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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι παραδοσιακές µορφές ενηµέρωσης, διαλόγου, κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας δεν έχουν 

αµφισβητηθεί ποτέ άλλοτε όσο στις µέρες µας. Στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο και ιδιαίτερα στον 

χώρο της πολιτικής, οι νέες διαδικτυακές πλατφόρµες και τα κοινωνικά δίκτυα που αναπτύσσονται 

µέσα σε αυτές φαίνεται να κερδίζουν µε γοργούς ρυθµούς την προτίµηση των πολιτών. Ανάµεσα 

στα διάφορα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter σύντοµα ξεχώρισε ως το πιο 

πρόσφορο πεδίο για την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου, την ενηµέρωση για την πολιτική 

επικαιρότητα και τη δηµιουργία µιας αµεσότερης σχέσης µεταξύ πολιτικών προσώπων / φορέων 

και πολιτών. Με αφορµή αυτή τη σκέψη, η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει στόχο να εξετάσει 

τη χρήση του Τwitter ως µέσου συµµετοχής στη συζήτηση που προηγήθηκε ενός γεγονότος µε 

ιστορικά χαρακτηριστικά,  όπως ήταν το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου του 2015 στην Ελλάδα. 



ABSTRACT 

In the 21st century traditional forms of communication, information, dialogue and socialisation are 

fundamentally challenged. Especially in politics, people’s preference towards online social 

platforms is rapidly growing. Within the various social networking platforms, Twitter soon stood 

out as the most appropriate field for political dialogue, news updates and the development of a 

direct  relationship between people and politicians / institutions. This thesis aims to explore the use 

of Twitter as a means of discussion regarding a recent event of historical importance, the Greek 

referendum of  2015.  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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Ακόµα και εκείνοι που στις αρχές του 2000 αντιµετώπισαν τα νεοφερµένα τότε Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης ως µια παροδική µόδα που δεν θα αποτελούσε ποτέ τίποτα περισσότερο από µια 

ευχάριστη περιστασιακή ενασχόληση, δεν µπορούν πλέον να αγνοήσουν το γεγονός πως τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης κατάφεραν πολύ περισσότερα. Όχι µόνο άντεξαν στην πάροδο του χρόνου, 

αλλά αύξησαν ραγδαία τόσο τον αριθµό των χρηστών τους, όσο και την επιρροή τους στην εκτός 

διαδικτύου ζωή, καθιστώντας συχνά ανεπαίσθητη τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ πραγµατικής και 

διαδικτυακής σφαίρας. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανταγωνίζονται πλέον στήθος µε στήθος 

τα παραδοσιακά ΜΜΕ ως πηγές ενηµέρωσης, αποτελούν πεδίο κοινωνικοποίησης και βήµα 

ελεύθερης έκφρασης.  

Ειδικότερα µετά την ανάπτυξη της νέας γενιάς Παγκόσµιου Ιστού, γνωστής ως Web 2.0, η οποία 

είναι δοµηµένη µε βάση την «αρχιτεκτονική της συµµετοχής» (O’Reilly, 2005), η διαδραστικότητα 

του διαδικτύου έχει µεγιστοποιηθεί. Οι χρήστες του αλληλεπιδρούν ανεµπόδιστα και συµµετέχουν 

πλέον ενεργά στη διαµόρφωση της πληροφορίας (Hemida et at., 2012). Εξέχουσα θέση στη νέα 

αυτή «δηµοκρατία της πληροφορίας» (Castells, 1996) καταλαµβάνει η πλατφόρµα του Twitter, η 

οποία θέτει τους λιγότερους περιορισµούς στην αλληλεπίδραση των χρηστών (Larson & Moe, 

2011) και έχει αποδειχτεί η ταχύτερη στην καταγραφή των γεγονότων, αγγίζοντας σχεδόν την 

καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο (Ausserhofer & Maireder, 2013), (Earl et al., 2013), (Zhao & 

Rosson, 2009) .  

Τις νέες αυτές δυνατότητες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν, όπως ήταν αναµενόµενο, 

να αξιοποιήσουν πολλοί επαγγελµατικοί κλάδοι. Ο χώρος της πολιτικής, που ήδη έβλεπε το 

ενδιαφέρον και τη συµµετοχή των πολιτών να µειώνεται ραγδαία, δεν άργησε να ανακαλύψει τους 
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νέους δρόµους που άνοιγε µπροστά του η διαδραστικότητα και η αµεσότητα των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και να επιδιώξει να τα χρησιµοποιήσει ως εργαλεία πολιτικής επικοινωνίας.  

Ανάµεσα στις πολλές πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter σύντοµα ξεχώρισε ως το πιο 

πρόσφορο πεδίο για την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου, την ενηµέρωση για την πολιτική 

επικαιρότητα και τη δηµιουργία µιας αµεσότερης σχέσης µεταξύ πολιτικών προσώπων / φορέων 

και πολιτών.  

Έτσι, το Twitter χρησιµοποιήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο µέσο κοινωνικής δικτύωσης στο 

χώρο της πολιτικής, µε πολυδιάστατο µάλιστα τρόπο: ως αποτελεσµατικό εργαλείο επικοινωνίας 

από πολιτικούς και επικοινωνιολόγους͘ ως πεδίο διαλόγου, κινητοποίησης και οργάνωσης 

κινηµάτων από απλούς πολίτες͘ ως πολιτικό βαρόµετρο σε προεκλογικές και κρίσιµες πολιτικά 

περιόδους από δηµοσιογράφους και πολιτικούς αναλυτές. Και τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά, 

τόσο ως προς το µέγεθος και την έκταση της πειθούς που ασκεί το µέσο, όσο και ως προς το βαθµό 

και την ταχύτητα συσπείρωσης και κινητοποίησης που µπορεί να επιτύχει.  

Υπό αυτό ακριβώς το πρίσµα, αποκτά ενδιαφέρον και η χρήση του Twitter το καλοκαίρι του 2015, 

µε σηµείο αναφοράς το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου, µία στιγµή µε ιστορικού τύπου 

χαρακτηριστικά και ένταση. Στην έρευνα αυτή θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε τον τρόπο που η 

πολιτική αυτή συγκυρία αποτυπώθηκε στο Twitter, όσον αφορά το βαθµό ενδιαφέροντος και 

συµµετοχής των πολιτών και τη δηµιουργία πόλωσης και έντονης αντιπαράθεσης, όπως 

αναπτύχθηκε στην διαδικτυακή αυτή «δηµόσια σφαίρα» (Habermas, 1962).  

Παρόλο που όπως προείπαµε το Twitter βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της πολιτικής 

επικοινωνίας και έχει αποτελέσει αντικείµενο της έρευνας πολλών κοινωνικών επιστηµόνων 
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διεθνώς, τα συµπεράσµατα που έχουν µέχρι σήµερα αντληθεί δεν επαρκούν για την αποτύπωση 

µίας καθαρής εικόνας της λειτουργίας της πλατφόρµας αυτής ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας 

(Jungherr, 2014).  

Η αδυναµία άντλησης ξεκάθαρων συµπερασµάτων εδράζεται σε δύο παράγοντες: Αφενός στο 

γεγονός πως το ερευνητικό πεδίο είναι σχετικά καινούργιο κι έτσι δεν έχει ακόµα διαµορφωθεί ένα 

κοινό πλαίσιο συγγραµµάτων που να αποτελούν τον πυρήνα των ερευνών γύρω από το ζήτηµα. Η 

ακαδηµαϊκή κοινότητα δεν έχει καταφέρει να προσδιορίσει τα κοινά εκείνα µοτίβα που προκύπτουν 

από τις µελέτες και θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο αναφοράς στη µελέτη του 

αντικειµένου. Αφετέρου, το εν λόγω αντικείµενο ερευνάται από µελετητές διαφορετικών 

επιστηµονικών πεδίων: από πολιτικούς επιστήµονες και επικοινωνιολόγους, µέχρι 

κοινωνιογλωσσολόγους και επιστήµονες πληροφορικής. Συνεπώς, οι µελέτες αυτές έχουν 

διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο, βασίζονται σε διαφορετικές ερευνητικές µεθόδους και 

δηµοσιεύονται σε εκδόσεις και συνέδρια διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων. Ως αποτέλεσµα, το 

πλήθος των ερευνών γύρω από τη χρήση του Twitter ως εργαλείου πολιτικής επικοινωνίας δεν 

συνεπάγεται και την ύπαρξη ολοκληρωµένης και εµπεριστατωµένης τεκµηρίωσης γύρω από το 

θέµα (Jungherr, 2014).  

Προσπαθώντας να πάει τη συζήτηση ένα βήµα παρακάτω, ο Jungherr (2014) επιχείρησε να κάνει 

µια πρώτη χρηστική ταξινόµηση των πολυάριθµων µελετών. Διέκρινε λοιπόν τρεις κατηγορίες 

ακαδηµαϊκών ερευνών, ανάλογα µε τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο κινούνταν η κάθε µία: 

- Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα πολιτικά πρόσωπα και τις εκστρατείες τους. 

- Η δεύτερη κατηγορία αφορά στον τρόπο χρήσης της πλατφόρµας του Twitter σε περιόδους όπως 

οι εκλογές ή οι πολιτικές εκστρατείες.  
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- Η τρίτη κατηγορία εξετάζει τις αντιδράσεις των πολιτών που παρακολουθούν και ταυτόχρονα 

σχολιάζουν, ή/και αναµεταδίδουν ζωντανά µεµονωµένα γεγονότα, όπως επί παραδείγµατι τα 

εκλογικά αποτελέσµατα. 

Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο τη δική µας έρευνα. 

1.1 Αντικείµενο και στόχος της µελέτης - Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Η ιδέα για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης είχε καταρχάς µια γενική βάση αναφοράς. Τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ιδιαίτερα δε το Twitter, εµπλέκονται ολοένα και περισσότερο στον 

τοµέα της πολιτικής και της πολιτικής επικοινωνίας, απειλώντας ευθέως την παντοκρατορία των 

παραδοσιακών ΜΜΕ στο χώρο. Οι Έλληνες χρήστες του Twitter αυξάνονται γεωµετρικά µε την 

πάροδο του χρόνου και πολλοί από αυτούς επιλέγουν να εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν 

πολιτικά µέσα από το συγκεκριµένο Μέσο.  

Εστιάζοντας στην περίπτωση του ελληνικού δηµοψηφίσµατος, το ερευνητικό µας ερώτηµα είναι το 

εξής: Πώς χρησιµοποίησαν την πλατφόρµα του Twitter οι Έλληνες χρήστες το χρονικό διάστηµα 

ανάµεσα στην αναγγελία και στην πραγµατοποίηση του ελληνικού δηµοψηφίσµατος; Προκειµένου να 

απαντηθεί αυτό θα διατυπωθούν τρία πιο συγκεκριµένα ερωτήµατα: Ποιος ήταν ο βαθµός 

συµµετοχής της ελληνικής κοινότητας Twitter στη συζήτηση για το δηµοψήφισµα; Κατά πόσο η 

πόλωση και η κινητοποίηση της περιόδου εκείνης µεταφέρθηκε στο Twitter; Και, τέλος, πόσο 

κοντά βρέθηκε το Twitter στην πρόβλεψη του τελικού αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος; 
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία - Δοµή της εργασίας 

Στην απόπειρα µεθοδολογικής προσέγγισης του ερευνητικού µας ερωτήµατος αντιµετωπίσαµε µία 

βασική δυσκολία. Αφενός, η αντικειµενική έλλειψη εξειδικευµένης γνώσης χειρισµού των 

απαραίτητων εργαλείων για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων από την πλατφόρµα του 

Twitter υπήρξε αποτρεπτική για την επιλογή και τη χρήση κάποιας ποσοτικής ή ποιοτικής µεθόδου 

στην προσπάθεια εξαγωγής πρωτογενών συµπερασµάτων. Αφετέρου, αποκλείστηκε η πιθανότητα 

χειρωνακτικής ανάλυσης κάποιων εκ των δεδοµένων της εξεταζόµενης περιόδου, καθώς λόγω της 

πολιτικής ασφαλείας του Twitter τα απαραίτητα δεδοµένα δεν είναι πλέον δωρεάν διαθέσιµα/

προσβάσιµα στον απλό χρήστη. H παρούσα εργασία θα προσπαθήσει λοιπόν να προσεγγίσει το 

ερευνητικό της ερώτηµα, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, µέσα από την καταγραφή και µελέτη 

του υπάρχοντος θεωρητικού πλαισίου, το οποίο, αν και ευρύ σε παγκόσµιο επίπεδο, στην 

περίπτωση της Ελλάδας είναι σχετικά περιορισµένο. Η σύνθεση της βιβλιογραφίας µπορεί να 

διακριθεί σε δύο µεγάλες ενότητες. 

Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη ενότητα θα επιχειρηθεί αρχικά µια εκτεταµένη βιβλιογραφική 

επισκόπηση των υφιστάµενων ακαδηµαϊκών µελετών γύρω από το Twitter και τη χρήση του ως 

εργαλείου πολιτικής επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Εν συνεχεία, στη δεύτερη ενότητα η 

βιβλιογραφική συγκριτική ανάλυση θα επιχειρήσει να εστιάσει στη συµπεριφορά των απλών 

χρηστών του ελληνικού Τwitter (όχι πολιτικών προσώπων ή δηµοσιογράφων), σε µία εθνικά 

εµβληµατική στιγµή όπως αυτή του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, θα γίνει προσπάθεια εκτίµησης του βαθµού συµµετοχής και κινητοποίησης των απλών 

χρηστών στα σχετικά µε το δηµοψήφισµα δρώµενα εντός της πλατφόρµας του Twitter, καθώς και 

του κατά πόσο η κοινωνική ένταση και πόλωση της περιόδου εκείνης καταγράφηκε στο Μέσο. 
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Tέλος, µε δεδοµένη την έκβαση του δηµοψηφίσµατος, η εργασία αυτή θα αποπειραθεί να 

διαπιστώσει κατά πόσο το Twitter αποδείχθηκε αξιόπιστο βαρόµετρο της ευρύτερης κοινής γνώµης. 

Κεφάλαιο 3: Θεωρητικό Πλαίσιο 

3.1 Ο ρόλος και η δυναµική των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι στη σφαίρα της 

καθηµερινής επικοινωνίας, της κοινωνικής οργάνωσης και της ενηµέρωσης (Burgess & Bruns, 

2012). Η νέα γενιά του Παγκόσµιου Ιστού, γνωστή ως Web 2.0, µεγιστοποιεί τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών και συνεπώς διευκολύνει τη συµµετοχή τους στην παρατήρηση, 

στο σχολιασµό και στην αναπαραγωγή γεγονότων (Hermida et al., 2012).  

Ο ρυθµός αύξησης των χρηστών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι σταθερά ταχύς και ο 

συνολικός αριθµός τους αναµένεται το 2021 να έχει ξεπεράσει τα τρία δισεκατοµµύρια. Για το 

2017 έχει υπολογιστεί πως το 71% των χρηστών του διαδικτύου ήταν ενεργοί στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, ποσοστό το οποίο αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια. 

(Statista, 2018c). 

P8



3.2 Το Twitter και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

Το Twitter µπήκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2006 (Jansen at al, 2009) και τον Ιανουάριο του 

2018 είχε φτάσει τα 330 εκατοµµύρια µοναδικούς ενεργούς χρήστες (Statista, 2018b). Παρόλο που 

στην κατάταξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ανά αριθµό χρηστών το Twitter καταλαµβάνει 

µόλις την 11η θέση (Statista, 2018a), είναι σηµαντικό να ξεκαθαρίσουµε πως οι πλατφόρµες που 

συµπεριλαµβάνονται στη συγκεκριµένη έρευνα ανήκουν σε διαφορετικές υποοµάδες µέσα στη 

γενική κατηγορία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αφού έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

στην ουσία επιτελούν διαφορετικούς σκοπούς (Kietzmann, 2011).  

Tο Twitter είναι µια από τις πιο δηµοφιλείς πλατφόρµες microblogging, ενός σχετικά νέου τρόπου 

επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δηµοσιεύουν σύντοµα µηνύµατα, είτε 

δηµοσίως είτε σε επιλεγµένες λίστες επαφών.  

Μια από τις ιδιαιτερότητες του Twitter σε σχέση µε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, είναι 

το περιορισµένο όριο χαρακτήρων που επιτρέπει στους χρήστες του να χρησιµοποιούν σε κάθε 

τους δηµοσίευση. Το αυστηρό όριο των 140 χαρακτήρων ανά δηµοσίευση που ίσχυε από την 

ίδρυση της πλατφόρµας, διπλασιάστηκε τον Νοέµβριο του 2017. Σήµερα η κάθε δηµοσίευση 

µπορεί να περιέχει 280 χαρακτήρες, εκτός από τις δηµοσιεύσεις σε Ιαπωνικά, Κινέζικα και 

Κορεάτικα (Sulleyman, 2017). Αντιπαραβάλλοντας όµως το νέο, «ελαστικό» όριο των 280 

χαρακτήρων που εφαρµόζει πλέον το Twitter µε την απόλυτη ελευθερία χαρακτήρων που διέπει το 

Facebook, τη µακράν πιο δηµοφιλή πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης (Statista, 2018a), 

αντιλαµβανόµαστε πως στην πραγµατικότητα µιλάµε για Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που 

επιτελούν εντελώς διαφορετικές λειτουργίες.  
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Ο κάθε εγγεγραµµένος χρήστης του Twitter έχει τη δυνατότητα να δηµοσιεύει σύντοµα µηνύµατα 

(tweets / τιτιβίσµατα), τα οποία διαβάζουν οι χρήστες που τον/την ακολουθούν (followers). Σε 

αντίθεση µε άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο Twitter η διαδικασία παρακολούθησης 

χρηστών δεν είναι αναγκαστικά αµφίδροµη. Κάθε χρήστης δηλαδή έχει το δικαίωµα να αποφασίσει 

ποιους χρήστες θα ακολουθεί, ασχέτως αν τον ακολουθούν και εκείνοι. (Larsson and Moe, 2011). 

Κάθε χρήστης έχει µία σελίδα προφίλ στην οποία εµφανίζονται συγκεντρωµένες όλες οι 

ενηµερώσεις του, γι’ αυτό και η πλατφόρµα θεωρείται ένα microblog (Java et al, 2007), καθώς 

αποτελεί µια µικρογραφία blog που αντί για εκτενές κείµενο περιέχει σύντοµα µηνύµατα (Jansen et 

al, 2009). Τόσο η ταχύτητα όσο και η εµβέλεια κοινοποίησης κάθε δηµοσίευσης είναι εξαιρετικά 

µεγάλες, καθώς τα tweets δεν δηµοσιεύονται µόνο στις σελίδες προφίλ των χρηστών, αλλά 

µπορούν να διαµοιραστούν µέσω γραπτών µηνυµάτων (sms), instant messaging, ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, ροών RSS και άλλων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Jansen et al., 2009). 

Με την πάροδο του χρόνου η λειτουργία και οι δυνατότητες επικοινωνίας του Twitter εξελίχθηκαν, 

όπως έχει συµβεί και µε άλλες αντίστοιχες πλατφόρµες (Winston, 1998), Οι χρήστες µπορούν να 

απευθύνουν τα tweets τους σε συγκεκριµένους χρήστες, εισάγοντας το σύµβολο @ πριν από το 

όνοµα του χρήστη στον οποίο θέλουν να αναφερθούν (mention). Οι χρήστες έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να αναπαράγουν tweets άλλων χρηστών, ώστε να εµφανίζονται και στο δικό τους 

προφίλ (RT) (Larsson and Moe, 2011).  

Προκειµένου να εντάξουν τα tweets τους σε κάποια συγκεκριµένη θεµατική ενότητα, οι χρήστες 

χρησιµοποιούν τον χαρακτήρα #, γνωστό και ως hashtag. Η χρήση hashtags προσφέρει ουσιαστικά 

κατηγοριοποίηση των θεµάτων που απασχολούν τους χρήστες του Twitter και δίνει τη δυνατότητα 

αναζήτησης πληροφοριών γύρω από συγκεκριµένα ζητήµατα (Larsson and Moe, 2011).  
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3.3 Το Twitter και οι τρόποι χρήσης του 

Ως πολυδιάστατο εργαλείο microblogging το Twitter µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς 

τρόπους και να εξυπηρετήσει διαφορετικούς σκοπούς ή ανάγκες των χρηστών του.  

Μια αρχική κατηγοριοποίηση της χρήσης του Twitter είναι η παρακάτω (Java et al., 2007):  

1.Καθηµερινή συζήτηση, στην οποία οι χρήστες δηµοσιεύουν γεγονότα και σκέψεις από την 

καθηµερινότητά τους.  

2.Απ’ ευθείας συνοµιλίες µεταξύ χρηστών, µε τη χρήση του χαρακτήρα @. 

3.Δηµοσίευση πληροφοριών µέσω εξωτερικών συνδέσµων url . 

4.Καταγραφή και σχολιασµός της επικαιρότητας 

3.4 Το Twitter ως πεδίο για ευρύ κοινωνικοπολιτικό διάλογο 

Όπως ήδη επισηµάνθηκε προηγουµένως, το Twitter δεν αποτελεί µόνο µια πλατφόρµα που 

διευκολύνει την καθηµερινή επικοινωνία µεταξύ χρηστών. Αντίθετα, ολοένα και περισσότερο 

χρησιµοποιείται από µια ευρεία γκάµα επαγγελµατιών ως εργαλείο προσέγγισης και προβολής σε 

ένα ευρύ κοινό (Grace et al., 2010).  

Ένας από τους τοµείς που χρησιµοποιούν κατά κόρον το Twitter σε επαγγελµατικό επίπεδο, είναι ο 

χώρος της πολιτικής. Μέσω του Twitter πολιτικές παρατάξεις, πρόσωπα και κινήµατα βρίσκουν 

πρόσφορο έδαφος για την επικοινωνία απόψεων, τη διαµόρφωση πολιτικών προφίλ και την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων (Parmelee and Bichard, 2012). Και ενώ η ολοένα και 
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αυξανόµενη δηµοτικότητα του Twitter στον χώρο της πολιτικής είναι αδιαµφισβήτητη, το ερώτηµα 

που προκύπτει είναι ποιο πολιτικό λειτούργηµα µπορεί τελικά να προσφέρει στην κοινωνία.  

Ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας το Twitter έχει διττή λειτουργία: 

Αφενός αποτελεί ένα βήµα από το οποίο πολιτικοί και κινήµατα µπορούν να απευθύνονται σε ένα 

ευρύ κοινό, προσπαθώντας να το πείσουν να υιοθετήσει τις απόψεις τους ή να τους στηρίξει σε 

επερχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες κλπ.  

Αφ’ ετέρου αποτελεί πεδίο αταξικής συζήτησης, χωρίς κανέναν κοινωνικό περιορισµό στο 

δικαίωµα συµµετοχής. 

Το θέµα της µη διάκρισης κοινωνικών τάξεων αποκτά κοµβική σηµασία στο ρόλο που µπορεί να 

διαδραµατίσει το Twitter ως µέσο επικοινωνίας γενικά και στον χώρο της πολιτικής ειδικότερα. 

Παρόλο που θεωρητικά το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εν γένει διευκολύνουν 

µια τέτοια αταξική συζήτηση (Dahlberg, 2011), το Twitter αποτελεί ίσως την πιο πρόσφορη 

πλατφόρµα για κάτι τέτοιο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Συγκεκριµένα, 

συγκρίνοντας το Twitter µε το Facebook, διαπιστώνουµε τα εξής: 

Στο Twitter κάθε χρήστης µπορεί να δει και να αντιδράσει (σχολιάζοντας, απαντώντας, 

κοινοποιώντας) σε µήνυµα άλλου χρήστη, ασχέτως µε το εάν ακολουθεί ο ένας τον άλλο. 

Ενώ στο Facebook πολλοί χρήστες επιλέγουν να τηρούν ιδιωτικούς λογαριασµούς (λογαριασµούς 

δηλαδή µε περιορισµένη πρόσβαση σε άλλους χρήστες, η οποία απαιτεί την έγκριση του ιδιοκτήτη 

του λογαριασµού), στο Twitter η δυνατότητα αυτή, αν και υπαρκτή, σπάνια επιλέγεται. Η όλη 

λογική του tweeting και του microblogging αντίκειται στη λογική των ιδιωτικών προφίλ. 
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Σε αντίθεση µε το «αίτηµα φιλίας» του Facebook που συνεπάγεται την αµφίδροµη σύνδεση δύο 

χρηστών, στο Twitter µπορεί κανείς να ακολουθήσει χρήστες που δεν τον ακολουθούν ή να 

αποκτήσει ακόλουθους τους οποίους δεν ακολουθεί ο ίδιος.  

Η κατηγοριοποίηση θεµατικών ενοτήτων µέσω hashtags (#) είναι ιδιαιτέρως διαδεδοµένη στο 

Twitter. Έτσι, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα µηνύµατα που 

αφορούν µια συγκεκριµένη θεµατική ενότητα και να αντιδράσουν σε οποιοδήποτε από αυτά 

επιθυµούν. Αντίθετα στο Facebook η κατηγοριοποίηση θεµατικών ενοτήτων γίνεται κυρίως µέσω 

«οµάδων», η συµµετοχή στις οποίες απαιτεί την έγκριση κάποιου από τους διαχειριστές της. 

Η ελευθερία στην αλληλεπίδραση που προσφέρει το Twitter είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από 

εκείνη του Facebook και άλλων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αφού στη συγκεκριµένη 

πλατφόρµα δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισµοί στις σχέσεις µεταξύ χρηστών. Έτσι, θα µπορούσε 

να υποστηριχθεί πως το Twitter προσοµοιάζει περισσότερο από κάθε άλλο µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης στο χώρο της «δηµόσιας σφαίρας» (Öffentlichkeit), όπως την ορίζει ο Habermas: Έναν 

δηµόσιο χώρο, δηλαδή, ανοιχτό σε όλους, όπου η αλληλεπίδραση και η συζήτηση µεταξύ των 

πολιτών θα οδηγούσε στην ανάπτυξη µιας «δηµόσιας λογικής», η οποία µε τη σειρά της θα έθετε 

περιορισµούς στην εξουσία του κράτους (Habermas, 1962). 

  

Ένα επιπλέον στοιχείο που διαφοροποιεί το Twitter από τα άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

είναι η ταχύτητα µε την οποία γίνεται η δηµοσίευση πληροφοριών (Ausserhofer and Maireder, 

2013). Παρ’ όλο που τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται από το 

µικρό χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ του γεγονότος και της καταγραφής του 

(Zappavigna, 2016), πολλοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει πως οι δηµοσιεύσεις του Twitter έχουν 

σαφές προβάδισµα σε σχέση µε άλλες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης (Earl at al., 2013). Οι 
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δηµοσιεύσεις του Twitter, λοιπόν, γίνονται σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο σε σχέση µε τα γεγονότα 

στα οποία αναφέρονται και γι’ αυτό η συγκεκριµένη πλατφόρµα αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή 

άµεσης πληροφόρησης για την επικαιρότητα, (Zhao & Rosson, 2009). Αυτή ακριβώς η αµεσότητα 

καθιστά το Twitter ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο επικοινωνίας για πολιτικά και κοινωνικά 

ζητήµατα. 

Από τη µία πλευρά λοιπόν η αµεσότητα της πληροφορίας και η ανεµπόδιστη αλληλεπίδραση 

µεταξύ χρηστών από την άλλη, καθιστούν το Twitter ένα εν δυνάµει πρόσφορο πεδίο τόσο για την 

ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου, όσο και την αποτίµηση του κοινού αισθήµατος σχετικά µε θέµατα 

της επικαιρότητας. Ωστόσο, οφείλουµε να αναφέρουµε πως, παρά την αυξανόµενη δηµοφιλία του, 

το Twitter εξακολουθεί να χρησιµοποιείται από µια µικρή συγκριτικά µερίδα του συνολικού 

πληθυσµού, του οποίου οι απόψεις δεν µπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές των απόψεων 

της πλειοψηφίας (Bakker, 2013).  

Εν τούτοις το Twitter έχει εµπράκτως αποδείξει – σε περιστάσεις που θα αναφερθούν αναλυτικά σε 

επόµενη ενότητα- πως µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατικό εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας και 

αξιόπιστη µονάδα µέτρησης του κοινού αισθήµατος γύρω από ζητήµατα πολιτικής επικαιρότητας. 

Το γεγονός πως τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης διεθνώς χρησιµοποιούν το Twitter είτε ως 

κοινωνικό βαρόµετρο, είτε ως πηγή πληροφόρησης, συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόµα 

και στην πρόβλεψη εκλογικών αποτελεσµάτων το Twitter αποδεικνύεται εσχάτως πιο αξιόπιστο 

από τις παραδοσιακές δηµοσκοπήσεις, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις προεδρικές εκλογές των 

ΗΠΑ το 2016 (Anuta et al., 2017). Παρόλο που η ανάλυση των tweets ίσως να µην αποτελεί 

αξιόπιστη µέθοδο πρόβλεψης ψήφων και εκτίµησης ποσοστών επί του συνολικού πληθυσµού, 

µπορεί αναµφισβήτητα να προσφέρει µια αρκετά ακριβή εικόνα για το πως το κοινό 

αντιλαµβάνεται µία συζήτηση (Trilling, D, 2015).  

P14



3.5 Τwitter & Πολιτική 

3.5.1. Θεωρητική προσέγγιση της δυναµικής του Twitter ως πολιτικό εργαλείο 

Γιατί όµως το Twitter έχει εισβάλλει τόσο δυναµικά στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας; Ποια 

ανάγκη ήρθαν να καλύψουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και γιατί ανάµεσά τους το Twitter, αν 

και όχι το δηµοφιλέστερο σε απόλυτους αριθµούς, καταλαµβάνει εξέχουσα θέση στη σφαίρα της 

πολιτικής; 

Πρέπει αρχικά να επισηµανθεί το γεγονός πως το αυξανόµενο ενδιαφέρον των ανθρώπων για τον 

κόσµο του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια (Statista, 2018d) συνέπεσε µε την αυξανόµενη µείωση 

του ενδιαφέροντος τους για την πολιτική (Blais & Rubenson, 2013). Δεδοµένης της σταδιακής 

απώλειας της εµπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστηµα (Dalton, 2004), του σκεπτικισµού 

και της δυσπιστίας τους προς τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Kamens, 2012; Ladd, 

2012), το διαδίκτυο και πιο συγκεκριµένα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτέλεσαν για τα 

πολιτικά κόµµατα ένα νέο µέσο προσέγγισης και κινητοποίησης των πολιτών (Klinger & Svensson, 

2015) 

Ο Tim O’Reilly (2005) κάνει λόγο για µια «αρχιτεκτονική συµµετοχής» που διέπει ολόκληρο το 

Web 2.0 και ανοίγει το δρόµο για την ενεργό συµµετοχή των χρηστών στη διαµόρφωση της 

πληροφορίας. Η δοµή αυτή διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός online δικτύου 

από δηµόσιες σφαίρες που θα διέπονται από «δηµοκρατία της πληροφορίας» (Castells, 1996). Μία 

τέτοια δηµόσια σφαίρα είναι και το Twitter το οποίο µάλιστα, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του που αναφέραµε εκτενώς στην ενότητα 3.4, θέτει τους ελάχιστους δυνατούς 

περιορισµούς στην ελευθερία αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών και συνδιαµόρφωσης της 
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πληροφορίας. Και η πολιτική, αποτελεί έναν από τους χώρους στους οποίους οι πολίτες/χρήστες 

σαφώς επιδιώκουν άµεση εµπλοκή και τη µέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση. 

Αν υιοθετήσουµε λοιπόν την άποψη των Towner & Dulio (2012), πως το Διαδίκτυο διαδραµατίζει 

σήµερα το ρόλο που κάποτε διαδραµάτισε η τηλεόραση ως νέο µέσο επικοινωνίας και ενηµέρωσης, 

δίνοντας νέα πνοή και µορφή στις πολιτικές καµπάνιες και αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον του 

κοινού για τα πολιτικά δρώµενα και τη συνδυάσουµε µε τα αντικειµενικά πλεονεκτήµατα της 

συγκεκριµένης πλατφόρµας σε σχέση µε τα υπόλοιπα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσον αφορά 

στην αλληλεπίδραση, θα αρχίσουµε να καταλαβαίνουµε γιατί αποτελεί το αγαπηµένο µέσο των 

περισσότερων πολιτικών (Graham et al., 2014) και γιατί πολλοί ερευνητές προβλέπουν πως το 

Twitter θα κατοχυρωθεί ως απαραίτητο εργαλείο πολιτικών και προεκλογικών εκστρατειών 

(Larrsson, 2014). 

3.5.2. Η εφαρµογή της χρήσης του Twitter στην πολιτική  

Σύµφωνα µε την έρευνα του Enli (2017), η εµπλοκή του Twitter στο χώρο της πολιτικής 

συµπυκνώνεται στα εξής:  

- Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Twitter λίγοι πολιτικοί ασπάστηκαν το Μέσο. Καθώς όµως 

άρχισε να διαφαίνεται το µέγεθος και η έκταση της επιρροής που µπορούσε να ασκήσει, όλο και 

περισσότερα πολιτικά πρόσωπα και κόµµατα άρχισαν να αξιοποιούν τις δυνατότητές του.  
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- Ο τρόπος και η έκταση χρήσης του Twitter επηρεάζεται σηµαντικά από την ιδεολογία κάθε 

κόµµατος και τον ρόλο που κατέχει στην πολιτική ζωή του τόπου (κυβερνητικό, αντιπολιτευτικό, 

εξωκοινοβουλευτικό κλπ). 

- Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν σε µεγάλο βαθµό πάρει την θέση των ιστοσελίδων 

πολιτικών προσώπων και κοµµάτων. 

- Παρόλο που τα παραδοσιακά µέσα πολιτικής επικοινωνίας (διαφηµίσεις, τηλεοπτικά debate, 

περιοδείες, συνεντεύξεις) παραµένουν ενεργά, εµπλέκονται πλέον σε µεγάλο βαθµό και 

αλληλεπιδρούν µε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η επιτυχία, λοιπόν, των κλασικών µεθόδων 

πολιτικής επικοινωνίας κρίνεται σε µεγάλο βαθµό από το βαθµό ενσωµάτωσης και την απήχηση 

που έχουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

3.5.3 Παραδείγµατα χρήσης του Twitter στην πολιτική  

Ο ρόλος που µπορεί να αποκτήσει το διαδίκτυο ως εργαλείο επιρροής στο χώρο της πολιτικής, 

αρχίζει να γίνεται αντιληπτός από το 2008, όταν ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama 

το χρησιµοποιεί εκτεταµένα στην προεκλογική του εκστρατεία. Μετά τη νίκη του στις προεδρικές 

εκλογές, δηµοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν τη χρήση του 

διαδικτύου το καθοριστικό σηµείο για την επικράτησή του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

το σχόλιο της αρχισυντάκτριας της Huffington Post: «Αν δεν υπήρχε το Διαδίκτυο, ο Barack 

Obama δεν θα ήταν Πρόεδρος. Αν δεν υπήρχε το Διαδίκτυο, ο Barack Obama δεν θα ήταν καν 

υποψήφιος.» (Cain, 2008). 
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Την ίδια περίοδο το απέναντι πολιτικό στρατόπεδο, προσπαθώντας να µη µείνει εκτός κούρσας, 

ρίχνει βάρος στη χρήση του Ίντερνετ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι Συντηρητικοί 

προχωρούν σε µια δυναµική κίνηση στο Twitter, δηµιουργώντας το -περίφηµο πλέον- hashtag #tcot 

(ακρωνύµιο του Top Conservatives On Twitter). Συσπειρωµένοι κάτω από την «οµπρέλα» του 

#tcot, αυξάνουν την παρουσία και την επιρροή τους και δηµιουργούν ένα από τα ισχυρότερα 

hashtags της περιόδου, το οποίο παραµένει ενεργό µέχρι και σήµερα (Adams Sheets, 2013). 

Στις Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2012 είναι η στιγµή της µεγάλης αναγνώρισης και 

εξάπλωσης του Twitter στον τοµέα της πολιτικής επικοινωνίας. Στην προεκλογική περίοδο, το 

Τwitter σπάει κάθε ρεκόρ ζωντανής αναµετάδοσης και σχολιασµού των πολιτικών δρώµενων. Πιο 

συγκεκριµένα, η οµιλία του Barack Obama ενώπιον του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2012 

σχολιάζεται τη στιγµή που συµβαίνει, µε ρυθµό που φτάνει τα 14.130 tweets το λεπτό (Sasso, 

2012). Στo πρώτο debate µεταξύ των δύο υποψηφίων Προέδρων Obama-Romney, τον Οκτώβρη 

του 2012, καταγράφονται 10,3 εκατοµµύρια tweets (Camia, 2012), ωστόσο κορυφαία στιγµή 

αποτελεί η στιγµή της ανακοίνωσης της νίκης του Obama το βράδυ της 6ης Νοέµβρη 2012: 

Υπολογίζεται ότι εκείνη την ώρα ο ρυθµός ανάρτησης των Tweets φτάνει τα περίπου 327.000 ανά 

λεπτό (Lee, 2012). Τέλος, την ηµέρα των πιο πρόσφατων Προεδρικών εκλογές στις ΗΠΑ το Twitter 

υπήρξε η νούµερο ένα πηγή αναπαραγωγής των γεγονότων (Isaac&Ember, 2016). 

Το γεγονός πως το 2014 το Twitter εξέδωσε οδηγό για την αποτελεσµατικότερη χρήση του από 

πολιτικούς µε έµφαση στις προεκλογικές περιόδους (Twitter Government and Elections Handbook), 

τον οποίο µάλιστα είχε συντάξει τµήµα της εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά µε το 

συγκεκριµένο πεδίο (Twitter Government and Elections Team), αποδεικνύει την έκταση που πήρε η 

χρήση του Mέσου στην πολιτική και τον σηµαντικό ρόλο που επιβεβαιωµένα µπορεί να 

διαδραµατίσει στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Ο εν λόγω οδηγός προσφέρει οδηγίες στα 
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πολιτικά πρόσωπα για τη σωστή χρήση του µέσου, ούτως ώστε να διασφαλίσουν τη µεγαλύτερη 

δυνατή προβολή των προφίλ τους και την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία και διείσδυση του 

πολιτικού τους λόγου. «Τα tweets των πολιτικών αρχηγών µπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές 

πεποιθήσεις του αποδέκτη όσο και ο στενός οικογενειακός του κύκλος» αναφέρει ο οδηγός, 

βασιζόµενος σε µία έρευνα του Πανεπιστηµίου της Β. Φλόριντα και του Τεχνολογικού 

Πανεπιστηµίου του Τέξας (Twitter Government Elections Team, 2014). 

Τις δυνατότητες και τη δυναµική του Twitter στη διακίνηση ιδεών δεν εκτίµησαν προφανώς µόνο 

τα πολιτικά πρόσωπα και τα επιτελεία τους. Τις αξιοποίησαν και τις αξιοποιούν και οι απλοί 

πολίτες για την επικοινωνία των πολιτικών τους πεποιθήσεων, το σχολιασµό της επικαιρότητας, τη 

δηµιουργία εικονικών οµάδων και πρωτοβουλιών γύρω από συγκεκριµένα ζητήµατα και την 

κινητοποίηση του κοινού σχετικά µε κοινωνικοπολιτικά θέµατα. 

Από την περίπτωση του Barrack Obama λοιπόν και µετά, το Twitter παίζει όλο και πιο ενεργό ρόλο 

στην πολιτική και είτε χρησιµοποιείται εκτεταµένα από κόµµατα και µεµονωµένους πολιτικούς για 

την προώθηση της καµπάνιας τους (Hong&Nadler, 2011), είτε αποτελεί τη «µήτρα» όπου 

αναπτύσσονται σύγχρονα πολιτικά κινήµατα (Tremayne, 2014). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το #OccypyWallStreet, ένα απλό hashtag που µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα 

καταφέρνει να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσµο (Berkowitz B., 2011). 

Αντίστοιχη περίπτωση αποτελούν και οι Indignados (Αγανακτισµένοι), που αποκτούν υπόσταση 

στο Twitter λίγο πριν τις ισπανικές εκλογές του 2011 και καταφέρνουν να εξελιχθούν σε ένα ισχυρό 

κίνηµα, µε µεγάλη επιρροή σε διεθνές επίπεδο (Vallina-Rodriguez et al., 2012). Όλα τα παραπάνω 

παραδείγµατα συνηγορούν όχι µόνο στον κοµβικό ρόλο του Twitter στην ευρύτερη σφαίρα της 

πολιτικής, αλλά και στην πολύπλευρη δυναµική του hashtaging.  
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Αδιαµφισβήτητα, το hashtaging διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην καταγραφή διεθνών 

γεγονότων και κρίσεων (Zappavigna, 2012). Τα hashtags, όµως, δεν διευκολύνουν απλώς την 

ενηµέρωση γύρω από ένα συγκεκριµένο ζήτηµα. Ως ετικέτες, επικεφαλίδες λίγων µόνο 

χαρακτήρων, οριοθετούν στενά τα πλαίσια της εκάστοτε θεµατικής ή συζήτησης. Έτσι τα hashtags, 

που αρχικό στόχο είχαν την κατηγοριοποίηση των tweets σε θεµατικές ενότητες, χρησιµοποιούνται 

τελικά και ως εργαλείο πόλωσης γύρω από πολύ συγκεκριµένα επιχειρήµατα, θέµατα και οπτικές. 

Ο Milo Yiannopoulos, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού Kernel, υποστηρίζει πως η πολιτική 

συζήτηση στο Twitter δηµιουργεί έντονη πόλωση: «Όταν τα πράγµατα συρρικνώνονται σε 

hashtags, οι όροι και τα επιχειρήµατα της όποιας συζήτησης κατακερµατίζονται και 

αποµονώνονται» (Mason, 2012). Εξάλλου, η ίδια η φιλοσοφία του µέσου µε τους 280 διαθέσιµους 

χαρακτήρες, τις µικρές φράσεις και την τάση για υπεραπλούστευση, προσφέρεται για τη 

δηµιουργία έντασης (Bichard&Parmelee, 2013). 

Το συµπέρασµα αυτό θα µας απασχολήσει αργότερα στη µελέτη µας, καθώς θα επιχειρήσουµε να 

δούµε την πόλωση που καταγράφηκε στο ελληνικό Twitter µε τη χρήση των hashtags ΝΑΙ και ΟΧΙ, 

που αποτελούσαν τις δύο πιθανές απαντήσεις στο ελληνικό δηµοψήφισµα του 2015.  

3.6 Tο Τwitter στην Ελλάδα 

Η πλειοψηφία των χρηστών του Twitter δραστηριοποιούνται σε τοπικά δίκτυα γεωγραφικής 

αναφοράς (Quercia at al., 2012). Στην Ελλάδα το Twitter κερδίζει έδαφος µε ταχείς ρυθµούς, αν 

αναλογιστεί κανείς πως ο συνολικός αριθµός των χρηστών στην Ελλάδα κυµαινόταν στους 420.000 

ενεργούς λογαριασµούς (trending.gr, 2015), ενώ στις αρχές του 2018 αγγίζει τους 703.317 

(trending.gr, 2018). Τόσο οι απόλυτοι αριθµοί όσο και ο ρυθµός αύξησής τους συνηγορούν στην 
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ισχυρή παρουσία του Μέσου στη χώρα µας, που µάλιστα ακολουθεί πιο αργούς ρυθµούς χρήσης 

και ενσωµάτωσης σε σχέσεις µε άλλες χώρες. 

Σειρά µετρήσεων, µελετών και αναλύσεων (Poulakidakos & Veneti, 2016; Monitor Netsteps, 2016; 

Monitor Netsteps, 2015) έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα πως η χρήση του Twitter στην Ελλάδα 

προσανατολίζεται κυρίως προς κοινωνικά και πολιτικά θέµατα. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και 

στα hashtags που τείνουν να συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό δηµοσιεύσεων. Hashtags όπως 

#grexit, #thisisacoup, #ertopen, #occupyert, #skouries είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα των 

hashtags που κυριαρχούν στη σφαίρα διαλόγου του ελληνικού Twitter. Χαρακτηριστικό προς την 

ίδια κατεύθυνση είναι και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο Twitter κατά τη διάρκεια 

σηµαντικών πολιτικών γεγονότων. Η έκθεση της Monitor αναφέρει σε διάστηµα 40 περίπου 

ηµερών πριν τις βουλευτικές εκλογές του Γενάρη του 2015 (1/12/14 – 12/1/15) η λέξη εκλογές και 

τα παράγωγά της χρησιµοποιήθηκαν περισσότερες από 500.000 φορές (Monitor Netsteps, 2015), 

ενώ στη διαδικτυακή συνέντευξη, που παραχώρησε ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξης Τσίπρας 

απαντώντας στις ερωτήσεις που αναρτώνταν κάτω από το hashtag #asktsipras, συµµετείχαν 5.899 

χρήστες (Ξενοφώντος & Ντάγκα, 2015). Η ελληνική κοινότητα του Twitter λοιπόν, δείχνει µια 

σαφή προτίµηση σε θέµατα της πολιτικής επικαιρότητας, αναπτύσσει πολιτικό διάλογο και 

επιδιώκει την αλληλεπίδραση µε τα πολιτικά πρόσωπα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως παρόλο που είναι σαφής η ροπή του ελληνικού Twitter προς 

την ενασχόληση µε κοινωνικοπολιτικά θέµατα, η συντριπτική πλειοψηφία των δηµοφιλών 

λογαριασµών ανήκει σε διασηµότητες του καλλιτεχνικού χώρου. Συγκεκριµένα, στους 50 

κορυφαίους από άποψη ακολούθων λογαριασµούς στην Ελλάδα βρίσκονται µόλις τρεις 

λογαριασµοί πολιτικών, µεταξύ των οποίων εκείνος του Πρωθυπουργού, και δύο λογαριασµοί 

δηµοσιογράφων πολιτικού ρεπορτάζ (TwitterCounter, 2018).  
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Η αντίφαση αυτή ίσως να οφείλεται στο γεγονός πως η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών δεν 

αξιοποιεί αποτελεσµατικά τις δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρµα. Σύµφωνα µε την έρευνα των 

Δελιτζάκη και Μπαρµπαρήγου (2015), το 19% των Ελλήνων βουλευτών απέχει πλήρως από τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ το 9% αυτού του ποσοστού δεν έχει καµία απολύτως παρουσία 

στο διαδίκτυο εν γένει. Ακόµα όµως και οι πολιτικοί που χρησιµοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στη νέα λογική επικοινωνίας που τα διέπει. Οι 

Poulakidakos και Veneti (2016) διαπιστώνουν πως οι περισσότεροι πολιτικοί αδυνατούν να 

χρησιµοποιήσουν το Twitter ως δίαυλο αµφίδροµης επικοινωνίας και το χειρίζονται ως µέσο 

ενηµέρωσης και προώθησης για τις θέσεις του κόµµατος τους και ως βήµα επίθεσης κατά των 

πολιτικών τους αντιπάλων. Και στις δύο περιπτώσεις, η αλληλεπίδραση µε άλλους χρήστες είναι 

σχεδόν µηδενική, καθώς δεν αναπτύσσεται κανένας διάλογος, ούτε δίνονται εξατοµικευµένες 

απαντήσεις. Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που εντοπίζει η Παπαχαρίση (2014) είναι πως αρκετοί 

Έλληνες πολιτικοί διατηρούν µεν λογαριασµούς, τους οποίους όµως χρησιµοποιούν µόνο κατά τη 

διάρκεια προεκλογικών περιόδων. Οι Έλληνες πολιτικοί εν γένει δεν έχουν υιοθετήσει τη λογική 

του «mediatization» της πολιτικής, που κυριαρχεί σε άλλες χώρες του δυτικού κόσµου (Hjarvard, 

2008), η οποία υπαγορεύει πως για να προσεγγίσουν τους πολίτες οφείλουν να µοιράζονται και 

κοµµάτι της ιδιωτικής τους πλευράς και όχι αποκλειστικά την ξύλινη δηµόσια εικόνα τους. 
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Κεφάλαιο 4: Έρευνα 

4.1 Το ιστορικό background του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 στην Ελλάδα  

Το δηµοψήφισµα του 2015 αποτελεί το µοναδικό δηµοψήφισµα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία 

που δεν σχετίζεται µε τη µορφή του πολιτεύµατος. Η πρωτοφανής για τα µεταπολιτευτικά δεδοµένα 

οικονοµική κρίση στην οποία εισήλθε η χώρα το 2009, καθώς και η εφαρµογή δύο προγραµµάτων 

σκληρής δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µε αντάλλαγµα την παροχή αντίστοιχων προγραµµάτων 

οικονοµικής βοήθειας, άλλαξε σε µεγάλο βαθµό τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Στις εθνικές 

εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) 

συµµετέχει έχοντας ως “σηµαία” στο προεκλογικό του πρόγραµµα την αντίθεση στη λιτότητα και 

την υπόσχεση ότι αυτή η πολιτική θα τερµατιστεί. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α κερδίζει τις εκλογές και ο Πρόεδρός 

του Αλέξης Τσίπρας αναλαµβάνει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού.  

Ξεκινούν άµεσα διαπραγµατεύσεις, οι οποίες διαρκούν µέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2015 χωρίς 

ουσιαστικό αποτέλεσµα και ενώ ταυτόχρονα το κοινωνικό και πολιτικό κλίµα στην Ελλάδα 

πολώνεται γύρω από το κλείσιµο ή µη της συµφωνίας µε τους εκπροσώπους των δανειστών 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι από τις 17 Ιουνίου στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις πραγµατοποιούνται 

πολυπληθείς συγκεντρώσεις, τόσο από τους υποστηρικτές της σκληρής ως τότε στάσης της 

κυβέρνησης (Kahn, 2015), όσο και από τους υποστηρικτές της αντίθετης άποψης (Babington, 

2015). 
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Στις 27 Ιουνίου του 2015 και αφού οι πολύµηνες διαπραγµατεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης µε 

τους δανειστές της έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ο Πρωθυπουργός της χώρας απευθύνεται µε 

διάγγελµα στον ελληνικό λαό και ανακοινώνει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος την 5η Ιουλίου 2015 

(Papadimas & Maltezou, 2015). Το αναλυτικό κείµενο του δηµοψηφίσµατος είναι το εξής: 

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συµφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο Eurogroup της 

25.06.2015 και αποτελείται από δύο µέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; 

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and 

Beyond» («Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και πέραν αυτού») 

και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιµότητας 

χρέους»). Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσµών 

ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. Όσοι από τους πολίτες της χώρας συµφωνούν µε την πρόταση 

των τριών θεσµών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.» 

Οι ηµέρες που ακολούθησαν χαρακτηρίζονται από έντονο πολιτικό και κοινωνικό αναβρασµό. Τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όχι µόνο συµµετέχουν σε αυτή την κοινωνική κινητοποίηση, αλλά 

εξελίσσονται σε ένα από τα βασικά µέτωπα πόλωσης και αντιπαράθεσης, όπως καταγράφουν και 

τα εγχώρια ΜΜΕ σε άρθρα µε τίτλους όπως: «”Εµφύλιος” στα Mέσα Kοινωνικής 

Δικτύωσης» (Γιάνναρου, 2015), «Δηµοψήφισµα: Βουίζουν τα social media για το 

#dimopsifisma» (Πρωτονοτάριου, 2015), «Πήρε “φωτιά” το twitter: Το δηµοψήφισµα “εκτόξευσε” 

τα τιτιβίσµατα υπέρ του Ναι ή του Όχι» (Ψαρρά, 2015) και «Η µονταζιέρα στα social 

media» (Τερζής, 2015). 
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Στις 5 Ιουλίου ο ελληνικός λαός ψηφίζει και απορρίπτει την πρόταση των δανειστών µε 61,31% 

υπέρ του Όχι και 38,69% υπέρ του ΝΑΙ. Ωστόσο το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος δεν 

επηρεάζει τη στάση των δανειστών, οι οποίοι απορρίπτουν την προσφορά κάποιας ουσιωδώς 

καλύτερης πρότασης προς την Αθήνα και συνεχίζουν να πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση. Τελικά, 

στις 13 Ιουλίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός συµφωνεί για στην παροχή ενός τρίτου πακέτου 

οικονοµικής βοήθειας, µε συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. 

4.2 Η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από τη συµπεριφορά των χρηστών του Twitter κατά 

τις προεκλογικές περιόδους 

Επιχειρώντας να προσεγγίσουµε τα ερωτήµατά µας, αναζητήσαµε στη διεθνή βιβλιογραφία 

ανάλογες µελέτες. Πράγµατι, µία σειρά ακαδηµαϊκών ερευνών εξετάζουν και προσπαθούν να 

εξάγουν µοτίβα συµπεριφοράς που να αναδεικνύουν την προτίµηση των χρηστών προς κάποια 

συγκεκριµένη ιδεολογία ή προς κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό χώρο (Lampos et al, 2013), 

(O’Connor et al., 2010), (Prasetyo & Hauff, 2015), (Gayo-Avello, 2012), (Dwi & Hauff, 2015), (Shi 

et al., 2012) κ.α. Προφανώς, στις έρευνες αυτές καταγράφεται µία ποικιλία πιθανών στρατηγικών 

και µεθοδολογικών προσεγγίσεων, εντοπίζεται, ωστόσο, µία συναντίληψη στη συνδυαστική χρήση 

δύο κυρίαρχων µεθόδων (Shi et al., 2012): 

- Την ταξινόµηση και την ανάλυση των tweets µε βάση το πλήθος τους, τον όγκο τους (Tweets 

Volume Αnalysis). Η ανάλυση του όγκου µελετά σε ένα πρώτο επίπεδο τις ποσοτικές διαφορές 

ανάµεσα σε tweets που ανήκουν σε συγκεκριµένες και διαφορετικές οµαδοποιήσεις, βάσει µιας 

λέξης-κλειδί που χρησιµοποιείται. 
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- Την ταξινόµηση των tweets σύµφωνα µε τη µέθοδο της ανάλυσης συναισθήµατος (Sentimental 

Analysis). Με τη µέθοδο αυτή οι ερευνητές µπορούν µε τη χρήση των κατάλληλων 

προγραµµάτων να κατηγοριοποιήσουν τα tweets µε βάση το θετικό ή αρνητικό συναισθηµατικό 

τους περιεχόµενο. 

Οι εν λόγω στρατηγικές σκιαγραφήθηκαν αρχικά από τον Gayo-Avello (2012), ο οποίος στην ίδια 

µελέτη εισήγαγε στην ακαδηµαϊκή συζήτηση τις βασικές θεωρήσεις γύρω από τα κριτήρια επιλογής 

των αναλυόµενων tweets µε γεωγραφικές, γλωσσολογικές και άλλες εξατοµικευµένες 

παραµέτρους. 

Σύµφωνα µε κάποιες απόψεις ο όγκος των tweets µπορεί υπό ορισµένες προϋποθέσεις να 

αποτελέσει µία αρκετά ισχυρή ένδειξη για το τελικό εκλογικό αποτέλεσµα (Eom et al.,2015). Οι 

περισσότερες όµως µελέτες συγκλίνουν στο συµπέρασµα πως ο όγκος ως δεδοµένο από µόνος του 

είναι ανεπαρκής χωρίς την ανάλυση συναισθήµατος (Shi et al, 2012). Η σχετική διαφωνία 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν αποτελέσµατα και συµπεράσµατα ακαδηµαϊκών 

µελετών αντιφατικά µεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση όµως, η πλειονότητα των µελετητών τείνουν 

να συµφωνήσουν πως η ανάλυση του όγκου των tweets µπορεί να προσφέρει πολύτιµες 

πληροφορίες, αν όχι για το τελικό αποτέλεσµα, τουλάχιστον για την ποσοτική εκτίµηση των 

πολιτικών προτιµήσεων των χρηστών του Twitter (Antonakaki et al., 2017). 

4.3 Twitter και ελληνικό δηµοψήφισµα 

Η αναζήτηση ακαδηµαϊκών άρθρων που πραγµατεύονται από οποιαδήποτε επιστηµονική οπτική τη 

συσχέτιση του Twitter και του ελληνικού δηµοψηφίσµατος είχε σαν αποτέλεσµα την εύρεση µικρού 
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αριθµού σχετικών δηµοσιεύσεων (Antonakaki et al., 2016), (Antonakaki et al., 2017), (Ferra & 

Karatzogianni, 2017), (Micahilidou, 2017), (Stathopoulou, 2016), (Papastamkou, 2016). Το 

αποτέλεσµα αυτό ήταν σχετικά αναµενόµενο, δεδοµένων δύο στοιχείων: Αφενός του σχετικά 

πρόσφατου ακόµα χαρακτήρα του υπό εξέταση γεγονότος. Αφετέρου, της προτίµησης των 

ερευνητών για θέµατα ακόµη µεγαλύτερης εµβέλειας, π.χ. το ζήτηµα του Βρετανικού 

δηµοψηφίσµατος για την παραµονή ή µη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -το γνωστό Brexit, ή 

τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016 και την επακόλουθη εκλογή του Ντόναλντ Τραµπ. 

Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω ερευνητές προέρχονται από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, 

συνεπώς πραγµατοποίησαν τις µελέτες τους χρησιµοποιώντας διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία, 

τα δεδοµένα που συνέλεξαν και ανέλυσαν από την πλατφόρµα του Twitter είναι σε ένα 

ικανοποιητικό βαθµό κοινά. Σε όλες τις µελέτες, είτε το εξεταζόµενο δείγµα των Tweets ήταν 

µεγάλο (Antonakaki et al., 2017 - δείγµα 300.000 tweets), είτε ήταν µικρό και ενδεικτικό 

(Stathopoulou, 2016 - δείγµα 500 tweets), προήλθε από τις ίδιες δεξαµενές δεδοµένων. Η χρονική 

περίοδος που επιλέχθηκε ήταν επίσης κοινή, από το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, ηµέρα ανακοίνωσης 

του δηµοψηφίσµατος, µέχρι την Κυριακή 5 Iουλίου, ηµέρα πραγµατοποίησής του. Εξαίρεση 

αποτελεί η µελέτη της Papastamkou (2016), που για αυτόν ακριβώς τον λόγο αποκλείστηκε από 

την περαιτέρω επισκόπηση. Επίσης, από τα πολυάριθµα hashtags που δηµιουργήθηκαν και έγιναν 

δηµοφιλή τη συγκεκριµένη περίοδο, εκείνα που από τους ερευνητές επιλέχθηκαν προς ανάλυση 

ήταν τα ίδια: Το #greferendum, το #dimopsifisma, το #nai και το #όχι. Όπως θα διαπιστώσουµε από 

την ανάλυση, όλες οι παραπάνω έρευνες χρησιµοποιήθηκαν στην προσπάθεια προσέγγισης των 

ερευνητικών µας ερωτηµάτων. Τα επιµέρους ευρήµατα, καθώς και τα αποτελέσµατά τους, 

αποδείχθηκαν αρκετά χρήσιµα στην εξαγωγή ορισµένων αρχικών συµπερασµάτων σχετικά µε την 

κινητοποίηση των χρηστών του Twitter γύρω από το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλιου του 2015, 
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καθώς και για την πόλωση που καταγράφηκε, τόσο στον πραγµατικό κόσµο όσο και στην ψηφιακή 

πλατφόρµα του Twitter. 

4.3.1 Συµµετοχή των Ελλήνων χρηστών του Twitter σε σχέση µε το δηµοψήφισµα 

Από το ξηµέρωµα κιόλας της 27ης Ιουνίου 2015, λίγα µόλις λεπτά µετά το διάγγελµα του 

Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα προς τον ελληνικό λαό µε το οποίο ανακοίνωνε τη διεξαγωγή του 

δηµοψηφίσµατος, το hashtag #Greferendum έφτασε την πρώτη θέση παγκοσµίως (Ψαρρά, 2015). 

Το εν λόγω hashtag (νεολογισµός από τα αρχικά της χώρας στην αγγλική γλώσσα - GRE, καθώς 

και από την αγγλική λέξη για το δηµοψήφισµα - referendum) υπήρξε ένα από τα δηµοφιλέστερα 

και πλέον κυρίαρχα παγκοσµίως για το χρονικό διάστηµα 27/06 - 05/07/2015 (Ferra & 

Karatzogianni, 2017).  

Είναι χαρακτηριστικό πως η αναζήτηση των tweets που περιείχαν τα hashtags #greferendum και το 

ελληνόφωνο #dimopsifisma επέστρεψε 301,000 αποτελέσµατα, εκ των οποίων τα 84.481 ήταν 

πρωτογενή µηνύµατα (Antonakaki et al., 2017). Αξίζει να σηµειωθεί πως πρόκειται για µηνύµατα 

αποκλειστικά γραµµένα από τους Έλληνες χρήστες του Twitter, καθώς περιέχουν ένα τουλάχιστον 

γράµµα του ελληνικού αλφαβήτου, γεγονός που αποτελεί ένδειξη του µεγάλου ενδιαφέροντος µε το 

οποίο αντιµετωπίστηκε το ζήτηµα του δηµοψηφίσµατος στο Twitter. Στην Εικ.1 αποτυπώνεται η 

συχνότητα µε την οποία οι χρήστες αναρτούσαν µηνύµατα σχετικά µε το δηµοψήφισµα. 

Οι διάφορες κορυφές του γραφήµατος αντιπροσωπεύουν την άµεση αντίδραση του Twitter στα 

σηµαντικά γεγονότα των ηµερών εκείνων, όπως το κλείσιµο των τραπεζών στις 29 Ιουνίου ή οι 

µεγάλες συγκεντρώσεις των υποστηρικτών του Ναι και του Όχι. Οι διακυµάνσεις αυτές 
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επιβεβαιώνουν τη διάθεση των Ελλήνων χρηστών του Μέσου για άµεση καταγραφή και σχολιασµό 

της επικαιρότητας, σε πραγµατικό ουσιαστικά χρόνο.  

Εικόνα 1: Συχνότητα των σχετικών µε το δηµοψήφισµα tweets (Πηγή: Antonakaki et al., 2017) 

Παρατηρούµε ότι µετά την αρχική έκρηξη κινητοποίησης των χρηστών και της ανάρτησης των 

tweets τις πρώτες ώρες µετά την ανακοίνωση του δηµοψηφίσµατος ακολούθησε µια κάµψη εντός 

της εβδοµάδας. Ωστόσο, αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι όσο ο καιρός περνούσε και η 

ηµέρα της ψηφοφορίας πλησίαζε, οι Έλληνες χρήστες έστρεφαν ολοένα και περισσότερο το 

ενδιαφέρον τους προς τα hashtags #nai και #oxi, που συµπύκνωναν και το ερώτηµα του 

δηµοψηφίσµατος. Η παραπάνω υπόθεση ενισχύεται και από την Εικ.2, στην οποία παρατηρούµε 

ότι ο ρυθµός αναρτήσεων στα hashtags αυτά αυξάνεται γεωµετρικά µε την πάροδο των ηµερών και 

παραµένει σταθερά υψηλός, ενώ και πάλι οι κορυφές απεικονίζουν τις ιστορικές στιγµές που 

καταγράφηκαν εντός της εβδοµάδας και την επακόλουθη κινητοποίηση των χρηστών του Μέσου. 
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Εικόνα 2: Συχνότητα των tweets υπέρ του ΝΑΙ/ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα (Πηγή: Antonakaki et al, 2017) 

4.3.2 Πόλωση και κινητοποίηση εντός και εκτός του Twitter 

Η ολοένα αυξανόµενη κοινωνικοπολιτική πόλωση την περίοδο των διαπραγµατεύσεων 

κορυφώθηκε µετά την ανακοίνωση του δηµοψηφίσµατος (Ferra & Karatzogianni, 2017). 

Βασισµένη στη θεωρία της διαδικτυακής σύγκρουσης (Karatzogianni, 2006) και µέσα από τη 

χρήση κοινωνικών και σηµασιολογικών δικτύων που προέκυψαν από την πολυεπίπεδη ανάλυση 

των δεδοµένων που συνελέγησαν, η µελέτη των Ferra & Karatzogianni (2017) διαπίστωσε πως 

υπάρχουν ενδείξεις στενής και αλληλοτροφοδοτούµενης σχέσης ανάµεσα στην εντός και εκτός 
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διαδικτύου πόλωση και συζήτηση. Ο διαδικτυακός διάλογος που εστίασε γύρω από το ερώτηµα 

Ναι ή Όχι διεξήχθη µε όρους ξεκάθαρης ιδεολογικής σύγκρουσης και σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της µελέτης η διαδικτυακή εκστρατεία του #Oxi κατάφερε να επικρατήσει. 

Ενδεικτικός της πόλωσης στο Twitter είναι και ο ενθουσιασµός των χρηστών που υποστήριζαν την 

άποψη του Όχι και η συσπείρωσή τους γύρω από τον κύριο εκφραστή αυτής της θέσης, τον Έλληνα 

Π/Θ Αλέξη Τσίπρα. Το συµπέρασµα αυτό εξάγεται µετά από τεχνική ανάλυση κειµένου των 

εξεταζόµενων tweets (Αntonakaki et al., 2016), καθώς και από την χαρακτηριστική κορυφή της Εικ. 

2, η οποία απεικονίζει τις επαναδηµοσιεύσεις (retweets) των αναρτήσεων του Π/Θ που 

προωθούσαν την προεκλογική εκστρατεία του Όχι. 

To Twitter µοιάζει να κατάφερε να αντικατοπτρίσει σε ικανοποιητικό βαθµό την εκτός διαδικτύου 

πολιτικοκοινωνική αναταραχή, προωθώντας τον διάλογο αλλά και την πόλωση. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, παρότι στον διαδικτυακό διάλογο που διεξήχθη την εβδοµάδα πριν το 

δηµοψήφισµα τα παραδοσιακά και κυρίαρχα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης υποστήριξαν και 

προπαγάνδισαν µε θέρµη τη θέση του #Nai, η ποσοτική υπεροχή των υποστηρικτών του #Oxi 

υπήρξε ξεκάθαρη από την πρώτη στιγµή (Ferra & Karatzogianni, 2017). 

4.3.3 Ποσό κοντά βρέθηκε το Twitter στην πρόβλεψη του αποτελέσµατος; 

Μια σειρά από ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και συµπεράσµατα των µελετών οδηγούν µε µία 

σχετική ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι η ψηφιακή πλατφόρµα του Twitter κατάφερε να 

αντικατοπτρίσει την ευρύτερη κοινή γνώµη και συνεπώς να αποτυπώσει το τελικό αποτέλεσµα του 

δηµοψηφίσµατος.  
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Σε κάθε περίπτωση, βρέθηκε πιο κοντά από τις δηµοσκοπήσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας 

το ίδιο χρονικό διάστηµα και των οποίων οι προβλέψεις δεν δικαιώθηκαν (Bluementhal, 2015). Σε 

όλες τις µελέτες, το πλήθος των tweets υπέρ του Όχι υπερτερεί σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

πλήθος των tweets υπέρ του Ναι. Επιπρόσθετα, όταν το δίληµµα µιας εκλογικής διαδικασίας είναι 

απλό (απάντηση µε Ναι / Όχι), ο όγκος των tweets µπορεί να δώσει µια σαφή εκτίµηση για το 

τελικό αποτέλεσµα, ειδικά για τις δηµογραφικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στο Twitter. Το 

συµπέρασµα αυτό προκύπτει από µία ακόµα ένδειξη που προκύπτει από την Εικ.2. Ακριβώς πριν 

την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος, η αναλογία εµφάνισης των tweets για το Ναι σε σχέση 

µε τα tweets για το Όχι ήταν της τάξεως του 18%. Το ποσοστό αυτό µπορεί να απέχει πολύ από το 

τελικό ποσοστό του Ναι στο δηµοψήφισµα (38,6%), ωστόσο βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο τελικό 

αποτέλεσµα όταν αναζητήσουµε την ηλικιακή ταυτότητα της ψήφου του ΝΑΙ (Public Issue, 2016). 

Έτσι, βλέπουµε ότι για τις ηλικιακές οµάδες 18-24 και 25-34, ανεξαρτήτως φύλου, το ποσοστό του 

Ναι στο δηµοψήφισµα έφτασε το 15% και το 27,7% αντίστοιχα, ποσοστά που πλησιάζουν πολύ 

περισσότερο στα αποτελέσµατα της ανάλυσης του όγκου των tweets (Αntonakaki et al., 2017).  

Πέρα από τον όγκο των tweets, η ανάλυση κειµένου, καθώς και η ανάλυση συναισθηµάτων, 

ανέδειξαν την έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που 

προσπάθησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος. Τα ευρήµατα υπογραµµίζουν 

το ακραία πολωτικό περιεχόµενο των αναρτήσεων στο Twitter, µε την πλειοψηφία των χρηστών να 

εκφράζουν ξεκάθαρα την αποστροφή τους προς τα ΜΜΕ και τη στήριξή τους προς τον Έλληνα 

Πρωθυπουργό (Αntonakaki et al., 2017), προτίµηση που εκφράστηκε εντέλει και στα τελικά 

αποτελέσµατα. 
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Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα 

Το βαρόµετρο του ελληνικού Twitter προσέγγισε ικανοποιητικά το τελικό αποτέλεσµα του 

δηµοψηφίσµατος, ειδικά για τις ηλικιακές οµάδες 18-24 και 25-34, που αποτελούν τους κατεξοχήν 

χρήστες της πλατφόρµας. Στις υφιστάµενες σχετικές µελέτες, παρότι από διαφορετικές 

επιστηµονικές αφετηρίες και µε διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, όλοι οι ερευνητές 

συγκλίνουν στην άποψη πως η παρουσία των υποστηρικτών του Όχι υπερτερούσε ποσοστικά και 

ποιοτικά από εκείνη των υποστηρικτών του Ναι. Μάλιστα, τα αποτελέσµατα των µελετών δείχνουν 

πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσµα από τις δηµοσκοπήσεις των ηµερών και τα exit polls. 

Από τις µελέτες που εξετάστηκαν, φαίνεται πως υπάρχουν ενδείξεις στενής και 

αλληλοτροφοδοτούµενης σχέσης ανάµεσα στη εντός και εκτός διαδικτύου πόλωση και συζήτηση, 

καθώς η φύση του Twitter παρακάµπτει τους περιορισµούς των παραδοσιακών ΜΜΕ. Παράλληλα, 

επιβεβαιώνεται η άποψη ότι οι Έλληνες χρήστες του Twitter ακολουθούν τη γενική τάση και 

συµµετέχουν έντονα στις πολιτικο-κοινωνικές συζητήσεις που αναπτύσσονται εντός του Μέσου. 

Κλείνοντας, οφείλουµε µία επισήµανση: Τα συµπεράσµατα αυτά διατυπώνονται µε την επίγνωση 

των περιορισµών που προκύπτουν, τόσο από τον µικρό αριθµό των σχετικών µελετών που έχουν 

εκπονηθεί ως τώρα, όσο και από το πλήθος των παραµέτρων που θα πρέπει ακόµα να εξεταστούν, 

προκειµένου να εξαχθούν στέρεες διαπιστώσεις. Καταγράφονται ωστόσο ως µια προσπάθεια 

σκιαγράφησης της συµπεριφοράς των χρηστών, καθώς και των πολιτικών τάσεων που 

αναπτύσσονται στο Twitter, σε σχέση µε ένα σηµαντικό πολιτικό γεγονός όπως το δηµοψήφισµα. Η 

σχετική ακαδηµαϊκή συζήτηση παραµένει ανοικτή. 
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