδομάδα
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στ)

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): (π.χ. Δεν είχα λογαριασμό στο Twitter αλλά

άνοιξα για το μάθημα και την εργασία)
4.

Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο συμμετοχής σας (eParticipation) στο

Twitter;
α)

Έχω λογαριασμό στο Twitter, αλλά δεν τον χρησιμοποιώ για να συζητήσω

πολιτικά ζητήματα
β)

Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ για να συζητήσω πολιτικά

ζητήματα
γ)

Έχω λογαριασμό στο Twitter και ακολουθώ τους πολιτικούς και τους

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
δ)

Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ για να συμμετέχω σε

συζητήσεις με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
ε)

Έχω λογαριασμό στο Twitter και τον χρησιμοποιώ για πολιτική κινητοποίηση

5.

Αναφέρετε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν:

α)

Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

β)

Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου

γ)

Υγεία

δ)

Εκπαίδευση

ε)

Κοινωνική Ένταξη

στ)

Θέματα απασχόλησης των νέων

ζ)

Τρομοκρατία

η)

Μετανάστευση

θ)

Ευρώπη

ι)

Οικολογία και Κλιματική αλλαγή

ια)

Η Ευρωπαϊκή αποδιοργάνωση
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ιβ)

Brexit

ιγ)

Αύξηση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη

ιδ)

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε):

6.

Αναφέρετε το επίπεδο ικανοποίησής σας σχετικά με:
Πλήρως

Δυσαρεστημένος

δυσαρεστημένος

α)

Το

tweets

περιεχόμενο
που

Ουδέτερος

Ικανοποιημένος

Πλήρως
ικανοποιημένος

των

δημοσιεύονται

γενικά στο Twitter στη γλώσσα
μου και σχετίζονται με τα
θέματα που με ενδιαφέρουν
β)

Το

tweets

περιεχόμενο
που

των

δημοσιεύονται

γενικά στο Twitter στα Αγγλικά
και σχετίζονται με τα θέματα
που με ενδιαφέρουν
γ)

Το

επίπεδο

της

συμμετοχής (eParticipation) των
νέων από τη χώρα μου στο
Twitter
δ)

Η

παρουσία

των

πολιτικών προσώπων της χώρας
μου στο Twitter
ε)

Το επίπεδο αλληλεπίδρα-

σης μεταξύ των νέων και των
πολιτικών στο Twitter

7.

Το έργο #ask έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ των

νέων και των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρετε το επίπεδο της
συμμετοχής σας.
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α)

Δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε μια συνομιλία με ένα πολιτικό πρόσωπο και δεν

αισθάνομαι ότι θέλω να συμμετάσχω
β)

Δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε μια συνομιλία με ένα πολιτικό πρόσωπο αλλά δεν

θα ήθελα να συμμετάσχω
γ)

Έχω εμπλακεί σε συνομιλία με πολιτικό πρόσωπο μία φορά

δ)

Έχω εμπλακεί σε συνομιλία με πολιτικό πρόσωπο περισσότερες από μια

φορές
ε)

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε):

8.

Αξιολογήστε το αντίκτυπο του #ask ως μέσο διαμεσολάβησης στο Twitter
Πολύ

α)

Το #ask αναλύει θέματα που

αφορούν

συγκεκριμένα

ενδιαφέροντά

μου
β)

Το #ask προσεγγίζει τους νέους

ανθρώπους με επιτυχία
γ)

Το #ask προσεγγίζει τα πρόσωπα

που είναι υπεύθυνα για την χάραξη
πολιτικής με επιτυχία
δ)

Το

#ask

είναι

σφαιρικό

αναλύοντας και θέματα που αφορούν
νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση (disadvantaged)
ε)

Το #ask δημιουργεί ηλεκτρονικές

συνομιλίες μεταξύ νέων ανθρώπων και
πολιτικών σε εθνικό επίπεδο
στ)

Το #ask δημιουργεί ηλεκτρονικές

συνομιλίες μεταξύ νέων ανθρώπων και
πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
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Αρκετά

Ουδέτερο

Λίγο

Καθόλου

9.

Εάν μπορούσατε, τι θα αλλάζατε στην προσέγγιση του #ask για να το

καταστήσετε πιο αποτελεσματικό;
10.

Πώς μάθατε για τις δραστηριότητες του #ask;

α)

Από μία προωθητική εκδήλωση

β)

Από μία εκπαίδευση για κινητοποίηση

γ)

Από μία εκδήλωση νέων στην οποία συμμετείχε το έργο #ask

δ)

Από μία πολιτική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε το έργο #ask

ε)

Από μία εκδήλωση της τοπικής κοινότητας στην οποία συμμετείχε το έργο

#ask
στ)

Από μία μαθητική/φοιτητική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε το έργο #ask

ζ)

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): (π.χ. Στα πλαίσια εργασίας που μου

ανατέθηκε στο πανεπιστήμιο)
11.

Μέσα από ποια κανάλια επικοινωνίας ακούσατε για το έργο #ask;

α)

Παρουσίαση/Διάλεξη

β)

Προσωπική σύσταση

γ)

Social Media: την σελίδα του #ask στο facebook

δ)

Social Media: Twitter

ε)

Ιστοσελίδα έργου

στ)

Φυλλάδιο έργου

ζ)

Έντυπο έργου

η)

Ενημερωτικό δελτίο

θ)

Email
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12.

Γιατί συμμετείχατε σε αυτή την δραστηριότητα;

α)

Ενδιαφέρομαι να μάθω για το έργο #ask και την πρόοδό του

β)

Ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω του twitter

γ)

Ενδιαφέρομαι να αυξήσω περαιτέρω την ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω του

twitter
δ)

Ενδιαφέρομαι να κινητοποιήσω και να εμπλέξω κι άλλους νέους ανθρώπους

στην ηλεκτρονική συμμετοχή
ε)

Ενδιαφέρομαι στο να δικτυωθώ και με άλλους τοπικούς ή Ευρωπαίους νέους

σε θέματα ηλεκτρονικής συμμετοχής
στ)

Ενδιαφέρομαι για άμεση συζήτηση με τους πολιτικούς

ζ)

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): (π.χ. το έκανα στα πλαίσια εργασίας μου στο

Πανεπιστήμιο)
13.

Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από το #ask;

α)

Είναι μία ευκαιρία να ξεκινήσω την ενεργό ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω του

twitter
β)

Είναι μία ευκαιρία να αναπτύξω περαιτέρω ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω του

twitter
γ)

Είναι μία ευκαιρία να μάθω πως να κινητοποιήσω και αν εμπλέξω κι άλλους

νέους στην ηλεκτρονική συμμετοχή
δ)

Είναι μία μοναδική ευκαιρία να δικτυωθώ με άλλους τοπικούς και

Ευρωπαίους νέους σε θέματα ηλεκτρονικής συμμετοχής
ε)

Είναι μία ευκαιρία να αποκτήσω μια πλατφόρμα για άμεσες ηλεκτρονικές

συζητήσεις με τοπικούς και Ευρωπαίους πολιτικούς

14.

Έχετε κάποιο άλλο σχόλιο;
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15.

Πληροφορίες φοιτητή

Όνομα:
Ηλικία:
Φύλο:
Εθνικότητα:
Οργανισμός:
Διεύθυνση email:
Twitter Handle:
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