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Περίληψη 

Αναµφισβήτητα διανύουµε την εποχή µιας νέας οικουµενικής ψηφιακής πολιτείας, 

οπού τα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) προσµετρούν 

περισσότερους από 2 δισεκατοµµύρια χρήστες και το 48% του πληθυσµού παγκοσµίως να 

είναι πλέον συνδεδεµένο στο διαδίκτυο, γεγονός που πρακτικά σηµαίνει ότι σχεδόν ο 

µισός πληθυσµός του πλανήτη συνδέεται πλέον µε κάποιο τρόπο στο Διαδίκτυο, ενώ οι 

χρήστες του Internet παγκοσµίως έχουν αυξηθεί κατά περίπου 888% σε σχέση µε το 2000, 

υποστηρίζει το website Internet World Stats. Μέσω αυτής της ανάπτυξης και της 

αυξανόµενης δηµοτικότητας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ικανότητα των 

τελευταίων να επηρεάσουν την καταναλωτική συµπεριφορά των χρηστών, έχει γίνει ένα 

σύγχρονο αντικείµενο µελέτης στο πεδίο του Μάρκετινγκ, το οποίο όµως βρίσκεται ακόµα 

σε νηπιακό στάδιο.  

Η παρούσα Διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την ικανότητα των Μέσων 

Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) να επηρεάσουν την πρόθεση ψήφου 

αλλά και την ευρύτερη πρόθεση πολιτικής εµπλοκής των πολιτών µέσω της χρήσης τους. 

Με τους πολιτικούς ολοένα και περισσότερο να αισθάνονται την ανάγκη αξιοποίησης του 

προνοµιακού χώρου που προσφέρουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης,  πλέον 

δηµοσιοποιούν τα προσωπικά τους µηνύµατα και συµµετέχουν στην ηλεκτρονική 

δηµιουργία ενός µωσαϊκού πληροφοριών και γεγονότων µε συνοδοιπόρους τους ίδιους 

τους χρήστες. Καθώς η συνεχιζόµενη επέκταση των νέων τεχνολογιών είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε το µετασχηµατισµό στον τοµέα του πολιτικού marketing, µια νέα 

επικοινωνιακή τακτική έχει πλέον ενσωµατωθεί απευθείας στον κώδικα των δηµοφιλών 

µέσων ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ σύντοµα, οι πολιτικοί των σύγχρονων 

δηµοκρατιών σε όλο τον κόσµο υιοθέτησαν ένθερµα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

την εµπλοκή των ψηφοφόρων τους και την ενεργή συµµετοχή σε διαλόγους µε τους 

πολίτες και εν δυνάµει ψηφοφόρους τους καθώς τους παρέχουν τις ιδανικές πλατφόρµες 

για τη διάδοση όχι µόνο γενικών πληροφοριών αλλά και πολιτικών απόψεων µέσα από το 

δίκτυό τους. Ανάγοντας το στο µέλλον, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγεται ότι έχουν 

την προοπτική να αυξήσουν την πολιτική συµµετοχικότητα και την αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στους πολίτες. Αναφορικά µε αυτό, οι πολιτικοί των ΗΠΑ έχουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο µε κυριότερα παραδείγµατα τον Barack Obama και συνεχιστή του 

επάξια τον Donald Trump, µε συνδετικό κρίκο και των δύο την ικανότητα τους να 
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απασχολούν τα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια των προεκλογικών τους εκστρατειών 

καθώς χρησιµοποίησαν τα social media ως στρατηγικά εργαλεία πολιτικού µάρκετινγκ. Η 

µελέτη αυτή έχει ως στόχο να αποτελέσει µια συνδυαστική προσέγγιση θεωρητικής 

µελέτης γύρω από τις επιπτώσεις της ψηφιακής έκρηξης στο χώρο του πολιτικού 

marketing από τη µία, ενώ από την άλλη επιχειρεί µια εµπειρική ανάλυση µελετών 

περίπτωσης από το διεθνές ποιοτικό στερέωµα, µε στόχο να διερευνηθεί ο τρόπος που τα 

ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα έχουν επηρεάσει και ίσως αλλάξει το ρου της ιστορίας σε 

παγκόσµια πολιτικά γεγονότα.  Τέλος ερευνάται το κατά πόσο και πώς ενσωµατώνουν 

αυτά τα νέα µέσα ως βασικά εργαλεία των πολιτικών τους εκστρατειών και τακτικών οι 

πολιτικοί καθώς και µια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι αντιδράσεις των χρηστών σε αυτή 

τη νέα τάξη πραγµάτων. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να παραθέσει και να αναλύσει 

την παρουσία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή των ανθρώπων αλλά και την 

λειτουργία αυτών στον τοµέα της πολιτικής.  

Το περιεχόµενο της εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια. Σε πρώτο 

στάδιο, µε βάση τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, παραθέτονται ορισµοί και έννοιες 

που αφορούν την επικοινωνία, το διαδίκτυο και τη µεταξύ τους σχέση, ενώ́ περιγράφονται 

ενδελεχώς τόσο η έννοια του κοινωνικού δικτύου όσο και της κοινωνικής δικτύωσης. 

Αµέσως µετά ακολουθεί η ιστορική αναδροµή του παγκόσµιου Ιστού και 

αποσαφηνίζονται όροι που εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των “Social Media” 

που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.  

Το επόµενο µέρος της εργασίας, πραγµατεύεται τη σχέση µεταξύ ανθρώπου και 

επικοινωνίας, ενώ́ αναλύει την επίδραση που µπορούν να έχουν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στα άτοµα. Συνεχίζοντας, το τελευταίο µέρος της εργασίας αφορά την πολιτική 

επικοινωνία και κατ’ επέκταση το Πολιτικό Μάρκετινγκ τα οποία αναλύονται υπό το 

πρίσµα των “Social Media”. Αν και το πολιτικό µάρκετινγκ στην Ευρώπη, βρίσκεται 

ακόµα σε πρώιµο στάδιο, µέσα από το κεφάλαιο αυτό θα γίνει αντιληπτή η σχέση του 

πολιτικού Μάρκετινγκ µε την πολιτική επικοινωνία. Ακόµη θα παρατεθούν οι απαραίτητοι 

ορισµοί, καθώς και µια ιστορική αναδροµή προκειµένου να κατανοηθούν καλύτερα οι 

έννοιες που αναφέρονται. Καταληκτικά, παρουσιάζονται και αναλύονται 3 µελέτες 

περίπτωσης που θα µας βοηθήσουν στην εξαγωγή κάποιων ευρύτερων και όσο το δυνατόν 

τεκµηριωµένων συµπερασµάτων σχετικά µε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα 

κοινωνικά δίκτυα και την πολιτική εµπλοκή των πολιτών µέσω αυτών. 
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Τέλος , θα παρουσιαστεί το πολιτικό µάρκετινγκ από την πλευρά του διαδικτύου 

και οι δυνατότητες που παρέχονται από το µέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο στην 

δηµιουργία µιας δυναµικής στρατηγικής όσο και στους ίδιους τους πολιτικούς και πως 

επιδρούν στην πολιτική συµµετοχή των ατόµων και στην τελική απόφαση των 

ψηφοφόρων.  

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Social media, πολιτικό µάρκετινγκ, κοινωνικά δίκτυα, πολιτική επικοινωνία, 

πολιτική εµπλοκή, συµµετοχική δηµοκρατία, κοινωνική νοηµοσύνη, web 2.0, Big Data 
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Abstract 

We are undoubtedly going through the era of a new ecumenical digital state, where 

Social Media counts more than 2 billion users, and 48% of the world's population is now 

connected to Internet, which in practice means that almost half of our planet population is 

now connected somehow on the Internet while Internet users worldwide have been 

increased about 888% compared to 2000, according to the Internet World Stats website. 

Through this growth and the growing popularity of social media, the ability of the latter to 

influence consumer behavior has become a modern subject of study in the field of 

Marketing, which is still in the infancy. 

This thesis deals with the ability of Social Media to influence the voting intention 

and the wider intent of political involvement of citizens through their use. With politicians 

increasingly feeling the need to take advantage of the privileged space offered by social 

media, they now publish their personal messages and participate in the electronic creation 

of a mosaic of information and events with companions themselves. As the continued 

expansion of new technologies is indissolubly linked to the transformation in the field of 

political marketing, a new communication tactic has now been incorporated directly into 

the code of popular e-social media. Soon, politicians in modern democracies around the 

world have been strongly adopting social media tools to engage their voters and engage 

actively in dialogue with citizens and potential voters as they provide them with the ideal 

platforms for disseminating not only general Information and political views through their 

network. Putting it in the future, social media are said to have the prospect of increasing 

political participation and interaction among citizens. In this respect, US politicians have 

a leading role, with Barack Obama and his continued successor Donald Trump, both 

connecting their social networking capabilities during their election campaigns as they 

used social Media as strategic political marketing tools. This study aims to be a 

combinational approach to the theoretical study of the impact of the digital explosion in 

the field of political marketing, while on the other hand it attempts an empirical analysis 

of case studies from the international quality stand, aiming to investigate the impact of 

digital social networks and the possible influence they have contributed to the evolution of 

global political events. Finally, it is investigated whether and how these new instruments 

are incorporated as the main tools of their political campaigns and tactics by politicians, as 

well as an attempt to capture the reactions of users in this new veritableness. 
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The purpose of this dissertation is to quote and analyze the presence of social media 

in the life of people and their function in the field of politics. 

The content of the thesis has been divided into four main chapters. As a first step, 

based on the international and domestic literature, definitions and concepts relating to 

communication, the internet and the relationship between them are quoted, while the 

concept of social networking and social networking is described in detail. Immediately 

afterwards the historical web of the World Wide Web and clarification of terms that serve 

to better understand the "Social Media" presented in this chapter. 

The next part of the paper discusses the relationship between man and 

communication and analyzes the impact that social media can have on individuals. 

Continuing, the last part of the thesis concerns political communication and, by extension, 

Political Marketing, which are analyzed in the light of "Social Media". Although political 

marketing in Europe is still at an early stage, this chapter will understand the relationship 

between political marketing and political communication. The necessary definitions will 

also be given, as well as a historical review in order to better understand the concepts 

mentioned. Finally, four case studies are presented and analyzed which will help us to 

extract some broader and most documented conclusions about the relationship between 

social networks and the political involvement of citizens through them. 

Lastly, the internet marketing policy and its possibilities offered by social media 

will be presented both in the creation of a dynamic strategy and in the politicians 

themselves and also how they affect the political participation of individuals in the final 

decision of the voters. 

Keywords: 

Social media, political marketing, political communication, political engagement, 

Participatory democracy, social intelligence, web 2.0, Big Data 
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Πρόλογος  

Η άνοδος των νέων τεχνολογιών έχει επιφέρει µια σηµαντική αλλαγή στο τοπίο 

της επικοινωνίας και συνεχίζει να µετατρέπει τις διαδραστικές µορφές επικοινωνίας των 

πολιτών. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών επιτρέπει στα άτοµα να συνδεθούν µεταξύ 

τους, εύκολα και απρόσκοπτα χωρίς ουσιαστικά επικοινωνιακά όρια, για να συζητήσουν 

τα θέµατα που τους ενδιαφέρουν. Ο πολλαπλασιασµός των διαφόρων πλατφoρµών 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο παρήγαγε µια έκρηξη των πληροφοριών που διατίθενται στο 

κοινό. Τέτοιες αλλαγές στο επικοινωνιακό περιβάλλον έχουν οδηγήσει τους ερευνητές να 

διερευνήσουν τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της αλληλεπίδρασης που πρόσφατα 

εµφανίστηκε σε διάφορους χώρους, µε µεγαλύτερο και εντονότερο ενδιαφέρον για την 

κατανόηση της διαδικασίας µέσω της οποίας οι πολίτες πλέον συµµετέχουν στη 

δηµοκρατία. 

Ένα από τα καθοριστικά στοιχεία του τρέχοντος τοπίου των µέσων ενηµέρωσης 

είναι η ευρεία χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει µέρος της καθηµερινής ζωής των χρηστών 

του Διαδικτύου σε όλο τον κόσµο. Εκτός από τη διευκόλυνση των διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί ως ένα 

αποτελεσµατικό εργαλείο για τη διάδοση και αναζήτηση νέων πληροφοριών. Στο πλαίσιο 

αυτό, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει τις πιθανές πολιτικές προεκτάσεις της 

χρήσης των social media. Ενώ υπάρχει ένα ταχέως αυξανόµενο σώµα της έρευνας 

αναφορικά µε τις επιπτώσεις των πολιτικών χρήσης των (κοινωνικών) µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης, η παρούσα διατριβή επιδιώκει να συνεισφέρει στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, εφιστώντας την προσοχή στη δυναµική της καθηµερινής και αυξανόµενης 

χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα διατριβή 

υποστηρίζει ότι η χρήση των social media έχει µετατοπιστεί από την αναζήτηση 

πληροφοριών σε µέσω κοινωνικής διαµεσολάβησης, ενώ τέλος  αντιµετωπίζει την 

αναγκαιότητα της εποχής να προχωρήσουµε πέρα από τις υπάρχουσες χρήσεις και 

παραπέρα. 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβληµα – Σηµαντικότητα του θέµατος 

“Media are agents of change” Einstein, 1979  

Το Πολιτικό Μάρκετινγκ µπορεί να οριστεί ως « η εφαρµογή των αρχών και 

διαδικασιών µάρκετινγκ σε πολιτικές εκστρατείες από διάφορα άτοµα και 

οργανισµούς. Οι διαδικασίες που εµπλέκονται περιλαµβάνουν την ανάλυση, ανάπτυξη, 

εκτέλεση και τη διαχείριση των στρατηγικών εκστρατειών των υποψηφίων, πολιτικών 

κοµµάτων, κυβερνήσεων, εκπρόσωπων ειδικών οµάδων που επιδιώκουν να οδηγήσουν 

την κοινή γνώµη, να υποστηρίξει τη δική τους ιδεολογία, να κερδίσουν εκλογές, και να 

περάσουν νοµολογίες για την αντιµετώπιση των αναγκών και επιθυµιών των επιλεγµένων 

ατόµων και οµάδων σε µια κοινωνία» (Newman, 1999). 

Στο περίφηµο δοκίµιό του για την ''πολιτική ως επάγγελµα'' ο Max Weber διέκρινε 

τρεις τύπους ενασχόλησης µε την πολιτική. Την πολιτική ως ευκαιριακή ενασχόληση, την 

πολιτική ως πάρεργο µε µερική και πάντως όχι αποκλειστική απασχόληση και την 

πολιτική ως ''επάγγελµα''. 

 Στην τελευταία περίπτωση εκείνος που απασχολείται µε την πολιτική - ζει µε 

αυτήν και ζει από αυτήν - θα πρέπει να είναι όσο πιο αποτελεσµατικός µπορεί ώστε να 

διατηρηθεί στον πολιτικό χώρο. 

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι το κόµµα και ο πολιτικός αρχηγός πρέπει να 

λειτουργούν σαν µία οργανωµένη ''επιχείρηση'' που υπόκειται σε όλους τους κανόνες του 

πολιτικού µάρκετινγκ. 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν λοιπόν το νέο κοινωνικό φαινόµενο το 

οποίο ξεκίνησε µε σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεσµών µέσω οµάδων ανθρώπων στη 

σφαίρα του διαδικτύου, αλλά όπως κάθε κοινωνικό φαινόµενο που αναπτύσσεται ραγδαία, 

έτσι και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιδράσει στην οικονοµία, την πολιτική και 

την ευρύτερη καθηµερινή ζωή των ανθρώπων ενώ́ ταυτόχρονα εγείρουν ανησυχίες και 

διλήµµατα που τα καθιστούν αντικείµενο παρατήρησης και ανάλυσης. (Zhang, 2010) 

Η πολιτική δεν άργησε να ενστερνιστεί αυτό το φαινόµενο στην χάραξη της όποιας 

στρατηγικής δήλωνε και πρέσβευε, µε τους πολιτικούς να συνειδητοποιούν αν και αρκετά 

αργότερα ότι πλέον το παιχνίδι της διαµόρφωσης πολιτικής σκέψης και επιρροής όφειλε 

αν µη τη άλλο να περάσει µέσα από τη σφαίρα του διαδικτύου. Οι λόγοι πολλοί, µε 
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κυριότερο όµως το γεγονός ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάφεραν να επιτύχουν 

άµεσα ταχύτατα την αµφίδροµη και άµεση επικοινωνία, σε σχέση µε τα παραδοσιακά 

µέσα ενηµέρωσης. Ξεπερνώντας γεωγραφικά σύνορα, προσέφεραν στους ανθρώπους ένα 

διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον, όπου µπορούν να αλληλοεπιδράσουν και να 

ενηµερωθούν. Γεγονός που έχει οδηγήσει στην ενθάρρυνση της συζήτησης, στην 

µετάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και ίσως στην δυνατότητα παροχής φιλικής, 

κοινωνικής και συναισθηµατικής υποστήριξης. ( Zin & Reese,2005)  

Τα ερωτήµατα που εγείρονται πολλά, µε κυριότερο το κατά πόσο αυτή η 

αλληλεπίδραση είναι τελικά εκούσια ή ορίζεται και επηρεάζεται από τους κανόνες του 

µάρκετινγκ προσαρµοσµένους στον πολιτικό στίβο; Με την Αµερική να φέρει τα σκήπτρα 

της πρώτης διαδικτυακής πολιτικής καµπάνια µέχρι σήµερα, το παιχνίδι αλλάζει και 

εξελίσσεται συνεχώς. Ωστόσο παρά την ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και της 

τεχνολογίας της πληροφορικής εν γένει, άξιο αναφοράς είναι ως αντίποδας και το γεγονός 

ότι πλέον οι πολίτες έχουν «εκπαιδευτεί» διαδικτυακά στο να φιλτράρουν και να βάζουν 

πιο επιλεκτικά φίλτρα στις όποιες ειδήσεις διαβάζουν, µοιράζουν ή αναπαραγάγουν. Ή 

µήπως όχι; 

 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η διεξοδική µελέτη και ανάλυση του βαθµού 

και του τρόπου επιρροής του Web 2.0 αλλά και των Big Data στη διαµόρφωση τόσο της 

πολιτικής στρατηγικής κοµµάτων και προσώπων, όσο και της επιρροής τους στη 

συµµετοχική δηµοκρατία µέσω των διαφόρων εναλλακτικών social media, του social 

networking και του microtargeting  µεσω ψυχοµετρικά υποκινούµενων 

προσωποποιηµένων διαφηµίσεων στο διαδίκτυο. Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

του θέµατος θα διαµορφωθεί ένα πλαίσιο για  την επισταµένη ανάλυση µελετών 

περίπτωσης, µε στόχο  την εξαγωγή συµπερασµάτων και µετρικών αναφορικά µε το κατά 

πόσο και σε ποιο βαθµό τα κοινωνικά δίκτυα µέσω µοντέλων και στρατηγικής ψηφιακού 

µάρκετινγκ είναι σε θέση να διαµορφώσουν µαζικά κοινωνικές και πολιτικές συνειδήσεις.  

 1.3  Διάρθρωση της µελέτης 
Η διατριβή αποτελείται από τρεις µελέτες που συµβάλλουν στην κατανόηση της 

πολιτικής δυναµικής της χρήσης των social media. Το κεφάλαιο 2 θα εισαγάγει το 

θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της έρευνας µέσα από µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
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σχετικά µε τη µετατροπή της πολιτικής επικοινωνίας σε µέσο της ανόδου των νέων 

τεχνολογιών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν επίσης τα µοναδικά χαρακτηριστικά 

αλληλεπίδρασης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που δηµιουργούν µια ευκαιρία να 

συναντήσουν πολιτική και την επικαιρότητα µέσα από την επικοινωνία µε τους 

υπόλοιπους. Πρόσθετα  θα διερευνηθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης των social media 

για τρεις διαφορετικές διαστάσεις της δηµοκρατίας. Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 θα 

παρουσιαστούν τα ευρήµατα των τριών µελετών περίπτωσης από µια ευρύτερη οπτική, 

συνδέοντας τα µε τις βασικές ερωτήσεις που υποκινούν αυτή την διατριβή. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο θα προκύψουν κάποια γενικότερα συµπεράσµατα ενώ θα αναφερθούν οι 

περιορισµοί αυτής της έρευνας καθώς και προτάσεις  θεµάτων για µελλοντική έρευνα. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο  

 2.1  Πολιτική Επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή 
Η ευρεία χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ιδίως το 

Διαδίκτυο, έχει οδηγήσει σε διάφορες προβλέψεις σχετικά µε την επιρροή τους στην 

πολιτική. Πολύ νωρίς ωστόσο και µέσω εµπειρικής µελέτης του πολιτικού αντίκτυπου του 

Διαδικτύου, προβλέφθηκε ότι η χρήση του Διαδικτύου θα επέφερε επιζήµιες συνέπειες  

στην συµµετοχή και αλληλεπίδραση των πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή (Kraut 

et al, 1998. Nie και Erbring, 2000 Putnam, 1996). Το επιχείρηµα αυτό βασίζεται στην 

υπόθεση ότι το διαδίκτυο θα είχε ως βασικό ρόλο να χρησιµοποιηθεί για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς και θα κατέστρεφε τις κοινωνικές διασυνδέσεις των ατόµων µέσω της 

µετατόπισης του χρόνου ενασχόλησης και της κοινωνικής απόσυρσης (Kraut et al, 1998. 

Putnam, 1996). Ωστόσο, η άποψη αυτή αµφισβητήθηκε από πολλούς, κυρίως λόγω της 

αλλαγής στην εστίαση από το χρόνο που δαπανάται στο διαδίκτυο στο πώς οι άνθρωποι 

χρησιµοποίησαν το Διαδίκτυο ουσιαστικά. 

Η µετέπειτα προσοχή στη µετέπειτα έρευνα δόθηκε στο κατά πόσο ο αντίκτυπος 

του online περιβάλλοντος εξαρτάται από το είδος της χρήσης, καταδεικνύοντας τα θετικά 

αποτελέσµατα για τη δηµοκρατία, χρησιµοποιώντας ιστοσελίδες µε πληροφοριακούς ή 

πολιτικούς σκοπούς (McLeod & Scheufele, Moy, 1999, Shah, Eveland , & Kwak, 2005, 

Wellman, Haase, Witte, & Hampton, 2001). Αντλώντας πληροφόρηση από τις θεωρητικές 

µελέτες του µοντέλου χρήσεων και ικανοποιήσεων (Katz, Blumer, & Gurevitch, 1974), 

έχουν αυτές δείξει ότι σε αντίθεση µε την ψυχαγωγική χρήση του Internet, η χρήση του 

διαδικτύου για την απόκτηση πρόσβασης σε ειδήσεις ή την ανταλλαγή πολιτικών απόψεων 

µε άλλους, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συµµετοχής των πολιτών 

σε πολιτικές δραστηριότητες (Hardy & Scheufele, 2005). Η ευελιξία του web θα ενισχύσει 

την ικανότητα των χρηστών για έµµεση αναζήτηση ειδήσεων και πληροφοριών έγκαιρα 

και σε µεγαλύτερο βάθος για τα τρέχοντα θέµατα της επικαιρότητας (Davis, 1999, Jones, 

1995, Rheingold, 1993). Η χρήση του διαδικτύου για τον διαµοιρασµό πολιτικών απόψεων 

και γνώσεων µε άλλους καθώς και για επικοινωνία µε την πολιτική ελίτ µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχουν βρεθεί να συµβάλλουν άµεσα στην εµπλοκή των 

πολιτών σε πολιτικές δραστηριότητες (Shah et al., 2005). Αυτές λοιπόν οι ενηµερωτικές 

χρήσεις του Internet µπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να σχηµατίσουν 

ουσιαστικότερες και πιο ενηµερωµένες απόψεις µέσω της απόκτησης των απαραίτητων 
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πληροφορίων, οι οποίες µπορούν να συµβάλουν θετικά στη συµµετοχή τους στην πολιτική 

(Graber, Bimber, Bennett, Davis & Norris, 2004, Price & Cappella, 2002). Αυτά τα 

ευρήµατα παρουσιάζονται ως αντίλογος του αρνητικού αντίκτυπου των ψυχαγωγικών 

χρήσεων του Διαδικτύου για την κοινωνική και πολιτική εµπλοκή. 

Εστιάζοντας στην τεράστια ποσότητα των πληροφοριών που διατίθενται στο 

Διαδίκτυο, µια άλλη οµάδα µελετητών έχουν υποστηρίξει ότι το διαδίκτυο δηµιουργεί ένα 

περιβάλλον µε απίστευτη πληθώρα πηγών και πληροφορίων, οι οποίες όχι µόνο δεν θα 

εντείνουν την επιλεκτικότητα των χρηστών στην πληροφόρηση αλλά στο τέλος θα τους 

ωθήσουν στο πολιτική απεµπλοκή τους, χωρίς την απαραίτητη καθηµερινή πρόσληψη των 

πληροφοριών τους (Prior, 2007). Το επιχείρηµα αυτό φέρνει σε αντίθεση το σηµερινό 

περιβάλλον των µέσων ενηµέρωσης µε εκείνο της δεκαετίας του 1970, όταν η τηλεόραση 

στις Ηνωµένες Πολιτείες αποτελούνταν από λιγότερα από δέκα κανάλια, και µόνο τρία 

δίκτυα µετάδοσης κατείχαν σχεδόν το 80% του συνόλου προβολής (Prior, 2007). Ωστόσο, 

τέσσερις δεκαετίες αργότερα, πάνω από το 90% των αµερικανικών νοικοκυριών µε 

τηλεόραση έχουν καλωδιακή ή δορυφορική συνδροµή µε µια επιλογή από εκατοντάδες 

κανάλια (Nielsen, 2012), και το 70% των Αµερικανών έχουν υψηλής ταχύτητας 

ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι (Pew Internet & American Έργο ζωής, 

2013). 

Ο Prior (2007) υποστηρίζει ότι ακόµα και στο προγενέστερο περιβάλλον 

µειωµένης επιλογής στις πηγές πληροφόρησης, οι πολίτες µε ίδιο πολιτικό ενδιαφέρον ή 

µε χαµηλότερη µόρφωση θα µπορούσαν να ενηµερωθούν για την πολιτική ως αποτέλεσµα 

της «υποπροϊόντικής µάθησης» (byproduct learning), έστω και αν δεν είχαν ιδιαίτερα 

κίνητρα για να παρακολουθήσουν τη συγκεκριµένη είδηση. Σε ένα περιβάλλον υψηλής 

επιλογής ωστόσο, µεγαλύτερη σηµασία δίνεται στο κίνητρο των ατόµων να αναζητήσουν 

πολιτική ενηµέρωση, δεδοµένου ότι τώρα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα 

στην προβολή ειδήσεων για ψυχαγωγία και στην επικαιρότητα ή την πολιτική (Prior, 

2007 ). Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το online περιβάλλον των µέσων ενηµέρωσης θα 

µειώσει τη συχνότητα της ακούσιας έκθεσης στην πολιτική πληροφόρηση, στο βαθµό που 

το χάσµα της γνώσης µεταξύ των πολιτών θα µπορούσε ενδεχοµένως να διευρυνθεί 

περαιτέρω (Prior, 2007). Αποτέλεσµα αυτής της άποψης ήταν η µεταβολή την πολιτικής 

σκέψης από προεπιλογή (Neuman, 1996) σε επιλογή (Prior, 2007), µιας µετατόπισης 

δηλαδή του πολίτη από ένα περιβάλλον όπου επέλεξαν την πολιτική, επιδιώκοντας 

παράλληλα να εκπληρώσουν άλλες επικοινωνιακές τους ανάγκες σε ένα περιβάλλον που 
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τονίζει το κίνητρο και το ενδιαφέρον των ατόµων να εµπλακούν ενεργά και συνειδητά 

στην πολιτική. Η έµφαση στην επιλογή των προσώπων εγείρει ανησυχίες σχετικά µε τις 

επιπτώσεις της επιλεκτικής έκθεσης στο διαδικτυακό περιβάλλον πληροφόρησης. Όχι 

µόνο µπορεί η εξελιγµένη επιλογή των χρηστών στην πληροφόρηση να µειώσει την 

πιθανότητα ακούσιας έκθεσης τους στις ειδήσεις και την πολιτική, αλλά και στην αύξηση 

της επιλεκτικότητας τους στην πληροφόρηση πολιτικού περιεχοµένου, κάτι που µπορεί να 

εντείνει τον κατακερµατισµό και την πόλωση του δηµόσιου λόγου (Bennett & Iyengar, 

2008, Sunstein, 2007 ). 

Παρόλα αυτά, αυτή η διατριβή εφιστά την προσοχή στο πώς το διαδίκτυο συνεχίζει 

να εξελίσσεται και να κάνει µια σηµαντική στροφή προς τη σύγκλιση. Η δηµιουργία και 

η διάδοση των social media αποτελούν ένα µετασχηµατισµό του διαδικτύου σε απευθείας 

σύνδεση και πληροφόρηση µε τα νέα και τις εξελίξεις, όπου οι πληροφορίες όλο και 

περισσότερο συγχωνεύονται µε την κοινωνικότητα των ατόµων. Αρχικά δηµιουργήθηκε 

για να διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των γνωστών, ωστόσο τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης έχουν µετατραπεί σε πλατφόρµες επικοινωνίας, όπου οι χρήστες 

µπορούν να αλληλοεπιδρούν µε τους φίλους τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

αναφορικά µε κάθε θέµα που τους ενδιαφέρει. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

γεγονός ότι έχουν ενσωµατωθεί στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, ενώ οι επιπτώσεις των 

αλληλεπιδράσεων σε αυτά τα δίκτυα έχουν προσελκύσει σηµαντικό ενδιαφέρον από 

διάφορους τοµείς της έρευνας. Η παρακάτω ενότητα θα αναθεωρήσει κάποια από τα 

χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης µε έµφαση στην αυξανόµενη σηµασία τους ως πλατφόρµα ειδήσεων και 

πληροφόρησης. 

 2.1.1 Το περιβάλλον των social media 
Το 2013, το Facebook και το Twitter κατατάσσονται µεταξύ των κορυφαίων δέκα 

πιο ευρέως επισκεπτόµενες ιστοσελίδες στον κόσµο, µε το Facebook µόλις το δεύτερο 

στην Google τόσο στον υπόλοιπο κόσµο όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες (Alexa, 2013). 

Ερχόµενη στο σήµερα, συµφωνα µε το site Dreamgrow, έως και τον Ιούνιο του 2017 το 

Facebook κρατάει τα σκήπτρα µε µια τεράστια διαφορά έναντι πλέον του  Youtube. Στη 

συνέχεια υπάρχει ένα άλλο παρόµοιο χάσµα,µε το Instagram στην τρίτη θέση.  
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Πηγή: /www.dreamgrow.com (Ιούνιος 2017) 

 

Το Facebook λοιπόν σηµείωσε άνοδο κατά 80 εκατοµµύρια µηνιαίους ενεργούς χρήστες 

από 1,86 δισεκατοµµύρια το Δεκέµβριο του 2016 σε 1,94 δισεκατοµµύρια το Μάρτιο του 

2017, ενώ το Instagram ανακοίνωσε 700 εκατοµµύρια χρήστες σε ανάρτησή τους στο blog 

του. Τέλος στην κάτωθι  απεικόνιση βλέπουµε τα πιο δηµοφιλή κοινωνικά δίκτυα σε όλο 

τον κόσµο. Ο παγκόσµιος χάρτης των κοινωνικών δικτύων 2017-2017 βασίζεται σε 

πρόσφατα δεδοµένα κυκλοφορίας (Ιανουάριος 2017). 
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Πηγή: /www.dreamgrow.com (Ιούνιος 2017) 

 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία των 

διαδικτυακών υπηρεσιών που επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργήσουν το προσωπικό 

τους «προφίλ» και να συνδεθούν εύκολα µε άλλους χρήστες, ανταλλάσσοντας µηνύµατα 

ή σχόλια σε µορφή κειµένου ή οπτικοποιηµένα (Boyd, 2006, Boyd & Ellison, 2007). Ενώ 

οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν βάσει των προσωπικών προφίλ, µέσω των 

οποίων οι µεµονωµένοι χρήστες ενηµερώνουν την κατάστασή τους και εκφράζονται, µε 

την πάροδο των ετών, οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν ενσωµατώσει ένα κεντρικό 

περιβάλλον newsfeed που παρέχει µια συνολική επισκόπηση των ενηµερώσεων και της 

κατάστασης σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Μια τέτοια λειτουργία διευκόλυνε τη 

συλλογική κοινή χρήση και την πρόσβαση σε ειδήσεις και πληροφορίες που κυκλοφορούν 

σε δίκτυα, επαναπροσδιορίζοντας τη δυναµική της διάχυσης ειδήσεων και την επιτάχυνση 

της ανάπτυξης των δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης ως µια ανοιχτή πλατφόρµα 

πληροφοριών. Οι πολίτες είναι πλέον σε θέση να συνδεθούν άµεσα και να µοιράζονται 

πληροφορίες µε οποιοδήποτε αριθµό συνοµηλίκων σε διαδικτυακά µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Bakshy, Marlow, Rosenn, & Adamic, 2012). Έτσι, ως µια πλατφόρµα 

"κοινωνικής διαµεσολάβησης" της πληροφορίας, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 
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έχουν αλλάξει το κόστος του διαµοιρασµού περιεχοµένου, καθώς και τα πρότυπα της 

έκθεσης στην πληροφόρηση. 

Παρόλο που το κοινόχρηστο περιεχόµενο στους δικτυακούς τόπους κοινωνικής 

δικτύωσης δεν αναµένεται να είναι κατ’ ανάγκη σχετικό µε την πολιτική ή µε κοινωνικά 

θέµατα, οι χρήστες αναφέρουν ότι οι ειδήσεις και οι πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες 

υποθέσεις έχουν γίνει όλο και πιο ορατές στα προφίλ τους. Πρόσφατες µελέτες δείχνουν 

ότι µαζί µε φωτογραφίες των παιδιών, των ζώων και απλούστερων πιο εύπεπτων θεµάτων 

σχετιζόµενων µε καθηµερινές ανησυχίες, οι ειδήσεις και οι συζητήσεις σχετικά µε την 

πολιτική ευδοκιµούν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Tufekci & Wilson, 2012). 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ασαφή όρια ανάµεσα στο τι καθορίζει την πολιτική ή µη 

επικοινωνία στο διαδίκτυο (Brundidge, 2010), οι ειδήσεις και οι πολιτικές συνοµιλίες 

ρέουν απρόσκοπτα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Bakshy et al., 2012). Η 

παρουσία των ειδήσεων σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης έχει αυξηθεί σε 

τέτοιο βαθµό που το παράθυρο µέσω του οποίου το κοινό βλέπει τον κόσµο είναι ολοένα 

και περισσότερο το newsfeed του Facebook ή του Twitter, παρά η πρώτη σελίδα των New 

York Times, ιδιαίτερα για τις ηλικίες 18-30 (Messing & Westwood, 2012). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές έχουν διερευνήσει τα πολιτικά αποτελέσµατα 

αυτών των αλληλεπιδράσεων των πολιτών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Μελέτες έχουν δείξει τις θετικές συνέπειες της χρήσης των social media σε σχέση µε µια 

σειρά από ζητήµατα, όπως η διευκόλυνση των πολιτικών συζητήσεων (Kim, 2011, 

Velasquez, 2012), η συµµετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες (Gil de Zúñiga, Jung, & 

Valenzuela, 2012 , Kim, Hsu, & Gil de Zúñiga, 2013, Valenzuela, Park & Kee, 2009), 

καθώς και η πιθανότητα ακόµα και της ψηφοφορίας στη διάρκεια εκλογών (Aral, 2012). 

Εφαρµόζοντας το πλαίσιο της θεωρίας των χρήσεων και ικανοποιήσεων (Katz, Blumer, & 

Gurevitch, 1974), οι µελέτες δείχνουν ότι όταν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένους σκοπούς, η χρήση τους µπορεί να συµβάλει 

σηµαντικά στην εµπλοκή των ατόµων στην πολιτική (Gil de Zúñiga et al., 2012). Δηλαδή, 

όταν οι χρήστες χρησιµοποιούν τα social media για να ενηµερωθούν σχετικά µε ειδήσεις 

ή πολιτικές εκστρατείες, για να ξεκινήσουν µια πολιτική οµάδα ή να στείλουν πολιτικά 

µηνύµατα, τότε συσχετίζονται θετικά µε τους δείκτες πολιτικής συµµετοχής (Aral, 2012, 

Kim, 2011,. Gil de Zúñiga et al, 2012). Αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες παρέχουν 

πολύτιµες πληροφορίες για την πολιτική πτυχή των αλληλοεπιδράσεων στα online 

κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, περιορίζοντας τη µελέτη µας σχετικά µε το αν η χρήση 
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καθοδηγείται από ειδικούς σκοπούς, είτε πολιτικούς είτε ενηµερωτικούς, θα θέσουµε ένα 

τεχνητό όριο στην κατανόηση του ευρύτερου πεδίου σχετικά µε τις γενικές χρήσεις των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η επόµενη ενότητα θα εξετάσει τη µοναδική δυναµική των 

ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης που επανακαθορίζουν τη λειτουργία τους ως 

µια διαδραστική πλατφόρµα πληροφόρησης, όπου οι χρήστες πλέον µπορούν να έρθουν 

σε επαφή µε τις ειδήσεις και την πολιτική των κοινωνικών διαµεσολαβητών στα δίκτυά 

τους. 

 2.1.2 Αντιµετωπίζοντας την πληροφόρηση στα Social Media 

Στο βασικό κορµό δόµησης των social media, οποιοδήποτε περιεχόµενο που 

διαµοιράζεται από τους χρήστες σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης ωθείται 

προς τις τροφοδοσίες ειδήσεων (newsfeeds) των φίλων τους, δηµιουργώντας µια 

κατευθυνόµενη ροή πληροφοριών από το χρήστη µε κατεύθυνση τα δίκτυα τους. Η 

σηµαντική αυτή εισροή ειδήσεων και πολιτικών συζητήσεων καθώς και τα δοµικά 

χαρακτηριστικά τους, είναι αυτά που επιτρέπουν στα άτοµα να µεταδίδουν πληροφορίες 

και έχουν δηµιουργήσει ένα ενδιαφέρον κόµβο µεταξύ της κοινωνικοποίησης και της 

ανταλλαγής πληροφοριών σε ένα µόνο διαδραστικό περιβάλλον. Δηλαδή, οι πλατφόρµες 

των social media αποτελούν µια αξιοσηµείωτη αλλαγή στην online δυναµική 

πληροφόρηση, µέσω της οποίας οι χρήστες µπορούν να εκτίθενται ακούσια στο 

περιεχόµενο που µοιράζονται οι φίλοι τους, και µπορούν πλέον να έρθουν σε επαφή µε 

πληροφορίες ακόµη και ακούσια τους, χωρίς καµία ουσιαστική πρόθεση να ενηµερωθούν. 

Το κύριο κίνητρο των χρηστών των social media είναι να παραµείνουν κοινωνικά 

συνδεδεµένοι µε τους άλλους (Pew Internet & American Life Project, 2013). Παρ 'όλα 

αυτά, η δήλωση των χρηστών ότι έρχονται σε επαφή µε πληροφορίες που δεν περίµεναν 

δείχνει σαφώς ότι η χρήση των κοινωνικών µέσων µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τις 

ευκαιρίες για ειδησεογραφική και πολιτική πληροφόρηση (Nielsen εκθέσεις, 2009).  

Ενώ η µικρή εµπειρική έρευνα έχει διερευνήσει τις επιπτώσεις της τυχαίας έκθεσης 

σε ειδήσεις, τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι η τυχαία επαφή µε ειδήσεις στο 

Διαδίκτυο µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη και ευρύτερη γνώση σε θέµατα 

επικαιρότητας (Tewksbury, Weaver, και Maddex, 2001), καθώς και στη συµµετοχή σε 

πολιτικές δραστηριότητες (Kim , Chen, & Gil de Zúñiga, 2013, Lemert, 1984). Οι ειδήσεις 

και οι πληροφορίες µε τη µεσολάβηση κοινωνικών δεσµών παρουσιάζουν τη πολιτική µε 

λιγότερο γνωστικά απαιτητικούς τρόπους, ενώ µπορεί να δηµιουργήσει στιγµιαία κάποιο 

ενδιαφέρον για περαιτέρω πληροφόρηση, ενισχύοντας την κατανόηση των ατόµων για τις 
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ειδήσεις (Mutz, 2006, Pan, Shen, Paek, & Sun, 2006). Μελέτες που εξετάζουν τον 

αντίκτυπο των διαφόρων διαστάσεων της χρήσης του Διαδικτύου, έχουν διαπιστώσει ότι 

«οι κοινωνικές δραστηριότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο", όπως το να συνοµιλούµε 

µε φίλους και γνωστούς, συνδέονται θετικά µε τη συµµετοχή των χρηστών σε πολιτικές 

δραστηριότητες (Moy, Manosevitch, Stam & Dunsmore, 2005). Σε µια πιο πρόσφατη 

µελέτη αποδείχτηκε ότι το να ¨σκοντάψει¨ κάποιος τυχαία επάνω σε ειδήσεις κατά την 

περιήγηση του στο Internet, είναι ένας θετικός προάγγελος της εµπλοκής του σε πολιτικές 

δραστηριότητες, τόσο σε offline όσο και σε online περιβάλλοντα (Kim, et al, 2013). Αυτά 

τα ευρήµατα της έρευνας υποδεικνύουν την δυναµική των διαδραστικών πλατφορµών που 

δεν κατασκευάστηκαν µε κάποιο πολιτικό προσανατολισµό, αλλά όπου η πολιτική έχει 

εµφανιστεί τυχαία, όπως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Neuman, Hindman, & 

Bimber, 2010, Wojcieszak & Mutz 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή εξετάζει τα δηµοκρατικά αποτελέσµατα 

των αλληλεπιδράσεων σε πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στο 

κοινωνικό στοιχείο που συµµετέχουν σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Πιο 

συγκεκριµένα, η παρούσα διατριβή διερευνά κατά πόσο η δικτυωµένη επικοινωνία µεταξύ 

των κοινωνικών δεσµών µπορεί να ενηµερώσει αποτελεσµατικά και να παρακινήσει τους 

πολίτες να συµµετάσχουν στην πολιτική διαδικασία. Με δεδοµένο ότι µια υγιής 

συµµετοχική δηµοκρατία είναι το προϊόν της πολιτικής διαβούλευσης των πολιτών, αυτή 

η διατριβή µελετάει το κατά πόσο τα social media µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µια 

αποτελεσµατική πηγή πληροφόρησης και επέκτασης του χώρου για πολιτική έκφραση των 

πολιτών. Επιπλέον, αυτή η διατριβή εφιστά την προσοχή στο ρόλο των χαρακτηριστικών 

ενός δικτύου, στη διαµόρφωση της επιρροής της χρήσης των social media εν γένει. 

 2.1.3 Ο συντονιστικός ρόλος των χαρακτηριστικών ενός δικτύου 
Η έρευνα δείχνει ότι όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις και δοµές του κοινωνικού 

δικτύου ενός πολίτη µπορούν να χρησιµεύσουν ως ένα φίλτρο για τη µάκρο- 

περιβαλλοντική ροή της πολιτικής του ενηµέρωσης (Huckfeldt, Beck, Dalton, και Levine, 

1995). Οι συνέπειες ενός ευρύτερου περιβάλλοντος (macro-environment) πληροφόρησης 

συχνά εξαρτώνται από την ύπαρξη µικρότερων περιβαλλόντων (micro-environments) και 

κοινωνικών δικτύων που εκθέτουν τους πολίτες σε διάφορους κατανοµείς πληροφόρησης. 

Η κοινωνική ροή των πολιτικών πληροφοριών είναι επίσης κατανοητή ως µια διαδικασία 

ατοµικής προτίµησης που λειτουργεί εντός ευρύτερων πλαισίων ροής πληροφοριών 

(Huckfeldt, et al, 1995). Αυτή η δικτυωµένη ροή ιδεών και πληροφοριών είναι παρούσα 
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στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, όπου τα άτοµα 

επιδιώκουν να οικοδοµήσουν τις διαπροσωπικές συνδέσεις. Σε αυτό το online περιεχόµενο 

των κοινωνικών δικτύων, ως εκ τούτου, δεν είναι ούτε οι προτιµήσεις του χρήστη 

µεµονωµένα άλλα ούτε το σύνολο του online περιβάλλοντος που  προκαθορίζουν 

αποκλειστικά τη ροή της πληροφόρησης. Αντίθετα, η πληροφορία που οι πολίτες θα 

αποκτήσουν τελικά µέσω των κοινωνικών διαύλων επικοινωνίας εξαρτάται από τη 

σύνθεση αυτή καθ’ αυτή του δικτύου τους. 

Όπως προτείνεται από τους Rogers και Bhowmik (1969), τόσο η «Homophily» όσο 

και η «heterophilly», ή η οµοιότητα και ανοµοιότητα µεταξύ των ατόµων στα δίκτυα είναι 

απαραίτητα συστατικά για την αποτελεσµατική διάχυση των πληροφοριών. Ο όρος 

Homophily αναφέρεται στην τάση για τα άτοµα να καλλιεργήσουν κοινωνικούς δεσµούς 

µε άτοµα που είναι παρόµοια µε τον εαυτό τους, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 

κοινωνικής δοµής που χαρακτηρίζεται από οµάδες που είναι σε µεγάλο βαθµό 

οµοιογενείς, µε κοινά κοινωνικογραφικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορικούς 

προσανατολισµούς (Lazarsfeld & Merton, 1954). Όταν τα δίκτυα είναι απολύτως 

οµοιογενή, τα άτοµα είναι πιθανό να γνωρίζουν ήδη τις πληροφορίες που µοιράζονται από 

άλλους. Από την άλλη πλευρά, όταν τα δίκτυα είναι εντελώς ετερογενή, τα άτοµα είναι 

λιγότερο πιθανό να µοιραστούν ένα «κοινό κώδικα", ενώ καµία ανταλλαγή πληροφοριών 

δεν είναι πιθανό να συµβεί (Rogers & Bhowmik, 1969). Έτσι, προκειµένου να 

µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας, τα δίκτυα θα πρέπει να είναι σε 

ένα φάσµα µεταξύ οµο και ετερογένειας σε µεταβλητές που σχετίζονται µε την κατάσταση 

(Rogers & Bhowmik, 1969).  

Οι µελετητές έχουν διατυπώσει διαφορετικές προβλέψεις για την ποικιλία των 

online κοινωνικών δικτύων. Μερικοί προτείνουν ότι τα online κοινωνικά δίκτυα θα έχουν 

την τάση για homophily, επειδή τα άτοµα είναι πιο πιθανό να επιλέξουν τους φίλους που 

έχουν παρόµοια γούστα και προτιµήσεις (Aral, & Walker, 2012, Huckfeldt & Sprague, 

1995, McPherson, Smith-Lovin, Cook, 2001). Ωστόσο , το Homophily θα περιορίσει τον 

κοινωνικό κόσµο των ανθρώπων µε τρόπο που να έχει ισχυρές συνέπειες για τις 

πληροφορίες που λαµβάνουν, τις συµπεριφορές που συγκροτούν και τις αλληλεπιδράσεις 

που βιώνουν. Η αρχή της homophily θα δείξει ότι τα νέα και οι πληροφορίες που 

περισυλλέχθηκαν σε ένα online κοινωνικό δίκτυο κάποιου χρήστη, είναι πολύ πιθανόν να 

µην εµπεριέχουν κάποια κοµµατική ποικιλοµορφία. Στην πραγµατικότητα, µια πρόσφατη 

µελέτη του Twitter µε τα 10 πιο αµφιλεγόµενα ζητήµατα στις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι οι 
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χρήστες του Twitter είναι απίθανο να εκτεθούν σε αντίθετο ιδεολογικό περιεχόµενο από 

τις οµάδες των χρηστών που ακολουθούσαν, καθώς αυτά είναι συνήθως πολιτικά 

οµοιογενή (Himelboim, McCreery, & Smith, 2013). Αυτή η µελέτη δείχνει ότι ο πολιτικός 

διάλογος σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter είναι ιδιαίτερα µεροληπτικός, και ότι οι 

συστάδες των χρηστών χαρακτηρίζονται από οµοιογενείς πολιτικές απόψεις (Himelboim, 

McCreery, & Smith, 2013). 

Από την άλλη πλευρά, οι µελετητές υπαινίσσονται ότι ενώ κάποιοι χρήστες 

κοινωνικών µέσων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δηµιουργία συνδέσεων µε βάση 

τον πολιτικό τους προσανατολισµό, αυτό δεν είναι το µόνο κριτήριο για τον καθορισµό 

της διασύνδεσης  τους στα κοινωνικά δίκτυα (Lee, Choi, Kim & Kim, 2014). Οι 

περισσότερες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνουν τους χρήστες να 

διατηρήσουν τόσο τις σχέσεις που περιλαµβάνουν δυνατούς αλλά και αδύνατους δεσµούς 

(Hampton, Goulet, Her, & Rainie, 2009) αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εισαγωγής 

διαφορετικών νοοτροπιών στο περιεχόµενο των κοινωνικών δικτύων (Mutz & Mondak, 

2006). Η ενισχυµένη συνεκτικότητα µεταξύ των ασθενών δεσµών αυξάνει την πιθανότητα 

του ότι οι χρήστες των social media µπορούν να έρθουν σε επαφή µε νέες απόψεις που 

διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν από πιο σφιχτά δεµένους 

κοινωνικούς κύκλους (Granovetter, 1973, Bakshy et al, 2012). Η εισροή των πληροφοριών 

που διαµεσολαβείτε τόσο σε κοντινούς όσο και σε µακρινούς κοινωνικούς δεσµούς σε 

online δίκτυα µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την πιθανότητα διαθεµατικών συζητήσεων 

(Boase, Horrigan, Wellmann, & Rainie, 2006; Goel, Mason, & Watts, 2010; Kim, Hsu, & 

Gil de Zúñiga, 2013) 

Οι µελετητές συµφωνούν ότι στα δίκτυα ετερογενών συζητήσεων είναι πιο πιθανό 

τα άτοµα να εκτεθούν σε διαφορετικές πολιτικές απόψεις και ότι τα οµοιογενή κοινωνικά 

δίκτυα θα µπορούσαν να εντείνουν τη κοµµατική πόλωση (Huckfeld, Mendez, & Osborn, 

2004). Παρ 'όλα αυτά, δεδοµένου ότι οι πληροφορίες που κάθε µεµονωµένος χρήστης θα 

συναντήσει µέσα από την αλληλεπίδραση του µε τα social media θα εξαρτηθεί σε µεγάλο 

βαθµό από τα χαρακτηριστικά του δικτύου, καθορίζοντας την έννοια αυτή ως επόπτη και 

συντονιστή των πιθανών πολιτικών αποτελεσµάτων της χρήσης των social media. 

 2.1.4 Τα πιθανά αποτελέσµατα της χρήσης των Social Media 

Ενώ υπάρχει µια σηµαντική εισροή ειδήσεων, της επικαιρότητας και της πολιτικής 

εν γένει στα κοινωνικά δίκτυα, το κατά πόσο αυτό το περιεχόµενο που πηγάζει µέσα από 

την κοινωνική ροή των πληροφοριών µπορεί στην πραγµατικότητα να συµβάλει σε µια 
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ορθή ενηµέρωση των πολιτών για τη δηµοκρατία και την πολιτική, παραµένει ασαφές. 

Πρόσφατες µελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι οι ειδήσεις που εµφανίζονται online στα 

κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να µην αντιστοιχούν αναγκαστικά µε τις ειδήσεις που 

αναφέρονται στα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης. Μια µελέτη σχετικά µε τις ειδήσεις που 

έχουν διαµοιραστεί περισσότερο µέσω emails από την ιστοσελίδα των New York Times, 

δείχνει ότι οι ιστορίες που αφορούν κάποιο συναισθηµατικό αντικείµενο ή κάποια χρήσιµα 

στοιχεία διαµοιράστηκαν περισσότερο σε σχέση µε τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας 

(Berger & Milkman, 2012). Οι εκθέσεις δείχνουν επίσης ότι, λόγω του γεγονότος ότι η 

ροή της πληροφορίας στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, τα ζητήµατα 

που τραβούν την άµεση προσοχή των πολιτών εισάγονται πιο συχνά από ό, τι τα διαρκή 

και σταθερά προβλήµατα που απαιτούν σχετικά µακροπρόθεσµη προσοχή (Newman, 

2011). Μια έκθεση από το Ινστιτούτο του Reuters αναφορικά µε τη Μελέτη της 

Δηµοσιογραφίας δείχνει ότι οι ειδήσεις που διαµοιράζονται πιο συχνά στο Twitter ήταν 

είτε ιδιαιτέρως συγκλονιστικές, είτε αστείες ή έστω περίεργες όσον αφορά τη διάθεση 

(Newman, 2011). Κατά την ανάλυση µιας περιόδου τεσσάρων µηνών, οι περισσότερο 

διαµοιρασµένες ειδήσεις ήταν αυτές που αφορούσαν καταστροφές και θανάτους, τις 

τελευταίες ενηµερώσεις για την έκτακτη επικαιρότητα, περίεργες και αστείες ιστορίες, 

προκλητικά σχόλια και αναλύσεις, καθώς και πρωτότυπο και ιδιαιτέρως ξεχωριστό 

περιεχόµενο (Newman, 2011). 

Έτσι, ενώ οι ειδήσεις και οι πολιτικές πληροφορίες που εµφανίζονται και 

διαµοιράζονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να προσελκύσουν την προσοχή 

των χρηστών και να οδηγήσουν σε αυξηµένη ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέµατα ή 

ακόµα και στη δηµιουργία κινήτρου για προσωπική εµπλοκή των χρηστών, υπάρχει µια 

πιθανότητα η χρήση τους να διαστρεβλώνει την πραγµατική εικόνα του κόσµου, 

επηρεαζόµενοι από ψυχολογικούς παράγοντες που οδηγούν τα ανθρώπινα συµφέροντα. 

Στην απέναντι όχθη, υπάρχουν ανταγωνιστικά στοιχεία και αποδείξεις που 

αντιλαµβάνονται τα κοινωνικά µέσα ως µια σφαίρα για πολιτικό διάλογο που 

ενστερνίζεται και δίνει χώρο στην πολιτική ποικιλοµορφία. Στο σύνολό τους, παρά τον 

αυξανόµενο αριθµό µελετών σχετικά µε  τον πολιτικό αντίκτυπο της online κοινωνικής 

δικτύωσης, η σχέση τους παραµένει ασαφής, όπως είναι και ο βαθύτερος µηχανισµός που 

παράγει αυτή τη σχέση. Σε µια προσπάθεια να κατανοηθούν βαθύτερα οι συνέπειες της 

χρήσης των κοινωνικών µέσων, η παρούσα διατριβή παρουσιάζει τρείς µελέτες 

περίπτωσης που εξετάζουν τα πολιτικά αποτελέσµατα αυτής της αλληλεπίδρασης. Με 
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βάση την παραδοχή πως η αλληλεπίδραση µε τα social media επιτρέπει στα άτοµα να 

ενηµερώνονται για τις ειδήσεις και την πολιτική κατάσταση, η τρέχουσα διατριβή εξετάζει 

τις επιπτώσεις της online κοινωνικής δικτύωσης σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις 

δηµοκρατικών δικαιωµάτων. 

Το κοινό στοιχείο που διέπει και τις τρείς µελέτες περίπτωσης αυτής της διατριβής 

είναι η αντίληψη ότι το διαδραστικό περιβάλλον των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µπορεί 

να παράγει µια µετατόπιση από τη σκόπιµη αναζήτηση πληροφοριών στην ακούσια λήψη 

αυτών, και µε αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει την επαφή και αλληλεπίδραση µε την 

πολιτική και τα νέα µέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε µελέτη περίπτωσης εξερευνά 

µια συγκεκριµένη διάσταση του δηµοκρατικού αντίκτυπου από τη χρήση των κοινωνικών 

µέσων, µε πρωταρχικό στόχο να κατανοήσει τη δυναµική τους ως προς την ενηµέρωση 

και τη συµµετοχή των πολιτών. Στο σύνολό της, αυτή η διατριβή ορίζει την έννοια των 

social media ως µια ευρύτερη δηµόσια σφαίρα, και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 

µε τις δυνατότητες, καθώς και τους περιορισµούς στο να µπορέσουν οι εµπλεκόµενοι να 

συµβάλουν ή και να εµπλακούν µε την πολιτική. 

 2.1.5 Τα κοινωνικά δίκτυα ως πηγή ειδήσεων 
Τον Απρίλιο του 2013, η χρηµατιστηριακή αγορά των ΗΠΑ βίωσε ένα απότοµο 

sell-off που προκάλεσε τον δείκτη Standard & Poor's 500 (των 500 µεγαλύτερων εταιριών 

των Η.Π.Α που έχουν κοινές µετοχές στον NYSE ή NASDAQ) να υποχωρεί κατά 0,9%, 

ποσοστό το οποίο ήταν αρκετό για να απωλέσει 130 δισ. $ στην αξία των µετοχών µέσα 

σε λίγα µόλις δευτερόλεπτα (Matthews, 2013). Το περιστατικό προκλήθηκε από ένα 

ψευδές tweet από το λογαριασµό του Associated Press Twitter, το οποίο ενηµέρωνε τα 

εκατοµµύρια των ακολούθων τους πως ο Πρόεδρος Οµπάµα είχε τραυµατιστεί σε µια 

έκρηξη στο Λευκό Οίκο (Bradshaw, Massoudi, & Scannell, 2013). Ενώ το Associated 

Press αντιµετώπισε γρήγορα την κατάσταση ενηµερώνοντας τους αναγνώστες του ότι ο 

λογαριασµός του στο Twitter είχε χακαριστεί και ότι οι πληροφορίες ήταν ψευδείς, ένα 

και µόνο tweet ήταν αρκετό για να στείλει ένα κρουστικό κύµα στη χρηµατιστηριακή 

αγορά (Matthews, 2013). Ήταν κατά τη διάρκεια του ίδιου µήνα που οι ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης φιλοξένησαν µια σειρά από φήµες και εικασίες σχετικά µε τους 

υπόπτους της βοµβιστικής επίθεσης του µαραθωνίου της Βοστώνης (Bradshaw et al, 

2013,. Sanchez, 2013). Η διαφορά µεταξύ των δύο περιστατικών είναι ότι η υπόθεση της 

A.P. αφορούσε την καταχρηστική εκµετάλλευση της «επαληθευµένης» πηγής που είναι 

ευρέως γνωστή ως αναφορά επιβεβαίωσης των γεγονότων, ενώ η έρευνα για τους 
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υπόπτους της βοµβιστικής επίθεσης ενέπλεξε το online κοινό στο να λάβει µέρος σε µια 

σειρά συνεχιζόµενων εικασιών. Και οι δύο περιπτώσεις ωστόσο, απεικονίζουν τον κίνδυνο 

που συνδέεται µε τη διάδοση ανακριβών πληροφοριών στις κοινωνικές πλατφόρµες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των  δυνατοτήτων των κοινωνικών δικτύων στο να 

χρησιµοποιηθούν ως µια αξιόπιστη πηγή ειδήσεων και στη δυνατότητα συµβολής σε µια 

ενηµερωµένη δηµοκρατική κοινωνία, εστιάζοντας στη σχέση τους µε τις διάφορες 

πολιτικές φήµες. 

 2.1.6 Η χρήση των νέων µέσων ενηµέρωσης και ο ρόλος των πολιτικών φηµών 

Δεδοµένου ότι µια υγιής συµµετοχική δηµοκρατία εξαρτάται από την ενεργό 

συµµετοχή των ενηµερωµένων της πολιτών, ο ρόλος των κοινωνικών µέσων στην παροχή 

πληροφοριών µε ακρίβεια καθίσταται ιδιαιτέρως σηµαντική. Η έρευνα έχει δείξει ότι η 

χρήση από τα φυσικά πρόσωπα διαφορετικών πηγών και µέσων ενηµέρωσης µπορεί να 

επηρεάσει σηµαντικά τη γνώση και ενηµέρωση τους σχετικά µε τα θέµατα δηµόσιου 

ενδιαφέροντος (Culbertson & Stempel ΙΙΙ, 1986,  Moy, P., Torres, M., Tanaka, K., & 

Mccluskey, M. R. (2005).), καθώς και τις αντιλήψεις τους γύρω από ένα θέµα (Culbertson 

& Stempel ΙΙΙ, 1986, Moy, P., Torres, M., Tanaka, K., & Mccluskey, M. R. (2005). 

Συγκεκριµένα µέσα ενηµέρωσης τείνουν να είναι πιο αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της 

διαδικασίας µάθησης, όπως για παράδειγµα  τα έντυπα µέσα είναι παραδοσιακά πιο 

αποτελεσµατικά σε σχέση µε την τηλεόραση (Becker & Dunwoody, 1982). 

Το περιβάλλον των νέων µέσων έχει µετατρέψει (µεταβάλει/βελτιώσει) την 

εκφραστική  δεινότητα του µέσου όρου των πολιτών, καθώς τα άτοµα είναι πλέον σε θέση 

να δηµοσιεύουν µηνύµατα και εικόνες που µπορούν να προβληθούν άµεσα στα 

παγκόσµιας εµβέλειας ακροατήρια µε ελάχιστο κόστος (Lupia, A. & Sin, G., 2003). Το 

Διαδίκτυο προσφέρει ποικίλους τρόπους για τη διάδοση ειδήσεων και πληροφοριών, 

καθώς και η διαδικασία πριν από τη δηµοσίευσή αυτών διαφέρει σηµαντικά από εκείνη 

των παραδοσιακών µέσων ενηµέρωσης. Οι πληροφορίες στα παραδοσιακά µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης επιλέγονται, επεξεργάζονται και διαδίδονται αφού πρώτα έχουν 

διασταυρωθεί από έγκυρες πηγές, ενώ από την άλλη πλευρά, οι συντακτικές πολιτικές που 

ακολουθούνται σε πολλές διαδικτυακές πλατφόρµες πληροφοριών είναι ανύπαρκτες, 

άγνωστες, ή διφορούµενες (Flanagin & Metzger, 2000). Αυτά τα χαρακτηριστικά του 

online περιβάλλοντος οδήγησαν τους ερευνητές να προβλέψουν ότι το διαδίκτυο θα 

χρησιµεύσει µελλοντικά όχι µόνο ως πηγή πληροφόρησης αλλά και ως µια δίοδο για τη 

δηµιουργία και διασπορά πολιτικών φηµών (Ayres, 1999). Σε µια µελέτη της “legitimate 
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media” (ηµερήσιες εφηµερίδες και τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων) και της "less legitimate 

media”  (online blogs και έντυπος τύπος χαµηλής υποστάθµης), ο Stempel και οι 

συνεργάτες του (2007) βρήκαν ότι η ανάγνωση ηµερήσιων εφηµερίδων παράλληλα µε την 

online έκδοση τους, επιδρούσε αρνητικά στην ανάπτυξη θεωριών συνωµοσίας σχετικά µε 

τη συµµετοχή της κυβέρνησης των ΗΠΑ στις επιθέσεις της 9/11. Αντίθετα, οι χρήστες που 

διάβαζαν συχνά ειδήσεις από online blogs και ευτελείς φυλλάδες (tabloids) συσχετίστηκαν 

θετικά µε τις πεποιθήσεις περί συνωµοσίας (Stempel, Hargrove, & Stempel, 2007). 

Επιπλέον, οι έρευνες των οµοσπονδιακών αξιωµατούχων αναφέρουν ότι σε πολλές 

ιστοσελίδες και διαδικτυακές οµάδες συζητήσεων βρέθηκαν αµφισβητήσιµες 

πληροφορίες και πηγές σχετικά µε σηµαντικά ιατρικά στοιχεία, ενώ η έκθεση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε µηνύσεις ενάντια σε χρηµατιστές που 

δηµιουργούσαν και κυκλοφορούσαν ψευδείς φήµες για τις τιµές των µετοχών της 

επιχείρησης τους στο διαδίκτυο (Knight Foundation, 2001). Έτσι, ενώ στο διαδίκτυο έχει 

σίγουρα ενισχυθεί η ικανότητα των χρηστών για γρήγορη πρόσβαση και διάδοση 

πληροφοριών, έχει παράλληλα ανοίξει η πόρτα της παραπληροφόρησης ενώ η διασπορά 

φηµών παραµένει υπό αµφισβήτηση (Ayres, 1999; Garrett, 2011). 

 

 2.1.7 Η σύνδεση των Social Media µε την πίστη στις φήµες  
Η εξάπλωση και η πίστη σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στο διαδικτυακό τοπίο 

των µέσων ενηµέρωσης αυξάνεται διαρκώς καθώς ένας αυξανόµενος αριθµός χρηστών 

του διαδικτύου έχει πλέον αγκαλιάσει τα social media ως εναλλακτικά εργαλεία για την 

απόκτηση ειδήσεων και πληροφοριών. Η άνοδος των κοινωνικών µέσων έχει 

επαναπροσδιορίσει το τρόπο διάχυσης των πληροφοριών, µε τη συµπλήρωση και µερικές 

φορές την αντικατάσταση των υφιστάµενων µορφών κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Ratkiewicz et al., 2011). Η ενίσχυση της συνδεσιµότητας και της διαδραστικότητας στις 

διαδικτυακές κοινωνικές πλατφόρµες έχουν επεκτείνει το ρόλο των πολιτών ως 

παραγωγούς και διαδότες πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι µια άνευ προηγουµένου ροή 

ειδήσεων και πληροφοριών στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων (Ratkiewicz et al., 

2011). Η κάλυψη σε πραγµατικό χρόνο της έκτακτης επικαιρότητας, όπως φυσικές 

καταστροφές, τοπικές ειδήσεις έκτακτης επικαιρότητας και άλλα γεγονότα µεγάλης 

κλίµακας στο Twitter για παράδειγµα, αναδεικνύει µια σηµαντική εξέλιξη στη διάδοση 

των ειδήσεων στα online κοινωνικά δίκτυα. Στα online κοινωνικά δίκτυα, οι χρήστες 

µπορούν όχι µόνο να µοιραστούν συνδέσµους µε δηµοσιεύµατα των παραδοσιακών µέσων 
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µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και να διαµοιράσουν εύκολα πληροφορίες για οποιοδήποτε 

θέµα, χωρίς να υποβληθούν σε διαδικασίες επαλήθευσης που απαιτούνται από τους 

επαγγελµατίες δηµοσιογράφους ειδήσεων. Έτσι, η ροή των ειδήσεων (newsfeeds) στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει κεντρικής σηµασίας τόσο για τους παραγωγούς όσο 

και για τους καταναλωτές των ειδήσεων, ενώ η σηµασία τους στη διάδοση των ειδήσεων 

του διαδικτύου συνεχίζει να αυξάνεται (Papacharissi & de Fatima Oliveira, 2012). 

Ενώ η µεγάλης κλίµακας διάδοση των ειδήσεων διευκολύνεται µέσω των 

κοινωνικών µέσων, µπορεί ταυτόχρονα να κινητοποιήσει τους πολίτες να λάβουν µέρος 

σε συλλογικές δράσεις (Papacharissi & de Fatima Oliveira, 2012), ενώ η δοµή του δικτύου 

µπορεί να αξιοποιηθεί για τη διάδοση ανακριβών πληροφοριών ή ανεπιβεβαίωτων φηµών 

(Qazvinia, Rosengren, Radev , & Mei, 2011). Ακόµη και στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 

των κοινωνικών δικτύων µέσω διαδικτύου, µερικοί ερευνητές εξέφρασαν το φόβο ότι αυτά 

τα κοινωνικά δίκτυα θα επιτάχυναν τη ροή της παραπληροφόρησης, 

συµπεριλαµβανοµένων των φηµών, των παραπόνων, των αστείων και της ανατρεπτικής 

επικοινωνίας (Finholt & Sproull, 1990). Οι διαδικασίες που διέπουν τη διάδοση των 

φηµών έχουν πολύ µεγάλη αντιστοίχιση µε τα χαρακτηριστικά αυτά καθ’ αυτά των online 

κοινωνικών δικτύων, καθώς οι φήµες δεν επέρχονται από το πουθενά , αλλά στο πλαίσιο 

κοινωνικών δικτύων (DiFonzo & Bordia, 2007). Πρόσφατες µελέτες περιπτώσεων του 

Twitter κατά τη διάρκεια κάποιας αναδυόµενης κατάστασης κρίσης, δείχνουν ότι ψευδείς 

ή ανεπιβεβαίωτες φήµες µπορούν να εξαπλωθούν πολύ γρήγορα στα social media (Oh, 

Kwon, & Rao, 2010). Για παράδειγµα, µια µελέτη περίπτωσης στο Twitter µετά το σεισµό 

του 2010 στη Χιλή, δείχνει ότι o αριθµός των tweets που ταξινοµούνται ως ψευδείς φήµες 

ήταν µεγαλύτερος από τα tweets µε επιβεβαιωµένες αλήθειες (Mendoza, Poblete, Castillo, 

2010).  

Η έρευνα έχει επίσης δείξει ότι ενώ τα άτοµα µπορεί να αµφισβητήσουν την 

εγκυρότητα των φηµών, υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες είναι ιδιαιτέρως πιο πιθανό να 

δεχτούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ως αληθείς (Garrett, 2011). Η δύναµη των Word-of-

mouth παραποµπών έχει εµπειρικά αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικός 

µηχανισµός πειθούς (Brown & Reingen, 1987) και ο ρόλος των διαµορφωτών της κοινής 

γνώµης στη διαµόρφωση της κατανόησης και της άποψης των ανθρώπων σε δηµόσιες 

υποθέσεις έχει παρουσιαστεί σε προηγούµενες µελέτες (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 

1944). Σε µια µελέτη πολιτικής φήµης στο διαδίκτυο, (Garrett 2011) βρέθηκε ότι η 

αποστολή emails µεταξύ φίλων και µελών µιας οικογένειας ως πηγή πολιτικής 
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πληροφόρησης αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα τόσο της έκθεσης όσο και της πίστης 

σε πολιτικές φήµες. Η διαπίστωση αυτή ήρθε σε αντίθεση µε την επίδραση της χρήσης 

των παραδοσιακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία στην πραγµατικότητα αυξάνουν 

την έκθεση σε φήµες και συνδέονται σηµαντικά µε την πίστη σε φήµες (Garrett, 2011). 

Στα πλαίσια αυτά, σε θεωρητικό-βιβλιογραφικό  επίπεδο διερευνάται  το κατά πόσο 

χρησιµοποιούνται τα κοινωνικά µέσα ως πηγή ειδήσεων και κατά πόσο υπάρχει 

µεγαλύτερη πιθανότητα διασποράς και πίστης σε ανεπιβεβαίωτες πολιτικές φήµες, σε 

σχέση µε τη χρήση παραδοσιακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Πιο συγκεκριµένα, 

διερευνάται  κατά πόσο η χρήση των κοινωνικών µέσων ως πηγή ειδήσεων θα έχει θετικό 

συσχετισµό µε την πίστη των χρηστών σε πολιτικές φήµες. Από την άλλη πλευρά, η χρήση 

των παραδοσιακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης αναµένεται πιθανώς να µειώσει την 

πιθανότητα πίστης σε πολιτικές φήµες και να αποδυναµώσει τη σχέση µεταξύ της χρήσης 

των social media και της πίστης σε φήµες. 

 

 2.1.8 Χαρακτηριστικά ενός δικτύου 
Από τη στιγµή που η διασπορά φηµών συµβαίνει σε κοινωνικά πλαίσια, τα 

χαρακτηριστικά του δικτύου διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στον καθορισµό των 

επιπτώσεων µιας φήµης (Watts, 2003). Μελέτες έχουν δείξει ότι οι φήµες κυκλοφορούν 

στο εσωτερικό και όχι σε όλη την έκταση των οµοιογενών δικτύων ενώ τείνουν να 

παράγουν δυσανάλογη έκθεση σε συγκεκριµένες φήµες (DiFonzo & Bordia, 2007). Τα 

οµοιογενή δίκτυα παρέχουν επίσης λιγότερη πληροφοριακή πολυµορφία και λιγότερες 

ευκαιρίες για την ανίχνευση των ανακριβειών (DiFonzo, 2010). Σε µια µελέτη των 

δικτύων µε διαφορετικά επίπεδα οµοιογένειας, η ίδια φήµη ήταν πιο πιθανό να είναι 

κυρίαρχη σε ένα πιο σφιχτά δεµένο και συγκεντρωµένο δίκτυο (Trpeski, Tang, & Kocarev, 

2010), γεγονός που υποδεικνύει ότι τα άτοµα που εµπλέκονται στα οµοιογενή κοινωνικά 

δίκτυα είναι πιο πιθανό να έχουν εκτεθεί στην ίδια φήµη (Festinger et al, 1948;. DiFonzo, 

2010). 

Επιπλέον, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ενίσχυση της σπείρας  (spiral) σε οµογενή 

δίκτυα (Slater, 2007), καθώς επίσης η θετική ανάδραση µέσα σε κλειστές οµάδες είναι 

πιθανό να δώσει µια ιδιαίτερη και συγκεκριµένη ερµηνεία των γεγονότων έτσι ώστε να 

διαδοθεί ευκολότερα και πιο γρήγορα στο δίκτυο. Οι φήµες τείνουν να αποκτούν σταδιακά 

µεγαλύτερη αξιοπιστία και επίκληση, όσο περισσότεροι γείτονες στο δίκτυο κάποιου τις 

υιοθετούν (Ratkiewicz et al., 2011). Αφού οι φήµες ξεπεράσουν το όριο για να γίνει 
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ευρέως διαδεδοµένες σε ένα δικτύου, τείνουν να θεωρούνται ως «κοινή γνώση» µεταξύ 

των µελών του εν λόγω δικτύου (Ratkiewicz et al., 2011). Συνεπώς, αναµένεται  όσο 

υψηλότερα είναι τα επίπεδα της αντιληπτής οµοιότητας στα online κοινωνικά δίκτυα, τόσο 

µεγαλύτερη η πιθανότητα απήχησης µιας συγκεκριµένης φήµης σε ένα κοινωνικό δίκτυο.  

 2.2  Βασικές Έννοιες του Πολιτικού Μάρκετινγκ 
Πριν εντρυφήσουµε στις βαθύτερες έννοιες του πολιτικού µάρκετινγκ, θα 

παρουσιαστούν κάποιες θεµελιώδεις έννοιες του συµβατικού µάρκετινγκ, πάνω στην βάση 

των οποίων στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε το θεωρητικό του υπόβαθρό και έγινε το 

εναρκτήριο λάκτισµα για τη διάνθηση του.  

 2.2.1 Χρονική αναδροµή 
Η πρακτική εφαρµογή του πολιτικού µάρκετινγκ, σύµφωνα µε τους Baines & Egan 

(2001) συµπεραίνουν ούτι είναι πανάρχαια παρότι το φαινόµενο είναι νέο σε θεωρητικό 

επίπεδο και σε ιστορικούς όρους. Ως το πλέον παλαιότερο παράδειγµα αναφέρουν τις 

εκλογές που προκηρύσσονταν για την κατάκτηση θέσεων στα στρατιωτικά δικαστήρια 

από τον Τιβέριο και αργότερα το νεότερο αδερφό του Γάιο Γράκχο, τον δεύτερο αιώνα 

π.Χ. στην αρχαία Ρώµη. Τέλος, σύµφωνα µε τον Fletcher (1997), το πολιτικό µάρκετινγκ 

είναι το παλαιότερο είδος µάρκετινγκ που υπάρχει.  

Οι ΗΠΑ σαφώς οφείλουν να αναγνωριστούν ως πρωτοπόρες στην µελέτη και 

ανάλυση της όλης διαδικασίας του Πολιτικού Μάρκετινγκ, µε σηµείο αναφοράς τις 

προεδρικές καµπάνια του Kennedy εναντίον του Nixon, όπου ο πρώτος έπειτα από 

καθοδήγηση ειδικών στο κοµµάτι των δηµοσίων σχέσεων κατάφερε να κερδίσει την 

τηλεοπτική του αναµέτρηση ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και στην ραδιοφωνική. Αυτή η 

πρωτοπόρα για την εποχή προεδρική τηλεοπτική διαµάχη του 1960 στις Η.Π.Α, αποτέλεσε 

την πιο τρανή απόδειξη της απόλυτης επιρροής της τηλεόρασης καθώς και της δύναµης 

της εικόνας έναντι της ουσίας της πολιτικής (Scammell 1999). Ο Kennedy, έπειτα από την 

ύστερη ανάλυση που έγινε στην στρατηγική που ακολούθησε σε αυτή την τηλεοπτική του 

καµπάνια, θεωρείται ότι εισήγαγε µια επαναστατική προσέγγιση, διαµορφώνοντας την 

πολιτική του καµπάνια βάσει των πλέον σύγχρονων και εξεζητηµένων στρατηγικών 

µάρκετινγκ και επικοινωνίας (Hart 1999). Ο Newman (1994) επίσης αναφέρει τον 

«θρίαµβο» του R. Nixon το 1969 µε τη βοήθεια διαφηµιστών της Madison Avenue, που 

φέρεται να σηµατοδότησε την «πραγµατική επιρροή του µάρκετινγκ» στην πολιτική 

(παρατίθεται από τη Scammell 1999, σελ. 724). Οι ΗΠΑ γενικότερα οφείλουµε να 
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παραδεχτούµε ότι αποτέλεσαν ένα σαφές παράδειγµα πρώιµης χρήσης τυπικών εργαλείων 

του µάρκετινγκ όπως η πολιτική διαφήµιση, η απευθείας ταχυδρόµηση και οι ενέργειες 

δηµοσιότητας (publicity stunts) (Newman 1999).  

Στην Γηραιά Αλβιώνα από την άλλη πλευρά, το φαινόµενο του πολιτικού 

µάρκετινγκ εδραιώθηκε τη δεκαετία του ’80 µε την πολιτική ηγεσία στα χέρια των 

Thatcher και Kinnock, οι οποίοι είχαν σαφή στόχο στον έλεγχο της αντένας των Μ.Μ.Ε 

και στην ενοποίηση όλων των ενεργειών πολιτικής επικοινωνίας (Harris 2001b). Οι Lock 

& Harris (1996) σηµειώνουν ότι η αφίσα «Labour Isn’t Working» των Saatchi και Saatchi 

για το Συντηρητικό Κόµµα, σηµατοδότησε την αρχή των αναλύσεων περί πολιτικού 

µάρκετινγκ, ενώ́ ο Harrop (1990) αναφέρει: «η δεκαετία του ’80 ήταν ζωτική για την 

ανάπτυξη του πολιτικού µάρκετινγκ στη Μεγάλη Βρετανία.  

Η δεκαετία του ’90 σαφώς µπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν αυτή η οποία ανέδειξε το 

πολιτικό µάρκετινγκ ως αναπόσπαστο στοιχείο της όλης πολιτικής διαδικασίας (Egan 

1999), µε τον Wring (1999) να αναφέρει χαρακτηριστικά για την «αποίκιση των πολιτικών 

εκστρατειών από το µάρκετινγκ» στο τέλος του 20ου αιώνα (σελ. 41).  Αναφορικά µε τη 

µελέτη του πολιτικού µάρκετινγκ, διαβάζουµε ότι η έννοια γεννήθηκε στις ΗΠΑ (Cutlip 

1994, Kavanagh 1995 παρατίθεται από τον Harris 2001b). Κάποιοι συγγραφείς ορίζουν 

την απαρχή της στη δεκαετία του ’50 και του ’60 (Maarek 1995). 

Η πρώτη αναφορά στον όρο “πολιτικό µάρκετινγκ” γίνεται από τον Αµερικανό 

συγγραφέα Stanley Kelley στη µελέτη του το 1956 για την αυξανόµενη επιρροή των 

«επαγγελµατιών της πειθούς» στην πολιτική (Wring 1997 & 1999, Scammell 1999). Το 

πολιτικό µάρκετινγκ ως όρος αρχικά υπήρξε συνώνυµο της «προπαγάνδας», εφόσον ο 

σκοπός του ήταν η µαζική πειθώ (Scammell 1999).  

Ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον για το πολιτικό µάρκετινγκ αρχίζει να παρατηρείται τη 

δεκαετία του ’70 (Baines & Egan 2001), όταν Αµερικανοί µελετητές όπως ο Avraham 

Shama (1973) και ο Philip Kotler (1975) άρχισαν να αναλύουν για πρώτη φορά θεωρητικές 

βάσεις για το αντικείµενο. Στην Ευρώπη πάλι, ακαδηµαϊκοί αρχίζουν δειλά να εξετάζουν 

την πολιτική διάσταση του µάρκετινγκ. Έως τα µέσα της δεκαετίας του ‘80 µια σταθερή 

ροή ερευνών και µελετών που αναλύουν την ανάδυση του φαινοµένου βοήθησαν να 

επιβεβαιωθεί η σηµασία του φαινοµένου (Mauser 1983, Newman & Sheth 1985 

παρατίθεται από τον Wring 1997). Το πολιτικό µάρκετινγκ ωστόσο θεωρείται ακόµα ένας 

νέος και σχετικά εµβρυώδης ακαδηµαϊκός κλάδος (Baines, Harris & Lewis 2002). 
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 2.2.2 Ορισµός του Πολιτικού Μάρκετινγκ 

Κάνοντας µια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η Scammell (1999, σελ. 

718) αναφέρεται σε πλείστους συνάδεις όρους στην προσπάθεια του να αποδώσει τον όρο 

ορθά και ουσιαστικά: «πολιτικό µάρκετινγκ» ή «πολιτικό µάνατζµεντ», «συσκευασµένη 

πολιτική» (packaging politics, Franklin 1994), «προωθητική πολιτική» (promotional 

politics, Wernick 1991), ή πιο γενικά «σύγχρονη πολιτική επικοινωνία» (modern political 

communications, Maarek 1995). Σύµφωνα µε την Scammell, η πληθώρα των ορισµών 

απεικονίζει τις διάφορες οπτικές του συγκεκριµένου πεδίου.  

Σύµφωνα µε την συγγραφέα, οι αναλυτές των πολιτικών εκστρατειών συµφωνούν 

ότι το µάρκετινγκ είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, διαφωνούν όµως στο γεγονός ότι το 

µάρκετινγκ από µόνο του αρκεί. Εποµένως, στο πλαίσιο αυτής της µελέτης των 

εκστρατειών, το πολιτικό µάρκετινγκ, ακόµη και όταν χρησιµοποιείται, ουσιαστικά 

υποβαθµίζεται. Από την άλλη πλευρά, η βιβλιογραφία της πολιτικής επικοινωνίας τείνει 

να χαρακτηρίζει το πολιτικό µάρκετινγκ ως µια µόνο όψη διαφόρων ευρύτερων 

λειτουργιών. 

Η τρίτη ανάλυση του πολιτικού µάρκετινγκ πηγάζει από τους κλάδους του 

µάνατζµεντ και του µάρκετινγκ. Η κύρια διακριτή συµβολή της βιβλιογραφίας του 

µάρκετινγκ είναι, σύµφωνα µε τον Harrop (1990), η έµφαση στη στρατηγική. 

Μετατοπίζοντας το επίκεντρο από τις τεχνικές της επικοινωνίας και προώθησης στους 

γενικούς στρατηγικούς στόχους ενός πολιτικού οργανισµού, το µάρκετινγκ ουσιαστικά 

αντιστρέφει την οπτική της µελέτης των εκστρατειών και της πολιτικής επικοινωνίας 

(Scammell 1999). Το µάρκετινγκ δεν αποτελεί πλέον ένα υποσύνολο ευρύτερων 

λειτουργιών, αντιθέτως εντάσσει την πολιτική επικοινωνία στο πεδίο του, εφόσον οι 

επικοινωνιακές και προωθητικές ενέργειες είναι τµήµα του συνολικού µείγµατος 

µάρκετινγκ.  

Έχοντας µια πληθώρα αναλύσεων πάνω στο εξεταζόµενο αντικείµενο µας, 

θεωρούµε ότι ο πλέον ενδεικτικός και εµπεριστατωµένος, είναι αυτός του Henneberg 

(1997), σύµφωνα µε τον οποίο το «πολιτικό µάρκετινγκ είναι η επιδίωξη εδραίωσης, 

διατήρησης και βελτίωσης µακροπρόθεσµων σχέσεων µε τους ψηφοφόρους, κερδοφόρων 

για την κοινωνία και τα πολιτικά κόµµατα, µε τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι 

στόχοι των µεµονωµένων πολιτικών δρώντων και οργανισµών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

αµοιβαία ανταλλαγή και εκπλήρωση υποσχέσεων» (παρατίθεται από τον Henneberg 1996, 

σελ. 777). 
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 2.2.3 Η Φιλοσοφία του Μάρκετινγκ 
Ο όρος φιλοσοφία του µάρκετινγκ (the marketing concept) στηρίζεται στη θεωρία 

ότι το «έργο µιας επιχείρησης δεν είναι να βρει τους κατάλληλους πελάτες για τα προϊόντα 

της αλλά τα κατάλληλα προϊόντα για τους πελάτες της» (Kotler 2003, σελ. 19). Το 

λεγόµενο λοιπόν marketing concept αποτελεί λοιπόν µια φιλοσοφία πελατοκεντρική µε 

σαφή προσανατολισµό στον καταναλωτή, «τοποθετώντας τον στην αρχή παρά στο τέλος 

του κύκλου παραγωγή-κατανάλωση» (Baker, 1991 παρατίθεται από την Scammell 1999, 

σελ. 725).  

 Η φιλοσοφία του µάρκετινγκ οδηγεί στον όρο του προσανατολισµού στην αγορά 

(market orientation), δηλαδή την εµφανής συµπεριφορά µιας επιχείρησης στα πλαίσια του 

µάρκετινγκ και το µέσο για την υλοποίησή αυτού (O’Cass 2001a, 2001b). Η επιχείρηση 

που προσανατολίζεται στην αγορά της είναι πολύ πιθανότερο να έχει τόσο 

ικανοποιηµένους όσο και αφοσιωµένους (σταθερούς στο χρόνο) πελάτες. Εποµένως, ο 

χρονικός ορίζοντας της επιτυχίας µιας επιχείρησης που επιδεικνύει τα χαρακτηριστικά του 

προσανατολισµού στην αγορά είναι µακροπρόθεσµος (Lees-Marshment 2001). Τέλος, η 

επιχειρηµατική φιλοσοφία έχει ως κλειδί για την επίτευξη των στόχων µιας επιχείρησης 

την βαθύτερη ικανοποίηση των επιθυµιών και των αναγκών των πελατών της, µε τρόπο 

πιο αποτελεσµατικό από τους ανταγωνιστές της (Kotler 2003). 

Μια επιχείρηση ωστόσο, πέραν του marketing concept, µπορεί να υιοθετήσει το 

λεγόµενο «product concept» µε στόχευση και προσανατολισµό στο προϊόν της. Αυτό 

σηµαίνει ότι εστιάζει στην παραγωγή του καλύτερου δυνατού προϊόντος µε τρόπο όσο το 

δυνατόν αποδοτικότερο και οικονοµικότερο (Kotler 2003), ή ακόµα να υιοθετήσει το 

«selling concept», µε αποτέλεσµα τον προσανατολισµό της στις πωλήσεις. Μια τέτοια 

επιχείρηση επιδεικνύει την ίδια στάση έναντι του σχεδιασµού του προϊόντος της, αλλά 

επενδύει πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια στην πώλησή του.  

Στη βιβλιογραφία του µάρκετινγκ (Keith 1960), υποστηρίζεται ότι εξαιτίας 

αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς, οι επιχειρήσεις διήλθαν τριών σταδίων, 

µετακινούµενες από µια προσέγγιση προσανατολισµένη στο προϊόν και στις πωλήσεις 

προς την εστίαση στον πελάτη ή στο µάρκετινγκ. Συνεπώς – και εξαιτίας αυτού που το 

Chartered Institute of Marketing περιέγραψε ως «µια µετακίνηση ισχύος στο πλαίσιο της 

αγοράς από τον πωλητή στον αγοραστή» (Gilbert & Bailey 1990 παρατίθεται από την 

Scammell 1999, σελ. 725) – το µάρκετινγκ άρχισε από τη δεκαετία του ’60 και µετά να 
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κυριαρχεί στην εµπορική σκέψη, εξαλείφοντας σταδιακά τους προσανατολισµούς στο 

προϊόν και στις πωλήσεις και έγινε ο θεµέλιος λίθος της επιχειρηµατικής φιλοσοφίας 

(Scammell 1999). 

Καταλήγοντας, παραθέτουµε τον ορισµό του µάρκετινγκ από την American 

Marketing Association: «Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία σχεδιασµού και εκτέλεσης της 

σύλληψης, τιµολόγησης, προώθησης και διανοµής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών µε στόχο 

τη δηµιουργία ανταλλαγών που να ικανοποιούν στόχους ατόµων και οργανισµών» (Kotler 

2003, σελ. 9). 

 2.2.4 Η Φιλοσοφία του Μάρκετινγκ στην Πολιτική 

Η αρχή της µελέτης του έχει τις ρίζες της στο αυξανόµενο ενδιαφέρον των 

ερευνητών για την ευρύτερη εφαρµογή εννοιών και εργαλείων του µάρκετινγκ. 

Πρωτοπόροι της «διεύρυνσης της φιλοσοφίας του µάρκετινγκ», υπήρξαν το 1969 οι Kotler 

και Levy. Στην οµώνυµη ανάλυσή τους («Broadening the Concept of Marketing») για την 

εφαρµογή του µάρκετινγκ σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, οι δύο θεωρητικοί 

αµφισβήτησαν την περιορισµένη, παραδοσιακά, ενασχόληση του µάρκετινγκ µε την 

επιχειρηµατική σφαίρα προτάσσοντας τη θέση ότι η ουσία του µάρκετινγκ βρίσκεται στη 

γενική ιδέα της ανταλλαγής και όχι στη στενότερη έννοια της αγοραστικής συναλλαγής. 

Το άρθρο των Kotler και Levy σηµατοδότησε ουσιαστικά την αρχή της µελέτης του 

πολιτικού µάρκετινγκ, µε την έννοια της εφαρµογής εννοιών του µάρκετινγκ για την 

ανάλυση πολιτικών και εκλογικών φαινοµένων. Οι συγγραφείς τέλος, πρότειναν να 

αποτελέσουν οι εκλογές έναν από τους νέους τοµείς ενδιαφέροντος για το µάρκετινγκ. 

Αργότερα, ο ίδιος ο Kotler (1975) ανέπτυξε λεπτοµερέστερα το επιχείρηµά του 

περί της ακαταλληλότητας της εφαρµογής της θεωρίας της ανταλλαγής (exchange theory) 

στην πολιτική, το οποίο έχει έκτοτε ασπαστεί σειρά άλλων µελετητών (πχ. Shama 1973, 

Niffenegger 1988, Reid 1988, Wring 1997). Η γενικότερη ιδέα είναι ότι όπως οι πωλητές 

αγαθών τα ανταλλάσσουν έναντι κάποιου χρηµατικού ποσού, έτσι και τα πολιτικά 

κόµµατα και οι υποψήφιοι αυτών, ανταλλάσσουν υποσχέσεις και πολιτική 

αντιπροσώπευση σε αντάλλαγµα ψήφων (Kotler 1975). 

 2.2.5 Η Φιλοσοφία του Πολιτικού Μάρκετινγκ 

Αν θα έπρεπε να κάνουµε κάποια αντιστοίχιση της επιχειρηµατικής φιλοσοφίας 

του µάρκετινγκ µε την πολιτική, τότε θα µπορούσαµε να πούµε ότι το κόµµα ή ο 

υποψήφιος που την έχει υιοθετήσει, επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του µέσω της 
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προσαρµογής του στις ανάγκες των ψηφοφόρων και της ικανοποίησης αυτών (Reid 1988). 

Ο O’Cass (1996) αναµένει ότι εάν το προϊόν ενός πολιτικού κόµµατος σχεδιάζεται 

λαµβάνοντας υπόψη τις αξίες και τις ανάγκες των ψηφοφόρων, η ικανοποίηση των 

τελευταίων θα αυξηθεί και θα νιώθουν ότι ανήκουν σε έναν πολιτικά ευαίσθητο οργανισµό 

(Newman & Sheth 1987 παρατίθεται από τον O’Cass 1996). Στην ίδια εργασία, ο O’Cass 

(1996, σελ. 60) αποπειράται έναν ορισµό της φιλοσοφίας του πολιτικού µάρκετινγκ (the 

political marketing concept): «Οι κοµµατικές αποφάσεις θα πρέπει να είναι 

προσανατολισµένες στους ψηφοφόρους προκειµένου να καθορίζονται οι ανάγκες και οι 

επιθυµίες τους και να γίνονται προσπάθειες να ικανοποιούνται αυτές µέσα στα ιδεολογικά 

όρια του κόµµατος, ενώ́ µέτρο της αποτελεσµατικότητας του µάρκετινγκ δεν θα πρέπει να 

είναι τα εκλογικά ποσοστά του κόµµατος αλλά οι κοινοβουλευτικές του έδρες». 

Όπως και στο επιχειρηµατικό, έτσι και στο πολιτικό µάρκετινγκ, ένα κόµµα βάση 

της πολιτικής του φιλοσοφίας, αναπτύσσει προσανατολισµό είτε στην αγορά είτε στους 

ψηφοφόρους του (voter orientation). Αντίστοιχα, ένα κόµµα µπορεί να είναι 

προσανατολισµένο στο προϊόν ή στις πωλήσεις.  

Τα πολιτικά κόµµατα διήλθαν και διέρχονται ακόµα από τα ίδια τρία στάδια που 

αναφέρθηκαν προηγούµενα για τις επιχειρήσεις, µεταβαίνοντας από την εστίαση στο 

προϊόν, στον προσανατολισµό στις πωλήσεις και τελικά στο µάρκετινγκ (Smith & 

Saunders 1990, Lees-Marshment 2001), εξαιτίας των συνεχόµενων µεταβολών στην 

πολιτική αγορά (Lees-Marshment 2001). 

 2.3  Πολιτικό µάρκετινγκ και ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 2.3.1 Ανάλυση του όρου «social media” 
Με τον όρο social media, δηλαδή ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ορίζουµε µια νέα µορφή και κατηγορία εργαλείων επικοινωνίας στα οποία η χρήστες κάτω 

από την ασπίδα του διαδικτύου µπορούν να διαµοιράσουν και να λάβουν πληροφόρηση.  

Τα Social Media είναι µια κατηγορία online media ουσιαστικά, όπου στον όρο media θα 

µπορούσαµε να δώσουµε τον ορισµό της σύγχρονης επικοινωνίας µιας και όλα όσα 

αναφέρουµε παραπάνω δεν είναι τίποτα άλλο από σύγχρονους διαµοιραστές πληροφορίας 

(information distributor). Οποιαδήποτε είδους και ποιότητα πληροφορίας µπορεί να 

ταξιδέψει µέσα από πληθώρα εφαρµογών του διαδικτύου. Η διαφορά µε τις παραδοσιακές 

µορφές επικοινωνίας είναι αρχικά το εύρος που µπορεί να µεταδοθεί η πληροφορία και 

κατά δεύτερον ότι ο χρήστης είναι ο βασικός πρωταγωνιστής. Τα social media είναι ένα 
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σύγχρονο απλοποιηµένο εργαλείο επικοινωνίας. Ωστόσο η χρήση του και ειδικότερα η 

αποτελεσµατικότητα του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον χρήστη.  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος προσπαθειών προσδιορισµού του 

όρου, αλλά και τη διαφορετικότητα των ορισµών και την ποικιλοµορφία των απόψεων 

που κυριαρχούν για τα social media, υπάρχει ένα βασικό σηµείο σύγκλισης. Τα social 

media είναι αυτά τα µέσα τα οποία µε τη χρήση της τεχνολογίας (Web, mobile, Internet) 

επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών µετατρέποντας µε αυτό τον τρόπο 

την ανθρώπινη επικοινωνία σε ζωντανό διάλογο, µε κοινό στόχο τη δηµιουργία και 

ανταλλαγή περιεχοµένου, δηλαδή τη δηµιουργία περιεχοµένου που να έχει αξία για όλους.  

Ο ορισµός των social media µπορεί ίσως να γίνει πιο κατανοητός αν εξετάσουµε 

µεµονωµένα τους δυο επιµέρους όρους που τον συνθέτουν. Ο όρος media αναφέρεται σε 

όλα τα µέσα που συµβάλλουν στην πληροφόρηση, την ενηµέρωση, την διάχυση των 

γνώσεων, τη διάδοση των ιδεών, την ανταλλαγή απόψεων και την επικοινωνία. Ο όρος 

media, εποµένως ενέχει τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας όπως είναι οι εφηµερίδες, τα 

περιοδικά, τα βιβλία, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση αλλά και τα πιο σύγχρονα στα οποία 

εντάσσεται το internet όπως και οι ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, 

όπως οι δυνατότητες web και mobile. 

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, η τεχνολογία Web.2.0 αποτελεί την πλατφόρµα 

στην οποία περιεχόµενο και εφαρµογές δεν δηµιουργούνται και δεν δηµοσιεύονται από 

τους χρήστες, αντιθέτως µπορούν διαρκώς να τροποποιούνται µέσα από τη συνεργασία 

και τη συµµετοχή όλων των χρηστών και την αξιοποίηση των διαφόρων λειτουργικών 

εργαλείων όπως είναι τα Adobe Flash, RSS2 και AJAX. Έτσι λοιπόν, ενώ η τεχνολογία 

Web 2.0 αποτελεί την πλατφόρµα, το ιδεολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για την 

εξέλιξη των social media, το User Generated Content µπορεί να θεωρηθεί το άθροισµα 

όλων των πιθανών τρόπων και µέσων µε τους οποίους τα άτοµα µπορούν να κάνουν χρήση 

των social media. Από τα παραπάνω καταλήγουµε στο γεγονός ότι τα social media 

αποτελούν ένα σύνολο εφαρµογών, βασισµένων στις δυνατότητες που προσφέρει το 

διαδίκτυο, οι οποίες βασίζονται στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεµέλια του Web 2.0 και 

επιτρέπουν τη δηµιουργία και ανταλλαγή User Generated Content περιεχοµένου.  

O όρος λοιπόν social αναφέρεται στον ανθρώπινο παράγοντα που εντάσσεται στη 

διαδικασία της επικοινωνίας ή αλλιώς κοινωνικής διαδραστικότητας ενώ κινητήρια 

δύναµη για την κοινωνική δικτύωση των χρηστών αποτελεί η φυσική ροπή και επιθυµία 

για έλεγχο της εικόνα τους και καθορισµό των εντυπώσεων που διαµορφώνουν για αυτούς 
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οι υπόλοιποι χρήστες, καθιστώντας αναγκαία τη διαµόρφωση και την οικοδόµηση 

κοινοτήτων και δικτύων που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή και την κινητοποίηση των 

συµµετεχόντων. (http://www.nevillehobson.com/2011/04/12/how-would-you-define-

social-media). Ειδοποιός διαφορά των social media από τις παραδοσιακές µορφές 

επικοινωνίας αποτελεί το γεγονός ότι επιτρέπει τη διάδοση οποιουδήποτε είδους και 

ποιότητας πληροφορίας στο διαδίκτυο. Αποτέλεσµα αυτού είναι το γεγονός ότι ο βασικός 

πρωταγωνιστής των social media είναι ο ίδιος ο χρήστης, καθώς αυτός µε τη δυναµική, 

συµµετοχή και αλληλεπίδραση του µε τους υπόλοιπους χρήστες καθορίζει σε κυρίαρχο 

βαθµό την αποτελεσµατικότητα και την επίδραση ενός απλοποιηµένου εργαλείου 

επικοινωνίας, όπως είναι τα social media 

Έτσι, τα social media αποτελούν αδιαµφισβήτητο σηµάδι εξέλιξης, επανάστασης 

και συµµετοχής. Αποτελούν σηµαντική εξέλιξη και καινοτοµία στον τρόπο που 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ των ατόµων, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις 

το email. Αποτελούν µια νέα µορφή επανάστασης, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία 

κατακτιέται η πρόσβαση στην ελεύθερη, στιγµιαία και παγκόσµια επικοινωνία. Βοηθούν 

και ενισχύουν την ικανότητα του κάθε ατόµου να συµβάλλει στη διαδικασία της 

επικοινωνίας αναλαµβάνοντας το ρόλο του δηµιουργού, εκδότη και δηµοσιευτή της 

είδησης  (http://heidicohen.com/social-media-definition/). 

 2.3.2 Τύποι και µορφές των social media 
Τα social media διακρίνονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες µε βάση τον  βαθµό 

έκθεσης του κάθε χρήστη σε συνδυασµό µε την πληθώρα των µέσων που διαθέτει για να 

πραγµατοποιήσει την αυτοπροβολή του. 

 

Blogs 
Τα Blogs αποτελούν συγκεκριµένους τύπους ιστοσελίδων οι οποίες συνήθως 

εκθέτουν την είσοδο σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες µε αντίστροφη χρονολογική σειρά, µε 

βάση την οποία η πιο πρόσφατη δηµοσίευση βρίσκεται στην κορυφή της ιστοσελίδας. Τα 

blogs συνήθως αποτελούν προσωπικές ιστοσελίδες, οι οποίες περιέχουν από προσωπικά 

ηµερολόγια έως περιλήψεις και σχόλια, όπου ο χρήστης / εκδότης δηµοσιεύει πληροφορίες  

και περιεχόµενα που εµπίπτουν στα προσωπικά του ενδιαφέροντα 

(https://beta.wikiversity.org/wiki/Social_Media,_Viral_Marketing_and_Crowdsourcing). 

Τα blogs, αν και διαχειρίζονται από ένα χρήστη προσφέρουν τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των χρηστών µε τη προσθήκη σχολίων. Αντιπροσωπευτικότερα 
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παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας των social media αποτελούν τα WordPress.com, 

TypePad και Blogger.  

 

Collaborative Projects  

Τα Collaborative Projects είναι η πιο διαδεδοµένη και απλή µορφή µε την οποία 

εµφανίζονται τα social media, καθώς στηρίζονται κατά κύριο λόγω στη διαµόρφωση 

κειµένων και επακόλουθα επιτρέπουν µία απλή ανταλλαγή πληροφοριών. Πιο 

συγκεκριµένα, καθιστούν δυνατή την από κοινού και ταυτόχρονη δηµιουργία και 

τροποποίηση περιεχοµένου από πολλούς χρήστες. Τα Collaborative Projects 

περιλαµβάνουν τις ακόλουθες υποκατηγορίες:  

Τα Wikis, όπως η Wikipedia, PBwiki, Wetpaint, αναφέρονται στη δηµιουργία 

περιεχοµένου στο διαδίκτυο από πολλαπλούς χρήστες που επεξεργάζονται το ίδιο 

περιεχόµενο, µε διαφορετική συχνότητα και από διαφορετικά µέρη. Ο κάθε χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να προσθέτει νέα άρθρα ή να τροποποιεί υπάρχοντα χρησιµοποιώντας το 

πιο απλό εργαλείο, το web browser. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η 

Wikipedia, µία online εγκυκλοπαίδεια µε περισσότερα από 13 εκατοµµύρια άρθρα 

γραµµένα από χρήστες διαθέσιµα σε 230 διαφορετικές γλώσσες.  

To Social Bookmarking, όπως τα Delicious, Stumble Upon και Digg επιτρέπουν 

στους χρήστες να µοιράζονται µεταξύ τους, να οργανώνουν, να αναζητούν και να 

αξιολογούν ιστοσελίδες και συνδέσµους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα Bookmarks 

λειτουργούν ως ψήφος επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες 

να εκφράσουν την προσωπική τους αρέσκεια ή δυσαρέσκεια, κατατάσσοντας το θέµα που 

εξασφαλίζει τις περισσότερες ψήφους στην κορυφή της εκάστοτε ιστοσελίδας ή 

συνδέσµου.  

Τα Collaborative Projects, αν και από πολλούς θεωρούνται, ίσως, η πιο 

δηµοκρατική έκφανση διαµόρφωσης περιεχοµένου από τους χρήστες (User Generated 

Content ) (Kaplan, A. M., & Haenlein, M. 2012) έχουν το µειονέκτηµα ότι οι πληροφορίες  και 

το περιεχόµενο που ενσωµατώνουν δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στην 

πραγµατικότητα και την αλήθεια. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη τάση να τα πιστεύουν και 

να τα θεωρούν ως αλήθεια.  

 

Content Communities  
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Τα Content Communities αποτελούν κοινότητες / δίκτυα περιεχοµένου που δίνουν 

τη δυνατότητα στους χρήστες τους να µοιράζονται πληροφορίες , η µορφή των οποίων 

ποικίλει. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το BookCrossing, ένα δίκτυο από 

750.000 χρήστες από 130 χώρες που µοιράζονται και ανταλλάσσουν βιβλία, το Flickr, 

µέσω του οποίου ανταλλάσσονται φωτογραφίες, το Youtube, που φιλοξενεί µια πληθώρα 

οπτικοακουστικού υλικού από όλον τον κόσµο, και το Slideshare, όπου ανταλλάσσονται 

παρουσιάσεις PowerPoint (Kaplan, A. M., & Haenlein, M., 2012). Η δηµιουργία µίας σελίδας 

µε το προσωπικό προφίλ του χρήστη δεν είναι απαραίτητη για τους χρήστες των content 

communities. Ωστόσο, στην περίπτωση δηµιουργίας της, περιλαµβάνονται και 

δηµοσιεύονται µόνο πολύ βασικές πληροφορίες, όπως η ηµεροµηνία που οι χρήστες 

εντάχθηκαν στην συγκεκριµένη κοινότητα και ο αριθµός των βίντεο ή δηµοσιεύσεων που 

έχουν µοιραστεί µε τους υπόλοιπους χρήστες. Ο µοναδικός κίνδυνος που προκύπτει από 

τη συµµετοχή στα Content Communities είναι η αναδηµοσίευση περιεχόµενου που 

προστατεύεται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 

Social Networking Sites  

Τα Social Networking Sites αποτελούν web υπηρεσίες και εφαρµογές που 

επιτρέπουν στους χρήστες τους, αφενός τη δηµιουργία ενός προσωπικού προφίλ σε ένα 

σύστηµα, στο οποίο έχουν ελεύθερη ή σχετικά περιορισµένη πρόσβαση οι υπόλοιποι 

χρήστες και αφετέρου την επεξεργασία µίας λίστας άλλων χρηστών µε τους οποίους ο 

κάθε χρήστης δικτυώνεται και µοιράζεται προσωπικές πληροφορίες  και δεδοµένα, αλλά 

και τη δυνατότητα πρόσβασης, αντίστοιχα, στα δικά τους προσωπικά προφίλ και λίστες 

επαφών (Boyd, D. M., & Ellison, N. B., 2007). 

Πιο αναλυτικά, στα Social Networking Sites οι χρήστες δηµιουργούν προφίλ στα 

οποία δηµοσιεύουν ή αναδηµοσιεύουν προσωπικές πληροφορίες, προσκαλούν φίλους, 

αλλά ακόµη και αγνώστους να αποκτούν πρόσβαση στα προφίλ τους, στέλνουν e-mails 

και ανταλλάσσουν στιγµιαία ηλεκτρονικά µηνύµατα. Κατά συνέπεια, η αλληλεπίδραση 

που αναπτύσσεται µεταξύ των χρηστών οδηγεί στην κοινωνική δικτύωση και οικοδόµηση 

σχέσεων µεταξύ εκείνων που µοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Η 

πληθώρα και η ποικιλοµορφία των µέσων που διαθέτει ο χρήστης συµπεριλαµβανοµένων 

φωτογραφιών, βίντεο, αρχείων audio και blogs αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό που 

διαφοροποιεί τα Social Networking sites από τις προηγούµενες µορφές των social media. 

Το Facebook, που δηµιουργήθηκε από τον Mark Zuckerberg το 2004 ως ένας ιστοχώρος 
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κοινωνικής δικτύωσης µε σκοπό να διατηρήσει επαφές µε τους συµφοιτητές του από το 

Πανεπιστήµιο του Harvard επισκιάζοντας το ίδιας λογικής MySpace, όπως και το 

Linkedln, που προωθεί την δικτύωση µεταξύ των χρηστών µε κοινές επαγγελµατικές 

δραστηριότητες και την ανάπτυξη επαφών µε εταιρίες µε αντίστοιχη δραστηριότητα, 

αποτελούν τα πιο γνωστά παραδείγµατα των Social Networking Sites. Σε αυτά θα 

µπορούσε να προστεθεί και το Twitter  καθώς και τα Instagram και Snapchat. 

 

Virtual Game Worlds  

Τα Virtual Game Worlds είναι πλατφόρµες που αναπαριστούν ένα τρισδιάστατο 

περιβάλλον, στο οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, όπως θα έκαναν στην 

πραγµατική ζωή (Kaplan, A. M., & Haenlein, M., 2012). Στα Virtual Game Worlds η 

αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών και η συµπεριφορά τους καθορίζεται από ένα σύνολο 

αυστηρών κανόνων στο πλαίσιο ενός οµαδικού on line role playing παιχνιδιού, το οποίο 

περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό την παρουσίαση και έκφραση των χρηστών, παρά την 

ταύτιση των χαρακτήρων που έχουν οι χρήστες στο παιχνίδι µε την πραγµατική τους 

προσωπικότητα, όπως προκύπτει µετά από τη συστηµατική και εντατική ενασχόληση µε 

τα εν λόγω παιχνίδια.  

 

Virtual Social Worlds  
Τέλος, τα Virtual Social Worlds αποτελούν την υπέρτατη µορφή εκδήλωσης των 

social media καθώς επιτρέπουν στους χρήστες τους να λειτουργούν και να 

συµπεριφέρονται περισσότερο ελεύθερα, µε αποτέλεσµα η εικονική τους ζωή να µοιάζει 

µε την πραγµατική. Οι χρήστες αλληλοεπιδρούν ως είδωλα, όπως και στην περίπτωση των 

Virtual Game Worlds, σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχουν κανόνες 

που να περιορίζουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών µε εξαίρεση τους φυσικούς 

νόµους (Kaplan, A. M., & Haenlein, M., 2012). 

Οι απεριόριστες στρατηγικές αυτοπροβολής που προσφέρονται σε συνδυασµό µε 

την εντατική και συστηµατική χρήση καθώς και την καταναλωτική εµπειρία αποδεικνύουν 

ότι η συµπεριφορά των χρηστών ολοένα και περισσότερο συγκλίνει και ταυτίζεται µε την 

συµπεριφορά και δράση των χρηστών στην πραγµατική ζωή. 

 2.3.3 Κοινωνικά µέσα και πολιτικός βίος  
Τα social media στα χέρια µιας ισχυρής και δραστήριας κοινωνίας των πολιτών 

λειτουργούν ως µοχλός δηµιουργικότητας και αλλαγής και µετατρέπονται σε όπλο ικανό 
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να αµφισβητήσει την κεντρική εξουσία, να ανατρέψει απαρχαιωµένες δοµές και 

κοινωνικές αγκυλώσεις για να επιφέρει ουσιαστικές µεταβολές και πρόοδο. Αυτό που 

πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι τα ίδια τα Μέσα, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα τους, 

προσδίδουν άµεσα σε αυτά τα κινήµατα που εκφράζονται και οργανώνονται µέσω αυτών, 

την αξίωση της διεθνούς νοµιµοποίησης.  

Χαρακτηριστικό είναι το πολύ πρόσφατο παράδειγµα των λαϊκών επαναστάσεων, 

εξεγέρσεων και άλλων κινηµάτων που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό χωρών της Β. 

Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και σύντοµα, µε τη βοήθεια του διαδικτύου και των 

social media, διαδόθηκαν, σε ευρωπαϊκές χώρες, µε τα κινήµατα των Αγανακτισµένων, 

αλλά και στην Αµερική µε το κίνηµα Occupy Wall Street. Η ευρύτατη χρήση των social 

media, και κυρίως του facebook και του twitter, και η συµβολή τους σε τόσο κρίσιµες 

καταστάσεις τέθηκε σχεδόν αυτόµατα τόσο στο εσωτερικό των συγκεκριµένων χωρών, 

όσο και ως παράµετρος εξωτερικής πολιτικής, δεδοµένου ότι η διεθνής κοινότητα δε θα 

µπορούσε να µην πάρει θέση απέναντι στις πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις 

ριζοσπαστικές εξελίξεις.  

Βάσει αυτών, το κεντρικό ερώτηµα που τίθεται είναι σε ποιο βαθµό αυτή η χρήση 

και απήχηση των social media συµβάλλει όχι µόνο στη διεθνοποίηση της κοινωνίας των 

πολιτών, αλλά και στον επαναπροσδιορισµό των αρχών και των µεθόδων που διέπουν τις 

διεθνείς σχέσεις και την άσκηση εξωτερικής πολιτικής (Brady, 2011) 

 2.3.4 Τα κοινωνικά µέσα ως πεδίο πολιτικής συζήτησης 
Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας αλλάζουν τις καθηµερινές επικοινωνιακές 

συνήθειες των πολιτών, δηµιουργώντας µια ποικιλία τρόπων για να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες και να µπορούν να συνδεθούν µε άλλους στο κοινωνικό τους περίγυρο. Μια 

από τις σηµαντικότερες ακαδηµαϊκές συζητήσεις στο περιβάλλον των σύγχρονων µέσων 

ενηµέρωσης περιστρέφεται γύρω από το αν η άνοδος των νέων τεχνολογιών θα µπορούσε 

να διευκολύνει τον πολιτικό λόγο να αγγίζει τους στόχους της πολυφωνίας και της 

ποικιλοµορφίας ενσωµατωµένες στην έννοια της συµµετοχικής δηµοκρατίας (Brundidge, 

2010, Habermas, 1989). Μερικοί µελετητές προτείνουν ότι ο ανοικτός χαρακτήρας της 

online επικοινωνίας µπορεί να αυξήσει την συµµετοχή των πολιτών στην πολιτική 

συζήτηση (Kavanaugh, Kim, Perez- Quiones , Schmitz, και Isenhour, 2008), ενώ άλλοι 

προβλέπουν ότι το Διαδίκτυο θα µπορούσε µόνο να ενισχύσει την επικοινωνία µέσα σε 

"θύλακες", επιδεινώνοντας τον κατακερµατισµό και τη µείωση της πολιτικής ανοχής 

(Sunstein, 2007). Η συζήτηση για το αν το Διαδίκτυο µπορεί να ενθαρρύνει τον πολιτικό 
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λόγο έχει σαφώς εισέλθει σε µια νέα φάση µε την ταχεία εξάπλωση των κοινωνικών 

µέσων. Αυτό το κεφάλαιο διερευνά τις δυνατότητες των social media στο να συµβάλουν 

σε µια συµµετοχική δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη, και διερευνά τη λειτουργία τους ως 

ένα ανοιχτό πεδίο για πολιτική συζήτηση που διευκολύνει την πολιτική συζήτηση 

ανάµεσα σε πολιτικά διαφοροποιηµένες οµάδες. 

 2.3.4.1 Η οριζόντια έκθεση στα κοινωνικά µέσα 

Μερικοί µελετητές έχουν εκφράσει την πιθανότητα ότι το νέο περιβάλλον 

πληροφόρησης στο διαδίκτυο δεν θα επιτρέψει µόνο ευκολότερη πρόσβαση σε ειδήσεις 

και πολιτική πληροφόρηση, αλλά θα συµβάλει θετικά στην έκθεση σε προκλητικές γνώµες 

ή «οριζόντιες» απόψεις (Brundidge, 2010, Kim, 2011). Λαµβάνοντας υπόψη τα 

αποδυναµωµένα όρια µεταξύ των πολιτικών και απολιτικών χώρων επικοινωνίας 

(Brundidge, 2010), το διαδραστικό περιβάλλον στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορεί 

να προωθήσει τις συναντήσεις ανάµεσα σε πολιτικά διαφοροποιηµένα µέρη και οµάδες. 

Στην πραγµατικότητα, η προηγούµενη έρευνα έδειξε ότι τα άτοµα που δεν ασχολούνται 

µε την πολιτική απευθείας αλλά συνδέονται διαδικτυακά µε οµάδες που ανταλλάσσουν το 

ενδιαφέρον τους για χόµπι ή προσωπικά ενδιαφέροντα, εκτίθενται σε πολιτικές απόψεις 

που δεν ταυτίζονται αναγκαστικά µε τις δικές τους (Wojcieszak & Mutz, 2009). Τα 

κοινωνικά µέσα συνεχίζουν να µετατρέπουν το σχήµα των κοινοτήτων από µικρές στενά 

δεµένες ενώσεις, σε εκτεταµένα δίκτυα τόσο µε κοντινούς όσο και µε µακρινούς δεσµούς. 

Δεδοµένου λοιπόν των δοµικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών µέσων, είναι πιθανό οι 

χρήστες των social media να έρθουν σε επαφή έστω και τυχαία µε νέες απόψεις που 

διαφορετικά δεν θα είχαν ποτέ ακούσει από έναν πιο σφιχτά δεµένο κοινωνικό κύκλο 

(Granovetter, 1973). 

Τα ευρήµατα σχετικά µε την οριζόντια έκθεση σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής 

δικτύωσης εξακολουθούν να παραµένουν κάπως ανάµεικτα. Ενώ µερικές µελέτες 

δείχνουν ότι οι πολιτικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται στα κοινωνικά δίκτυα τείνουν 

να είναι ιδιαιτέρως συγκεντρωµένες γύρω από συγκεκριµένες κοµµατικές απόψεις 

(Himelboim, McCreery, & Smith, 2013), άλλες µελέτες δείχνουν ότι οι χρήστες 

αναφέρουν ότι είναι εκτεθειµένοι σε εγκάρσιες και οριζόντιες απόψεις κατά τη χρήση 

κοινωνικών µέσων µε πολιτικό σκοπό (Kim, 2011). Στην πραγµατικότητα, πρόσφατες 

εκθέσεις δείχνουν ότι οι χρήστες δεν πρέπει απαραίτητα να αποφεύγουν την 

αλληλεπίδραση µε χρήστες και οµάδες που έχουν ανόµοιες απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα 

(Bisgin, Agarwal, & Xu, 2010, Garrett, 2011,  Pew Internet & American life project, 2012). 
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Προηγούµενη έρευνα έχει αποδείξει ότι τα άτοµα τείνουν να εκτίθενται στους οµοϊδεάτες 

τους για να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε γνωστικές ασυµφωνίες (Festinger, 1962, 

Iyengar & Hahn, 2009, Klapper, 1960), ενώ στην πραγµατικότητα, µόνο ένα µικρό 

ποσοστό των χρηστών των κοινωνικών δικτύων (18%) εκτίθενται έχοντας λάβει ενεργά 

µέτρα για να εµποδίσουν ή να «µπλοκάρουν» κάποιον λόγω των διαφορετικών του 

απόψεων (Pew Internet & American Life Project, 2012). 

Άλλες µελέτες στο χώρο επιδίωξαν να προωθήσουν περαιτέρω την κατανόηση 

αυτής της δυναµικής, µε έµφαση στις οριζόντιες και εγκάρσιες θα λέγαµε επαφές µέσα 

από την καθηµερινή χρήση των social media. Ενώ προηγούµενες µελέτες έχουν εξετάσει 

την πιθανότητα της οριζόντιας έκθεσης στο διαδίκτυο εν γένει (π.χ. µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων και συνοµιλιών σε οµάδες), ή τα πολιτικά κίνητρα της χρήσης των social 

media (π.χ. συµµετοχή των πολιτικές οµάδες ) (Brundidge, 2010, Kim, 2011, Wojcieszak 

& Mutz, 2009), νεότερες έρευνες  επικεντρώνονται στην πιθανότητα της οριζόντιας 

έκθεσης, κατά τη διάρκεια της απλής καθηµερινής χρήσης ρουτίνας στα online δίκτυα. 

 

Οι συµπεριφορικές συνέπειες της οριζόντιας έκθεσης 
  

Ενώ η πολυφωνία και η ποικιλοµορφία στον πολιτικό λόγο θεωρούνται ως τυπικά 

ιδεώδη στην πολιτική απελευθέρωση (Habermas, 1989), µελέτες παρουσιάζουν µικτά 

συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδραση τους στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. 

Προηγούµενη έρευνα δείχνει ότι ενώ η πολιτική συζήτηση µε τη συµµετοχή διαφωνία 

µπορεί να ενισχύσει την πολιτική ανοχή και να εµπλουτίσει τη γνώση γύρω από τις 

πολιτικές προοπτικές, µπορεί επίσης να οδηγήσει τους πολίτες στην αποµάκρυνση από 

την µετέπειτα πολιτική δέσµευση, λόγω της τάσης αποφυγής των κοινωνικών 

συγκρούσεων και της αυξηµένης αµφιθυµίας στη στάση τους ( Mutz, 2002). Σύµφωνα µε 

αυτή τη γραµµή της έρευνας, τα άτοµα σε ποικίλα δίκτυα διαφορετικών συζητήσεων 

προτιµούν να αποφύγουν τη σύγκρουση µε άλλα µέλη των προσωπικών τους δικτυών, 

οδηγώντας τους να απέχουν από περαιτέρω συµµετοχή (Mutz, 2002). Από την άλλη 

πλευρά, ευρήµατα δείχνουν συχνά συζητήσιµα πολιτικά θέµατα σε ετερογενή δίκτυα 

συµβάλλουν θετικά σε συµµετοχικές δραστηριότητες (Scheufele, Hardy, Brossard, 

Waismel- Manor, και Nisbett, 2006) και ότι αυτά τα θετικά αποτελέσµατα µπορεί να 

διαµορφωθούν – παρουσιαστούν  από το κατά πόσο τα άτοµα δίνουν προσοχή στη 

συνοµιλία (Kwak, Williams, Wang, & Lee, 2005). 
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Μια σχετική έρευνα εξέτασε το πώς οι αντιλήψεις των πολιτών διαµορφώνουν την 

προθυµία τους να συµµετάσχουν σε πολιτικές συζητήσεις. Σύµφωνα µε το φαύλο κύκλο 

της έρευνας σιωπής, κάθε άτοµο αποφασίζει αν πρέπει ή όχι να εκθέσει τις απόψεις του 

µετά την παρακολούθηση του κοινωνικού του περιβάλλοντος για τις τρέχουσες και τις 

µελλοντικές τάσεις της κοινής γνώµης (Noelle- Neumann, 1974). O Noelle-Neumann 

(1974) εξηγεί ότι οι άνθρωποι διαθέτουν µια «οιονεί στατιστική έννοια" που επιτρέπει στα 

άτοµα να ερευνήσουν και να παρακολουθήσουν την τάση της κοινής γνώµης, την οποία 

χρησιµοποιούν για να προβλέψουν τις δικές τους θέσεις γενικότερα. Λόγω του φόβου της 

αποµόνωσης από την πλειοψηφία, τα άτοµα θα απέχουν από το να εκφράσουν δηµοσίως 

τις απόψεις τους, εάν η δική τους θέση προβλέπεται να είναι η µειοψηφία (Noelle-

Neumann, 1974). Με άλλα λόγια, οι αντιλήψεις σχετικά µε την επικρατέστερη άποψη θα 

προβλέψουν την έκφραση της ατοµικής γνώµης, διότι η αποφυγή της κοινωνικής 

αποµόνωσης είναι πιο σηµαντική από την έκφραση της  γνώµη του, αφού όταν τα άτοµα 

αισθάνονται τον κίνδυνο της αποµόνωσης, κρύβουν τις αληθινές του απόψεις τους και 

σιωπούν (Moy, Domke, & Stamm, 2001). Σχετική έρευνα δείχνει ότι όταν η προσωπική 

αντίληψη συνάδει µε την  πλειοψηφία,  αυξάνεται σηµαντικά η προθυµία ατοµικής 

έκφρασης (Bodor, 2012, Eveland, McLeod, & Signorielli,1995,  Ηο & McLeod, 2008, 

Kim, 2012). 

 2.3.5 Social media και πολιτική εµπλοκή 
Με δεδοµένο ότι τα social media επιτυγχάνουν προβολή και διαφήµιση άµεσα, 

ταχύτατα και µαζικότατα, είναι σαφές ότι δίνει τη δυνατότητα στη λεγόµενη «κοινωνία  

των πολιτών» να επικοινωνήσουν το όραµα τους και τους σκοπούς τους, ενώ παράλληλα 

ενισχύουν και ισχυροποιούν τις θέσεις, τα πιστεύω και τους στόχους τους. Τα ηλεκτρονικά 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν στις διάφορες οργανώσεις και κινήµατα την 

ενδυνάµωση που χρειάζονται έτσι ώστε να δραστηριοποιούνται όλο και πιο ενεργά, 

ενισχύοντας την αριθµητική τους βάση που εντάσσεται στους κόλπους τους. 

Τα social media µε την κατάλληλη χρήση από πλευράς πολιτών µπορεί να 

λειτουργήσουν ως ένας µοχλός αλλαγής και αµφισβήτησης της εκάστοτε εξουσίας, 

φέρνοντας ουσιαστικές αλλαγές. Παραδείγµατα τέτοιων λαϊκών επαναστάσεων έχουµε 

όλο και συχνότερα στο κοντινό µας παρελθόν, µε πιο πρόσφατο τις εξεγέρσεις που 

εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό της Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής όπου µε τη βοήθεια 

των κοινωνικών µέσων και του διαδικτύου κατάφεραν να µεταφέρουν το µήνυµα τους στη 

Ευρώπη, αλλά και στην Αµερική είδαµε το ίδιο φαινόµενο να ευδοκιµεί µε το κίνηµα 
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Occupy Wall Street. Και στα δύο αυτά παραδείγµατα η εκτεταµένη χρήση των social 

media συνέβαλε δραστικά και καθοριστικά ως παράγοντας εξωτερικής πολιτικής, 

δεδοµένου ότι έφερε τον Δυτικό κόσµο σε µια κατάσταση που ήταν ανέφικτό να µην λάβει 

θέση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Βασισµένοι στα τελευταία παραδείγµατα 

που αναφέρθηκαν, είναι σαφές ότι πλέον οι αρχές και η µέθοδοι που διέπανε την άσκηση 

εξωτερικής πολιτικής αλλά και διεθνών σχέσεων άλλαξαν δραστικά µε τη χρήση και την 

απήχηση των social media. 

 

 2.3.6 Πολιτική αµφισβήτηση και social media 

Τα πολιτικά και κοινωνικά κινήµατα, οι επαναστάσεις καθώς και οι λαϊκές 

εξεγέρσεις που εκδηλώθηκαν στον αραβικό κόσµο αλλά και στην Ασία, την Αµερική και 

την Ευρώπη έρχονται να επιβεβαιώσουν την πολιτική δύναµη που κατέχουν τα social 

media και το διαδίκτυο, καθώς κατάφεραν να συµβάλουν τόσο στον επαναπροσδιορισµό 

της πολιτικής κουλτούρας όσο και στη συγκρότηση των διεθνών σχέσεων. Άξιο αναφοράς 

είναι το γεγονός ότι στη δύναµη των social media για αµφισβήτηση και ανατροπή 

παλαιότερων ιεραρχιών και παραδοσιακών δοµών συνέβαλε όχι µόνο η συγχρονισµένη 

δράση των µαζών, αλλά και η ολοένα και αυξανόµενη προσβασιµότητα του διαδικτύου 

µέσω κινητών τηλεφώνων από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Hanson, 2011).  

Στον αντίλογο ωστόσο, εκφράζεται η άποψη ότι η συµβολή των ηλεκτρονικών 

κοινωνικών µέσων στη συσπείρωση και το συντονισµό των λαϊκών µαζών είναι 

υπερτιµηµένη. Ο Malcolm Gladwell, συγγραφέας στο περιοδικό The New Yorker πιστεύει 

ότι η επιρροή των social media πηγάζει από δίκτυα µε ασθενείς δεσµούς (weak-tie 

networks), τα οποία δεν διαθέτουν τη δύναµη να πυροδοτήσουν πραγµατικές 

επαναστάσεις (Hanson, 2011). Χαρακτηρίζοντας τον ακτιβισµό που προκύπτει από τη 

χρήση των social media ως slackactivism (=νωθρός ακτιβισµός) όπου περιστασιακοί 

χρήστες, που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη προσήλωση και δέσµευση, επιδιώκουν την 

οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή µέσα από χαµηλού κόστους δραστηριοποίηση, 

παραµένοντας περισσότερο πρόθυµοι να προβούν σε διακηρυκτικού επιπέδου δηλώσεις 

και να συνταχθούν συναισθηµατικά µε ένα σκοπό και λιγότερο πρόθυµοι να προβούν σε 

έργα και ουσιαστική δράση. Βάση αυτού του επιχειρήµατος, τα social media αποτελούν 

ένα χρήσιµο εργαλείο για την εκδήλωση επαναστάσεων, αλλά δε συνιστούν επανάσταση 

από µόνα τους.  
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Ίσως ο καλύτερη τοποθέτηση αναφορικά µε το κατά πόσο τα social media βοηθούν 

στην ανάληψη ουσιαστικής δράσης µε σκοπό την αµφισβήτηση ή ακόµα και την ανατροπή 

της πολιτικής εξουσίας, φαίνεται να είναι το γεγονός πως αποτελούν αποτελεσµατικό 

εργαλείο στα χέρια των συνειδητοποιηµένων και ευαισθητοποιηµένων ανθρώπων και 

ειδικότερα των νέων. Εποµένως, η δυνατότητά τους να αµφισβητήσουν την εξουσία 

σίγουρα δεν προέρχεται από τη δοµική τους υπόσταση, αλλά από τον τρόπο χρήση τους, 

ο οποίος µε τη σειρά του προϋποθέτει όχι τεχνολογικά εργαλεία, αλλά σκεπτόµενους 

πολίτες.  
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 3 Μελέτες περιπτώσεων και social media 

Αυτό το κεφάλαιο της εργασίας εµπεριέχει τρείς µελέτες περιπτώσεων, οι οποίες 

θα καταφέρουν να ρίξουν φως στο κεντρικό ερώτηµα της εργασίας, δηλαδή µε ποιόν 

τρόπο τα ηλεκτρονικά µέσα µπορούν να ενισχύσουν και ίσως καθορίσουν την πολιτική 

εµπλοκή/δέσµευση. Με γνώµονα τα βασικά χαρακτηριστικά των Social Media ως Μέσου 

Επικοινωνίας, τα µεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση αυτών των περιπτώσεων θα 

αποτελέσουν οι πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις τους, όπως αυτές αναλύθηκαν 

θεωρητικά, καθώς και η σχέση τους µε την πολιτική εµπλοκή/δέσµευση. 

 

 3.1  Η περίπτωση της εκλογής του Προέδρου των Η.Π.Α, Barack 

Obama 
Οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2008 ήταν ιστορικής σηµασίας για πολλούς 

λόγους και απέσπασαν το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώµης σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

εκστρατεία του Μπαράκ Οµπάµα έκανε µια πρωτοφανή χρήση των κοινωνικών µέσων εν 

γένει, για να αυξήσει την υποστήριξη στο πρόσωπο του και να ενθαρρύνει την προσέλευση 

των ψηφοφόρων και την αύξηση των χορηγιών, µε τη χρήση του Διαδικτύου. Ενώ, εκ των 

υστέρων, µπορεί να είναι απλό να δούµε το κατά πόσο η εκστρατεία αυτή ήταν 

επιτυχηµένη, όταν ο Μπαράκ Οµπάµα ξεκίνησε την πολιτική του εκστρατεία για το 

χρίσµα του Δηµοκρατικού Κόµµατος το 2008, είχε θεωρηθεί αουτσάιντερ. Για ένα  αρκετά 

µεγάλο διάστηµα αυτής της εκστρατείας, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είχαν 

χαρακτηρίσει τον Μπαράκ Οµπάµα ως το απόλυτο αουτσάιντερ. 

Η χρήση του διαδικτύου φαίνεται δύσκολη σε πολλές µεγάλες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς. Στην πολιτική ωστόσο λίγοι έχουν καταφέρει να ενσωµατώσουν τα 

εργαλεία του διαδικτύου µε επιτυχία. Όπως και στις επιχειρήσεις, το διαδίκτυο θεωρήθηκε 

ως ένα αναδυόµενο κανάλι στον πολιτικό στίβο. Αυτό σήµαινε ότι οι υποψήφιοι που ο 

Οµπάµα συναγωνίζονταν, τόσο στην εκστρατεία για το χρίσµα των Δηµοκρατικών όσο 

και στην προεκλογική του εκστρατεία, επικεντρώθηκαν στις παραδοσιακές τακτικές για 

τη συγκέντρωση ψήφων. Μη έχοντας το προτέρηµα του φαβορί, ο Οµπάµα έπρεπε να 

εµπλακεί µε τους ψηφοφόρους του µε νέους τρόπους, προκειµένου να πετύχει. Για τον 

λόγο αυτό, η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στο έπακρο έγινε το µεγαλύτερο 

και πιο δυνατό όπλο της εκστρατείας του. 
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Όταν πρόκειται για εκλογές στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι νεότεροι ψηφοφόροι είναι 

το πιο δύσκολο κοινό. Αυτή είναι µια γενικότερη πρόκληση που συµµερίζονται πολλές 

επιχειρήσεις και οργανισµοί που προσπαθούν να φτάσουν σε ένα πιο νεανικό κοινό. 

Θεωρούν ότι τα παραδοσιακά κανάλια, όπως η τηλεοπτική διαφήµιση, έχουν όλο και 

µικρότερη επιρροή σε αυτό το ηλικιακό κοινό. Αντί λοιπόν να βλέπουν τηλεόραση, οι 

νεότεροι άνθρωποι στρέφονται προς το Διαδίκτυο και τα κινητά τους τηλέφωνα για 

διασκέδαση και αλληλεπίδραση µε τους φίλους τους. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που θέλουν 

να προσεγγίσουν αυτό το κοµµάτι της αγορά στρέφονται προς τα ίδια αυτά κανάλια. 

πηγή: hfwire.com (2012) 

Η εκστρατεία του Οµπάµα συνειδητοποίησε νωρίς ότι χωρίς την παραδοσιακή 

στήριξη που είχαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι, θα έπρεπε να βρουν νέους τρόπους για να 

µαζέψουν χορηγίες αλλά και ψηφοφόρους. Σύµφωνα µε το  Βαρόµετρο Edelman Trust οι 

άνθρωποι είναι πιο πιθανό να εµπιστευθούν και να ακούσουν "κάποιον σαν κι εµένα" ως 

εκπρόσωπο και συνεπώς ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη αυτών των «ανθρώπων σαν 

εµένα" ήταν να χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες κοινωνικές συνδέσεις. Η εκστρατεία 

του Οµπάµα χρησιµοποίησε αυτό για να δηµιουργήσει ένα κοινωνικό δίκτυο, 

(http://www.my.barackobama.com), όπου οι υποστηρικτές του θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν για την αυτοοργάνωση των εκδηλώσεων του, την σύνδεση τους µε 

άλλους οπαδούς, καθώς και να λάβουν ανατροφοδότηση και υποστήριξη από την 

εκστρατεία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Quantcast 

(http://www.quantcast.com/www.my.barackobama.com) το δίκτυο αυτό είχε πάνω από 
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ένα εκατοµµύριο επισκέπτες κάθε µήνα, φτάνοντας τα δύο εκατοµµύρια επισκέπτες σε 

µερικούς µήνες. Για καλύτερα αποτελέσµατα ωστόσο κατά τη χρήση των κοινωνικών 

συνδέσεων, τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα θα έπρεπε επίσης να χρησιµοποιηθούν. 

Ακόµα κι αν το προηγουµένως αναφερθέν my.barackobama.com κοινωνικό δίκτυο ήταν 

το κοµβικό σηµείο της εκστρατείας, προφίλ δηµιουργήθηκαν σε όλα τα µεγάλα sites 

κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, ώστε η εκστρατεία να φτάσει σε υποστηρικτές όλων 

των καναλιών, όσο το δυνατόν ταχύτερα. Προφίλ, οµάδες και σελίδες δηµιουργήθηκαν 

στο Facebook, το Twitter, το YouTube και αρκετά άλλα ενώ φωτογραφίες από το βράδυ 

των εκλογών δόθηκαν στη δηµοσιότητα από την εκστρατεία του Οµπάµα στο Flickr. Τα 

βίντεο στο επίσηµο κανάλι του YouTube της εκστρατείας, έλαβαν πάνω από πέντε 

εκατοµµύρια προβολές το καθένα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της δηµοτικότητας του 

Οµπάµα, ήταν ένα βίντεο που δηµοσιεύτηκε από µια κοπέλα, το οποίο τιτλοφορούταν 

«Έχω ένα φλερτ µε τον Μπαράκ Οµπάµα», το οποίο σάρωσε τη χώρα και ανέβασε τις 

«µετοχές» του. Έτσι δηµιουργήθηκε και ο όρος «Obamamania». Το βίντεο είχε απήχηση 

σε 11,5 εκατ. ανθρώπους, µόλις λίγους µήνες πριν από τις εκλογές. 

Η εκστρατεία έκανε επίσης εξαιρετική χρήση µιας σειράς από άλλες τακτικές 

eMarketing, όλες προσεκτικά συντονισµένες έτσι ώστε να κάνουν τους υποστηρικτές του 

Οµπάµα να αισθάνονται ότι εµπλέκονται και οι ίδιοι και συµµετέχουν στην εκστρατεία 

όσο το δυνατόν περισσότερο. Ενώ Χίλαρι Ρόνταµ Κλίντον συνέλλεξε $ 13.5 εκατοµµύρια 

τον Ιανουάριο του 2008 για να υποστηρίξει την εκστρατεία της, κυρίως µέσω µεγάλων 

παραδοσιακών εκδηλώσεων συλλογής δωρεών, ο Μπαράκ Οµπάµα συνέλλεξε $ 36 

εκατοµµύρια τον ίδιο µήνα. Από αυτά, τα 28 $ εκατοµµύρια µαζεύτηκαν µέσω διαδυκτίου 

µε το 90 τοις εκατό των δωρεών αυτών να προέρχονται από ανθρώπους που δώρισαν  100 

$ ή και λιγότερα, και το 40 τοις εκατό από δότες που έδωσε 25 $  ή λιγότερο. Ακόµη και 

οι µικροί δωρητές θεώρησαν ότι, προσωπικά, έκαναν τη διαφορά. 

Η εκστρατεία του Οµπάµα χρησιµοποίησε κάθε ευκαιρία για αλληλεπίδραση µε 

τους πολίτες, µε σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα του επέτρεπε να συνδεθεί 

περαιτέρω µε πιθανούς υποστηρικτές, τόσο από τις διευθύνσεις email όσο και από τον 

αριθµό του κινητού τους τηλεφώνου και τους ταχυδροµικούς τους κωδικούς για ακριβές 

και στοχευµένο e-mail marketing. Στην πραγµατικότητα, στην µεγαλύτερη ίσως µαζική 

υπηρεσία αποστολής µηνυµάτων (SMS) επικοινωνίας µέχρι σήµερα, η εκστρατεία του 

Οµπάµα ανακοίνωσε τον Τζο Μπάιντεν ως υποψήφιο του κόµµατος του Οµπάµα µέσω 

SMS σε περίπου 2,9 εκατοµµύρια υποστηρικτές. 
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Η αναζήτηση στο διαδίκτυο παίζει όλο και σηµαντικότερο ρόλο στις µέρες µας, 

καθώς έρχεται σε άµεση σύνδεση µε την διαχείριση της φήµης ενός προσώπου (online 

reputation management). Όταν λοιπόν όλοι οι υποψήφιοι το κατάλαβαν, αποφάσισαν να 

κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση του µάρκετινγκ αναζήτησης για να συµπληρώσουν 

τις υπόλοιπες καµπάνιες τους. Για παράδειγµα, όταν η εκστρατεία του Μακέιν µιλούσε 

για σύνδεση του Οµπάµα µε τον Bill Ayers (κατέχει ηγετική θέση στην εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση των ΗΠΑ), πολλοί άνθρωποι στράφηκαν προς την αγαπηµένη τους µηχανή 

αναζήτησής για να µάθουν περισσότερα. Η εκστρατεία του Οµπάµα έτρεξε µια εκστρατεία 

PPC (pay-per-click), αγοράζοντας αµφιλεγόµενους όρους αναζήτησης και διαφηµίζοντας 

µια συγκεκριµένη τοποθεσία στο διαδίκτυο που απεικόνιζε την δική του πλευρά της 

ιστορίας  (http://www.fightthesmears.com). Η έγκαιρη PPC καµπάνια και µια 

διαφηµιζόµενη ιστοσελίδα βοήθησαν λοιπόν τα µέγιστα στο να διαχειριστεί τη φήµη του 

στο διαδίκτυο. 

Η Προεδρική εκστρατεία του Οµπάµα το 2008 έγραψε ιστορία. Δεν ήταν µόνο το 

γεγονός ότι ο Οµπάµα ήταν ο πρώτος αφροαµερικάνος που εξελέγη πρόεδρος, αλλά ήταν 

επίσης ο πρώτος προεδρικός υποψήφιος που χρησιµοποίησε αποτελεσµατικά τα social 

media ως ένα στοιχείο στρατηγικής σηµασίας για την εκστρατεία του. Είναι εύκολο να 

ξεχάσουµε, µε δεδοµένο το πόσο πανταχού παρόντα είναι τα social media σήµερα, ότι το 

2008 η αποστολή υπενθυµίσεων ψήφου στο Twitter και η αλληλεπίδραση  µε τους 

ψηφοφόρους στο Facebook ήταν µια µεγάλη και καινοτόµος υπόθεση τότε. Όταν ο 

Οµπάµα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2007, το Twitter είχε µόλις αρχίσει  να 

αναδύεται και δεν υπήρχαν καν τα smartphones. Σύµφωνα λοιπόν µε τα λεγόµενα του 

Οµπάµα στο  twitter  “Μια αποτελεσµατική εκστρατεία διαµέσου των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, βασίζεται στην ψυχολογία των κοινωνικών συµπεριφορών και όχι στην 

τρέχουσα τεχνολογία.” 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το τοπίο των µέσων ενηµέρωσης φαινόταν πολύ 

διαφορετικό. Υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των εργαλείων κοινωνικής 

δικτύωσης και ενηµέρωσης, καθώς και µια ραγδαία αυξανόµενη βάση των χρηστών. 

Σύµφωνα µε τότε  µετρήσεις, το ποσοστό των Αµερικανών ενηλίκων που 

χρησιµοποιούσαν τα κοινωνικά δίκτυα ανερχόταν στο 69% που είναι σηµαντικά αυξηµένο 

σε σχέση µε  το 37% εκείνων που είχαν προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο το 2008. Σε 

αντίθεση µε τις ανησυχίες σχετικά µε το εάν τα  social media προκαλούν πολιτική 

απεµπλοκή, οι αριθµοί από το Pew Research δείχνουν ότι το 66% των χρηστών 
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κοινωνικών µέσων συµµετάσχουν ενεργά στον πολιτικό ακτιβισµό µέσω διαδικτύου. 

(εκτιµάται ότι είναι το ισοδύναµο του 39% του συνόλου των αµερικανικών ενηλίκων).  

Ερευνητές από το Ερευνητικό Δίκτυο MacArthur για τη Νεολαία & τη Συµµετοχική 

Πολιτική αναφέρουν ότι οι νέοι άνθρωποι που είναι πολιτικά ενεργοί µέσω διαδικτύου, 

είναι δύο φορές πιο πιθανό να ψηφίσουν από ό, τι εκείνοι που δεν είναι. 

Στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2012, υπήρχε προβληµατισµός  

σχετικά µε την πιθανή επίδραση των κοινωνικών µέσων. Το 2008, η εκστρατεία του 

Μακέιν στα κοινωνικά δίκτυα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη σε σχέση µε του Οµπάµα. Θα 

µπορούσε λοιπόν  η εκστρατεία Romney να ανταγωνιστεί αυτή του Οµπάµα στον 

κοινωνικό πλέον κυβερνοχώρο; Θα µπορούσε η εκστρατεία του Οµπάµα να είναι σε θέση 

να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά κοινωνικές τεχνολογίες και πάλι; Αυτό ήταν το ερώτηµα 

όλων των µελετητών ενόψει της νέας αναµέτρησης για το προεδρικό αξίωµα τους 2012 

στις Η.Π.Α. 

Όπως ο JFK ήταν ο πρώτος πρόεδρος που πραγµατικά κατανόησε τη δύναµη της 

τηλεόρασης, έτσι και ο Οµπάµα είναι ο πρώτος πρόεδρος των κοινωνικών µέσων 

δικτύωσης. Το 2012, ο Οµπάµα δεν είχε µόνο την τεχνογνωσία της οµάδας του, αλλά είχε 

ήδη µια καθιερωµένη µηχανή κοινωνικής δικτύωσης σε πλήρη λειτουργία. Δεδοµένου ότι 

τα social media έχουν να κάνουν µε τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις, η δηµιουργία αυτών 

των συνδέσεων λειτούργησε ως ξεχωριστό όφελος για αυτόν. Ενώ η εκστρατεία του 

Romney δεν ήταν αδύναµη, όπως του Μακέιν, δεν κατάφερε πάραυτα  να απόκτησει την 

απήχηση που οι Δηµοκρατικοί είχαν. 

 

Εκλογές 2012- Κοινωνικά δίκτυα 

Ο Οµπάµα κυριάρχησε στον κοινωνικό χώρο των social media, επειδή η οµάδα 

του κατανόησε εις βάθος το πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα. Η πραγµατική δύναµη 

των κοινωνικών µέσων δεν βρίσκεται στον αριθµό των αναρτήσεων ή των Tweets, αλλά 

στην εµπλοκή του χρήστη και στη δυνατότητα διαµοιρασµού του περιεχόµενου (sharing). 

Για παράδειγµα, ο Οµπάµα είχε διπλάσια “Likes” στο Facebook και σχεδόν 20 φορές 

περισσότερα  retweets σε σχέση µε τον Romney. Με το υπάρχον αυτό περιεχόµενο και το 

ήδη υπάρχων κοινωνικό δίκτυο, ο Οµπάµα είχε σαφώς ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε 

σχέση µε τον αντίπαλο του. 
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Οι πραγµατικοί οδηγοί µιας αποτελεσµατικής εκστρατείας κοινωνικών µέσων, 

ωστόσο, βασίζονται στην ψυχολογία των κοινωνικών συµπεριφορών και όχι στην 

τρέχουσα τεχνολογία. 

 

 3.1.1.1 Συµµετοχική δηµοκρατία 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεγονός ότι δηµιούργησαν ένα νέο πολιτικό 

διάλογο. Πήραν τη δύναµη των πολιτικών µηνυµάτων µακριά από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και την τοποθέτησαν σταθερά στη δηµόσια σφαίρα του διαλόγου. Στη 

δεκαετία του 1950, οι κοινωνιολόγοι Lazersfeld και Katz πρότειναν ένα µοντέλο δύο 

σταδίων της επικοινωνίας. Το µοντέλο τους πρότεινε ότι οι απόψεις δεν σχηµατίζονται 

µέσω της άµεσης πληροφόρησης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά µέσα από 

ατοµικές αλληλεπιδράσεις µε διαµορφωτές της κοινής γνώµης. Με άλλα λόγια, 

διαµορφωτές της κοινής γνώµης είναι οι άνθρωποι που θα συνδεθείτε µέσω των 

κοινωνικών σας δικτύων, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι και τα µέλη των 

οµάδων κοινών συµφερόντων. Όπως κάθε έµπορος θα σας πει, η διαφήµιση από στόµα σε 

στόµα µέσω κάποιου που εµπιστεύεστε, είναι η πιο ισχυρή µορφή της πειθούς. Τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης δηµιουργούν πολλαπλά επίπεδα εµπιστοσύνης που βασίζονται στις 

σχέσεις. Τα Κοινωνικά µέσα επιτρέπουν επίσης στις πληροφορίες και απόψεις να 

ταξιδεύουν κατά µήκος των δικτύων, όπως οι κυµατισµοί σε µια λίµνη, ενισχύοντας τις 

ιδέες και επιτρέποντας σε κάθε άτοµο να συµµετέχει ως ηγέτης και δηµιουργός σκέψης, 

µέσω της παραγωγής και της διανοµής των social media, ενώ βάζουν τέλος στην παθητική 

κατανάλωση. Στις εκλογές του 2012, το 30% των online χρηστών αναφέρουν ότι 

κλήθηκαν να ψηφίσουν µέσω των κοινωνικών µέσων από την οικογένεια, τους φίλους ή 

άλλες συνδέσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το 20% ενεργά ενθάρρυνε τους άλλους 

και το 22% δηµοσίευσε δηµόσια την απόφασή του, αφού ψήφισε. 

 

 3.1.1.2 Η δυναµική της ατοµικότητας 

Η αυξανόµενη χρήση των κοινωνικών µέσων δείχνει στους ανθρώπους τη δύναµη 

που έχουν ως άτοµα να κάνουν τη διαφορά αυξάνοντας τόσο την ατοµική όσο και τη 

συλλογική σκέψη και δράση. Η οµάδα του Οµπάµα αξιοποίησε αυτή την αυξανόµενη 

αίσθηση της πολιτικής εξουσίας για να παράγει υποστήριξη, ενθαρρύνοντας και άλλους 

ψηφοφόρους και αντλώντας κεφάλαια. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και  ανταλλαγής 

µηνυµάτων δηµιούργησαν ευκαιρίες για ατοµική συµµετοχή που τόνιζε το αίσθηµα της 
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µοναδικότητας των ψηφοφόρων. Με την ενθάρρυνση για συµβολή των πολιτών µέσα από 

µικρές δωρεές και χρησιµοποιώντας τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα κινητά 

τηλέφωνα, αντί να εστιάζουν στην παραδοσιακή στρατηγική των µεγάλων δωρεών, η 

εκστρατεία του Οµπάµα πέτυχε να αυξήσει σχεδόν κατά 1 δις $ τις δωρεές τις, για να µην 

αναφέρουµε το εύρος του κοινωνικού κεφαλαίου. 

 

 3.1.1.3 Η χρήση των Big Data 

Μια τελευταία πτυχή της κοινωνικής επιτυχίας των κοινωνικών µέσων της 

εκστρατείας του Οµπάµα προέρχεται από την αυξανόµενη πολυπλοκότητα της συλλογής 

δεδοµένων µέσω διαδικτύου. Μπορούµε να εξισώσουµε τη συγκοµιδή αυτών των 

δεδοµένων µε αυτές της Google ή του Amazon, αλλά δεν είναι µόνο η εξόρυξη δεδοµένων 

των χρηστών που έκανε τη µεγάλη διαφορά. Η ικανότητα να συλλέγουν και να αναλύουν 

τα δεδοµένα σε µεγάλη κλίµακα επέτρεψε στην οµάδα του Οµπάµα τη µοντελοποίηση 

συµπεριφορών και τη στόχευση στην επικοινωνία (targeting). Μπόρεσαν, για παράδειγµα, 

να προβλέπουν ποια είδη ανθρώπων θα µπορούσαν να πεισθούν, από ποιες µορφές επαφής 

και µε ποιο περιεχόµενο. Στα γραφεία του Obama υπήρχαν λίστες κλήσεων ταξινοµηµένες 

µε φίλτρα, οι οποίες τους επέτρεπαν να προβλέπουν τις συµπεριφορές των χορηγών καθώς 

και να κινητοποιούν τους εθελοντές έτσι ώστε να κάνουν τους ανθρώπους να ψηφίσουν, 

ιδιαίτερα στις κρίσιµες πολιτείες. 

 

 3.1.1.4 Η στρατηγική των Social Media   

Όπως έδειξαν οι εκλογές του 2012, τα social media δεν είναι πλέον τα 

«συναρπαστικά νέα σύνορα» µιας πολιτικής εκστρατεία. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

είναι µια φυσιολογική και κεντρική µορφή επικοινωνίας µε σαφώς διαφορετικές ιδιότητες 

από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Ο Οµπάµα έχει θέσει 

ψηλά τον πήχη για τις µελλοντικές εκστρατείες, αλλά τα social media και οι δοµές του 

δικτύου θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη στρατηγική των κοινωνικών µέσων, 

είτε πρόκειται για πολιτικούς, για οργανώσεις, για επιχειρήσεις ή ακόµα και για δηµόσιες 

υπηρεσίες. 

Κλείνοντας τη µελέτη περίπτωσης αξίζει να αναφερθεί το µήνυµα που µετέδωσε ο 

Οµπάµα σε µια οµιλία του στο Οχάιο της Αµερικής: 

“I ask you to believe –not to my ability to bring about change, but in yours. I know 

this change is possible... because in this campaign, I have had the privilege to witness what 
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is best in America. The story of the campaign and this historic moment has been your story. 

It is about the great things we can do when we come together around a common purpose. 

The story bringing this country together as a healed and united nation will be led by 

President –Elect Obama, but written by you. The millions of you who built this campaign 

from ground up, and echoed your call foe the change you wanted to see by the Obama 

Administration – this process of setting up the new government is about you.” 

 

 3.2  Η περίπτωση της εξέγερσης της Αιγύπτου 
Η περίπτωση της Αιγύπτου αποτελεί το πλέον επιτυχηµένο και εύστοχο 

παράδειγµα που αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι τα social media αποτελούν κινητήριο 

µοχλό τόσο στην οργάνωση πολιτικών κινηµάτων όσο και στο συντονισµό λαϊκών 

επαναστατικών κινηµάτων. Αποκορύφωµα της συγκεκριµένης περίπτωσης υπήρξε τελικά 

η ανατροπή και αποµάκρυνση του προέδρου Hosni Mubarak από την πολιτική εξουσία 

της χώρας.  

 Στις 25 Ιανουαρίου 2011 (Day of Wrath), µετά το ξέσπασµα της επανάστασης 

στην Τυνησία, δεκάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόµους και τις 

πλατείες των πόλεων διαµαρτυρόµενοι για τη διαφθορά της κυβέρνησης τους, την 

καταπίεση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, την ανεργία, τη φτώχεια και την επί 30 χρόνια 

αυταρχική και απολυταρχική διακυβέρνηση της χώρας από τον Πρόεδρο Hosni Mubarak. 

Αφορµή για την εκκίνηση της διαµαρτυρίας στάθηκε ο βάναυσος µέχρι θανάτου 

ξυλοδαρµός του 22άχρονου Khaled Said τον Ιούνιο του 2010 από δύο αστυνοµικούς, ο 

οποίος προσπάθησε να ανεβάσει στο διαδίκτυο το βίντεο το οποίο τους είχε αποθανατίσει 

να πουλούν ναρκωτικά. Το συγκεκριµένο περιστατικό έγινε γρήγορα γνωστό ενώ 

παράλληλα ακολούθησε η µαζική κινητοποίηση χιλιάδων διαδηλωτών µέσω διαφόρων 

social media και κυρίως του Facebook, του Twitter και του Youtube, µε τελικό σκοπό και 

στόχο να γνωστοποιηθεί σε όλο τον πλανήτη το αυταρχικό καθεστώς του προέδρου Hosni 

Mubarak που κυβερνούσε τη χώρα επί 30 χρόνια,  ενώ παράλληλα λειτούργησε και ως 

µέσο συντονισµού και σχεδιασµού των πορειών διαµαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση 

αλλά και το στρατό. 
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Διαδηλωτές στην πλατεία Tahrir - Πηγή: ethnos.gr (2011) 

 

Κατά τις πρώτες µέρες της εξέγερσης, σηµαντικό ρόλο στην έναρξη της όλης 

επανάστασης έπαιξε η δηµιουργία της σελίδας «Είµαστε όλοι Khaled Said» στο Facebook 

από τον Wael Ghonim, υπάλληλο της Google και πρωταγωνιστή της επανάστασης, ο 

οποίος αφότου έφτιαξε την σελίδα, συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε άγρια από τις 

αιγυπτιακές αρχές για 12 ολόκληρες ηµέρες. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό το πως η 

συγκεκριµένη σελίδα κατάφερε µέσα σε λίγες ώρες να κοινοποιηθεί σε 70 χιλιάδες 

«τοίχους», ενώ πριν ακόµα πραγµατοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της 25ης Ιανουαρίου 

είχε 375.000 οπαδούς. Τόσο αυτή η σελίδα, όσο και άλλες λιγότερο ή περισσότερο 

δηµοφιλείς, συνέβαλλαν µοναδικά  στην ειρηνική και µόνο οργάνωση του πλήθους, καθώς 

κατάφεραν να διατηρήσουν το πνεύµα της επανάστασης χωρίς βία και όπλα, παρά µόνο 

µε πανό και σηµαίες της Αιγύπτου ανά χείρας. 

Ένα ακόµα περίτρανο παράδειγµα του κατά πόσο τα κοινωνικά δίκτυα έπαιξαν 

κοµβικό ρόλο στην Αιγυπτιακή επανάσταση, υπήρξε ο Ramy Raoof, ένας  ακτιβιστή της 

Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατοµικά Δικαιώµατα (Egypτian Initiative for Personal 

Rights), ο οποίος µέσω του blog του κατάφερε να διαµοιράσει µηνύµατα, να προκαλέσει 

την αµέριστη υποστήριξη του κοινού, να οργανώνει διαµαρτυρίες και πορείες, να εκθέσει 

δηµόσια τις φρικαλεότητες της αστυνοµίας καθώς επίσης να καταφέρει έως και την 

απελευθέρωση πολιτικών αιχµαλώτων. Έχοντας λοιπόν συνδέσει ένα Mambuser στο blog 

του κατάφερε να αναµεταδίδει σε πραγµατικό χρόνο τις διαµαρτυρίες από διαφορετικές 

περιοχές µέσω του κινητού του τηλεφώνου, ενώ οι φωτογραφίες που δηµοσίευε ανά τακτά 
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χρονικά διαστήµατα στις ενηµερώσεις του στην σελίδα του Flickr διέδιδαν σε όλο τον 

κόσµο τις εξελίξεις που διαδραµατίζονταν στην Αίγυπτο, µέσω των social media. 

Τέλος, άξιο αναφοράς στη συµβολή των κοινωνικών δικτύων για την επικράτηση 

της ειρήνης στην Ανατολή υπήρξε το Twitter (Twitterverse), καθώς λειτούργησε εξίσου 

υποστηρικτικά της επανάστασης, αφού επέτρεπε σε απλούς ανθρώπους να 

παρακολουθούν τα τεκταινόµενα στην Αίγυπτο. Οι νεαροί χρήστες του Twitter κατάφεραν 

µέσα σε πολύ λίγο χρόνο να αποσπάσουν τη συµπαράσταση εκατοντάδων χιλιάδων 

πολιτών, µε τον αριθµό των αναρτήσεων (tweets) στο Τwitter που περιείχαν τους όρους 

Αίγυπτος, Υεµένη ή Τυνησία να εκτοξεύεται από µόλις 122.319 στις 16-23 Ιανουαρίου σε 

1,3 εκατοµµύρια στις 24-30 Ιανουαρίου. 

Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση σε µια αγωνιώδη προσπάθεια να ανακόψει την 

κινητοποίηση του πλήθους και να υπονοµεύσει το επαναστατικό κίνηµα που ανθούσε και 

γιγάντωνε από µέρα σε µέρα, αποφάσισε φασιστικά να διακόψει όλες τις επικοινωνίες 

καταδικάζοντας τη χώρα σε ψηφιακό αποκλεισµό, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην 

ιστορία του διαδικτύου, όπως επισήµανε ο Rick Ferghuson, εκπρόσωπος της µεγαλύτερης 

εταιρείας διαδικτυακής ασφάλειας Τrend Μicro. Πιο συγκεκριµένα, στις 25 Ιανουαρίου οι 

αιγυπτιακές αρχές διέκοψαν την πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό. Τόσο οι υπηρεσίες του 

διαδικτύου όσο και οι αιγυπτιακές ιστοσελίδες έπαψαν να λειτουργούν και όλες οι 

συνδέσεις της χώρας µε το εξωτερικό διακόπηκαν. Μια µέρα αργότερα τα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας δεν λειτουργούσαν καθόλου ή υπολειτουργούσαν, ενώ η ανταλλαγή sms 

κατέστη αδύνατη. 

 

Την ίδια στιγµή και ενώ η χώρα διερχόταν ένα επιβεβληµένο επικοινωνιακό 

αποκλεισµό, οι αιγυπτιακές αρχές έπληξαν και το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα 

κλείνοντας τα γραφεία του δικτύου στο Κάιρο, ενώ συνέλαβαν έξι δηµοσιογράφους του 

καναλιού µε την κατηγορία για µεροληψία υπέρ των διαδηλωτών. Το Αλ Τζαζίρα 

καταδίκασε την απόφαση της αιγυπτιακής κυβέρνησης και κατήγγειλε παρεµπόδιση του 

δηµοσιογραφικού έργου και περιορισµό της ελευθεροτυπίας τονίζοντας το γεγονός ότι 

ήταν η πρωταρχική πηγή ενηµέρωσης του Αραβικού κόσµου. 

Παρ’ όλο τον επικοινωνιακό αποκλεισµό που επέβαλε το καθεστώς του Hosni 

Mubarak στην Αίγυπτο, το διαδίκτυο κατάφερε να βοηθήσει στη δηµοσιοποίηση του 

αγώνα εκατοµµυρίων ανθρώπων, καθώς η εταιρία Google και το Twitter, µέσω της νέας 

ιστοσελίδας Say Now, η οποία εξαγοράστηκε από την Google µόλις στις 25 Ιανουαρίου 
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(τη µέρα που ξέσπασαν οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στην Αίγυπτο), προσέφεραν µία 

νέα υπηρεσία µε την ονοµασία Speak2Tweet (tweet via voice) που έδινε τη δυνατότητα 

στους Αιγύπτιους χρήστες να καλούν έναν αριθµό και να αφήνουν ένα µήνυµα το οποίο 

δηµοσιευόταν στο διαδίκτυο και στη συνέχεια ακολουθούσε κοινοποίηση στους 

υπόλοιπους χρήστες. Παράλληλα, στο πλαίσιο άρσης του επικοινωνιακού αποκλεισµού 

και αποκατάστασης της πρόσβασης στο διαδίκτυο, hackers ανέλαβαν την πρωτοβουλία 

«Οpen Μesh Ρroject» που σκοπό είχε τη δηµιουργία και τη διακίνηση στην Αίγυπτο ενός 

λογισµικού που θα µετέτρεπε τους προσωπικούς υπολογιστές της χώρας σε παρόχους 

διαδικτυακών υπηρεσιών. Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του διαδικτύου 

ξεκίνησε η κοινοποίηση και ανταλλαγή δεκάδων χιλιάδων µηνυµάτων σχετικών µε την 

εξέγερση που είχε ήδη ξεσπάσει στην Αίγυπτο. 

Στις 13 Φεβρουαρίου, 18 ολόκληρες ηµέρες αφότου ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις και 

οι διαµαρτυρίες, το επαναστατικό κίνηµα στην Αίγυπτο πέτυχε το σκοπό του, κάτι που 

επισφραγίστηκε µε την πτώση του Αιγύπτιου Προέδρου Hosni Mubarak από την εξουσία. 

Η περίπτωση της Αιγύπτου επιβεβαιώνει, εποµένως, µε τη σειρά της, τη δυναµική των 

social media και τον αποφασιστικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν στην έκφραση 

του πολιτικού αντιλόγου, στην αµφισβήτηση και τελικά έως και την ανατροπή της 

πολιτικής εξουσίας. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση τα κοινωνικά δίκτυα αυτά καθ’ αυτά 

δεν αποτέλεσαν την αιτία ούτε και την αφορµή για την έναρξη της επανάσταση στην 

Αίγυπτο. Αιτία της επανάστασης υπήρξε η πολυετής καταπίεση του αιγυπτιακού λαού, 

από µια διεφθαρµένη και ασύδοτη κυβέρνηση η οποία µέσω της αυθαιρεσίας και της 

οικονοµικής εκµετάλλευσης εξαθλίωνε συστηµατικά τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ίδιων 

των πολιτών της. Ο ξυλοδαρµός µέχρι θανάτου ενός Αιγύπτιου πολίτη αποτέλεσε την 

αφορµή, και το έναυσµα αυτής της επανάστασης, την οποία το social media βοήθησαν και 

ενίσχυσαν µέσω της δύναµης που έχουν. 

Σε µια περαιτέρω ανάλυση, τα social media στην περίπτωση της Αιγύπτου 

λειτούργησαν καταλυτικά και ως ένα δηµοκρατικό εργαλείο στα χέρια ενός λαού που 

µέχρι τότε δεν είχε φωνή, καθώς µέσω αυτών κατάφεραν να οργανώσουν εξεγέρσεις και 

διαµαρτυρίες  οι οποίες επιτάχυναν και βοήθησαν δραστικά την πολιτική ανατροπή του 

Αιγύπτιου προέδρου. Αυτό έγινε µε τρεις τρόπους: 

Πρώτον, τα social media λειτούργησαν ως συντονιστικά µέσα τόσο στην 

οργάνωση όσο και το συντονισµό των διαµαρτυριών και πορειών της επανάστασης. Χωρίς 

την ύπαρξη τους, δεν θα ήταν εφικτό να ταξιδέψει τόσο γρήγορα και σε τόσο πολύ κόσµο 
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το µήνυµα της επανάστασης. Αυτό βέβαια λειτούργησε και ως εµψυχωτικός παράγοντας, 

καθώς ήταν εµφανές το στοιχείο της µαζικότητας σε όλες αυτές τις διαδικτυακές οµάδες, 

µε αποτέλεσµα όλοι να νιώθουν ότι είναι µέρος ενός ευρύτερου συνόλου και ότι δεν είναι 

µόνοι ή µέρος της µειοψηφίας. Αυτό ενθάρρυνε το πλήθος και δυνάµωσε τη φωνή τους 

για µαζικότερες και πιο δυναµικές κινητοποιήσεις. 

Δεύτερον, τα social media εκ του αποτελέσµατος ήταν αυτά που κατά τη διάρκεια 

της επανάστασης κυριάρχησαν σε επίπεδο ρητορικής πάνω στην παραπληροφόρηση και 

τον εκφοβισµό των κυβερνητικών αρχών. Ενώ η κυβέρνηση µέσω των ελεγχόµενων 

µέσων που διέθετε έκανε λόγο για αναρχικούς που έσπερναν το χάος στις πόλεις και 

παρουσίαζαν ως αναγκαία και δικαιολογηµένη την παρέµβαση τους µε σκοπό την 

αποκατάσταση της τάξης, στη συνέχεια αποδείχτηκε από τις ταυτότητες τους ότι οι 

ταραξίες αυτοί ήταν αστυνοµικοί. Ανεξάρτητα από το πόσο αληθής ή αναληθής ήταν η 

συγκεκριµένη πληροφορία, η ρητορική τάχθηκε µε το µέρος των διαδηλωτών 

µεταβάλλοντας τους τίτλους ειδήσεων στο από «Χάος στην Αίγυπτο» σε «Εξεγέρσεις 

στην Αίγυπτο». 

Τρίτον, και ίσως εντυπωσιακότερο ήταν το γεγονός ότι η µαζική ροή πληροφοριών 

µέσω των social media αποτέλεσε το µοχλό άσκησης πίεσης στην εξωτερική πολιτική των 

Η.Π.Α., καθώς εν τέλη κατάφερε να την επηρεάσει. Η επανάσταση που ξέσπασε στην 

Αίγυπτο κατάφερε να φέρει σε δύσκολη θέση το Αµερικανικό State Department, καθώς 

ενώ από τη µια πλευρά οι ΗΠΑ εµφανίζονταν πάντα ως υπέρµαχοι της ελευθερίας, των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων και της αυτοδιάθεσης, αρχές που υπερασπίζονταν οι 

εξεγερµένοι πολίτες, από την άλλη όµως αυτό ενείχε τον κίνδυνο του να επεκταθούν 

τέτοιου είδους επαναστάσεις σε γειτονικές χώρες. Παρόλο όµως τον κίνδυνο αυτό, εν τέλη 

οι Η.Π.Α πήραν θέση υπέρ των διαδηλωτών, καθώς οι διαστάσεις που πήρε η επανάσταση 

ήταν ανεξέλεγκτες  τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα Μ.Μ.Ε παγκοσµίως. 

H µελέτη περίπτωσης της επανάστασης στην Αίγυπτο είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα, καθώς µας επιβεβαιώνει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα εργαλείο, 

το οποίο µπορεί να µεταµορφωθεί ανάλογα µε το πόσο συνειδητοποιηµένα και 

στοχευµένα χρησιµοποιηθεί. Στην Αιγυπτιακή επανάσταση µπορούµε να πούµε ότι ήταν 

ένα πολύτιµο όπλο που κατάφερε να πυροδοτήσει µία επανάσταση και να κινητοποιήσει 

µαζικά τους λαούς, ίσως ακόµα να ήταν και το όχηµα που οδήγησε στον τελικό στόχο που 

δεν ήταν άλλος από την ελευθερία. Το ίδιο το µέσο όµως χωρίς την ενεργή και ποιοτική 

συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα παραµένει εξαιρετικά αδύναµο. 
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 3.3  Η περίπτωση των Αµερικανικών εκλογών. Τα κοινωνικά µέσα και 

ο ρόλος τους στις προεδρικές εκλογές του 2016. 
 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραµάτισαν κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση 

της πορείας των µεγάλων γεγονότων που προηγήθηκαν, κατά τη διάρκεια και µετά τις 

προεδρικές εκλογές των Ηνωµένων Πολιτειών το 2016, δίνοντας την ευκαιρία στους 

πολίτες να αποκτήσουν  µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µε το πολιτικό τοπίο, συµµετέχοντας 

σε πολιτικές συζητήσεις και λαµβάνοντας ειδήσεις γύρω από τους εµπλεκόµενους 

υποψηφίους. Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές πλατφόρµες ειδήσεων, όπως οι εφηµερίδες, 

το ραδιόφωνο και τα περιοδικά, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης  έδωσαν στους ανθρώπους 

τη δυνατότητα να µοιράζονται, να σχολιάζουν και να δηµοσιεύουν διαφηµίσεις 

υποψηφίων, ειδήσεις γύρω από αυτούς ή άρθρα σχετικά µε την πολιτική που 

υποστηρίζουν. Ο συνδυασµός αυτής της διαδικτυακής προσβασιµότητας και 

αλληλεπίδρασης µε τη σειρά της,  είχε µεγάλη επίδραση στα γεγονότα που τελικά 

οδήγησαν στο εκλογικό αποτέλεσµα του 2016. 

Οι Προεδρικές εκλογές του 2016 ήταν πρωτόγνωρες για την  Αµερικανική 

πολιτική σκηνή. Από την πρώτη στιγµή ο Ρεπουµπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραµπ, 

σύµφωνα µε τον  Θάνο Κατσάµπα, Οικονοµολόγο και Πρώην Αναπληρωτή Εκτελεστικό 

Διευθυντή του  Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (Δ.Ν.Τ.), έπιασε τον παλµό των 

δυσαρεστηµένων και αγανακτισµένων ψηφοφόρων σαν κι αυτούς που ψήφισαν υπέρ του 

Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, επινόησε τα προσωνύµια «ανέντιµη Clinton», 

«διεφθαρµένη Clinton» και άλλα παρόµοια, τα οποία χρησιµοποιούσε σε κάθε ευκαιρία, 

αναφερόµενος στο πολιτικό κατεστηµένο που εκπροσωπούσε η αντίπαλος του επί 

δεκαετίες. Αντίθετα, η Χίλαρι Κλίντον απέφυγε τις προσωπικές επιθέσεις, ενώ είχε πολλά 

επιχειρήµατα εναντίον του αντιπάλου της, όπως τα µισαλλόδοξα, µισογυνιστικά και 

σεξιστικά σχόλιά του, καθώς και µια σειρά διεφθαρµένων πολιτικών από την 

επιχειρηµατική του ζωή, όπως οι πάµπολλες πτωχεύσεις του, η µη δηµοσιοποίηση των 

φορολογικών του δηλώσεων, και οι δικαστικές έρευνες για το Πανεπιστήµιο Trump και 

το Ίδρυµα Trump. Σε τελευταία ανάλυση η Κλίντον έχασε την εκλογή λόγω κακής 

τακτικής στην προεκλογική της εκστρατεία, µε το να επιµένει σε θέµατα πολιτικών 

διαφορών, αντί να προσπαθεί να εµπεδώσει γιατί ο Trump ήταν ουσιαστικά ένας δόλιος 

και αµοραλιστής τυχοδιώκτης. 
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Για πολλούς έπαιξε σηµαντικό ρόλο και το γεγονός ότι οι Αµερικανοί έχουν 

αναπτύξει τα τελευταία χρόνια µια αντιπάθεια για τους πολιτικούς καριέρας. Σύµφωνα µε 

την Αντιγόνη Λυµπεράκη, Καθηγήτρια Οικονοµικών Παντείου Πανεπιστηµίου,  

«Φαίνεται ότι στις σύγχρονες δηµοκρατίες έχει εκλείψει ο ρόλος του ιδεολογικού 

κοµισάριου. Έτσι πολύ συχνά, κυβερνήσεις καλών προθέσεων καταλήγουν να 

υποκύπτουν στον πειρασµό του λαϊκισµού υψηλοφώνως και σε ένα πολιτικό λόγο µε 

µισόλογα και µισές αλήθειες χαµηλοφώνως. Έτσι όµως συσκοτίζονται τα πραγµατικά 

διλήµµατα και εξάπτονται τυφλές και ασυνάρτητες αντιδράσεις.» 

Η πολιτική συζήτηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε κύριο γνώρισµα την 

αυθεντικότητα και την έλλειψη λογοκρισίας, έχει πλέον πάρει τη θέση  ίδιων των 

πολιτικών, οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν τα άνωθεν χαρακτηριστικά, δεδοµένου ότι είναι 

συνηθισµένοι στο να απευθύνουν βαρύγδουπα επεξεργασµένα και φιλτραρισµένα 

µηνύµατα προς ένα συγκεκριµένο κοινό (targeting). Ο διαδικτυακός διάλογος µας έχει 

πλέον οδηγήσει στο να προτιµούµε τον ακατέργαστο και ειλικρινή πολιτικό λόγο από τους 

ηγέτες µας και όχι τον δοµηµένο και φαινοµενικά ακατέργαστο λόγο από τους 

εκλεγµένους πολιτικούς όπως τον είχαµε συνηθίσει µέχρι τώρα. Τέλος, ο πολωµένος 

πολιτικός µας λόγος, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ανοχής που έχει αναπτυχθεί για τους 

πολιτικούς καριέρας, έχει προκαλέσει το αµερικανικό κοινό να στραφεί σε υποψηφίους 

που θα µπορούσαν ελαφρά τη καρδία να χαρακτηριστούν ως ¨off-beat¨ (ασυνήθιστοι) σε 

µεγάλο βαθµό. Οι χρήστες κοινωνικών µέσων φέρονται λοιπόν πλέον να λαµβάνουν (και 

απολαµβάνουν) περισσότερο τα αυθεντικά µηνύµατα που φαίνεται ότι προέρχονται από 

ένα πραγµατικό πρόσωπο, παρά τον ξύλινο λόγο ενός ακόµα εκπρόσωπου δηµοσίων 

σχέσεων. Στην αντίπερα όχθη ωστόσο και σύµφωνα µε τον Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης, 

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Stanford σε άρθρο του στην εφηµερίδα Huffingpost 

(http://www.huffingtonpost.gr/2016/11/09/45os-proedros-ipa-trump_n_12881494.html) 

“Η προεκλογική εκστρατεία τραυµάτισε την αµερικανική δηµοκρατία καθώς διακίνησε 

περισσότερο αθλιότητες παρά επιχειρήµατα - και από τις δυο πλευρές. Το αποτέλεσµα 

δείχνει ότι δεν µπορείς να επικρατήσεις επί του γνήσιου λαϊκισµού χρησιµοποιώντας τα 

ίδια του τα όπλα, επενδύοντας στην γαργαλιστική σκανδαλοθηρία και προτάσσοντας µια 

µάλλον µέτρια υποψηφιότητα από τη συστηµική οικογενειοκρατία του περασµένου 

αιώνα.  

 
Αυτή η αλλαγή τόσο στον πολιτικό λόγο όσο και στη συνολική στάση του κοινού, 

οδήγησε σε µια τεράστια αλλαγή στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ. Κάθε 
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υποψήφιος έπρεπε να ξεπεράσει αυτά τα νέα εµπόδια, όπως την ορθή χρήση των 

κοινωνικών µέσων και την οικοδόµηση µιας θετικής πολιτικής αντίληψης που θα 

ισορροπούσε τεχνηέντως ανάµεσα στην εµπειρία τους, αλλά και στην µη απεικόνιση του 

εαυτού τους ως επαγγελµατίες πολιτικούς. Μέσα λοιπόν από έντονες πολιτικές 

συζητήσεις, εισήχθησαν ακραίες ιδεολογίες στην πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς και 

νέοι τρόποι προσέγγισης των ψηφοφόρων, κάτι που φαίνεται να δηµιούργησε µια νέα 

εποχή στην πολιτική που οι NY Times περιέγραψαν ως "The Rise of Antipolitics."  

 
Donald Trump 

Από την αρχή της προεδρικής του καµπάνιας ο Donald Trump έκανε σαφές στο 

κοινό ότι ήρθε για να ακουστεί και αυτό ακριβώς έκανε. Αρχικά, η γενική πλειοψηφία του 

τύπου τον αντιµετώπισε ως κάτι το γραφικό, από εκποµπές σατυρικού τύπου όπως το 

Saturday Night Live µέχρι την γελιοποίηση λεγοµένων του µε το γνωστό σε όλους πλέον 

σχόλιο “I’m really rich”. Ο Trump λοιπόν αρχικά θεωρήθηκε ως ένας ακόµα υποψήφιος 

που ήρθε για να φύγει τελικά, έως ότου οι ιδέες του άρχισαν να απευθύνονται σε ένα 

απογοητευµένο και σαφώς πολωµένο πληθυσµιακό κοινό των Αµερικανών, στους οποίους 

και βρήκε αντίκρισµα. 

Η βασική επίκληση του Trump ήταν καθόλα απλή: «δεν είµαι πολιτικός». Οι 

αφιλτράριστες, ωµές και συχνά προσβλητικές του δηλώσεις έκαναν τους υποστηρικτές 

του να εκτιµήσουν την αυθεντικότητα τους. Τα µηνύµατα του είναι από αυστηρά έως και 

βάναυσα ειλικρινή και συχνά προσβλητικά, ωστόσο οι καίριες, άµεσες και απόλυτες 

θέσεις του σχετικά µε διάφορα ζητήµατα τον έκαναν να φαίνεται πολύ πιο συµπαθής σε 

σύγκριση µε τους γυαλισµένους επαγγελµατίες πολιτικούς που έδιναν µακροσκελείς 

απαντήσεις χωρίς ωστόσο να απαντούν άµεσα στα θέµατα που ήταν ζωτικής σηµασίας για 

τον Αµερικάνικο λαό. 

 
Πηγή: Official Donald Trump Twitter Account 
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Η τακτική του Trump ήταν απλή: πάρε την πολωµένη δεξιά, η οποία πλέον έχει 

οδηγηθεί στα άκρα, και προώθησε επιθετικές, αλλά ειλικρινείς λύσεις σε προβλήµατα µε 

τρόπο που να µην αφήνει περιθώρια σε κανένα να µπει στο δρόµο σου. Σε όποιες πιθανές 

κριτικές εναντίον του, κατηγορούσε το κατεστηµένο που δεν ήταν άλλο από τους αιρετούς 

ή τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για την οποιαδήποτε αρνητική κάλυψη που λάµβανε. Έτσι 

λοιπόν, µε πάνω από επτά εκατοµµύρια οπαδούς στο Twitter, τα tweets του κατάφεραν να 

τραβήξουν την προσοχή – είτε θετική, είτε και αρνητική - τόσο στο διαδίκτυο όσο και 

εκτός. 

 
Πηγή: crooksandliars.com 

 

Η διαδικτυακή παρουσία και ο λόγος του Trump έκαναν κυρίως αίσθηση διότι 

τοποθέτησε τον εαυτό του τόσο στην πολιτική σκηνή της χώρας, όσο και στον πολιτικό 

του λόγο µε τον ίδιο πολωµένο τρόπο που οι ίδιοι οι πολίτες συµµετέχουν σε µια πολιτική 

συζήτηση. Πιο συγκεκριµένα, όντας απρόθυµος να ακούσει µια άλλη άποψη, απέρριπτε  

οτιδήποτε διαφορετικό και χαρακτήριζε κάθε διαφορετική µε τη δική του άποψη ως 

λανθασµένη. Οι υποστηρικτές ωστόσο ταυτίστηκαν µε αυτήν την παρουσία του στα 

κοινωνικά µέσα δικτύωσης, καθώς θεωρούσαν ότι ο ίδιος ο Trump ενηµέρωνε προσωπικά 

την κάθε πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης και όχι κάποιο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα. 

Στην πραγµατικότητα, οι υποστηρικτές του Trump συχνά τον περιγράφουν ως ένα «ισχυρό 

ηγέτη», «ασταµάτητο», «ισχυρό», ή ακόµα και ως «ιδιοφυΐα». 
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Πηγή: Donald Trump Official Facebook Page 

 

 3.3.1 Κοινωνική νοηµοσύνη των social media και πολιτική 
Μπορούν οι ειδικοί πολιτικής επικοινωνίας να επωφεληθούν από τις εξελίξεις στην 

κοινωνική νοηµοσύνη των social media στον τοµέα των επιχειρήσεων; Η τελευταία 

µελέτη περίπτωσης αυτής της διπλωµατικής εργασίας διερευνά ένα από τα πιο σηµαντικά 

ζητήµατα στην πολιτική επικοινωνία σήµερα: Σε ποιο βαθµό µπορεί να αναλυθεί το 

διαδικτυακό περιεχόµενο, για την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής συµπεριφοράς των 

πολιτών; Τόσο ο επιχειρηµατικός κόσµος όσο και ο ακαδηµαϊκός στο κοµµάτι του 

µάνατζµεντ, έχουν επικεντρώσει ένα σηµαντικό ποσοστό της προσοχής τους στην online 

µετάφραση των δεδοµένων σε πρακτικές πληροφοριών σχετικά µε την καταναλωτική 

συµπεριφορά. Την ίδια στιγµή, οι πολιτικοί επιστήµονες χρησιµοποιούν όλο και 

περισσότερο τα διαδικτυακά δεδοµένα για να τεστάρουν και να τελειοποιήσουν µια σειρά 

από θεωρίες, ιδίως όσον αφορά την κοινή γνώµη και την εκλογική συµπεριφορά των 

πολιτών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η µελέτη των Sarah Oates & Wendy W. Moe 

(2016) στην οποία βασίζονται πολλά από τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω και 

σχετίζονται άµεσα µε το βιβλιογραφικά εξεταζόµενο θέµα. Στην εργασία, η οποία 

βασίστηκε στο πρόγραµµα ADVANCE του Πανεπιστηµίου του Μέριλαντ, διερευνήθηκε 

ο βαθµός στον οποίο κάθε τοµέας µπορεί επωφελώς να βοηθήσει τον άλλο µε κριτήριο τις 

εκστρατείες για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2016. 

Η µεγαλύτερη πρόκληση της µελέτης των Sarah Oates & Wendy W. Moe  ήταν ο 

καθορισµός των στοιχείων της υποψηφιότητας των Ρεπουµπλικάνων ως  έµβληµα (brand) 



56 

κατά τη διάρκεια της περιόδου της µελέτης από τον Ιούλιο µέχρι το Σεπτέµβριο 2015. Ενώ 

για τους Δηµοκρατικούς υποψηφίους, όπως η Χίλαρι Κλίντον και ο Bernie Sanders 

βρέθηκαν αναγνωρίσιµα στοιχεία πολιτικού σήµατος στις ιστοσελίδες τους, σαφείς 

δηλώσεις επι θεµάτων έλειπαν από τις ιστοσελίδες των Ρεπουµπλικανών, όπως του Donald 

Trump και του Τζεµπ Μπους, τον Ιούλιο του 2015. Έτσι λοιπόν, το παζλ µετατοπίστηκε 

από το αν οι πολιτικές µάρκες έχουν την ίδια απήχηση στα social media µε τον ίδιο τρόπο 

όπως και εµπορικά σήµατα, στο να καθοριστεί η εν γένει ύπαρξη των πολιτικών στα ΜΜΕ 

γενικότερα. Αυτό οδήγησε σε µια ευρύτερη µελέτη του οικοσυστήµατος των µέσων 

ενηµέρωσης και των εµπορικών σηµάτων σε προεκλογικές εκστρατείες, διαπιστώνοντας 

ότι τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης εξακολουθούν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην ενίσχυση και τη διάδοση στοιχείων πολιτικού «σήµατος. Έτσι, η νοηµοσύνη των 

social media και του λεγόµενου branding µπορεί να είναι ένα χρήσιµο και κοµβικό σηµείο 

στην κατανόηση των πολιτικών brands, αλλά µόνο όταν η νοηµοσύνη αναπτύσσεται µέσα 

σε µια ευρύτερη κατανόηση του οικοσυστήµατος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

 3.3.2 Η ανάλυση των δεδοµένων Twitter 
Στην έρευνα των Sarah Oates & Wendy W. Moe (2016) συγκεντρώθηκαν και 

αναλύθηκαν  όλα τα tweets που συντάχθηκαν από τους επίσηµους λογαριασµούς Twitter 

των υποψηφίων (@realDonaldTrump και @HillaryClinton) από την 1η Ιουλίου 2015 έως 

24 Σεπτεµβρίου 2015 µε τη χρήση Brandwatch. Τα πολιτικά tweets χρησιµοποιήθηκαν ως 

δεδοµένα  αναφορικά µε διάφορες δηλώσεις επί πολιτικών θεµάτων των υποψηφίων στις 

εκστρατείες τους. Το χρονικό διάστηµα επιλέχθηκε καθώς ήταν µια ιδιαιτέρως έντονη 

περίοδος για τους υποψηφίους (6 Αυγούστου και 11 Σεπτεµβρίου) τόσο µε τις δηλώσεις 

της Clinton σχετικά µε την οικονοµία τον Ιούλιο του 2015, όσο και µε την παραχώρηση 

του προσωπικού υπολογιστή της Clinton στο υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της 

έρευνας σχετικά µε την ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της την περίοδο που 

ήταν υπουργός. Στην άλλη πλευρά, ο Trump είχε λάβει πολλή προσοχή κατά τη διάρκεια 

αυτής της χρονικής περιόδου για τα σχόλια του σχετικά µε τους µετανάστες. 

Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι ο ηµερήσιος όγκος tweets κυµαίνονταν από 0 έως 57 

tweets ηµερησίως για την Clinton και από 0 έως 68 για τον Trump. Συνολικά, ο Trump 

έγραψε περισσότερο, µε συνολικά 1.785 tweets και κατά µέσο όρο περίπου 21 tweets ανά 

ηµέρα. Η Κλίντον από την άλλη έγραψε λιγότερο (συνολικά 941 tweets µε µέσο όρο 

περίπου 11 ανά ηµέρα) ήταν πιο στοχευµένα και αναφορικά µε συγκεκριµένα θέµατα της 

επικαιρότητας. Ωστόσο, η ανάλυση αυτή κατέστησε σαφές ότι τα tweets δεν 
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αντικατοπτρίζουν την παραδοσιακή πολιτική, παρά την αναζήτηση για µια σειρά από 

όρους αναζήτησης που σχετίζονται µε τις εκλογές, η πλειοψηφία των tweets για τους δύο 

υποψηφίους δεν ταίριαζε σε κατηγορίες που ορίστηκαν όπως η οικονοµία, η υγειονοµική 

περίθαλψη, το µεταναστευτικό, το Ιράν, ή ακόµα και σε µια ευρύτερη κατηγορία 

«προσωπικότητας» των υποψηφίων. Αντίθετα, τα περισσότερα tweets που 

συγκεντρώθηκαν ήταν ουσιαστικά άνευ νοήµατος µε την παραδοσιακή πολιτική έννοια, 

συχνά εκφράζοντας ευχαριστίες ή υποστήριξη στους οπαδούς τους. Με αυτόν τον 

γνώµονα όµως, υπήρξαν κάποιες ενδιαφέρουσες διαφορές αναφορικά µε τη χρήση του 

Twitter από τους δύο υποψήφιοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  

Η µόνη συνεπής σχέση µεταξύ των λέξεων-κλειδιών και των σχετιζόµενων µε τον 

Trump tweets, ήταν οι αναφορές στο µεταναστευτικό και στην προσωπικότητά του. Ο 

όγκος των tweets αντικατοπτρίζουν σηµαντικά γεγονότα της εκστρατείας, όπως τα debates 

στη τηλεόραση, σκάνδαλα, σηµαντικές οµιλίες, κλπ, αρκετά στενά. Ίσως το πιο 

ενδιαφέρον όλων στην προκειµένη µελέτη είναι ο τεράστιος όγκος των tweets, κοντά στα 

300.000 καθηµερινά σε τέσσερις ξεχωριστές ηµέρες (6/8 τη µέρα του πρώτου 

Ρεπουµπλικανικό debate, 26/8 αφότου ο Trump έδιωξε έναν δηµοσιογράφο από την 

συνέντευξη Τύπου του, 30/8 µετά από µια οµιλία του στο Nashville για την Εθνική 

Οµοσπονδία των Ρεπουµπλικάνων, 16 Σεπτεµβρίου στο δεύτερο Ρεπουµπλικανικό 

debate). Τις περιόδους αυτές λοιπόν τα σχετιζόµενα µε τον Trump tweets είχαν πέντε 

φορές τον όγκο των αναφορών στο Twitter για την Κλίντον κατά την ίδια χρονική περίοδο, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία µου. 

Αν επικεντρωθεί κανείς στα tweets που συνδέονται µε συγκεκριµένα θέµατα, 

εξακολουθεί να υπάρχει µια έντονη κίνηση και σύνδεση µε τα γεγονότα της εκστρατείας. 

Η µεγαλύτερη ωστόσο κίνηση στην δραστηριότητα του Twitter λαµβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια ή αµέσως µετά από σηµαντικά γεγονότα της εκστρατείας των υποψηφίων όπως 

αυτά παρουσιάζονται στις ειδήσεις, ενισχύοντας την άποψη ότι η δραστηριότητα των 

social media είναι στενά συνδεδεµένη µε τον κύκλο των ειδήσεων που αναφέρονται στα 

πολιτικά δρώµενα των ΗΠΑ. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη σε ένα βαθµό, ιδίως κατόπιν 

µελετών  σχετικά µε την διαπλοκή µεταξύ πολιτικής, ειδήσεων, και social media.  

 

Τα ευρήµατα της µελέτης των Sarah Oates & Wendy W. Moe (2016) 

παρουσιάζουν  συνοπτικά διάφορα σηµεία ενδιαφέροντος και προβληµατισµού: 
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1. Αρχικά υπήρξε το ερώτηµα του κατά πόσο εκείνοι που κάνουν tweeting ή 

retweeting µηνύµατα µε πολιτικό περιεχόµενο είναι υπέρ ή κατά του υποψηφίου. Η 

ανάλυσή των µελετητών δεν µπόρεσε να το καθορίσει. Εκ του αποτελέσµατος λοιπόν, είτε 

οι άνθρωποι υποστήριζαν, είτε δυσφήµισαν τον Trump, είναι γεγονός ότι έλαβε πολύ 

περισσότερη προσοχή στα κοινωνικά µέσα απ’ ότι η Κλίντον ή οι υπόλοιποι 

Ρεπουµπλικάνοι αντίπαλοι του.  

2. Το επόµενο θέµα που εγείρεται είναι το κατά πόσο οι άνθρωποι στο Twitter 

αλλά και στο διαδίκτυο εν γένει, απλώς αναδιανέµουν αποσπάσµατα από ειδήσεις ή 

απόψεις γύρω από τα γεγονότα της εκστρατείας ή όντως δηµιουργούνται δίκτυα πολιτικών 

συζητήσεων που προκύπτουν από τα social media; Από τα δεδοµένα της µελέτης αυτής 

προκρίνεται το πρώτο. Παρόλο που αναλύθηκε µόνο το Twitter ως υποκατάστατο για όλα 

τα social media, ωστόσο αυτές οι απεικονίσεις των tweets στις αρχές της εκστρατείας 

θυµίζουν την ισχυρή σχέση µεταξύ των πολιτικών γεγονότων, της δηµοσιότητας και της 

δραστηριότητας στα social media. 

3. Ενώ τα tweets που σχετίζονταν µε πολιτικά θέµατα ήταν η µειοψηφία, 

εξακολουθεί να υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός από tweets που θα µπορούσε να λεχθεί 

ότι είναι µέρος µιας πολιτικής συζήτησης. Υπήρξαν ακόµη χιλιάδες tweets για διάφορα 

θέµατα που σχετίζονται µε τους υποψηφίους, µια δραστηριότητα που δεν γινόταν πριν από 

την άνοδο των social media. Συγκεκριµένα, όπως προαναφέρθηκε, οι συν-εµπλεκόµενοι 

έτειναν να ακολουθούν τους υποψήφιους, γεγονός που υποδηλώνει έντονα ότι τα social 

media εν γένει αυξάνουν παρά µειώνουν το κοινό των υποψηφίων.  

 

Ήταν τελικά αντίπαλος της Χίλαρι σε αυτές τις εκλογές ήταν το µάρκετινγκ και τα 

social media ή ο Τrump; 

Σε µια  προσπάθεια να γίνει µια σύνοψη των διαδικτυακών ποσοστών των δύο 

υποψηφίων των προεδρικών εκλογών της Αµερικής από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 6η 

Νοεµβρίου του 2016, ο Ντόναλντ Τραµπ και η Χίλαρι Κλίντον συγκέντρωσαν συνολικά 

48.986.921 ακολούθους σε Facebook, Twitter και Instagram. Σε αυτά τα τρία δίκτυα, οι 

δηµοσιεύσεις τους είχαν προσελκύσει 495.120.770 διαδράσεις (likes, shares και retweets), 

µε το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτά να καλύπτεται από τον Tραµπ. Στις 6 Νοεµβρίου, ο 

Τραµπ υπερτερούσε 24% σε ακολούθους, 27.902.237 σε Facebook, Twitter και Instagram, 

µε τη Χίλαρι Κλίντον να ακολουθεί µε 21.084.684. Σε διαδράσεις (likes, shares και 
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retweets) η κυριαρχία του Τράµπ είναι πασιφανής και αναµφισβήτητη, µε 351 

εκατοµµύρια έναντι 145 εκατοµµυρίων της Χίλαρι. 

 
Twitter 

Στο Twitter, 4 φορές περισσότερα tweets δηµιουργήθηκαν από αυτόµατους 

λογαριασµούς (bots) υπέρ του Ντόναλντ Τραµπ συγκριτικά µε αυτά της Χίλαρι Κλίντον, 

σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης. Πληµµύρισαν ένα σηµαντικό µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης µε ψεύδη και τερατολογίες, τα οποία λόγω του αριθµού τους είναι 

πολύ εύκολο να φανούν εν τέλη αληθοφανή. Το @amrightnow, για παράδειγµα, έχει 

περισσότερους από 33.000 οπαδούς και βοµβάρδιζε επί µήνες το Twitter µε αντι-Κλίντον 

θεωρίες συνωµοσίας. Για να κάνουµε σαφή τα νούµερα, µόνο κατά τη διάρκεια της 

τελικής συζήτησης µεταξύ των δύο υποψηφίων τουίταρε 1.200 φορές. 

Τα bots ουσιαστικά αποθαρρύνουν πραγµατικά άτοµα να λάβουν µέρος σε 

πολιτικές συζητήσεις. Την ίδια στιγµή κάνουν κάποιον υποψήφιο να φαίνεται πιο δυνατός 

στα µάτια άλλων χρηστών. Επιπλέον, τα bots χρησιµοποιούνται για να επιτεθούν σε 

δηµοσιογράφους, για να τους αναγκάσουν να σταµατήσουν ουσιαστικές παρεµβάσεις µε 

βάση το ρεπορτάζ που έχουν για κάθε υποψήφιο, διότι φοβούνται τις επιθέσεις και την 

παρενόχληση. Η περίπτωση του Τραµπ λοιπόν, σε συνδυασµό µε τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι σαφές ότι θα αλλάξουν ριζικά το πολιτικό µάρκετινγκ. 

 

 3.3.3 Η επιρροή των social media στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ 
Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ σαφώς υπέδειξαν µε τον πλέον πασιφανή τρόπο 

την ραγδαίως αυξανόµενη δυναµική των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

τόσο στην πληροφόρηση των πολιτών αλλά και γενικότερα στη διαµόρφωση της κοινής 

γνώµης. 

Πιο αναλυτικά, η καταγεγραµµένη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στις 

Ηνωµένες Πολιτείες τον Οκτώβρη του 2016, µε αφορµή τις προεδρικές εκλογές, υπερέβη 

κάθε προηγούµενο εκλογικής καµπάνιας παγκοσµίως, καθώς οι ψηφοφόροι πόσταραν 367 

εκατοµµύρια φορές σχετικά µε τον Ντόναλντ Τραµπ και 300 εκατοµµύρια φορές σχετικά 

µε τη Χίλαρι Κλίντον. 

Με αυτή την διαδραστική διαδικτυακή συµµετοχή σηµαντικού τµήµατος του 

πληθυσµού των ΗΠΑ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο υποψήφιοι είχαν την 
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ευκαιρία να τόσο να προωθήσουν την πολιτική τους εκστρατεία, όσο και να «χτυπήσουν» 

τους αντιπάλους τους. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του twitter, την ηµέρα των εκλογών, από τις 8 π.µ. (ώρα 

Ελλάδας) µέχρι και την επίσηµη ανακοίνωση της νίκης του Ντόναλντ Τραµπ, έγιναν 

περισσότερα από 75 εκατ. tweets, αριθµός πολύ µεγαλύτερος από τα 31 εκατ. που είχαν 

αναρτηθεί την ηµέρα των εκλογών του 2012. Την ίδια ώρα, το facebook ανακοίνωσε ότι 

περισσότεροι από 115 εκατ. άνθρωποι έκαναν 716 εκατ. likes, posts, comments και shares 

σχετικά µε τις εκλογές στις ΗΠΑ. Με τεκµήριο τα άνωθι στοιχεία, οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα µέσο πληροφόρησης µε 

πολύ µεγάλη δυναµική και εµβέλεια. 

Στη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση µπορούµε να πούµε σαφώς ότι το 

επικοινωνιακό παιχνίδι στο κοµµάτι των µέσων κοινωνικής δικτύωσης το «έπαιξε» 

καλυτέρα ο Ντόναλντ Τραµπ, κάτι που ενίσχυσε σηµαντικά τη θέση του και εκτόξευσε τις 

πιθανότητες για τη νίκη του. Όπως σηµειώνει ο επιχειρηµατίας Άρον Μπανκς (βασικός 

χρηµατοδότης της καµπάνιας του brexit) «πρέπει να συνδεθείς µε τους ανθρώπους 

συναισθηµατικά, κάτι που µπορείς να κάνεις µε τα social media». Άξιο αναφοράς είναι 

και το γεγονός ότι µερικούς µήνες πριν από τη µεγάλη εκλογική επιτυχία του Τραµπ, 

βίντεο που είχε αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του facebook µε τίτλο «Are you concerned 

about the amount of crime committed in the USA by Foreign Criminals» και κατακλείδα 

«Isn΄t it time to take back control», παρακολουθήθηκε 1,6 εκατ. φορές. 

Ο διευθύνοντας σύµβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας Επικοινωνιών και 

Μάρκετινγκ LMO Ντέιβ Μαρινάκιο, σηµείωσε ότι οι εκστρατείες στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης µπορούν να επηρεάσουν περισσότερο από τα συµβατικά µέσα ενηµέρωσης, 

καθώς µπορεί να εµπλακεί πολύ µεγαλύτερος όγκος του εκλογικού σώµατος και να 

επηρεαστεί από τη διαδραστική µετάδοση των πληροφοριών, µε ταυτόχρονη συµµετοχική 

έκφραση απόψεων και σχολιασµών. 

Ακόµα πιο πέρα, η εταιρεία συµβούλων επικοινωνιών και στρατηγικής Goddar 

Gunster υποστηρίζει ότι η «ρεαλιστική» επιχειρηµατολογία δεν είναι πλέον 

αποτελεσµατική και ότι ο καλύτερος τρόπος να διεγείρεις τα συναισθήµατα των 

ανθρώπων είναι µέσω πολλών (έστω και µη έγκυρων), δηµοσιεύσεων στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, πλήττοντας τον αντίπαλό σου και δηµιουργώντας θόρυβο που θα 

σκεπάσει την αξιοπιστία του, κάτι που ακολούθησε πιστά ο Ντόναλντ Τραµπ και όχι η 

Χίλαρι Κλίντον. Έρευνα που δηµοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό «American 
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journal of infection control» έδειξε ότι όσο πιο ανακριβής ή αναληθής είναι µία ιστορία ή 

ένα «ποστ», τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να αποκτήσει φήµη και να γίνει πιο 

πιστευτό. Τρανταχτό παράδειγµα η ιστοσελίδα του facebook, «freedom daily», η οποία 

«συνδέθηκε» µε την επίσηµη εφηµερίδα freedom daily. Στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα 

δηµοσιεύτηκε άρθρο που συνοδευόταν από βίντεο µε τίτλο «Two White Men Doused With 

Gasoline, Set On FIRE By Blacks , Media CENSORED». Το βίντεο, παρουσιάζοντας 

υποτιθέµενα αληθινά γεγονότα, εξαπέλυε επίθεση ρατσιστικού περιεχοµένου εναντίον 

των µαύρων, ενώ το άρθρο έκανε σαφή τοποθέτηση ότι παλαιότερα, όταν η Αµερική ήταν 

«σπουδαία», δεν θα υπήρχε χώρος να συµβεί κάτι τέτοιο, µε σαφή παραποµπή στο 

λογότυπο της προεκλογικής καµπάνιας του Τραµπ «make America great again». Ωστόσο, 

η επίσηµη θέση της εφηµερίδας δεν επιβεβαίωσε ποτέ το γεγονός αυτό, τουλάχιστον µε 

τον τρόπο που παρουσιάστηκε στο βίντεο. Το συγκεκριµένο περιστατικό είχε καλυφθεί 

δηµοσιογραφικά από το CNN και, σε αντίθεση µε την άποψη της η εν λόγω σελίδα του 

facebook, σε καµία περίπτωση δεν είχε αποσιωπηθεί από τα µέσα ενηµέρωσης, τα οποία 

αποσαφήνισαν ότι κανένας λευκός δεν δέχθηκε επίθεση από µαύρους. Παρόλα αυτά, το 

βίντεο είχε τεράστια απήχηση και αναδηµοσιεύτηκε χιλιάδες φορές, σε διάφορα προφίλ, 

µε οργισµένα σχόλια κατά του πληθυσµού των Αφροαµερικανών. Τέλος, σύµφωνα µε τον 

Ντέιβιντ Κέι, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την Ελευθερία του Λόγου και του Τύπου, 

«υπάρχει κάποια µείωση στη σηµασία της πραγµατικότητας, και αυτό είναι συνδεδεµένο 

µε την ψηφιακή εποχή». 

Εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην νίκη του Tραµπ είχε, όπως φαίνεται, είχε και ο 

υπεύθυνος του τοµέα µέσων κοινωνικής δικτύωσης της προεκλογικής εκστρατείας του 

νεοεκλεγέντος προέδρου, Ντάνιελ Σκαβίνο Τζούνιορ. Ο Σκαβίνο δηµιούργησε ένα σχεδόν 

πολεµικό και σαφώς σαρωτικό κλίµα στο διαδίκτυο, µε στόχευση και οδηγό του µια 

µαξιµαλιστική εκστρατεία, µε ανυπόστατες κατηγορίες και προσβολές κατά της 

αντιπάλου του Χίλαρι Κλίντον, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί σύγχυση στους 

ψηφοφόρους. Στην καµπάνια αυτή, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είδαν και 

αναµετάδωσαν ιστορίες συνωµοσίας κατά της Κλίντον, όπως για την κατάσταση της 

υγείας της, ώστε να υπονοµευθεί η ικανότητά της να ηγηθεί, ενώ ιδιαιτέρως γνωστή έγινε 

και η ιστορία της υποτιθέµενης απόπειρας δολοφονίας του Τραµπ. Από πολλούς 

υποστηρίζεται ότι µία από τις στρατηγικές του Σκαβίνο στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

ήταν η εσκεµµένη προτίµηση ορθογραφικών λαθών, προκειµένου να υπάρχει ταύτιση µε 

τους ψηφοφόρους χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και να δίδεται η εντύπωση ενός πιο 
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«αυθεντικού» ανθρώπου που του ξεφεύγουν πράγµατα. Η επιλογή επικοινωνίας µε λαϊκό 

ύφος είναι διακριτή και στα «πόστερ» που συνόδευσαν την προεδρική καµπάνια του 

Τραµπ. 

Το συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε είναι ότι η επιρροή των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ήταν µείζονος σηµασίας για την εκλογή του Τραµπ και καταλυτική στην 

εκλογική διαδικασία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Με την 

αυξανόµενη ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν είναι καθόλου περίεργο στο µέλλον τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης να αποτελέσουν τον καλύτερο τρόπο πειθούς και κατεύθυνσης της 

κοινής γνώµης, καθώς φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκφράζουν µια ιδιαίτερη προτίµηση σε 

αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. 

 

 3.3.4 Ο ρόλος των Big Data στη νίκη του Donald Trump 
Άξιο αναφοράς στην παρούσα µελέτη περίπτωσης είναι ένα άρθρο που 

δηµοσιεύθηκε από τους δηµοσιογράφους Hannes Grassegger και Mikael Cragerus στις 28 

Ιανουαρίου του 2017 στην Σουηδική εφηµερίδα Das Magazine και εν συνεχεία από το site 

Motherboard vice, βάση του οποίου η νίκη του Donald Trump στηρίχθηκε και ίσως 

βασίστηκε στην χρήση των facebook big data και του micro targeting που ασκήθηκε µέσω 

των facebook ad, µια digital στρατηγική που χαράχτηκε πάνω στην ψυχοµετρία. 

 Με τον όρο big data να έχει εισέλθει στην ζωή µας τα τελευταία χρόνια σαρωτικά, 

κατ 'ουσίαν µας δείχνει ότι όλα όσα κάνουµε, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός, αφήνουν 

ψηφιακά ίχνη. Κάθε αγορά που κάνουµε µε τις κάρτες µας, κάθε αναζήτηση που 

πληκτρολογούµε στο Google, κάθε κίνηση που κάνουµε όταν το κινητό µας βρίσκεται 

στην τσέπη µας, αποθηκεύεται κάθε "like". Ειδικά κάθε "like." Για πολύ καιρό, δεν ήταν 

απολύτως σαφές ποια χρήση θα µπορούσαν να έχουν αυτά τα δεδοµένα. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε τον καθηγητή διαφήµισης στο Πανεπιστήµιο της Φλόριντα Jon Morris, η 

έννοια των "early adopters" (πρώιµων υιοθετών) περιγράφθηκε για πρώτη φορά από τον 

Everett Rogers το 1962 και οι δοκιµές ηλεκτροκαρδιογραφήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί 

από τη δεκαετία του 1950. «Η δηµιουργία ψυχολογικού προφίλ, χρησιµοποιώντας 

οποιοδήποτε είδος συσκευής ή οποιοδήποτε είδος ερωτηµατολογίου, µπορεί να έχει γίνει 

στις µέρες µας λίγο πιο περίπλοκο, αλλά σίγουρα ήταν πάντα αναπόσπαστο κοµµάτι στη 

ζωή της διαφήµισης», λέει. 

Στις 9 Νοεµβρίου, έγινε σαφές ότι η δύναµη που κρύβεται πίσω από αυτή τη 

τεράστια βάση δεδοµένων είναι τεράστια και πιθανόν ικανή να αλλάξει το ρου της 
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ιστορίας σε πολιτικό επίπεδο και όχι µόνο. Η εταιρεία πίσω από την online καµπάνια του 

Trump - η ίδια εταιρεία που είχε εργαστεί για το Leave.EU στα πολύ πρώιµα στάδια της 

εκστρατείας "Brexit",  ήταν η εταιρεία διαχείρισης Big Data: Cambridge Analytica. 

Για να κατανοήσουµε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών και πώς θα 

µπορούσε να λειτουργήσει η πολιτική επικοινωνία στο µέλλον, θα πρέπει να αναφερθούµε 

στη µελέτη του Κέντρο Ψυχοµετρίας του Πανεπιστηµίου του Κέµπριτζ τη δεκαετία του 

1980. Εκεί δύο οµάδες ψυχολόγων ανέπτυξαν ένα µοντέλο που προσπάθησε να 

αξιολογήσει τα ανθρώπινα όντα βάσει πέντε χαρακτηριστικών προσωπικότητας, γνωστών 

ως "Big Five". Αυτά είναι: η προθυµία, η επιµονή, η εξωστρέφεια, η συγκαταβατικότητα 

και ο νευρωτισµός. Με βάση αυτές τις διαστάσεις, είναι επίσης γνωστές ως OCEAN,  

µπορούµε να κάνουµε µια σχετικά ακριβή αξιολόγηση του είδους του προσώπου µπροστά 

µας. Αυτό περιλαµβάνει τις ανάγκες, τους φόβους του και τον τρόπο µε τον οποίο είναι 

πιθανό να συµπεριφερθεί κάποιος σε ενδεχόµενες καταστάσεις. Το "Big Five" έχει γίνει 

πλέον µια συνήθης τεχνική της ψυχοµετρίας. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το πρόβληµα 

µε αυτήν την προσέγγιση ήταν η συλλογή δεδοµένων. Ωστόσο όλα άλλαξαν όταν ήρθε 

στο προσκήνιο το Διαδίκτυο και το Facebook. 

Το 2008 ο Michal Kosinski, ξεκινώντας το διδακτορικό του στο Πανεπιστήµιο του 

Cambridge µαζί µε τον David Stillwell, δηµιούργησαν στα πλαίσια της έρευνας τους µια 

εφαρµογή στο facebook γνωστή ως «MyPersonality app», µέσω της οποίας οι χρήστες 

έπαιρναν µέρος σε µια σειρά ψυχοµετρικών τεστ τα οποία είχαν βασιστεί στο µοντέλο του 

"Big Five", υπό τη µορφή και την επικάλυψη όµως κάποιων online quiz. Μέχρι το 2012 ο 

Kosinski είχε στα χέρια του δεδοµένα ικανά να αξιολογήσουν την προσωπικότητα ενός 

χρήστη καλύτερα και από τους πλέον κοντινούς του ανθρώπους. Την ηµέρα της 

δηµοσίευσης της έρευνάς του, το facebook άλλαξε τις ρυθµίσεις ασφαλείας και απορρήτου 

αυτόµατα, κάτι που βέβαια δεν εµπόδισε τη µελλοντική αφαίµαξη προσωπικών δεδοµένων 

µε την συγκατάθεση ωστόσο πλέον των ίδιων των χρηστών.  

Με την περάτωση αυτού του έργου πολλά ερωτήµατα γεννήθηκαν στον ίδιο τον 

ερευνητή σχετική µε τη χρήση αυτών των δεδοµένων, καθώς µια αντίστροφη χρήση αυτού 

του ψυχογραφικού µοντέλου σε συνδυασµό µε την τεράστια βάση δεδοµένων που είχε 

συγκεντρώσει, θα µπορούσε σε λάθος χέρια να γίνει ένα χειριστικό εργαλεία 

χειραγώγησης της µάζας. Η ανησυχία του δεν άργησε να επιβεβαιωθεί όταν δέχτηκε µια 

πρόταση συνεργασίας από τη εταιρεία SCL, µε βασικό συνεργάτη της τον Aleksander 

Kogan. Η εταιρεία βασίστηκε στο µοντέλο των  "Big Five" και προσανατολισµό το digital 
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political micro targeting. Σαν εξέλιξη αυτού, δηµιουργήθηκε η Cambridge Analytica, η 

εταιρεία που θα αναλάµβανε τις προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α για το 2016. Άξιο 

αναφοράς, το γεγονός ότι τον Νοέµβριο του 2015, η πιο ριζοσπαστική από τις δύο 

εκστρατείες Brexit, ή "Leave.EU", υποστηριζόµενη από τον Nigel Farage, ανακοίνωσε ότι 

είχε αναθέσει σε µια εταιρεία Big Data να υποστηρίξει την online εκστρατεία της, την 

Cambridge Analytica. Βασική δύναµη της εταιρείας: το καινοτόµο πολιτικό µάρκετινγκ, 

η µικρο-στόχευση (microtargeting) (Oana Barbu, 2013), µέσω της µέτρησης της 

προσωπικότητας των ανθρώπων από τα ψηφιακά τους αποτυπώµατα, µε βάση το µοντέλο 

OCEAN. Σύµφωνα µε τον Κοσίνσκι, η εταιρεία του Kogan ήταν πολύ πιθανόν να έχει 

αναπαράγει το εργαλείο µέτρησης Big Five που βασίστηκε στα “Likes” στο Facebook, 

προκειµένου να το πουλήσει σε αυτή την επιχείρηση που επικεντρώνεται τις εκλογές. 

 3.3.5 Donald Trump και Cambridge Analytica 

Στις 19 Σεπτεµβρίου του 2016, ένα µήνα πριν τις εκλογές στις Η.Π.Α  εµφανίστηκε 

στο Concordia Summit (από τα µεγαλύτερα διεθνή οικονοµικά φόρουµ) ο Alexander Nix, 

διευθύνων σύµβουλος της Cambridge Analytica ως ο νέος εκπρόσωπος χάραξης 

διαδικτυακής στρατηγικής του Trump και για πολλούς εµπνευστής της εκστρατείας 

Brexit, η αλλιώς  "Leave.EU". Λίγες εβδοµάδες αργότερα οι φήµες επιβεβαιώθηκαν µε το 

γνωστό πλέον tweet του Trump "Soon you'll be calling me Mr. Brexit." 

 
Σύµφωνα µε τον ιδρυτή της εταιρείας Alexander Nix, η Cambridge Analytica  είναι 

µια εταιρεία που στηρίζεται στη δύναµη των big data και της ψυχοµετρίας. Πιο 

συγκεκριµένα, σε µια παρουσία της εταιρείας του ο Nix ανέφερε «πέντε διαφορετικά 

πρόσωπα, κάθε πρόσωπο αντιστοιχεί σε ένα προφίλ προσωπικότητας. Πρόκειται για το 

Big five ή το Ocean Μοντέλο. "Στο Cambridge," είπε, "ήµασταν σε θέση να 

διαµορφώσουµε ένα πρότυπο για να προβλέψουµε την προσωπικότητα κάθε ενήλικα στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής". Σύµφωνα µε τον Nix, η επιτυχία του µάρκετινγκ της 

Cambridge Analytica βασίζεται σε ένα συνδυασµό τριών στοιχείων: τη συµπεριφορική 
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επιστήµη χρησιµοποιώντας το µοντέλο OCEAN, την big data ανάλυση και το ad targeting 

Η στόχευµένη διαφήµιση είναι ουσιαστικά µια εξατοµικευµένη διαφήµιση, 

ευθυγραµµισµένη και ταυτισµένη όσο το δυνατόν ακριβέστερα µε την προσωπικότητα 

ενός µεµονωµένου καταναλωτή. Αρχικά λοιπόν, η Cambridge Analytica αγοράζει 

προσωπικά δεδοµένα από µια σειρά διαφορετικών πηγών, όπως τα κτηµατολόγια, τα 

δεδοµένα των αγορών από τις πιστωτικές κάρτες, τα περιοδικά που διαβάζουµε και ούτω 

καθεξής. Η µεθοδολογία µοιάζει αρκετά µε αυτή που ανέπτυξε κάποτε ο Michal Kosinski 

στα πλαίσια του διδακτορικού του έργου. Η Cambridge Analytica χρησιµοποιεί επίσης, 

σύµφωνα µε τον Nix, «έρευνες για τα social media» και τα δεδοµένα από το Facebook. 

Και η εταιρεία κάνει ακριβώς αυτό που κάποτε είχε αναφέρει και παράλληλα µας είχε 

προειδοποιήσει ο Κοσίνσκι: «Δηµιουργήσαµε το προφίλ της προσωπικότητας κάθε 

ενήλικου στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, 220 εκατοµµύρια ανθρώπους», λέει ο 

Νιξ. 

 

Η στρατηγική του τραµπ για αποκλεισµό της Hillary Clinton 

Οι εντυπωσιακές ασυνέπειες του Trump, η πολύ επικριθείσα βλασφηµία του και η 

προκύπτουσα σειρά αντιφατικών µηνυµάτων, ξαφνικά αποδείχθηκε ότι ήταν και το 

µεγάλο του πλεονέκτηµά: ένα διαφορετικό µήνυµα για κάθε ψηφοφόρο. Η ιδέα ότι ο 

Trump ενήργησε σαν ένας άκρως ευκαιριακός αλγόριθµος µετά από τις αντιδράσεις του 

κοινού είναι κάτι που ο µαθητικός Cathy O'Neil παρατήρησε τον Αύγουστο του 2016. 

 

Αυτές οι "ιδιαίτερες τοποθετήσεις του", που συνδέονται µε µηνύµατα στο 

Facebook που µπορούν να προβληθούν µόνο από χρήστες µε συγκεκριµένα προφίλ - 

περιλάµβαναν βίντεο που απευθύνονται σε Αφροαµερικάνους, στους οποίους η Hillary 

Clinton αναφέρεται στους µαύρους άντρες ως αρπακτικά, για παράδειγµα. 

Ο  Nix στη διάλεξή του στη Σύνοδο Κορυφής της Concordia ανέφερε: «ουσιαστικά 

κάθε µήνυµα που έστειλε το Trump ήταν αποτέλεσµα της ανάλυσης των big data". Την 

ηµέρα της τρίτης προεδρικής αναµέτρησης µεταξύ του Trump και της Clinton, η οµάδα 

του Trump εξέτασε 175.000 διαφορετικές παραλλαγές διαφήµισης για τα επιχειρήµατά 

του, προκειµένου να βρει τις σωστές εκδόσεις κυρίως µέσω του Facebook. Τα µηνύµατα 

διέφεραν ως επί το πλείστων µόνο σε µικροσκοπικές λεπτοµέρειες, προκειµένου να 

στοχεύουν τους παραλήπτες µε τον βέλτιστο ψυχολογικό τρόπο: διαφορετικές 
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επικεφαλίδες, χρώµατα, λεζάντες, µε φωτογραφία ή βίντεο. Αυτή η εξοµάλυνση φτάνει 

µέχρι τις µικρότερες οµάδες, εξήγησε ο Nix σε συνέντευξή του.  

 

Στην περιοχή Μαϊάµι της Μικρής Αϊτής, για παράδειγµα, η εκστρατεία του Trump 

παρείχε στους κατοίκους νέα για την αποτυχία του Ιδρύµατος Κλίντον µετά τον σεισµό 

στην Αϊτή, προκειµένου να τους κρατήσει από την ψηφοφορία για τη Χίλαρι Κλίντον. 

Αυτός ήταν ένας από τους στόχους: να παραµείνουν οι ψηφοφόροι του Κλίντον (οι οποίοι 

συµπεριλαµβάνουν τους αριστερές πτέρυγες, τους Αφροαµερικανούς και τις νέες 

γυναίκες) µακριά από την εκλογική περιφέρεια, για να «καταστείλουν» την ψήφο τους, 

όπως είπε ένας ανώτερος αξιωµατούχος της εκστρατείας στο Bloomberg Εβδοµάδες πριν 

από τις εκλογές. Αυτές οι «σκοτεινές θέσεις» - διαφηµίζονται διαφηµίσεις στυλ ειδήσεων 

σε χρονοδιαγράµµατα Facebook που µπορούν να φανούν µόνο από χρήστες µε 

συγκεκριµένα προφίλ περιεχόµενα βίντεο που απευθύνονται σε Αφροαµερικανούς στους 

οποίους η Hillary Clinton αναφέρεται στους µαύρους άντρες ως αρπακτικά, για 

παράδειγµα. 

Ο Nix ολοκληρώνει τη διάλεξή του στη Σύνοδο Κορυφής της Concordia 

δηλώνοντας ότι η παραδοσιακή διαφήµιση είναι νεκρή. "Τα παιδιά µου σίγουρα ποτέ δεν 

θα καταλάβουν ποτέ αυτή την έννοια της µαζικής επικοινωνίας."  

Το µε πόση ακρίβεια είχε στοχοποιηθεί και στοχευµένα επηρεαστεί ο αµερικανικός 

πληθυσµός µέσω των  ψηφιακών στρατευµάτων του Trump τη στιγµή εκείνη δεν ήταν 

ορατό, επειδή επιτέθηκαν λιγότερο στην mainstream τηλεόραση και περισσότερο µε 

εξατοµικευµένα µηνύµατα στα κοινωνικά µέσα. Η οµάδα του Cambridge Analytica, 

συνόλου µόνο δώδεκα ατόµων, έλαβε $ 100.000 από τον Trump τον Ιούλιο, $ 250.000 τον 

Αύγουστο και $ 5 εκατοµµύρια το Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε τον Nix, η εταιρεία κέρδισε 

συνολικά πάνω από $ 15 εκατοµµύρια. 

Η συνέχεια ωστόσο αυτής της διαδικτυακής πολιτικής εκστρατείας έγινε ακόµα 

πιο ριζοσπαστική. Τον Ιούλιο του 2016, οι καπιταλιστές του Trump έλαβαν µια εφαρµογή 

µε την οποία µπορούσαν να εντοπίσουν τις πολιτικές απόψεις και τους τύπους 

προσωπικότητας των κατοίκων ενός σπιτιού. Ήταν ο ίδιος πάροχος εφαρµογών που 

χρησιµοποιήθηκε και στις εκστρατείες του Brexit. Οι άνθρωποι του Trump χτύπησαν µόνο 

στις πόρτες των σπιτιών που η εφαρµογή βαθµολόγησε ως δεκτικούς στα µηνύµατά του. 

Οι υποψήφιοι ήρθαν λοιπόν προετοιµασµένοι µε οδηγίες για συνοµιλίες προσαρµοσµένες 

στον τύπο προσωπικότητας του κατοίκου. Με τη σειρά τους, οι επίτροποι τροφοδοτούσαν 
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τις αντιδράσεις στην εφαρµογή και τα νέα δεδοµένα έφεραν πίσω στα dashboards της 

εκστρατείας του Trump. 

Και πάλι, αυτό δεν είναι κάτι νέο. Οι Δηµοκρατικοί έκαναν κάτι παρόµοιο, αλλά 

δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι βασίστηκαν σε ψυχοµετρικό προφίλ. Ωστόσο, η Cambridge 

Analytica διένειµε τον πληθυσµό των ΗΠΑ σε 32 τύπους προσωπικότητας και εστιάστηκε 

σε µόλις 17 πολιτείες. Η εταιρεία λοιπόν ανακάλυψε ότι η προτίµηση για τα αυτοκίνητα 

που κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ ήταν µια µεγάλη ένδειξη προτίµησης για το πρόσωπο 

του Trump. Μεταξύ άλλων, αυτά τα ευρήµατα έδειχναν στον Trump ποια µηνύµατα 

λειτουργούσαν καλύτερα και πού. Η απόφαση να επικεντρωθούµε στο Michigan και το 

Wisconsin στις τελευταίες εβδοµάδες της εκστρατείας έγινε µε βάση την ανάλυση των big 

data. Ο Trump έγινε ουσιαστικά το εργαλείο για την υλοποίηση ενός µοντέλου διαχείρισης 

δεδοµένων. 

Groundgame, η εφαρμογή όπλο στόχευσης των δυνητικών ψηφοφόρων που χρησιμοποιήθηκε 
εκτενώς από το επιτελείο του Trump. 

 
 

Σαφώς ακόµα δεν υπάρχει κάποια επιστηµονική τεκµηρίωση της συγκεκριµένης 

πλευράς καθώς ακόµα είµαι πολύ νωρίς για τέτοιου είδους συµπεράσµατα. Ωστόσο είναι 

γεγονός ότι ο Trump έγινε κοινωνός µιας καινοτόµου επιστηµονικής προσέγγισης στην 

καµπάνια του. Μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, ο Κοσίνσκι ανταποκρίθηκε στις εξελίξεις µε 

το πιο δυνατό όπλο που διαθέτει ένας ερευνητής: µια επιστηµονική ανάλυση. Μαζί µε την 

ερευνητική του συνάδελφο Sandra Matz, έχει πραγµατοποιήσει µια σειρά δοκιµών, οι 

οποίες σύντοµα θα δηµοσιευθούν. Τα αρχικά αποτελέσµατα είναι ανησυχητικά: Η µελέτη 

δείχνει την αποτελεσµατικότητα της στόχευσης της προσωπικότητας δείχνοντας ότι οι 

έµποροι µπορούν να προσελκύσουν έως και 63% περισσότερα κλικ και µέχρι 1.400 

περισσότερα conversions σε διαφηµιστικές καµπάνιες στο Facebook, όταν ταιριάζουν 

προϊόντα και µηνύµατα µάρκετινγκ µε την προσωπικότητα των καταναλωτών 

Αποδεικνύουν ουσιαστικά περαιτέρω τη δυνατότητα κλιµάκωσης της στόχευσης της 
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προσωπικότητας, δείχνοντας ότι η πλειοψηφία των σελίδων στο Facebook που προωθούν 

τα προϊόντα ή τα εµπορικά σήµατα τους επηρεάζονται από την προσωπικότητα και ότι 

µεγάλος αριθµός καταναλωτών µπορεί να στοχεύεται µε ακρίβεια βάση της σελίδα τους 

στο Facebook. 

Σε µια δήλωση µετά τη γερµανική δηµοσίευση αυτού του άρθρου, ένας 

εκπρόσωπος της Cambridge Analytica δήλωσε: "Η Cambridge Analytica δεν χρησιµοποιεί 

δεδοµένα από το Facebook, δεν είχε καµία σχέση µε τον Dr. Michal Kosinski και δεν κάνει 

υπεργολαβική έρευνα. Η Cambridge Analytica δεν έκανε προσπάθειες να αποθαρρύνει 

τους Αµερικανούς από το να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές και οι προσπάθειές της 

είχαν ως µοναδικό στόχο την αύξηση του αριθµού των ψηφοφόρων στις εκλογές ». 

 

 3.3.6 Ο αντίλογος  

Ο Andrew McStay, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Bangor και Διευθυντής 

Διαφηµιστικής εταιρίας στον τοµέα των ψηφιακών µέσων, έχει αµφιβολίες σχετικά µε την 

εφαρµογή των big data στον πραγµατικό κόσµο. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του σε 

συνέντευξη στο διαδικτυακό περιοδικό The register.co.uk: "Υπάρχουν πάντα τεράστιες 

υποσχέσεις ακρίβειας, αλλά οι ίδιοι οι διαφηµιστές τείνουν να το αντιµετωπίζουν 

σκεπτικά, επειδή το χρησιµοποιούν και το αγοράζουν, νοµίζω ότι πρέπει να ήµαστε πιο 

προσεκτικοί", λέει, µε αναφορά στην απογοητευτική βαθµολογία αποτελεσµατικότητας 

για υποτιθέµενες στοχευµένες διαφηµίσεις. 

"Η βιοµηχανία τεχνολογίας µπορεί να την απεικονίσει ως µια τέλεια επιστήµη, 

στην πραγµατικότητα τα δεδοµένα είναι πολύ πιο πενιχρά από ό, τι µερικές φορές 

φαίνεται." 

Ο Κοσίνσκι από την άλλη πλευρά αναγνωρίζει ότι η διαφήµιση έχει 

χρησιµοποιήσει την ψυχολογική οµαδοποίηση για δεκαετίες, αλλά πιστεύει ότι η τεχνική 

που επέδειξε επιτρέπει µεγαλύτερη ακρίβεια. "Η ανάλυση είναι υψηλότερη. Αντί να 

στοχεύεις ανθρώπους σε επίπεδο οµάδας, οι αλγόριθµοι σάς επιτρέπουν να στοχεύετε 

άτοµα σε ατοµικό επίπεδο". 

 

Οι πολιτικοί µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για κακό σκοπό, συµφωνεί, αλλά 

προσθέτει: «Λέγοντας ψέµατα  στους ανθρώπους και προσπαθώντας να τους 

τροµοκρατήσουν ή να τους παραπλανήσουν, χρησιµοποιώντας προπαγάνδα ή 

αποθαρρύνοντας τους ανθρώπους από την ψηφοφορία, είναι σαφώς κακά παραδείγµατα 
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πολιτικής επικοινωνίας. Αυτά τα παραδείγµατα λοιπόν δεν χρειάζονται την ψηφιακή 

στόχευση των πολιτικών τους µηνυµάτων για να πουν ψέµατα στους ανθρώπους ή να τους 

αποθαρρύνετε από το να ψηφίζουν, µπορούν κάλλιστα να χρησιµοποιήσετε τα 

παραδοσιακά Μ.Μ.Ε". 

 3.3.7 Η φούσκα «του φίλτρου» 

Ο αλγόριθµος του Facebook είναι τέτοιος ώστε στη ροή ειδήσεων να δείχνει 

πράγµατα που σας αρέσουν. Δεν κάνει διάκριση µεταξύ πραγµατικότητας και φαντασίας. 

Το ονόµασαν «Η φούσκα του φίλτρου», µια φράση που επινοήθηκε από τον Eli Pariser το 

2011 στο οµότιτλο βιβλίο του. Στο βιβλίο αυτό, ο Pariser προβλέπει τα αποτελέσµατα που 

θα µπορούσε να έχει το φίλτρο για τη δηµοκρατία. 

«Σε τελική ανάλυση, η δηµοκρατία λειτουργεί µόνο αν οι πολίτες είναι σε θέση να 

σκέφτονται πέρα από το στενό ατοµικό συµφέρον τους. Αλλά για να γίνει αυτό, 

χρειάζονται µια κοινή άποψη για τον κόσµο όπου συγκατοικούν. Πρέπει να έρθουν σε 

επαφή µε τη ζωή, τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και τις επιθυµίες τους. Η φούσκα του 

φίλτρου µάς σπρώχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση – δηµιουργεί την εντύπωση ότι το 

στενό ατοµικό συµφέρον µας είναι το µόνο που υπάρχει. Και ενώ αυτό είναι καλό για να 

πείσει κάποιον να κάνει µια ηλεκτρονική αγορά, δεν είναι καλό για να κάνει τους 

ανθρώπους να πάρουν καλύτερες αποφάσεις από κοινού». 

Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι του Τραµπ βάσισαν την ψήφο τους στις 

πληροφορίες που τους εµφανίστηκαν στα social media. 

Έτσι λοιπόν, αν κάποιος µοιράζεται µια ιστορία ενός πολιτικού που ταιριάζει στην 

κοσµοθεωρία σας, αλλά η ιστορία είναι απολύτως ψεύτικη θα τη δείτε στη ροή των 

ειδήσεων του Facebook όπως και στις αναζητήσεις σας στο Google, µια άλλη εταιρεία που 

χρησιµοποιεί αλγόριθµους για να βρείτε πράγµατα που προβλέπει ότι θα σας αρέσουν. 

Επίσης, και το πιο σηµαντικό, το Facebook επιλέγει να µη σας δείχνει ιστορίες και 

ανθρώπους που αποµυθοποιούν την ψεύτικη ιστορία. 

Σύµφωνα µε µια µελέτη, το 63% των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιµοποιούν πλέον το 

Facebook για να µαθαίνουν τα νέα τους. Καταλαβαίνουµε όλοι τις συνέπειες των 

παραπάνω. Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι του Τραµπ πιθανώς να βάσισαν την ψήφο 

τους στις πληροφορίες που τους εµφανίστηκαν στα social media. 

Στον απόηχο της εκλογής του Τραµπ και του αλγόριθµου του Facebook ακόµα και 

ο Μαρκ Ζούκεµπεργκ ιδρυτής του Facebook υποχρεώθηκε να κάνει  δηλώσεις «Είναι 

ελάχιστα πιθανό αυτό το είδος των αναρτήσεων (ψεύτικες)  να επηρέασαν το εκλογικό 
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αποτέλεσµα». Δεσµεύθηκε όµως ότι θα καλυτερεύσει τους ελέγχους του µέσου για να 

καταπολεµήσει την διάδοση ψεύτικων άρθρων. 

Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουµε αν ο Τραµπ θα είναι καλός πρόεδρος για τη 

χώρα του και τον κόσµο. Το µάρκετινγκ βοηθά στην αγορά ενός προϊόντος, αλλά η 

εµπειρία που θα έχεις µε το προϊόν θα καθορίσει τη γνώµη που τελικά θα σχηµατίσεις. Η 

µόνη σίγουρη πρόβλεψη που µπορεί να κάνει κάποιος είναι ότι η περίπτωση του Τραµπ 

σε συνδυασµό µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αλλάξουν ριζικά το πολιτικό 

µάρκετινγκ. 
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 4 Επίλογος 

 4.1  Σύνοψη  
Σε ένα περιβάλλον  που διαρκώς εξελίσσεται και κατά τρόπον τινά µεταβάλλεται, 

επηρεασµένο από µια ισχυρά οικουµενικά οικονοµική κρίση αλλά και κρίση αξιών εν 

γένει, η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία και διαµοιρασµό απόψεων έχει καταστεί 

πιο επιτακτική από ποτέ́. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης βρήκαν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στην 

καθηµερινότητα των ανθρώπων. Τα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως και 

κάθε νέο τεχνολογικό φαινόµενο που εντάσσεται στην ζωή των ανθρώπων, επηρέασαν 

όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας µας. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται 

έρευνα µέσα από τη βιβλιογραφία για το βαθµό που επηρεάζουν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης την πολιτική εµπλοκή των χρηστών και κατά πόσο αυτά αποτελούν µέσω 

επιρροής και επηρεασµού της κοινής γνώµης καθώς οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελούν πλέον πηγή ενηµέρωσης και για τις πολιτικές εξελίξεις σε πολύ µεγάλο 

ποσοστό. 

 4.2  Συµπεράσµατα 
Κατόπιν ανάλυσης 3 µελετών περίπτωσης που κρίθηκαν ως πλέον αντιπροσωπευτικές 

αναφορικά µε τη συµβολή των κοινωνικών µέσων στη δηµιουργία πολιτικής εµπλοκής, 

θα λέγαµε ότι παρατηρείται πως το διαδίκτυο και ειδικότερα τα Social Media, έχουν 

τεράστια επίδραση στις πολιτικές εξελίξεις εν γένει καθώς παρουσιάζουν ισχυρή επιρροή 

στους πολίτες, σε βαθµό που επηρεάζουν την εικόνα των πολιτικών αλλά και των 

πολιτικών κινηµάτων τόσο σε µορφή όσο και σε σύσταση. Οι πολιτικοί βλέπουν πλέον 

ξεκάθαρα τη σηµασία που έχει το να χτίσουν το αντίστοιχο µε όρους marketing  «Brand 

equity» µέσω των social media, για αυτό και ενισχύονται οι ανάγκες για στρατηγικές 

διαδικασίες και συστήµατα Social Media Marketing. Τα αποτελέσµατα των µελετών 

περίπτωσης ενισχύουν την άποψη ότι οι καµπάνιες πλέον είναι πιο στοχευµένες, πιο 

επίκαιρες και πιο αποτελεσµατικές. Ακόµα, οι συγκεκριµένες µελέτες επιβεβαιώνουν τη 

σηµασία των Social Media, τόσο στην προώθηση µιας προεκλογικής καµπάνιας ενός 

πολιτικού, αλλά και τη συνολική φήµη και εικόνα αυτού. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το 

γεγονός ότι τα social media παρατηρήθηκε ότι µπορούν να αποτελέσουν  κινητήριο µοχλό 

τόσο στην οργάνωση πολιτικών κινηµάτων όσο και στο συντονισµό λαϊκών 
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επαναστατικών κινηµάτων από απλούς πολίτες, µε τη δύναµη της ταχύτητας και της 

διαδραστικότητας που προσφέρουν στους χρήστες. 

Σε ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης ωστόσο, παρατηρήθηκε µέσω της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης που πραγµατοποιήθηκε για την συγκεκριµένη µελέτη, ότι η χρήση των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει στους χρήστες το αίσθηµα της ικανοποίησης και 

της ελεύθερης έκφρασης. Οι χρήστες αισθάνονται αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση ως 

µέλη κάποιου κοινωνικού δικτύου. Επίσης, θεωρούν ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελούν χώρους όπου µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους και να 

συζητήσουν χωρίς περιορισµούς µε άλλους χρήστες. Ωστόσο, είναι γενικά παραδεκτό 

στην επιστηµονική κοινότητα πως η καταναλωτική συµπεριφορά και η πρόθεση για 

«αγορές» υποκινείται και επηρεάζεται από ηδονικά και χρηστικά κίνητρα (Arnold & 

Reynolds, 2003; Babin et al., 1994; Batra & Ahtola, 1991; Dhar & Wertenbroch, 2000; 

Holbrook & Hirschman, 1982) ενώ́ σύµφωνα µε τον Maslow (1968) τα ηδονικά κίνητρα 

πολύ συχνά κυριαρχούν επί των χρηστικών – λειτουργικών κινήτρων. Ως ηδονικά κίνητρα 

ορίζονται οι εσωτερικές επιρροές που καθοδηγούνται από την ευχαρίστηση ενός ατόµου, 

από τις ενέργειες που υποκινούνται ενστικτωδώς από συναισθήµατα όπως αγάπη, µίσος, 

φόβο, χαρά, κλπ.(Ahtola, 1985). Σύµφωνα µε τον Maslow (1968) λοιπόν και βάση της 

πυραµίδας ιεράρχησης των αναγκών του, ο άνθρωπος προβαίνει σε αγορές ώστε να 

καλύψει τις ανάγκες του. Έχοντας κάποιος φτάσει στην κορυφή της πυραµίδας που είναι 

το στάδιο της αυτοεκτίµησης, δύσκολα µπορεί να υποκινηθεί από συναισθήµατα που θα 

τον οδηγήσουν σε ηδονικές αγορές, αφού θα νιώθει πλήρης. Κάνοντας λοιπόν µια 

αναγωγή της δράσης µε τη µορφή αγορών στη δράση µε τη µορφή ψήφου και γενικότερα 

ενεργής πολιτικής εµπλοκής, µπορούµε να προβούµε σε κάποια πρώιµα συµπεράσµατα 

αναφορικά µε υπό διερεύνηση αντικείµενο. 

Μέσα από τη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης το άτοµο 

εισπράττει την αίσθηση του ανήκειν και νιώθει αποδεκτό µέλος µιας ευρύτερης οµάδας 

εκπληρώνοντας έτσι µια από τις βασικότερες κοινωνικές του ανάγκες. Έχοντας λοιπόν 

καλύψει τις κοινωνικές του ανάγκες και τα συναισθήµατά του, βάσει ψυχολογίας έχει πολύ 

µικρές πιθανότητες να προβεί σε κάποια ουσιαστική πολιτική δράση στην οποία θα κληθεί 

να αποφασίσει και να συµβάλλει στην πολιτική διαµόρφωση της χώρας του, καθώς νιώθει  

συναισθηµατικά καλυµµένος και πολιτικά ενεργός. Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν δεν 

µπορούµε να δώσουµε µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη βάση στο εύρηµά µας καθώς κάτι 

τέτοιο χρίζει περαιτέρω εξέτασης. Άρα καταλήγουµε πως όταν κάποιος χρήστης νιώθει 
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ότι ικανοποιεί τις κοινωνικές του ανάγκες µέσω της συµµετοχής του σε µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, η πραγµατική κοινωνική και πολιτική εν προκειµένω συµπεριφορά και η 

πρόθεσή του για ψήφο ή πολιτική δράση /αντίδραση αποτελούν στοιχεία που δεν 

επηρεάζονται από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η «κοινωνική» ικανοποίηση επισκιάζει 

σε µεγάλο βαθµό την πολιτική του συµπεριφορά και την πρόθεση του για ενεργό πολιτική 

δράση.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον συµπέρασµα που προέκυψε από την έρευνα µας είναι πως 

τα άτοµα που αυτοπροβάλλονται στα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

µικρή πιθανότητα να επηρεαστεί η πρόθεσή ψήφου τους και διαµόρφωσης πολιτικής 

άποψης από άλλους χρήστες. Σύµφωνα µε την Ψυχολογία ένας άνθρωπος µε 

αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση δεν επηρεάζεται εύκολα από απόψεις τρίτων. Σύµφωνα 

µε τους Steinfield et al. (2008) τέτοιοι χρήστες των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης πράγµατι δεν φαίνεται να επηρεάζονται από απόψεις άλλων χρηστών. Αυτή η 

γενική αναφορά µπορεί να συγκεκριµενοποιηθεί στα πλαίσια της διαµόρφωσης πολιτικής 

άποψης των χρηστών των κοινωνικών µέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης, τα οποία 

αποτελούν πεδίο που επιτρέπει τον διαµοιρασµό διαφόρων απόψεων, και να οδηγήσει στο 

συµπέρασµα πως οι χρήστες που διαθέτουν αυτοπεποίθηση και αυτοπροβάλλονται στα 

Social Media δύσκολα επηρεάζονται ως προς την πρόθεσή τους για ψήφο και πολιτική 

εµπλοκή από το ιδιότυπο eWOM. Ωστόσο, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι όταν 

πραγµατικά κάποια πολιτική ενέργεια και δράση φιλτραριστεί και αξιολογηθεί µε σωστά 

και προσωπικά κριτήρια γνώσης, τότε σαφώς η ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση µπορεί 

να βοηθήσει αµέριστα τόσο µε την αµεσότητα όσο και µε την ταχύτητα που µπορεί να 

µεταδώσει µηνύµατα και τάσεις. 

Εν κατακλείδι, τα social media είναι σαφώς σε θέση να συνδέσουν και να βοήθησουν στην 

οργάνωση οµάδων µε κοινό προσανατολισµό, µε ρόλο τόσο συντονιστικό όσο και 

συνεργατικό αφού  είναι σε θέση να ενώσουν αποµονωµένες και διασκορπισµένες οµάδες. 

Ακόµη πιο σηµαντική απόρροια της χρήσης των social media, είναι η διαµόρφωση µιας 

συλλογικής ταυτότητας και ενός  κοινού προσανατολισµού που θα µπορούσε να οδηγήσει 

σε πολιτική δράση. Ωστόσο, το πως εκµεταλλευόµαστε ως πολίτες το κάθε τεχνολογικό ή 

µη µέσο, αφορά την πολιτική (ή µη πολιτική µας) στάση. Καθώς σε κάθε ιστορική αλλάγή, 

οι άνθρωποι ήταν πάντα στο προσκήνιο της πολιτικής αλλαγής, και όχι τα ίδια τα µέσα, ο 

ρόλος τους στις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις είναι ρόλος ενός θα λέγαµε "επιταχυντή 

κοινωνικών εξελίξεων", για την γρήγορη εξάπλωση πληροφοριών και µιας πλατφόρµας 
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που ευνοεί τον δηµόσιο διάλογο, µε πολύ καλές προοπτικές στο να οδηγήσει σε πολιτικές 

και κοινωνικές αλλαγές. Λαµβάνοντας υπόψιν όµως το γεγονός ότι ζούµε σε έναν διαρκώς 

πιο δικτυωµένο κόσµο, οι επικοινωνίες όπως λέει και ο Beckett (2011) "καθίστανται 

ολοένα και πιο σηµαντικά εργαλεία". Καταλήγουµε λοιπόν στο ότι θα εξαρτηθεί́ από́ τον 

ίδιο τον πολίτη και την διαδικτυακή παιδεία και γνώση που θα αποκτήσει ατοµικά, στο 

κατά πόσο η τεχνολογική εξέλιξη των κοινωνικών µέσων δικτύωσης θα λειτουργήσει ως 

καταλύτης ή ως τροχοπέδη στη δηµιουργία µια νέας παγκόσµιας δηµόσιας σφαίρας.  

 

 4.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά µέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τους 

πολίτες και τις ίδιες τις κοινωνίες µέσω της ευρείας εξάπλωσης στην πρόσβαση 

πληροφοριών, της καλύτερης κοινωνικής δικτύωσης και της ενίσχυσης της επικοινωνίας 

(Kucuk & Krishnamurthy, 2007). Σύµφωνα µε τους Wang & Wang (2010) υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από Κοινωνικούς 

τοµείς, επηρεάζουν σηµαντικά και διαφόρους τοµείς της οικονοµικής και πολιτικής 

Επιστήµης, αλλά ιδιαιτέρως του Μάρκετινγκ.  

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε ο αντίκτυπος της χρήσης των κοινωνικών 

µέσων στην πολιτική συµπεριφορά και στην πρόθεση για πολιτική εµπλοκή, όπου και 

επιβεβαιώθηκε ο παραπάνω ισχυρισµός. Τα αποτελέσµατα µας οδηγούν στο γεγονός πως 

υπάρχει µια µερίδα χρηστών που η πολιτική τους συµπεριφορά και η πρόθεσή τους για 

ψήφο επηρεάζεται από τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης και κυρίως από το ηλεκτρονικό 

Word – of – Mouth, τις διαφηµίσεις και τα επίσηµα προφίλ των πολιτικών που 

συναντώνται µέσα σε αυτά. Επίσης, φάνηκε πως η κοινωνική ικανοποίηση που 

απολαµβάνουν οι χρήστες των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης, µέσα από την 

συµµετοχή τους σε αυτά, είναι τόση ώστε να αποτρέψει πολιτικές δράσεις και πράξεις που 

υποκινούνται από το συναίσθηµα (ηδονικές).Τέλος, το γεγονός ότι τα κοινωνικά µέσα 

είναι µια από τις σηµαντικότερες πηγές άντλησης δεδοµένων (big data), ενώ το 90% των 

διαθέσιµων δεδοµένων στον κόσµο συλλέχθηκαν µόνο τα δύο προηγούµενα χρόνια και, 

επιπλέον, το 80% αυτών των δεδοµένων προέρχεται από "αδόµητες" πηγές, όπως τα 

κοινωνικά µέσα, καθιστά αυτά πολύτιµα εργαλεία για την άσκηση εµπορικών και 

πολιτικών στρατηγικών προσέγγισης δυνητικών πελατών – ψηφοφόρων. Το συµπέρασµα 

αυτό αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο για µελλοντική έρευνα.  
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