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1. Εισαγωγικό σημείωμα
Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η χαρτογράφηση του ελληνικού
δημοσιογραφικού Twitter, η προσέγγιση του οποίου έγινε μέσω ενός νέου μοντέλου

έρευνας που αντλεί έμπνευση από την ψηφιακή εθνογραφία. Βασιζόμενη σε διδακτορική
διατριβή που ολοκληρώθηκε το 20171, μέρος της οποίας εφαρμόζει το ακόλουθο πλάνο
στο βρετανικό Twitter, η πρόταση στηρίζεται τόσο στη θεωρητική πλαισίωση, όσο και

στην εφαρμογή του μεθοδολογικού σχεδίου στην ελληνική πραγματικότητα. Εκ τούτου,
η ανάλυση του Twitter πραγματοποιήθηκε σε δυο διαστάσεις/μέρη, και ταυτόχρονα
έθεσε ως πεδίο περαιτέρω έρευνας μία τρίτη διάσταση. Το πρώτο μέρος, που αποτελεί
το θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητικού έργου, αφορά στο πώς «προσλαμβάνει» η
σχετική βιβλιογραφία τη δημοσιογραφική υπόσταση του μέσου (perceptions). Το
δεύτερο μέρος αποτελεί την πρακτική ή ρεαλιστική χρήση του Twitter (reality) και
αποτελεί το βασικό κομμάτι του έργου. Σε αυτό το μέρος, εφαρμόστηκε έρευνα μεγάλης

κλίμακας στο Twitter, όπου μέσω ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών

της χρήσης του μέσου, η έρευνα ανέδειξε το ρόλο και την σημασία της δημοσιογραφίας
στην παρούσα πλατφόρμα, που μπορεί να ιδωθεί και ως ψηφιακή αρένα διαλόγου.
Ακόμη, μέσω συγκριτικής ανάλυσης των προσλήψεων (perceptions) με την πραγματική
χρήση του μέσου (reality), το παρόν έργο επισήμανε τα σημεία συμφωνίας και τα σημεία
τομής, προτείνοντας πεδία αναθεώρησης της θεωρητικής πρόσληψης του, και
συντάσσοντας προτάσεις της αποτελεσματικότερης χρήσης του τόσο από τους
δημοσιογράφους (προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα), όσο και από τα
μέσα - ψηφιακά και παραδοσιακά. Τέλος, το παρόν έργο παρέχει τις βάσεις για ένα τρίτο
μέρος/διάσταση ως πεδίο μελλοντικής έρευνας, που συνίσταται στην μελέτη της

«πρόσληψης» του μέσου από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους υπό-μελέτη
δημοσιογράφους (self-perceptions), για την ανάλυση της οποίας προτείνεται η
διενέργεια σειράς συνεντεύξεων.

Dagoula, C., 2017. The Ongoing Structural Transformations of the Digital Public Sphere(s): The Role of Journalism. The University of
Sheffield. Available at: http://etheses.whiterose.ac.uk/18499/.
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2. Θεωρητική προσέγγιση: βιβλιογραφική επισκόπηση
Ξεκινώντας τη χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσιογραφικού Twitter, πρώτος
σταθμός είναι η θεωρητική ανάλυση, όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική βιβλιογραφία

που αφορά στη δημοσιογραφική υπόσταση του μέσου. Η έρευνα θα θεωρείτο ελλιπής αν
δεν υιοθετούσε μια διαχρονική προσέγγιση που αναδεικνύει τόσο τις συνθήκες
εμφάνισης του μέσου, όσο και την μετέπειτα διάδοση του. Η διαχρονική σκοπιά
εξυπηρετεί ένα διττό σκοπό: αφενός βοηθά στο να τοποθετηθεί η συζήτηση μέσα σε ένα
πλαίσιο ιστορικότητας που υπογραμμίζει ότι τα εκάστοτε νέα μέσα αποτελούν απλώς
νέους σταθμούς σε μια εξελικτική πορεία (υπό την έννοια της «συνέχισης»), κι αφετέρου
βοηθά στην κατανόηση της πόλωσης που προκύπτει σχετικά με τις κοινωνικές
επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών.
Η σχέση Twitter και δημοσιογραφίας τοποθετείται λοιπόν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο
της σχέσης διαδικτύου και δημοσιογραφίας. Η τελευταία είναι μία σχέση που προσμετρά

πλέον σχεδόν τρεις δεκαετίες, με τη σελίδα της σχολής δημοσιογραφίας του
Πανεπιστήμιου της Φλόριντα, τον Οκτώβριο του 1993, να αποτελεί το πρώτο
δημοσιογραφικό παράδειγμα στον Ιστό (Siapera & Veglis 2012). Εν είδει ταξινόμησης, το
γενικό πλαίσιο που προτείνουν η Σιαπέρα και Δημητρακοπούλου (2012) εξετάζει τη
σχέση αυτή μέσα από τρεις διακριτές φάσεις, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει την έννοια της
διαχρονικότητας: α) τα πρώτα χρόνια, β) αυτά της εξερεύνησης και πραγμάτωσης της
αμιγώς διαδικτυακής δημοσιογραφίας, και γ) την εποχή των κοινωνικών μέσων. Παρότι
οι συγγραφείς αναφέρονται στην τελευταία φάση ως την εποχή ανόδου των κοινωνικών
μέσων, τα χρόνια που μεσολάβησαν από τη δημοσίευση του άρθρου τους, επιτρέπουν
στην αναθεώρηση αυτής: από άνοδο μπορούμε πλέον να αναφερόμαστε σε καθιέρωση.
Σημειώνεται επίσης πώς τα χρονικά όρια του διαχωρισμού αυτού θα μπορούσαν να
θεωρηθούν σε μεγάλο βαθμό ευέλικτα, μολαταύτα εξυπηρετούν πραγματιστικούς
λόγους.
Η παρούσα θεωρητική επισκόπηση ξεκινά από μια σύντομη αναφορά στην πρόσληψη
του διαδικτύου ως «επικοινωνιακή επανάσταση» και στο ρόλο της τεχνολογίας, και
προχωρά παραθέτοντας εν συντομία τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο πρώτων
περιόδων, ώστε να αναδείξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκαν τα κοινωνικά μέσα
(και δη το Twitter). Το τελευταίο μέρος, που είναι και ο κορμός της θεωρητικής

προσέγγισης, αφορά στην εποχή των κοινωνικών μέσων, με έμφαση στο Twitter και στη
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σχέση του με τη δημοσιογραφία, και υπογραμμίζει πώς η σχετική ακαδημαϊκή έρευνα
καταγράφει τη δυναμική (ή μη) του μέσου ως δημοσιογραφικό εργαλείο.

2.1. Διαδίκτυο: η τρίτη βιομηχανική επανάσταση;
To 2000, o Ignacio Ramonet, ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος, έγραφε πώς το διαδίκτυο
μπορεί να ιδωθεί ως η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, υπό την έννοια ότι «μια

βιομηχανική επανάσταση δεν είναι απλά η ανάπτυξη μιας ακόμη τεχνολογίας, αλλά είναι
μία θεμελιώδης ανακατάταξη στην παραγωγή και την κατανάλωση (…) (Ramonet 2000).
Παρομοίως, ο Castells (2001) εξισώνει σε δυναμική την πληροφοριακή τεχνολογία με την

ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, ενισχύοντας την άποψη του Ramonet περί βιομηχανικής
επανάστασης. Παρόλο που οπτική αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολική,

αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσληψη του μέσου από πλειάδα μελετητών που
απέδωσαν στο διαδίκτυο χροιά επανάστασης: από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του
συνοδεύτηκε από χαρακτηρισμούς όπως «επανάσταση των υπολογιστών» (“computer
revolution”), «πληροφοριακή επανάσταση» (“information revolution”) και «επανάσταση
των δικτύων» (“network revolution”) (Μηλιώνη 2006). Πράγματι, το διαδίκτυο ενέχει

δυναμική επανάστασης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι τεχνολογικές μεταβολές
ακολουθήθηκαν τόσο από πολιτικές, όσο και από κοινωνικές αλλαγές. Όπως σημειώνει
και ο Winner (1998, παρατίθεται σε Μηλιώνη 2006), ο πυρήνας της τεχνολογικής
επανάστασης είναι καθ’ όλα πολιτικός.

Έτσι, ο αντίκτυπος του διαδικτύου έγινε

προφανής από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μιας και το διαδίκτυο υπήρξε
καταλυτικός παράγοντας για τη σύσταση της κοινωνίας της πληροφορίας – μιας
κοινωνίας δηλαδή που εξαρτάται ως επί το πλείστον από την πληροφορία. Ταυτόχρονα,
η ραγδαία ανάπτυξη του Ιστού σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έθεσε τέρμα στη λογική
των μονοκατευθυντήριων μοντέλων μαζικής επικοινωνίας και τη μονόδρομη ροή της
πληροφορίας (Μηλιώνη 2006), οδήγησε σε συσχετισμούς με την πραγμάτωση του
«παγκόσμιου χωριού» (“global village”) που οραματίστηκε ο Marshall McLuhan (1962).

Θα μπορούσε να ειπωθεί πώς η εξέλιξη του Ιστού επί εποχής Web 2.0 και κοινωνικών
μέσων δικαιώνει τη διαπίστωση του Winner περί πολιτικής υπόστασης του διαδικτύου.

Αν λάβουμε υπόψη μας τη θεώρηση του Bybee περί «επιστημολογικής πολιτικής»
5

(“epistemological politics”) (1999: 30)2 - σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη του
διαδικτύου όπως αυτή αποτυπώνεται επίσης στους αριθμούς, τότε γίνεται εμφανέστερο

ότι πολλά από τα δημοφιλή συστατικά του Ιστού, αλλά και των λογικών που διέπουν
αυτόν, έχουν ισχυρή πολιτική χροιά και ουσιαστικά διαμορφώνουν το διαδίκτυο ως
πολιτικό μέσο ή ακόμη και ως μέσο άσκησης πολιτικής. Όπως θα δούμε και παρακάτω, η
μετέπειτα εξέλιξη όμως του Ιστού, και δη η εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
δικαιώνουν και την συσχέτιση με την έννοια του «παγκόσμιου χωριού». Όπως θα
συζητηθεί και σε επόμενο κεφάλαιο, το Twitter συγκεκριμένα μπορεί να θεωρηθεί ως μια
πλατφόρμα που επιταχύνει το εύρος του παγκόσμιου χωριού, τόσο σε ότι αφορά την
συνδεσιμότητα με άλλους χρήστες όσο και σε ότι αφορά στην επίγνωση της ύπαρξης
άλλων «κατοίκων» σε αυτό το παγκόσμιο χωριό (Murthy, 2013:30).

Μια σημαντική παρένθεση σε αυτό το σημείο αφορά στο ρόλο της τεχνολογίας, καθώς ο
τεχνολογικός ντετερμινισμός αποτελεί μία παγίδα που η ρητορική της «επαναστατικής»
δυναμικής του διαδικτύου δεν κατάφερε πάντοτε να αποφύγει επιτυχώς (Μηλιώνη
2006). Επιστρέφοντας στο επιχείρημα που θέλει το διαδίκτυο ως έναυσμα μεγαλύτερων
και σαφώς βαθύτερων αλλαγών, ο τεχνολογικός ντετερμινισμός κρίνεται απορριπτέος
(Steensen 2011) – θα άγγιζε τα όρια της υπέρ-απλούστευσης να ειπωθεί ότι η τεχνολογία

ήταν ο μοναδικός παράγοντας που συνετέλεσε στη δημιουργία της κοινωνίας της
πληροφορίας - όπως επισημαίνει και η Zelizer «η τεχνολογία δεν είναι, δεν αντικαθιστά,
και δεν υποκαθιστά τη δημοσιογραφία» (2019: 344). Μια πιο ψύχραιμη προσέγγιση, που
ενστερνίζεται και η παρούσα έρευνα, διατυπώθηκε από την Παπαχαρίση, που
υπογραμμίζει ότι δεν είναι η τεχνολογία αυτή καθ’ αυτή που κάνει τη διαφορά, αλλά η
πρόσληψη της, η οποία καθοδηγεί το πώς η κοινωνία οικειοποιείται τις εκάστοτε
τεχνολογίες (2009: 1). Η ίδια προτείνει την πρόσληψη της τεχνολογίας ως
«αρχιτεκτονική», καθώς αν η τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως απλή αιτία ή συνέπεια της
ανθρώπινης δράσης, τότε σκιαγραφείται είτε ως μια ντετερμινιστική και γραμμική
κινητήρια δύναμη ή είτε ως απλώς το αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης. Αντίθετα, η
πρόσληψη της τεχνολογίας ως αρχιτεκτονική υπογραμμίζει την ενσωμάτωση της στους
ρυθμούς της καθημερινής ζωής – η τεχνολογία γίνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο το

Ο όρος “epistemological politics” σημαίνει ότι η γνώση μας επί συγκεκριμένων θεμάτων αλλά και η δράση μας ως πολίτες με βάση
αυτή τη γνώση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πολιτικές που καθορίζουν στο πώς αποκτούμε την εν λόγω γνώση (Bybee 1999)
2
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άτομο ενεργοποιείται πολιτικά (Παπαχαρίση 2011:10). Όπως άλλωστε υπογράμμισε και
ο Kranzberg δύο δεκαετίες νωρίτερα:

«Η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή, ούτε κακή, ούτε είναι και ουδέτερη. Η
αλληλοεπίδραση της με το κοινωνικό πλαίσιο 3 δείχνει ότι οι τεχνικές εξελίξεις

έχουν συχνά περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ανθρώπινες συνέπειες που
υπερβαίνουν τους άμεσους σκοπούς αυτών των τεχνικών πρακτικών και
συσκευών. Η ίδια τεχνολογία μπορεί να έχει αρκούντως διαφορετικές επιπτώσεις
όταν εφαρμόζεται σε διαφορετικό πλαίσιο ή υπό διαφορετικές συνθήκες»
(Kranzberg 1986, παρατίθεται σε Lindgren 2017: 4).

Επιστρέφοντας στη σχέση δημοσιογραφίας – διαδικτύου και στην θεωρητική πλαισίωση
αυτής μέσω των τριών προαναφερθέντων φάσεων, πρέπει να υπογραμμιστεί πώς ούτε
το διαδίκτυο, ούτε η επίδραση της νέας τεχνολογίας στη δημοσιογραφία είναι κάτι νέο.
Όπως σημειώνει ο Eldridge «όταν τοποθετείται στο πλαίσιο της ιστορίας των μέσων
μαζικής ενημέρωσης» τότε «η υιοθέτηση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης αρχίζει

να αντικατοπτρίζει κάτι οικείο, που είναι σε αντιστοιχία τόσο με τον ενθουσιασμό όσο
και με την ανησυχία που συνόδευε τις προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές», ενώ ο ίδιος
συμπληρώνει: «Η εμφάνιση των ηλεκτρονικών μέσων δεν είναι τόσο απροσδόκητη, αλλά
αντανακλά τα μέσα ενημέρωσης και τις τεχνολογικές αλλαγές που προηγήθηκαν αυτής»
(Eldridge 2015: 528-529). Στο ίδιο πνεύμα και οι παρατηρήσεις του Conboy:

«Μέσα από τον αναβρασμό των σύγχρονων τεχνολογικών καινοτομιών, είναι
εύκολο να ξεχαστεί το γεγονός ότι η τεχνολογία συνετέλεσε καθοριστικά στην
ύπαρξη της δημοσιογραφίας αλλά και ότι η δημοσιογραφία προσδιορίζεται σε
μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να αντιδρά και να προσαρμόζεται συνεχώς
στις αλλαγές που επιβάλλει το τεχνολογικό περιβάλλον» (Conboy 2013: 148).

Παρομοίως, η Zelizer (2019) υπογραμμίζει πώς πολλές από τις προηγούμενες

τεχνολογίες (από την τυπογραφία και την εμφάνιση των χαρτών μέχρι το μαγνητόφωνο
και το τηλέφωνο) άλλαξαν θεμελιωδώς τη δημοσιογραφία. Σαφώς και υπάρχουν νέα και
ολότελα νέα χαρακτηριστικά – με κύρια παραδείγματα την ψηφιοποίηση (digitalization)
και τη σύγκλιση (convergence) – αλλά η παραπάνω συζήτηση έχει εξαιρετική σημασία
για την κατανόηση της συνέχισης, που ξεκινά από τις πρέσες ατμού που επέστρεψαν την
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Αναφέρεται ως social ecology στο πρωτότυπο (Lingren 2017: 4)
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εμπορευματοποίηση του δημοσιογραφικού προϊόντος, εκτείνεται στην τηλεόραση που
έφερε προκλήσεις στο μονοπώλιο των εφημερίδων, και καταλήγει στις σημερινές
τεχνολογίες (Eldridge 2015). Η «επαναστατικότητα» με άλλα λόγια, δεν είναι νέο

φαινόμενο. Όταν το 1969, οι Bertolt Brecht και Walter Benjamin είδαν την επαναστατική

δυνατότητα νέων τεχνολογιών, όπως ο κινηματογράφος και το ραδιόφωνο, έσπευσαν να
προτρέψουν τους ριζοσπάστες διανοούμενους της εποχής να εκμεταλλευτούν αυτές τις
νέες δυνάμεις παραγωγής, να τις επανατοποθετήσουν στην κοινωνία, και να τις
μετατρέψουν σε μέσα εκδημοκρατισμού που θα φέρουν επανάσταση στην κοινωνία
(παρατίθεται σε Kellner 2000: 12).

Η έννοια της συνέχισης έχει ιδιαίτερη σημασία και για ακόμα έναν λόγο: αν δούμε τον
αντίκτυπο του διαδικτύου μέσα από ένα πρίσμα διαχρονικότητας, αντιλαμβανόμαστε ότι
και το μέσο ακολούθησε αυτό μια μακρά παράδοση, που θέλει την εμφάνιση κάθε νέου
μέσου να οδηγεί σε πληθώρα αντιδράσεων. Έτσι το διαδίκτυο ειδώθηκε εξαρχής «είτε ως
ένα μέσο που προσφέρει εντελώς νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες, είτε ως ένα μέσο που
δημιούργησε μοναδικές προκλήσεις – ακόμη και απειλές στα καθιερωμένα μέσα»
(Eldridge 2015: 528). Η Παπαχαρίση κάνει λόγο για τη «μυθολογία του νέου / της
νεωτερικότητας» υπό την έννοια ότι κάθε νέα τεχνολογία απαντάται από με μια

ρητορική πόλωσης που ισορροπεί μεταξύ ουτοπίας και δυστοπίας. Απλούστερα,
σύμφωνα με τη «μυθολογία του νέου», η εμφάνιση μιας νέας τεχνολογίας που έχει
τεράστιο αντίκτυπο στην επικοινωνία προκαλεί αντιδράσεις που αντικατοπτρίζουν
προσδοκίες από το νέο μέσο και απογοήτευση για τα παλαιότερα, προβάλλοντας σε αυτό
ελπίδες και φόβους αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διασύνδεση με τη
δημοκρατία, όπου κάθε νέο μέσο συνοδεύεται άμεσα από την προοπτική του (ή μη) να
αναβιώσει την παλαιά δημοκρατία (sic) (2011: 10).

Οφείλουμε να σημειώσουμε ωστόσο πώς παρά τη σημασία του ιστορικού πλαισίου, το
διαδίκτυο έχει ένα διακριτό χαρακτηριστικό: ενσωματώνει πλήρως την έννοια της
συμμετοχής – ίσως περισσότερο στη θεωρία, παρά στην πράξη – ωστόσο σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε μέσο πριν από αυτό. Από δημοσιογραφικής οπτικής
μάλιστα, όπως θα δούμε και παρακάτω, πέραν των εξόχως σημαντικών αλλαγών που
επέφερε σχεδόν σε κάθε έκφανση της, το διαδίκτυο έφερε τη δημοσιογραφία και προ
σημαντικών ερωτημάτων για το πώς αυτή ορίζεται και για το πώς μπορεί να
επαναπροσδιορίσει διάφορες πτυχές της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις
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προκλήσεις (και τις ευκαιρίες) που ενέκυψαν μέσω αυτών των αλλαγών. Εν ολίγοις, θα
λέγαμε πως το διαδίκτυο «έφερε ένα σεισμικό μετασχηματισμό σχετικά με το
περιεχόμενο αλλά και τους τρόπους που οι άνθρωποι μαθαίνουν για τον κόσμο γύρω
τους» (Deuze 2003), αλλά όπως υπογραμμίζει ο Webster (2006) «ο ρυθμός της αλλαγής

έδωσε μια ψευδή εντύπωση νεωτερικότητας» - είναι ο ταχύτερος ρυθμός της αλλαγής
που ενίσχυσε αυτήν την εντύπωση. Άλλωστε, μπορεί «οι ειδήσεις να είναι ταχύτερες,
εντυπωσιακότερες, συναρπαστικότερες, διαδραστικές, άμεσες και εξατομικευμένες»,
μπορεί να «προκαλέσουν διαφορετικές διαβαθμίσεις απόσπασης της προσοχής,
συμμετοχής ή ψυχαγωγίας», ωστόσο «στο τέλος της ημέρας δεν παύουν να είναι
ειδήσεις» (Zelizer 2019: 345). Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων περιόδων που
αναφέρονται παρακάτω έχουν ενδιαφέρον και από ένα άλλο πρίσμα: αυτό της σύγκρισης
του με το σήμερα και των διαφορών – αλλά και των ομοιοτήτων – που προκύπτουν.

2.2. Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία
Α΄ Φάση: Τα πρώτα χρόνια (1993-2001)
Οι Σιαπέρα και Δημητρακοπούλου (2012) τοποθετούν την έναρξη αυτής της περιόδου το
1993, οπότε και η πρώτη «δημοσιογραφική» σελίδα παρουσιάστηκε στον Ιστό. Ο Pryor
τοποθετεί την έναρξη αυτής της φάσης περίπου μια δεκαετία νωρίτερα, το 1982, με την

εμφάνιση των πρώτων πειραμάτων, των «newsgroups» (Pryor 2002; Deuze 2003).
Ωστόσο η καθοριστική δεκαετία ήταν αυτή που ακολούθησε από το 1993 και έπειτα. Το

περιβάλλον όπως αυτό αναδεικνύεται από τους αριθμούς είναι μάλλον αρκούντως
επεξηγηματικό: τρία χρόνια μετά τη δημιουργία της πρώτης ιστοσελίδας (που
σηματοδοτεί και την ύπαρξη του Ιστού) από τον Tim Berners-Lee, o αριθμός των

χρηστών του διαδικτύου αυξανόταν περίπου σε ποσοστό 10% ανά μήνα (Negroponte
1995) ενώ την τετραετία 1993 ως 1997 ο αριθμός των ιστοσελίδων εκτοξεύτηκε από́ τα
150 στα 2.45 εκατομμύρια και οι πά ροχοι του Internet από́ 1.3 εκατομμύρια σε 22
(Boczkowski

2004).

Συγκεντρωτικά́,

16

εκατομμύρια

χρήστες

παγκοσμίως

καταγράφηκαν το Δεκέμβριο του 1995 (0.4% του πληθυσμού́) – αριθμός που ανήλθε
στους 4 δισεκατομμύρια 346 εκατομμύρια χρήστες το πρώτο τρίμηνο του 2019 (56.1%
του παγκόσμιου πληθυσμού) (Internet World Stats 2019).
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Τα πρώτα χρόνια, αρχής γενομένης με την ηλεκτρονική έκδοση της Βρετανικής
“Electronic Telegraph” τα μέσα το ένα μετά το άλλο κάνουν την εμφάνιση τους στον
διαδίκτυο: από 78 εφημερίδες στον Ιστό το 1994 ανήλθαν στις 855 την αμέσως επόμενη
χρονιά (Σιαπέρα & Βέγλης 2012; Deuze 1999: 375). Παρόλα αυτά, ίσως οι συγκεκριμένοι

αριθμοί να μην έχουν αξιακό αντίκτυπο ανάλογο του μεγέθους τους, καθώς όπως γράφει
ο Bardoel το περιεχόμενο αυτών των στατικών σελίδων ήταν κατεξοχήν «παρασιτικό»,

μιας και απλώς ανακύκλωναν το περιεχόμενο των έντυπων εκδόσεων τους (2002: 503).
Ο Deuze για να περιγράψει αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιεί τον όρο «shovelware»
(1999: 374). Η προσέγγιση αυτή δείχνει μια σχετική αμηχανία από μέρος των
ειδησεογραφικών οργανισμών, που ωστόσο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
οικονομικά το νέο μέσο (Σιαπέρα & Δημητρακοπούλου 2012). Συνολικά θα μπορούσε να
ειπωθεί πώς σε αυτή την περίοδο η δημοσιογραφία αναζητά τρόπους να επιβάλλει τους
δικούς της όρους και κανόνες στα νέα μέσα (Σιαπέρα & Βέγλης 2012: 4), ενώ στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι το περιεχόμενο (ή η έλλειψη αυτού) (Σιαπέρα &
Δημητρακοπούλου 2012) Τα επόμενα χρόνια οι εξελίξεις υπογραμμίζουν μια
παραδοξότητα: είναι σταδιακές με βαθμιαία προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του Ιστού αλλά ταυτόχρονα είναι και ραγδαίες (Σιαπέρα & Βέγλης 2012).

Β΄ Φάση: Η πραγμάτωση της διαδικτυακής δημοσιογραφίας (2001 – 2005)
Το ενδιαφέρον σε αυτήν την περίοδο στρέφεται από το περιεχόμενο στο μέσο και στα
χαρακτηριστικά του (Σιαπέρα & Δημητρακοπούλου 2012). Πράγματι, κατά τη σύντομη
αυτή φάση, η διαδικτυακή δημοσιογραφία αποκτά υπόσταση: νέα δημοσιογραφικά
προϊόντα αρχίζουν να παράγονται κατ’ αποκλειστικότητα για τον Ιστό, με τους
δημοσιογραφικούς οργανισμούς να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
μέσου, δηλαδή τη διαδραστικότητα, την υπερκειμενικότητα, την πολυμεσικότητα και την
ασύγχρονη επικοινωνία. Όπως γράφει ο Bardoel, η επιτυχία της «νέας» αυτής
δημοσιογραφίας συνίσταται κατά κύριο λόγο στο βαθμό ενσωμάτωσης των στοιχείων
αυτών στη δημοσιογραφική καθημερινότητα (200: 504-505).
Οι δύο ίσως πιο αντιπροσωπευτικοί όροι που συνοψίζουν τις αλλαγές που επέφερε το
διαδίκτυο στη δημοσιογραφία είναι αυτοί της ψηφιοποίησης (“digitization”) και της
σύγκλισης (“convergence”). Αναφορικά με την πρώτη, αναφέρεται στη διαδικασία
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μετατροπής της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή,
αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών (όπως: κείμενο, εικόνες, γραφικά,
κινούμενα σχέδια, ταινίες κτλ.). Η σύγκλιση από την άλλη έγκειται στην συγχώνευση των
μέσων μαζικής ενημέρωσης – έντυπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, Διαδίκτυο - μαζί με
φορητές και διαδραστικές τεχνολογίες μέσω διαφόρων πλατφόρμων ψηφιακών μέσων
(Pavlik 2001). Οι Σιαπέρα και Δημητρακοπούλου αναφέρονται μάλιστα σε πέντε τύπους

σύγκλισης: στην τεχνολογική σύ γκλιση με την έννοια της πολυμεσικότητας, στην
οικονομική σύγκλιση με έννοια της οριζό ντιας συγκέ ντρωσης των μιντιακών
οργανισμών, στην κοινωνική σύ γκλιση, στην πολιτισμική σύγκλιση που αναφέρεται στην
άνοδο μιας συμμετοχική ς κουλτού ρας με συλλογική παραγωγή επικοινωνιακού
περιεχομέ νου, και τέλος στην παγκόσμια σύγκλιση που αφορά στην σύσταση μιας
παγκό σμιας υβριδική ς κουλτού ρας (υπό της έννοιας του εύρους και της διανομής των
επικοινωνιακών και μιντιακών προϊόντων) (2012: 34).
Συνοψίζοντας τις αλλαγές που επέφερε το διαδίκτυο, ο Pavlik (2001) αναφέρεται σε μια

ακόμη σειρά αλλαγών, που αποτέλεσαν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι
αλλαγές συνίσταντο κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο των ειδήσεων, στο τρόπο με τον
οποίο οι δημοσιογράφοι διαχειρίζονται την εργασία τους σε καθημερινό επίπεδο, στη
δομή των αιθουσών σύνταξης αλλά και στην αναδιάταξη των σχέσεων μεταξύ των
παραγωγών των ειδήσεων και των καταναλωτών. Φυσικό επακόλουθο των αλλαγών
ήταν και η σύσταση νέων μορφών δημοσιογραφίας, όπως η «δικτυακή δημοσιογραφία»
(«networked journalism») (Heinrich 2012).

Σύμφωνα με τον Beckett (2010) η «νέα» αυτή δημοσιογραφία, που άρχισε να παίρνει

μεγάλες διαστάσεις προς το τέλος αυτής της περιόδου είναι μια σύνθεση της
παραδοσιακής δημοσιογραφίας και των τεχνολογιών που προσέφεραν οι αναδυόμενες
μορφές συμμετοχικών μέσων που αναπτύχθηκαν λόγω των τεχνολογιών του Web 2.0

(όπως για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα, το email, οι ιστοσελίδες, τα blogs, το microblogging αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα) και που επέτρεψαν στο κοινό να γίνει μέρος των
δημοσιογραφικών πρακτικών μέσα από πληθώρα προσφερόμενων επιλογών. Ως
αποτέλεσμα, η παραγωγή των ειδήσεων εξελίχθηκε από γραμμική και κάθετη διαδικασία
σε συμμετοχική. Όπως σημειώνει ο ίδιος:
«Η δικτυακή δημοσιογραφία δημιουργεί – ή όπως θα έλεγαν μερικοί αντανακλά –
μια νέα σχέση μεταξύ του δημοσιογράφου, του περιεχομένου και του κοινού. Οι
11

αίθουσες σύνταξης δεν είναι πλέον τα οχυρά της Τέταρτης Εξουσίας, αλλά κόμβοι
και κέντρα ατελείωτων δικτύων. Οι ειδήσεις δεν είναι πλέον ένα προϊόν που
βρίσκεται στο χαλάκι της εξώπορτας μας ή που εισέρχεται στη ζωή μας με το
πάτημα ενός κουμπιού του τηλεκοντρόλ. Είναι μια μη γραμμική διαδικασία, μια
πολυκατευθυντήρια αλληλεπίδραση. Και η δημοσιογραφία δεν είναι πλέον μια
αυτοδύναμη βιομηχανία. Είναι ένας τομέας υπηρεσιών που δημιουργεί και
συνδέει ροές πληροφοριών, ανάλυσης και σχολιασμού» (Beckett 2010:3).

Η τροχιά που πήρε ο ακαδημαϊκός διάλογος της δεύτερης φάσης αποτυπώνει τις
ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες για το μέλλον της δημοσιογραφίας. Οι συζητήσεις
στρέφονται γύρω από τα ζητήματα του «ποιος μπορεί να θεωρηθεί δημοσιογράφος»
αλλά «τι είναι δημοσιογραφία» (Singer 2003), και εν πολλοίς ήρθαν στο προσκήνιο με
την εμφάνιση των blogs. Η τολμηρή δήλωση του Dan Gillmor (2006) «είμαστε όλοι
δημοσιογράφοι» εξέφρασε μια τεχνό-οπτιμιστική τάση των ακαδημαϊκών: τόσο για το
μέλλον της δημοσιογραφίας ως μια συμμετοχική πρακτική η μοίρα της οποίας δε θα είναι
συνδεδεμένη με αυτή των παραδοσιακών μέσων, όσο και για την προοπτική ανάδειξης
διαφορετικών μορφών δημοσιογραφίας που έγιναν εφικτές μέσω ενός περιβάλλοντος
που στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση των ειδήσεων (Bruns 2008). Στον αντίποδα, το
ερώτημα αν είναι τα blog δημοσιογραφία θεωρήθηκε σύντομα άτοπο και ξεπερασμένο, η
συζήτηση ωστόσο για τον προσδιορισμό της δημοσιογραφίας επεκτάθηκε και στις

εναλλακτικές μορφές δημοσιογραφίας που βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην εποχή των
κοινωνικών μέσων, αλλά και στις μορφές παραδοσιακής δημοσιογραφίας που
λαμβάνουν χώρα στις πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης, με τον διάλογο για τον ορισμό
της δημοσιογραφίας και του δημοσιογράφου ως επαγγελματική οντότητα να είναι
συνεχώς επίκαιρος (Eldridge 2018, Eldridge et al 2019).

Προχωρώντας στην τρίτη φάση, που τοποθετείται χρονικά περίπου στο 2005 και που
διαρκεί μέχρι και σήμερα, έχουμε και πάλι μεταστροφή του ενδιαφέροντος. Έτσι ενώ
στην πρώτη φάση στο επίκεντρο ήταν το περιεχόμενο και στη δεύτερη το μέσο και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τώρα είναι το κοινό, όπως αυτό εκφράζεται μέσω της
έννοιας της συμμετοχής, αλλά και η επίδραση των κοινωνικών μέσων τόσο στις νόρμες
που διέπουν τις δημοσιογραφικές πρακτικές όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
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Γ΄ Φάση: Η δημοσιογραφία στην εποχή των κοινωνικών μέσων (2005 – σήμερα)
Σύμφωνα με τις Σιαπέρα και Δημητρακοπούλου (2012), η έναρξη της φάσης
σηματοδοτείται από μια σειρά εξελίξεων: τη δημιουργία του Facebook το 2004, τη
σύσταση του Web 2.0 το 2005 αλλά και την ανάδειξη του κοινού (“public”) ως πρόσωπο
της χρονιάς από το περιοδικό Time το 2006. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των
εξελίξεων είναι η ο διακριτός και εκτεταμένος ρόλος της έννοιας της συμμετοχής. Για την

κατανόηση της καταλυτικής επίδρασης των κοινωνικών μέσων στη δημοσιογραφία είναι
εξαιρετικά σημαντική μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος, τόσο σε ότι αφορά την
ερμηνευτική προσέγγιση των εμπλεκόμενων εννοιών, όσο και των κύριων σημείων του
ακαδημαϊκού διαλόγου.
Πρωτίστως, ειδική μνεία οφείλει να γίνει στο Web 2.0 – στον όρο που χρησιμοποιείται
ευρέως για να περιγράψει τη νέα, συμμετοχική φάση στην οποίο διήλθε ο Παγκόσμιος

Ιστός. Ο όρος λοιπόν σηματοδοτεί μια νέα εποχή όπου η νέα ψηφιακά εργαλεία οδήγησαν
στη σύσταση των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης. Σε ότι αφορά στη
δημοσιογραφία, ο ενισχυμένος ρόλος του κοινού άρχισε να παρατηρείται σε όλα τα
στάδια των καθημερινών πρακτικών της: στην παρατήρηση, στην επιλογή των ειδήσεων,
στο φιλτράρισμα, στη διάδοση αλλά στην ερμηνεία των ειδήσεων (Hermida 2012), με τo
Web 2.0 ουσιαστικά να αποτελεί μια έννοια που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω.
Συστήθηκε από τον

επιχειρηματία Tim O’Reilly στο συνέδριο O’Reilly Media and

MediaLive International ως μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη δυναμικότητα στις

αλληλεπιδράσεις και που βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική συμμετοχής η οποία
διευκολύνει την παραγωγή και τη διάδοση των ειδήσεων και της πληροφορίας,
ανατρέποντας τα παθητικά μοντέλα κατανάλωσης (O’Reilly 2005). Όπως σημειώνει ο
ίδιος τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η μετατροπή του διαδικτύου σε μια πλήρως
διαδραστική πλατφόρμα που κάνει εκτενή χρήση της συλλογικής νοημοσύνης (π.χ.
Wikipedia), που ενθαρρύνει τη χρήση περισσότερων από μία συσκευών, και που

προσφέρει μια παλέτα εφαρμογών μέσα από τις οποίες η εμπειρία του κάθε χρήστη είναι
εμφανώς πιο εμπλουτισμένη. Στην ίδια ομιλία ο O’Reilly (2005) κάνει λόγο για τον
Παγκόσμιο Ιστό ως ένα «παγκόσμιο εγκέφαλο», παραπέμποντας σε ένα κόσμο που η
βασική αρχή είναι το «Εμείς είμαστε τα μέσα» (δανειζόμενοι τον τίτλο του ομώνυμου
βιβλίου του Gillmor) (2006). Εν ολίγοις, το Web 2.0 ήταν ο προκάτοχος, ο προπομπός μα
και η εναρκτήρια δύναμη για την εμφάνιση των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης.
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Όπως υπογραμμίζει και ο Hermida, αυτές οι νέες τεχνολογίες ενδυναμώνουν σε τέτοιο
βαθμό την αλληλεπίδραση των χρηστών που ενισχύουν δραματικά τα ήδη δυσδιάκριτα

όρια μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών – η συμμετοχή και η συνεργασία στην
παραγωγή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ουσιαστικά μετακινεί τους χρήστες (το
πρότερα επονομαζόμενο «κοινό των μέσων») από τη θέση του καταναλωτή σε εκείνη του
παραγωγού (Hermida 2012, ακόμη: Shapiro 2014, Hermida 2011, Rosen 2006). Στον
αντίποδα, ο Fuchs υπογραμμίζει πώς η παρουσίαση του O’Reilly δίνοντας έμφαση στη
νεωτερικότητα της νέας εποχής τους Ιστού είχε ως απώτερο σκοπό την προσέλκυση
κεφαλαίων που είχαν απομακρυνθεί με την κρίση των διαδικτυακών επιχειρήσεων το
2000 (την επονομαζόμενη “the dot-com crash”) (2014: 33) και ήταν κατά κύριο λόγο μια

ρητορική κίνηση που δεν αναφερόταν σε καμία συγκεκριμένη τεχνολογική εξέλιξη
(Marwick 2013).

Τί είναι όμως τα κοινωνικά μέσα; Το επιχείρημα ορισμού τους αποδεικνύεται δύσκολο,
καθώς πρόκειται για έναν όρο που ενέχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας: μπορεί να αναφέρεται
σε μια δραστηριότητα, σε κάποιο πρόγραμμα software ή σε μία πλατφόρμα (Hermida
2012), με τα όρια με τις λοιπές διαδικτυακές πλατφόρμες να είναι μάλλον δυσδιάκριτα
(Gulyás 2016: 397). Μάλιστα το διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον εντείνει

αυτή τη δυσκολία. Όπως σημειώνει η Παπαχαρίση (2015) η κατανόηση μας για τα
κοινωνικά μέσα επηρεάζεται από τις χρονικές, χωρικές και τεχνολογικές συνθήκες και
ταυτόχρονα δεν περιορίζεται από τους ορισμούς, τις πρακτικές και τις υλικές
δυνατότητες της τοπικότητας ή μιας μόνο χρονικής περιόδου. Ένας κοινά αποδεκτός
ορισμός που απαντάται σε μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας4 προέρχεται από
τους Kaplan και Haenlein που ορίζουν τα κοινωνικά μέσα ως «μια ομάδα εφαρμογών που

βασίζονται στο διαδίκτυο αλλά και στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του Web 2.0
και επιτρέπουν τη δημιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου που δημιουργείται από

τους χρήστες» (2010: 61). Μέσω δικτυωμένων δομών και μηχανισμών επιτρέπουν στα
άτομα με κοινές αξίες, ανησυχίες ή ενδιαφέροντα να συνδεθούν και να συνεργαστούν,
χωρίς αυτή η συνδιαλλαγή να υπόκειται σε κάποιον κεντρικό συντονισμό (Hermida
2016). Ως ομάδα εφαρμογών, μοιράζονται τα κοινά χαρακτηριστικά συμμετοχής,
διαφάνειας, συνομιλίας, κοινότητας και συνδεσιμότητας (Mayfield 2008: 5) και
αποτελούν μια ποικιλία πλατφόρμων που περιλαμβάνουν blogs, wikis, podcasts, forum,
4

Ο Fuchs παραθέτει επίσης μια σειρά ορισμών για τα κοινωνικά μέσα στο βιβλίο του «Social media: a critical introduction» (2014)
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κοινότητες περιεχομένου, microblogging, επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα (όπως π.χ. το

Linkedin), πλατφόρμες διαμοίρασης φωτογραφιών και βίντεο (όπως π.χ. τα Instagram,
Snapchat και Youtube), εφαρμογές μηνυμάτων (όπως π.χ. το WhatsApp), τεχνολογίες

που βασίζονται στην τοποθεσία (όπως π.χ. το FourSquare), πλατφόρμες ομαδικής
εργασίας (όπως π.χ. το Slack), εφαρμογές σχολιασμού αλλά και ομαδοποίησης (όπως π.χ.
το Pinterest), και που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο με πλειάδα

τρόπων μέσω εφαρμογών στο κινητό, ιστοσελίδες ή προγράμματα software (Mayfield

2008: 6, Hermida 2012: 310, Burgess, Marwick & Poell 2018). Πρόκειται ουσιαστικά για
χώρους όπου διευκολύνεται ο σχηματισμός νέων σχέσεων μεταξύ των διαφόρων
συμμετεχόντων – σχέσεις που διαταράσσουν τόσο τις υπάρχουσες δομές όσο και τις
καθιερωμένες ροές πληροφοριών (Hermida et al., 2012: 816). Ταυτόχρονα αποτέλεσαν
και «άγνωστο έδαφος» όπου δημοσιογράφοι και κοινό εκτέθηκαν νέες μιντιακές λογικές
(Bruns & Nuernbergk 2019: 199).

Όπως μαρτυρά και η ονομασία τους, το ίδιον αυτών των μέσων είναι η έντονη κοινωνική
τους υπόσταση. Η συμπερίληψη του επιθέτου «κοινωνικός» δεν έγινε ομόφωνα
αποδεκτή. Η Σιαπέρα για παράδειγμα επιλέγει τον όρο «νέα μέσα» παρότι αναγνωρίζει
ότι ο όρος «νέα μέσα» εμπεριέχει μια «αυθαίρετη διάσπαση μεταξύ νέων και παλαιών
μορφών». Η επιλογή της ωστόσο συνίσταται στο γεγονός ο προσδιορισμός «νέα» (μέσα)
υποδηλώνει καινοτομία και τονίζει τη δυναμικότητα των μέσων αυτών, ταυτόχρονα με
τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών ιδεών, χρηστών, λογικών και ακολούθως (2018: xi).
Όπως γράφουν οι Burgess, Marwick και Poell (2018) ο όρος «νέα μέσα» ήταν μετά
βεβαιότητας χρήσιμος για το διαχωρισμό της διαδικτυακών μέσων από τα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Επιστρέφοντας στην επιχειρηματολογία της Σιαπέρα, η ίδια
απορρίπτει τον όρο «ψηφιακά μέσα» ως αμιγώς τεχνολογικό, που αγνοεί τη συμβολή των
χρηστών στη διαμόρφωση των μέσων και το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό
περιβάλλον που συνέβαλε στην δημιουργία τους. Στο ίδιο πνεύμα, απορρίπτει τον όρο
«διαδικτυακά μέσα» γιατί δίνει προτεραιότητα στη συνδεσιμότητα, η οποία παρόλο που
είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό με μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση των μέσων,
δεν είναι το κύριο. Όσο για τον όρο κοινωνικά μέσα, υπογραμμίζει πώς ενώ
ενσωματώνουν επιτυχώς τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο ρόλο του χρήστη και
έννοια της συμμετοχής, είναι ίσως ένα όρος που περιορίζει την κατανόηση των
ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών και που δεν επικεντρώνεται σε κάποιες
ιδιαίτερα ουσιώδεις λεπτομέρειες, όπως την αύξηση της δύναμης των εταιρειών στις
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οποίες ανήκουν τα μέσα αυτά αλλά και τον υποκείμενο έλεγχο της συμπεριφοράς των
χρηστών μέσω συστημάτων παρακολούθησης (Siapera 2018: x).

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τον κοινωνική υπόσταση των μέσων αυτών, ο Hartley
(2018) κάνει λόγο για ταυτολογία καθώς κάθε μορφή κοινωνικότητας περιλαμβάνει
επίσης την έννοια της διαμεσολάβησης, ενώ η Παπαχαρίση (2015) υπογραμμίζει πώς
«όλα τα μέσα είναι κοινωνικά» – δεδομένου πώς όλα τα μέσα ενημέρωσης εμπεριέχουν
την έννοια της επικοινωνίας, είναι εξ’ ορισμού κοινωνικά: «κάθε μέσο είναι κοινωνικό με
τον δικό του μοναδικό τρόπο και προσκαλεί συγκεκριμένες κοινωνικές συμπεριφορές,
αναπτύσσοντας τη δική του μορφή κοινωνικότητας» (2015: 1). Ο Lindgren ωστόσο
σημειώνει πώς μπορεί «όλα τα μέσα να είναι κοινωνικά» αλλά από την άλλη «κανένα μέσο

δεν είναι κοινωνικό από μόνο του, εκτός κι αν χρησιμοποιείται με κοινωνικό τρόπο»
(2017: 29). Η van Dijck προσθέτει πώς η χρήση του επιθέτου κοινωνικός σε συσχετισμό
με τα μέσα ενημέρωσης δείχνει ότι τα κοινωνικά μέσα μπορούν να θεωρηθούν ως
«διαδικτυακοί

διευκολυντές»

ή

ενισχυτές

των

ανθρώπινων

δικτύων

που

αντιλαμβάνονται τη συνδεσιμότητα ως κοινωνική αξία. Τονίζει πως μέσω της ανάπτυξης
διαφόρων πλατφόρμων, δημιουργήθηκε μια νέα υποδομή: ένα οικοσύστημα μέσων
διασύνδεσης, που περιλαμβάνει μερικούς μεγάλους και πολλούς μικρούς παίκτες. Έτσι,
συνεχίζει η van Dijck, παρατηρούμε έναν μετασχηματισμό που έλαβε χώρα σε ένα

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα δέκα ετών – «από την δικτυωμένη επικοινωνία στην
κοινωνικότητα των πλατφόρμων («platformed sociality») και από μια συμμετοχική
κουλτούρα σε μια κουλτούρα συνδεσιμότητας» (2013: 4, 11). Ωστόσο, πάντα υπήρχε
ένας βαθμός κοινωνικής αλληλοεπίδρασης με τα μέσα επικοινωνίας (Hermida 2016).

Ο Fuchs, μέσα από μια επισκόπηση διαφόρων ορισμών των κοινωνικών μέσων,

καταλήγει πώς η έννοια της «διαδικτυακής κοινωνικότητας» μπορεί να πάρει διάφορες
μορφές, όπως είναι για παράδειγμα η συλλογική δράση, η ανάπτυξη κοινοτήτων, η
διασύνδεση, η δημιουργική παραγωγή υλικού από τους χρήστες, η συμμετοχή σε
παιχνίδια, η διαμοίραση υλικού και ακολούθως. Όπως τονίζει ο ίδιος σημασία έχει πώς ο
καθένας αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει και ανταποκρίνεται στον όρο «κοινωνικός» (2014:
37). Αξιοσημείωτη είναι η διάσταση που προτείνει ο Lindgren, ο οποίος τοποθετεί το

ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο της «ψηφιακής κοινωνίας», προτείνοντας μια πιο σφαιρική
ερμηνεία. Όπως επισημαίνει, τα ψηφιακά δικτυωμένα κοινωνικά μέσα αφορούν κατά
κύριο λόγο την κοινωνικότητα, και ανατρέχοντας στον Georg Simmel και τον όρο
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«sociation» (ελληνιστί ο τρόπος ή η διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης είτε

συσχετιστικής είτε διασυνδετικής), υπερθεματίζει πώς τα μέσα αυτά επιτρέπουν
διαδικασίες διαμεσολάβησης μέσω των οποίων τα άτομα «συνδέονται μέσω της
αλληλεπίδρασης» και δημιουργούν ομάδες, που κατ’ επέκταση, δημιουργούν την
κοινωνία (Lindgren 2017: 32). Για τον Lindgren η πλήρης εικόνα της κοινωνικότητας, και

σε συσχετισμό με τα μέσα ενημέρωσης, διέρχεται μέσα από την ερμηνεία της κοινωνικών
πράξεων, της κοινωνικής συνεργασίας, της κοινωνικής παρουσίας, αλλά και της
παρουσίασης του εαυτού μας, καθώς τα κοινωνικά μέσα επέτρεψαν και την ανάδυση του
δικτυωμένου ατομικισμού – ενός όρου που συμπληρωματικά υπογραμμίζει ότι η γραμμή
μεταξύ πληροφορίας, επικοινωνίας και δράσης είναι δυσδιάκριτη (Wellman & Rainie
2012). Όλα αυτά είναι μέρη ενός μεγαλύτερου παζλ, η συμπλήρωση του οποίου έχει ως

αποτέλεσμα τη σύσταση των κοινωνικών δομών, τη σύσταση δηλαδή επίσημων και
ανεπίσημων κανόνων και συμφωνιών που ορίζουν τα κοινωνικά περιβάλλοντα στα
οποία υπάρχουμε και δρούμε (2017: 32-39). Εν προκειμένω, σημειώνει, ζούμε σε μία
ψηφιακή κοινωνία, όπου οι ζωές μας, οι σχέσεις, η κουλτούρα και η κοινωνικοποίηση μας
ψηφιοποιούνται και επηρεάζονται από τις ψηφιακές διαδικασίες (Lindgren 2017: 7).

Είναι εμφανές πώς η συζήτηση για τα social media (κοινωνικά μέσα) με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο επικεντρώνεται στην «έκρηξη συμμετοχής» που πυροδότησαν, και που

άλλαξε διαπαντός τον ρόλο του κοινού σε σχέση με τις δημοσιογραφικές πρακτικές
(Hermida 2012: 312). Μολαταύτα ο Hermida (2016) επισημαίνει πώς μια τέτοια

προσέγγιση υποτιμά τον πρότερο ρόλο του κοινού – αντλώντας μάλιστα από τον Fiske
τονίζει πώς το κοινό ουδέποτε μπορούσε να θεωρηθεί «παθητικό» καθώς ακόμη και η

πράξη της ερμηνείας των ειδησεογραφικών μηνυμάτων εμπεριέχει κάποιο ποσοστό
ενεργής συμμετοχής (1987, παρατίθεται σε Hermida 2016). Παρόλα αυτά, παραδοσιακά,
το κοινό είχε λίγες ευκαιρίες να επηρεάσει τη διαμόρφωση και τη σύνθεση των
αφηγήσεων που παρουσιάζονται είτε στον τύπο είτε στις ραδιοτηλεοπτικές πλατφόρμες.
Σημαντική, συνεπώς, είναι η πρόσληψη που προτείνει ο ίδιος και που βλέπει το κοινό ως
«ενεργούς δέκτες». Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων
(ή το κοινό ευρύτερα) αναμένεται «να δράσει όταν οι ειδήσεις συμβαίνουν» και «να
αντιδράσει όταν οι ειδήσεις δημοσιεύονται» (Hermida 2011, 2012: 313). Ωστόσο, έχει
παρατηρηθεί πώς το διαμορφωμένο κοινό (είτε ως ad hoc ή ως θεματικό κοινό), και δη
στο Twitter, παρουσιάζεται περισσότερο με την μορφή των ενισχυμένων θεατών
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(“enhanced spectators”), παρά με τη μορφή των ενεργών αποδεκτών (“active
recipients”), υποδεικνύοντας μια έμφαση στο στοιχείο της αντίδρασης (λήψης) παρά της

δράσης (Dagoula 2017), ένα σημείο που επισημαίνεται περαιτέρω από την ευρεία χρήση
της πλατφόρμας για σκοπούς διάδοσης.
Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ενισχυμένος ρόλος του κοινού
επισημαίνεται σε όλα τα στάδια των καθημερινών πρακτικών της δημοσιογραφίας: στην
παρατήρηση, στην επιλογή, στο φιλτράρισμα, στη διάδοση αλλά στην ερμηνεία των
γεγονότων (Hermida 2012). Συμπληρωματικά, οι Costera-Meijer και Groot-Kormelink
(2014) παρατήρησαν ότι το πώς οι άνθρωποι συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις
διαδικασίες αλλά και το πώς βιώνουν αυτή τη συμπερίληψη, τείνει να υποτιμάται, καθώς

είναι θεμελιωδώς πιο ποικιλόμορφη από ότι συχνά θεωρούμε. Για παράδειγμα, μέσα από
έρευνα που διεξήγαγαν αναφορικά με την κατανάλωση των ειδήσεων για το διάστημα
2004-2014, κατέγραψαν 16 διαφορετικές πρακτικές σχετικά με το πώς το κοινό

προσλαμβάνει εμπειρικά τις ειδήσεις, αλλά και το πώς επιλέγει να κατονομάσει αυτήν
την εμπειρία. Έτσι οι συμμετέχοντες στην έρευνα τους απάντησαν: διαβάζοντας,
παρακολουθώντας, βλέποντας, ακούγοντας, τσεκάροντας, ελέγχοντας, σαρώνοντας,
ψάχνοντας, κάνοντας κλικ (“clicking”), συνδέοντας, μοιράζοντας, δείχνοντας την
αρέσκεια τους (“liking”), συνιστώντας, σχολιάζοντας, ψηφίζοντας, και τέλος παίρνοντας
ένα σνακ (“snacking”) (2014: 12). Η σημασία των παραπάνω έγκειται, σύμφωνα με τους
συγγραφείς, στο ότι η ψηφιοποίηση της δημοσιογραφίας είναι εμφανώς βαθύτερη και
ολοένα και αυξανόμενη. Ακόμη, τα ευρήματα τους δείχνουν πως το τι θεωρείται είδηση
από τους χρήστες έχει αλλάξει, ενώ νέες ρουτίνες κατανάλωσης των ειδήσεων
εμφανίζονται διαρκώς – το τι θεωρείται είδηση άλλωστε επηρεάζεται από μια σειρά
παραγόντων όπως η γεωγραφική θέση, η εθνικότητα, η ηλικία, τα ενδιαφέροντα και το
επάγγελμα (Crawford 2010: 116). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης να ανταποκρίνονται ολοένα και περισσότερο στην ανάγκη για
«δημόσια διασύνδεση» (2014: 13). Οι Costera-Meijer και Groot-Kormelink δεν
παραλείπουν όμως να τονίσουν πως η αξία των ειδήσεων στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων φαίνεται να εξαρτάται περισσότερο από τις ανάγκες του χρήστη και λιγότερο
από τις αυξανόμενες τεχνολογικές, κοινωνικές και συμμετοχικές δυνατότητες αυτών των
πλατφόρμων (2014: 13). Όπως εύγλωττα διαπίστωσε ο Lindgren, έχουμε μια
μετατόπιση από την κοινωνία της πληροφορίας στην «κοινωνία της αλληλοεπίδρασης»
(2017: 69-70).
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Με το βλέμμα στραμμένο στο κοινό είναι και ένας ακόμη ορισμός των κοινωνικών μέσων
που διατυπώθηκε από τον Henry Jenkins (2009) και που βλέπει τα κοινωνικά μέσα ως
«μέσα διάδοσης» (“spreadable media”). Έχοντας ως σημείο έναρξης την επίδραση τους
στην κουλτούρα, δίνει βαρύτητα στο ρόλο του κοινού ως υποστηρικτές υλικών

(“grassroots advocates”) που έχουν είτε προσωπική είτε κοινωνική σημασία για αυτούς.
Η λογική μέσων διάδοσης συνίσταται στη βάση του «ό,τι δε διαδίδεται, πεθαίνει»

(Jenkins et al. 2009), συνεπώς το κοινό επηρεάζει ενεργά τις πληροφοριακές ροές των

μέσων, με αποτέλεσμα η κουλτούρα (με την έννοια της νοοτροπίας) να είναι σαφώς πιο
συμμετοχική. Ο Hermida (2016), αναφερόμενος σε αυτή τη διάσταση αλλά συγκεκριμένα
σε σχέση με το ειδησεογραφικό περιεχόμενο, γράφει πώς ένα ταιριαστό σλόγκαν για τα

μέσα μαζικής ενημέρωσης του σήμερα θα ήταν «όλες οι ειδήσεις που είναι κατάλληλες
για διαμοίραση», κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το γνωστό σύνθημα της επικεφαλίδας
των New York Times του 1897 που υπερθεμάτιζε ότι «(συμπεριλαμβανόταν στο έντυπο)
όλες οι ειδήσεις που είναι κατάλληλες για τύπωση».

Αποτυπώνοντας τα ολοένα και πιο δυσδιάκριτα όρια μεταξύ παραγωγών και
καταναλωτών των ειδήσεων, ο Alfred Hermida αναφέρεται για μια νέα μορφή
δημοσιογραφίας, την «περιρρέουσα δημοσιογραφία» (“ambient journalism”) με την
έννοια της δημοσιογραφίας που είναι διάχυτη σε ένα περιβάλλον. Η ελληνική μετάφραση

του όρου πιθανόν να αδικεί την εννοιολογική προσέγγιση του Hermida που αναδεικνύει
τη συμπόρευση της δημοσιογραφίας με την έννοια της αμεσότητας που επιβάλλουν οι
συνεχώς εν λειτουργία νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, κάνει λόγο για μια δημοσιογραφία
που είναι πανταχού παρούσα και βαθιά ριζωμένη στην καθημερινή μιντιακή εμπειρία
των χρηστών και ασκείται τόσο από επαγγελματίες όσο και από μη επαγγελματίες (2012:
311). Με άλλα λόγια, ειδήσεις είναι ένα εμφανώς διαδεδομένο συστατικό των
κοινωνικών μέσων. Ο ίδιος ωστόσο δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε μια εμφανή
παραδοξότητα: οι ειδήσεις είναι παντού αλλά και πουθενά μέσα στις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης (Hermida 2016).

Ο όρος του Hermida είναι ίσως ο πιο συγκεντρωτικός και ανταποκρίνεται πλήρως, όπως

θα δούμε παρακάτω, στο περιβάλλον του Twitter. Ωστόσο, πέρα από την επαναφορά στο
προσκήνιο εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας (Atton & Hamilton 2011), τα
κοινωνικά μέσα σύστησαν και νέες όπως για παράδειγμα τη δημοσιογραφία που υιοθετεί

πρακτικές από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (“gamified journalism”) ή τη δημοσιογραφία
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δεδομένων (“data journalism”) (Siapera 2018: 147-152). Η Gulyás παραθέτει δύο ακόμα
εννοιολογικές προσεγγίσεις: αυτή του Anderson που την ονομάζει “assemblage

journalism”, και όπου η δημοσιογραφική εργασία γίνεται μια «διαρκής διαδικασία
δικτύωσης των ειδήσεων» (Anderson 2013, παρατίθεται σε Gulyás 2016: 398)· και αυτή

του Rottwilm που προτείνει τον όρο “entrepreneurial journalism” και που αναφέρεται
ουσιαστικά στην ανάδειξη των δημοσιογράφων ως επιχειρηματιών που «παράγουν
περιεχόμενο, εγκαθιδρύουν τους δικούς τους μηχανισμούς διανομής μέσω ιστοσελίδων
και blogs, και συνδέουν το περιεχόμενο αυτό με άλλες ευρύτερες επιχειρήσεις» (Rottwilm
2014 παρατίθεται σε Gulyás 2016: 398).

Ανεξάρτητα από την ονομασία, θα μπορούσαμε να πούμε

με βεβαιότητα πώς ο

αντίκτυπος των κοινωνικών μέσων στη δημοσιογραφία υπήρξε καθοριστικός και
ταυτόχρονα πολύ-επίπεδος: επέφεραν πολλές ευκαιρίες, με σημαντικότερη ίσως αυτή
του

εκδημοκρατισμού

των

μέσων

μαζικής

ενημέρωσης

(ή

την

προσδοκία

εκδημοκρατισμού) που παρέχεται μέσω της δυνατότητας αμφισβήτησης τόσο της
ηγεμονίας των μέσων ενημέρωσης, όσο και των σχέσεων εξουσίας που διέπουν την
οργανωτική τους δομή (Bowman και Willis 2003). Παράλληλα όμως, κατάφεραν να
θέσουν και πολυποίκιλες προκλήσεις στα παραδοσιακά μέσα. Αφενός σε επίπεδο
πρακτικών και ηθικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα στη διαδικασία διασταύρωσης
των ειδήσεων, στο εξαιρετικά απαιτητικό μα και δύσκολο φιλτράρισμα της
πληροφορίας, στην ερμηνεία της αντικειμενικότητας, στην τοποθέτηση ορίων μεταξύ
προσωπικού και επαγγελματικού, στην υποτίμηση της «ημερήσιας ατζέντας» που θέτουν
τα παραδοσιακά μέσα (Hermida 2012, 2016) αλλά και στην απομόνωση του
δημοσιογράφου υπό την έννοια της εξατομίκευσης – σε πλήρη συσχέτιση με τον
δικτυωμένο ατομικισμό που αναφέρθηκε νωρίτερα. Mια εξίσου σημαντική πρόκληση

είναι και αυτή του «θρυμματισμού/ διασκόρπησης» (“fragmentation”) όχι μόνο του
περιεχομένου και των διαφόρων υπό-κοινών (μέρη του ευρύτερου κοινού), αλλά και των
δημοσιογράφων, καθώς η χρήση των κοινωνικών μέσων την καθημερινή τους εργασία
δεν είναι ομοιογενής (Gulyás 2016: 396). Αφετέρου, επέφερε ριζικές αλλαγές και σε
οικονομικό επίπεδο: σοβαρές ήταν και οι οικονομικές προκλήσεις στην επικρατούσα
λογική της αγοράς, μιας και έθεσε ερωτήματα σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα
των ψηφιακών δημοσιογραφικών εγχειρημάτων (Deuze 2005) αλλά και για το ποιος

επωφελείται από την ολοένα και αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών (Hermida
2016). Ακόμη, ειδικά σε σχέση με τις εφημερίδες, αποδέσμευσε τον αναγνώστη από τον
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εκδότη, αλλά τον συνέδεσε με τον διανομέα της πληροφορίας (για παράδειγμα το
Facebook ή το Twitter) (Hermida 2016), διαταράσσοντας την οικονομική αλληλουχία.

Έτσι, οι πλατφόρμες απέκτησαν κεντρικό ρόλο ως μιντιακοί οργανισμοί του 21 ου αιώνα,
παρόλο που δεν δημιουργούν μιντιακό περιεχόμενο. Τα οικονομικά μοντέλα που
υιοθετήθηκαν (για παράδειγμα τα paywalls) δεν κατάφεραν να εγγυηθούν τη

βιωσιμότητα των μιντιακών επιχειρήσεων, ενώ η δωρεάν διανομή των ειδήσεων μέσω
των κοινωνικών μέσων (που εν πολλοίς ενθάρρυνε η ίδια η μιντιακή βιομηχανία) δεν
επέφερε κέρδη, με αποτέλεσμα το οικονομικό σκηνικό να προσομοιάζει αυτό των
προηγούμενων δεκαετιών (Bruns 2018: 177-178), όπως το περιγράφουν οι Σιαπέρα και
Δημητρακοπούλου (2012) σε συνάρτηση με τα πρώτα χρόνια του Ιστού. Οι εξαιρέσεις

ίσως και να επιβεβαιώνουν τον κανόνα, μπορεί όμως και να δείχνουν ένα πιο ελπιδοφόρο
οικονομικά μέλλον: για παράδειγμα, η πρόσφατη επιτυχία της ψηφιακής έκδοσης του
The Guardian ακολουθήθηκε από ένα κύμα αισιοδοξίας – γεννώντας ταυτόχρονα
ερωτήματα για το κατά πόσο η επιτυχία αυτή οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία και την
ταυτότητα του μέσου και κατά συνέπεια, για το κατά πόσον είναι δυνατόν το μοντέλο
του The Guardian να μπορεί να αντιγραφεί και ευρύτερα (Benton 2019).

Επιπροσθέτως, η επικράτηση των πλατφόρμων έθεσε μια σειρά νέων ερωτημάτων
σχετικά με τις αξιακές τους προθέσεις, αλλά και με τη διαχείριση (και τη διαφάνεια) των
αλγορίθμων που κατέχουν και που έχουν εξέχοντα ρόλο στη πρόταση, στη διανομή, στην
ανακάλυψη αλλά και στην κατανάλωση ειδήσεων και πληροφοριών στις κοινωνικές
πλατφόρμες (Hermida 2016). Όπως γράφει ο Gillespie (2014) οι προκλήσεις πλέον

αφορούν σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση αυτών των αλγορίθμων – στο πώς
σχεδιάζονται, στο πώς χρησιμοποιούνται και στο πώς (και σε ποιους) διανέμουν τη
γνώση. Οι αλγόριθμοι, όπως οι υπογραμμίζει ο ίδιος, παίρνουν αποφάσεις για την εύρεση,
την σχετικότητα, την αξία, την ορατότητα αλλά και την σημασία της γνώσης με τρόπους
που διαμορφώνουν και πληροφορούν την κοινή ζωή (Gillespie 2014).

Συνοψίζοντας, δανειζόμαστε από τα γραφόμενα του Hermida (2016), πως τα κοινωνικά
μέσα είναι ένα περιβάλλον παραδοξοτήτων· μέσα στα όρια τους οι ειδήσεις μπορεί να
υπάρχουν εκτός της λογικής των δημοσιογραφικών οργανισμών και ταυτόχρονα να
διαμορφώνονται και να αναδιαμορφώνονται από την αλληλοεπίδραση τους με τη λογική
αυτή. Είναι ευχή και κατάρα για τη δημοσιογραφία, καθώς την έφεραν αντιμέτωπη με
τη μεγαλύτερη των προκλήσεων (ή των ευκαιριών – αναλόγως του πρίσματος
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ανάλυσης), που δεν είναι άλλη από το πως θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει εαυτόν,
σε περισσότερα από ένα επίπεδα.
Συνεπώς, πέρα από την πλαισίωση της συζήτησης υπό το πρίσμα των ευκαιριών και των
προκλήσεων, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στη σφαιρική πρόσληψη της ψηφιακής
δημοσιογραφίας (ή αλλιώς της δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή) όπως αυτή
διαμορφώνεται εν έτη 2019, με στόχο να τονιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
αλλά και ως μια προσπάθεια απόκρισης στο ερώτημα του «επαναπροσδιορισμού» της.
Ένα βήμα που προηγείται όμως, αφορά στο μιντιακό πεδίο μέσα στο οποίο
αναπτύσσεται, εξελίσσεται και διαμορφώνεται η δημοσιογραφία του σήμερα, που δεν
είναι άλλο από το “hybrid media system” («υβριδικό μιντιακό περιβάλλον»).
“Hybrid Media System”
Το υπόβαθρο για την κατανόηση της σύγχρονης δημοσιογραφίας λοιπόν προσφέρεται
επιτυχώς από τη θεωρία του «υβριδικού μιντιακού συστήματος» (“hybrid media
system”). Ο Andrew Chadwick εμπνευστής της θεωρητικής αυτής προσέγγισης,
υπογραμμίζει πώς η κατανόηση αυτού του συστήματος βασίζεται κατά κύριο λόγο στην

εννοιολογική κατανόηση της εξουσίας (“power”) (2013: 4). Το εν λόγω σύστημα
βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε παλαιότερες και νεότερες λογικές μέσων –
όρος που περιλαμβάνει τεχνολογίες, είδη, κανόνες, συμπεριφορές και οργανωτικές
μορφές. Ο Chadwick απορρίπτει τις απλές διχοτομήσεις («είτε / ή» και «όχι μόνο / αλλά

επίσης») και τονίζει η υβριδική σκέψη συνίσταται στη ανάμειξη και αλληλοεπικάλυψη
της παλαιότερης με τη νεότερη λογική των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στην
ταυτόχρονη εξέλιξη τους. Η ερμηνεία του όρου «υβριδικό» άλλωστε επισημαίνει ακριβώς
αυτό: «κάτι νέο που παρόλα αυτά έχει βαθιά σύνδεση με το παλιό» (Chadwick 2013: 8).
Τοποθετώντας αυτή τη συζήτηση στο διαδίκτυο και στο πλαίσιο της παραπάνω
συζήτησης, η υβριδικότητα θα μπορούσε να μεταφραστεί ως η ενθάρρυνση του κοινού
να αναμίξει υπάρχουσες ρουτίνες σε νέα και εν πολλοίς άγνωστα περιβάλλοντα
πληροφοριών, να μεταφέρει δηλαδή τις κοινωνικές και πολιτισμικές του αναφορές στους
νέους δημόσιους χώρους. Ομοίως, οι δημοσιογράφοι προσαρμόζονται στα νέα
περιβάλλοντα μεταφέροντας σε αυτά την «προ υπάρχουσες πρακτικές τους» (Chadwick
2013: 13). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, «οι φορείς του συστήματος αυτού διαμορφώνονται
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από πολύπλοκες και συνεχώς εξελισσόμενες σχέσεις που βασίζονται στην προσαρμογή
και την αλληλεξάρτηση (...)» (Chadwick 2013: 4), υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιογραφία
δεν σχηματίζεται ανεξάρτητα από τα άλλα δύο στοιχεία: το κοινό και τους πολιτικούς
φορείς. Έτσι καταλήγει ο Chadwick ότι η κοινωνία και η πολιτική ζωή σήμερα
διαμορφώνονται

από

σύνθετες

αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

ανταγωνιστικών,

επικαλυπτόμενων και αλληλεξαρτώμενων λογικών μέσων μαζικής ενημέρωσης
(νεότερων και παλαιών) και η κατανόηση μας έγκειται εν πολλοίς στην κατανόηση των
αλληλεπιδράσεων που διαμορφώνουν το μιντιακό περιεχόμενο αλλά και στην
κατανόηση του πως αυτές οι αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα πέρα από και μεταξύ
παλαιών και νέων μέσων (2013: 16).

Ψηφιακή Δημοσιογραφία
Προχωρώντας στην ψηφιακή δημοσιογραφία λοιπόν, η Zelizer υπογραμμίζει πώς «μετά
από μια μακρά σειρά τεχνολογικών τρόπων που έδωσαν στη δημοσιογραφία την τη

δυνατότητα να είναι βιώσιμη, το επίθετο “ψηφιακός” στην ψηφιακή δημοσιογραφία
είναι ένας τρόπος, όχι ένα περιβάλλον· είναι το προσκήνιο, όχι το παρασκήνιο· είναι η
σκηνή, όχι η πραγματικότητα» (2019: 348). Για τη Zelizer, το δομικό περιβάλλον που
περιστοιχίζει τη δημοσιογραφία – εν προκειμένω, σε αυτό που επί του παρόντος

επικρατούν νέες τεχνολογικές εταιρείες και μια θεσμική κουλτούρα που έχει ευρεία
δυναμική εξουσίας και συγκεκριμένες δομικές προσαρμογές στις εξελισσόμενες
τεχνολογικές παραμέτρους - επηρεάζει άμεσα το πώς διαμορφώνεται η ψηφιακή

δημοσιογραφία (2019: 344). Σε συμφωνία, οι Burgess και Hurcombe υπογραμμίζουν πώς
παρά την κατάλυση των ορίων παραγωγών και καταναλωτών, η δημοσιογραφία όπως
και η φιγούρα του δημοσιογράφου παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με τις δομές και
τις ρουτίνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μιντιακών οργανισμών –
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του προσανατολισμού τους – ακόμα κι αν αυτές και
οι ρουτίνες βρίσκονται υπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό (2019: 361).
Αναφερόμενη στην ψηφιακή διάσταση, η Zelizer σημειώνει πώς παρόλο που έχει ιδωθεί
ως ο τρόπος διάσωσης της δημοσιογραφίας από την εξαφάνιση, ίσως και να ισχύει το

αντίθετο. Παραλληλίζοντας τη δημοσιογραφία με ένα κτίριο, γράφει πώς η ψηφιακή
διάσταση είναι σαν το εξωτερικό ενός κτιρίου – αν το εσωτερικό του κτιρίου δεν είναι σε
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καλή κατάσταση, τότε λίγη σημασία έχει πώς θα είναι το εξωτερικό του. Για τη Zelizer
συνεπώς, η «ψηφιακή δημοσιογραφία» νοηματοδοτοτείται τόσο από την πρακτική όσο
και από τη ρητορική της διάσταση:
«ως πρακτική παραγωγής ειδήσεων, ενσωματώνει ένα σύνολο προσδοκιών,
πρακτικών, ικανοτήτων και περιορισμών, όμοιο με εκείνο προ-ψηφιακών ή μηψηφιακών μορφών, παρουσιάζοντας διαφορές κυρίως στο βαθμό ενσωμάτωσης
αυτών και όχι στο είδος αυτών. Ως ρητορική αφορά στις ελπίδες και τις ανησυχίες
που συνδέονται με την διατήρηση της αξίας της δημοσιογραφική επιχείρησης (…)
η ψηφιακή δημοσιογραφία αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά εκφάνσεων
της που μας επιτρέπουν να φανταστούμε τους βέλτιστους δεσμούς μεταξύ αυτής
και των πολιτών της» (Zelizer 2019: 349)

Ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση των Duffy και Hwa Ang, που ορίζουν την ψηφιακή
δημοσιογραφία ως τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιογραφία ενσωματώνει φιλοσοφίες,

κανόνες, πρακτικές, αξίες και στάσεις της ψηφιοποίησης σε σχέση με την κοινωνία. Έτσι,
σε προσπάθεια ορισμού της, οι συγγραφείς συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα
του ελέγχου, την αποθήκευση, την ανάκτηση, την προσβασιμότητα και τη διαβίβαση
δεδομένων, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία για τη διάδοση πληροφορίας και
γνώμης, την ευελιξία και την καινοτομία στην παρουσίαση ειδήσεων και τέλος, τη
θεσμική και ατομική ιδιοκτησία των δεδομένων και των επιπτώσεών τους στην
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφάνειας (2019: 382).
Για τους Duffy και Hwa Ang το ειδικό βάρος της συζήτησης είναι η κατάλυση των ορίων

που πλέον δεν αφορά μόνο τους πολίτες αλλά και τους αλγόριθμους. Η απάντηση έρχεται
για αυτούς μέσω της ψηφιοποίησης – τρόπω τινά η ψηφιοποίηση προηγείται της
δημοσιογραφίας, και το ζήτημα μετατοπίζεται από το πώς από το πώς η ψηφιοποίηση
επηρεάζει τη δημοσιογραφία, στο πώς η ψηφιοποίηση ενσαρκώνεται μέσω της
δημοσιογραφίας (2019: 382). Διαβλέπουν ότι μέσω αυτή της οπτικής, η δημοσιογραφία
θα γίνει προσβάσιμη σε μεγαλύτερη μερίδα του κοινού. Όπως γράφουν: «η ψηφιοποίηση
ανοίγει τις πόρτες και δίνει φωνή σε ομάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, ενώ
παράλληλα δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να ακουστούν, σε ομάδες ειδικού
ενδιαφέροντος να συνδεθούν και στο κοινό να κινητοποιηθεί» (Duffy & Hwa Ang 2019:
383). Ακόμη βλέπουν ότι η ψηφιοποίηση ότι θα ενθαρρύνει δημιουργικές και καινοτόμες
μορφές πολυμεσικότητας, θα κάνει την πληροφορία πιο προσβάσιμη, αλλά και θα
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βοηθήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία να ανταπεξέλθει οικονομικώς (Duffy & Hwa
Ang 2019: 383).

2.3. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: Twitter (και δημοσιογραφία)
Μέρος των κοινωνικών μέσων είναι και τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία θα μπορούσαν
οριστούν ως διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν στον κάθε χρήστη να δημιουργήσει
ένα δημόσιο ή (ημί)δημόσιο προφίλ στα πλαίσια ενός οριοθετημένου συστήματος, να
συντάξει μια λίστα με τα προφίλ άλλων χρηστών, να συνδεθεί με αυτούς αλλά και να
αποκτήσει πρόσβαση στις δικές τους λίστες (boyd & Ellison 2008: 211), συμβάλλοντας
σε ένα ατέρμονο, θα μπορούσαμε να πούμε, δίκτυο. Τα κοινωνικά δίκτυα πήραν την
ονομασία τους από το κύριο χαρακτηριστικό τους που δεν είναι άλλο από την παροχή
δυνατότητας στον κάθε χρήστη να δημιουργήσει και να κάνει ορατά τα δικά του
προσωπικά δίκτυα (boyd & Ellison 2008: 211). Η βασική τους διαφοροποίηση από τις
ιστοσελίδες είναι ο προσωπικός (ως και «εγωκεντρικός» χαρακτήρας τους) - ενώ οι
πρώτες οργανώνονται γύρω από την έννοια του κοινού ενδιαφέροντος, στα κοινωνικά

δίκτυα στο επίκεντρο βρίσκεται το άτομο, ως το κέντρο της δικής του κοινότητας (boyd
& Ellison 2008: 219). Άλλωστε, όπως υπογραμμίζουν οι Meikle και Young (2012) τα

κοινωνικά δίκτυα επιδεικνύουν μια σύγκλιση προσωπικής επικοινωνίας (όπου η
πληροφορία μεταφέρεται στο πλαίσιο «ένας-προς-έναν»), και δημοσίων μέσων, (όπου η
πληροφορία διαχέεται στο δίκτυο, χωρίς συγκεκριμένο αποδέκτη).

Το Twitter ανήκει στα κοινωνικά δίκτυα, και είναι επίσης και μια μορφή microblogging.
Αυτό-προσδιορίστηκε εξαρχής ως μια ιστοσελίδα που έχει επίκεντρο τον χρήστη. Σε

αντίθεση με τους περισσότερους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, δεν βασίζεται στο
αμφίδρομο following (Van Dijck 2013: 10), μιας και η δικτυακή του δομή βασίζεται σε
δύο αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοεπικαλυπτόμενα δίκτυα: αυτή που σχηματίζεται από

τη σχέση μεταξύ χρηστών που αλληλό-ακολουθούνται (followers-following), και αυτή
μεταξύ χρηστών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και των οποίων οι συζητήσεις
οργανώνονται υπό κοινές θεματικές (hashtags) (Bruns & Burgess 2012). Η δομή αυτή
έχει σημασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο, που έχει και δημοσιογραφική βαρύτητα: το
Twitter είναι ένα ανοιχτό δίκτυο, όπου ο καθένας έχει πρόσβαση στα κατά πλειοψηφία
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ανοιχτά προφίλ, χωρίς να είναι απαραίτητο να διαθέτει λογαριασμό, ενώ η αρχιτεκτονική
του Twitter βασίζεται αλλά και καθοδηγείται από τις ειδήσεις (Hermida 2016).

Το Twitter δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2006 από τους Jack Dorsey, Evan Williams και

Biz Stone, στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρώτο tweet στάλθηκε στις 21 του ίδιου μήνα από τον
Jack Dorsey (Honeycutt & Herring 2009). Σύντομα, από ένα πείραμα «εσωτερικής
κατανάλωσης» μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας Obvious (που άνηκε στους τρεις

ιδρυτές του) αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες πλατφόρμες microblogging – η
van Dijck (2013) μάλιστα σημειώνει πώς όταν εμφανίστηκε, λίγοι γνώριζαν τη
χρησιμότητα του microblogging. Αρχικά αντιμετωπίστηκε σαν ένα συνονθύλευμα

πρότερων τεχνολογιών «κάτι μεταξύ σύντομου μηνύματος, τηλεφωνήματος, email, και
blog: λιγότερο φορτικό από το να διατηρείς ένα blog, λιγότερο αποκλειστικό από το να

μιλάς με κάποιον στο τηλέφωνο, λιγότερο επίσημο από ένα email, και λιγότερο
πολύπλοκο από τα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα» (van Dijck 2013: 70). H μορφολογική

διάσταση του «tweet» όμως έμελλε να επικρατήσει στην διαδικτυακή κουλτούρα, ως το
σύντομο μήνυμα που απαιτεί από τους χρήστες να εκφράζονται λακωνικά, αρχικά
χρησιμοποιώντας 140 και αργότερα 280 χαρακτήρες, και που αποστέλλεται από ένα
μοναδικό χρήστη σε μια συγκεκριμένη στιγμή (Einspanner et al., 2013). Έτσι

αντιμετωπίζεται ως πλούσια σε γνώμη πηγή, που μπορεί να μην αντιπροσωπεύει (ακόμη)
την πληρότητα της κοινωνίας, ωστόσο, ιδωμένα στο σύνολο τους, τα tweets δίνουν μια
πρόγευση ενός επιδραστικού τομέα της κοινωνίας (Lutz & du Toit 2014: 50).

To πρώτο tweet από τον Jack Dorsey τον Μάρτιο του 2006

Το Twitter κατάφερε γρήγορα να ξεπεράσει σε δημοφιλία το Jaiku – μια από τις πρώτες
πλατφόρμες του είδους (Ebner & Schiefner 2008) και να αναδειχθεί στον

«αναμφισβήτητο ηγέτη» ανάμεσα στις πλατφόρμες microblogging (Mayfield 2008: 6).
Μάλιστα ο Farhi (2009) έκανε λόγο για την «έκρηξη του Twitter», ενώ λίγο αργότερα η
Bruno αναφέρθηκε στο «Twitter effect» στη δημοσιογραφία (κατά το “The CNN effect”)
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(2011: 8). Σημαντικό ρόλο στην έκρηξη δημοφιλίας του έπαιξε το γεγονός ότι το Twitter
αυτό-προσδιορίστηκε εξαρχής ως ένα αυτόνομο brand που δεν έχει δεσμούς με κανένα
συγκεκριμένο εργαλείο, χώρα ή υπηρεσία (van Dijck 2013).

Ενδεικτικές της δυναμικής του είναι και οι στατιστικές που το συνοδεύουν. Μέσα στη
σύντομη ιστορία του, ο αριθμός των tweet ανά ημέρα αυξήθηκε από 5000 το 2007 σε

περισσότερα από 500 εκατομμύρια το 2019 (Internet Live Stats 2019), ενώ ο αριθμός
των ενεργών χρηστών, από 30 εκατομμύρια το 2010, σε 330 εκατομμύρια επί του
παρόντος (Statista 2019).

Ο αριθμός χρηστών του Twitter από το πρώτο εξάμηνο του 2010 ως το πρώτο εξάμηνο του 2019 (πηγή: Statista)

Τα πρώτα χρόνια χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστική χρήση, προσαρμογή της
διεπαφής, αλλαγή του περιεχομένου, και μεταβλητά επιχειρηματικά μοντέλα. Τα χρόνια
αυτά – μέχρι και το 2009 - το microblogging αναδεικνύεται ως διαμεσολαβημένη

κοινωνική πρακτική, και το Twitter χρησιμοποιείται ως μέσο συζήτησης και διαλόγου,
συνεργασίας, έκφρασης, ενημέρωσης για την κατάσταση των επαφών του κάθε χρήστη,

πληροφόρησης και διαμοίρασης ειδήσεων, marketing και διαφήμισης. Κομβικό σημείο
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θεωρείται το 2009, όποτε και άλλαξε τόσο η σύσταση των χρηστών του, καθώς
προσέλκυσε και νεότερες γενιές, όσο και η τροχιά της χρήσης του, με τις ενημερωτικές
πρακτικές να κυριαρχούν (van Dijck 2012: 10).

Η στροφή αυτή προς την ενημερωτική διάσταση του μέσου έγινε ακόμη πιο έκδηλη το
Νοέμβριο του 2009, όποτε και το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι
χρήστες όταν ενημερώνουν την κατάσταση τους, άλλαξε από «τι κάνεις;» (“what are you
doing?”) σε «τι συμβαίνει;» (“what is happening?”). Παρόλο που και τα δύο αυτά
ερωτήματα μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για καθημερινή συζήτηση, υπάρχει μια
σημαντική διαφορά, η οποία συνίσταται στο δευτερεύοντα ρόλο που αποκτά η
διαπροσωπική επικοινωνία. Η van Dijck γράφει χαρακτηριστικά πώς το Twitter
μετατρέπεται από “a friend’s tool” σε “a followers listing tool” (2012: 10). Έτσι η αλλαγή
του ερωτήματος αποτυπώνει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την προσωπική

δραστηριότητα στην καταγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος και του κόσμου
(Dimitrakopoulou 2011; Hermida 2013: 298).

Μαζί με τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην πλατφόρμα το 2009, ήταν και αυτή της
προσθήκης των «μέσων απεύθυνσης» (“addressivity markers”), δηλαδή του reply (@),
του retweet και του hashtag (#) (Honeycutt & Herring 2009). Τα μέσα αυτά αφενός
υπογράμμισαν ότι το Twitter έχει οργανωθεί γύρω από τρεις άξονες: της ανταλλαγής
πληροφοριών και ρεπορτάζ, της αναζήτησης πληροφοριών, και της καθημερινής

συζήτησης (Java et al., 2007), και αφετέρου, βελτίωσαν τη συνδεσιμότητά της

πλατφόρμας. Για παράδειγμα, η χρήση του hashtag δεν αποτελεί απλώς μια
συγκέντρωση διαφορετικών φωνών που τροφοδοτούν την αντίστοιχη σελίδα αλλά
μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τρόπος σύνθεσης απόψεων (Murthy 2013: 4) –
σημαίνουσα διαδικασία για τους νέους, υπό διαμόρφωση, κύκλους των ειδήσεων που
λαμβάνουν χώρα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, και που καταδεικνύει τη
σημασία του hashtag πέρα από αυτή της οριοθέτησης συζητήσεων που έχουν ως κοινό
παρονομαστή το λεκτικό προσδιορισμό που συνοδεύει το σύμβολο. Ειδικά σε ότι αφορά

στις ειδησεογραφικές ροές η οργανική χρήση των hashtag μαζί με τον συνδυασμό
διαφόρων φωνών, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υβριδικότητα των νέων μιντιακών
συστημάτων (Papacharissi 2014: 36).

Ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δημοσιογραφική υπόσταση του Twitter θεωρείται και η
πρακτική του retweet , που μαζί με το hashtag που ενδυναμώνουν τη δυνατότητα
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διαλόγου , οδηγώντας στην πρόσληψη τους ως την «κοινωνική και πληροφοριακή
ραχοκοκαλιά» του Twitter (Παπαχαρίση 2015). Ταυτόχρονα δρουν και ως μέσα
διαδικτυακής πλαισίωσης ειδήσεων (“framing”) (Hermida 2016). Αναφορικά με το
retweet θα πρέπει δε να ειπωθεί πως δεν συνιστά μια απλοϊκή δράση αντιγραφής ή
διαμοίρασης ενός tweet με στόχο να συμβάλει στη διάχυση της πληροφορίας, αλλά είναι
ταυτόχρονα και ένας τρόπος συμμετοχής στο συνεχιζόμενο διάλογο αλλά και
επικύρωσης αυτού (boyd et al 2010, Murthy 2013). Παράλληλα υποδηλώνει ότι το

πρωτότυπο tweet περιέχει πολύτιμες πληροφορίες (Suh et al., 2010). Οι συνεχείς
βελτιώσεις που υφίστανται τα μέσα απεύθυνσης λειτουργούν υπέρ της άποψης ότι

βρίσκονται στο επίκεντρο της χρήσης του Twitter, ενώ η σημασία τους αποτυπώνεται
επαρκώς και στα λεγόμενα της van Dijck, που τονίζει πως η αναθεώρηση της διεπαφής
του Twitter αντανακλά μια προσπάθεια να σύμπλευσης του ιδιοσυγκρασιακού

χαρακτήρα των συντακτικών του κανόνων του με αυτόν της κοινωνικότητας,
μεταφέροντας τα hashtags, τα RTs και τα @ replies στο κέντρο της διαδικτυακής
εμπειρίας κάθε μέλους (2013: 72).
Σε ότι αφορά στη δημοσιογραφική δυναμική του, το Twitter βρίσκεται μεταξύ των τριών
δημοφιλέστερων κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς
σκοπούς, σε μια πληθώρα χωρών (Digital News Report 2018). Παλαιότερη έκδοση

μάλιστα του Digital News Report αναδεικνύει και ένα παράγοντα ποιοτικής σημασίας:
ενώ στα Facebook και Youtube οι πλειονότητα των χρηστών τους εμπίπτει στην

κατηγορία των “casual users”, στο Twitter παρατηρείται ένα σχετικά υψηλό ποσοστό
“news lovers”, ανθρώπων δηλαδή που δίνουν ειδική βαρύτητα στην ενημερωτική του

διάσταση (Newman et al. 2015: 82). Ενδιαφέρον έχουν και άλλες πτυχές του: η Bibi Van
Zee (2009)

συζητά τη δυνατότητα που έχει να «θριαμβεύσει» κατά τη διάρκεια

κοινωνικών αναταραχών, ενώ ο Lev Grossman (2006)

επ’ αφορμή των Ιρανικών

εκλογών του 2009, υπογραμμίζει τη σημασία του σε χώρες όπου υπάρχει λογοκρισία. Ο
λόγος πάντως που έγινε γρήγορα δημοφιλές και που κατάφερε να αποκτήσει την
ενημερωτική αυτή διάσταση έχει να κάνει με την χρήση του ως μέσο απόκρισης τη στιγμή
που συμβαίνει κάποιο γεγονός (“breaking news”). Ο Highfield εύγλωττα σημειώνει ότι αν
προηγουμένως έχουμε χαρακτηρίσει τη δημοσιογραφία ως το «πρώτο προσχέδιο της

ιστορίας», τότε μπορούμε να πούμε πώς το Twitter είναι το «πρώτο προσχέδιο του
παρόντος» (2016: 71, επίσης Bruns & Highfield 2012: 25) – ή αν επεκτείνουμε αυτό το
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συλλογισμό, θα μπορούσε ακόμη να ιδωθεί και ως το «πρώτο προσχέδιο της
δημοσιογραφίας» (Stross 2016).

Μια από τις πρώτες έρευνες που υπερθεμάτισε τη δυναμική του Twitter ως μέσο
απόκρισης είναι αυτή των Mills et al το 2009. Όπως φαίνεται και από το γράφημα, η
κάλυψη στο Twitter ξεκινά κατά το πρώτο λεπτό που συμβαίνει κάποιο γεγονός, ενώ η
ανταπόκριση των παραδοσιακών μέσων ξεκινά μετά την πρώτη ώρα. Ωστόσο, θέτει

σημαντικά ερωτήματα για την ποιότητα της πληροφορίας, που ενώ για το Twitter
παραμένει σταθερή, παρουσιάζει ανοδική πορεία για τα άλλα μέσα. Θα μπορούσε να
υποστηριχθεί πως ένας πιθανός συνδυασμός τους, η ενσωμάτωση δηλαδή του Twitter
στις δημοσιογραφικές πρακτικές με την ακόλουθη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων
και των δύο, μπορεί να προβεί ωφέλιμη για τη δημοσιογραφία.

Πηγή: Mills et al (2009)

Προς εξέταση αυτού του ερωτήματος αλλά διερεύνησης της δυναμικής του Twitter και
της ενσωμάτωσης του στις δημοσιογραφικές πρακτικές, αναδύονται διάφορες πτυχές

του μέσου, κάθε μία από τις οποίες επιδρά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη
δημοσιογραφία. Έτσι, παρακάτω, το Twitter - αλλά η επίδραση αυτή - μελετάται μέσω

τριών διακριτών διαστάσεων: ως «παγκόσμιο χωριό» (“global village”), ως «ρέον
ειδησεογραφικό περιβάλλον» (“ambient news environment”), και ως πλατφόρμα.

Το Twitter ως παγκόσμιο χωριό (“global village”)
«Η διαδικασία της νέας ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης αναδημιουργεί τον κόσμο στην
εικόνα ενός παγκόσμιου χωριού» έγραφε ο McLuhan το 1962, προβλέποντας την
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απόρροια της τεχνολογικής πρόοδού που ήρθε μερικές δεκαετίες αργότερα. Υπό το
πρίσμα αυτής της θεωρίας, ο Morris (2009) σημειώνει πώς το Twitter προσομοιάζει στο
παγκόσμιο χωριό που οραματίστηκαν οι πρωτεργάτες του διαδικτύου, ειδικά αν
λάβουμε υπόψη το παγκόσμιο εύρος του ως μια πλατφόρμα που διευκολύνει τη
διαμοίραση ειδήσεων ανά την υφήλιο. Η σημασία αυτής της θεωρίας είναι διττή: η
αίσθηση του παγκόσμιου χωριού δεν αφορά μόνο στην ευρεία συνδεσιμότητα, αλλά και
στη δημιουργία της επίγνωσης της ύπαρξης κι άλλων «κατοίκων» (χρηστών) στο
«παγκόσμιο χωριό», υπό την έννοια ότι όλοι οι χρήστες αισθάνονται μέλη ενός ευρύτερου
συνόλου. Αυτή η, ίσως εν πολλοίς εξιδανικευμένη, πρόσληψη του Twitter που
υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των ατόμων, ενέχει περιορισμούς που τονίζουν ότι η

δυναμική του ως «παγκόσμιο χωριό» είναι περισσότερο ουτοπιστική, παρά
πραγματιστική. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν κατά κύριο λόγο στη (μη) ευρεία
πρόσβαση που οδηγεί στο ψηφιακό χάσμα, στην απόκτηση δύναμης των επιδραστικών
στα παγκόσμια κοινά χρηστών, αλλά στον χαρακτήρα των πλατφόρμων που είναι
κυρίως εταιρικές οντότητες, των οποίων τα συμφέρονται υπάγονται κυρίως τους
επενδυτές και τους μετόχους (Murthy 2013: 21).

Βασιζόμενη σε αυτόν τον εταιρικό χαρακτήρα, αλλά και στην εμπορευματοποίηση του
περιεχομένου που απαντάται κυρίως στις «τεχνολογικές υπερδυνάμεις» / επιχειρήσεις
που στοχεύουν στο κέρδος – μεταξύ των οποίων και το Twitter - η Shah (2008) προτείνει
εναλλακτικά τον όρο «παγκόσμια αγορά». Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο όρος αυτός

αποτυπώνει επαρκώς το παράδοξο που σημείωσε η van Dijck πολύ νωρίτερα σε

συνάρτηση με τα πρώτα κιόλας χρόνια ύπαρξης του Twitter, και που αφορά στην
προσπάθεια ισορρόπησης της ουδετερότητας (που ανήγγειλαν οι ιδρυτές της) με την

εξασφάλιση χρηματοδότησης που θα εγγυάτο την βιωσιμότητα της (2013: 69).
Επιπροσθέτως, σε συνάφεια με την έννοια της αγοράς, ο Barnard υπογραμμίζει την
προφανή και συνάμα συναρπαστική ύπαρξη κεφαλαίου στο Twitter, που δεν είναι άλλη
από το «κοινωνικό κεφάλαιο», τονίζοντας «ωστόσο, όπως ισχύει για όλες τις μορφές
κεφαλαίου, η έμφαση δεν δίδεται στη δυνατότητα συνδέσεων αλλά στο άθροισμα της
δυνητικής εξουσίας και ευκαιρίας που διευκολύνεται από αυτό το σύνολο των σχέσεων
(Bourdieu και Wacquant, 1992; Swartz, 1997 παρατίθενται σε Barnard 2016: 202).

Παράλληλα ο όρος συνάδει και με την πρόσληψη των ειδήσεων ως «προϊόν προς
κατανάλωση». Πρότερη έρευνα στο βρετανικό δημοσιογραφικό Twitter, υπογράμμισε
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περαιτέρω την καταλληλότητα του όρου «αγορά» σε ότι έχει να κάνει με τη
δημοσιογραφική χρήση του: τα tweets λογαριασμών ειδησεογραφικών οργανισμών
έδειξαν την υιοθέτηση ενός γενικού τύπου tweet, που περιλαμβάνει μόνο την
επικεφαλίδα και τον σύνδεσμο του άρθρου, και που στοχεύει σχεδόν αποκλειστικά στην

αύξηση κίνησης στην ιστοσελίδα του οργανισμού – με άλλα λόγια η χρήση του Twitter
υποβαθμίστηκε σε αυτή του «εκλεπτυσμένου clickbait» (“refined clickbait”) (Dagoula
2017). Μάλιστα, σειρά συνεντεύξεων με δημοσιογράφους παραδοσιακών μέσων

υπερθεμάτισε αυτήν την πρόσληψη, καθώς αρκετοί από αυτούς αναφέρθηκαν στο
Twitter ως μια «αγορά για τους πολιτικούς δημοσιογράφους» (Dagoula 2017).

Ο όρος αγορά σκιαγραφείται ως ο πιο κατάλληλος για το Twitter, μα δεν πρέπει να
παραλείψουμε το γεγονός ότι παρέχει την αίσθηση μιας ανοιχτής αρένας, που κατά

κανόνα δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και στον οποίο κυριαρχεί ο διάλογος (Murthy 2013:
21) – θα μπορούσε εν ολίγοις να θεωρηθεί μία διαλογική ψηφιακή αρένα (Dagoula 2017).
Ο Murthy ωστόσο υπογραμμίζει ένα σημαντικό παράδοξο: το Twitter δίνει τη
δυνατότητα στον οποιοδήποτε χρήστη να γίνει επιδραστικός – έτσι, αν και η πρόσληψη

του Twitter ως παγκόσμια αγορά υπογραμμίζει την άνισα κατανεμημένη επιρροή, είναι
αξιοσημείωτο πως «η πλατφόρμα έχει κάποιες σημαντικές ομοιότητες με το παγκόσμιο
χωριό του McLuhan» μιας και άτομα που μπορεί να βρίσκονται σε απομακρυσμένες
περιοχές, έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να συνδεθούν σε ένα βαθιά ριζωμένο παγκόσμιο
δίκτυο, αλλά και να ασκήσουν επιρροή «με τις φωνές τους να μπορούν δυνητικά να
ενισχυθούν εκθετικά» (2013: 21).

Το Twitter ως «ρέον ειδησεογραφικό περιβάλλον» (“ambient news environment”)
Μια άλλη διάσταση του Twitter είναι αυτή της ψηφιακής αρένας, όπου τα νέα είναι
διαρκώς παρόντα και που κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η «παγκόσμια συνείδηση»

(Murthy 2013: 51). O Hermida χαρακτηρίζει αυτό το περιβάλλον που εμπεριέχει ειδήσεις

αδιάληπτα ως «ρέον ειδησεογραφικό περιβάλλον» (“ambient news environment”). Προς
κατανόηση του όρου, ο Murthy προσφέρει μια αναλογία με το φυσικό περιβάλλον – όπως
το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι οι

ειδήσεις είναι για το Twitter. Η εξέχουσα σημασία των ειδήσεων για το Twitter αλλά και

της στενής του σύνδεσης με τη δημοσιογραφία, αποτυπώνεται και στα λόγια του ιδρυτή
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της πλατφόρμας, Jack Dorsey, που με αφορμή τα ένατα γενέθλια του Twitter το 2015,
δήλωσε: «οι δημοσιογράφοι ήταν ένα μεγάλο μέρος του γιατί αναπτυχθήκαμε τόσο
γρήγορα, και εξακολουθεί να είναι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν το Twitter: για τις ειδήσεις (...) δεν θα ήμαστε εδώ χωρίς εσάς (σ. τους
δημοσιογράφους)» (2015, παρατίθεται σε Broersma & Graham 2016: 91).

Επιπροσθέτως, η έννοια του “ambient environment” εμπερικλείει και τον όρο του
“awareness system” - ενός συστήματος όπου οι πληροφορίες ειδήσεων υπάρχουν στην

περιφέρεια της προσοχής των χρηστών και δεν απαιτούν τη γνωστική τους προσοχή
(Hermida 2010: 301). Όπως επισημαίνουν οι An et al (2011), στο Twitter υπάρχει
συνεχής έμμεση έκθεση. Έτσι, όχι μόνο διευκολύνει την άμεση διάδοση και λήψη

σύντομων θραυσμάτων πληροφορίας από μια πλειάδα πηγών – τόσο επίσημων, όσο και
ανεπίσημων - αλλά ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός

περιβάλλοντος όπου υπάρχει μια διαρκής ροή πληροφοριών συνδυασμένων με την
άμεση ανταπόκριση των χρηστών, οι οποίοι καταγράφουν τις εμπειρίες, τις γνώμες και
τα ενδιαφέροντα τους (Hermida 2014: 360).

Όπως συμπληρώνει ο Murthy, ακόμα κι ένα tweet που μπορεί απλώς να έχει αποσταλεί
ως μια ενημέρωση, μπορεί να γίνει είδηση, ειδικά αν προσελκύσει την προσοχή των

παραδοσιακών μέσων ή αν λάβει retweets σε μεγάλη κλίμακα (2013: 53). Εν συντομία,
θα μπορούσε να ειπωθεί πώς το Twitter αποτελεί πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμήσει

η «περιρρέουσα δημοσιογραφία» («ambient journalism») που αναφέραμε παραπάνω – η
δημοσιογραφία δηλαδή που συμπορεύεται με την έννοια της αμεσότητας, και που είναι
πανταχού παρούσα και βαθιά ριζωμένη στην καθημερινή μιντιακή εμπειρία των
χρηστών και ασκείται τόσο από επαγγελματίες όσο και από μη επαγγελματίες (Hermida
2012: 311), αναδεικνύοντας το Twitter ως ένα από τα περιβάλλοντα όπου το υλικό που
παράγουν οι δημοσιογράφοι και αυτό που παράγει το κοινό αναμειγνύεται μέσα σε μία

συνεχώς ενημερωμένη ροή πληροφοριών και ειδήσεων που στόχο έχει την κοινωνική
επίγνωση επί των σημαντικών θεμάτων (Hermida 2016). Το αποτέλεσμα είναι ένα
αμάλγαμα

γεγονότων,

σχολιασμού,

εμπειριών

και

συναισθημάτων

που

αντιπαραβάλλεται στην καθιερωμένη δημοσιογραφική πρακτική του διαχωρισμού των
γεγονότων από το σχολιασμό (Hermida 2016). Μέσα από αυτή τη διαδικασία ωστόσο,
τα κοινωνικά μέσα, αναδιαμορφώνουν τη διαδικασία μέσα από την οποία τα γεγονότα
γίνονται ειδήσεις (Papacharissi & de Fatima Oliveira 2012).
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Άμα τη εμφανίσει του, τόσο οι δημοσιογράφοι, όσο και οι μιντιακοί οργανισμοί, έσπευσαν
να εντάξουν το Twitter στις πρακτικές τους, η χρήση του ωστόσο διαφοροποιήθηκε στα

περίπου εννέα χρόνια ζωής του. Η σημαντικότατη συμβολή του Twitter μπορεί να
εντοπιστεί σε διάφορους τομείς. Πρωτίστως, προσφέρει στους δημοσιογράφους μια

τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, είτε μέσω των διασυνδέσεων με δεδομένα, είτε μέσω
της συνεργατικής σχέσης με το κοινό, που είναι δισυπόστατη: το κοινό αφενός
προσφέρει πληθώρα σχολίων στο ήδη δημοσιευμένο κείμενο, αφετέρου προσφέρει τη
«σοφία του πλήθους» κατά την εύρεση των ειδήσεων (Surowiecki 2004, παρατίθεται σε
Murthy 2013: 55). Φυσικά, όπως τονίζει ο Bruns, προσφέρει και εξονυχιστικό έλεγχο – ο
οποίος δεν γίνεται πάντα αποδεκτός με ενθουσιασμό από τα μέσα και τους

δημοσιογράφους (2018: 178). Στα παραπάνω, ο Bruns (2018) συμπληρώνει πώς το
Twitter προσφέρει στα μέσα τη δυνατότητα όχι μόνον να επεκτείνουν το κοινό τους και
να επικοινωνήσουν το έργο τους άμεσα, αλλά να συνδεθούν με το κοινό μέσω

ουσιαστικού διαλόγου. Ακόμη, σημειώνει πως εξαιρετικά διαδεδομένη είναι η χρήση του
Twitter ως μέσο προσωπικής προώθησης (personal branding).

Στο ίδιο πνεύμα, οι Broersma και Graham (2016), μέσω μετά-ανάλυσης ακαδημαϊκών
ερευνών που αφορούν στο Twitter, δημιουργήσαν μια διακρατική τυπολογία που
συγκεντρώνει επτά χρήσεις της πλατφόρμας από πολιτικούς δημοσιογράφους.
Αυτές είναι:


Έλεγχος/ Σάρωση (monitoring): η χρήση αυτή συνδέεται άμεσα με την έννοια του
“ambient news environment” που συζητήθηκε παραπάνω. Το Twitter παρέχει ένα

χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση βασικών συζητήσεων και τάσεων στην
κοινωνία. Είτε ακολουθώντας συγκεκριμένα hashtag και λέξεις-κλειδιά, είτε
ακολουθώντας

δημοσιογραφικούς

και

πολιτικούς

λογαριασμούς,

είτε

συστήνοντας θεματικές λίστες, οι δημοσιογράφοι μπορούν να βρουν νέες
ιστορίες, να δουν τα θέματα που καλύπτουν οι ανταγωνιστές τους, αλλά και να
εξασφαλίσουν ότι δεν τους έχει διαφύγει κάποιο θέμα της επικαιρότητας. Μια
από τις δημοφιλέστερες χρήσεις των Twitter, μιας και η πλατφόρμα έχει ιδωθεί

από τους δημοσιογράφους ως ένας «πίνακας ανακοινώσεων» και ταυτόχρονα ένα


εξαιρετικά χρήσιμο “newswire” (Dagoula 2017).

Δικτύωση (networking): Η χρήση αυτή συνίσταται στην οικοδόμηση και τη
διατήρηση επαγγελματικών δικτύων. Κυρίως μέσω των άμεσων μηνυμάτων, οι
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δημοσιογράφοι αναπτύσσουν μια στενότερη σχέση με τις πηγές τους, ενώ
ταυτόχρονα διατηρούν και μια αίσθηση ιδιωτικότητας.


Διασύνδεση (engaging): Η χρήση αυτή αφορά στην αλληλεπίδραση. Το Twitter
προσφέρει την ευκαιρία συνεργασίας με τους αναγνώστες και τις πηγές σε ένα
δημόσιο φόρουμ. Παράλληλα, ένας τρόπος έμμεσης αλληλεπίδρασης είναι μέσω
των retweets – διαμοιράζοντας το tweet κάποιου χρήστη, ο δημοσιογράφος
μπορεί να προσθέσει σε αυτό μεγαλύτερη αξιοπιστία ενώ ταυτόχρονα να του
παρέχει ευρύτερη κυκλοφορία.



Sourcing: Η χρήση αυτή αναφέρεται στη χρήση των tweet ως υλικό του ρεπορτάζ.
Οι Broersma και Graham, σε παλαιότερο άρθρο τους, έχουν χαρακτηρίσει το

Twitter ως «ένα πολλά υποσχόμενο βιότοπο ειδήσεων και πληροφοριών» (2012:

403). Παρόλο που η συμπερίληψη tweet σε μια ιστορία μπορεί να θεωρηθεί ως

μια έσχατη λύση, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται όλο και συχνότερα ως
μια διανθισμένη απεικόνιση μιας ιστορίας. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που οι
πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Twitter και δεν είναι διαθέσιμες με άλλο
τρόπο, επειδή η πηγή δεν μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα ή αρνείται να απαντήσει
σε ερωτήσεις, όποτε και το tweet χρησιμοποιείται για να στηρίξει την ιστορία.
Συνηθέστερα ωστόσο, τα tweets χρησιμοποιούνται για να επεξηγήσουν ένα
σημείο ή να χρωματίσουν μια ιστορία με προσωπικές εντυπώσεις και εμπειρίες.

Ενδεικτικό είναι ότι πολλές εφημερίδες περιλαμβάνουν στήλες της μορφής
"tweets of the day" που συνοψίζουν αξιοσημείωτα, πνευματώδη ή αστεία tweets.
Για τους δημοσιογράφους, το Twitter προσφέρει έτσι δυνητικά μια πηγή
ενδιαφερουσών πληροφοριών που μπορεί να γίνουν ειδήσεις, χωρίς να χρειαστεί
ο δημοσιογράφος να απομακρυνθεί από την οθόνη του υπολογιστή του.


Δημοσίευση (publishing): λόγω του περιορισμού χαρακτήρων, δεν είναι η
καταλληλότερη πλατφόρμα δημοσίευσης, ωστόσο, προσφέρει τη δυνατότητα
διάχυσης αποσπασματικών και συμπυκνωμένων πληροφοριών. Θα μπορούσε να
ειπωθεί ότι οι χρήσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνον στους πολιτικούς
δημοσιογράφους, αλλά είναι πιο ευρεία. Εδώ ο Barnard προσθέτει και τη
διατήρηση δημόσιων σημειώσεων. Όπως εξηγεί, σε περιπτώσεις που οι
δημοσιογράφοι καλύπτουν κάποιο γεγονός (π.χ. έναν πολιτικό λόγο ή μια
διαδήλωση) χρησιμοποιούν το Twitter για να κρατήσουν σημειώσεις, που
αργότερα μπορεί να χρησιμοποιήσουν σε κάποια άλλη πλατφόρμα, π.χ. αυτή του
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live-blogging, με μόνη διαφορά ότι αυτές οι σημειώσεις δημοσιοποιούνται, και
μάλιστα σε πραγματικό χρόνο (2016: 197).


Προώθηση (promoting): εξαιρετικά διευρυμένη χρήση του Twitter, μιας και επί
του παρόντος η πλειοψηφία των χρηστών αποκτά πρόσβαση στις ειδήσεις μέσω
των κοινωνικών μέσων και των συνδέσμων που διαμοιράζονται τακτικά οι
ειδησεογραφικοί οργανισμοί σε αυτά. Συνήθως αυτοί οι λογαριασμοί είναι
αυτοματοποιημένοι, χρησιμοποιώντας τα tweet-bots που στέλνουν tweets
αμέσως μόλις εμφανιστούν οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα τους, θυμίζοντας εν
πολλοίς RSS-feeds (Dagoula 2017). Λόγω της αυτοματοποιημένης αίσθησης

αυτών των λογαριασμών, μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, ειδικά στις ΗΠΑ
και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν δημιουργήσει θέσεις για social media editors ή
ακόμη και για ομάδες που διαχειρίζονται τη διανομή των ειδήσεων σε μια
πληθώρα πλατφόρμων. Φυσικά, και οι μεμονωμένοι δημοσιογράφοι προωθούν
ενεργά τις ιστορίες τους στο Twitter δημιουργώντας το δικό τους ακροατήριο,
είτε από προσωπική επιλογή, είτε γιατί η πρακτική αυτή αποτελεί μέρος της
ευρύτερης στρατηγικής του μιντιακού οργανισμού για τον οποίο εργάζονται.


Branding: η χρήση αυτή αφορά στην ανάπτυξη της «επωνυμίας» (brand), είτε σε
επίπεδο

μιντιακού

οργανισμού,

είτε

σε

ατομικό

επίπεδο

για

τους

δημοσιογράφους, και σχετίζεται στενά με τις πρακτικές της αυτό-προβολής και
της διαφήμισης. Το επιτυχημένο branding αυξάνει την αφοσίωση των
αναγνωστών και συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του προφίλ και της αξίας
του δημοσιογράφου στην αγορά.
Η χρήση του Twitter για λόγους branding είναι εξαιρετικά διευρυμένη, όπως σημειώνουν

διάφορες μελέτες (ενδεικτικά: Brems et al 2016, Ottovordemgentschenfelde 2017,
Molyneux 2015). Συνδέεται άρρηκτα με την πρόσληψη του Twitter ως μια «παγκόσμια

αγορά», που νοηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από πρακτικές marketing, και οι οποίες

αφορούν τόσο το χρήστη (εν προκειμένω το δημοσιογράφο) όσο και το προϊόν που
παράγει (δηλαδή τις ειδήσεις). Παρά την αρνητική χροιά της έννοιας του branding, η
ενσωμάτωση προσωπικών στοιχείων, χιούμορ αλλά και άποψης επί διαφόρων θεμάτων

μπορεί να έχει θετικό πρόσημο, ως ένας τρόπος οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης,
που μπορεί να οδηγήσει στη θετική αξιολόγηση όχι μόνον της προσωπικότητας τους
αλλά και του έργου τους (Lee 2016: 108). Ταυτόχρονα όμως «τροφοδοτεί με νέα άγχη
μια ιδιαίτερα αγχωμένη βιομηχανία» (Bruns 2018). Mεταξύ των διλημμάτων που
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αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι είναι και αυτά που αφορούν στη χρήση του μέσου για
μετάδοση πληροφοριών ή για αλληλεπίδραση, στη διατήρηση ή μη αντικειμενικής
στάσης, στη διαμοίραση η μη προσωπικών πληροφοριών, αλλά και στην επιλογή μεταξύ
άμεσης ή έμμεσης προώθησης του εαυτού τους (Brems et al, 2016: 13). Όπως επισημαίνει

και η Rogstad, μια μάλλον πιεστική ερώτηση αφορά στο αν οι δημοσιογράφοι πρέπει να
συμμετέχουν σε αυτό το χαοτικό μείγμα προσωπικής και επαγγελματικής υπόστασης ή

αν πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρούν την προσωπική τους στάση, και να χρησιμοποιούν
το Twitter ως μία ακόμα αρένα δημοσίευσης της δουλειάς τους (Rogstad 2014: 688).

Στην αρχή, η υιοθέτηση του Twitter στις δημοσιογραφικές πρακτικές αντικατόπτριζε σε

μεγάλο βαθμό την υιοθέτηση παλαιότερων τεχνολογιών, όπως αυτή του blogging
(Hermida 2014: 362) – κατά κάποιο τρόπο οι δημοσιογράφοι απλώς επέκτειναν τις

υπάρχουσες και θεμελιωμένες ρουτίνες και νόρμες στις νέες πλατφόρμες. Η πρακτική
αυτή συνδέεται με τη θεωρία της «ομαλοποίησης» (“normalizing”), όπως αυτή
διατυπώθηκε από τη Jane Singer το 2005. Μέσω ανάλυσης περιεχομένου σε

δημοσιογραφικά blogs (j-blogs), η Singer εξέτασε πώς οι πολιτικοί δημοσιογράφοι
blogger

προσπάθησαν φέρουν το

blogging

στα

μέτρα

των παραδοσιακών

επαγγελματικών τους νορμών και πρακτικών - με άλλα λόγια, πώς προσπάθησαν να το

«ομαλοποιήσουν». Το συμπέρασμά της ήταν μάλλον αποκαλυπτικό: θεωρούσαν την όλη
διαδικασία ως μετανάστευση σε διαδικτυακά διαδραστικά περιβάλλοντα όπου «το blog

εξομαλύνεται και αντιμετωπίζεται ως συστατικό ή ακόμη και ως αναβάθμιση των
παραδοσιακών δημοσιογραφικών κανόνων και πρακτικών» (2005: 193). Θα μπορούσε
να ειπωθεί πως το ίδιο ισχύει και για το Twitter - η αφήγηση της δημοσιογραφικής
χρήσης του Twitter συμπίπτει με την αφήγηση της ομαλοποίησης (“normalization”).

Οι Lasorsa, Lewis και Holton, βασισμένοι στην έρευνα της Singer, πραγματοποιήσαν
ανάλυση περιεχομένου σε δημοσιογραφικούς λογαριασμούς στο Twitter (j-tweeters),

ώστε να εξετάσουν εαν η θεωρία της ομαλοποίησης βρίσκει εφαρμογή και στο Twitter.
Σε αντίθεση με τη Singer, κατέληξαν ότι η διαδικασία της ομαλοποίησης ήταν αμφίδρομη:
παρά το γεγονός ότι οι j-tweeters παρουσιάζουν διαφορές σε ότι έχει να κάνει με τη

χρήση της πλατφόρμας, φαίνονται να ομαλοποιούν τα microblogs για να ταιριάζουν με
τους κανόνες και τις πρακτικές τους, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να προσαρμόζουν

αυτούς τους κανόνες και πρακτικές, στις αντίστοιχες, διαρκώς εξελισσόμενες του Twitter

(2012: 31). Αυτή η οπτική αντανακλάται και σε παρόμοιες μελέτες (Parmelee 2013: 303,
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Artwick 2013: 223, Canter 2014). Όπως τονίζει ο Hermida: «(...)οι δημοσιογράφοι
διαμορφώνουν το
δημοσιογραφίας.

Twitter, αλλά και το Twitter διαμορφώνει τη φύση της
Οι

δημοσιογράφοι

επιδιώκουν

να

διαμορφώσουν

ένα

νέο

επικοινωνιακό χώρο που να ταιριάζει στις προκαθορισμένες προδιαγραφές τους, ενώ
παράλληλα οι ίδιοι διαμορφώνονται από τα κοινωνικό-τεχνικά χαρακτηριστικά του»
(2013: 301). Έρευνα που διεξήχθη το 2016, επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα των Lasorsa,
Lewis και Holton - ακόμη και αν οι φορείς των μέσων ενημέρωσης ομαλοποιούν σε

σημαντικό βαθμό τις πλατφόρμες αυτές ώστε να ανταποκρίνονται στους κανόνες και τις
ανάγκες τους, οι πρακτικές και οι σχέσεις τους αλλάζουν διαρκώς. Τα μέσα ενημέρωσης
και οι δημοσιογράφοι πειραματίζονται με ψηφιακά εργαλεία και τα ευρήματα δείχνουν
μια δευτερεύουσα, αλλά σημαντική, αμφίδρομη διαδικασία ομαλοποίησης (Dagoula
2017). Αντίστοιχα, μπορεί να μην επιβεβαιώνεται πλήρως η τυπολογία των Broersma και
Graham (2016), ωστόσο είναι σημαντικό να αναφερθεί πώς ο ρόλος των χρηστών

λαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό υπόψη ακόμη και στο σχεδιασμό της πλατφόρμας μια
πτυχή που δεν απεικονίζεται στη θεωρία της ομαλοποίησης, αλλά που ως εκ τούτου
επιβεβαιώνει μια δευτερεύουσα αλλά σημαντική αμφίδρομη διαδικασία της
ομαλοποίησης.
Ο βαθμός στον οποίο καθένας από τους μιντιακούς φορείς υιοθετεί μία ή περισσότερες
από τις χρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ
διαφόρων μέσων ή ακόμη και δημοσιογράφων που εργάζονται στο ίδιο μέσο, καθώς
επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στο κριτήριο της προσωπικής επιλογής. Ο σκεπτικισμός
σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας δεν είναι νέος – ήδη από τα πρώτα χρόνια οι
δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν διστακτικοί. Από τη μια οι πλατφόρμες αυτές πρόσθεσαν
νέες εργασιακές πιέσεις ζητώντας από τους δημοσιογράφους να παράγουν περισσότερο
περιεχόμενο με λιγότερους πόρους και σε λιγότερο χρόνο (Bruns 2018: 176). Από την
άλλη τόνισε δύο σημαντικά ζητήματα, που έγιναν εμφανή με τη μορφή ελλείψεων: την
απουσία σημαντικής επίσημης θεσμικής στήριξης αλλά και την απουσία ανάπτυξης
συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Bruns 2018: 185). Παράλληλα, έθεσε και ερωτήματα
σχετικά με την διανομή δωρεάν περιεχομένου που ήρθαν να προστεθούν στο δισεπίλυτο
ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας των μιντιακών οργανισμών και προϊόντων στον
Ιστό. Στο γενικότερο κλίμα σκεπτικισμού προστίθενται και μια σειρά άλλων ζητημάτων:
τα υποκειμενικά κριτήρια ακολούθησης κάποιου λογαριασμού που λειτουργεί ως ένα
ολωσδιόλου υποκειμενικό φίλτρο μα που επιδρά στη πρόσληψη και την πλαισίωση των
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ειδήσεων (Crawford 2010), ο υπερβολικά υψηλός αριθμός ημερησίων tweet που δε

διευκολύνουν το φιλτράρισμα τους, τα spam tweets και οι ψεύτικους λογαριασμούς που
τροφοδοτούν τις αρχικές σελίδες των χρηστών με περιεχόμενο που στοχεύει στην

αύξηση κίνησης σε συγκεκριμένους ιστότοπους, η έλλειψη αξιοπιστίας και η διάδοση
ψευδών ειδήσεων που οφείλονται στη δυσκολία επιβεβαίωσης πληροφοριών (Mills et al
2007), αλλά και πιθανά κρούσματα εθισμού (ενδεικτικά: Carlat 2011).

Περιστατικά ψηφιακής παρενόχλησης που παρατηρούνται εκτενώς στην πλατφόρμα
έρχονται να προστεθούν στην παραπάνω λίστα, δίνοντας έμφαση σε ένα ζήτημα
εξεχούσης σημασίας σε ό,τι αφορά στο Twitter αλλά και στα κοινωνικά μέσα ευρύτερα

(Warzel 2016). H υπόθεση της γνωστής δημοσιογράφου του BBC, Laura Kuenssberg είναι
μάλλον ενδεικτική (Mayhew 2017), όπως και το γεγονός ότι το Twitter έχει εκδώσει μία
λίστα κανόνων σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση

υβριστικών

συμπεριφορών (Twitter: Abusive Behavior, 2019) αλλά και μια σειρά εργαλείων για να

καταπολεμήσει περιστατικά παρενόχλησης (Eordogh 2019). Πρόσφατη έρευνα της
Διεθνούς Αμνηστίας δείχνει ότι το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι μπορεί να
νομίζουμε: αναλύοντας 228.000 tweets 778 γυναικών πολιτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

και την Αμερική το 2017, βρήκε πώς οι γυναίκες υφίστανται παρενόχληση στο Twitter
σε συχνότητα 30 δευτερολέπτων (Amnesty International 2019).

Επιστρέφοντας στη διστακτικότητα σχετικά με τη χρήση του, αλλά και στις διαβαθμίσεις
αυτής, οι Ulrika Hedman και Monika Djerf-Pierre κάνουν λόγο για ένα νέο επαγγελματικό
χάσμα σε ότι αφορά την ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων στην καθημερινή χρήση
τους και, βασιζόμενες στην έρευνα τους στο Σουηδικό δημοσιογραφικό περιβάλλον,
διαχωρίζουν τους δημοσιογράφους σε τρεις διακριτές κατηγορίες: τους σκεπτικιστές
(“skeptical shunners”), τους ρεαλιστές (“pragmatic conformists”) και τους ενθουσιώδεις
(“enthusiastic activists”) (2013: 381). Στην πρώτη κατηγορία, που αποτελεί και τη

μειοψηφία, βρίσκονται αυτοί που αποφεύγουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων και για
τους οποίους ο Bruns σημειώνει πώς επιδεικνύουν έλλειψη ψηφιακού και μιντιακού

εγγραμματισμού (2018: 178-179). Στη δεύτερη περιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι που
χρησιμοποιούν τακτικά τα κοινωνικά μέσα, αλλά ταυτόχρονα είναι επιλεκτικοί και
συνετοί στη χρήση τους. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι δημοσιογράφοι εκείνοι
που έχουν μια καθ’ όλα ψηφιακή υπόσταση, είναι διαρκώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο
και επιδίδονται σε διαρκές “twittering και blogging” (2013: 381). Είναι αξιοσημείωτο ότι
39

οι δημοσιογράφοι της δεύτερης κατηγορίας (οι ρεαλιστές) χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για συλλογή πληροφοριών και σάρωση για πιθανές
ειδήσεις (monitoring), σε αντίθεση με τους ενθουσιώδεις, που επεκτείνουν τη χρήση τους
στη δικτύωση, τη συνεργασία και την ενίσχυση της προσωπικής τους επωνυμίας
(Hedman & Djerf-Pierre 2013 : 381).

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που διαμορφώνουν το πως οι δημοσιογράφοι
προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες. Ενδιαφέρον έχει η έρευνα της Gulyas που
συνέκρινε την προσαρμοστικότητα αυτή σε τέσσερις χώρες (Φινλανδία, Γερμανία,
Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) που πέρα από το εθνικό πλαίσιο, παρατήρησε
διαφοροποιήσεις που οφείλονται στον τομέα που ανήκει το μέσο ενημέρωσης και στο
οποίο εργάζονται οι δημοσιογράφοι, στο μέγεθος του ειδησεογραφικού οργανισμού
αλλά και στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Η ίδια καταλήγει πώς η
ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων στις δημοσιογραφικές πρακτικές «δεν καθορίζεται
αποκλειστικά από την τεχνολογική καινοτομία αυτή κάθε αυτή, αλλά είναι μια κοινωνική
διαδικασία που αφορά την οικειοποίηση (με τις καινοτομίες αυτές)» Gulyas (2013: 283).
Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ενώ τα οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί ενθάρρυναν εν
πολλοίς τους δημοσιογράφους τους να συμμετάσχουν στο Twitter, συχνά οι
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδουν μαρτυρούν σκεπτικισμό συγκαλυμμένο ως

δισταγμό – όπως έδειξε η ανάλυση οδηγιών τόσο Βρετανικών όσο και Αμερικάνικων
μέσων ενημέρωσης, το συνολικό ποσοστό των οδηγιών που είναι πλαισιωμένες ως
ευκαιρίες είναι μικρότερο από το ένα πέμπτο του ποσοστού αυτών που πλαισιώνονται
ως ρίσκο (Lee 2016).
Σημαντική διαφορά επίσης προκύπτει στη χρήση των κοινωνικών μέσων – και δη του
Twitter – μεταξύ δημοσιογράφων και μέσων. Η Canter εντοπίζει δύο διακριτές τάσεις:

την παραδοσιακή χρήση από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνική χρήση από τους
δημοσιογράφους (2014: 2). Ωστόσο αποτελέσματα από το Ηνωμένο Βασίλειο δε
βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με αυτό το διαχωρισμό – η χρήση του μέσου από τους
δημοσιογράφους επικεντρώνεται στην συλλογή πληροφοριών και στον σχολιασμό της
επικαιρότητας και λιγότερο στην κοινωνική του διάσταση και τη συμπερίληψη του
κοινού στις δημοσιογραφικές διαδικασίες. Αναφορικά με τους λογαριασμούς τόσο των
παραδοσιακών μέσων, όσων και των αμιγώς ψηφιακών, η ίδια έρευνα έδειξε πως
χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον ως ψευδό-RSS feeds, που επικεντρώνονται στη
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διαμοίραση συνδέσμων με μόνο σκοπό την αύξηση κινητικότητας στην ιστοσελίδα του
μέσου (Dagoula 2017) – συμφωνώντας με την έρευνα των Messner et al, που μελέτησαν

τη χρήση του Twitter το 2009 και 2010 και παρατήρησαν ομοιότητα της χρήσης του
Twitter με αυτή του Παγκόσμιου Ιστού στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου

κυριαρχούσε το «παρασιτικό περιεχόμενο». Οι μελετώμενοι λογαριασμοί Twitter στην
έρευνα των Messner et al (2012) έδειξε ελάχιστα στοιχεία προσωπικής αλληλεπίδρασης
με τους ακολούθους τους στο Twitter, το οποίο χρησιμοποιούταν κατεξοχήν ως μια

«υπηρεσία RSS streaming για ειδήσεις που προωθούν και αναδιανέμουν περιεχόμενο που
είχε δημοσιευτεί προηγουμένως» (Messner et al 2012: 20, An et al., 2011: 1). Όπως

σημειώνουν οι συγγραφείς ενώ το Twitter υιοθετείται πλήρως από τους μιντιακούς
οργανισμούς, η δυναμική του για την οικοδόμηση κοινοτήτων ή την ανάπτυξη σχέσεων
παραβλέπεται ευρέως (2012: 20). Αυτή η ποικιλομορφία αλλά και η αντίσταση της
επαγγελματικής δημοσιογραφίας να ενστερνιστεί τα κοινωνικά μέσα (σε οποιαδήποτε
δεδομένη χώρα) μπορεί να λειτουργεί ως ανασταλτικά για την αλλαγή και την πρόοδο,
ενθαρρύνοντας μια συντηρητική στάση αποφυγής ρίσκου. Από την άλλη όπως, υπό το
πρίσμα της αγοράς, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους δημοσιογράφους ώστε να
ενσωματώσουν ουσιαστικά τα κοινωνικά μέσα στις αίθουσες σύνταξης που εργάζονται
(Bruns & Nuernbergk 2018: 206).
Τέλος,

ένα

αξιοπρόσεκτο

σημείο

–

που υπογραμμίζει

και

τη

δυνατότητα

δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης της πλατφόρμας - προέρχεται από την έρευνα των
Mills et al (2007) που κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά του «ιδανικού» δικτύου με

δημοσιογραφικές προεκτάσεις και κατόπιν το συνέκριναν με το Twitter, επιχειρώντας να

διαπιστώσουν το βαθμό στον οποίο το Twitter ανταποκρίνεται σε αυτά τα
χαρακτηριστικά. Με βάση την έρευνα τους, μια πιο ενημερωμένη και περιεκτικότερη

έκδοση αυτού του πίνακα παρουσιάζεται παρακάτω (πίνακας 2.1), αποδεχόμενη τους
περιορισμούς στο επίπεδο της ανάλυσης (π.χ. την απουσία αναφοράς σε ζητήματα

εμπορικής εκμετάλλευσης, την υπαγωγή του στον εταιρικό χαρακτήρα της ιδιοκτήτριας
εταιρείας, τα ζητήματα παρακολούθησης και πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κ.ο.κ):
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Ιδανικό δίκτυο

Twitter

Έχει χαμηλό κόστος

Είναι δωρεάν

Είναι δημοφιλές

Είναι από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με
περισσότερους από 330 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες

Είναι εύκολο στη χρήση

Βασίζεται στην απλή μορφή κειμένου που δεν ξεπερνά τους 280
χαρακτήρες

Είναι γρήγορο

Τα μηνύματα διαμοιράζονται εντός ολίγων δευτερολέπτων

Ενστερνίζεται

τη

φιλοσοφία

ανοιχτού

Μη εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα – κατά πλειοψηφία –
ανοιχτά προφίλ

δικτύου
Είναι προσβάσιμο

Είναι διαθέσιμο μέσω πλειάδας συσκευών και εφαρμογών

Έχει

Δεν έχει περιορισμό ακολούθων

μειωμένους

περιορισμούς
Διευκολύνει το διάλογο

Κυρίως μέσω των μέσων απεύθυνσης

Είναι αξιόπιστο

Θεωρείται ως αξιόπιστη πλατφόρμα (λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο τον
παραπάνω σκεπτικισμό)

Διευκολύνει

τη

διασταύρωση

Μέσω της διαδικασίας των διασταυρωμένων λογαριασμών (verified
accounts) οι χρήστες μπορούν να είναι σίγουροι για την αυθεντικότητα

πληροφοριών

των λογαριασμών που ακολουθούν

Διαθέτει εργαλεία εύρεσης

Παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης με λέξεις-κλειδιά ή με τη χρήση

Διαθέτει

hashtag

εργαλεία

οπτικοποίησης
Διευκολύνει

την

Πληθώρα

εφαρμογών

προσφέρουν

δυνατότητα

άμεσης

οπτικοποίησης
παροχή

οπτικού υλικού

Προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών σε κάθε tweet,
χωρίς να μειώνονται οι διαθέσιμοι χαρακτήρες (280).

Πίνακας 2.1.

Το Twitter ως πλατφόρμα (“platform”)
Η παρούσα ανάλυση θα ήταν ελλιπής αν δεν εξέταζε το Twitter και ως πλατφόρμα, μιας
και η υπόσταση του αυτή όχι μόνο καθορίζει την ευρύτερη λειτουργία του, αλλά

επηρεάζει και τη – διαρκώς εξελισσόμενη – σχέση του με τη δημοσιογραφία. Σύμφωνα με
τους van Dijck, Poell και De Waal, με τον όρο πλατφόρμα εννοούμε «μια
προγραμματιζόμενη

ψηφιακή

αρχιτεκτονική

σχεδιασμένη

να

οργανώνει

τις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών - όχι μόνο απλών χρηστών αλλά και εταιρικών
οντοτήτων και δημόσιων φορέων. Προσανατολίζεται προς τη συστηματική συλλογή, την

αλγοριθμική επεξεργασία, την κυκλοφορία και τη κεφαλαιοποίηση των δεδομένων των
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χρηστών» (2018: 4). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι πλατφόρμες δεν είναι ούτε
ουδέτερες, ούτε κατασκευάσματα που δεν φέρουν αξίες – αντιθέτως συγκεκριμένες
νόρμες και αξίες είναι προγεγραμμένες στην αρχιτεκτονική της πλατφόρμας. Σε
συμφωνία, ο Bruns τονίζει ότι η ουδετερότητα των πλατφόρμων συνίσταται μόνον στο
ότι δε σχετίζονται άμεσα με κάποιο συγκεκριμένο ειδησεογραφικό οργανισμό ή μια

βιομηχανία – καθεμία από αυτές έχει ωστόσο εμπορικά συμφέροντα και ενστερνίζεται
μια συγκεκριμένη ιδεολογία (2018: 248). Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι μεγάλοι παραδοσιακοί
οργανισμοί έχουν περισσότερη δύναμη ακόμη και στα πλαίσια των πλατφόρμων, όπου
εκμεταλλεύονται την εκτός πλατφόρμων επωνυμία που έχουν χτίσει σε βάθος χρόνου.
Ωστόσο στο Twitter ειδικά, ο ελάχιστος σχεδιασμός διεπαφής χρήστη και το
περιορισμένο εύρος δυνατοτήτων για την προσαρμογή του προφίλ του λογαριασμού
εμποδίζει τον όποιο σημαντικό εταιρικό φορέα από το να έχει πιο διακριτή παρουσία στο
Twitter από εκείνες των απλών και μεμονωμένων χρηστών (2018: 249).
Τρόπω τινά, ο όρος πλατφόρμα δίνει έμφαση στην αδιάσπαστη σχέση μεταξύ των
διαδικτυακών και των κοινωνικών δομών. Οι πλατφόρμες δεν αντικατοπτρίζουν την
κοινωνία απλώς αλλά παράγουν τις κοινωνικές δομές στις οποίες ζούμε (van Dijck, Poell

& De Waal 2018: 2). Οι van Dijck, Poell και De Waal χρησιμοποιούν ακόμη των όρο
«κοινωνία των πλατφόρμων» (platform society) για να υπογραμμίσουν ότι η καθεμία

από τις πλατφόρμες δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα αλλά εξελίσσονται στο πλαίσιο
ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος που διέπεται από τη δική του λογική - πρόκειται

δηλαδή για μια κοινωνία όπου κυριαρχεί όλο και περισσότερο ένα (συντριπτικά
εταιρικό) παγκόσμιο διαδικτυακό οικοσύστημα πλατφόρμων (platform ecosystem), το

οποίο καθοδηγείται από αλγόριθμους και τροφοδοτείται από δεδομένα (van Dijck, Poell
& De Waal 2018: 4).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δύο δεδομένα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δημοσιογραφία.
Από τη μια, οι ίδιες οι πλατφόρμες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να καταστούν
κεντρικοί κόμβοι στην παραγωγή, κυκλοφορία και εμπορευματοποίηση ειδήσεων
αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες δεδομένων αλλά και χαρακτηριστικά που έχουν
ειδησεογραφικό αντίκτυπο. Από την άλλη, μια μεγάλη ποικιλία διαδικτυακών
παραγωγών περιεχομένου χρησιμοποιούν εκτεταμένα τις πλατφόρμες για τη διανομή
και την κεφαλαιοποίηση του περιεχομένου τους. Ως αποτέλεσμα, ειδησεογραφικοί
οργανισμοί ανά τον κόσμο στηρίζονται όλο και περισσότερο στις υπηρεσίες που
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προσφέρουν οι κρατούντες τεχνολογικοί κολοσσοί, αφενός τροφοδοτώντας το
«ολιγοπώλιο του διαδικτύου» (Σμυρναίος 2018), αφετέρου προσαρμόζοντας το
περιεχόμενο τους σύμφωνα με τους μηχανισμούς που επιβάλει το νέο αυτό περιβάλλον.
Άμεσο αποτέλεσμα, είναι οι αυξανόμενες πιέσεις στο δημοσιογραφικό επάγγελμα που
έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά νέων προκλήσεων όπως την υποβάθμιση των εκδοτικών
αποφάσεων, την αυτονομία στην επιλογή ειδήσεων, την αυξανόμενη εξατομίκευση, την
πλήρη αναδιοργάνωση των οικονομικών σχέσεων

την ισορρόπηση μεταξύ των

θεμελιωδών δημοσιογραφικών αρχών και της αυτοματοποιημένης παραγωγής ειδήσεων
που κυριαρχούν αλγοριθμικές πρακτικές και δεδομένα (van Dijck, Poell & De Waal 2018).
Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προστεθεί και ο παράγοντας των μετρήσεων (metrics), με
τον όρο “analytics” να εισέρχεται στο καθημερινό λεξιλόγιο μέσων και δημοσιογράφων,
υπογραμμίζοντας την ολοένα και αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ εκδοτικών και εμπορικών
επιταγών. Η συστηματική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων που σχετίζεται με τη
συμπεριφορά του κοινού αποκτά διαρκώς μεγαλύτερο έδαφος, αναγκάζοντας μέσα και
δημοσιογράφους να προσαρμόζονται και να αναπροσαρμόζονται προς ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του περιεχομένου τους και προς διεκδίκηση μεγαλύτερης
ορατότητας και ευρύτερης κυκλοφορίας (Bruns 2018). Όπως σημειώνει ο Σμυρναίος
«αυτές οι πλατφόρμες μαζικής πληροφοριακής διαμεσολάβησης παράγουν μια
“αρχιτεκτονική του ορατού”» η οποία έχει καθοριστική σημασία για το τι μπορεί να γίνει
αντιληπτό από τον χρήστη (2018: 94). Ασφαλώς η υποταγή στους νόμους της αγοράς
έρχεται σε μεγάλο βαθμό σε αντιδιαστολή με τα δημοσιογραφικά ιδεώδη. Μπορεί το
φαινόμενο να είναι κάθε άλλο παρά νέο, όμως η φόρα με την οποία τα analytics εισήλθαν
στις αίθουσες σύνταξης, είναι καθοριστική για τις δημοσιογραφικές διαδικασίες.

Κατά συνέπεια, δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου η δημοσιογραφία εξαρτάται όλο και
περισσότερο στα κοινωνικά μέσα. Το κέρδος είναι μεγάλο, είτε αφορά στην αναζήτηση
πληροφορίων, στη διαμοίραση περιεχομένου, είτε στη σύνδεση με μεγαλύτερο κοινό.
Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Οι ειδησεογραφικοί
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν την προσοχή, το ενδιαφέρον και
φυσικά τα όποια οικονομικά οφέλη – που βρίσκονται σε αναντιστοιχία με αυτά των
πλατφόρμων (Pew Research Center 2016, παρατίθεται σε Bruns 2018: 261). Και μπορεί
οι ειδήσεις να μην είναι ο κύριος λόγος που οι χρήστες χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες,

είναι όμως ένα σημαντικός λόγος. Όπως παραδέχτηκε και ο ιδρυτής του Twitter Jack
Dorsey (βλ. παραπάνω), το Twitter οφείλει πολλά στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, εκ
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του αποτελέσματος, γίνεται εμφανές πώς παρόλο που οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί
και οι δημοσιογράφοι προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη δημοφιλία των πλατφόρμων
οι ίδιοι δεν επωφελούνται σημαντικά: δρώντας σε ένα «τρίτο μέρος» - σε ένα άγνωστο
έδαφος – χάνουν εν πολλοίς τον έλεγχο του πεπρωμένου τους και υπόκεινται στις «στις

ιδιοτροπίες» των όσων κατέχουν τις πλατφόρμες (Bruns 2018). Σύμφωνα με τον
Σμυρναίο, «η πληροφοριακή διαμεσολάβηση λειτουργεί ως ραχοκοκαλιά της ψηφιακής
οικονομίας ενώ συμβάλλει τα μέγιστα στην αναδιάρθρωση της πολιτιστικής και
μιντιακής βιομηχανίας (…)». Συνεπώς οι πλατφόρμες «εφαρμόζουν στρατηγικές κάθετης
και οριζόντιας συγκέντρωσης με στόχο τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο όλων των υποδομών,
υλικών ή άυλων που είναι απαραίτητες για την παροχή πληροφοριακής διαμεσολάβησης
προς τους χρήστες» (Σμυρναίος 2018: 95).
Η πρόσληψη του Twitter ως πλατφόρμα είναι σημαντική για την κατανόηση της
δημοσιογραφικής χρήσης του, αφενός γιατί ρίχνει φως στην παρασκηνιακή δράση και

στις αδιάκοπες πιέσεις που ασκούνται στα μέσα, και αφετέρου υπογραμμίζει ότι η
δημοσιογραφική χρήση των κοινωνικών μέσων και η προσαρμοστικότητα όχι μόνο λόγω
της τεχνολογικής τους υφής μα κυρίως λόγω της κοινωνικό-πολιτικής τους επίδρασης
είναι μονόδρομος. Ταυτόχρονα, δείχνει ότι οι τρεις διαστάσεις του Twitter που
αναλύθηκαν εδώ (ως παγκόσμιο χωριό ή αγορά, ως ρέον ειδησεογραφικό περιβάλλον και

ως πλατφόρμα) είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους – είναι κομμάτια του ίδιου παζλ
που ενωμένα παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα του μέσου και της δημοσιογραφικής
δυναμικής του.
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3. Μεθοδολογική προσέγγιση
3.1. Έρευνα στο Twitter
Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε (μέρος) πρότερου
μεθοδολογικού πλάνου που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
(Dagoula 2017) και μελέτησε αντίστοιχα τη δημοσιογραφική χρήση του Twitter στη
Μεγάλη Βρετανία. Η χρήση μέρος της μεθοδολογίας αυτής, σε μικρότερη εδώ κλίμακα,
έχει σειρά πλεονεκτημάτων, με βασικότερο των εντοπισμό των όποιων μεθοδολογικών
περιορισμών και της αντιμετώπισης αυτών ώστε να αφήσουν ανεπηρέαστο το
αποτέλεσμα της έρευνας. Επίσης έχουν μελετηθεί και αποκλειστεί ζητήματα Ηθικής και
Δεοντολογίας, που ενδεχομένως να ανέκυπταν.
Η επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας είναι μια κρίσιμη απόφαση, καθώς όχι μόνον ορίζει
τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζεται το αντικείμενο μελέτης, αλλά επισημαίνει
τις πτυχές εκείνες που είναι σημαντικό να μελετηθούν. Η «κατευθυντήρια αρχή» στη
διαδικασία εντοπισμού της «σωστής μεθόδου» είναι η καταλληλότητα (Flick 2007: 4).
Συνοπτικά, η παρούσα μεθοδολογία κάνει χρήση ποιοτικών μεθόδων, προσθέτοντας

παράλληλα στοιχεία από την ψηφιακή εθνογραφία - μια ψηφιακή μεθοδολογική

προσέγγιση που στηρίζεται στις αρχές της παραδοσιακής εθνογραφίας (Dagoula 2017).
Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν έμφαση στις διαδικασίες και τις έννοιες (Denzin & Lincoln

1998: 8) ή σύμφωνα με την Jennifer Mason η ποιοτική προσέγγιση αφορά στον τρόπο με
τον οποίο «ο κοινωνικός κόσμος ερμηνεύεται, κατανοείται, βιώνεται, παράγεται ή

συντίθεται» (2002: 3). Ο γενικός ορισμός των μεθόδων αυτών ενισχύει την αιτιολόγηση
της καταλληλότητας τους – όπως γράφουν οι Denzin και Lincoln οι ποιοτικοί ερευνητές
μελετούν τα υποκείμενα της έρευνας στα φυσικά τους περιβάλλοντα, προσπαθώντας να
κατανοήσουν ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα αυτά, προσεγγίζοντας τα μέσω της
νοηματοδότησης που τους δίνουν οι άνθρωποι (1998: 3).
Συνολικά το εμπειρικό μέρος αποτελείται από μεγάλης κλίμακας έρευνας στο Twitter και
θέτει τις βάσεις για μελλοντική, συμπληρωματική έρευνα που θα αφορά σε συνεντεύξεις
με δημοσιογράφους και θα εμπλουτίσει τα παρόντα ευρήματα. Ο μεθοδολογικός
σχεδιασμός βασίζεται στο επιχείρημα της Marwick ότι το Twitter μπορεί να ιδωθεί ως
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ένα «φυσικό περιβάλλον»5 που επιτρέπει την οριοθέτηση του ως πεδίο έρευνας αλλά και
την εστίαση στα χαρακτηριστικά του. Ένας από τους τρόπους που προτείνει για τη

μελέτη του είναι η ανάλυση λογαριασμών χρηστών (Marwick 2013: 116). Σε συμφωνία,
οι Bruns και Moe (2014) αντιλαμβάνονται το Twitter ως ένα πολύ-επίπεδο

επικοινωνιακό εργαλείο σύμφωνα με το οποίο η πλατφόρμα μπορεί να θεωρηθεί μια
σύνθεση διαφόρων στρωμάτων. Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι
λογαριασμοί των χρηστών – και δη δημοσιογραφικών, επιχειρώντας μεταξύ άλλων, να
εξεταστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις που απαντώνται στην πλατφόρμα. Για
παράδειγμα μερίδα αυτών επιλέγει απλώς να διαδώσει περιεχόμενο μέσω της
λειτουργίας του retweet, άλλοι δημοσιεύουν κυρίως πρωτότυπα tweets, ενώ υπάρχουν
και εκείνοι που ακολουθούν τη διαλογική προσέγγιση με χρήση της λειτουργίας του
mention (Einspanner et al., 2013).

Σε αυτό το πλαίσιο συναντώνται δύο υπό-πεδία μελέτης. Το βασικό ερευνητικό υλικό
είναι tweet, το οποίο θεωρείται ως μια ενιαία μονάδα δείγματος που ακολουθεί μια
ξεκάθαρη τυπική σύνταξη, μιας και πρόκειται για ένα απόσπασμα που περιορίζεται σε
280 χαρακτήρες. Αυτό ωστόσο εξετάζεται σε συνδυασμό με τα μεταδεδομένα, τα οποία
αποτελούν επίσης μέρος της ιδιοσυγκρασιακής φύσης της πλατφόρμας (Einspanner et
al., 2013). Καθώς τα κείμενα όλων των ειδών αποτελούν σημαντικό μέρος της

καθημερινής ζωής (Travers 2001: 5), υιοθετήθηκε η συλλογιστική της ψηφιακής
εθνογραφίας, η οποία τονίζει ότι το διαδίκτυο θα μπορούσε να θεωρηθεί μια «συλλογή
κειμένων» και η χρήση του για ερευνητικούς σκοπούς σημαίνει ότι ο ρόλος του ερευνητή
έγκειται στο να «αναπτύξει μια κατανόηση των σημασιών που βασίζονται και
εφαρμόζονται μέσω των διακειμένων πρακτικών» (Hine 2008) - ως εκ τούτου, η μέθοδος

βασίζεται στην παρατήρηση και ανάλυση των κειμένων, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται τα tweets.
Στο αρχικό πλάνο της έρευνας σημειώνεται ότι ο ερευνητής επρόκειτο να συλλέξει
tweets από τους τρεις λογαριασμούς παραδοσιακών μέσων, δύο λογαριασμούς
ψηφιακών μέσων, και έξι λογαριασμούς δημοσιογράφων, ωστόσο το δείγμα αυτό
επεκτάθηκε σε πέντε λογαριασμούς παραδοσιακών μέσων (μεταξύ των οποίων και
αυτός που ανήκει στο δημόσιο φορέα), δύο λογαριασμούς free press μέσων, τρεις αμιγώς
Ο όρος χρησιμοποιείται με την έννοια του όρου “field site” που χρησιμοποιείται για τα περιβάλλοντα που μελετούν οι εθνογράφοι,
ψηφιακοί και μη
5
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ψηφιακών μέσων και τέλος 10 λογαριασμούς δημοσιογράφων, με στόχο να αποκτηθεί
μια ευρύτερη εικόνα του ελληνικού δημοσιογραφικού Twitter, και να επιτευχθεί η
χαρτογράφηση αυτού. Τα κριτήρια επιλογής αυτών είναι αφενός η δημοφιλία τους στο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης (αριθμός ακολούθων) αλλά και το πόσο ενεργός είναι
λογαριασμός τους στο Twitter (αριθμός tweets). Από τους λογαριασμούς αυτούς
συλλέχθηκαν tweets για το διάστημα δύο μηνών που καλύπτει τον Ιανουάριο και το
Φεβρουάριο του 2019 μιας και από αυτό το σημείο και έπειτα παρατηρήθηκε επανάληψη
των ευρημάτων. Εφαρμόζοντας θεματική ανάλυση (“thematic analysis”) αλλά και
ανάλυση κειμένου (“textual analysis”), τα tweets μελετήθηκαν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
•

Δραστηριότητα του λογαριασμού: ώστε να αναγνωσθεί ο βαθμός χρήσης
του μέσου

•

Σύσταση των tweet: διακειμενικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά (π.χ.
χρήση συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων, χρήση emoticons κλπ.)

•

Συμμετοχικά χαρακτηριστικά: ανάλυση χρήσης των συμμετοχικών
στοιχείων (addressivity markers) που προσφέρει το μέσο (hashtags,
retweets και mentions).

Το δείγμα των tweets, που συλλέχθηκαν για την έρευνα αυτή αναλύθηκε και
γλωσσολογικά, ώστε να σημειωθούν οι γλωσσολογικές επιλογές κάθε μέσου ή
δημοσιογράφου – το πώς διαμορφώνονται και εκφράζονται τα tweets κάθε λογαριασμού
υποδεικνύουν τις επικοινωνιακές τεχνικές του κάθε μέσου ή δημοσιογράφου (Page et al
2014). Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι φυσικά το περιεχόμενο, για αυτό

ακολουθήθηκε διακειμενική ανάλυση. Όπως γράφει η Mason (2002) η διακειμενική

ανάλυση εγγράφων (όπου εν προκειμένω εμπίπτει και το Twitter) βασίζεται στην
αποδοχή ότι τα κείμενα αποτελούν «ουσιαστικά συστατικά του κοινωνικού κόσμου».

Περιπτωσιολογική μελέτη: Ελλάδα
«Η πρόσβαση των Ελλήνων στο Ίντερνετ και η χρήση του είναι χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες.
Μάλιστα το επίπεδο ψηφιακής ανισότητας στις χρήσεις του διαδικτύου στη χώρα μας είναι από τα
υψηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα αναφέρεται ως μία από τις χώρες που υστερούν
σημαντικά στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους χώρους εργασίας,
ενώ πάνω από το ένα πέμπτο των νοικοκυριών ακόμη δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι ψηφιακές
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δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ»
(Λεβέντη 2019)

Η εικόνα που σκιαγραφείται από πρόσφατη αναφορά του ΟΟΣΑ (Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι ένα από τα λίγα στοιχεία που έχουμε για
την ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης στην Ελλάδα, ενώ η ακαδημαϊκή έρευνα επί του
θέματος και ειδικά σε συνάρτηση με τη δημοσιογραφία είναι εν πολλοίς περιορισμένη.
Μια περιγραφική αποτύπωση προέρχεται από το Reuters Institute και το Digital News
Report που εκδίδει ετησίως και που περιλαμβάνει την Ελλάδα στις μελετώμενες χώρες
(αρχής γενομένης από το 2016). Στην πρόσφατη έκδοση της αναφοράς, γίνεται

αντιληπτό πώς η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνη: «η αγορά των μέσων μαζικής
ενημέρωσης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια αγορά τηλεοπτικών αναταραχών,
αδύναμο Τύπο (…) ενώ η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις είναι εξαιρετικά χαμηλή».
Παράλληλα, παρατηρείται μια εκ των υψηλότερων χρήσεων κοινωνικών και ψηφιακών
μέσων για ενημερωτικούς σκοπούς, ωστόσο τα αριθμητικά στοιχεία δεν συνάδουν πάντα
με τα ποιοτικά (Kalogeropoulos 2018). Ακόμη, όπως σημειώνει ο Καλογερόπουλος
(2018), η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες (από τις 37) όπου η χρήση των ειδήσεων
των κοινωνικών μέσων είναι υψηλότερη από τη χρήση της τηλεόρασης για ειδήσεις
(στον πληθυσμό που έχει σύνδεση στο διαδίκτυο). Σε αυτό το σκηνικό, το Facebook
εξακολουθεί να κυριαρχεί, ωστόσο υπάρχει μια αργή στροφή προς τις εφαρμογές
ιδιωτικών μηνυμάτων για ανάγνωση, δημοσίευση και σχολιασμό ειδήσεων, όπως σε
πολλές άλλες χώρες.

Πηγή: Digital News Report 2018, Reuters Institute
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Το παραπάνω γράφημα αποτυπώνει την κατάσταση, και παράλληλα υπογραμμίζει δύο
σημαντικά σημεία: την έλλειψη στοιχείων για το Twitter και την απουσία στοιχείων σε
ότι αφορά την άλλη πλευρά – αυτή των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων.

Μεθοδολογική διαδικασία
Σε πρώτη φάση καταγράφηκαν οι λογαριασμοί των μέσων και των δημοσιογραφικών
λογαριασμών, ώστε να γίνει η επιλογή εκείνων που αποτέλεσαν αντικείμενο της μελέτης.
Το εγχείρημα αποδείχθηκε δύσκολο, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική έλλειψη
επιβεβαιωμένων στοιχείων σε ό,τι αφορά στην ελληνική πραγματικότητα – γεγονός που
υπογραμμίζει εκ νέου ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε ότι αφορά στην Ελλάδα, και
ταυτόχρονα, τονίζει τη σημασία της παρούσας έρευνας.
Οι μιντιακοί και δημοσιογραφικοί λογαριασμοί συγκεντρώθηκαν στους παρακάτω
πίνακες εν είδει χαρτογράφησης (πίνακες 3.1. – 3.4.). Με κόκκινο σημειώνονται αυτοί που
τελικώς επιλέχθηκαν:
Κατηγορία

Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα

Αριθμός tweet

Όνομα

Αριθμός

Κατάταξη

λογαριασμού

ακολούθων

@skaigr

588K

271K

122

@kathimerini_gr

334K

307K

62

@real_gr

267K

504K

211

@protothema

251K

392K

16

@ERTsocial

71.2K

147K

88

@tovimagr

186K

301K

70

@naftemporikigr

167K

248K

81

@ta_nea

142K

149K
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σε

Alexa
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Παραδοσιακά
μέσα
Παραδοσιακά
μέσα

@parapolitika

50.9K

226K

84

@ethnosgr

17.9K

151K

175

Πίνακας 3.1. Παραδοσιακά μέσα στο Twitter – τα στοιχεία συλλέχθηκαν στις 01 Μαρτίου 2019

Κατηγορία

Free press
Free press

Όνομα

Αριθμός

λογαριασμού

ακολούθων

@athensvoice

267K

@lifomag

Αριθμός tweet

Αμιγώς ψηφιακά
μέσα
Αμιγώς ψηφιακά
μέσα
Αμιγώς ψηφιακά
μέσα
Αμιγώς ψηφιακά
μέσα
Αμιγώς ψηφιακά
μέσα
Αμιγώς ψηφιακά
μέσα

σε

Alexa
256K

237K

226K

Πίνακας 3.2. Free press μέσα στο Twitter – τα στοιχεία συλλέχθηκαν στις 01 Μαρτίου 2019

Κατηγορία

Κατάταξη

Αριθμός tweet

129
6

Όνομα

Αριθμός

Κατάταξη

λογαριασμού

ακολούθων

@enikos_gr

366K

465K

111

@protagongr

212K

171K

254

@in_gr

110K

421K

7

@news247gr

105K

249K

33

@zouglagr

41.1K

254K

5

@gazzetta_gr

32.1K

245K

20

σε

Alexa

Πίνακας 3.3. Αμιγώς ψηφιακά μέσα στο Twitter – τα στοιχεία συλλέχθηκαν στις 01 Μαρτίου 2019

Κατηγορία
Journalist
Journalist

Όνομα

Όνομα

Αριθμός

Αριθμός

λογαριασμού

ακολούθων

tweet

Popi Tsapanidou

@tsapanidou

631K

17.7K

Chatzinikolaou

nikolaou

Nikos

@NikosChatzi

630K

256K

Ακολουθούν
16.6K
34.1K
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Journalist

Kostas Vaxevanis

@KostasVaxev

425K

89.9K

2312

Journalist

Sia Kossioni

@SiaKossioni

257K

3894

1814

@dimoikonom

77.2K

3421

1759

@eantonopoul

71K

9821

2026

@spirosxaritat

70K

36K

1673

@kzoulas

61.4K

8808

694

@mdenaxa

54.4K

37.6K

3706

@antonissroit

48.1K

1212

568

@andritsos

43.5K

21.8K

6268

Aris

@xstefanou

46K

47.2K

1081

Kostas

@kgiannakidis

40.5K

24.5K

1544

Elli Stai

@ellistai

38.3K

802

145

@Elbarbie

31.4K

5800

1654

@mariaakrivo

20.7K

16
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Journalist

Aris Portosalte

Journalist

Dimitris

Journalist

Eva

Journalist

Oikonomou
Antonopoulou

Spiros Xaritatos

Journalist

Konstantinos

Journalist

Maria Denaxa

Journalist

Zoulas

Nikos Evagelatos

Journalist

Antonis Sroiter

Journalist

Nikos Andritsos

Journalist
Journalist
Journalist
Journalist
Journalist

Paschos

Mandravelis
Chatzistefanou
Giannakidis
Manos Voularinos

Journalist

Eleni Varvitsiotis

Journalist

Maria Akrivou

Journalist
Journalist
Journalist
Journalist
Journalist

Manos Niflis

Nikos Ypofantis

anis

@ArisPortosal
te
u

ou
os

@Nikosevagel
atos
er

@Mandravelis

@Manos

Voularinos
@ManosNiflis
u

123K

69.3K

45.2K

28.9K
18.9K

13.5K

4108

30.6K

9347
11.5K

8580

314

1291

194
4176

@NYpofantis

20.4K

6630

3165

Giorgos

@papachristos

17.5K

2540

1015

Panos Haritos

@panosharito

20.2K

8604

1045

Anna

Bousdoukou
Papachristos

@AnnaKynthia
gio
s

17.5K

1808

1144
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Journalist

Babis

@babis2009

17.4K

2084

249

Journalist

Anastasios

@telloglou

14.5K

87K

2001

Nikos Fillippidis

@pitrofos4

17.2

3473

1161

Journalist
Journalist

Papadimitriou
Telloglou

Aris Dimokidis

@arisdimokidi
s

11.7K

11.6K

1218

Πίνακας 3.4. Δημοσιογράφοι στο Twitter - τα στοιχεία συλλέχθηκαν στις 01 Μαρτίου 2019

Μετά την επιλογή του δείγματος, στοχεύοντας στην περαιτέρω χαρτογράφηση,
πραγματοποιήθηκε ανάλυση των περιγραφικών και βιογραφικών χαρακτηριστικών των
προφίλ (Lasorsa et al 2012, Molyneux 2018). Ακολούθησε το φιλτράρισμα και η
κατηγοριοποίηση των tweets σε αυτά που περιλαμβάνουν πρωτογενές περιεχόμενο και
σε αυτά που διαμοιράζονται περιεχόμενο άλλου λογαριασμού (retweets). Στη συνέχεια

τα tweets με πρωτογενές περιεχόμενο αναλύθηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά που

αναφέρθηκαν παραπάνω (δραστηριότητα του λογαριασμού, θεματική των tweet,
σύσταση των tweet, και συμπερίληψη των συμμετοχικών χαρακτηριστικών).
Τέλος, σημαντική είναι μια σύντομη αναφορά στους μεθοδολογικούς περιορισμούς: ο
βασικός περιορισμός της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας αφορά τη συλλογή δεδομένων,
μιας και τα tweets συλλέχθηκαν συνολικά, γεγονός που αποκλείει πιθανώς διαγραμμένα
tweets. Από άποψη εσωτερικής εγκυρότητάς της έρευνας - δηλαδή της συνέπειας της –
αυτή μπορεί να αποδειχθεί μόνο με την περαιτέρω επανάληψη της έρευνας σε

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο,. Από άποψη γενίκευσης των αποτελεσμάτων, με άλλα
λόγια της εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, αυτή είναι πιθανόν να επηρεάζεται από
την επιλογή του δείγματος. Ωστόσο, προς ενίσχυση αυτού του σημείου, ενισχύθηκε η
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος με την επιλογή των δημοφιλέστερων και των πιο
ενεργών εκ των λογαριασμών. Τέλος, όπως συμβαίνει σε κάθε ποιοτική έρευνα, αυτή
ενέχει μεγάλο βαθμό ερμηνείας – αυτό σημαίνει πώς οι επιστημολογικές, οντολογικές και
μεθοδολογικές διεργασίες του ερευνητή επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την ερμηνεία αυτή
(Denzin & Lincoln 1998: 23, 26). Στην παρούσα έρευνα, εντούτοις, μέσω της διαφάνειας
των κριτηρίων και της μη συμμετοχικής παρατήρησης έγινε προσπάθεια μετριασμού της
ερμηνευτικής συμβολής του ερευνητή.
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4. Ευρήματα και Συζήτηση
4.1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά
Ως περιγραφικά χαρακτηριστικά ενός λογαριασμού θεωρούνται τα βιογραφικά στοιχεία
που περιλαμβάνει κάθε μέσο ή δημοσιογράφος στο λογαριασμό του. Σύμφωνα με τους
Molyneux et al. (2018) η κωδικοποίηση των βιογραφικών σημειωμάτων έχει νόημα,
καθώς απαντώνται διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα αποτελεί και την αρχική

εντύπωση που αποκομίζει ο χρήστης του Twitter για το μέσο ή το δημοσιογράφο. Οι
προσεγγίσεις των δημοσιογραφικών λογαριασμών μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα ή
τα στοιχεία του εργοδότη τους, αναφορά σε κάποιο άλλο δημοσιογράφο ή
ειδησεογραφικό οργανισμό, κάποιο αναφορικό «αποποίησης ευθυνών» (disclaimer)
(όπως για παράδειγμα ότι η χρήση retweet δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ενστερνίζονται
το περιεχόμενο τους), αναφορά στον τομέα που εργάζεται ο δημοσιογράφος, ή ακόμα και
προσωπικές πληροφορίες (2018: 1392).
Τα υπό-εξέταση μέσα της παρούσας έρευνας έχουν κατά κύριο λόγο δύο προσεγγίσεις:
είτε αναφέρονται στη δυναμική του μέσου

(π.χ. «η μεγαλύτερη εβδομαδιαία

εφημερίδα»), είτε τη χρήση κάποιου σλόγκαν (π.χ. «εδώ μιλάμε στον ενικό»). Ενδιαφέρον
έχει η περίπτωση του @lifomag όπου πέραν της δυναμικής αναφέρονται και οι πηγές που
αποδεικνύουν αυτή τη δυναμική («Μετρήσεις BARI-Focus /Google Analytics»). Έλλειψη
βιογραφικού σημειώματος

παρατηρείται σε δύο

περιπτώσεις

(@real_gr

και

@protagongr), ενώ ο λογαριασμός της @ERTsocial περιλαμβάνει μόνο σύνδεσμο προς
άλλη πλατφόρμα (Facebook). Σε τρεις περιπτώσεις το σημείωμα είναι και στα αγγλικά.

Η πλειοψηφία των μελετώμενων λογαριασμών ανήκει στην πρώτη κατηγορία – αυτή
δηλαδή που υπογραμμίζει τη δημοφιλία του μέσου (Πίνακας 4.1.):
Κατηγορία

Όνομα λογαριασμού

Bio

Mainstream media

@kathimerini_gr

Ενημέρωση, αναλύσεις και έρευνες με το κύρος της

Mainstream media
Free press

@protothema
@athensvoice

Καθημερινής. Twitter account of Greece's leading
Newspaper, Kathimerini

Greece’s No. 1 news site & best-selling Sunday
newspaper. Follow for breaking news, special
reports and more from @protothema / #protothema
Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα
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Free press

@lifomag

lifo.gr/

Το μεγαλύτερο πολυθεματικό σάιτ/

οδηγός της Ελλάδας--H Νο.1 σε αναγνωσιμότητα
εβδομαδιαία εφημερίδα (Μετρήσεις BARI-Focus

Net-native media

Πίνακας 4.1.

/Google Analytics)

The leading news site in Greece

@in_gr

Οι υπόλοιπες κατηγορίες αποτυπώνονται παρακάτω (Πίνακας 4.2.):
Κατηγορία

Όνομα λογαριασμού

Bio

Mainstream media

@skaigr

Η επικαιρότητα από το skai.gr

Mainstream media

@ERTsocial

http://www.facebook.com/ERTSocial

Mainstream media
/ Public Service

Net-native media
Net-native media

Πίνακας 4.2.

@real_gr

-

@enikos_gr

Εδώ μιλάμε στον ενικό.

@protagongr

-

Γίνεται αμέσως εμφανές ότι η προσέγγιση στο βιογραφικό σημείωμα δεν συνδέεται με
τη φύση του μέσου (παραδοσιακό, αμιγώς ψηφιακό ή free press) ενώ είναι αξιοπρόσεκτο
ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (@ERTsocial, @skaigr και @lifomag) δεν παρέχεται

σύνδεσμος προς την πλατφόρμα του μέσου ή προς τα άλλα κοινωνικά δίκτυα όπου
διατηρεί ο ειδησεογραφικός οργανισμός λογαριασμό.
Αναφορικά με τους δημοσιογράφους, τέσσερις εκ των δέκα (@NikosChatzinikolaou,
@dimoikonomu, @eantonopoulou και @mdenaxa) αναφέρουν το μέσο με το οποίο
συνδέονται επαγγελματικά. Τέσσερις επίσης περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλα
κοινωνικά μέσα (@tsapanidou, @KostasVaxevanis, @SiaKossioni και @eantonopoulou).
Στο σημείωμα της @mdenaxa περιλαμβάνεται τόσο disclaimer (“All views expressed,
solely mine.”), όσο και στοιχεία επικοινωνίας, καθιστώντας το ίσως το πληρέστερο.
Προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνονται μόνο στο βιογραφικό της @eantonopoulou
(“Happily

married

to

@Arkouman”),

οι

οποίες

μάλιστα

προηγούνται

των

επαγγελματικών. Τέλος, δύο λογαριασμοί (@ArisPortosalte και @kzoulas) δεν περιέχουν
καμία πληροφορία.

55

Κατηγορία

Όνομα λογαριασμού

Bio

Journalist

@tsapanidou

Instagram:
Facebook

http://instagram.com/tsapanidou/

http://facebook.com/ptsapanidou

profile:

Facebook

page: http://facebook.com/TsapanidouPopi/

E-

shop: http://fosgreece.com

Journalist

@NikosChatzinikolaou

Journalist

@KostasVaxevanis

χρήστης

Journalist

@SiaKossioni

journalist instagram account: @siakossioni Facebook

Journalist

@ArisPortosalte

-

Journalist

@eantonopoulou

Journalist

@dimoikonomu

Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ,μέλος Δ.Σ. της ENPA,εκδότης της
Realnews και των http://Real.gr και http://Enikos.gr
του

https://www.instagram.com/kostasvaxevanis/ …
account: @siakossioni
skai tv-skai 100,3

Happily married to @Arkouman, Journalist, anchor of
the

News

at

14:00

on

SKAI

https://www.instagram.com/evaantonopoulou/ …

tv.

Journalist

@spirosxaritatos

Δημοσιογραφος

Journalist

@mdenaxa

Correspondent in Paris for Greek Media: MegaTV,

Journalist

@kzoulas

-

RealNews, Real.gr, Real Radio, Enikos.gr. All views

expressed, solely mine. M@il: megatv.france@yahoo.fr
Πίνακας 4.3.

Ακόμα ένα περιγραφικό στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό της αμφίδρομης
«ακολούθησης» (following) - τον αριθμό των λογαριασμών που ακολουθούν μέσα και
δημοσιογράφοι. Όπως απεικονίζεται και παρακάτω, η πλειοψηφία των μέσων
ακολουθούν μικρό αριθμό λογαριασμών6, αίσθημα που εντείνεται αν αντιπαρατεθεί με

τον αριθμό των ακολούθων του μέσου. Το μικρότερο αριθμό ακολουθεί το @in_gr (14),
ενώ το μεγαλύτερο η @Αthensvoice (1453). Ενώ δεν παρατηρείται διαφορά μεταξύ
παραδοσιακών και αμιγώς ψηφιακών μέσων, είναι ενδεικτικό ότι οι λογαριασμοί των
free press ακολουθούν τους περισσότερους χρήστες. Ωστόσο, και σε αυτή την

περίπτωση, ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τον αριθμό αυτών
που ακολουθούν το μέσο. Ποιοτικά, παρατηρείται πώς πλειοψηφικά και με εξαίρεση
6

Οι μετρήσεις αυτές καταγράφηκαν την 1η Μαρτίου 2019
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κυρίως τα free press έντυπα, οι λογαριασμοί που επιλέγουν να ακολουθήσουν τα μέσα

ανήκουν σε άλλα μέσα, σε επίσημους φορείς, πολιτικούς αλλά και δημοσιογράφους (και
δη αυτούς που εργάζονται στο αντίστοιχο μέσο), επιβεβαιώνοντας εν πολλοίς τη χρήση
του Twitter ως newswire – την πηγή απ’ όπου μέσα και δημοσιογράφοι συλλέγουν

ειδήσεις, αλλά και ως φίλτρο. Παράλληλα δείχνει ότι προς εύρεση ειδήσεων στηρίζονται
λιγότερο σε απλούς πολίτες. Ενδεχομένως να αναζητούν πληροφορίες μέσω ενός tweetπρόσκλησης προς το κοινό και συλλέγοντας τις απαντήσεις των χρηστών, ωστόσο κάτι
τέτοιο δεν έγινε εμφανές μέσω της ποιοτικής έρευνας.
Οι δημοσιογράφοι ακολουθούν μεγαλύτερο αριθμό χρηστών από ότι οι λογαριασμοί των
μέσων, εντούτοις ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αριθμό των
ακολούθων τους. Τους περισσότερους χρήστες ακολουθεί ο @NikosChatzinikolaou
(34.1K) και τους λιγότερους ο @kzoulas (694). Συνοπτικά:
Κατηγορία

Παραδοσιακά μέσα
Παραδοσιακά μέσα
Παραδοσιακά μέσα
Παραδοσιακά μέσα

Όνομα λογαριασμού

Αριθμός

Αριθμός

ακολούθων

που

(followers)

(following)

@skaigr

588K

35

@real_gr

267K

272

@kathimerini_gr

Παραδοσιακά μέσα

@protothema

Free press

@athensvoice

Free press

Αμιγώς ψηφιακά μέσα
Αμιγώς ψηφιακά μέσα
Αμιγώς ψηφιακά μέσα
Πίνακας 4.4.

Κατηγορία

Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος

@ERTsocial
@lifomag

@enikos_gr

@protagongr
@in_gr

Όνομα λογαριασμού

334K
251K

71.2K
267K
237K
366K
212K
110K

χρηστών
ακολουθεί

377
192
630

1453
1400
14

215
47

Αριθμός

Αριθμός

ακολούθων

που

(followers)

(following)

@tsapanidou

631K

16.6K

@KostasVaxevanis

425K

2312

@NikosChatzinikolaou
@SiaKossioni

630K
257K

χρηστών
ακολουθεί

34.1K
1814
57

Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος
Πίνακας 4.5.

@ArisPortosalte

123K

8580

@eantonopoulou

71K

2026

@dimoikonomu

@spirosxaritatos
@kzoulas

@mdenaxa

77.2K
70K

61.4K
54.4K

1759
1673
694

3706

Η καταγραφή των στοιχείων αυτών παρακάτω αποτυπώνει τη μεγάλη αυτή
διαφοροποίηση:
Followers / Following (μέσα)
700000
600000

500000
400000
300000
200000
100000
0

Αριθμός ακολούθων (followers)

Αριθμός χρηστών που ακολουθεί (following)

Γράφημα 4.1.
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Followers / Following (δημοσιογράφοι)
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Αριθμός ακολούθων (followers)

Αριθμός χρηστών που ακολουθεί (following)

Γράφημα 4.2.

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά λειτουργούν ως ενδεικτικό της ορθής χρήσης του
μέσου, που μαζί με τη συχνότητα χρήσης του οδηγούν σε κάποια πρώτα συμπεράσματα
σχετικά με τη βαρύτητα που έχει για το κάθε μέσο/δημοσιογράφο.

4.2. Δραστηριότητα των λογαριασμών
Η δραστηριότητα των μέσων και των δημοσιογράφων στην πλατφόρμα επιβεβαιώνει (ή
αντίστοιχα απορρίπτει) την πρόσληψη του Twitter ως «ρέον ειδησεογραφικό πεδίο»,
όπου οι ειδήσεις δεν απαιτούν την συνεχή προσοχή των χρηστών, βρίσκονται όμως

διαρκώς στην ευχέρεια τους και στον περιβάλλοντα χώρο του Twitter (Hermida 2010).
Συγχρόνως, αποτελεί και ένα ενδεικτικό στοιχείο ενσωμάτωσης του δικτύου στις
δημοσιογραφικές πρακτικές και ρουτίνες.
Ποσοτικά παρατηρείται ότι τα μέσα χρησιμοποιούν το Twitter περισσότερο από τους
δημοσιογράφους, ωστόσο η χρήση αυτή δε μεταφράζεται σε ποιοτικούς όρους, μιας και
σχεδόν χωρίς καμία εξαίρεση, οι λογαριασμοί των μέσων αποτελούν ένα
αυτοματοποιημένο μέσο διάδοσης των ειδήσεων που αναρτώνται στη διαδικτυακή τους
πλατφόρμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι λογαριασμοί στο Twitter λειτουργούν ως ψευδόRSS feed με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση της κυκλοφορίας στις ιστοσελίδες των μέσων
μαζικής ενημέρωσης (Dagoula 2017: 226).
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Επιλέγοντας ως τυχαίο δείγμα το διάστημα μία εβδομάδας (επτά συνεχόμενων ημερών)
από το διάστημα των δύο μηνών για το οποίο συλλέχθηκε υλικό από το Twitter,
διαπιστώνεται ότι τα μέσα αναρτούν μεγάλο αριθμό tweet, με εξαίρεση το λογαριασμό
του @in_gr, που παρουσιάζει πολύ χαμηλή δραστηριότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα

μέσα. Ο αριθμός των tweets σε κάποιες περιπτώσεις είναι αισθητά μικρότερος τα
Σαββατοκύριακα, ακολουθώντας πιθανώς τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα των

μέσων. Όπως δείχνει και το γράφημα, η φύση του μέσου – ψηφιακή ή μη – αλλά και το
είδος του οργανισμού (δημόσιο μέσο, free press κ.ο.κ.) δεν καθορίζει το βαθμό
δραστηριοποίησης του στο Twitter.

Δραστηριότητα μέσων στο Twitter στο διάστημα μιας εβδομάδας
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Η συλλογή των tweet των δημοσιογράφων για το διάστημα των δύο μηνών που διήρκησε
η έρευνα (Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2019) δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές

διαβαθμίσεις μεταξύ τους και εν πολλοίς η χρήση του μέσου δε φαίνεται να καθορίζεται
από το μέσο στο οποίο εργάζονται αλλά πως πρόκειται για προσωπική επιλογή.
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Δραστηριότητα δημοσιογράφων στο Twitter
(Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2019)
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Μολαταύτα, η δραστηριότητα τους εντός της πλατφόρμας δε φαίνεται να καθορίζει τη
δημοφιλία τους σε αυτήν και θέτει ερωτήματα για τα κριτήρια του κοινού να
ακολουθήσει κάποιο δημοσιογράφο στην πλατφόρμα. Εικάζεται ότι σημαντικό ρόλο
παίζει η δημοφιλία εκτός Twitter, είτε αυτή καθορίζεται από το συνολικό
δημοσιογραφικό τους έργο, είτε από την περσόνα τους. Έκθεση του Pew Research δείχνει

ότι σχεδόν το ήμισυ (46%) των χρηστών τείνουν να ακολουθούν τους δημοσιογράφους
και σχολιαστές στο Twitter (Gottfried 2014) με στόχο την ενημέρωση, η μεταβλητή της
δημοτικότητάς τους ωστόσο, είναι φαινομενικά ανεξάρτητη από τη συχνότητα των
δημοσιεύσεών τους (ή σε ορισμένες περιπτώσεις και από το περιεχόμενο αυτών). Από τη
μία πλευρά, υπογραμμίζεται πώς ο ψηφιακός και ο μη ψηφιακός κόσμος είναι
αλληλένδετοι - η μη διχοτόμηση μεταξύ τους και η συνύπαρξη των χρηστών και στους
δύο κόσμους δείχνει μια συνεχή αλληλοεπίδραση που επηρεάζει τις αποφάσεις και τις

κινήσεις των χρηστών και στα δύο περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, τονίζεται και η διπλή
ύπαρξη των δημοσιογράφων ως επαγγελματιών των οποίων το έργο έχει αντίκτυπο
εντός και εκτός διαδικτυακών τόπων και, ως εκ τούτου, οι πρακτικές τους θα πρέπει να
αναπτύσσονται αναλόγως, ώστε να απεικονίσουν τον υπάρχοντα διάλογο μεταξύ των
αρένων αυτών (Dagoula 2017: 129-130).

Η μη συνοχή δραστηριότητας και δημοφιλίας αποτυπώνεται ακολούθως:
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Όνομα λογαριασμού
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4.3. Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας αφορά στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των
tweet που αποστέλλουν μέσα και δημοσιογράφοι. Αναφορικά με τα πρώτα, γίνεται

αντιληπτό πώς ασχέτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (παραδοσιακά, αμιγώς
ψηφιακά ή free press) τα μέσα χρησιμοποιούν το Twitter πανομοιότυπα: ο λογαριασμός
τους παρουσιάζεται ως ένα απολύτως αυτοματοποιημένο σύστημα, που προσομοιάζει
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ένα RSS feed – θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένα pseudo-RSS feed (Dagoula 2017). Τα
ευρήματα δείχνουν ότι κατά πλειοψηφία οι λογαριασμοί υιοθετούν τη δομή Τίτλος +

Σύνδεσμος αλλά και τις διάφορες παραλλαγές αυτού (π.χ. δήλωση + σύνδεσμος ή τίτλος +
ένδειξη περιεχομένου (ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ) + σύνδεσμος) αναρτώντας ουσιαστικά άρθρα που
έχουν αναρτηθεί προηγουμένως στην ιστοσελίδα τους. Ο στόχος των tweet αυτών είναι
να δουν οι χρήστες της πλατφόρμας τα tweet και εν συνεχεία, να ακολουθήσουν τους
συνδέσμους, αυξάνοντας τη διαδικτυακή κυκλοφορία του ιστότοπου.
Μερικά παραδείγματα της δομής αυτής είναι:










Εξηγήσεις Καλλιάνου για την κακοκαιρία «Ωκεανίς» https://t.co/hHKeeNhcFQ (@Athensvoice)
ΣΕΒ: 1 στους 3 Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του - Ποιες επιστήμες
έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα https://t.co/X1EfWOvlWz (@enikosgr)
Βενεζουέλα: Οι οχτώ στους δέκα πλήττονται από διατροφική ανασφάλεια
https://t.co/UX34u2rwmD (@in_gr)
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας https://t.co/EY0fQyijAa
(@Kathimerini)
Σαρώνει η «Ωκεανίς»: Άνεμοι ταχύτητας 140 χλμ/ώρα, χιόνια και χιλιάδες κεραυνοί
https://t.co/bV01moPrwf (@lifomag)
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εταιρεία στο Ιλινόις - Αρκετοί τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
https://t.co/F8sS32AqLY (@protothema)
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
https://t.co/F5RF8Q4i8l (@real_gr)
Σύγκρουση Τσίπρα-Καμμένου στη Βουλή Διεγράφη από τους ΑΝΕΛ ο Θ. Παπαχριστόπουλος
https://t.co/kOf9McucH9 (@ERTsocial)
"Νέα κυβερνητικά αεροσκάφη θα αγοράσει η Γερμανία μετά τη βλάβη στο αεροπλάνο της Μέρκελ
https://t.co/WCH4B3P3SZ #protagongr" (@protagongr)

Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου τα tweets αυτά περιλαμβάνουν κάποια άλλα
στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομα του συντάκτη, ή κάποια ένδειξη για το

περιεχόμενο (όπως σημειώθηκε παραπάνω), ωστόσο αυτά αποτελούν εξαιρέσεις και δε
συμβάλλουν στο να διαφοροποιηθεί η ομοιομορφία των λογαριασμών αυτών στο
Twitter. Σημαντικό είναι επίσης πως η εν λόγω ομοιομορφία δεν αφορά μόνο στο
χρονολόγιο κάποιου λογαριασμού, αλλά και μεταξύ των διαφόρων λογαριασμών, με

αποτέλεσμα ο επισκέπτης της σελίδας να μην αναγνωρίζει διαφορές μεταξύ των
διαφόρων μέσων. Παραδείγματα αυτών των εναλλακτικών τύπων tweet είναι:



Ηθοποιός ή ρεμπέτης; Του @yannisnenes https://t.co/bxqETKHZhK (@Athensvoice)
Έκαναν τη νύχτα μέρα οι οπαδοί της Λαμίας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ https://t.co/aJrIEXqlv0
(@enikosgr)

Μικρή, εν τούτοις σημαντική, διαφοροποίηση παρουσιάζει ο λογαριασμός του @skaigr
(και σε πολύ μικρό βαθμό ενίοτε του @Protagongr), που χρησιμοποιεί το σύμβολο # ώστε
να ενισχύσει την ευρεσιμότητα των tweet του και να τους προσδώσει θεματική χροιά.
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Παρόλο που αυτό δε συμβαίνει στο σύνολο των tweet, επισημαίνεται μια προσπάθεια
διαφοροποίησης από το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αλλά και μια πιο επιδέξια
χρήση του μέσου (Engesser & Humprecht 2015). Όπως δείχνουν και τα παραδείγματα:






#Διάρρηξη

σε

#σπίτι

αστυνομικού

https://t.co/2EUR63mYPP (@skaigr)

στον

#Ασπρόπυργο

#αστυνομικός

Ο δημοσιογράφος του ARD Μάρτιν Πολάνσκι τουίταρε ότι ο #Σταϊνμάγερ ήταν ήδη στο αεροπλάνο
για την απογείωση, όταν άρχισε να βγάζει καπνούς ο ένας κινητήρας https://t.co/D8zMiJDqnF
(@skaigr)
Στα #επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πτολεμαΐδα την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου κατά τη
διαμαρτυρία μερίδας πολιτών αναφέρθηκε η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα
#Γεροβασίλη κατά την επίσκεψη της για την ορκωμοσία των αποφοίτων της Σχολής
Πυροσβεστικής. https://t.co/xdcVcYzhJw (@skaigr)
Η νέα σύσκεψη στο Μέγαρο #Μαξίμου, μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών, θα γίνει εντός της
ημέρας, ωστόσο ο χρόνος πιέζει, αφού στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η παράταση που έχει δοθεί στο
#νόμοςΚατσέλη. #τράπεζες https://t.co/e2aRSKgz7q (@skaigr)

Συνολικά, η εξέταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του Twitter δίνει έμφαση στο
γεγονός πώς η χρήση του Twitter από τους μιντιακούς οργανισμούς θυμίζει τα πρώτα
χρόνια του Ιστού, όταν οι πρώιμες ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων απλώς

ανακύκλωναν το περιεχόμενο των εντύπων τους (Bardoel 2002). Η παρουσία ειδήσεων
στην πλατφόρμα είναι σίγουρα σημαντική μιας και συμβάλλει (ως ένα βαθμό) στη
δημιουργία του ρέοντος ειδησεογραφικού περιβάλλοντος που περιέγραψε ο Hermida
(2010). Ίσως μάλιστα ο όρος «παρασιτικός» που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν να είναι

υπερβολικός για να περιγράψει την προσφορά ειδήσεων στο Twitter, ωστόσο η σημασία
αυτής καθ’ ’αυτής της ειδησεογραφικής προσφοράς στην πλατφόρμα μπορεί να
αμφισβητηθεί: ο σκοπός της ύπαρξης της φαινομενικά περιορίζεται σε μια εκλεπτυσμένη
μορφή clickbait (refined version of clickbait) (Dagoula 2017).

Η εξέταση των γλωσσικών χαρακτηριστικών των λογαριασμών των μέσων απλώς
υπερθεματίζει τα παραπάνω ευρήματα. Η ανάλυση των διακειμενικών χαρακτηριστικών
με στόχο να αναδείξει τις πιθανές γλωσσικές επιλογές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς
μπορεί να αποκαλύψει τα διαφορετικά στυλ γραφής (τυπική / άτυπη, τεχνική,
συνομιλητική κ.ο.κ) αλλά και τη χρήση συναισθηματικού λόγου. Αφενός λοιπόν είναι ένας
σημαντικός δείκτης για το κατά πόσον οι φορείς των μέσων ενημέρωσης ομαλοποιούν
τα μέσα ώστε να ταιριάζουν με τις τρέχουσες πρακτικές τους (Singer 2005), αφετέρου η
γλώσσα και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται είναι ένα έμμεσο στοιχείο της
μεταβαλλόμενης φύσης της σχέσης μεταξύ διαφόρων παραγόντων των μέσων μαζικής
ενημέρωσης και του κοινού και υπογραμμίζει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ
και οι δημοσιογράφοι ενθαρρύνουν το κοινό να συμμετάσχει. Με άλλα λόγια, η γλώσσα
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μπορεί να λειτουργήσει ως η πρόσκληση των μέσων και των δημοσιογράφων προς το
κοινό, ώστε να συμμετάσχει στις δημοσιογραφικές διαδικασίες ή και στο διάλογο. Όπως
γράφει και ο Lee τα μορφολογικά και διακειμενικά χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην

εικόνα που σχηματίζει ο χρήστης για το εκάστοτε μέσο ή δημοσιογράφο και
συμπληρώνει πώς η θετική πρόσληψη για κάποιο πρόσωπο μεταφέρεται εν συνεχεία και
στο δημοσιογραφικό τους προϊόν αλλά και στη συνολική θετική εκτίμηση του προσώπου
αυτού (2016: 108).
Ταυτόχρονα, η ανάλυση των διακειμενικών χαρακτηριστικών αναδεικνύει και τις
ιδιαιτερότητες της πλατφόρμας όπου εμφανίζεται μια «νέα ποικιλία γλώσσας» (Barton
& Lee 2013: 5) που στηρίζεται στη λογική της διαμεσολαβημένης (μέσω υπολογιστών)
γλώσσας και που χαρακτηρίζεται από μια σειρά στοιχείων όπως:







Ακρωνύμια και χρήση αρχικών (π.χ. lol)
Μειώσεις λέξεων
Ομόφωνα λέξεων ή αριθμών (π.χ. U για «εσείς» ή 2 για «προς»)
Στυλιζαρισμένη ορθογραφία
Emoticons (π.χ. :) για χαμόγελο, :( για να λύπη)
Μη συμβατική / στυλιζαρισμένη στίξη (π.χ. '!!!!!!!!')

Η θεωρητική αυτή προσέγγιση ωστόσο δεν αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας σε ότι αφορά στους μιντιακούς οργανισμούς, οι οποίοι δε δείχνουν
γλωσσικές διακυμάνσεις, ούτε παρέχουν δείγματα «πρόσκλησης» του κοινού στο
διάλογο. Όπως θα δούμε και παρακάτω η μη υιοθέτηση των μέσων απεύθυνσης από τα
μέσα – και δη της επιλογής mention που ενισχύει διαλογικές πρακτικές – λειτουργεί
ενισχυτικά για τα συμπεράσματα αυτά.

Αναφορικά με τους δημοσιογράφους, τόσο μορφολογικά όσο και γλωσσολογικά
παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών, αλλά και με τους λογαριασμούς
των μέσων. Η προσωπικότητα του δημοσιογράφου αλλά και οι προσωπικές του επιλογές
καθορίζουν τη χρήση του μέσου, ωστόσο γίνεται αμέσως φανερό ότι η πλατφόρμα
χρησιμοποιείται για αμιγώς επαγγελματικούς σκοπούς από όλους τους μελετώμενους
λογαριασμούς. Η επαγγελματική αυτή χρήση της παρουσιάζει διακυμάνσεις: οι
μελετώμενοι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν το Twitter για διάδοση ειδήσεων, για
διαφήμιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για πολιτικό (και ευρύτερο
σχολιασμό) αλλά και για διάλογο με το κοινό. Αξιοπρόσεκτο είναι πώς η πλατφόρμα δε
χρησιμοποιείται (τουλάχιστον ευθέως) ως περιβάλλον αναζήτησης ειδήσεων (ως
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newswire ή κατά την πρακτική του sourcing) όπως επισημαίνεται επανειλημμένως από
τη θεωρία. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις χρήσεις της πλατφόρμας από τους
δημοσιογράφους:
Ειδήσεις

Επαγγελματική

Σχολιασμό

Διάλογο

προβολή
@tsapanidou

@NikosChatzinikolaou
@KostasVaxevanis

■
■

@SiaKossioni

■

@dimoikonomu

■

■
■

@eantonopoulou

■

@spirosxaritatos
@mdenaxa

■

■

@ArisPortosalte

@kzoulas

■

■

■
■
■

■

Πίνακας 4.7.

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται αφορούν στο περιεχόμενο, αλλά και στο βαθμό
ενσωμάτωσης του μέσου - για παράδειγμα ο @KostasVaxevanis χρησιμοποιεί το Twitter
περισσότερο για επαγγελματική διαφήμιση και σχολιασμό, παρότι ειδήσεις, αν και οι
τελευταίες δεν εκλείπουν. Οι ειδήσεις εμφανίζονται κατά κόρον με την παρακάτω δομή:




"Εισαγγελέας προς #Νικος_Γεωργιαδης Είπατε ότι σας χτύπησαν με δημοσίευμα (Hot Doc) το
2016.Το 2011 υπήρχαν ίδια δημοσιεύματα στη Μολδαβία. Κάνατε σα να μη συμβαίνει τίποτα. Το
ίδιο κάνατε και όταν σας σταμάτησαν στο αεροδρόμιο ενώ φεύγατε. Γιατί;" (@KostasVaxevanis)
Το δικαστήριο δεν αναγνωριζει καν ελαφρυντικά #Νικος_Γεωργιαδης (@KostasVaxevanis)
"Η VOX POP απαντά στο συγκρότημα Μαρινάκη για τη δημοσκόπηση https://t.co/xemif8KUK8"
(@KostasVaxevanis)

Αξιοσημείωτος είναι ο λογαριασμός της @mdenaxa – η δημοσιογράφος χρησιμοποιεί το
μέσο κατά κύριο λόγο για την παροχή ειδήσεων με κύριο στόχο τη μετάδοση κάποιας
πληροφορίας. Τα tweets περιλαμβάνουν τον κορμό της είδησης και συνοδεύονται
συνήθως από πολυμεσικό υλικό (είτε φωτογραφία ή βίντεο). Η πρακτική αυτή διαφέρει

εν πολλοίς από τη συνήθη χρήση του μέσου για ειδησεογραφικούς σκοπούς, με τα tweet
των δημοσιογραφικών λογαριασμών να παρέχουν κυρίως σύνδεσμους και δη προς
προσφιλή για τους δημοσιογράφους μέσα. Μερικά παραδείγματα από το λογαριασμό της
@mdenaxa υπογραμμίζουν την προσέγγιση της:
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γαλλίας είχε δηλώσει χθες πως τα «Tα Κίτρινα Γιλέκα είναι
ταραξιες που επιθυμούν την επανάσταση». Εμπρηστικές δηλωσεις εκανε την Πρωτοχρονιά και ο
Μακρόν. (@mdenaxa)
Ενα συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε απερίγραπτο χάος
στο 9ο διαμερισμα του Παρισιού, έδωσε στη δημοσιότητα ο ιταλός δημοσιογράφος Valerio
Orsolini, που διέμενε σε ξενοδοχείο ακριβώς απέναντι απο το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη
https://t.co/ZuRZLyyCUS (@mdenaxa)
Mάχη με το χρόνο δίνουν διασώστες στην Ισπανία. Προσπαθούν να σώσουν ένα μικρό αγοράκι δυο
ετών, που έπεσε σε πηγάδι βάθους 110 μέτρων, στην Μάλαγα. Επιπλέον δυσκολία η διάμετρος του
πηγαδιού που είναι μόλις 25 εκατοστά. Αν σωθεί το παιδάκι θα είναι από θαύμα
https://t.co/Agaw1SUVZB (@mdenaxa)
Τουλούζη: Σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουν τη γαλλική οικονομία, Κίτρινα Γιλέκα έστησαν
μπλόκα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διόδια στην Τουλούζη εμποδίζοντας την κυκλοφορία σε
δεκάδες φορτηγά https://t.co/w8nqYPstAW (@mdenaxa)

Αναφορικά με τις λοιπές προσεγγίσεις, η επαγγελματική προβολή συνίσταται κυρίως σε
συνδέσμους προς την ευρύτερη επαγγελματική δραστηριότητα των δημοσιογράφων ή
των συναδέλφων τους ή αφορά σε πληροφορίες σχετικά με το μέσο στο οποίο
εργάζονται. Αξίζει να σημειωθεί πως εδώ υπογραμμίζεται η άμεση επαγγελματική
προβολή όπως προκύπτει από την ανάλυση των original tweet - ωστόσο πολλοί
δημοσιογράφοι προβαίνουν σε έμμεση επαγγελματική προβολή, με τη χρήση του
retweet, προωθώντας ειδήσεις και περιεχόμενο που μοιράζεται ο οργανισμός τους
ειδησεογραφικού μέσου με το οποίο συνεργάζονται (π.χ. @NikosChatzinikolaou).
Άμεση επαγγελματική προβολή
@NikosChatzinikolaou
@KostasVaxevanis

Καλημέρα! Καλή Κυριακή με δυνατή Realnews! Κυκλοφορεί με δύο υπέροχα
περιοδικά: Το Food and Travel και το Drive! Αξίζει να την διαβάσετε! Αξίζει να
την στηρίξετε! #realnews https://t.co/tJ9xk3svdB
Στο #Documento που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο και το οποίο θα γίνει
ανάρπαστο από τον Αντιπρόεδρο της καρδιάς μας, πολλές αποκαλύψεις
https://t.co/QGSFrx9LpS

Απάντηση Documento στην ανεπίτρεπτη ανακοίνωση του ΔΣΑ: Η δημοσίευση
είναι η ψυχή της δικαιοσύνης | Documento https://t.co/2xooh3ID16
@SiaKossioni

@eantonopoulou

Ο άγνωστος χρηματοδότης της Μαρέβα Γκραμπόφσκι την Κυριακή στο
Documento (Video) | Documento https://t.co/5zxs5Grx7t

Απο απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ μεγαλώνει! Το καθημερινό
μας ραντεβού θα ειναι στις 19.30. Περισσότερες ειδήσεις, πληρέστερη
ενημέρωση. https://t.co/hAoz7FFzcd
Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ https://t.co/NYqEvtfsbc
Σε μια περίοδο πυκνών πολιτικών εξελίξεων αποψε στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του ΣΚΑΙ καλεσμένη μας η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματα
@skaigr @SkaitvGR @kinimallagis @dimaristera @FofiGennimata
Δεν αποκλείεται αναβολή της Κ.Ο των Ανελ. Σε λίγο ρεπορτάζ του
@iasonaspipinis στις Ειδήσεις του @skaigr. #skainews2
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Καθημερινά στις 14.00 το πρώτο αναλυτικό δελτίο Ειδήσεων της ημέρας στον
@skaigr https://t.co/SKTnVVIUk8

Σε λίγο στις Ειδήσεις του @skaigr ο @manoliskostidis από την
Κωνσταντινούπολη για τις δηλώσεις Ερντογάν. https://t.co/OYrtv0lhvC
Στην παρέα #Για_την_Ελλαδα με τον Spiros Xaritatos Official, οι ηθοποιοί της
Θεατρικής Ομάδας Ατόμων Με Αναπηρία -#ΘΕΑΜΑ, Έλη Δρίβα και Πάνος
Ζουρνατζιδης #ΕΡΤ1 #spirosxaritatos 22/02 https://t.co/x9AtiKrdX5

@spirosxaritatos

Ο αγαπημένος #Γιάννης_Ζουγανέλης στον Spiros Xaritatos Official για τον
αείμνηστο #Σάκη_Μπουλά και την δύσκολη καθημερινότητα μας. Μέσα από
την δική του ματιά. #Για_την_Ελλαδα #ΕΡΤ1 21/02 https://t.co/iVo3oiGeot

Πίνακας 4.8.

Μεγάλο βαθμό διακυμάνσεων εμπεριέχει και ο σχολιασμός – παρότι κατά κύριο λόγο
εμπίπτει στην κατηγορία του πολιτικού σχολιασμού, ο προσδιορισμός συνιστά θεματική
δήλωση περιεχομένου. Μπορεί οι γλωσσικές επιλογές να διαφέρουν και να υπόκεινται σε
κριτήρια

προσωπικής

προσωπικότητα

και

επιλογής
την

του

δημοσιογράφου,

υπό-διαμόρφωση

μαρτυρούν

διαδικτυακή

περσόνα

όμως

την

του

κάθε

δημοσιογράφου. Σε σύγκριση ωστόσο με τους λογαριασμούς των μέσων, οι
δημοσιογράφοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη γλωσσική ευελιξία – ισορροπούν μεταξύ
επίσημης και ανεπίσημης γλώσσας (τυπικής και άτυπης), δίνοντας μια προσωπική χροιά
στο λογαριασμό τους, γεγονός που μπορεί να έχει τον αντίκτυπο που σημείωσε ο Lee

(2016): να επιδρά αυτή η χροιά στη ευρύτερη δημοσιογραφική τους αξιολόγηση από το
κοινό. Αξιοσημείωτο είναι πώς σε κανέναν από τους λογαριασμούς δεν βρέθηκαν
παραδείγματα νέο-μεσικών πρακτικών που να υποδεικνύουν μια νέα, διαμεσολαβημένη,
ποικιλία γλώσσας (Barton & Lee 2013: 5). Τα παραδείγματα παρακάτω λειτουργούν
υποστηρικτικά στα εν λόγω συμπεράσματα:
Σχολιασμός
@KostasVaxevanis

Είναι γελοίο αλλά και αποκαλυπτικό. Ο Μητσοτάκης διαβάζει ως ομιλία του
το βιβλίο του Συριγου για τη Συμφωνία. Δεν κάνει τον κόπο να αλλάξει ούτε
τη σειρά των επιχειρηματιων #Βουλή https://t.co/uSLPdUigkv

Παρακαλώ την προσοχή σας. Ο Μπάμπης έκλεισε ραντεβού με ακαου αυτό δεν
πήγε και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την επιτυχία του που έκανε και RT τον
εαυτό του https://t.co/BvhIHFGCip
Η ευθύνη για την κάλυψη του #Νικος_Γεωργιαδης ανήκει αποκλειστικά στον
@kmitsotakis. Το ερώτημα είναι γιατί τον καλύπτει και τον διατήρησε ως
μυστικοσυμβουλο όλα αυτά τα χρόνια; Γιατί καθιστά συνενοχή τη ΝΔ; Τι τους
συνδέει τόσο στενά;
@ArisPortosalte

Ώθηση στην κεντροαριστερή διεύρυνση Τσίπρα δίνουν οι ευφάνταστες
τηλεοπτικές
εμφανίσεις
της
Μεγαλοοικονόμου!
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Είναι άλλη μια επιτυχημένη κίνηση Μαξίμου να ανοιχθεί σε ψηφοφόρους
εκτός
Κουμουνδούρου.
Την οποία αμαυρώνουν επαίσχυντοι στρατευμένοι κατά ΕΦΣΥΝ
δημοσιογράφοι!
Wanted..
Ο Πολάκης μαγνητοφώνησε τηλεφωνική συζήτηση του με Στουρνάρα κ την
δημοσιοποίησε!
Ο
Τσίπρας
κρατά
ακόμη
υπουργό
τον
Πολάκη.
Κυβέρνηση
μιας
θαυμάσιας..Δημοκρατίας!
Με σκηνοθέτη τον Φρανσις Φορντ Κόπολα..

Ξανά, μία από τα ίδια ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθεια Μαξίμου να καλλωπίσει την
πραγματικότητα, μετά τη Συμφωνία χωρίς να είναι γνωστές οι αλλαγές στο
Σύνταγμα
των
Σκοπίων:
Αύξηση κατώτατου μισθού σε συνθήκες ασθενικής οικονομίας
Έξοδος
στις
αγορές
με
πατερίτσες!
Ζωγραφική στο μουσαμά..
@eantonopoulou

Έλεος. Όχι άλλα alerts για την κακοκαιρία που θα περάσει τελικά ᾽᾽ξυστά᾽᾽
από την Αθήνα.
«Έπος» στην Βουλή μεταξύ Τσίπρα-Καμμένου με ψυχαναλυτικά και
ποιήματα.

@kzoulas

«Ειναι υποχρέωση όλων στο συλλαλητήριο να απομονώσουν τις ακραίες
ομάδες και να απέχουν από εκδηλώσεις και συνθήματα μίσους. Έχει υπάρξει
αρκετό εμφύλιο μίσος στην ιστορία αυτού του τόπου. Φθάνει»
(Είπε ο άνθρωπος που είχε κεντρικό σύνθημα «ή τους τελειώνουμε ή μας
τελειώνουν»)

Πίνακας 4.9.

Σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας με στόχο το διάλογο, παρατηρείται – κυρίως στο
λογαριασμό του @NikosChatzinikolaou αλλά και του @KostasVaxevanis – το στοιχείο
της αμφίδρομης ομαλοποίησης της πλατφόρμας, μιας και ο δημοσιογράφος χρησιμοποιεί
το Twitter κατά κύριο λόγο ως μέσο διαλόγου και συνδιαλλαγής, όχι μόνον με πολιτικούς,

μέσα και φορείς, αλλά και με πολίτες, υπερθεματίζοντας την κοινωνική πλευρά της
πλατφόρμας. Όπως επισημαίνεται και από τα παραδείγματα, και οι λογαριασμοί των
@ArisPortosalte και @dimoikonomu κάνουν χρήση της πλατφόρμας για αυτό το λόγο –
οι δύο τελευταίοι όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό.
@NikosChatzinikolaou

Διάλογος7
@1 Να είσαι καλά αγαπητέ μου Δημήτρη.Την αλήθεια είπα.

@1 @2 @enikos_gr @ManosNiflis Αυτό προφανως είναι το συνολικό ποσό.Οχι
αυτό που έφτασε από τη Siemens στον Τσουκάτο.
@1 @2 Δεν γνωρίζετε τον νόμο; Απαγορεύεται να αναφερθεί το όνομα.

Τα ονόματα των απλών πολιτών που δεν αποτελούν δημόσια πρόσωπα έχουν αντικατασταθεί από δείκτες για λόγους καλής
πρακτικής.
7
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@KostasVaxevanis

@thanosplevris @1 @NChatzinikolaou @MarevaGrabowski Δεν είναι
παρακολούθημα αλλά πρόσωπο σε δημόσιο έλεγχο
@1 @2 @3 Το μεγαλείο και ταυτόχρονα το πρόβλημα με τη Δημοκρατία είναι
η διάκριση των εξουσιών
@1 Το έγγραφο είναι γνήσιο και έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία πέρυσι. Τα
υπογεγραμμένα έγγραφα δεν υπάρχουν. Αυτά έχουν ανακτηθει από
κομπιούτερ του ΚΕΕΛΠΝΟ

@ArisPortosalte

@1 ΝΑΙ. Και αποδεικνύω με παράδειγμα την προπαγάνδα..

@1 Δικαίωμα σου, προφανώς, να έχεις για το συλλαλητήριο όποια άποψη
θέλεις. Δεδομένου όμως ότι οι πολίτες αυτοί που δεν κινητοποιούνται εύκολα
παραβρέθηκαν στο Σύνταγμα σε αυτό το εύρος είναι επιτυχία. Μην το
πιέζουμε άλλο..
@1 @2 Εγώ δεν βρίζω κανέναν. Κάνω σκληρή πολιτική κριτική, ποτέ κατά
προσώπου με υβριστικούς χαρακτηρισμούς όπως κάνεις εσύ. Οι ύβρεις όμως
είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής ανεπάρκειας! Όταν κάποιος δεν μπορεί να
εκφράσει γνώμη, όπως εσύ, καταφεύγει στις ύβρεις..

@dimoikonomu

@mdenaxa

@1 Όντως κάποιοι πρέπει να ντρέπονται γιατί απο πολυ νωρίς είπα ότι ήταν
λάθος η φωτο αλλά οι #εξηνταλεπτακιδες και τα συστηματακια συνέχισαν το
bullying
@1 Το απάντησα πάντως από χθες
@adiasistos Η φωτο ανέβηκε εκ παραδρομής έχετε δίκιο. Υπάρχουν χιλιάδες
παρόμοιες κι ακόμα χειρότερες σημερινές δεν αλλάζει το περιεχόμενο
https://t.co/bqh2m24tT3
@ProkopisDoukas @1 Για την Les Echos δεν μπορώ να κανω τίποτα. Aυτό
ειναι το λινκ της Figaro https://t.co/YZZEPcbV0z
@1 @2 @3 Σύμφωνοι, αλλα το να λέμε ότι ρίχνουν μόνο δακρυγόνα ή
καπνογόνα είναι λάθος. Περικυκλώνουν διαδηλωτές, φαίνεται και στο βίντεο
και πυροβολούν και με οπλα με πλαστικές σφαίρες. Εχουμε ρεκόρ τραυματιών
και ανθρώπων που έχασαν τα μάτια τους. Δεν έχει ξαναγίνει
@1 Δεν έχω απάντηση. Αυτά τα στοιχεία διάβασα σε ένα δημοσίευμα. Δεν
υπήρχε διευκρίνιση η αναφορά που να καλύπτει το ερώτημα σας.

Πίνακας 4.10.

4.4. Μέσα Απεύθυνσης (Addressivity Markers)
Προσθετικά στα παραπάνω λειτουργεί η εξέταση της χρήσης των μέσων απεύθυνσης:
των retweet, hashtag και mention. Μέσω της μελέτης του συνολικού δείγματος των
tweets προκύπτει πως στην πλειοψηφία τους οι λογαριασμοί των μέσων δεν κάνουν

χρήση του retweet. Εξετάζοντας στη συνέχεια ένα τυχαίο δείγμα της τάξης του 10% από

κάθε λογαριασμό, προκύπτει ότι μόνον οι λογαριασμοί της @ERTsocial και του
@protagon κάνουν χρήση του μέσου απεύθυνσης, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις
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αφορά σε θυγατρικά μέσα των κύριων λογαριασμών (και σε μία περίπτωση
δημοσιογράφο του μέσου). Για παράδειγμα:
@ERTsocial:







RT @RADIOTILEORASI: Το επεισόδιο με τίτλο «Πέρα από τα όρια» της επιτυχημένης
#σειράς #ντοκιμαντέρ του Μενέλαου #Kαραμαγγιώλη, «Συναντήσεις…
RT @ERTProtiEidisi: Μιλάει στην @ERTProtiEidisi η #αρχαιολόγος που ξενάγησε τον
@PrimeministerGR στην Αγία Σοφία (video) https://t.co/yW0k…
RT @ERTsports: Μετά από μεγαλειώδη εμφάνιση η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» στον πρώτο
ημιτελικό του Intercontinental Cup την πρωταθλήτρια Αργεντινής Σαν…
RT
@ERTapeftheias:
15/02/2019
Απευθείας
Καθημερινή
ενημερωτική
εκπομπή
με
τη
@Mmarion9
,
τον
@Laskaratos_K και τον @nikosmertzanis Διαρκ…
RT @SpirosXaritatos: Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης #giatinelladaert #giatinellada
#Για_την_Ελλάδα ΕΡΤ Α.Ε. Για την Ελλάδα https://t.co/PWb5PZ3qN2

@protagongr:



"RT @bostanistasgr:
Μια τραχανόσουπα με γεύση από παλιά Ελλάδα, της Κικής
Τριανταφύλλη https://t.co/eY1QYriKly #bostanistasgr #recipes #sou…"
"RT @bostanistasgr: Σπιτική μαρμελάδα για θρεπτικά πρωινά! Μαρμελάδα πορτοκάλι,
της Νεκταρίας Κοκκινάκη https://t.co/cEMyAG6I8N #orange #…"

Οπτικά αυτό αποτυπώνεται ακολούθως:
Αναλογία tweets / retweets (μέσα ενημέρωσης)
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Αριθμός tweet
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0

0

0

0
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0
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Τυχαίο δείγμα

Aριθμός retweets

Γράφημα 4.6.

Σε αντίθεση με τα μέσα, οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν το retweet ευρύτερα, οι
προσεγγίσεις τους ως προς το μηχανισμό αυτό όμως διαφέρουν. Ενώ μία από τις
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συνηθέστερες χρήσεις της λειτουργίας αυτής είναι για διανομή περιεχομένου – και
κυρίως των μέσων στα οποία εργάζονται – η ανάλυση των λογαριασμών στην παρούσα
έρευνα δείχνει σαφώς πιο ευρύ φάσμα. Σαφώς πλειοψηφούν τα παραδείγματα διάδοσης
περιεχομένου με σκοπό την προσέλκυση κοινού σε άλλες πλατφόρμες: για παράδειγμα
στο λογαριασμό της @eantonopoulou τα περισσότερα retweets αφορούν το λογαριασμό

του @skaigr, του @NikosChatzinikolaou τον @enikosgr και της @tsapanidou το @ipopgr.
Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι μοιράζονται εκτενώς υλικό από λογαριασμούς συναδέλφων
τους αλλά και πολιτικών, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες μοιράζονται tweets
απλών χρηστών. Ποσοτικά αυτό αποτυπώνεται ακολούθως:

Αναλογία tweets / retweets (δημοσιογράφοι)
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Γράφημα 4.7.

Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η χρήση των λοιπών μέσων απεύθυνσης (hashtags και
mentions), δείχνοντας μια μη λεπτομερή ή επιδέξια χρήση του μέσου – αντιθέτως, η μη
χρήση των μέσων αυτών μαρτυρά μια αμηχανία, ιδιαίτερα αν την αναλογιστούμε σε

αντιπαραβολή με την σημασία και τη δυναμική των μέσων απεύθυνσης που
υπογραμμίζει η θεωρία.
Εξετάζοντας το συνολικό δείγμα των tweet (που κυμαίνεται από 2000-3000 tweets για

κάθε λογαριασμό, εκτός του @in_gr) παρατηρείται ότι οι λογαριασμοί των @skaigr,
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@ERTsocial και @protagongr κάνουν χρήση των εργαλείων αυτών – περισσότερο των
hashtags και λιγότερο των mentions. Μάλιστα για τους λογαριασμούς των @skaigr και
@protagongr ο αριθμός των hashtags είναι ιδιαίτερα υψηλός και στις περισσότερες
περιπτώσεις χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα hashtag.

Η εικόνα της χρήσης αυτής αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα:
Χρήση μέσων απεύθυνσης (μέσα ενημέρωσης, συνολικό δείγμα)
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Γράφημα 4.8.

Ποιοτικά, οι λογαριασμοί των @skaigr και @ERTsocial χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο
hashtags στα ελληνικά, τονίζοντας τη θεματική των tweet. Ιδιαίτερα ο λογαριασμός του
@skaigr κάνει εκτεταμένη χρήση αυτής της μεθόδου. Λαμβάνοντας υπόψη πως η χρήση
του hashtag επιτρέπει στους χρήστες να διεξάγουν διάλογο σχετικά με ένα συγκεκριμένο

θέμα και να τροφοδοτήσουν με τα δικά τους tweet μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα

στο Twitter, ο λογαριασμός του @skaigr γίνεται μέρος του feed αυτού. Ακόμη, τονίζοντας
συγκεκριμένες λέξεις, διευκολύνει τους χρήστες της πλατφόρμας στην εύρεση tweet
σχετικά με το θέμα που αναζητούν:


Στο σημείο βρίσκονται 2 διμοιρίες των #ΜΑΤ και πριν λίγα λεπτά ξεκίνησαν να πέφτουν οι πρώτες
κρότου

λάμψης,

εξαγριώνοντας



https://t.co/atA4IpOHpP



https://t.co/X3QESLTlvw

τους

διαμαρτυρόμενους.

#Κατερίνη

Πηγή:

Στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά είναι οι Μιλγουόκι Μπακς. #Τσιτσιπάς #Αντετοκούνμπο
Η κυβέρνηση Μέι ηττήθηκε στην Βουλή των Κοινοτήτων με διαφορά 230 εδρών
https://t.co/u9xIhpKvFc #Brexit #Μέι
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"Το #ΚίνημαΑλλαγής θα προχωρήσει προς τις εκλογές συντεταγμένα με αυτόνομη γραμμή, ενιαία
φωνή και πολιτική ενότητα και ενιαία εκλεγμένα όργανα αποφάσεων που θα δεσμεύουν όλους,



τόνισε η Φώφη #Γεννηματά https://t.co/0DCi5zlbPb"

Η #Αθήνα ενημερώνει τα #Σκόπια ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία τόσο της κύρωσης της
#συμφωνίαςτωνΠρεσπών όσο και του πρωτοκόλλου ένταξης της γειτονικής χώρας στο #ΝΑΤΟ
ως « #ΒόρειαςΜακεδονίας ». https://t.co/knKytBfc9d

Την πρακτική αυτή υιοθετεί σε μικρότερο βαθμό ο λογαριασμός της @ERTsocial και σε
ακόμη μικρότερο αυτός του @protagongr. Όπως προκύπτει μέσω της ποιοτικής
ανάλυσης, τα hashtags χρησιμοποιούνται κυρίως εν είδει αυτό-αναφορικότητας:
@ERTsocial:





Ο Α' κύκλος της συγκλονιστικής δραματικής σειράς @visavisoficial κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις
22:00, στην #ΕΡΤ1, σε Α' τηλεοπτική μετάδοση https://t.co/qdE3w3E9o3
#Κρήτη: Σήμερα τοποθετούνται 2 #γέφυρες – Ανυπολόγιστες οι ζημιές https://t.co/oGP6tljCBy
https://t.co/Q93xhKl7g0
"Παρακολουθήστε #live την ομιλία του Προέδρου της @neademokratia @kmitsotakis στην
παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την Υγεία.
#ΕΡΤ2 #ERTnews https://t.co/DBTBvoZWbe"
"Η συζήτηση στη #Βουλή για τη #Συμφωνία_των_Πρεσπών - Στο βήμα ο @PrimeministerGR
@atsipras #live #ΕΡΤ1 #ERTnews https://t.co/M00YOw0K0F"

@protagongr:







"Παπαχλιμίτζος στο απόσπασμα! | Ρέα Βιτάλη https://t.co/E5dcZYTCpc #Πολακης
#protagongr"
"Πού θα πάει το Οσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας; https://t.co/zKgV1kT2w8 #photography
#protagongr #oscarnoms"
"Νέα κυβερνητικά αεροσκάφη θα αγοράσει η Γερμανία μετά τη βλάβη στο αεροπλάνο της Μέρκελ
https://t.co/WCH4B3P3SZ #protagongr"
"Πώς η Google και το Facebook «πνίγουν» την ψηφιακή
δημοσιογραφία
https://t.co/GcD5engIma #protagongr"
"Γκάλης: «Ο αθλητισμός είναι διασκέδαση, όχι μίσος και πόλεμος» https://t.co/wMHIuIqfL0
#protagongr #sports https://t.co/AuPvagXidG"
"Βενεζουέλα: Σε διάλογο καλεί η Ρωσία Μαδούρο και Γκουαϊντό https://t.co/QXLQoCfwu4
#protagongr https://t.co/aOofHlGXkw"

Αναφορικά με τους δημοσιογράφους, η χρήση των hashtag είναι χαμηλή (όπως φαίνεται
και στο γράφημα παρακάτω), με εξαίρεση τους λογαριασμούς των @KostasVaxevanis
και @SpirosXaritatos, που υιοθετούν την πρακτική αυτή. Παρότι ο @KostasVaxevanis
χρησιμοποιεί τα hashtags σε μικρότερο βαθμό από τον @SpirosXaritatos, ποιοτικά
επιδεικνύει επιδεξιότερη χρήση αυτού του μέσου απεύθυνσης εισάγοντας το σύμβολο #

σε ονόματα για να προσδώσει θεματική διάσταση. Παρόλα αυτά και στα δικά του tweet,
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όπως και του @SpirosXaritatos, τα hashtag, προβάλλουν εμμέσως το μέσο με το οποίο
συνεργάζονται. Όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα:





Το δικαστήριο δεν αναγνωριζει καν ελαφρυντικά #Νικος_Γεωργιαδης (@KostasVaxevanis)
#Novartis_Gate: Ραγδαίες εξελίξεις - Κλητεύσεις σε εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα | Documento
https://t.co/fdA4wOv31z (@KostasVaxevanis)
Οι δωσιλογοι ξανάρχονται. Στο #Documento της Κυριακής https://t.co/7wYak6aYZX
(@KostasVaxevanis)
Στο #Documento που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο και το οποίο θα γίνει ανάρπαστο από
τον Αντιπρόεδρο της καρδιάς μας, πολλές αποκαλύψεις https://t.co/QGSFrx9LpS
(@KostasVaxevanis)

Αντίστοιχα:







Η #Άννα_Πλεύρη Λέκτορας Νομικής και Εκπαιδεύτρια Διαιτησίας- Διαμεσολαβησης στον Spiros
Xaritatos Official για την Διαιτησία στην Ενέργεια σε διεθνές επίπεδο #Για_την_Ελλαδα #ΕΡΤ1
1/03 https://t.co/JbJq3GOTup (@SpirosXaritatos)
Καλό μήνα! Κοντά μας η τραγουδοποιός #Κατερίνα_Ντούσκα στην πρώτη τηλεοπτική της
συνέντευξη! (@SpirosXaritatos)
Στις 13:00
#Για_την_Ελλαδα στον Spiros Xaritatos Official #ΕΡΤ1
1/03
https://t.co/hngvSQgwcx (@SpirosXaritatos)
Στην παρέα #Για_την_Ελλαδα με τον Spiros Xaritatos Official, οι ηθοποιοί της Θεατρικής Ομάδας
Ατόμων Με Αναπηρία -#ΘΕΑΜΑ, Έλη Δρίβα και Πάνος Ζουρνατζιδης #ΕΡΤ1 #spirosxaritatos
22/02 https://t.co/x9AtiKrdX5 (@SpirosXaritatos)
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης #giatinelladaert #giatinellada #Για_την_Ελλάδα ΕΡΤ Α.Ε. Για την
Ελλάδα https://t.co/PWb5PZ3qN2(@SpirosXaritatos)
Ήπειρος: Αχέροντας, Αώος και το ιστορικό Γεφύρι της Κόνιτσας! #Για_την_Ελλαδα με τον Spiros
Xaritatos Official #ΕΡΤ1 28/02 https://t.co/FDwoh9I8ou (@SpirosXaritatos)
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Γράφημα 4.9.
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Μολονότι τα hashtag υπογραμμίζεται από τη θεωρία ως ένα από τα βασικά συστατικά
της πλατφόρμας που «υφαίνει τον ιδιοσυγκρασιακό» χαρακτήρας της με στοιχεία

κοινωνικότητας (Van Dijck 2013: 72), τα μέσα και οι δημοσιογράφοι δε φαίνεται να
ενστερνίζονται την άποψη αυτή. Πρότερη έρευνα στο βρετανικό δημοσιογραφικό
Twitter προτείνει ως δυνητικούς λόγους της μη χρήση τους πρωτίστως την έλλειψη

χρόνου και τη μη κατανόηση της πιθανής του χρησιμότητας (Dagoula 2017) αλλά και την
άποψη ότι τα hashtags μπορεί να είναι «αισθητικά καταστρεπτικά» (Victor 2013).
Ο τελευταίος δείκτης που είναι ιδιαίτερα σημαντικός είναι η χρήση του σημείου
αναφοράς ή της απάντησης (@), μιας και αυτή η μεταβλητή καταδεικνύει τη μέτρηση της
ενθάρρυνσης του διαλόγου από τα ΜΜΕ ή τους δημοσιογράφους. Ποσοτικά, τα στοιχεία
δείχνουν

χαμηλό

αριθμό

συμπεριλήψεων

των

αναφορών

στα

tweets

των

ειδησεογραφικών λογαριασμών, σημειώνοντας και πάλι το βαθμό (μη) απόκρισης στους
χρήστες αλλά και την ελάχιστα κοινωνική πτυχή της πλατφόρμας – η κοινωνικότητα του
Twitter δε φαίνεται να αξιοποιείται πλήρως. Η μελέτη τυχαίου δείγματος (10%) από το
σύνολο των tweet των μιντιακών οργανισμών αποτυπώνει τη χαμηλή αυτή χρήση:
Χρήση mentions (μέσα ενημέρωσης, τυχαίο δείγμα)
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Γράφημα 4.10.

Ποιοτικά, η χρήση των mentions από τους ειδησεογραφικούς λογαριασμούς εξυπηρετεί

αυτό-αναφορικούς σκοπούς. Για παράδειγμα ο @skaigr αναφέρεται σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα στα @SkaitvGR και @skaigr, ενώ ο λογαριασμός του @protagongr σε
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δημοσιογράφους του μέσου, στοχεύοντας σε πρώτη φάση στην αύξηση της δημοφιλίας
του και σε δεύτερη φάση στην προσέλκυση ενδιαφέροντος στα κείμενα που αναρτούν
στην ιστοσελίδα του μέσου. Ευρύτερη χρήση των mentions κάνει ο λογαριασμός της

@ERTsocial που περιλαμβάνει αναφορές σε πολιτικούς, ωστόσο η απεύθυνση δεν έχει
κοινωνικό χαρακτήρα – στόχος δεν είναι η ανάπτυξη διαλόγου, όπως γίνεται εμφανές και
από τα παραδείγματα:







Παγκόσμια #Ημέρα #Ραδιοφώνου: Μήνυμα τoυ γενικού γραμματέα του ΟΗΕ @antonioguterres
https://t.co/QrXDufB9pR https://t.co/hj7LlVyYkN (@ERTsocial)
#Brexit: Συνάντηση @theresa_may - @JunckerEU στις Βρυξέλλες https://t.co/eH2MJZhxzt
https://t.co/AvfdUzqRXf (@ERTsocial)
Στο Σαρμ ελ Σέιχ ο @PrimeministerGR για τη Σύνοδο ΕΕ – Αραβικού Συνδέσμου
https://t.co/lCVNP0veW3 https://t.co/1sM2H4bhiM (@ERTsocial)
.@realDonaldTrump:
Έχουμε
σημειώσει
μεγάλη
πρόοδο
με
την
Πιόνγιανγκ
https://t.co/tTFf37bbD4 https://t.co/GTwOxzBW1t (@ERTsocial)
".@kmitsotakis : Η ελεύθερη δημοσιογραφία είναι πυλώνας της Δημοκρατίας
https://t.co/CDl2dqCeix https://t.co/mtuMeSTx70" (@ERTsocial)

Ακόμη:









Απόψε στις Ειδήσεις του @skaitvgr εκτάκτως στις 19.30 με τη Σία Κοσιώνη. Νέες απειλές Ακάρ και
αναφορές για «Γαλάζια Πατρίδα». Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο,
προειδοποιεί, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Μυστήριο με τη σύλληψη Έλληνα στρατιωτικού στον
Έβρο. https://t.co/iPGfyiU0Xa (@skaigr)
Στα Νέα του @SkaitvGR στις 14:00: Εκλογικός πυρετός στα κόμματα. - Μυστικές συναντήσεις και
κατατμήσεις δήμων, λίγο πριν τις κάλπες. Οι "γέφυρες" και τα σενάρια για λίστα
https://t.co/CtONoSffce (@skaigr)
"Ζητείται πολίτης που να έχει πάρει αυτή την εποχή δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με τους ίδιους
όρους που συνοδεύουν το δάνειο του υπουργού της Κυβέρνησης. #Πολάκης #Θεοδωράκης Πηγή:
https://t.co/VETVhDOD5O, Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook" (@skaigr)
"Πότε θα κάνει εκλογές ο Τσίπρας; | Κ. Γιαννακίδης @kgiannakidis https://t.co/tPUqfxWSuH
#protagongr https://t.co/2543gPZax1" (protagongr)
"Γιατί να πληρώνουμε για τους εκδότες; | Κώστας Γιαννακίδης @kgiannakidis (protagongr)
"Κουβέντες Τσίπρα στο πόδι, επικίνδυνες… | Χρήστος Μιχαηλίδης @cmichaelides09
https://t.co/8LApz8o79Z #protagongr" (protagongr)
"Shopping Star: η εκδίκηση της συμβατικής μας ντουλάπας | Λ. Σταμπούλογλου @Lilasta
https://t.co/orWDyjbzLt #shoppingstargr #protagongr https://t.co/2tG5khcB4C" (protagongr)

Αντίστοιχα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση των mentions από τους
δημοσιογράφους είναι σχετικά χαμηλή – αναλογικά οι αριθμοί δείχνουν ότι οι
δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, ωστόσο, η ποιοτική ανάλυση
υπογραμμίζει ότι οι αναφορές αφορούν περισσότερο σε κάποιο μέσο ή λειτουργούν
περιγραφικά.

Πέρα

από

τους

@NikosChatzinikolaou,

@KostasVaxevanis

και

@ArisPortosalte, οι λοιποί δημοσιογράφοι εμπλέκονται από ελάχιστα εως καθόλου σε
διαλογική διαδικασία. Ακόμα όμως και στους προαναφερθέντες, δε παρατηρείται χρήση
του μέσου απεύθυνσης με σκοπό την εύρεση ειδήσεων ή την αμιγώς παροχή
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πληροφοριών στους χρήστες – τα mentions τους είτε αποκρίνονται σε κάποια
ερωτήματα, είτε απευθύνουν χαιρετισμό σε κάποια πρόσωπα, ενώ σε κάποιες

περιπτώσεις επιχειρούν να εμπλέξουν στο διάλογο κάποιο φορέα ή δημόσιο πρόσωπο.
Ποσοτικά, αυτό αποτυπώνεται ακολούθως:
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Γράφημα 4.11.

Ένα ακόμα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον αφορά στο διαχωρισμό μεταξύ «ενεργού» και
το «παθητικού κοινού» των δημοσιογράφων, ο οποίος δύναται να μετρηθεί από τον
αριθμό των retweets που λαμβάνουν τα μέσα και οι δημοσιογράφοι. Με άλλα λόγια, όπως
σημειώνουν οι Engesser & Humprecht (2015), ενώ ο αριθμός των ακολούθων δείχνει το

«παθητικό ακροατήριο» (passive audience) ενός λογαριασμού, ο αριθμός των retweets

είναι δείκτης του ενεργού ακροατηρίου τους (active audience). Tα retweets μπορούν να
θεωρηθούν ως μορφή έμμεσου διαλόγου, έστω κι αν απλώς συνιστούν διαμοίραση. Η
χρήση τους μπορεί να μην συνεπάγεται απαραιτήτως έγκριση του περιεχομένου του
tweet, αλλά συμβάλλει στην περαιτέρω διάδοση των tweets ενός λογαριασμού. Επιπλέον,

όπως υποστηρίζει ο Hermida (2016) «ο μηχανισμός αυτός παρέχει στους πολίτες τη

δυνατότητα να προσθέσουν ένα άλλο επίπεδο σημασίας στις ειδήσεις» - μια νέα
ερμηνευτική προσέγγιση. Έτσι η επιλογή του ποιο αλλά και ποιου χρήστη tweet θα λάβει

retweet συνιστά συμμετοχή στη διαδικασία και δείχνει προθυμία διαμοίρασης ενός
επιχειρήματος. Η συμπερίληψη σχολίων λειτουργεί ενισχυτικά.
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Στους μελετώμενους λογαριασμούς – τόσο μιντιακούς, όσο και δημοσιογραφικούς,
παρατηρείται δυσαναλογία μεταξύ των δύο ακροατηρίων. Η αιτία της παρατηρούμενης
δυσαναλογίας μπορεί να αναζητηθεί στην ποιοτική χρήση του μέσου, στη μειωμένη
κοινωνική του χρήση, αλλά και στο βαθμό που το κάθε μέσο ενθαρρύνει το διάλογο με το
κοινό. Το παρακάτω γράφημα δείχνει το μέσο όρο των retweet που λαμβάνουν τα μέσα
(στο σύνολο του δείγματος) και τον αριθμό των περισσότερων retweets που έχει λάβει
κάποιο tweet τους, αυτό δηλαδή που έχει διαμοιραστεί περισσότερο:
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Γράφημα 4.12.

79

Αντίστοιχα για τους δημοσιογράφους, τα στοιχεία απεικονίζονται ακολούθως:
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Γράφημα 4.13.

Τέλος, αναφορικά με τους δημοσιογράφους, έχει ενδιαφέρον η αντιπαραβολή «ενεργού»
και «παθητικού» ακροατηρίου:
Αριθμός ακολούθων
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Αναλογία παθητικού και ενεργού ακροατηρίου (δημοσιογράφοι)
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Γράφημα 4.14.
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5. Αντί επιλόγου
Η πηγή έμπνευσης για την παρούσα έρευνα είναι διπλή – από τη μια προέρχεται από
πρότερη μικρής κλίμακας έρευνα στο ελληνικό δημοσιογραφικό Twitter και από την
άλλη από αντίστοιχη, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα, στο αντίστοιχο βρετανικό. Η

πρώτη, έλαβε χώρα το 2012 και επαναληπτικά, προς επαλήθευση των αποτελεσμάτων
το 2014. Το Twitter μετρούσε τότε 6 και 8 χρόνια ζωής αντίστοιχα, όμως στο ελληνικό
περιβάλλον μόλις είχε αρχίσει να αποκτά εύρος και δημοφιλία, ενώ η δημοσιογραφική

του χρήση ήταν μάλλον περιορισμένη. Σε εκείνη την έρευνα, αναλύθηκαν τέσσερις
λογαριασμοί παραδοσιακών μέσων (Πρώτο Θέμα, Καθημερινή, ΣΚΑΙ και ΕΡΤ), τρεις
αμιγώς διαδικτυακών μέσων (Protagon, In και News247) και τρεις λογαριασμοί
δημοσιογράφων (Ν. Χατζηνικολάου, Π. Τσαπανίδου και Κ. Βαξεβάνης). Τα αποτελέσματα
της έρευνας καταγράφηκαν ως εξής (Dagoula 2012, 2015)8:

Σε ό,τι αφορά στα παραδοσιακά μέσα, οι λογαριασμοί τους στο Twitter
παρουσιάζονται ως ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που είναι άμεσα συνδεδεμένο
με την ιστοσελίδα τους. Τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη φάση φαίνεται πως
χρησιμοποιούν το μέσο αυτό ως ένα τρόπο διεύρυνσης του αναγνωστικού ή του
τηλεοπτικού τους κοινού. Διακρίνεται ένας βαθμός αμηχανίας, καθώς τα tweets
αποστέλλονται χωρίς κάποια σειρά σημαντικότητας ή επικαιρότητας - θα μπορούσε
να ειπωθεί με πλήρη απουσία ενός τύποις “agenda-setting”. Ένα εξίσου σημαντικό
στοιχείο αφορά στη θεματική ομοιογένεια που παρουσιάζουν τα μέσα μεταξύ τους
-

ένα φαινόμενο που δεν είναι νέο καθώς η κουλτούρα της “αντιγραφής-

επικόλλησης” αποτελεί πραγματικότητα και για τις ιστοσελίδες. Ένα ακόμη σημείο,
μάλλον ειρωνικό, που αφορά αυτήν την κατηγορία δημοσιογραφικών μέσων είναι
πως παρότι μέσω των παραδοσιακών πλατφόρμων τους ενθαρρύνουν το κοινό να
συμμετέχει μαζί τους στο διάλογο στα κοινωνικά μέσα, το αποτέλεσμα είναι μάλλον
αποθαρρυντικό: όποιος επιλέξει να το κάνει, καταφέρνει μόνο να τροφοδοτήσει τα
εκτός δικτύου μέσα με σχόλια και να ενισχύσει την υπάρχουσα μονόδρομη
επικοινωνία.
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στους λογαριασμούς των αμιγώς διαδικτυακών
μέσων που παρουσιάζουν ομοιότητες τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα παραδοσιακά

8

Το κείμενο εδώ παρατίθεται αυτούσιο από Dagoula 2015.
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κατά τη διάρκεια και των δύο φάσεων. Παρά την διαδικτύακη τους εξοικείωση, χάρη
στη ψηφιακή τους φύση, δεν παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά. Δε θα ήταν
υπερβολή να ειπωθεί πως η χρήση του αυτή εν πολλοίς “ακυρώνει” τη “κοινωνική”
υφή της πλατφόρμας και θυμίζει τα πρώτα χρόνια του Ιστού και τη διάχυτη
αδεξιότητα στη χρήση του.
Σχετικά με την τελευταία υπό μελέτη κατηγορία, αυτή των δημοσιογράφων, η
έρευνα ανέδειξε πολλές διαφορές στο πώς επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το
Twitter, ωστόσο ένα γενικό χαρακτηριστικό είναι πως οι λογαριασμοί τους είναι
περισσότερο προσωπικοί και λιγότερο επαγγελματικοί - συνεπώς η χρήση του
μέσου είναι ευθέως ανάλογη με την προσωπικότητα του εκάστοτε δημοσιογράφου.
Μερικά σημεία διαφοράς με τα παραδοσιακά και τα διαδικτυακά μέσα είναι πως
παρουσιάζεται μεγαλύτερη ελευθερία λόγου και διατύπωσης, περισσότερη έμφαση
στην επικοινωνιακή πλευρά και πολυεπίπεδη συνοχή με τον εκτός δικτύου κόσμο
τόσο στη δημοφιλία τους όσο και στο περιεχόμενο των tweet τους, που πλειοψηφικά
αφορούν την εκτός δικτύου επαγγελματική δραστηριότητα τους. Οι μελετώμενοι
δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση του retweet - της
διάδοσης κάποιου tweet που έχει διατυπωθεί από κάποιο άλλο πρόσωπο - και
συμμετέχουν στο διάλογο, χωρίς ωστόσο να λείπει η προώθηση του
δημοσιογραφικών τους δραστηριοτήτων στο παραδοσιακό μέσο που εργάζονται.
Μολονότι οι λογαριασμοί των δημοσιογράφων διαφέρουν από αυτούς των λοιπών
μέσων, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν καινοτομία για το
δημοσιογραφικό πεδίο.
Επτά χρόνια μετά το πρώτο στάδιο της έρευνας και πέντε χρόνια μετά από το δεύτερο,
λίγα φαίνεται να έχουν αλλάξει. Μάλιστα αντιπαραβάλλοντας θεωρία και εμπειρική
προσέγγιση, η δεύτερη φαίνεται να συμφωνεί περισσότερο με τα ευρήματα των Messner
et al, που κι αυτά χρονολογούνται στο 2012. Αντιγράφοντας από το θεωρητικό μέρος:

Οι μελετώμενοι λογαριασμοί Twitter έδειξαν ελάχιστα στοιχεία προσωπικής
αλληλεπίδρασης με τους ακολούθους τους στο Twitter, το οποίο χρησιμοποιούταν
κατεξοχήν ως μια «υπηρεσία RSS streaming για ειδήσεις που προωθούν και
αναδιανέμουν περιεχόμενο που είχε δημοσιευτεί προηγουμένως» (Messner et al
2012: 20, An et al., 2011: 1). Όπως σημειώνουν οι Messner et al ενώ το Twitter
υιοθετείται πλήρως από τους μιντιακούς οργανισμούς, η δυναμική του για την
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οικοδόμηση κοινοτήτων ή την ανάπτυξη σχέσεων παραβλέπεται ευρέως (2012:
20).

Θα μπορούσε να ειπωθεί ωστόσο, πως υπάρχουν παραδείγματα που διαφοροποιούνται,
δείχνοντας δείγματα αμφίδρομης ομαλοποίησης. Όπως έδειξαν τα ευρήματα κάποια από
τα μέσα (π.χ το @skaigr) και κάποιοι από τους δημοσιογράφους (@NikosChatzinikolaou,
@KostasVaxevanis,

@mdenaxa)

επιχειρούν

μια

αμφίδρομη

ομαλοποίηση

της

πλατφόρμας: μεταφέρουν νόρμες και πρακτικές (αλλά και την εκτός Twitter
δημοσιογραφική τους περσόνα) στο περιβάλλον της πλατφόρμας αλλά ταυτόχρονα
προσαρμόζουν τις δημοσιογραφικές πρακτικές τους στον ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα
του Twitter. Η αμφίδρομη αυτή ομαλοποίηση έρχεται σε συμφωνία με τους Lasorsa et al

(2012), ωστόσο δεν επιβεβαιώνει πλήρως την τυπολογία που διατύπωσαν οι Broersma
και Graham (2016) και που περιλαμβάνει επτά χρήσεις της πλατφόρμας από πολιτικούς
δημοσιογράφους. Κάποιες χρήσεις είναι ολότελα εμφανείς μέσα από την έρευνα στο
Twitter – για παράδειγμα, η δημοσίευση (publishing), η προώθηση (promoting) και το

branding. Άλλες υπονοούνται μερικώς (για παράδειγμα η δικτύωση και η διασύνδεση)

ενώ οι πληροφορίες δεν επαρκούν για να επιβεβαιωθούν – όπως π.χ. ο ελεγχος/ σάρωση
(monitoring) και το sourcing.

Αναφορικά με τη δεύτερη πηγή έμπνευσης, την έρευνα που αφορά στο Ηνωμένο
Βασίλειο, αυτή συνέβαλλε κατά πολλούς τρόπους (τόσο θεωρητικά όσο και
μεθοδολογικά) και ταυτόχρονα παρείχε ένα χρήσιμο συγκριτικό αναλυτικό εργαλείο –
ένα συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων, που για τις ανάγκες της παρούσης έρευνας
έχει προσαρμοστεί αναλόγως (Dagoula 2017: 218):
Παράμετροι

Παγκόσμια αγορά

Πρόσληψη σύμφωνα

Πραγματικότητα

Πραγματικότητα

με τη θεωρία

(μέσα)

(δημοσιογράφοι)9

Διάδοση ειδήσεων και

Προσωπική

εκλεπτυσμένο clickbait

επαγγελματική

Αμφίδρομη

Ομαλοποίηση

Ελάχιστα

ομαλοποίηση

(μεταφορά νορμών και

αμφίδρομης

πρακτικών

ομαλοποίησης

Το

Twitter

παγκόσμια αγορά
Ομαλοποίηση

ως

στο

και

προβολή
δείγματα

Twitter)
Τα στοιχεία εδώ είναι πλειοψηφικά, καθώς στους δημοσιογράφους απαντώνται μεγάλες διαφοροποιήσεις και υπάρχουν (όπως
σημειώθηκε και στην ενότητα των ευρημάτων) διαφοροποιήσεις στις προσεγγίσεις.
9
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Ρέον ειδησεογραφικό
πεδίο (ambient news
environment)

Το Twitter ως ρέον
ειδησεογραφικό πεδίο

Το Twitter ως ρέον
ειδησεογραφικό πεδίο

Διαφοροποιήσεις

–

κατά πλειοψηφία μη
ρέον

ειδησεογραφικό

πεδίo
Δραστηριότητα

Υψηλή δραστηριότητα

Υψηλή δραστηριότητα

Διαφοροποιήσεις

από

τους δημοσιογράφους
(πλειοψηφικά: χαμηλή
δραστηριότητα)
Εστίαση

Απευθείας ειδήσεις

Εκλεπτυσμένο clickbait

Διαφοροποιήσεις

από τα μέσα μέσω

πλειοψηφικά: προβολή

ειδήσεων

και

χωρίς

εκτεταμένος

θεματική ομοιομορφία

σχολιασμός
Διαφοροποιήσεις

Μέσα απεύθυνσης

Εξαιρετικά σημαντικά /

Ελάχιστος

(addressivity

η

ενσωμάτωσης

markers)

πλατφόρμας

Ακροατήριο

Συμμετοχή του κοινού

Μη εμφανής συμμετοχή

Μη εμφανής συμμετοχή

στις δημοσιογραφικές

του

του

διαδικασίες

δημοσιογραφικές

δημοσιογραφικές

διαδικασίες

διαδικασίες

ραχοκοκαλιά

της

βαθμός

/

/

πλειοψηφικά: χαμηλός
βαθμός ενσωμάτωσης

κοινού

στις

κοινού

στις
αλλά

ενσωμάτωση
διαλογικών
διαδικασιών

από

μεμονωμένες
περιπτώσεις
Περιεχόμενο
Πίνακας 5.1.

Αυθεντικό περιεχόμενο

Ψευδό-RSS feed

Αυθεντικό περιεχόμενο

Όπως γίνεται φανερό και από τον παραπάνω πίνακα υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ
της θεωρίας και της πραγματικότητας – της ρεαλιστικής χρήσης της πλατφόρμας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεωρητική προσέγγιση τους μέσου στοχεύει στην ενδελεχή
εξέταση του και στην καταγραφή της βέλτιστης χρήσης του (αλλά και των περιορισμών
του), γίνεται εμφανές πώς η ρεαλιστική χρήση του μέσου απέχει από την επιδιωκώμενη.
Ταυτόχρονα αναδεικνύονται προτάσεις για το πώς θα μπορούσε το Twitter να
ενσωματωθεί στις δημοσιογραφικές πρακτικές και αντί για τροχοπέδη ή επιβάρυνση της

ήδη φορτωμένης εργασιακής ρουτίνας, να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Μέσα από τη
θεωρία προτείνονται τουλάχιστον επτά τρόποι μέσω των οποίων μπορεί να συμβάλλει
στις δημοσιογραφικές διαδικασίες. Παράλληλα, σημειώνονται τα σημεία που μπορεί να
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επιβραδύνει αυτές – μέσω της κατανόησης των σημείων αυτών ωστόσο, μπορούν να
αποφευχθούν τα όποια εμπόδια. Εξυπακούεται πώς οι συνθήκες οφείλουν να το
επιτρέψουν, ειδικά σε επίπεδο δημοσιογράφων, υπό την έννοια ότι τα μέσα πρέπει να
προσφέρουν πρόσφορο έδαφος για την ενσωμάτωση των συνεχών αλλαγών.
Συνοψίζοντας, και έχοντας κατά νου θεωρία και έρευνα, γίνεται αντιληπτό ότι το Twitter
έχει στοιχεία παγκόσμιας αγοράς και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ρέοντος

ειδησεογραφικού πεδίου – απέχει ωστόσο από την έννοια του παγκόσμιου χωριού. Τα
υποκειμενικά κριτήρια ακολούθησης κάποιου λογαριασμού, και οι συζητήσεις περί filter
bubbles και echo chambers, δείχνουν ότι οι δυσκολίες είναι πανταχού παρούσες (όχι

όμως αδύνατον να ξεπεραστούν). Η κατανόηση και η εκπαίδευση δημοσιογράφων και
μέσων, αλλά και η υποστήριξη αυτής, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα.
Τέλος, όπως έχει σημειωθεί και αλλού, η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα διαρκώς
μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και υπό την άμεση
επιρροή των νέων (ή των κάθε εποχή νεότερων) τεχνολογικών εξελίξεων. Με το βλέμμα
στο Twitter συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι χρόνο με το χρόνο οι αλλαγές είναι

σημαντικές - ενδεικτική είναι η προσέγγιση για την πρόσληψη του ως πλατφόρμα και για
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αυτή επιφέρει. Νέοι όροι και κανόνες εισέρχονται
στο ήδη πολύπλοκο σκηνικό με αποτέλεσμα οι ισορροπίες διαρκώς να αλλάζουν. Θα
μπορούσε να ειπωθεί πώς η βιωσιμότητα της δημοσιογραφίας αλλά και η πρόοδος της
εξαρτώνται άμεσα από την προσαρμόστικοτητα στις νέες συνθήκες και από την
ικανότητα της να ακολουθήσει το ρυθμό των όποιων αλλαγών, χωρίς ωστόσο να
θυσιάζει τον πυρήνα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, τις δεοντολογικές και ηθικές
της αξίες, και το καθ’ όλα δημοκρατικό της ρόλο.
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6. Με λίγα λόγια (ή αλλιώς…συζητώντας!)
Στα ένατα γενέθλια του Twitter o ιδρυτής του και CEO της εταιρείας, Jack Dorsey,
απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους λέγοντας «οι δημοσιογράφοι ήταν ένα μεγάλο

μέρος του γιατί αναπτυχθήκαμε τόσο γρήγορα, και εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός
λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Twitter: για τις ειδήσεις (...). Δεν θα
είμαστε εδώ χωρίς εσάς»10, αναγνωρίζοντας αυτό που επισημαίνουν και ερευνητές ανά

τον κόσμο: το Twitter είναι ένα κοινωνικό δίκτυο με εξαιρετική δημοσιογραφική
δυναμική, την οποία λίγο ως πολύ, μέσα και δημοσιογράφοι αξιοποιούν (ή προσπαθούν
να αξιοποιήσουν).
Το Twitter είναι ένα κοινωνικό μέσο εξαιρετικά δημοφιλές - στη σύντομη ιστορία του, τα
5000 tweet ανά ημέρα έγιναν περισσότερα από 500 εκατομμύρια το 201911, ενώ ο
αριθμός των ενεργών χρηστών ανήλθε από 30 εκατομμύρια το 2010, σε 330 εκατομμύρια

το πρώτο εξάμηνο του 201912. Οι αριθμοί είναι σημαντικοί βέβαια για να αντιληφθούμε

το εύρος της δημοφιλίας του, ωστόσο, είναι ακόμα σημαντικότερο – τουλάχιστον από
δημοσιογραφικής πλευράς – το γεγονός ότι είναι βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις
των χρηστών που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για ενημερωτικούς σκοπούς και
που χαρακτηρίζουν εαυτούς ως «news lovers»13.

Το Twitter είναι ένα ανοιχτό δίκτυο, υπό την έννοια ότι ο καθένας έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες που διαμοιράζονται μέσω αυτού και η αρχιτεκτονική του βασίζεται αλλά

και καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις ειδήσεις. Κι αν στην αρχή θεωρήθηκε ως ένα
συνονθύλευμα

πρότερων

τεχνολογιών

«κάτι

μεταξύ

σύντομου

μηνύματος,

τηλεφωνήματος, email, και blog: λιγότερο φορτικό από το να διατηρείς ένα blog,
λιγότερο αποκλειστικό από το να μιλάς με κάποιον στο τηλέφωνο, λιγότερο επίσημο από
ένα email, και λιγότερο πολύπλοκο από τα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα» 14 γρήγορα το
αφήγημα μεταβλήθηκε: ο Farhi έκανε λόγο για την «έκρηξη του Twitter» 15, ενώ λίγο

αργότερα η Bruno αναφέρθηκε στο «Twitter effect» στη δημοσιογραφία (κατά το “The

Broersma, M. & Graham, T., 2016. Tipping the Balance of Power: Social media and the Transformation of Political Journalism. In The
Routledge Companion to Social media and Politics. New York: Routledge, pp. 89–103.
11 Internet Live Stats 2019, Διαθέσιμο σε: https://www.internetlivestats.com/
12 Statista, 2019. Διαθέσιμο σε: https://www.statista.com/
13 Digital News Report (2018). Διαθέσιμο σε: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-newsreport-2018.pdf [Τελευταία πρόσβαση: 16 Σεπτεμβρίου 2019]
14 Van Dijck, J. 2013. The Culture of Connectivity: A critical history of social media, Oxford: Oxford University Press
15
Farhi,
P.,
2009.
The
Twitter
Explosion.
American
Journalism
Review.
Διαθέσιμο
σε:
http://www.thepdfer.com/pdfs/Article.asp%3Fid=4756-12458.pdf.
10
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CNN effect”)16. Ίσως όμως αυτό που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον να είναι η
πρόσληψη του ως το «πρώτο προσχέδιο του παρόντος» ή ακόμη κι ως ένα «πρώτο
προσχέδιο της δημοσιογραφίας»17.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για το μέσο και συγκεκριμένα για αυτή τη δημοσιογραφική
δυναμική του διαφέρουν, ωστόσο μέσω ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας
προκύπτουν τρεις διακριτές προσλήψεις του Twitter: ως παγκόσμιο χωριό («global
village»), ως «ρέον ειδησεογραφικό περιβάλλον» («ambient news environment»), και ως
πλατφόρμα («platform»). Κάθε μια από αυτές τις προσλήψεις αναδεικνύει και μία

διαφορετική πτυχή του, ενώ συνολικά αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της επίδρασης
του μέσου και την σημαντική εξέλιξη του από ένα μέσο «εσωτερικής κατανάλωσης» της
εταιρείας Obvious (που άνηκε στους ιδρυτές του) σε ένα μέσο με εκατομμύρια χρήστες
παγκοσμίως με εν πολλοίς καταλυτική δράση σε πολιτική και δημοσιογραφία.

Ξεκινώντας με την πρόσληψη του ως «παγκόσμιο χωριό», αυτή συνειρμικά συνδέεται με
τη διαλεκτική σχετικά με το διαδίκτυο κατά τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του Ιστού αλλά
και με τον Marshall McLuhan που εν έτη 1962 έγραφε προφητικά πώς «η διαδικασία της
νέας ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης αναδημιουργεί τον κόσμο στην εικόνα ενός
παγκόσμιου χωριού»18. Η σημασία της πρόσληψης αυτής είναι διττή: η αίσθηση του

παγκόσμιου χωριού αφορά στην ευρεία συνδεσιμότητα, αλλά αφορά επίσης και στη
δημιουργία επίγνωσης της ύπαρξης κι άλλων «κατοίκων» (χρηστών) στο «παγκόσμιο
χωριό», υπό την έννοια ότι όλοι οι χρήστες αισθάνονται μέλη ενός ευρύτερου συνόλου.
Καλλιεργεί με άλλα λόγια την αίσθηση του ανήκειν – έτσι τα χρονολόγια των χρηστών
του Twitter δεν νιώθουν πώς τα μηνύματα τους είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω, αλλά

προσθέτουν στον ευρύτερο διάλογο. Φυσικά η έννοια του παγκόσμιου χωριού ενέχει μια
ουτοπιστική έκφανση, γεγονός που οδήγησε στην εναλλακτική θεώρηση του ως
«παγκόσμια αγορά»

19-

ένας όρος που όχι μόνο αποτυπώνει ότι οι ειδήσεις (ασχέτως

μορφής) αποτελούν «προϊόν προς κατανάλωση» αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύει πως τα

Bruno, N., 2010, Tweet first, verify later? How real-time information is changing the coverage of worldwide crisis events, Διαθέσιμο
σε: https://nicolabruno.files.wordpress.com/2011/05/tweet_first_verify_later2.pdf
17 Stross, R., 2016. Twitter Has an Old Media Problem. Here’s a Solution. The New York Times. Διαθέσιμο σε
https://www.nytimes.com/2016/10/27/opinion/twitter-has-an-old-media-problem-heres-a-solution.html?_r=1.
18 McLuhan, M. 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto: University of Toronto Press
19 Shah, N., 2008. From Global Village to Global MarketPlace: metaphorical descriptions of the global Internet. International Journal of
Media and Cultural Politics, 4(1), pp.9–26.
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κοινωνικά δίκτυα τροφοδοτούν την ύπαρξη ενεργού «κοινωνικού κεφαλαίου» (με την
έννοια του social capital)20.
Εκτός από «αγορά»,

το Twitter προσλαμβάνεται και ως «ρέον ειδησεογραφικό

περιβάλλον». Ο παραλληλισμός με το φυσικό περιβάλλον εξηγεί ίσως καλύτερα την
θεώρηση αυτή: οι ειδήσεις για το Twitter είναι όπως το οξυγόνο για το φυσικό
περιβάλλον. Οι ειδήσεις είναι πανταχού παρούσες στο δίκτυο, χωρίς να απαιτούν τη

γνωστική προσοχή των χρηστών – βρίσκονται στην περιφέρεια της προσοχής τους 2122.
Ταυτόχρονα, η πληροφορία αποκτά διαφορετική υφή: η συνεχής καταγραφή των
εμπειριών και των γνωμών των χρηστών της δίνει μια διαφορετική διάσταση με
αποτέλεσμα η πληροφορία να αποτελείται από υλικό που προέρχεται από
δημοσιογράφους και χρήστες του μέσου – είναι ένα αμάλγαμα γεγονότων, σχολιασμού,
εμπειριών

και

συναισθημάτων

που

αντιπαραβάλλεται

στην

καθιερωμένη

δημοσιογραφική πρακτική του διαχωρισμού των γεγονότων από το σχολιασμό. Είναι
όμως παράλληλα και μία διαδικασία κατά την οποία τα γεγονότα γίνονται ειδήσεις.
Η τρίτη πρόσληψη αντιμετωπίζει το Twitter ως πλατφόρμα. Σύμφωνα με αυτή, έμφαση
δίνεται στην τεχνολογική πλευρά του μέσου και στην αρχιτεκτονική του που ενέχει μια

σειρά από προγεγραμμένες νόρμες και αξίες. Με άλλα λόγια, οι πλατφόρμες δεν είναι
ουδέτερες – η ουδετερότητα των πλατφόρμων συνίσταται μόνον στο ότι δε σχετίζονται
άμεσα με κάποιο συγκεκριμένο ειδησεογραφικό οργανισμό ή μια βιομηχανία, αλλά
καθεμία από αυτές έχει τα δικά της εμπορικά συμφέροντα και ενστερνίζεται μια
συγκεκριμένη ιδεολογία. Έτσι, με τη χρήση των πλατφόρμων αυτών γινόμαστε πολίτες
μιας υπο-διαμόρφωσης «κοινωνία των πλατφόρμων» (platform society), μέρος της
οποίας είναι και το Twitter. Μιας κοινωνίας δηλαδή όπου κυριαρχεί όλο και περισσότερο
ένα (συντριπτικά εταιρικό) παγκόσμιο διαδικτυακό οικοσύστημα πλατφόρμων
(platform ecosystem), το οποίο καθοδηγείται από αλγόριθμους και τροφοδοτείται από
δεδομένα. Για τη δημοσιογραφία, δύο τινά έχουν σημασία: το γεγονός ότι οι ίδιες οι
πλατφόρμες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να καταστούν κεντρικοί κόμβοι
στην παραγωγή, κυκλοφορία και εμπορευματοποίηση ειδήσεων αναπτύσσοντας νέες
υπηρεσίες δεδομένων αλλά και χαρακτηριστικά που έχουν ειδησεογραφικό αντίκτυπο
αλλά και ότι μια μεγάλη ποικιλία διαδικτυακών παραγωγών περιεχομένου
Barnard, S., 2016. ‘Tweet or be sacked’: Twitter and the new elements of journalistic practice, Journalism, 17(2), pp. 190-207
Hermida, A., 2014. Twitter as an Ambient News Network. In K. Weller et al., eds. Twitter and Society. New York: Peter Lang, pp.359–
372.
22 Murthy, D., 2013. Twitter, Cambridge: Polity Press.
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21
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χρησιμοποιούν εκτεταμένα τις πλατφόρμες για τη διανομή και την κεφαλαιοποίηση του
περιεχομένου τους23. Αν προσθέσουμε στο μείγμα και τη φόρα με την οποία τα analytics
(οι μετρήσεις) εισήλθαν στις αίθουσες σύνταξης, διαπιστώνουμε την ολοένα και

αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ εκδοτικών και εμπορικών επιταγών και το πόσο
καθοριστική είναι για τις δημοσιογραφικές διαδικασίες.
Μέσα από τις τρείς αυτές προσλήψεις το Twitter αναδεικνύεται ως ένα πολυδιάστατο

μέσο. Δημοσιογράφοι και μέσα έσπευσαν να το εντάξουν στην καθημερινότητα τους –ως
μέσο άντλησης πληροφοριών, ως μέσο δημοσίευσης των δημοσιογραφικών προϊόντων
τους, ως μέσο δικτύωσης με το κοινό και με επίσημους φορείς ή άλλους δημοσιογράφους,
και πιο συχνά ως μέσο προβολής, τόσο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όσο
και της περσόνας τους, στην περίπτωση των δημοσιογράφων. Κι ενώ θεωρητικές
συζητήσεις συζητούν εντόνως τη συμμετοχή του κοινού στις δημοσιογραφικές
διαδικασίες – χαρακτηριστική είναι η φράση περί «γκρεμίσματος» των τειχών των
newsrooms, εμπειρικές προσεγγίσεις δείχνουν μια μάλλον λιγότερη κοινωνική χρήση του
κοινωνικού μέσου. Έρευνα τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στην Ελλάδα, δείχνει

πώς οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το Twitter ως ένα καθ’ όλα
αυτοματοποιημένο μέσο διαμοίρασης ειδήσεων, υπό τη μορφή ενός εκλεπτυσμένου
clickbait24. Σε ό,τι αφορά στους δημοσιογράφους, παρότι η χρήση του επίκειται κυρίως

στη προσωπικότητα του δημοσιογράφου, τα αποτελέσματα για την Ελλάδα δείχνουν ότι
πλειοψηφικά παρατηρείται χαμηλή δραστηριότητα στο μέσο, χαμηλός βαθμός
ενσωμάτωσης των μέσων απεύθυνσης και συμπερίληψης (retweets, replies, hashtags),

και κατά κόρον χρήση του μέσου για λόγους προώθησης της offline επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. Και μπορεί το branding ως έννοια να έχει αποκτήσει αρνητική χροιά
ωστόσο η ενσωμάτωση προσωπικών στοιχείων, χιούμορ αλλά και άποψης επί διαφόρων

θεμάτων μπορεί να έχει θετικό πρόσημο, ως ένας τρόπος οικοδόμησης μιας σχέσης
εμπιστοσύνης, που μπορεί να οδηγήσει στη θετική αξιολόγηση όχι μόνον της
προσωπικότητας των δημοσιογράφων αλλά και του έργου τους25.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ακόμη, πώς η χρήση του Twitter αλλά και κάθε νέας
τεχνολογίας οφείλει να συνοδεύεται από το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο αλλά και από

Van Dijck, J., Poell, T., & De Wall, M., 2018. The Platform Society, Oxford: Oxford University Press
Dagoula, C. 2017. The Ongoing Structural Transformations of the Digital Public Sphere(s): The role of journalism [Doctoral thesis],
Διαθέσιμο σε: http://etheses.whiterose.ac.uk/18499 /
25 Lee, J., 2015. The double-edged sword: The effects of journalists’ social media activities on audience perceptions of journalists and
their news products. Journal of Computer-Mediated Communication, 20(3), pp.312–329.
23
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παροχή υποστήριξης, για παράδειγμα υπό τη μορφή εκπαίδευσης. Η δημοσιογραφία
είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο – νέες τεχνολογίες, εργαλεία, πλατφόρμες και
νόρμες εμφανίζονται διαρκώς. Θα λέγαμε πώς υπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην επιρροή
των νέων (ή των κάθε εποχή νεότερων) τεχνολογικών εξελίξεων. Και είναι αυτές οι
εξελίξεις που «τροφοδοτούν με νέα άγχη μια ιδιαίτερα αγχωμένη βιομηχανία», όπως
υπογραμμίζει ο Bruns26. Από τη μια οι πλατφόρμες αυτές πρόσθεσαν νέες εργασιακές

πιέσεις ζητώντας από τους δημοσιογράφους να παράγουν περισσότερο περιεχόμενο με
λιγότερους πόρους και σε λιγότερο χρόνο και από την άλλη αποτελούν διαρκής
υπενθύμιση του δισεπίλυτου ζητήματος της οικονομικής βιωσιμότητας των μιντιακών
οργανισμών και προϊόντων στον Ιστό. Το Twitter δεν αποτελεί εξαίρεση, παρόλα αυτά,
αν ιδωθεί υπό το πρίσμα της ευκαιρίας, τότε μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο. Στόχος είναι η βιωσιμότητα της και η πρόοδος της δημοσιογραφίας, και είναι
δεδομένο πώς εξαρτώνται άμεσα από την προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες αλλά
και από την ικανότητα της να ακολουθήσει το ρυθμό των όποιων αλλαγών, όχι όμως σε
βάρος του πυρήνα της και του δημοκρατικού της ρόλου.

26 Bruns, Ax., 2018. Gatewatching and News Curation: Journalism, Social Media, and the Public

Sphere, New York: Peter Lang Publishing
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