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Πεξίιεςε 

ήκεξα, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θπβεξλήζεσλ ρξεζηκνπνηεί ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαβνχιεπζε γηα ηε ράξαμε πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε λνκηκφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ε πνηφηεηα ηεο λνκνζεζίαο. Καζψο ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο, φπσο ηα ειεθηξνληθά θφξνπκ (e-forums) έρνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θιηκάθσζεο, ηα εξγαιεία απεηθφληζεο επηρεηξεκάησλ (AV εξγαιεία) 

πξνζθέξνπλ κηα πνιιά ππνζρφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε. 

Σα εξγαιεία απηά ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο αδφκεησλ ζπδεηήζεσλ ζηα e-

forums κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηθξνχο ράξηεο επηρεηξεκάησλ, φπνπ θάζε ηδέα 

εκθαλίδεηαη κφλν κία θνξά. Δπηπιένλ, ππνδειψλνπλ φηη φζν ν αξηζκφο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ απμάλεηαη, ν αξηζκφο ησλ λέσλ ηδεψλ ηείλεη λα θνξεζζεί. Ωο εθ ηνχηνπ, 

πξφζζεηεο ζέζεηο θπξίσο "αλαθπθιψλνπλ" ππάξρνπζεο ηδέεο, παξά ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ. Απηή είλαη κηα ελδηαθέξνπζα ζέζε ε νπνία φκσο δελ έρεη ειεγρζεί 

ζηε βηβιηνγξαθία.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη αθνχ νξίζνπκε, κε ηελ αλαζθφπεζε ησλ 

κνληέισλ επηρεηξεκαηνινγίαο, πνηεο έλλνηεο ζπληζηνχλ ηνλ φξν “ηδέα”, εμεηάδνπκε ην 

εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph. Σν εξγαιείν εμειιελίδεηαη θαη 

δηεξεπλψληαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ. Σέινο, κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ AV εξγαιείσλ, 

εξεπλνχκε ηελ πξναλαθεξζείζα ζέζε κε ηελ εμέηαζε δηαβνπιεχζεσλ ηεο εζληθήο 

πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο ΟpenGov.gr. 

Καηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη 

επηβεβαηψλνπλ ηε ππφζεζε, φηαλ ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ απμάλεηαη θαη μεπεξλά 

έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψθιη ηηκψλ (18). Οη πεξηνξηζκνί αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

κειέηεο (ειεθηξνληθέο δηαβνπιεχζεηο λνκνζεηεκάησλ), κε θάιπςε 91,43% ηνπ πεδίνπ 

κειέηεο. Μειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη είηε ε εμέηαζε κεγαιχηεξνπ 

αξηζκνχ δεκνζηεχζεσλ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 100% ηνπ πεδίνπ έξεπλαο, είηε ε κειέηε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζέζεσλ ησλ πνιηηψλ βάζεη πνηθίισλ θξηηήξησλ. 
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1. Δηζαγσγή 

Ζ γξήγνξε δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ νδεγεί ζηελ επξεία ρξήζε ηνπ ζε 

αξθεηνχο ηνκείο, απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πγεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ κέρξη ηελ 

θπβέξλεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ην δηαδίθηπν παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηφζν ηε λνκηκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο, φζν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο λνκνζεζίαο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε 

ζπλδέεηαη κε έλα αλαδπφκελν ζψκα πξαθηηθψλ, έξεπλαο θαη ινγηζκηθνχ πνπ πξνσζνχλ 

εζθεκκέλα ηελ αλνηθηή, δίθαηε θαη νξζνινγηθή ζπδήηεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Zhang 

W., 2010).  

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε θαιχπηεη πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη 

πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο φπσο ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή (online consultation-

Macintosh, 2004), δεκνζθνπήζεηο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο (online deliberative 

polling), ειεθηξνληθέο εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο (online research communities) θαη πνιιά 

άιια. Όιεο απηέο νη πξαθηηθέο έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ. 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηε δηαδηθαζία ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαβνχιεπζεο είλαη ηα ειεθηξνληθά θφξνπκ ζπδεηήζεσλ (e-forums) φπνπ νη πνιίηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηα λνκνζρέδηα (ππφ ηελ 

κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, γλσζηά θαη σο posts). ε γεληθέο γξακκέο, ηα ειεθηξνληθά 

θφξνπκ είλαη ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηειέζνπλ 

ζπλνκηιίεο κε ηε κνξθή δεκνζηεπκέλσλ κελπκάησλ. Σν γεγνλφο φηη ε ζπδήηεζε δελ 

είλαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαλεξψλεη φηη ζεσξεηηθά, ζπάληα ππάξρεη πεξίπησζε 

κεηαηξνπήο ηεο ζε θιέγνλ δήηεκα, θαζψο νη άλζξσπνη δίλνπλ ρξφλν ζηελ έξεπλα θαη 

εμεηάδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο πξηλ ηηο δεκνζηεχζνπλ. Απηφ παξάγεη σο επί ην 

πιείζηνλ πςειήο πνηφηεηαο ζπδεηήζεηο. 

Παξφια απηά, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηα εξγαιεία απηά λα απνηχρνπλ κέζα ζηελ επηηπρία 

ηνπο. Πξάγκαηη, φζν ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ απμάλεηαη νη ζπδεηήζεηο ηείλνπλ λα είλαη 

πνιχπινθεο, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ πεγψλ δεδνκέλσλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ 
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θαη ησλ ζπγθξνπφκελσλ απαηηήζεσλ θαη αμηψλ. Δπηπιένλ, νη ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο 

ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ επαλαιακβαλφκελεο εηζθνξέο, παξεθβάζεηο, δηαιεθηηθέο 

πιάλεο, ξεηνξηθή, δηακφξθσζε ρεηξαγψγεζεο θαη πξνζσπηθέο επηζέζεηο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε παξά ζαθήλεηα (Eemeren θαη Garssen, 2009). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, δφζεθε πξνζνρή ζηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο εξγαιείσλ ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε 

βαζηθή ηδέα ησλ ζπδεηήζεσλ, ην Δπηρείξεκα. 

Γηα λα μεπεξαζηνχλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί, νη εξεπλεηέο ζηξάθεθαλ ζηελ αλάπηπμε 

εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ απεηθφληζε 

Δπηρεηξεκάησλ. Έλα Δξγαιείν Οπηηθνπνίεζεο Δπηρεηξεκάησλ (ή AV εξγαιείν) 

επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ, πιεξνθνξίαο θαη 

γλψζεο, παξέρνληαο έλα δνκεκέλν ηξφπν δηεμαγσγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπδεηήζεσλ. Σα AV εξγαιεία ππφζρνληαη λα μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκα 

ππεξθφξησζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρεη ζηα ειεθηξνληθά θφξνπκ, νδεγψληαο 

ηνπο ρξήζηεο λα παξνπζηάδνπλ φιεο ηνπο ηηο ηδέεο, αιιά κε θάζε ηδέα λα εκθαλίδεηαη 

κφλν κία θνξά. Δπηπιένλ, ηα εξγαιεία απηά παξαθηλνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο λα ζέηνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο κε ηελ κνξθή “ινγηθψλ” ζέζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ Ωο απνηέιεζκα, 

κέρξη ζήκεξα πνιιά εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, φπσο 

ην Araucaria (Reed θαη Rowe, 2004), ην ATHENA (Rolf θαη Magnusson, 2002), ην 

Belvedere (Suthers et al., 1995) θαη ην Compendium (Selvin et al., 2001). 

1.2. Αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

Σα Δξγαιεία Οπηηθνπνίεζεο Δπηρεηξεκάησλ ππνζηεξίδνπλ πσο αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, νη ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο ζα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζε φγθν 

δεδνκέλσλ, αθνχ φζν ν αξηζκφο ησλ ζπλεηζθεξφλησλ ζε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε 

απμάλεη, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ηδεψλ κεηά απφ έλα ζεκείν ζα ζηαζεξνπνηείηαη 

(βιέπε ζρήκα 1 παξαθάησ). Απηφ θαίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη έλα ινγηθφ 

επηρείξεκα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ ηδεψλ πνπ κπνξνχλ 

ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ ζε θάζε κεκνλσκέλε ζπδήηεζε. Σν ελδηαθέξνλ φκσο είλαη 

φηη δελ ππάξρνπλ πεηξακαηηθέο απνδείμεηο γηα ηελ ππνζηήξημε απηνχ ηνπ ζεκειηψδνπο 

ηζρπξηζκνχ ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο καο. Έηζη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ζα απνηειέζεη ε επηβεβαίσζε ή ε θαηάξξηςε ηεο ππφζεζεο απηήο, κέζα απφ 

ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ. 
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ρήκα 1: Δκθάληζε λέσλ ηδεώλ vs ελδηαθεξόκελνη ζε κηα ζπδήηεζε (από ηελ παξνπζίαζε, ηνπ Dr. 

David Price ζην ζπλέδξην PoliticsOnline, 2009) 

 

1.3. Δύξνο ηεο κειέηεο 

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ παξφληνο ηζρπξηζκνχ αξρηθά θξίζεθε αλαγθαία ε εμέηαζε ησλ 

βαζηθψλ κνληέισλ επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηνλ φξν ηδέα θαη ε αλάιπζε ηνπ εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ 

Debategraph. Ζ κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ έγηλε κφλν ζηα πιαίζηα πνπ 

απαηηνχζε ην εχξνο ηεο εθαξκνγήο, ρσξίο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ιεπηνκεξεηψλ, νη νπνίεο 

θξίζεθαλ φηη ήηαλ έμσ απφ ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ AV 

εξγαιείσλ εμεηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ηζρπξηζκνχ. 

Σέινο, ρξεηάζηεθε λα νξηζηεί κηα πεξηνρή έξεπλαο κε πνιχ ζαθή φξηα θαη κηα κέζνδνο 

εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

πεηξακαηηθή απφδεημε γηα ηελ ππνζηήξημε ή θαηάξξηςε ηνπ αξρηθνχ ηζρπξηζκνχ. Αλ 

απηά ηα δεδνκέλα αιιάμνπλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα αιιάμνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 
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1.4. Πεξηερόκελα Μειέηεο 

Με ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη “ζε κηα ειεθηξνληθή ζπδήηεζε φζν ν 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ απμάλεηαη, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ηδεψλ ηείλεη 

λα πξνζεγγίζεη ην κεδέλ”, ην ππφινηπν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νξγαλψλεηαη σο εμήο. 

ηελ ελφηεηα 2 παξνπζηάδεηαη βήκα πξνο βήκα ε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε κειέηε. ηελ ελφηεηα 3, παξαηίζεληαη ηα βαζηθά κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ηη ζπληζηά ηνλ φξν "ηδέα" 

ζε κηα ειεθηξνληθή ζπδήηεζε, ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Μεηά ηηο 

επηιερζείζεο έλλνηεο, ζεηξά έρεη ζηελ ελφηεηα 4 ε αλάιπζε ηνπ εξγαιείνπ 

νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο πξναλαθεξζείζεο 

έλλνηεο θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηελ παξνχζα κειέηε. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο θαη παξνπζηάδνληαη νη δπζθνιίεο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ηδεψλ ζην εξγαιείν. 

ηελ ελφηεηα 5, παξνπζηάδεηαη ε πιαηθφξκα ηνπ OpenGov (ε νπνία απνηειεί ηελ 

εζληθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ ειιεληθή λνκνζεζία), νξίδεηαη 

αλαιπηηθά ην πεδίν ηεο έξεπλα, παξαηίζεηαη βήκα πξνο βήκα ε δηαδηθαζία πνπ ζα 

ηειεζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε ή θαηάξξηςε ηνπ αξρηθνχ ηζρπξηζκνχ θαη αθνχ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. ηελ 

ηειεπηαία ελφηεηα εμεηάδνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη νη κειινληηθέο 

εξγαζίεο. Σέινο, ζην πξψην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εμειιεληζκνχ ηνπ 

Debategraph, ελψ ηα ππφινηπα παξαξηήκαηα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνπζίαζε 

παξαδεηγκάησλ ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία εθαξκνγήο. 
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2. Μεζνδνινγία 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κειέηε απηή απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα 

βήκαηα: 

 

Βήκα 1: Οξηζκόο ηνπ όξνπ “ηδέα” από πιεπξάο ελλνηώλ επηρεηξεκαηνινγίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ νη λέεο ηδέεο ηείλνπλ λα θνξεζζνχλ (ν αξηζκφο 

αχμεζεο ηείλεη λα πξνζεγγίζεη ην κεδέλ) θαηά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπκκεηνρψλ ζε κηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε, πξέπεη πξψηα λα θαζνξηζηεί ε έλλνηα 

ηεο “ηδέαο”, ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο επηρεηξεκαηνινγίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο 

έρνπλ πξνηαζεί νξηζκέλεο έλλνηεο ζηελ ζεσξία επηρεηξεκαηνινγίαο, φπσο "ζέζε", 

"δήηεκα", "επηρείξεκα", θιπ. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα επαλεμεηαζηνχλ φιεο νη 

έλλνηεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηε κειέηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ζα αλαιπζεί κηα ζεηξά απφ κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία. Ζ αλαζθφπεζε απηή ζα νινθιεξσζεί κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελλνηψλ πνπ 

θαιχπηνπλ θαιχηεξα ηνλ φξν “ηδέα”. 

Βήκα 2: Αλάιπζε εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάηωλ Debategraph 

Αθνχ έρνπλ θαζνξηζηεί νη έλλνηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ φξν ηδέα, θαη γηα λα 

ειεγρζεί πεηξακαηηθά ν αξρηθφο ηζρπξηζκφο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κειέηε ην εξγαιείν 

νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph, ην νπνίν εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο. Γηα ηελ 

νξζή ρξήζε ηνπ ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζα αλαιπζνχλ εηο βάζνο φια ηα 

επηκέξνπο ηνπ ζηνηρεία θαη ζα εμειιεληζηεί, έηζη ψζηε νη ιεηηνπξγίεο ηνπ λα είλαη πην 

θαηαλνεηέο ζηνλ ρξήζηε. Δπηπιένλ, ζα δνθηκαζηνχλ δηαθνξεηηθά πεδία ζηα νπνία 

βξίζθεη εθαξκνγή, θαη ζα παξνπζηαζηνχλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ απαληνχληαη θαηά 

ηελ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηδεψλ ζην εξγαιείν. 

Βήκα 3: Παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπηωζεο 

ε απηφ ην βήκα, ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πιαηθφξκα ηνπ ΟpenGov, πνπ έρεη πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ θφξνπκ θαη 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα λα πξνζθέξεη δηαθάλεηα ζηηο ειεθηξνληθέο δηαβνπιεχζεηο φισλ 

ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ. Δπηπιένλ ζα νξηνζεηεζεί ην πεδίν έξεπλαο θαη ζα παξαηεζεί 

ε κέζνδνο εξγαζίαο. 
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Βήκα 4: Χαξηνγξάθεζε ηωλ δεκνζηεπκέλωλ ζρνιίωλ ηωλ ζπδεηήζεωλ 

Απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ βήκα ηεο κεζνδνινγίαο. Δδψ, αθνχ επηιεγνχλ 

δεηγκαηνιεπηηθά ηα άξζξα ησλ λνκνζρεδίσλ πξνο εμέηαζε κε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ 

πνιηηψλ (πνπ ππνβιήζεθαλ σο ζρφιηα αλά άξζξν), δεκηνπξγνχληαη νη αληίζηνηρνη 

ράξηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ AV εξγαιείνπ. ηε ζπλέρεηα, νη βαζηθέο 

έλλνηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο “ηδέεο” θαηαγξάθνληαη φζν ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ πνιηηψλ απμάλεηαη, κε ζθνπφ λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ηεο 

ππφζεζεο. 
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3. Μνληέια Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά απφ ζεσξίεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη βαζηθέο έλλνηεο ζε θάζε κνληέιν, 

γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ σο πξνο ηα αληίζηνηρα κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο 

ηνπο. Γεληθά, έλα κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ ζεκεία ή 

θνξπθέο πνπ ελψλνληαη κε γξακκέο ή ηφμα. Σα ζεκεία (θφκβνη) αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

δειψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ επηρεηξήκαηνο, ελψ νη γξακκέο (βέιε) ελψλνπλ ηα 

ζεκεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα βήκαηα ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. ην ππφινηπν 

απηήο ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη ηα πην θνηλά κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο καδί κε 

ηηο θχξηεο έλλνηεο θαη ηα δηαγξάκκαηα ηνπο (Louridas and Loucopoulos, 2000). 

3.1. Issue-Based Information System (IBIS) 

Σν κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο Issue-Based Information System (IBIS) (Conklin θαη 

Begeman, 1988) είλαη ν πξφγνλνο ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Γεκηνπξγήζεθε σο κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αλεπίιπησλ πξνβιεκάησλ (wicked problems), φπσο νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, θαη 

πνιηηηθά δεηήκαηα θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα. Σν IBIS απνζθνπεί θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπιινγηθέο ζπδεηήζεηο. Οη βαζηθέο έλλνηεο 

ηνπ κνληέινπ απηνχ πεξηιακβάλνπλ ηα Εεηήκαηα (Issues), ηηο Θέζεηο (Positions) θαη ηα 

Δπηρεηξήκαηα (Arguments), ηα νπνία ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθφ ηχπν ζρέζεσλ ην 

θαζέλα. Όηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα λα ζπδεηεζεί ή λα δηαζθεθηεί έλα ζέκα, έλα Εήηεκα 

εγείξεηαη. Σν πξψην Εήηεκα ζε κηα ζπδήηεζε απνηειεί ηε "ξίδα" ηεο ζπδήηεζεο. Οη 

Θέζεηο είλαη νη πξνηάζεηο επίιπζεο ησλ Εεηεκάησλ. Οηηδήπνηε πεξηιακβάλεη άπνςε 

ελφο εθ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη αλαθέξεηαη ζε έλα Εήηεκα, ζεσξείηαη Θέζε. 

Οη δειψζεηο ππέξ ή θαηά ησλ Θέζεσλ παξνπζηάδνληαη σο Δπηρεηξήκαηα. Σα Εεηήκαηα 

κε φιεο ηηο αληίζηνηρεο Θέζεηο θαη ηα Δπηρεηξήκαηα δεκηνπξγνχλ έλα δέληξν IBIS ην 

νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζηαδηαθά, φζν απηέο πξνζηίζεληαη. 
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ρήκα 2: Μνληέιν Δπηρεηξεκαηνινγίαο IBIS (από Louridas and Loucopoulos, 2000) 

 

3.2. Representation and Maintenance of Process Knowledge 

(ReMap) 

Παξφκνην κε ην IBIS είλαη ην κνληέιν Representation and Maintenance of Process 

Knowledge (ReMap) (Ramesh θαη Dhar, 1992). Σν ReMap αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε 

γηα δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ νη 

γλψζεηο πνπ ζπιιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ειεθηξνληθήο δηάζθεςεο. 

Απνηειείηαη απφ ηηο έλλνηεο ηνπ IBIS (παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

κέζα ζε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο) αιιά κε πξφζζεηεο έλλνηεο θαη ζρέζεηο. Οη λέεο 

έλλνηεο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν ReMap είλαη νη Απαηηήζεηο (Requirements) πνπ 

ζέηνπλ ην ζηφρν ηεο ζπδήηεζεο κε ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, νη 

Απνθάζεηο (Decisions) πνπ απνηεινχλ ηηο ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο λα επηιπζεί ε δηέλεμε 

θαη ηξνπνπνηνχλ ηηο Απαηηήζεηο, νη Πεξηνξηζκνί (Constraints) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηηο Απνθάζεηο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη, ηα 

Αληηθείκελα Σρεδίαζεο (Design Objects) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα αληηθείκελα ππφ 

εμέηαζε θαη εμαξηψληαη απφ ηνπο Πεξηνξηζκνχο θαη ηέινο, νη Υπνζέζεηο (Assumptions) 

πνπ παξέρνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν έλα επηρείξεκα ζεσξείηαη φηη ηζρχεη. Σν ReMap 

ζρεδηάζηεθε γηα λα ελζσκαησζεί ζε εθαξκνγέο ππνινγηζηή, θάηη πνπ ην θάλεη πνιχ πην 

πεξίπινθν απφ φ, ηη ην IBIS. 
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ρήκα 3: Μνληέιν Δπηρεηξεκαηνινγίαο ReMap (από Louridas and Loucopoulos, 2000) 

 

3.3. Questions, Options & Criteria (QOC) 

Σν Questions, Options & Criteria (QOC) (MacLean et al., 1996) είλαη έλα κνληέιν πνπ 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά σο κηα πξνζέγγηζε γηα ην ζρεδηαζκφ αληηθεηκέλσλ. 

Απηή ε πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξν ζρεδηαζκνχ γχξσ απφ ηα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη (ν ρψξνο απηφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ). Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εηζαγσγή ελφο δηθηχνπ Δξωηήζεωλ (Questions) πνπ 

επηζεκαίλνπλ ηα βαζηθά δεηήκαηα, κε Δπηινγέο (Options) νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε απηά ηα ζέκαηα, Κξηηήξηα (Criteria) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

Δπηινγψλ κεηαμχ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη Δπηρεηξήκαηα (Arguments) πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ή λα αληηηαρζνχλ ζηηο νληφηεηεο ηνπ QOC. Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ Δπηινγψλ θαη ησλ Κξηηεξίσλ είλαη νη Αμηνινγήζεηο (Assessments), νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ αλ κηα Δπηινγή ππνζηεξίδεη ή πξνθαιεί έλα Κξηηήξην. Μία απφ ηηο 

ζεκειηψδεηο ζπλεηζθνξέο ηνπ κνληέινπ QOC είλαη φηη ελζαξξχλεη ζηελ επηθέληξσζε ζε 

έλα ρψξν πηζαλψλ ιχζεσλ θαη φρη ζηελ εμεξεχλεζε κηαο εληαίαο ιχζεο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ην 

ζρνιηαζκφ, θαη νδεγεί ζηελ εμέιημε απνδεθηψλ ιχζεσλ. 
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ρήκα 4: Μνληέιν Δπηρεηξεκαηνινγίαο QOC (από Louridas and Loucopoulos, 2000) 

 

3.4. Potts & Bruns 

Ζ πξνζέγγηζε Potts & Bruns (Potts and Bruns, 1988) πξνηείλεη έλα γεληθφ κνληέιν γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε ζρεδηαζηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε αληηθείκελα πνπ 

παξάγνληαη. θνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη ε εηζαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, θαη ησλ ελδηάκεζσλ ζρεδίσλ 

πνπ νδεγνχλ ζηε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηηο 

έλλνηεο Εήηεκα (Issue), Δλαιιαθηηθή (Alternative), θαη Αηηηνιόγεζε (Justification) θαη 

ηα ελδηάκεζα ζρέδηα παξνπζηάδνληαη σο Πξνϊόληα (Artifacts). O αξρηθφο ζρεδηαζκφο 

μεθηλά κε έλα Πξντφλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηo αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ. 

Έλα Πξντφλ εγείξεη έλα Εήηεκα, ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

επηιχεηαη κε δηάθνξεο Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο. Κάζε Δλαιιαθηηθή είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ Αηηηνιφγεζε ε νπνία παξέρεη ζεκειίσζε. Μεξηθέο απφ ηηο ελ ιφγσ Αηηηνινγήζεηο 

νδεγνχλ ζε έλα ζρέδην, ελδηάκεζν ή ηειηθφ, ην νπνίν θαη πάιη παξνπζηάδεηαη σο 

Πξντφλ. Αλ είλαη ελδηάκεζν ζρέδην, ηφηε απηφ ην Πξντφλ εγείξεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

νξηζκέλα Εεηήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα παξάγνπλ Δλαιιαθηηθέο, θαζεκία απφ ηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα Αηηηνιφγεζε, θαη νχησ θαζεμήο. 

 

ρήκα 5: Μνληέιν Δπηρεηξεκαηνινγίαο Potts & Bruns (από Louridas and Loucopoulos, 2000) 
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3.5. Procedural Hierarchy of Issues (PHI) 

Ζ πξνζέγγηζε Procedural Hierarchy of Issues (PHI) (McCall, 1991) πεξηιακβάλεη κηα 

επέθηαζε ηνπ κνληέινπ IBIS ζε κε ακθηιεγφκελα δεηήκαηα θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ. Οη έλλνηεο πνπ εηζάγνληαη είλαη ζρεδφλ νη ίδηεο κε ην IBIS, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εεηεκάηωλ (Issues), ησλ Απαληήζεωλ (Answers) θαη ησλ 

Δπηρεηξεκάηωλ (Arguments). Σα Εεηήκαηα ππνδειψλνπλ νπνηαδήπνηε εξψηεζε, είηε 

δηαζθέθζεθε είηε φρη. Γηεπξχλνληαο ηνλ νξηζκνχ ηνπ Εεηήκαηνο, δηεπξχλεηαη θαη ην 

εχξνο εθαξκνγήο ησλ ελλνηψλ ησλ Εεηεκάησλ. Οη Απαληήζεηο επηιχνπλ ηα Εεηήκαηα 

κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, αθνχ είηε γίλνληαη δεθηέο είηε απνξξίπηνληαη. Σέινο, ηα 

Δπηρεηξήκαηα παξέρνπλ ηε ζεκειίσζε, θαζψο ζπλζέηνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ Απαληήζεσλ ζηα Εεηήκαηα. 

Ο θχξηα αξρή πνπ αθνινπζείηαη ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη ε απιφηεηα ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο, ην κνληέιν PHI αλαζεσξεί θαη 

επεθηείλεη ηελ πξνζέγγηζε IBIS κε ηε ρξήζε κηαο λέαο ζεηξάο ζπλδέζεσλ. Σν PHI 

πξνζζέηεη ζρέζεηο θαη ζε ππφ-Εεηήκαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε επίιπζε έλαο Εεηήκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επίιπζε ηνπ άιινπ. Ζ δηαδηθαζία μεθηλά φηαλ έλα απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπνζεηεί ην πξσηαξρηθφ Εήηεκα. ηε ζπλέρεηα, ην Εήηεκα απηφ 

δηαηξείηαη ζε επηκέξνπο Εεηήκαηα. Ζ δνκή ηεο δηαδηθαζίαο είλαη έλα απιφ δηάγξακκα 

Εεηεκάησλ (πνπ ζπλδένληαη κε ζρέζεηο), ζηνπ νπνίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα θχιια 

(Απαληήζεηο). Σα επηρεηξήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ είηε άκεζα κε ηηο Απαληήζεηο 

είηε έκκεζα κε ηα ζέκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζεο. 

 

ρήκα 6: Μνληέιν Δπηρεηξεκαηνινγίαο PHI (από Louridas and Loucopoulos, 2000) 
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3.6. Βαζηθέο έλλνηεο ζε κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο 

Ζ κειέηε ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ επηρεηξεκαηνινγίαο δείρλεη φηη δελ ππάξρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηνλ φξν "ηδέα" ζε κηα ζπδήηεζε. Αλη 

'απηνχ, παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά ζρεηηθψλ ελλνηψλ νη νπνίεο ζην ζχλνιν ηνπο κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ ηνλ φξν "ηδέα" ζε κηα επηρεηξεκαηνινγία. Οη πην ζεκαληηθέο έλλνηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα Εεηήκαηα (Issues) πνπ μεθηλνχλ κηα ζπδήηεζε, ηηο Θέζεηο (Positions) 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε έλα Εήηεκα θαη ηέινο, ηα 

Δπηρεηξήκαηα (Arguments) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ππνζηεξηδφκελεο ή αληηηηζέκελεο 

απφςεηο ζε ζρέζε κε κία Θέζε.  

Ωο εθ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε πσο ζε απηή ηε κειέηε ν φξνο “ηδέα” ζα εθπξνζσπείηαη 

απφ ηα Εεηήκαηα, ηηο Θέζεηο θαη ηα Δπηρεηξήκαηα. Έηζη, ην θχξην ζέκα ηεο έξεπλαο καο 

έρεη ηψξα δχν δηαθξηηά κέξε, ήηνη: 

• ε κηα ειεθηξνληθή ζχζθεςε, φζν ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηνρψλ απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ λέσλ Θέζεσλ ηείλεη λα θνξεζζεί. 

• ε κηα ειεθηξνληθή ζχζθεςε, φζν ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηνρψλ απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ λέσλ Δπηρεηξεκάησλ ηείλεη λα θνξεζζεί. 

 

Δπφκελν βήκα είλαη ε κειέηε ησλ εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ θαη ε 

επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ εξγαιείνπ, ψζηε λα θαιχπηνληαη ε αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. 
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4. Δξγαιείν Οπηηθνπνίεζεο Δπηρεηξεκάησλ Debategraph 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε παξαπάλσ ελφηεηα, νη κειεηεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο, εζηίαζαλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ ζα παξείραλ ηελ 

δπλαηφηεηα αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη απεηθφληζεο ησλ επηρεηξεκάησλ. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα “Δξγαιεία Οπηηθνπνίεζεο Δπηρεηξεκάησλ”, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαιφγνπο κε φζν ην δπλαηφλ 

πην επδηάθξηην θαη απιφ ηξφπν, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρήκαηα, θφκβνπο θ.α. Σα 

πεξηζζφηεξα εξγαιεία ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα απφ ηα πξναλαθεξζέληα κνληέια 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ δεκηνπξγία θαη ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ κπνξεί λα 

απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηε ππνζηήξημε δνκεκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ζπδεηήζεσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο 

ηνκείο. Δλδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ 

είλαη ην Araucaria, ην Belvedere, ην Compendium, ην Debategraph θ.α. Μεηά ηελ 

αλαζθφπεζε ηέηνησλ εξγαιείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε πσο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία 

νη έλλνηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαιχηεξα ηνλ φξν "ηδέα" ζε κηα ζπδήηεζε είλαη ην 

Εήηεκα (Issue), ε Θέζε (Position) θαη ηα Δπηρεηξήκαηα (Arguments) ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξγαιείν Debategraph, ιφγσ ηνπ φηη πιεξνχζε ηηο πεξηζζφηεξεο πξνυπνζέζεηο. 

4.1. Δηζαγσγή 

Σν Debategraph είλαη έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο ζπδεηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο κέζν 

γηα ηε θαηαλφεζε πνιχπινθσλ δεηεκάησλ θαη βνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ. θνπφο 

ηνπ είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλεο 

νκάδεο νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο λα εθθξάζνπλ, απεηθνλίζνπλ, κνηξαζηνχλ αιιά θαη λα 

αμηνινγήζνπλ φιεο ηηο πηπρέο θαζεκεξηλψλ δεηεκάησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ 

ζεκαζία, αλαπηχζζνληαο επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν. Σν εξγαιείν δελ απνζθνπεί ζηελ 

επίηεπμε παξαδνρήο πάλσ ζε έλα δήηεκα, αιιά πξνζπαζεί λα πξνάγεη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο παξνπζηάδνληαο, φιεο ηηο απνρξψζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Σν έξγν μεθίλεζε ην 2005 απφ ηνπο David Price θαη Peter Baldwin κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ελφο λένπ εξγαιείνπ γηα κνληεινπνίεζε ζπδεηήζεσλ, δηεπθνιχλνληαο ζηελ 

θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ δεκφζηα πνιηηηθή, θηινζνθία, επηζηήκε θαη 
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δηάθνξνπο άιινπο ηνκείο. Απφ ηφηε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο νξγαληζκνχο 

φπσο ν Λεπθφο Οίθνο, ην γξαθείν πξσζππνπξγνχ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην CNN 

θαη άιια. 

Ο David Price κε δηδαθηνξηθφ ζηελ νξγαλσηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε, αλέιαβε ην 

“θηίζηκν” ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

Debategraph θαη εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. Γηα 

ηελ ηερληθή αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ (ζρεδηαζκφο ινγηζκηθνχ, ζπγγξαθή θψδηθα, 

απνζθαικάησζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο) ππεχζπλνο είλαη ν Peter Baldwin, 

πξψελ νκνζπνλδηαθφο ππνπξγφο κε αξκνδηφηεηεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, κε ππφβαζξν φκσο ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ.
 
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην εξγαιείν πινπνηήζεθε κε ηε ζνπίηα Microsoft Studio IDE 

(Integrated Development Environment). 

4.2. Ση είλαη ην Debategraph 

Σν Debategraph δελ είλαη έλα εξγαιείν πνπ πξνηάζεθε απφ αθαδεκατθνχο, αιιά 

πεξηζζφηεξν απνηειεί έλα ψξηκν “wiki-based” εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ. 

Δπεξεαζκέλν απφ ηελ ζεσξία, ην Debategraph απνηειεί έλα πβξίδην βαζηζκέλν ζην 

κνληέιν επηρεηξεκαηνινγίαο ΗBIS (Issue, Position, Argument) θαη ζηελ κειέηε ηνπ πσο 

ιεηηνπξγνχλ νη ζπδεηήζεηο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθκάζεζε θνηλνηήησλ, λα 

ζθέθηνληαη θαη λα απνθαζίδνπλ πάλσ ζε πεξίπινθα δεηήκαηα. Κάηη ηέηνην 

επηηπγράλεηαη επηηξέπνληαο ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή ζε θνηλφηεηεο λα εμσηεξηθεχζνπλ, 

νπηηθνπνίεζνπλ, ξσηήζνπλ, θαη λα αμηνινγήζνπλ φιεο ηηο πηπρέο πνπ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε έλα ζέκα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνλ επθπή θαη επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν 

εληφο ηεο θνηλφηεηαο γχξσ απφ ηα ζέκαηα απηά. 

Ζ ππεξεζία Debategraph είλαη νπζηαζηηθά νπηηθνπνίεζε επηρεηξεκάησλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθάλεηαο θαη αηηηνινγεκέλεο δηεξεχλεζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, απνθαιχπηνληαο δσξεάλ ηηο ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Με ηε ζπγθέληξσζε φισλ απηψλ ησλ ζθέςεσλ πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα δεκηνπξγείηαη έλαο ζπλεξγαηηθφο ράξηεο. Ο ράξηεο είλαη 

“δσληαλφο” θαη ζπλερψο αλαδηακνξθψλεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ, θαζψο 

λέεο ηδέεο πξνζηίζεληαη. 



15 

 

Κάζε δεκφζηνο ζπλεξγαηηθφο ράξηεο ζπκβάιιεη, θαη απνηειεί κέξνο ελφο 

ζπγθεληξσηηθνχ γξαθήκαηνο δνκεκέλεο θαηαλφεζεο ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο, γηα έλα 

επξχ θάζκα ζεκάησλ. Ζ θνηλή ρξήζε ηδεψλ ζε κηα δνκεκέλε θαη δηαθαλή κνξθή 

(ζπλεξγαηηθφο ράξηεο), επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ φηη ε γλψκε ηνπο έρεη 

αθνπζηεί θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θάιπςεο ηπρφλ θελψλ πάλσ ζε έλα δήηεκα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε πεξηηηή επαλάιεςε θαη ππάξρεη ζπλερήο εμέιημε ππφ 

ην θσο λέσλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο θη άιισλ αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα κε 

απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ηνπ γξαθήκαηνο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ 

ζέκαηνο πνπ εμεηάδεηαη. Όζν πεξηζζφηεξνη νη άλζξσπνη πνπ ζπλεηζθέξνπλ κε ηηο ηδέεο 

ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα νθέιε γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο, θαζψο απμάλεηαη θαη ε 

αηνκηθή ηθαλφηεηα ηεο ζπλεηήο επηινγήο θαη θαζαξήο θξηηηθήο ζθέςεο σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ. 

ηα πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη νξζή ρξήζε 

ηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ν εμειιεληζκφο ηνπ Debategraph, κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ ζπληδξπηή ηνπ Dr. David Price. Πεξηζζφηεξα γηα ηνλ εμειιεληζκφ ηνπ Debategraph 

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α. 

 

4.3. Βαζηθά Γνκηθά ζηνηρεία Debategraph 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην Debategraph απνηειείηαη απφ ζπλεξγαηηθνχο 

ράξηεο. Κάζε ράξηεο δνκείηαη απφ ηηο ηδέεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζέκαηα. Ζ πινπνίεζε ελφο ράξηε πεξηιακβάλεη ηξία 

βαζηθά βήκαηα: 

1. Καηάηκεζε ηνπ ζέκαηνο ζε λνεκαηηθέο νληφηεηεο (ηδέεο), 

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηδεψλ, 

3. Οπηηθνπνίεζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο. 
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4.3.1. Σύπνη Ηδεώλ Debategraph 

Οη ηδέεο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, απνηεινχλ ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Debategraph.  

Κάζε ηδέα αλαπαξίζηαηαη κε ηελ κνξθή θπζαιίδσλ 

(bubbles). Σν εξγαιείν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

απεηθφληζεο δηαθφξσλ ηχπσλ ηδεψλ, κε θάζε ηχπν λα 

έρεη ην δηθφ ηνπ ρξψκα. Έηζη κε κηα καηηά, θαηαζηείηαη 

επθνιφηεξε ε νπηηθνπνίεζε ησλ ηχπσλ ησλ ηδεψλ θαη 

ησλ ζρέζεσλ πνπ ηνπο ζπλδένπλ.  

Οη βαζηθνί ηχπνη ηδεψλ είλαη ηέζζεξεηο θαη                

ρήκα 7: Έλλνηεο Debategraph    απνηεινχληαη απφ ην Εήηεκα (ή Δξψηεκα), ηελ Θέζε (ή 

Άπνςε) θαη ηα Δπηρεηξήκαηα Τπνζηήξημεο θαη Δλαληίσζεο. Σα Εεηήκαηα εγείξνληαη. 

Οη Απφςεηο ηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ θαη ηα Δπηρεηξήκαηα 

Τπνζηήξημεο θαη Δλαληίσζεο απνηεινχλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο πξφηαζεο. 

 

Τπάξρεη έλα επξχ ζχλνιν δνκηθψλ ζηνηρείσλ πέξα απφ ηα ηέζζεξα απηά βαζηθά. Αιιά 

ν ζπλδπαζκφο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο κπνξεί λα νηθνδνκήζεη πινχζηνπο 

ράξηεο ζε νπνηαδήπνηε θιίκαθα. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά φινη νη ηχπνη ησλ ηδεψλ. 
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Πίλαθαο 1: Σύπνη Ηδεώλ Debategraph 

  

 

 

 ΥΑΡΣΖ (MAP) 

Πεξηγξαθή: Ο ράξηεο απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο ηεο ζπδήηεζεο. Απφ απηφλ ηνλ 

θφκβν μεθηλνχλ φιεο νη ηδέεο, πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα απνηειέζνπλ κηα δνκεκέλε 

ζπδήηεζε. πλήζσο, νλνκάδεηαη 

ξίδα (ιφγσ ηεο δελδξνεηδήο 

δνκήο) θαη ν ηίηινο πνπ ηνπ 

απνδίδεηαη θαζνξίδεη ην ζέκα πνπ 

ζα πξαγκαηεχεηαη ε ζπδήηεζε. 

Έλαο ράξηεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πνιιά δεηήκαηα. 

Υξψκα: Ρνδ  ρήκα 8: Υάξηεο 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

 Εήηεκα: Οη λνεκαηηθέο ελφηεηεο (δεηήκαηα) πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε 

ζπδήηεζε. Μηα ζπδήηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνηθίια δεηήκαηα πξνο 

πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 Πξσηαγσληζηήο: Παξάγνληεο πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηε ζπδήηεζε. 
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 ΕΖΣΖΜΑ (ISSUE)  

Πεξηγξαθή: Σν δήηεκα εγείξεηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο. Απνηειεί 

αληηθείκελν έξεπλαο ή πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

δηαθνξεηηθψλ λνεκαηηθψλ ελνηήησλ θάησ 

απφ έλα θεληξηθφ ζέκα. πλήζσο ηα 

δεηήκαηα ηίζεληαη κε ηελ κνξθή 

εξσηήζεσλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. 

      Υξψκα: Πνξηνθαιί 

      Θπγαηξηθνί Κφκβνη    

        ρήκα 9: Εήηεκα  

 Εήηεκα: Ννεκαηηθέο ελφηεηεο ή εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ 

ην αξρηθφ Εήηεκα. 

 Πξσηαγσληζηήο: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν Εήηεκα. 

 Απφθαζε: Απνθάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ 

αλάιπζε ηνπ Εεηήκαηνο. 

 Θέζε: Οη ππνζηεξηδφκελεο απφςεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ πάλσ ζην Εήηεκα. 

 

 ΠΡΩΣΑΓΩΝΗΣΖ (PROTAGONIST) 

Πεξηγξαθή:Ο Πξσηαγσληζηήο είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ζπδήηεζεο (ζηνλ 

νπνίν κπνξεί λα απνδίδνληαη ηα επηρεηξήκαηα). 

Μπνξεί λα είλαη έλα πξφζσπν, έλαο νξγαληζκφο ή 

αθφκα θαη έλα ζπκβάλ πνπ έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο. 

Υξψκα: θνχξν Πξάζηλν 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη   

                    ρήκα 10: Πξσηαγσληζηή 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ Πξσηαγσληζηή. 

 Πξσηαγσληζηήο: Νένη Πξσηαγσληζηέο νη νπνίνη κπνξεί λα απνηεινχλ 

ππνθαηεγνξία ηνπ αξρηθνχ Πξσηαγσληζηή.     
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 ΑΠΟΦΑΖ (DECISION) 

Πεξηγξαθή:Απφθαζε (ή ζπκπέξαζκα) είλαη ε 

δηαηχπσζε κηαο γλψκεο, ε νπνία ιακβάλεηαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ή ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο πάλσ ζε 

έλα δήηεκα. Αληηπξνζσπεχεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη. 

Υξψκα: Καθέ 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ απφ ηελ Απφθαζε πνπ 

ιήθζεθε.             ρήκα 11: Απόθαζε 

 Δξγαζία: Δλέξγεηεο πνπ έξρνληαη σο  

απνηέιεζκα ηεο Απφθαζεο πνπ ιήθζεθε. 

 

 

 ΔΡΓΑΗΑ (TASK) 

Πεξηγξαθή: Ζ εξγαζία είλαη κηα ελέξγεηα ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ιεθζείζα 

απφθαζε θαη πξνηείλεη ή πξνδηαγξάθεη κειινληηθέο θηλήζεηο πνπ νξίδνληαη πξνο 

πινπνίεζε. 

Υξψκα: Απαιφ ξνδ 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ απφ ηελ Δξγαζία πνπ 

θαζνξίζηεθε. 

 Δξγαζία: Δπφκελεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ 

ρψξα κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο 

Δξγαζίαο. 

          ρήκα 12: Δξγαζία 
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 ΘΔΖ (POSITION) 

Πεξηγξαθή: Ζ Θέζε (ή Άπνςε) απνηειεί ηζρπξηζκφ πάλσ ζε έλα δήηεκα θαη είλαη 

έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο 

ζπδήηεζεο. Μία Θέζε κπνξεί λα 

εθθξάδεη ηελ γλψκε ηνπ ζπλνκηιεηή 

πάλσ ζε έλα δήηεκα ή λα απαληά ζε 

κία εξψηεζε πνπ έρεη ηεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο. Δπίζεο, 

κπνξεί λα εληζρπζεί ή λα 

αληηθξνπζηεί απφ επηρεηξήκαηα.   

Υξψκα: Μπιε     

       Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

        ρήκα 13: Θέζε 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ 

ζπλνκηιεηή θαη μεθηλνχλ λέα ζεκαηηθή ελφηεηα. 

 Σκήκα Θέζεο: πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηελ 

ππνζηεξηδφκελε ζέζε. 

 Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

εληζρχζνπλ ηελ ππνζηεξηδφκελε ζέζε. 

 Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ αληηθξνχνπλ ηελ 

ππνζηεξηδφκελε ζέζε. 

 Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ: Οκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππνζηήξημεο θαη 

ελαληίσζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηεξηδφκελε ζέζε, θάησ απφ έλα γεληθφ 

ηίηιν. 

 

 

 ΣΜΖΜΑ ΘΔΖ (COMPONENT) 

Πεξηγξαθή: Σν Σκήκα Θέζεο πεξηέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο ηδέεο γηα ηελ Θέζε θαη 

κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα κηα πνιχπινθεο άπνςεο ηνπ ζπλνκηιεηή. Μπνξεί λα ηνπ 

απνδνζνχλ επηρεηξήκαηα, θαζψο αλαγλσξίδεηαη θαη αλαιχεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

Θέζε ζηελ νπνία αλήθεη. 

Υξψκα: Γαιάδην 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη 
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 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή 

εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

θαη μεθηλνχλ λέα ζεκαηηθή 

ελφηεηα. 

 Σκήκα Θέζεο: 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνζηίζεληαη ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο.          ρήκα 14: Σκήκα Θέζεο 

 Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

αληηθξνχζνπλ ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ: Οκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππνζηήξημεο ή 

ελαληίσζεο πνπ αθνξνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο, θάησ απφ έλα γεληθφ 

ηίηιν. 

 

 

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ (SUPPORTIVE ARGUMENT) 

Πεξηγξαθή: Έλα επηρείξεκα 

ππνζηήξημεο εληζρχεη έλα ζηνηρείν ηνπ 

ράξηε. Πνιιά επηρεηξήκαηα 

ππνζηήξημεο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ 

ζε έλα ζηνηρείν, αξθεί ην θαζέλα λα 

αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηφ θάζε θνξά 

ηκήκα ηνπ ζηνηρείνπ. Σα επηρεηξήκαηα 

ππνζηήξημεο κπνξνχλ κε ηελ ζεηξά 

ηνπο λα ηεθκεξησζνχλ ή λα 

αληηθξνπζηνχλ εθ λένπ απφ άιια   ρήκα 15: Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο 

 επηρεηξήκαηα.     

Υξψκα: Πξάζηλν 
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Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην επηρείξεκα 

ππνζηήξημεο θαη μεθηλνχλ λέα ζεκαηηθή ελφηεηα, βαζηζκέλε ζην επηρείξεκα 

απηφ. 

 Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην ηεθκεξηψζνπλ κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ελαληηψλνληαη ζην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην αληηθξνχζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. 

 Ηζρπξηζκφο: πιινγηζκνί ησλ ζπλνκηιεηψλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ ινγηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ Δπηρεηξήκαηνο Τπνζηήξημεο. 

 Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ: Οκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππνζηήξημεο ή 

ελαληίσζεο πνπ αθνξνχλ ην επηρείξεκα ππνζηήξημεο, θάησ απφ έλα γεληθφ 

ηίηιν. 

 

 

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ ΔΝΑΝΣΗΩΖ (OPPOSING ARGUMENT) 

Πεξηγξαθή: Έλα επηρείξεκα ελαληίσζεο αληηηίζεηαη θαη πξνζπαζεί λα θαηαξξίςεη 

έλα ζηνηρείν ηνπ ράξηε. Πνιιά 

επηρεηξήκαηα ελαληίσζεο κπνξνχλ 

λα ζπλππάξρνπλ ζε έλα ζηνηρείν, 

αξθεί ην θαζέλα λα αλαθέξεηαη ζε 

μερσξηζηφ θάζε θνξά ηκήκα ηνπ 

ζηνηρείνπ. Σα επηρεηξήκαηα 

ελαληίσζεο κπνξνχλ κε ηελ ζεηξά 

ηνπο λα ηεθκεξησζνχλ ή λα 

αληηθξνπζηνχλ εθ λένπ απφ άιια   ρήκα 16: Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο     

επηρεηξήκαηα. 

Υξψκα: Κφθθηλν 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην επηρείξεκα 

ελαληίσζεο θαη μεθηλνχλ λέα ζεκαηηθή ελφηεηα, βαζηζκέλε ζην επηρείξεκα 

απηφ. 
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 Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην ηεθκεξηψζνπλ κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ελαληηψλνληαη ζην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην αληηθξνχζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. 

 Ηζρπξηζκφο: πιινγηζκνί ησλ ζπλνκηιεηψλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ ινγηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ Δπηρεηξήκαηνο Δλαληίσζεο. 

  Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ: Οκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππνζηήξημεο ή 

ελαληίσζεο πνπ αθνξνχλ ην επηρείξεκα απηφ, θάησ απφ έλα γεληθφ ηίηιν. 

 

 

 ΗΥΤΡΗΜΟ (PREMISE)  

Πεξηγξαθή: Ο ηζρπξηζκφο είλαη ζπιινγηζκφο ηνπ ζπλνκηιεηή. Πνιινί ηζρπξηζκνί 

καδί ζπλδξάκνπλ ζηελ 

ππνζηήξημε ελφο 

Δπηρεηξήκαηνο ή κηαο 

Θέζεο. Ο ηζρπξηζκφο είλαη 

κηα παξαδνρή πάλσ ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη ην 

επηρείξεκα. ηνρεχεη ζηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ, κε ηελ ρξήζε    ρήκα 17: Ηζρπξηζκόο 

 δεδνκέλσλ πνπ είλαη θνηλψο απνδεθηά απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο. 

Υξψκα: Αλνηρηφ γθξη 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην επηρείξεκα 

ππνζηήξημεο θαη μεθηλνχλ λέα ζεκαηηθή ελφηεηα, βαζηζκέλε ζην 

επηρείξεκα απηφ. 

 Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην ηεθκεξηψζνπλ κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ελαληηψλνληαη ζην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην αληηθξνχζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 
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 Ηζρπξηζκφο: πιινγηζκνί ησλ ζπλνκηιεηψλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ ινγηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ Ηζρπξηζκνχ. 

  Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ: Οκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππνζηήξημεο ή 

ελαληίσζεο πνπ αθνξνχλ ην επηρείξεκα ππνζηήξημεο, θάησ απφ έλα γεληθφ 

ηίηιν. 

 

 

 ΟΜΑΓΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΩΝ (ARGUMENT GROUP) 

Πεξηγξαθή: Μηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα πνπ νκαδνπνηνχληαη θαη κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ σο επηρεηξήκαηα 

ππνζηήξημεο ή ελαληίσζεο 

νξγαλψλνληαη ζε κηα νκάδα 

επηρεηξεκάησλ. Σν αλ ε νκάδα 

επηρεηξεκάησλ ζα έρεη ππνζηεξηθηηθφ 

ή ελαληησκαηηθφ ραξαθηήξα εμαξηάηαη 

απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά 

ζπκκεηερφλησλ ηεο ζπδήηεζεο.     

         ρήκα 18: Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη ζηελ ζχληαμε ηεο Οκάδαο Δπηρεηξήκαηνο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κφλν έλα είδνο επηρεηξήκαηνο (ππνζηήξημεο ή ελαληίσζεο) ή θαη ηα 

δπν είδε επηρεηξήκαηνο, νκαδνπνηεκέλα θάησ απφ έλα γεληθφ ηίηιν. Δπηπιένλ, δελ 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Υξψκα: θνχξν γθξη 

Θπγαηξηθνί Κφκβνη 

 Εήηεκα: Εεηήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νκαδνπνηεκέλε 

απεηθφληζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππνζηήξημεο ή ελαληίσζεο θαη μεθηλνχλ λέα 

ζεκαηηθή ελφηεηα. 

 Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην ηεθκεξηψζνπλ κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο: Δπηρεηξήκαηα πνπ ελαληηψλνληαη ζην επηρείξεκα 

πνπ ηέζεθε θαη πξνζπαζνχλ λα ην αληηθξνχζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. 
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ηα πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγήζεθε ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

Debategraph. Σν κνληέιν απηφ αλαπαξηζηά κε ηελ κνξθή πιαηζίσλ φινπο ηνπο 

ηχπνπο ηδεψλ πνπ ζπλαληνχληαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, κε θάζε ηχπν ηδέαο 

λα έρεη ην αληίζηνηρν ρξψκα πνπ έρεη θαη ζην πεξηβάιινλ Debategraph. Δπηπιένλ 

ππάξρνπλ βέιε πνπ μεθηλνχλ απφ θάζε ηχπν ηδέαο θαη θαηαιήγνπλ ζηνπο ηχπνπο 

εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ θάησ απφ ηνλ ηξέρνληα ηχπν ηδέαο. 

 

ρήκα 19: Δλλνηνινγηθό κνληέιν Debategraph 

 

4.3.2. ρέζεηο κεηαμύ Ηδεώλ Debategraph 

Οη ζρέζεηο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηηο ηδέεο, επηηξέπνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ δφκεζε πινχζησλ ραξηψλ. Παξνπζηάδνληαη σο βέιε πνπ δείρλνπλ ηε 

δηαδξνκή απφ ηελ ηδέα πνπ πεγάδνπλ (ηδέα “πεγή”) πξνο ηελ ηδέα ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη (ηδέα “πξννξηζκφο”). Ζ θνξά ησλ βειψλ δείρλεη πάληα πξνο ην αλψηεξν 

επίπεδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδεψλ δνκνχλ ηα επίπεδα ηνπ 

ράξηε θαη δίλνπλ ηεο αίζζεζε ηνπ βάζνπο. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ ραξηψλ. 

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ζρέζεσλ: 

 ρέζεηο κεηαμύ ηδεώλ ηνπ ίδηνπ ράξηε 

Οη ζρέζεηο απηέο επηηξέπνπλ ηελ δηαζχλδεζε ηεο ηδέαο “πεγή” κε ηελ ηδέα 

“πξννξηζκφο”. Παξνπζηάδνληαη κε ηελ κνξθή βέινπο ζε δηάθνξεο ρξσκαηηθέο 
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απνρξψζεηο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηηο δχν ηδέεο. Σν 

ζρήκα ηεο ηδέαο “πξννξηζκφο” παξακέλεη ίδην, αιιά ην ρξψκα δηακνξθψλεηαη 

ζε ψρξα, άζρεηα κε ηνλ ηχπν ηδέαο πνπ αληηπξνζσπεχεη. 

 

 

     ρήκα 20: ρέζεηο κεηαμύ ηδεώλ ίδηνπ ράξηε 

 

 ρέζεηο κεηαμύ ηδεώλ δηαθνξεηηθώλ ραξηώλ 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηδεψλ δηαθνξεηηθψλ ραξηψλ, επηηξέπνπλ ηελ δηαζχλδεζε ηεο 

ηδέαο “πεγή” ζε έλα ράξηε, κε ηελ ηδέα “πξννξηζκφο” πνπ βξίζθεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ράξηε. Παξνπζηάδνληαη θη απηέο κε ηελ κνξθή βέινπο ζε δηάθνξεο 

ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηηο δχν 

ηδέεο. Σν ζρήκα ηεο ηδέαο “πξννξηζκφο” αιιάδεη γηα λα γίλεη εκθαλέο φηη απηή ε 

ηδέα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ράξηε, θαζψο θαη ην ρξψκα ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ζε ψρξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ρήκα 21: ρέζεηο κεηαμύ ηδεώλ δηαθνξεηηθώλ ραξηώλ 
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Δίηε ζηνλ ίδην, είηε ζε δηαθνξεηηθνχο ράξηεο νη ζρέζεηο ζπλδένπλ ηηο ηδέεο κεηαμχ ηνπο, 

φρη απζαίξεηα, αιιά βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ ηχπσλ. Οη πηζαλνί ηχπνη ζπλδέζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 2: Σύπνη ρέζεσλ κεηαμύ ηδεώλ Debategraph 

  

 

4.3.3. Παξάδεηγκα ρξήζεο Debategraph 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη νξζή ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ ηδεψλ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ζπδήηεζε θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηηο ζπλδένπλ, 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ έλα νινθιεξσκέλν παξάδεηγκα. 

Σν ζέκα ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα ζπδήηεζε είλαη νη “Πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή” (ηίηινο Υάξηε). Απφ απηφ ην ζέκα εγείξνληαη δχν δεηήκαηα. Σν 

πξψην δήηεκα είλαη ζε κνξθή εξψηεζεο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηνπο ηξφπνπο απνθπγήο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (“Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή?”), ελψ 

ην δεχηεξν δήηεκα παξνπζηάδεη ηελ ππάξρνπζα επξσπατθή λνκνζεζία πάλσ ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή (“Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή”). Ζ “Ζκέξα 

Πεξηβάιινληνο 2010” νξίδεηαη σο Πξσηαγσληζηήο, αθνχ ε παγθφζκηα απηή εκέξα 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα. 
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ρήκα 22: Παξάδεηγκα “Υάξηεο” 

 

Δπηιέγνληαο ην πξψην Εήηεκα (“Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή?”) 

θαη ζέηνληαο ην σο θεληξηθφ, κεηαθεξφκαζηε έλα επίπεδν πην θάησ (2
ν
 επίπεδν) ζηελ 

δελδξνεηδή δνκή ηεο ζπδήηεζεο. Δθεί ζπλαληνχκε ηελ Θέζε, ην Νέν Εήηεκα θαη ηελ 

Απφθαζε. Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε είλαη ε πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη σο Θέζε 

(“Αχμεζε ηεο ρξήζεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο”) θαη απνηειεί ηελ ππνζηεξηδφκελε 

ζέζε ηνπ ζπλνκηιεηή. Απφ ην θεληξηθφ δήηεκα κπνξεί λα πξνθχςνπλ λέα ζέκαηα, φπσο 

ην λέν δήηεκα απηνχ ηνπ επηπέδνπ (“Πξέπεη λα θάλνπλ θηλήζεηο νη πνιίηεο ή ην 

θξάηνο?”) ηα νπνία νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο. ηελ πνξεία ηεο 

ζπδήηεζεο εμάγεηαη έλα ζπκπέξαζκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ 

απνηειεί ηελ Απφθαζε (“Κάζε ζπίηη λα ζπιιέγεη ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά”). Οη εηαηξίεο 

αλαθπθιψζηκσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ παίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ δηαδηθαζία 

αλαθχθισζεο, γη απηφ ην ιφγν νξίδνληαη σο Πξσηαγσληζηήο. 
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ρήκα 23: Παξάδεηγκα “Εήηεκα” 

  

Απφ ηνλ Πξσηαγσληζηή πνπ φπσο ήδε αλαθέξζεθε κπνξεί λα είλαη έλα πξφζσπν, έλαο 

νξγαληζκφο ή αθφκα θαη έλα ζπκβάλ, κπνξεί λα εγεξζνχλ λέα δεηήκαηα πξνο αλάιπζε 

(“Πξέπεη ην θξάηνο λα επηδνηεί απηέο ηηο εηαηξίεο?”), αιιά θαη λένη Πξσηαγσληζηέο 

(“Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο”). 

 

 

ρήκα 24: Παξάδεηγκα “Πξσηαγσληζηήο” 

 

Απφ ηελ Απφθαζε κπνξεί λα εγεξζνχλ λέα δεηήκαηα (“Τπάξρεη ζσζηή ελεκέξσζε γηα 

ηελ ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ?”) αιιά θαη ελέξγεηεο (Δξγαζία), νη νπνίεο 
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κπνξεί λα πξνηείλνπλ ή θαη λα νξίδνπλ ηηο θηλήζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ 

Απφθαζε (¨Γηαρείξηζε εηδηθψλ θάδσλ αλαθχθισζεο.”). 

 

ρήκα 25: Παξάδεηγκα “Απόθαζε” 

 

Ζ θάζε Δξγαζία κπνξεί κε ηελ ζεηξά ηεο λα παξάγεη λέα Εεηήκαηα (“Θα κπνξεί ην 

θξάηνο λα θάλεη ηέηνηεο δαπάλεο?”) θαη λέεο Δξγαζίεο (“πγθνκηδή ησλ θάδσλ θάζε 

εβδνκάδα κε ηε ρξήζε νρεκάησλ”). Ο νξηζκφο ησλ Δξγαζηψλ κεηά ηελ Απφθαζε πνπ 

έρεη ιεθζεί, επηηξέπεη ζηνλ “αλαγλψζηε ηνπ ράξηε” λα έρεη κηα πην δνκεκέλε εηθφλα 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα επηηειεζηνχλ. 

 

ρήκα 26: Παξάδεηγκα “Δξγαζία” 

 

Όπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο, ν ζπλνκηιεηήο παξαζέηεη ηηο 

ππνζηεξηδφκελεο ζέζεηο ηνπ πάλσ ζε έλα δήηεκα θαη νη ππφινηπνη ζπλνκηιεηέο 

αληηθξνχνπλ ή ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε απηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 
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ππνζηεξηδφκελε ζέζε είλαη ε “Αχμεζε ηεο ρξήζεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο”. 

Έκβαζχλνληαο ζηελ Θέζε (κεηάβαζε ζην 3
ν
 επίπεδν), ζπλαληνχκε ην Eπηρεηξήκα 

Τπνζηήξημεο κε ην νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηνπ ζπλνκηιεηή 

(“Με ηελ ρξήζε ησλ ΜΜΜ ζα κεησζνχλ αξθεηά νη ξχπνη”), ην Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο 

φπνπ αληίζηνηρα γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηάξξπςεο ηεο ζέζεο ηνπ ζπλνκηιεηή (“Γελ 

ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζε ησλ ΜΜΜ”), θαη ην Σκήκα 

Θέζεο πνπ παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (“Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ιεσθνξείσλ ζηηο ψξεο αηρκήο”).Δπηπιένλ κε ηελ εκθάληζε ηεο Θέζεο ζηε ζπδήηεζε 

πξνθείπηεη λέν Εήηεκα (“Ση πξέπεη λα θάλεη ην θξάηνο γηα λα εληζρπζεί ε ρξήζε 

ΜΜΜ?”). 

 

ρήκα 27: Παξάδεηγκα “Θέζε” 

 

Σν Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο βξίζθεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν εκβάζπλζεο, καδί κε ην 

Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο θαη ην Σκήκα Θέζεο. Σφζν ην Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο (“Με 

ηελ ρξήζε ησλ ΜΜΜ ζα κεησζνχλ αξθεηά νη ξχπνη ”) φζν θαη ην επηρείξεκα 

Δλαληίσζεο έρνπλ ηα ίδηα γλσξίζκαηα, δειαδή ππνζηεξίδνπλ ή αληηθξνχνπλ ηελ Θέζε 

θαη κπνξνχλ θη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο λα ππνζηεξηρζνχλ ή λα αληηθξνπζηνχλ κε 

Δπηρεηξήκαηα Τπνζηήξημεο (“Θα θπθινθνξνχλ ιηγφηεξα νρήκαηα ζηνπο δξφκνπο, αξα 

ιηγφηεξα αέξηα”) θαη Δλαληίσζεο (”Κάπνηα ΜΜΜ είλαη αξθεηά ξππνγφλα”) 

αληίζηνηρα. 
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ρήκα 28: Παξάδεηγκα “Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο” 

 

 

ρήκα 29: Παξάδεηγκα “Δπηρείξεκα Δλαληίσζεο” 

 

Απφ ηελ ζεσξία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο γλσξίδνπκε φηη γηα λα είλαη έλα επηρείξεκα 

ηζρπξφ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θάπνηα ινγηθή παξαδνρή. Ζ παξαδνρή απηή ζπλαληάηαη 

κφλν ζηα Δπηρεηξήκαηα Τπνζηήξημεο θαη Δλαληίσζεο θαη νλνκάδεηαη Ηζρπξηζκφο. 

Πνιινί ηζρπξηζκνί καδί ζπλδξάκνπλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ επηρεηξήκαηνο. Έηζη, 

παξνπζηάδνληαη 2 ηζρπξηζκνί ζην παξάδεηγκα καο. Ο πξψηνο Ηζρπξηζκφο (“Σα νρήκαηα 

πνπ θπθινθνξνχλ ξππαίλνπλ”) θαζψο θαη ν δεχηεξνο Ηζρπξηζκφο (“Με ηελ ρξήζε ησλ 

ΜΜΜ ζα κεησζνχλ ηα νρήκαηα πνπ θπθινθνξνχλ”) είλαη ινγηθνί ζπιινγηζκνί ησλ 

ζπλνκηιεηψλ, νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ νδεγνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ επηρεηξήκαηνο. 
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ρήκα 30: Παξάδεηγκα “Ηζρπξηζκόο” 

 

Σν Σκήκα Θέζεο κπνξεί λα εληζρπζεί ή λα αληηθξνπζηεί θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, κε 

Δπηρεηξήκαηα Τπνζηήξημεο (“Ο πνιίηεο ζα θηάλεη πην γξήγνξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ”), 

Δπηρεηξήκαηα Δλαληίσζεο, (“Θα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ιεσθνξείσλ ζηηο 

ιεσθνξεηνγξακκέο”), αιιά θαη λα πξνθχςνπλ λέα Εεηήκαηα (“Πνηα επέλδπζε είλαη 

απνδνηηθφηεξε γηα ηελ κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ?”). 

 

ρήκα 31: Παξάδεηγκα “Σκήκα Θέζεο” 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πιεζψξα Δπηρεηξεκάησλ Τπνζηήξημεο ή Δλαληίσζεο, ηα 

επηρεηξήκαηα απηά κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θάησ απφ έλαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηίηιν 

κε ηε ρξήζε ηνπ ηχπνπ Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ (“Οθέιε αχμεζεο αξηζκνχ 

ιεσθνξείσλ”).  
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ρήκα 32: Παξάδεηγκα “Οκάδα Δπηρεηξεκάησλ” 

 

4.4. Δπηινγέο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ραξηώλ 

Σν Debategraph παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο παξνπζίαζεο ησλ ραξηψλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ο ρξήζηεο είλαη απηφο πνπ επηιέγεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εκθαλίδεηαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ράξηε. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο απεηθφληζεο, 

πξνβνιή κε ηε κνξθή Φπζαιίδωλ (Bubble views) θαη πξνβνιή κε ηε κνξθή Πιαηζίωλ 

Κεηκέλνπ (Box views). 

Πξνβνιή Φπζαιίδωλ (Bubble views) 

Ζ πξνβνιή θπζαιίδσλ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε θαη δπλακηθή πινήγεζε ζηε δνκή ελφο 

ράξηε, θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο πξψηεο αίζζεζεο γηα 

ην ζέκα θαη ηνπο ζπλαθείο ράξηεο. Ο Κεληξηθφο Κνκβνο ιεηηνπξγεί σο ππξήλαο ηεο 

εξγαζίαο θαηα ην θηίζηκν ηνπ ράξηε. H πξνβνιή Φπζαιίδσλ πεξηέρεη ηηο εμήο επηινγέο: 

 Κεληξηθφο Κφκβνο (Hub) 

Ο Κεληξηθφο Κφκβνο είλαη ην θαηάιιειν κέξνο γηα δεκηνπξγία, θηηζηκν, 

επεμεξγαζία θαη ππνβνιή παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ράξηεο. 
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ρήκα 33: Απεηθόληζε ράξηε θπζαιίδσλ "Κεληξηθόο Κόκβνο" 

 

 Δζηίαζε (Focus) 

Μηα πξνβνιή πιήξνπο νζφλεο πνπ εκθαλίδεη ην ίδην ζχλνιν ησλ ηδεψλ κε ηνλ 

Κεληξηθφ Κφκβν, αιιά ζε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Δίλαη ηδαληθφ γηα ηελ αλάγλσζε 

θαη παξνπζηάζεηο. 

 

     ρήκα 34: Απεηθόληζε ράξηε θπζαιίδσλ "Δζηίαζε" 
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 Πξννδεπηηθή (Expanting) 

Μία πξνβνιή πιήξνπο νζφλεο πνπ επηηξέπεη ην άλνηγκα θαη ηελ εκθάληζε κηαο 

δηεπξπλφκελεο δέζκεο ηδεψλ θαζψο γίλεηαη ε πεξηήγεζε ζηηο θπζαιίδεο. Σν 

κέγεζνο θάζε θπζαιίδαο δείρλεη ην ζρεηηθφ βάζνο ηνπ θάζε θιάδνπ. 

 

ρήκα 35: Απεηθόληζε ράξηε θπζαιίδσλ "Πξννδεπηηθή" 

 

 Όια (All) 

Μηα πξνβνιή πιήξνπο νζφλεο πνπ εκθαλίδεη νιφθιεξν ην ράξηε σο δίθηπν / 

γξαθηθή παξάζηαζε (γηα ράξηεο έσο 600 ηδέσλ). 

 

 

ρήκα 36: Απεηθόληζε ράξηε θπζαιίδσλ "Όια" 
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Πξνβνιή Πιαηζίωλ Κεηκέλνπ (Box views) 

Ζ πξνβνιή πιαηζίσλ θεηκέλνπ επηηξέπεη ηελ εμέηαζε θαη δηεξεχλεζε ησλ ραξηψλ κε 

έλα πην ζηνραζηηθφ θαη αλαιπηηθφ ηξφπν. Ζ ζέζε θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πιαηζίσλ 

θαζηζηά εχθνιε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δνκήο ελφο επηρεηξήκαηνο. Γίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζηνλ ράξηε κε απιφ ή δηπιφ θιηθ ζην θάζε πιαίζην, φπσο 

επίζεο θαη ηελ αλάγλσζε ραξηψλ ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο (φπσο ην iPhone θαη ην iPad). 

H πξνβνιή Πιαηζίσλ Κεηκέλνπ πεξηέρεη ηηο εμήο επηινγέο: 

 

 Δζηίαζε (Focus) 

Παξνπζηάδεη ην ίδην ζχλνιν ησλ ηδεψλ κε ηνλ Κεληξηθφ Κφκβν, αιιά νξγαλσκέλν 

ζε πιαίζηα θεηκέλνπ κε βάζε ηνλ ηχπν ηδέαο. Ζ νξηδφληηα απηή δηάηαμε είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ ε πξνβνιή Κεληξηθφο Κφκβνο είλαη πνιχπινθε κε 

πνιιαπιέο ηδέεο θαη είδε ηδεψλ. 

 

 

ρήκα 37: Απεηθόληζε ράξηε πιαηζίσλ θεηκέλνπ "Δζηίαζε" 

 

 Πξννδεπηηθή (Expanting) 

Γείρλεη ην ίδην ζχλνιν ησλ ηδεψλ κε ηνλ Κελξηθφ Κφκβν ζε θάζεηε δηάηαμε, αιιά 

επεθηείλεηαη γηα λα απνθαιχςεη πεξηζζφηεξεο ηδέεο ζηαδηαθά, θαζψο γηλεηαη ε 

πεξηήγεζε ζηηο ηδέεο. Ζ πξνβνιή απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα εμεξεχλεζε ηνπ 

επξχηεξνπ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ ηξέρνπζα επηιεγκέλε ηδέα. 

 

ρήκα 38: Απεηθόληζε ράξηε πιαηζίσλ θεηκέλνπ "Πξννδεπηηθή" 
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 Πξνο ηα πάλσ (Up) 

Δκθαλίδεη ην κνλνπάηη ελφο επηρεηξήκαηνο, κε θνξά απφ ηελ επηιεγκέλε ηδέα πξνο 

ηελ θνξπθή ηνπ ράξηε. Απηή ε πξνβνιή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα έιεγρν ηεο 

ινγηθήο ελφο επηρεηξήκαηνο ή γηα ππελζχκηζε ηεο ηξέρνπζαο ζέζε ζην ράξηε. 

 

 

ρήκα 39: Απεηθόληζε ράξηε πιαηζίσλ θεηκέλνπ "Πξνο ηα πάλσ" 

 

 Πξνο ηα θάησ (Down) 

Δκθαλίδεη φιεο ηηο ηδέεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα επηιεγκέλε ηδέα - ζε κηα 

δηεπξπκέλε δηαξζξσηηθή κνξθή, ζηελ νπνία ηα πιαίζηα θεηκέλνπ θάζε ηδέαο 

ζηνηβάδνληαη θάζεηα κε βάζε ηνλ ηχπν ηδέα. Απηή ε πξνβνιή είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε φηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ 

απνκνλσκέλα απφ ηνλ ππφινηπν ράξηε. 

 

ρήκα 40: Απεηθόληζε ράξηε πιαηζίσλ θεηκέλνπ "Πξνο ηα θάησ" 
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 Όια (All) 

Δκθαλίδεη νιφθιεξν ην ράξηε ζε κηα δηεπξπκέλε δηαξζξσηηθή κνξθή, ζηελ νπνίν 

ηα πιαίζηα θεηκέλνπ θάζε ηδέαο ζηνηβάδνληαη θάζεηα, κε βάζε ηνλ ηχπν ηδέα. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο θάλνληαο θιηθ πάλσ ζηηο ζηήιεο. 

 

ρήκα 41: Απεηθόληζε ράξηε πιαηζίσλ θεηκέλνπ "Όια" 

Οη παξαπάλσ επηινγέο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ραξηψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ράξηε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο(εμαηξείηαη ε πξνβνιή 

΄Οια). Ωζηφζν, ε πξνβνιή Κεληξηθφο Κφκβνο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, θαζψο 

εκθαλίδεη φιεο ηνπ ιεηηνπξγίεο ηνπ εξγαιείνπ. Βέβαηα, θάζε ρξήζηεο  κπνξεί 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λα επηιέμεη απηήλ πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαιχηεξα. 
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4.5. Πεδία Δθαξκνγήο Debategraph 

Σν εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph έρεη ρξήζε ζε πνηθίινπο 

ηνκείο. Οπζηαζηηθά, φπνπ ππάξρεη ε αλάγθε γηα αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ ην 

Debategraph παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ, κε ράξηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Δλδεηθηηθά ζηα πιαίζηα 

αλάιπζεο ηνπ εξγαιείνπ εμεηάζηεθαλ δχν πεδία εθαξκνγήο, ε ειεθηξνληθή 

δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίσλ θαη ε απεηθφληζε ζπλεληεχμεσλ. 

 

4.5.1. Ζιεθηξνληθή Γηαβνύιεπζε Ννκνζρεδίσλ 

Με ηελ πάξνδν ηεο ηερλνινγίαο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο λνκνζεζίαο. ηελ Διιάδα, ε 

πιαηθφξκα ηνπ ΟpenGov (παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζε επφκελε ελφηεηα) είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ δεκνζίεπζε λνκνζρεδίσλ πξνο ςήθηζε έηζη ψζηε λα ζρνιηαζηνχλ 

απφ ηνπο πνιίηεο. 

Λφγσ ηνπ φηη ηα δεκνζηεπκέλα ζρφιηα παξνπζηάδνληαη κε κνξθή παξφκνηα κε απηή 

ησλ παξαδνζηαθψλ ειεθηξνληθψλ θφξνπκ, πνιιέο θνξέο ηείλνπλ λα είλαη πνιχπινθα 

θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ απνηειεί δχζθνιε δηαδηθαζία. Ζ κεηαθνξά ηνπο 

ζην εξγαιείν Debategraph απνηειεί ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. Οη ηδέεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα δεκνζηεπκέλα ζρφιηα ησλ 

πνιηηψλ νξγαλψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε δελδξνεηδή δνκή πνπ νδεγεί ζε κηα 

πιήξε εηθφλα ηνπ λφκνπ θαη φισλ ησλ ζέζεσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ. 
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ρήκα 42: ρνιηαζκόο Πνιηηώλ ζην OpenGov 

 

Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεκνζηεπκέλσλ ζρνιίσλ ζην Debategraph έρνπλ νξηζηεί θάπνηεο 

ζπκβάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηνλ ράξηε 

θαη λα είλαη πην θαηαλνεηή ε γξαθηθή απεηθφληζε. Οη ζπκβάζεηο απηέο παξαηίζεληαη 

παξαθάησ. 

πγθεθξηκέλα,  

 Γηα θάζε ππφ εμέηαζε λφκν δεκηνπξγείηαη έλαο ράξηεο επηρεηξεκάησλ πνπ 

πεξηέρεη ηνλ ηίηιν ηνπ λνκνζρεδίνπ, ην ππνπξγείν, κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ θαη κηα ζχλδεζε κε ηελ ηζηνζειίδα opengov.gr, φπνπ δεκνζηεχεηαη 

ην λνκνζρέδην. 

 Κάζε άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ παξνπζηάδεηαη σο Εήηεκα. 

 Κάζε άξζξν φπνπ ρξεηάδεηαη, ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

απνηππψλνληαη σο Εεηήκαηα κε ηελ κνξθή εξψηεζεο. 
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 Οη παξάγξαθνη ηνπ άξζξνπ εηζάγνληαη ζην εξγαιείν επηρεηξεκαηνινγίαο σο 

Θέζεηο, έρνληαο σο πξφζεκα ηα αξρηθά ηνπ ππνπξγείνπ απφ φπνπ πεγάδεη ην 

λνκνζρέδην, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη απηφ είλαη κέξνο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη φρη ε 

γλψκε ελφο εθ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, πρ [ΤΠΔΚΑ:…]. 

 Όηαλ ππάξρνπλ ζρφιηα πνιηηψλ (δεκνζηεχζεηο) πνπ παξαζέηνπλ κηα λέα 

πξφηαζε γηα ην λνκνζρέδην, παξνπζηάδνληαη θη απηά σο Θέζεηο. Όιεο νη ηδέεο 

ησλ ζρνιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κία παξάγξαθν απφ έλα άξζξν θαη εθθξάδνπλ 

ζπκθσλία ή αληίξξεζε γηα ην πεξηερφκελν εηζάγνληαη σο Δπηρεηξήκαηα 

Τπνζηήξημεο ή Δλαληίσζεο αληίζηνηρα, θαη ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 

Θέζεηο. 

 Σα ζρφιηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξναλαθεξζείζα Θέζε κε επηπιένλ ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο, εηζάγνληαη σο Σκήκαηα Θέζεο. 

 Κάζε ζρφιην είλαη πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία “ηδέεο”, νη 

νπνίεο απεηθνλίδνληαη μερσξηζηά σο Εήηεκα, Θέζε θαη Δπηρείξεκα αλάινγα κε 

ηελ έλλνηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη ην ζεκείν ζην νπνίν αλαθέξνληαη. 

 Σα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε θάπνην άξζξν, αιιά ε 

ζεκαηνινγία ηνπο είλαη ζπλαθήο κε ην λνκνζρέδην ηνπνζεηνχληαη ζε έλα 

μερσξηζηφ Εήηεκα κε φλνκα Γεληθά ρφιηα Πνιηηψλ. 

 Όια εθείλα ηα ζρφιηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηερφκελν, ην νπνίν δηαηππψλεηαη 

ζε γιψζζα θαη κε ηξφπν πβξηζηηθφ, ή απνηεινχλ πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ή έρνπλ δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ή απνηεινχλ 

θξηηηθή γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ηεο πιαηθφξκαο, δελ κεηαθέξνληαη 

ζην εξγαιείν. 

 

ρήκα 43: Παξάδεηγκα ράξηε γηα ην Σηκνιόγην ηεο ΓΔΖ 
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ρήκα 44: Παξάδεηγκα ράξηε γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ ειεθηξνληθψλ δηαβνπιεχζεσλ 

λνκνζεηεκάησλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Β έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα 

ραξηνγξάθεζεο δηαβνπιεχζεσλ. 

 

4.5.2. πλεληεύμεηο 

Έλαο αθφκα ηνκέαο εθαξκνγήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ραξηνγξάθεζε 

επηρεηξεκάησλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ Debategraph είλαη νη ζπλεληεχμεηο. Οη ζπλεληεχμεηο 

θαη ηδηαηηέξσο νη πνιηηηθέο, ζπλήζσο ηείλνπλ λα είλαη πνιχπινθεο, κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δχζθνιε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πέξαλ ηεο γεληθήο ηδέαο ηεο ζπδήηεζεο. 

Κάηη ηέηνην θαίλεηαη ινγηθφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο αλ θαη ελ κέξεη 

θαζνδεγνχκελεο απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, απνηεινχλ ζπδεηήζεηο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έηζη είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ζχγρπζεο παξά ζαθήλεηαο. 

Γηα θάζε ζπλέληεπμε, ππάξρεη ε επηινγή ε κεηαθνξά ηεο ζην εξγαιείν λα γίλεη είηε κε 

ρξήζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπλέληεπμεο, είηε κε ρξήζε ηνπ 

απνκαγλεηνθσλεκέλνπ θεηκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απνκαγλεηνθσλεκέλνπ θεηκέλνπ, 

έρνπκε έλα νινθιεξσκέλν θείκελν εξσηαπαληήζεσλ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε απνηειεί 

πξνηηκφηεξε ιχζε, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο εχθνιεο αλαηξνθνδφηεζεο. 
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Σν Debategraph έρεη ήδε αξθεηά κεγάιε εκπεηξία ζηελ απεηθφληζε ζπλεληεχμεσλ, 

έρνληαο αζρνιεζεί κε νξγαληζκνχο φπσο ην CNN, Σhe Independent θαη άιια. Γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ ζπλεληεχμεσλ ζην Debategraph έρνπλ νξηζηεί θάπνηεο ζπκβάζεηο νη 

νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηνλ ράξηε θαη λα είλαη 

πην θαηαλνεηή ε γξαθηθή απεηθφληζε. Οη ζπκβάζεηο απηέο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

ρήκα 45: Παξάδεηγκα ράξηε ζπλεληεύμεσλ CNN 

πγθεθξηκέλα, 

 Γηα θάζε ζπλέληεπμε δεκηνπξγείηαη έλαο ράξηεο επηρεηξεκάησλ πνπ πεξηέρεη κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα, θη έλα ζχλδεζκν πνπ παξαπέκπεη ζην θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο. 

  Σν απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί 

θαη σο Πξσηαγσληζηήο. 

 Ωο Πξσηαγσληζηέο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

ζπδήηεζεο. 

  Ζ ζπλέληεπμε είλαη θαζνδεγνχκελε απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ πνπ 

ζπρλά απνηεινχλ Εεηήκαηα. Σα εηζαγσγηθά εξσηήκαηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ 

είλαη απηά πνπ καο δίλνπλ κηα ηδέα γηα ην πνηεο είλαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο δελ εμαξηψληαη απφ ηελ δνκή ηεο ζπδήηεζεο 

αιιά εθκαηεχνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα.  

 Οη απαληήζεηο ζηνλ δεκνζηνγξάθν απνηεινχλ ηηο Θέζεηο ή ηα Δπηρεηξήκαηα 

Τπνζηήξημεο θαη Δλαληίσζεο αληίζηνηρα.  

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο πάλσ ζε κηα Θέζε αλαπαξίζηαληαη σο Σκήκαηα Θέζεο. 

 Οη ηδέεο δελ βξίζθνληαη ζε έλα ζεκείν αιιά είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε φιε ηε 

ζπλέληεπμε γη απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

αλαηξνθνδφηεζεο. 
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 Γηα πεξηζζφηεξε επθνιία ζηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ράξηε, αλάινγα κε ην 

πνηνο παξαζέηεη ηηο Θέζεηο θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα πξφζεκα […] γηα λα 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαγλσξίδεη απφ πνηνλ νκηιεηή πξνέξρεηαη ε θάζε ηδέα.  

 

ρήκα 46: Παξάδεηγκα ράξηε γηα ζπλεληεύμεηο 

 

ηα πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ην εξγαιείν 

Debategraph, ππήξμε ζπλεξγαζία ηεο εθπνκπήο ηνπ Αιέμε Παπαρειά “Νένη Φάθεινη” 

ηεο ηειεφξαζε ηνπ ΚΑΪ κε ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (http://islab.uom.gr), φπνπ ραξηνγξαθήζακε κηα ζεηξά απφ 

πνιηηηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ εθπνκπή. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο, 

δνκήζεθαλ θαη ραξηνγξαθήζεθαλ βάζεη ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ εβδνκαδηαίσλ 

εθπνκπψλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ. 

 

ρήκα 47: Παξάδεηγκα ράξηε ζπλεληεύμεσλ Νέσλ Φαθέισλ 

http://islab.uom.gr/
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηηο ραξηνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο αλά 

εκεξνκελία κεηάδνζεο, καδί κε έλα ζχλδεζκν πνπ παξαπέκπεη ζηνλ αληίζηνηρν ράξηε 

ηνπ Debategraph ηεο θάζε ζπλέληεπμεο θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηδεψλ ηεο θάζε 

ζπλέληεπμεο.  

 

Πίλαθαο 3: Πίλαθαο ραξηνγξαθεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ Νέσλ Φαθέισλ 

 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ παξαηίζεηαη 

ζην Παξάξηεκα Γ έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ραξηνγξάθεζεο ζπλέληεπμεο. 

 

4.6. Γπζθνιίεο κεηαθνξάο ηδεώλ ζην Debategraph 

Σα δχν πεδία εθαξκνγήο πνπ κειεηήζακε παξαπάλσ θαη έρεη ρξήζε ην Debategraph 

είλαη ε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίσλ θαη ε ραξηνγξάθεζε ζπλεληεχμεσλ. 

ηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίσλ ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ θαηαρσξνχληαη 

ζηελ πιαηθφξκα ηνπ OpenGov, ε νπνία γηα ηελ απεηθφληζε ησλ απφςεσλ απηψλ 

ρξεζηκνπνηεί κηα κνξθή παξφκνηα κε απηή ησλ παξαδνζηαθψλ e-forum. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα λα εληνπίδνληαη ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη θαη ζηα e-forums. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο δνκήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαληψληαη ε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ησλ ηδεψλ ζην εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ δελ είλαη πάληα 

εχθνιε ππφζεζε. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά φζνλ αθνξά ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηα πξάγκαηα 

είλαη αθφκα πην δχζθνια. Οη ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ ζπδεηήζεηο κεηαμχ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο (ζπδεηήζεηο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν) εμειίζζνληαη δηαθνξεηηθά θάζε θνξά κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν κνηίβν ην νπνίν λα αθνινπζνχλ. θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε 

παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηελ κεηαθνξά ησλ ηδεψλ ζην 

εξγαιείν είηε απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ OpenGov είηε απφ ηα θείκελα ηεο ζπλέληεπμεο. 
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4.6.1. Γπζθνιίεο κεηαθνξάο ηδεώλ από πιαηθόξκα OpenGov 

Αλ θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ OpenGov 

θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηζπκεηή δηαβνχιεπζε, παξνπζηάδνληαη θάπνηνη φξνη 

ρξήζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαβνχιεπζεο, δελ 

θαίλεηαη λα πηνζεηνχληαη κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν κεηαθνξάο ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ ζην εξγαιείν. 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί είλαη πσο πνιιέο θνξέο νη πξνηάζεηο, ηα 

ζρφιηα ή νη εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο δελ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην ππφ δηαβνχιεπζε δήηεκα, δειαδή ζρνιηάδνπλ γεληθά ην λφκν θαη φρη ηα 

επηκέξνπο άξζξα. Πξνθαλψο θάζε δήηεκα εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην αιιά 

ν δεκφζηνο δηάινγνο δηεπθνιχλεηαη κε ζηνρεπφκελεο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο, θάηη πνπ δελ αθνινπζείηε πάληα. Δπίζεο έρνπλ παξαηεξεζεί ζρφιηα, κε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο δηαβνχιεπζε. Σα ζρφιηα απηά δελ κεηαθέξνληαη ζην 

εξγαιείν. 

Δπηπξνζζέησο έρεη παξαηεξεζεί θάπνηνη ρξήζηεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηνλίζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο, δελ δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο κε ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ ηξφπν, αιιά 

δεκνζηεχνπλ ηδηαίηεξα καθξνζθειή θείκελα. Ζ ππεξβνιηθή έθηαζε ησλ ζρνιίσλ, ρσξίο 

ηδηαίηεξα επηρεηξήκαηα, αιιά κε επαλάιεςε ηεο ίδηαο ζέζεο απιά απφ δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά ή κε δηαθνξεηηθνχο ιεθηηθνχο φξνπο θάλεη ηελ κεηαθνξά ησλ ζρνιίσλ ζην 

εξγαιείν κηα εμαηξεηηθά επίπνλε δηαδηθαζία. ε απηή ηελ θαηεγνξία ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ θαη ηα ζρφιηα εθείλα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ δηαθήκηζε θάπνηαο 

εηαηξίαο ή νξγαληζκνχ, νη νπνίνη ρσξίο λα εθθξάδνπλ νπζηαζηηθά άπνςε πάλσ ζην 

άξζξν, αλαθέξνπλ ζπλερψο ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ππφ 

δηαβνχιεπζε δήηεκα, παξαζέηνληαο ζπλδέζκνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

Έλα αθφκε πξφβιεκα είλαη νη πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο κε 

απνηέιεζκα λα πξνζβάιινληαη δηθαηψκαηα άιισλ πξνζψπσλ, θαη λα νμχλεηαη ε 

ζπδήηεζε. Δίλαη γφληκν λα ππάξρεη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αιιά είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαιφγνπ λα 

απνθεχγνληαη νη πξνζσπηθέο επηζέζεηο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη 

δεκνζηεχζεηο πεξηιακβάλνπλ πβξηζηηθφ πεξηερφκελν, είηε γηα άιια πξφζσπα, είηε γηα 
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ηελ πιαηθφξκα, θάηη ην αλεπίηξεπην πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κεηαθέξεηαη ζην 

εξγαιείν. 

Σέινο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηεινχλ δεκνζηεχζεηο ζηηο νπνίεο δελ αθνινπζνχληαη νη 

γισζζηθνί θαλφλεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απνπζία ζεκείσλ ζηίμεο, γξακκαηηθά 

θαη ζπληαθηηθά ιάζε, αλνξζνγξαθία θαη θαηάξγεζε δηαζηεκάησλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, 

ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα θαηαζηνχλ ζρεδφλ αδχλαηε ηελ εθκαίεπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

απφ ην ζρφιην. 

Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο 

είλαη νη ρξήζηεο πξηλ αθφκα δεκνζηεχζνπλ ην ζρφιην ηνπο, λα επαλειέγρνπλ ηα θείκελα 

ηνπο κε δεχηεξε ή θαη ηξίηε αλάγλσζε, ψζηε λα πξνιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

θαηλφκελα. 

4.6.2. Γπζθνιίεο κεηαθνξάο ηδεώλ από θείκελν ζπλέληεπμεο 

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ ζπλεληεχμεσλ ζην εξγαιείν, είηε επηιεγεί σο πξσηεχνλ πιηθφ ην 

απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν, είηε ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο ζπλέληεπμεο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ηα ίδηα. Οη ζπλεληεχμεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

είλαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε ηελ ινγηθή φηη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ 

πξνζθαινχληαη θάζε θνξά έρνπλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα ζέζε, παξνπζηάδνπλ πνιιά 

θνηλά γλσξίζκαηα, αιιά θαη ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηηο ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ εληνπίδεηαη είλαη πσο, φζν πεξηζζφηεξνη 

είλαη νη πξνζθεθιεκέλνη ηφζν ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ απμάλεηαη, κε απνηέιεζκα νη 

ζπδεηήζεηο λα γίλνληαη πνιχπινθεο, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ πεγψλ δεδνκέλσλ, ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ θαη ησλ ζπγθξνπφκελσλ απαηηήζεσλ. 

Δπηπιένλ, πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη φηαλ έλα απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο 

ζπδήηεζεο, πξνζπαζεί λα απνθχγεη κηα εξψηεζε πνπ έρεη ηεζεί. Σφηε παξαηεξείηαη φηη 

μεθηλνχλ επαλαιακβαλφκελεο εηζθνξέο, παξεθβάζεηο, θαη δηαιεθηηθέο πιάλεο. Όια ηα 

παξαπάλσ έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ, 

ψζηε λα παξεθθιίλνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη δεκηνπξγνχλ πνιππινθφηεηα ζηε 

ζπδήηεζε θαη ζχγρπζε ζε απηφ πνπ ηελ παξαθνινπζεί. 

Μηα αθφκε δπζθνιία θαηά ηελ κεηαθνξά ηεο ζπλέληεπμεο ζην εξγαιείν είλαη πσο νη 

απαληήζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ δελ έπνληαη ησλ εξσηήζεσλ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, αιιά 
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δίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Κάηη ηέηνην δεκηνπξγεί κεγάιε δπζθνιία 

ζηελ κεηαθνξά ησλ ηδεψλ ζην εξγαιείν, θαζψο δελ ππάξρεη δνκή ζηελ ζπδήηεζε, αιιά 

νη απαληήζεηο βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλεο. Κάηη ηέηνην έρεη σο απνηέιεζκα λα 

απαηηείηαη ε αλάγλσζε νιφθιεξεο ηεο ζπλέληεπμεο αξθεηέο θνξέο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο απάληεζεο ζηελ θαηάιιειε εξψηεζε. 

Δπίζεο, κεξηθέο θνξέο παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλεληεχμεηο πξνζσπηθέο επηζέζεηο θαη 

φμπλζε ηεο ζπδήηεζεο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ δπζαξέζθεηα θαη ηνλ εθλεπξηζκφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, φηαλ θάπνηνη απφ ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ππνζηεξίδνληαο ηελ 

ζέζε ηνπο, πξνζπαζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ρεηξαγσγήζνπλ ην θνηλφ πνπ 

παξαθνινπζεί ηελ ζπδήηεζε. 
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5. Μειέηε πεξίπησζεο 

5.1. Πιαηθόξκα ηνπ OpenGov 

Ζ Διιεληθή Πξσηνβνπιία Αλνηρηήο Γηαθπβέξλεζεο (OpenGov) είλαη κηα πξνζπάζεηα 

ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ε νπνία ζπλδπάδεη πνιηηηθά θαη ηερλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο φπσο ε δηαθάλεηα, ε 

δηαβνχιεπζε, ε ινγνδνζία θαη ε απνθέληξσζε. ην επίθεληξν ηεο αλνηθηήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα πιεξνθφξεζε κε βάζε ηελ αμία θαη 

ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ηζηνζειίδα είλαη www.opengov.gr 

θαη πεξηέρεη εθαξκνγέο θαη εξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα. 

Ζ πιαηθφξκα OpenGov πεξηιακβάλεη ηξεηο πξσηνβνπιίεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

αλνηθηέο πξνζθιήζεηο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δηνίθεζεο, ηελ 

ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε θαη ην Labs OpenGov. ε απηή ηελ εξγαζία, 

επηθεληξσζήθακε ζηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε. Οη δεκφζηεο ειεθηξνληθέο 

δηαβνπιεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ OpenGov, έρνπλ έλαλ θχθιν δσήο πνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο θάζεηο. 

• Πξνεηνηκαζία: Ζ νκάδα ηνπ OpenGov, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγείνπ, πξνεηνηκάδνπλ ην ρψξν θαη ην πιηθφ ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

θαη κεξηκλνχλ γηα ηε ζπλνιηθή έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην γξαθείν ηνπ 

πξσζππνπξγνχ. 

• Γεκφζηνο ζρνιηαζκφο: Δθφζνλ εγθξηζεί, ε δηαβνχιεπζε δεκνζηεχεηαη θαη αλνίγεη ζε 

ζρνιηαζκφ. Οη ππεχζπλνη ζπλεξγάηεο ηνπ ππνπξγείν δηαβάδνπλ θαη εγθξίλνπλ θάζε 

δεκνζηεπκέλν εηζεξρφκελν ζρφιην (moderation). ηελ πεξίπησζε ησλ λνκνζρεδίσλ, νη 

δηαηάμεηο παξνπζηάδνληαη κε ηελ κνξθή άξζξσλ θαη νη επηζθέπηεο θαινχληαη λα 

ζρνιηάζνπλ ην θάζε άξζξν μερσξηζηά (δειαδή φρη φιν ην λφκν ζπλνιηθά). Σα ζρφιηα 

επηηξέπνληαη ζηα άξζξα, ελψ δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφο ν ζρνιηαζκφο ηεο άπνςεο ελφο 

άιινπ αηφκνπ, δειαδή δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έλζεησλ παξαζέζεσλ. Σα ζρφιηα 

κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

πξαγκαηηθά ηνπο νλφκαηα, αιιά θαη αλψλπκα. 

• Δπεμεξγαζία πκπεξαζκάησλ: Όηαλ παξέιζεη ε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε 

δηαβνχιεπζε, ην Τπνπξγείν ζηέιλεη έλα επραξηζηήξην θείκελν ην νπνίν πεξηιακβάλεη 
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θαη ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, επεμεξγάδεηαη ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ 

ζπληάζζνληαο έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην άξ. 

85 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο. 

• Οινθιήξσζε: Όηαλ αλαξηεζεί ν ςεθηζκέλνο λφκνο θαη ε έθζεζε επί ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο ε δηαβνχιεπζε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε. 

 

ρήκα 48: Πιαηθόξκα OpenGov (από ην OpenGov, 2011) 

 

5.2. Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαβνπιεχζεσλ έρεη 

δηεμαρζεί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ OpenGov. Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηηο 

δηαβνπιεχζεηο θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλάινγα κε ην Τπνπξγείν ζην νπνίν εληάζζνληαη 

ζεκαηηθά (ζηνηρεία κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιίσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί, αλά δηαβνχιεπζε. Σν πξψην βήκα γηα ηε κειέηε απηή είλαη λα ππνινγηζηεί ν 

αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ αλά άξζξν, αλά δηαβνχιεπζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα αθφινπζα 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε: 
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• Σν πξψην άξζξν δελ ππνινγίδεηαη, θαζψο νη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

δεκνζηεχνπλ γεληθέο παξαηεξήζεηο (π.ρ. φζνλ αθνξά φιν ην ζρέδην λφκνπ). Ωο 

απνηέιεζκα, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζην πξψην άξζξν είλαη ζπλήζσο πςειφο. Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη ζέζεηο δελ αθνξνχλ θαη 'αλάγθε ην πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ άξζξνπ, ε 

αλάιπζε ησλ ζέζεσλ απηψλ ρξίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, γη απηφ θαη αθαηξνχληαη απφ 

ηελ θαηακέηξεζε. 

• Σα λνκνζρέδηα κε ιηγφηεξα απφ δχν άξζξα δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα λα 

απνθεπρζεί ε ζηξέβισζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

•Σα “θιεηδσκέλα γηα ζρνιηαζκφ” άξζξα δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε, γηαηί δελ πεξηέρνπλ 

θαλέλα ζρφιην. 

• Σα άξζξα κε κεδεληθφ (0) αξηζκφ ζέζεσλ έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηελ θαηακέηξεζε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ άξζξσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε φιεο ηηο δηαβνπιεχζεηο φισλ ησλ ππνπξγείσλ είλαη 1.132 κε 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ζρνιίσλ 42.263. Ο κέζνο φξνο ησλ ζρνιίσλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ θαηά 

άξζξν είλαη 30. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο, εληνπίζηεθαλ δχν ελδηαθέξνπζεο 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζέζεηο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ 

δεκνζηεχζεσλ αλά άξζξν (ζρφιηα πνιηηψλ ≤ 30) θαη ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη ζέζεηο 

άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ δεκνζηεχζεσλ αλά άξζξν (ζρφιηα πνιηηψλ > 30). 

Παξαηεξψληαο ηε πξψηε θαηεγνξία, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά 

άξζξν είλαη 933 θαη απνηειείηαη ην 82,4% ησλ ζπλνιηθψλ δεκνζηεχζεσλ αλά άξζξν. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ 

αλά άξζξν είλαη 199 θαη απηφ απνηειεί ην 17,6% ησλ ζπλνιηθψλ δεκνζηεχζεσλ αλά 

άξζξν. Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε νη δχν θαηεγνξίεο δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα, αιιά 

είλαη ινγηθφ αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη ζέζεηο απηέο έρνπλ ιεθζεί απφ κηα κεγάιε 

πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ άξζξσλ (πνπ ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά ζέκαηα πξνο ζρνιηαζκφ, 

θάπνηα απφ απηά πην ελδηαθέξνληα απφ άιια). 
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Πίλαθαο 4: Ννκνζρέδηα πξνο δεκόζηα δηαβνύιεπζε αλά ππνπξγείν (από ΟpenGov, 2011) 

 

 

Δμαηηίαο πεξηνξηζκνχ ησλ πφξσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ άξζξσλ 

ηεο πιαηθφξκαο, θαζψο θάπνηα άξζξα πεξηείραλ κέρξη 2546 ζρφιηα. Έηζη, 

απνθαζίζακε λα εζηηάζνπκε ζε δεηγκαηνιεςία δηαβνπιεχζεσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά άξζξν. 

5.3. Μέζνδνο εξγαζίαο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, ζπιιέρζεθαλ απφ ην OpenGov 

φια ηα εγθεθξηκέλα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ, ησλ επηιεγκέλσλ πξνο δεηγκαηνιεςία 

δηαβνπιεχζεσλ, κε θάζε ζρφιην λα επεμεξγάδεηαη κεκνλσκέλα θαη κεηαθέξζεθαλ ζην 

εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph, αθνινπζψληαο ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

νξίζηεθαλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε Ννκνζρεδίσλ κε ρξήζε εξγαιείσλ 

νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ (θεθάιαην 4.1.4.1). Οη ηδέεο ησλ ζρνιίσλ είλαη 

νξγαλσκέλεο θαη παξνπζηάδνληαη κε δελδξνεηδή δνκή πνπ νδεγεί ζε κηα πιήξε εηθφλα 

ηνπ λφκνπ θαη φισλ ησλ ζέζεσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ. 

Μαδί κε ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, φιεο νη ηδέεο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηα ζρφιηα 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαηαρσξνχληαη ζε έλα πίλαθα ππνινγηζηηθνχ θχιινπ γηα 
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ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ δηαγξακκάησλ. Ο ζρεηηθφο πίλαθαο (Πίλαθαο εγγξαθήο 

ηδεψλ) πεξηιακβάλεη: έλαλ αχμνληα αξηζκφ (κνλαδηθφ γηα θάζε ηδέα),ηελ ηδέα πνπ έρεη 

εμαρζεί απφ ην ζρφιην ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (κέρξη 70 ραξαθηήξεο), ηνλ ηχπν ηεο ηδέαο 

(Εήηεκα, Θέζε, Δπηρείξεκα Τπνζηήξημεο ή Δλαληίσζεο) θαη έλαλ κεηξεηή (ξφινο ηνπ 

νπνίνπ είλαη λα κεηξά πφζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ε ίδηα ηδέα ζηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ). 

Πίλαθαο 5: Πίλαθαο γηα ηελ εγγξαθή ηδεώλ 

 

 

 Έλαο δεχηεξνο πίλαθαο (Πίλαθαο θαηαγξαθήο ζέζεο ηδεψλ) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ησλ ζρνιίσλ, παξνπζηάδνληαο κηα πιήξε εηθφλα ησλ ηδεψλ ζην 

άξζξν. Ο πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεη: Σνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ θάζε ζρνιίνπ, ηελ 

αχμνπζα ζεηξά ηεο ηδέαο ή ησλ ηδεψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε ζρφιην (απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν πίλαθα) θαη ηνλ ηχπν ησλ ηδεψλ. 
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Πίλαθαο 6: Πίλαθαο θαηαγξαθήο ηεο ζέζεο ησλ ηδεώλ 

 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα ηειηθφ πίλαθα (Πίλαθαο θαηακέηξεζεο λέσλ ηδεψλ), ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ησλ ζρνιίσλ αλά άξζξν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ ηδεψλ 

(ρσξηζκέλν ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο Θέζεηο θαη ηα Δπηρεηξήκαηα), ηα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ γξαθηθά. 

Πίλαθαο 7: Πίλαθαο θαηακέηξεζεο λέσλ ηδεώλ θαη δηάγξακκα 

 

 

5.4. Δξκελεία Δπξεκάησλ 

Δληφο ησλ δχν θαηεγνξηψλ ππφ δηεξεχλεζε (δειαδή λνκνζρέδηα ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο 

ησλ ζρνιίσλ θπκάλζεθε θάησ θαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν δεκνζηεχζεσλ αλά άξζξν) 

δεηγκαηνιεπηηθά επηιέρζεθαλ δεθαέμη άξζξα. Ο αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 3 θαη 69 ζρφιηα αλά άξζξν. ηαηηζηηθά απηφ αληαπνθξίλεηαη ζην 91,43% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Παξαθάησ είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ ζρνιίσλ αλά άξζξν πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη ηα δηαγξάκκαηα ηνπο. 
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Πίλαθαο 8: Δπηιεγκέλα άξζξα 

 

Αθνινπζψληαο ηε κέζνδν πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ Θέζεσλ θαη ησλ λέσλ Δπηρεηξεκάησλ, θαζψο ν 

αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ απμάλεηαη γηα θάζε άξζξν. Σα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ζρήκαηα 49 θαη 50, αληίζηνηρα. 

 

ρήκα 49: πγθεληξσηηθό Γηάγξακκα Νέσλ Θέζεσλ 

 

 

ρήκα 50: πγθεληξσηηθό Γηάγξακκα Νέσλ Δπηρεηξεκάησλ 

 

Με κηα πξψηε καηηά, ηα δχν δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ (λέεο Θέζεηο θαη λέα 

Δπηρεηξήκαηα, αληίζηνηρα) παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο (άξζξα κε 

αξηζκφ ζρνιίσλ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ 30) παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ησλ λέσλ 

Θέζεσλ θαη ησλ λέσλ Δπηρεηξεκάησλ, κε απφηνκε παχζε ηνπο, ρσξίο λα δηαθξίλεηαη 

ζεκαληηθή ζηαζεξφηεηα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηεο ππφζεζεο 
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πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αιιά γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ 

δεκνζηεχζεσλ (ζρφιηα πάλσ απφ ην κέζν φξν 30), παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

ζηαζεξφηεηα. Ωζηφζν, κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηα άξζξα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιν 

αξηζκφ Θέζεσλ θαη Δπηρεηξεκάησλ δείρλεη φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ λέσλ ηδεψλ 

(Θέζεηο θαη Δπηρεηξήκαηα) θαίλεηαη λα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ. 

Καηά ηελ κειέηε ηνπ ζπλνιηθνχ δηαγξάκκαηνο ησλ λέσλ Θέζεσλ αλά αξηζκφ ζρνιίσλ 

γηα θάζε άξζξν (ρήκα 49) παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αλνκνηνκνξθία ζην άξζξν 

Σερλ. Λχθεην: Άξζξν 4. Δλψ ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ απμάλεηαη, ζεσξεηηθά ζα 

έπξεπε λα παξνπζηάδεηαη έλαο πην νκαιφο θαη ζηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο. Αλη‟ απηνχ 

ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ παξνπζηάδεη ηειείσο δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ φια 

ηα άιια άξζξα. 

 Μειεηψληαο αλαιπηηθά ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν παξαηεξνχκε πσο έρνπλ πξνθχςεη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Εεηήκαηα πξνο ζρνιηαζκφ. Απφ ηελ ζεσξία γλσξίδνπκε φηη ην 

Εήηεκα είλαη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο πνπ απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ή 

πξνβιεκαηηζκνχ. Έηζη, ε αλνδηθή πνξεία ησλ λέσλ ηδεψλ ζην δηάγξακκα κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ λέσλ ηδεψλ φισλ 

ησλ Zεηεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην άξζξν. Γηα ηελ απνθπγή δηαζηξέβισζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί έλαο λένο πεξηνξηζκφο ζηελ έξεπλα καο, ν 

νπνίνο ζα δειψλεη πσο φηαλ εληνπίδεηαη άξζξν πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο Εεηήκαηα, ζα δηαηξείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ Εεηεκάησλ πνπ πεξηέρεη θαη 

θαζέλα απφ απηά ζα εμεηάδεηαη σο μερσξηζηή νληφηεηα πξνο κειέηε. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην λέν πεξηνξηζκφ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ φια ηα άξζξα. Όζα απφ 

απηά πεξηέρνπλ έλα Εήηεκα ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ, αιιά απηά πνπ πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Εεηήκαηα ζα ηεκαρηζηνχλ, σο φηνπ θάζε Εήηεκα πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο Θέζεηο θαη ηα Δπηρεηξήκαηα πνπ ην αθνξνχλ. 

Μεηά ηελ επαλεμέηαζε φισλ ησλ άξζξσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ κειέηε, ν πίλαθαο 

ησλ επηιεγκέλσλ άξζξσλ δηακνξθψλεηαη θαη πξνζηίζεληαη ηξία λέα πεδία πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ Εεηεκάησλ (Α, Β, C θηι), ηνλ αξηζκφ ησλ Θέζεσλ θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ Δπηρεηξεκάησλ θάζε Εεηήκαηνο. Έηζη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

άξζξσλ πξνο εμέηαζε δηακνξθψλεηαη ζηα 22 άξζξα.  
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Πίλαθαο 9: Νέα Δπηιεγκέλα άξζξα 

 

Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κέζνδν κε πξηλ, ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ Θέζεσλ θαη 

ησλ λέσλ Δπηρεηξεκάησλ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ απμάλεηαη γηα θάζε άξζξν. Σα 

λέα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα. 

 

ρήκα 51: Νέν πγθεληξσηηθό Γηάγξακκα Νέσλ Θέζεσλ 

 

 

ρήκα 52: Νέν πγθεληξσηηθό Γηάγξακκα Νέσλ Δπηρεηξεκάησλ 

 

Δξκελεχνληαο ηα ηειηθά δηαγξάκκαηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Όζνλ αθνξά ηηο λέεο Θέζεηο, παξαηεξείηαη νκνηνκνξθία ζηνλ 

ξπζκφ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν δηάγξακκα θαη ε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη επθνιφηεξε. Γηα κηθξέο ηηκέο (άξζξα κε αξηζκφ ζρνιίσλ θάησ 

ηνπ κέζνπ φξνπ 30) παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ησλ λέσλ Θέζεσλ θαη ησλ λέσλ 
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Δπηρεηξεκάησλ, κε απφηνκε παχζε ηνπο, ρσξίο λα δηαθξίλεηαη ζεκαληηθή ζηαζεξφηεηα. 

Ωζηφζν, απνκνλψλνληαο θαη παξαηεξψληαο θαιχηεξα απηήλ ηελ θαηεγνξία ηηκψλ, 

εληνπίδεηαη έλα θαηψθιη ηηκψλ πάλσ απφ ην νπνίν αξρίδεη ν ξπζκφο αλάπηπμεο λα 

κεηψλεηαη. Σν θαηψθιη απηφ είλαη ν αξηζκφο 18 θαη ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο Θέζεηο θαη 

γηα ηα λέα Δπηρεηξήκαηα. ηελ θαηεγνξία ησλ άξζξσλ κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρνιίσλ 

(άξζξα κε αξηζκφ πάλσ ηνπ κέζνπ φξνπ 30) ηα απνηειέζκαηα είλαη πην μεθάζαξα. Ο 

ξπζκφο αχμεζεο ησλ λέσλ ηδεψλ (Θέζεηο θαη Δπηρεηξήκαηα) κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ. 

Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα απηά ηζρχνπλ κφλν ππφ 

νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο: κειεηάηαη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαβνχιεπζεο (δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία) θαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή κειέηεο ρξήζεο (πιαηθφξκα OpenGov) κε θάιπςε ηνπ 91,43% ηνπ πεδίνπ 

κειέηεο. Δάλ αιιάμνπλ απηνί νη πεξηνξηζκνί είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε θχζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ 

Εεηεκάησλ. Κάπνηα απφ ηα Εεηήκαηα πνπ εγείξνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο 

ζπδήηεζεο κπνξεί λα είλαη πην θιέγνληα απφ θάπνηα άιια (αλάινγα κε ηελ 

ζεκαηνινγία πνπ έρνπλ) νπφηε θαη λα ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξν αξηζκφ ζρνιίσλ κε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ λέσλ ηδεψλ. Γεληθά, φζν πην επξχ είλαη ην ζέκα πνπ αλαιχεηαη ζε 

θάζε Εήηεκα ηφζν κεγαιχηεξν αξηζκφ λέσλ ηδεψλ ζπγθεληξψλεη. Όηαλ εμαληιεζεί 

απηφ ην ζέκα, ηφηε μεθηλά ε αλαθχθισζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο ζπδήηεζεο θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ηδεψλ ηείλεη ζην 

κεδέλ. ε Εεηήκαηα πνπ ην ζέκα είλαη πην πεξηνξηζκέλν θαη ν αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ 

είλαη κηθξφηεξνο, δελ παξαηεξείηαη ηφζε πνιππινθφηεηα ζηε ζπδήηεζε, νπφηε δελ 

είλαη ηφζν έληνλε ε αλαθχθισζε ησλ απφςεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή αχμεζε 

ησλ λέσλ ηδεψλ θαη ηελ απφηνκε παχζε ηνπο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ιήμε ηεο ζπδήηεζεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν αξρηθφο καο ηζρπξηζκφο δελ 

ηζρχεη γηα άξζξα κε κηθξφ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ, αιιά φζν ν αξηζκφο απηφο απμάλεηαη 

θαη μεπεξλά έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψθιη ηηκψλ (άξζξα κε αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ 

κεγαιχηεξν ηνπ 18) ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ θαη ν ηζρπξηζκφο επηβεβαηψλεηαη. 
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6. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα  

6.1. ύλνςε θαη πκπεξάζκαηα 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαβνχιεπζεο εμεηάζηεθε ν ηζρπξηζκφο φηη “ζε κηα ειεθηξνληθή ζπδήηεζε, φζν 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ ζπλεηζθεξφλησλ, ν αξηζκφο ησλ λέσλ 

ηδεψλ πνπ γελλνχληαη ηείλεη λα θνξεζζεί”. Αξρηθά, παξαηέζεθε ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη εξεπλήζεθαλ ηα κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ βξέζεθαλ ζηελ 

βηβιηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε. Με ηα παξαπάλσ 

θαηαζηάζεθε δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ησλ θχξησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ φξνπ "ηδέα", ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Με νδεγφ ηηο 

επηιερζείζεο έλλνηεο (Εήηεκα, Θέζε θαη Δπηρείξεκα), ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν 

νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph. Σν εξγαιείν απηφ αλαιχζεθε εηο βάζνο, 

εμειιελίζηεθε θαη εμεηάζηεθαλ δχν πεδία εθαξκνγήο, ε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε 

λνκνζρεδίσλ θαη νη πνιηηηθέο ζπλεληεχμεηο. Δπηπιένλ παξαηέζεθαλ νη δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληψληαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηδεψλ ζην εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ 

Debategraph. 

Δπφκελν βήκα ήηαλ ν νξηζκφο ηνπ πεδίνπ έξεπλαο, θαζνξίδνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα, έηζη ψζηε λα δνχκε πφζα ζρφιηα (posts) αλά άξζξν (article) 

δεκνζηεχνληαη. Ζ Πιαηθφξκα Διιεληθήο Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο (OpenGov) 

απνηεινχζε ηδαληθή ιχζε, θαζψο πεξηείρε επαξθή αξηζκφ λνκνζρεδίσλ νξγαλσκέλα 

αλά ππνπξγείν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο, ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηνπ 

παξαδείγκαηνο ρσξίζηεθε ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ κέζν φξν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζρνιίσλ αλά άξζξν (κέζνο φξνο 30). Οη δηαβνπιεχζεηο ηνπ OpenGov αλαιχζεθαλ βήκα 

πξνο βήκα, δηαζαθελίδνληαο θαη παξαζέηνληαο ηελ κέζνδν εξγαζίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε, δειαδή ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ ζρνιίσλ ησλ πνιηηψλ απφ ηα 

λνκνζρέδηα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζην εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ 

(δεκηνπξγία ράξηε επηρεηξεκάησλ), θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ιήθζεθαλ 

ππφςε. Οη δηαβνπιεχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, επηιέρζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά 

θαιχπηνληαο ην 91,43% ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο κειέηεο. Σν ππφινηπν 8,57% 

απνηεινχηαλ απφ άξζξα πνπ ν αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ έθηαλε ηα 2546. Λφγσ 

πεξηνξηζκνχ πφξσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε ραξηνγξάθεζε ηφζνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ζρνιίσλ. 



61 

 

Καηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ κε άμνλα ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ πεξηείραλ ζρφιηα αλά άξζξν, ήηαλ πσο ν αξρηθφο καο ηζρπξηζκφο δελ 

ηζρχεη γηα άξζξα κε κηθξφ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ, αιιά φζν ν αξηζκφο απηφο απμάλεηαη 

θαη μεπεξλά έλα θαζνξηζκέλν θαηψθιη ηηκψλ (αξηζκφο ζρνιίσλ κεγαιχηεξνο ηνπ 18) ηα 

δεδνκέλα αιιάδνπλ θαη ν ηζρπξηζκφο επηβεβαηψλεηαη, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ έρνπλ ήδε δηαηεζεί. 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο αθνξνχζαλ δχν πεξηνρέο. Πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαλ 

ζηελ επηινγή ησλ άξζξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιίσλ αλά άξζξν αλά 

δηαβνχιεπζε (δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξψην άξζξν, ηα θιεηδσκέλα άξζξα θνθ) θαη 

πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο 

(δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία), γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο ρξήζεο 

(πιαηθφξκα Οpengov) κε θάιπςε ηνπ 91,43% ηνπ πεδίνπ κειέηεο. Δπηπιένλ πξφβιεκα 

πνπ έρξηδε πξνζνρήο απνηέιεζε θαη ε θχζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ε πνηθηινκνξθία ζηε 

ζεκαηνινγία ησλ Εεηεκάησλ. Όινη νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί νξίζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη κεηά απφ δηεμνδηθή αλάιπζε, γηα ηελ θαιχηεξε θαη νξζφηεξε 

εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

6.2.  Μειινληηθή Έξεπλα 

Ζ παξνχζα κειέηε εμέηαζε ζπλνιηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ πνιηηψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαβνχιεπζεο θαη επηβεβαίσζε ηνλ αξρηθφ ηζρπξηζκφ φηη 

“ζε κηα ειεθηξνληθή ζπδήηεζε, φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ν αξηζκφο ησλ λέσλ ηδεψλ πνπ γελλνχληαη ηείλεη λα θνξεζζεί” γηα 

αξηζκφ ζρνιίσλ κεγαιχηεξν ηνπ 18. Αιιά γηα κηα πην νινθιεξσκέλε θαη 

ηεθκεξησκέλε άπνςε ηνπ ζέκαηνο, κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε 

εμέηαζε άξζξσλ κε κεγαιχηεξν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ έηζη ψζηε λα θαιπθζεί ην 100% 

ηνπ πεδίνπ έξεπλαο, θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ ζηελ παξνχζα εξγαζία ιφγσ 

πεξηνξηζκνχ πφξσλ. 

Δπηπιένλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζηεχζεσλ 

ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε δηάθνξα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνξνχλ είηε ηε θχζε ηεο ζπδήηεζεο (πρ ζεκαηνινγία), είηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο (πρ 

αθαδεκατθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, εμνηθείσζε κε ηερλνινγία, γλψζεο ζην 

αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο). ε γεληθέο γξακκέο ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
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ζπδεηήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρεη δηεηζδχζεη ε ηερλνινγία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο έξεπλεο κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. 
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Παξάξηεκα Α: Δμειιεληζκόο Debategraph 

Καηά ηε κειέηε θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph, 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα κηα πην θηιηθή πξνο ηνλ έιιελα ρξήζηε πξνζέγγηζε ηνπ 

εξγαιείνπ, θαζψο νη έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο 

Εήηεκα (Issue), Θέζε (Position), Ηζρπξηζκφο (Premise) θαη άιιεο, κπνξεί πνιιέο θφξεο 

λα αιιάμνπλ λφεκα θαηά ηελ δηαδηθαζία κεηάθξαζεο απφ ηνλ απιφ ρξήζηε (ζηα 

πιαίζηα θαηαλφεζεο ηνπ νξηζκνχ). Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

ζχγρπζεο, θαζψο ν θάζε ρξήζηεο ζα αληηιακβαλφηαλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχζε 

δηαθνξεηηθά ηνλ θάζε νξηζκφ. Γηα ηελ απνθπγή ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη 

ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ρξεζηψλ πνπ δελ γλσξίδνπλ άιιε γιψζζα 

πέξαλ ηεο ειιεληθήο, ππήξμε επηθνηλσλία κε ηνλ ζπληδξπηή ηνπ εξγαιείνπ Dr David 

Price θαη δφζεθε πξφζβαζε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ εξγαιείνπ, κε ζθνπφ ηελ 

κεηάθξαζε ηνπ ζηα ειιεληθά.  

 

ρήκα 53: Γξαθηθό πεξηβάιινλ Debategraph 
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Γηα ηνλ εμειιεληζκφ ησλ ελλνηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νξηζκνί πνπ ππήξραλ ζηελ 

θαξηέια Βνήζεηα (Help), ειιεληθέο δεκνζηεχζεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε κεηαθξαζκέλσλ 

αληηζηνηρψλ ελλνηψλ θαη κηα ζεηξά απφ ζπλεληεχμεηο κε ηνλ Dr David Price, ψζηε λα 

δηαζαθεληζηεί ε αθξηβήο έλλνηα ηνπ θάζε φξνπ θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο κεηάθξαζεο. 

Ο ράξηεο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαδηθαζία εμειιεληζκνχ ηνπ Debategraph 

νλνκάδεηαη hs_top_GR θαη πεξηιακβάλεη κέζσ κηαο δελδξνεηδήο δνκήο θπζαιίδσλ, ηα 

πεδία θείκελνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Πεξηβάιινλ Γηεπαθήο (hss_interface) θαη ηελ 

Δλόηεηα Βνήζεηαο (hss_helpSections). 

 

      

           ρήκα 54: Φπζαιίδα hs_top_GR            ρήκα 55: Φπζαιίδα hs_streamView 

Έλα επίπεδν πην θάησ, ε θπζαιίδα hss_interface πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπγαηξηθέο 

θπζαιίδεο, ηηο hss_pageElements, hss_messages θαη hss_ontology πνπ πεξηέρνπλ 

ζηνηρεία ηνπ ράξηε, κελχκαηα αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηηο βαζηθέο νληφηεηεο ηνπ ράξηε, 

αληίζηνηρα. 

  

Κάζε ζπγαηξηθή θπζαιίδα παξέρεη ζηελ θαξηέια 

Λεπηνκέξεηεο ηε δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο ηνπ θάζε 

ζηνηρείνπ ή κελχκαηνο μερσξηζηά, 

παξνπζηάδνληαο ζε έλα θειί κε γθξη ρξψκα ηνλ 

αγγιηθφ νξηζκφ, θαη απφ θάησ ζε έλα θειί κε 

θίηξηλν ρξψκα δίλεηαη ε επηινγή γηα θαηαρψξεζε 

ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο.  

ρήκα 56: Φπζαιίδα hss_interface 
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ρήκα 57: Λεπηνκέξεηεο ηνπ hss_interface                 ρήκα 58: Λεπηνκέξεηεο ηνπ hss_interface      

                       oληόηεηεο                                                                           κελύκαηα 

 

Με ηελ ίδηα ινγηθή ε θπζαιίδα hss_helpSections, πεξηιακβάλεη έλα επηπεδν θάησ 

αξθεηέο θπζαιίδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

θαξηέια Βνήζεηα (Help). 

 

 

ρήκα 59: Φπζαιίδα hss_helpSections 
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Κάζε ζπγαηξηθή θπζαιίδα παξέρεη ζηελ θαξηέια Λεπηνκέξεηεο ηε δπλαηφηεηα 

κεηάθξαζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θεηκέλνπ, αληηθαζηζηψληαο ην αγγιηθφ θείκελν κε 

ειιεληθφ. Δπηπιένλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ή πξνζζήθε εηθφλσλ θαη 

πηλάθσλ. 

 

ρήκα 60: Λεπηνκέξεηεο ηνπ hss_helpSections 

 

ηα πιαίζηα εμειιεληζκνχ ηνπ εξγαιείνπ Debategraph ην νπνίν δηήξθεζε 2,5 κήλεο, 

κεηαθξάζηεθαλ απφ ηελ θπζαιίδα hss_interface νη νξηζκνί θαη ηα κελχκαηα ηεο 

εθαξκνγήο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 3.282 ιέμεηο, θαη απφ ηελ θπζαιίδα 

hss_helpSections θαη νη 40 ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε επεμεγεκαηηθά θεηκελα, εηθφλεο θαη 

πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 6.338 ιέμεηο. 
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Παξάξηεκα Β: Παξάδεηγκα Υαξηνγξάθεζεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαβνύιεπζεο Ννκνζεηεκάησλ 

Ο ράξηεο ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ πξνέξρεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, αθνξά ζην ρέδην 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο “Δθαξκνγή Κνηλσληθνχ Σηκνινγίνπ (ΚΟΣ) ηεο ΓΔΖ Α.Δ” θαη 

βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε: http://www.opengov.gr/minenv/?p=714. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ράξηε φπσο απηή παξνπζηάδεηαη 

ζην εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph. ηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο 

βξίζθεηαη ν ράξηεο κε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε απηφλ θαη ηνπο επηκέξνπο θφκβνπο 

ηνπ. ηελ δεμηά κεξηά ππάξρεη ε θαξηέια Λεπηνκέξεηεο (Details) ε νπνία παξέρεη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα θάζε θφκβν. 

 

ρήκα 61: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ράξηε "Δθαξκνγή Κνηλσληθνί Σηκνινγίνπ ΓΔΖ" 

 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=714
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Δπηιέγνληαο ηελ θαξηέια Πεξηερφκελα (Content) κπνξνχκε λα έρνπκε κνξθή πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ (εθηεηακέλα ή ζπλνπηηθά), νπνχ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην επίπεδν 

δηάξζξσζεο πνπ επηζπκεί λα δεη. 

 

ρήκα 62: Καξηέια Πεξηερόκελα (Context) 

 

Σν ρέδην Τπνπξγηθήο Απφθαζεο απνηειείηαη απφ 3 άξζξα. Έηζη ζηελ γξαθηθή 

απεηθφληζε ζα έρνπκε ηξεηο θπζαιίδεο πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηα 3 απηά άξζξα. 

Δπεηδή θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ράξηε δηαβνχιεπζεο, αθνινπζήζεθαλ νη 

ζπκβάζεηο πνπ έρνπκε νξίζεη ζηελ ελφηεηα Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε Ννκνζρεδίσλ, 

νη θπζαιίδεο ζα αλαπαξηζηνχληαη σο Εεηήκαηα θαη ζα πξνζηεζεί ζην ράξηε ε 

θπζαιίδα Γεληθά ρφιηα Πνιηηψλ. Σα παξαπάλσ βξίζθνληαη ζην 1
ν
 επίπεδν ηνπ ράξηε. 

 

ρήκα 63: 1o επίπεδν ράξηε 
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Δκβαζχλνληαο, ζην 2
ν
 θαη ην 3

ν
 επίπεδν, ζπλαληάκε ηηο παξαγξάθνπο ησλ άξζξσλ (ή 

ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ άξζξνπ) θαη ηηο ζέζεηο ησλ πνιηηψλ, γηα θάζε άξζξν 

μερσξηζηά. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο εμάγνληαη νκαδνπνηψληαο ηηο παξαγξάθνπο ηνπ 

άξζξνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζην εξγαιείν σο δεηήκαηα. 

 

ρήκα 64: Δμαγσγή ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ράξηε 

 

Οη παξάγξαθνη ηνπ άξζξνπ εκθαλίδνληαη ζην εξγαιείν σο ζέζεηο, κε πξφζεκα ην φλνκα 

ηνπ ππνπξγείνπ(πρ. [ΤΠΔΚΑ]). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ, φκσο 

ρσξίο πξφζεκα. 
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ρήκα 65: 2ν θαη 3ν επίπεδν ράξηε 

 

ρήκα 66: Δμαγσγή ζέζεσλ ράξηε 

 

Δκβαζχλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν, ζην 3
ν
 θαη 4

ν
 επίπεδν, ζπλαληάκε ηα ζρφιηα ησλ 

πνιηηψλ ηα νπνία είηε εθθξάδνπλ ππνζηήξημε ή ελαληίσζε ζε θάπνηα ζέζε, είηε 

πξνζζέηνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε πνπ έρεη ηεζεί. 
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ρήκα 67: Δμαγσγή επηρεηξεκάησλ ράξηε 

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ράξηε κε φιεο ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζα έρεη ηελ 

παξαθάησ κνξθή. 

 

ρήκα 68: πλνιηθή εηθόλα ράξηε 
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πλνιηθά, δεκνζηεχηεθαλ 22 ζρφιηα επί ηεο δηαβνχιεπζεο, ηα νπνία πεξηείραλ 56 λέεο 

ηδέεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη αλαιπηηθά φια ηα είδε θαη ην πιήζνο ησλ ηδεψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ράξηε. 

Πίλαθαο 10: Δίδνο θαη πιήζνο ηδεώλ ράξηε 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ηδέεο απ φηη ζην ράξηε. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph δελ 

εκθαλίδεη ηηο ηδέεο πνπ επαλαιακβάλνληαη. Έηζη ν ράξηεο παξνπζηάδεη φιε ηελ 

πιεξνθνξία, ρσξίο λα είλαη πνιχπινθνο. 
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Παξάξηεκα Γ: Παξάδεηγκα Υαξηνγξάθεζεο πλεληεύμεσλ 

Ο ράξηεο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εθπνκπή ηεο δεκνζηνγξάθνπ, Christiane Amanpour. H εθπνκπή κε ηίηιν “Amanpour. 

The power of the interview”, πξνβαιιφηαλ απφ ηνλ επηέκβξηνπ ηνπ 2009 έσο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2010 ζην θαλάιη CNN, κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

γηα κηα παγθφζκηα ζπδήηεζε. ηα πιαίζηα ηεο εθπνκπήο, έγηλε κηα ζπλέληεπμε κε 

θαιεζκέλν ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ, φπνπ εμεηάζηεθαλ ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη νη 

πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο. Ζ ζπλέληεπμε απηή έιαβε ρψξα ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ην 

2010. Ο ράξηεο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε: 

http://debategraph.org/Stream.aspx?nID=51338 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ράξηε φπσο απηή παξνπζηάδεηαη 

ζην εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ Debategraph. 

 

ρήκα 69: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ράξηε ζπλέληεπμεο 

 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ράξηε, ε νπνία ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί ζηελ ελφηεηα πλεληεχμεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν 

ηεο ζπλέληεπμεο. Αξρηθά έγηλε κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

θαηαγξάθεθαλ πιαγηφηηηινη/ζεκεηψζεηο ζηα ζεκεία εθείλα φπνπ ππήξραλ ζέζεηο ή 

επηρεηξήκαηα. Έλα δείγκα ηνπ απνκαγλεηνθσλεκέλνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

http://debategraph.org/Stream.aspx?nID=51338
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ρήκα 70: Απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ζπλέληεπμεο 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία πξψηεο αλάγλσζεο θαη θαηαγξαθήο πιαγηφηηηισλ, 

ην θείκελν αλαγλψζηεθε μαλά κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, φπνπ ρξεηαδφηαλ. Δπφκελν βήκα 

ήηαλ ην θηίζηκν ηνπ ράξηε κε ηε δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ θπζαιίδσλ ζην εξγαιείν 

Debategraph. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ ζέζεσλ θαη ε 

γξαθηθή απεηθφληζε κε ηα επίπεδα δηάξζξσζεο ηνπ ράξηε ζε έλα θνκκάηη ηεο 

ζπλέληεπμεο. 
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ρήκα 71: Δμαγσγή ηδεώλ από θείκελν 

 

 

ρήκα 72: Δπίπεδα δηάξζξσζεο ηδεώλ ζπλέληεπμεο 

ην 1
ν
 επίπεδν παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηε κνξθή δεηεκάησλ, θαζψο θαη ην απνκαγλεηνθσλεκέλν 

θείκελν, ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη σο πξσηαγσληζηήο.  
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ρήκα 73: 1ν επίπεδν ράξηε ζπλέληεπμεο 

 

ην 2
ν
 επίπεδν βξίζθνληαη νη ζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο ζπδήηεζεο πνπ κπνξεί λα 

απνηεινχλ απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηεο δεκνζηνγξάθνπ, ή απφςεηο πάλσ ζην ζέκα 

πξνο ζπδήηεζε. 

 

ρήκα 74: 2ν επίπεδν ράξηε ζπλέληεπμεο 

 

Δκβαζχλνληαο πεξηζζφηεξν ζηα επφκελα επίπεδα ζπλαληάκε λέεο ζέζεηο, επηρεηξήκαηα 

ππνζηήξημεο ή ελαληίσζεο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ζέζεηο, ηκήκαηα ζέζεσλ αιιά 

θαη λέα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο.  
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ρήκα 75: Γηάθνξα επίπεδα ράξηε ζπλέληεπμεο  

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ράξηε κε φιεο ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζα έρεη ηελ 

παξαθάησ κνξθή. 

 

ρήκα 76: πλνιηθή εηθόλα ράξηε ζπλέληεπμεο 
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πλνιηθά, ε ζπλέληεπμε πεξηείρε 61 ηδέεο. Σν παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεη ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλά αξηζκφ ζειίδσλ, θαζψο θαη έλα πίλαθα κε φια ηα είδε θαη ην 

πιήζνο ησλ ηδεψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ράξηε. 

 

ρήκα 77: ηαηηζηηθή αλάιπζε ράξηε ζπλέληεπμεο 

 


