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Περίληψη 
 
 

Μια από τις γνωστότερες εφαρμογές του συμμετοχικού διαδικτύου Web 2.0 σε 

ό,τι  έχει να κάνει με την πολιτική,   αποτελούν τα ιστολόγια πολιτικού περιεχομένου. 

Σύμφωνα με τον Chadwick (2006) τα ιστολόγια αυτά είναι έτσι δομημένα ώστε να 

παραπέμπουν το ένα στο άλλο μέσω υπερσυνδέσμων,  σχηματίζοντας έτσι κοινωνικές 

δομές. Στις δομές αυτές τα ιστολόγια συναθροίζονται σε συστάδες που 

αντικατοπτρίζουν κάποιες κοινότητες εντός της συνολικής πολιτικής 

μπλογκόσφαιρας.      

 Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της ελληνικής πολιτικής 

 μπλογκόσφαιρας υπό το πρίσμα του σχηματισμού των παραπάνω κοινοτήτων 

ιστολογίων με βάση τη διασυνδεσιμότητα τους.  

Η μελέτη κατέγραψε και επικεντρώθηκε σε ένα σύνολο 127 ιστολογίων που 

κατά   την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν μεταξύ των δημοφιλέστερων.  Με 

βάση   τα χαρακτηριστικά διασυνδεσιμότητας τους, ο δημιουργήθηκε ο πίνακας 

γειτνίασης. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της Πολυδιάστατης Κλιμάκωσης και της 

Ανάλυσης   Συστάδων η έρευνα εντόπισε τις μικρότερες κοινότητες (πυρήνες)  στις 

οποίες   τα ιστολόγια παραπέμπουν.  Προτείνεται έτσι κατ’ ουσία ένας τρόπος 

ανίχνευσης των   κοινοτήτων αυτών που αντιστοιχεί στο πώς η κοινότητα των 

ιστολογίων βλέπει   τον ίδιο της τον εαυτό.  

Η διατριβή προχωρά ένα επίπεδο παραπάνω ερευνώντας αν οι εντοπισμένοι 

πυρήνες σχετίζονται με την επιρροή που τα  ιστολόγια μέσα σ’ αυτούς μπορούν 

δυνητικά να ασκήσουν. Τα   αποτελέσματα δείχνουν ότι η θέση των ιστολογίων στην 

συνολική κοινωνική δομή δεν αντικατοπτρίζει μονοσήμαντα και την αναγνωσιμότητα 

και κατά συνέπεια επιρροή που ένα ιστολόγιο μπορεί να έχει.  

Τέλος, πραγματοποιείται Ανάλυση Περιεχομένου στις δημοσιεύσεις των 

  ιστολογίων των τριών βασικών πυρήνων και στις δημοσιεύσεις  ενός δείγματος από 

τα υπόλοιπα   ιστολόγια, αυτών με το μεγαλύτερο Συνολικό Δείκτη δείκτη Επιρροής. 

Με την Ανάλυση Περιεχομένου φωτίστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

ιστολογίων και εντοπίστηκαν τα γενικότερα θέματα συζήτησης που διεξαγόταν εντός 

αυτών κατά την περίοδο συλλογής του υλικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 
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ποιοτικά χαρακτηριστικά  των ιστολογίων  σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το 

σχηματισμό πυρήνων.   

Συμπερασματικά, προτάθηκε μια μέθοδος έρευνας της πολιτικής 

μπλογκόσφαιρας   αποτελούμενη από 3 συνιστώσες,  που είναι σε θέση να 

καταγράψει τόσο ποιοτικά   όσο και ποσοτικά τα χαρακτηριστικά της. Η εφαρμογή 

της στα ελληνικά πολιτικά   ιστολόγια φώτισε για πρώτη φορά ένα μέρος της 

πολιτικής δημόσιας συζήτησης που   λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο, τα 

χαρακτηριστικα της και την επιρροή που μπορεί να   έχει στην κοινή γνώμη.  
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Abstract 
 
 
 

Among the most popular applications of Web 2.0 regarding politics are the 

blogs with political content. According to Chadwick (2006), blogs may refer to each 

other via hyperlinks, forming in that way social networks. In these networks, they 

tend to form clusters that correspond to communities within the overall political 

blogosphere.  

The aim of this thesis was to investigate the Greek political blogosphere 

focusing on the formation of these blog communities, based on their hyperlink 

interconnectivity.  

As a first step, 127 political blogs were recorded, which were found to be 

among the most popular in the survey period. Based on their hyperlinking properties, 

the adjacency matrix from the blogs’ social network was constructed. By applying 

Multidimensional Scaling and Cluster Analysis,  clusters were located, which 

correspond to the aforementioned communities and consequently to the way political 

bloggers see the whole community they form.  

Taking a step further, research took place in order to investigate if political 

blogs, belonging to the above mentioned clusters or not, are somehow related to the 

degree they may potentially  influence their readers. Findings showed that high 

influence does not always involve high hyperlinking or vice versa. 

Finally, by applying  Content Analysis to the content of the blogs forming the 

clusters as well as to the most influential blogs that did not belong to any of these 

clusters, the qualitative characteristics and the general topics of political discussion 

taking place in their content  were identified, regarding to the  specific survey period. 

Findings suggested that the qualitative characteristics of the political blogs are 

significantly related to the cluster they belong to according to their hypelinking.  

In conclusion, a method of mapping the political blogoshere, consisting of three 

components, is presented in this thesis. In the research that took place, the method 

proved to be able to investigate both its qualitative and quantitative characteristics. By 

applying it in the Greek political blogosphere, it became possible for the first time to 

investigate thoroughly  the political debate that takes place on the internet, its 

characteristics and the influence it can have on public opinion. 
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Η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στις δυνατότητες πολιτικής 

συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών, που το Web 2.0 έχει εισάγει στο σύγχρονο 

διαδίκτυο. Ιδιαίτερος εκπρόσωπος των συμμετοχικών εφαρμογών του Web 2.0 στον 

τομέα αυτό αποτελούν τα ιστολόγια πολιτικού περιεχομένου. 

Η διατριβή κινείται στον επιστημονικό χώρο που είναι διεθνώς γνωστός ως 

Διαδικτυακή Πολιτική (Internet Politics)  και που περιλαμβάνει τομείς όπως η 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy), Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-

Governance) και η Ηλεκτρονική Συμμετοχή (e-Participation). Αποπειράται να 

γεφυρώσει τους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής Επιστήμης, της Στατιστικής και 

της Επιστήμης των Υπολογιστών και να μελετήσει με όρους ποσοτικούς και 

ποιοτικούς την πολιτική συμμετοχή και την πολιτική συζήτηση στη χώρα μας η οποία 

πραγματοποιείται στο Διαδίκτυο, και εν τέλει να  εξάγει συμπεράσματα γι’ αυτό που 

σήμερα είναι γνωστό ως Ενεργοποιημένη Κοινή Γνώμη (Activated Public Opinion).  

Κατά την μελέτη αυτή αποτυπώθηκε εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού 

παραθύρου μια ομάδα ιστολογίων πολιτικού περιεχομένου, των οποίων η 

δραστηριότητα αντικατοπτρίζει την ελληνική πολιτική πραγματικότητα της 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

Σαν στόχος της διατριβής τίθεται η εξόρυξη  της γνώσης (data mining) από τα 

δεδομένα των ιστολογίων αυτών. Συγκεκριμένα θα αναζητηθούν οι δικτυακές 

κοινότητες πολιτικών ιστολογίων που βάσει της βιβλιογραφίας σχηματίζονται εντός 

του κοινωνικού τους δικτύου με βάση την οπτική με την οποία οι δημιουργοί των 

ιστολογίων βλέπουν την συνολική κοινότητα τους.  Τα χαρακτηριστικά των 

κοινοτήτων αυτών θα διερευνηθούν τόσο με βάση την δυνητική επιρροή που τα 

ιστολόγια τους μπορούν να ασκήσουν στην κοινή γνώμη, όσο και με βάση το 

περιεχόμενο των ιστολογίων που τις απαρτίζουν. Συγκεκριμένα θα διερευνηθεί αν το 

περιεχόμενο των ιστολογίων μπορεί να λειτουργήσει (και σε ποιο βαθμό) ως 

προβλεπτικός παράγοντας κατηγοριοποίησης στις παραπάνω κοινότητες.  Τελικά θα 

διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στην οπτική που οι ιστολόγοι βλέπουν την κοινότητα 

τους και στην οπτική που οι επισκέπτες βλέπουν το σύνολο των ιστολογίων. Σαν 

επιμέρους στόχοι τίθενται η αναγνώριση των ιστολογίων με μεγάλη απήχηση και 
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επιρροή στην κοινή γνώμη και η καταγραφή της θεματολογίας του δημόσιου 

διαλόγου που διεξάγεται στην ελληνική πολιτική μπλογκόσφαιρα.     

Στο κεφάλαιο 1 πραγματοποιείται μια θεωρητική εισαγωγή και περιγραφή των 

όρων της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Στο κεφάλαιο 2 ορίζεται ο όρος Web 2.0 και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

του: με τον όρο Web 2.0 υποδεικνύεται μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι 

χρήστες του διαδικτύου και οι δημιουργοί του σχετικού μ’ αυτό λογισμικού 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που σήμερα προσφέρονται. 

 Το web 2.0 είναι η τάση εκείνη στη χρήση του παγκόσμιου ιστού και στη 

σχεδίαση εφαρμογών διαδικτύου η οποία αποσκοπεί στην κοινοποίηση πληροφοριών, 

στην επικοινωνία, στην συνεργασία μεταξύ των  χρηστών του διαδικτύου και εν τέλει 

σε αυτό που σήμερα καθιερώθηκε να ονομάζεται «συμμετοχικό διαδίκτυο» ή 

«κοινωνικό διαδίκτυο». Στο web 2.0 οι χρήστες όχι απλώς αντλούν πληροφορίες από 

το διαδίκτυο αλλά και έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν σαν μια πλατφόρμα  

δημοσίευσης δικών τους δεδομένων με διαδραστικό τρόπο, αποκαλύπτοντας στο 

ηλεκτρονικό τοπίο του διαδικτύου αυτό που ονομάζεται «ενεργοποιημένη κοινή 

γνώμη».  

Στη συνέχεια περιγράφεται το ιστολόγιο σαν μια εφαρμογή που αντικατοπτρίζει 

πολλά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του web 2.0, και το οποίο αποτελεί το 

αντικείμενο έρευνας της παρούσης. Ο όρος ιστολόγιο αντιστοιχεί σε  ένα τύπο 

ιστοσελίδας η οποία συνήθως δημιουργείται και συντηρείται από ένα συγκεκριμένο 

χρήστη ο οποίος καταχωρεί περιοδικά μέσα σ’ αυτήν προσωπικά του σχόλια και 

περιγραφές συγκεκριμένων γεγονότων ή καταστάσεων και ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα προβολής και γραφικών ή video. Τα ιστολόγια θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν σαν μια μορφή ενός προσωπικού ημερολογίου ή ενός χώρου παράθεσης 

των «τελευταίων νέων» σχετικά με ένα γεγονός ή μια κατάσταση. Μπορούν να 

συμπεριλαμβάνουν συλλογές υπερσυνδέσμων προς άλλα σχετικά ιστολόγια ή 

ιστοσελίδες, να προβάλλουν προσωπικές σκέψεις και γνώμες και να πραγματοποιούν 

υπομνήματα προς τον κόσμο. Οι καταχωρήσεις σηματοδοτούνται χρονικά έτσι ώστε 

οι επισκέπτες των ιστολογίων να ξέρουν την ακριβή ημερομηνία μιας καταχώρησης 

Βασικό χαρακτηριστικό των ιστολογίων είναι η δυνατότητα που προσφέρουν στους 
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επισκέπτες τους να καταχωρήσουν τα δικά τους σχόλια επί των υπολοίπων 

δημοσιευμένων δεδομένων αλληλεπιδρώντας έτσι με τους υπόλοιπους επισκέπτες. 

Το σύνολο των ιστολογίων στο διαδίκτυο έχει καθιερωθεί να ονομάζεται με τον 

όρο «μπλογκόσφαιρα». Κατά την έναρξη της εκπόνησης της παρούσας διατριβής, η 

ελληνική μπλογκόσφαιρα  βρισκόταν στα πρώτα στάδια της δημιουργίας της. 

Τα ιστολόγια διαχωρίζονται μεταξύ τους κυρίως  ως προς το περιεχόμενο. Τα 

ιστολόγια πολιτικού περιεχομένου έκαναν, όπως ήταν αναμενόμενο, την εμφάνιση 

τους και στην ελληνική πραγματικότητα και η ελληνική πολιτική μπλογκόσφαιρα 

ήταν πλέον γεγονός. Τα ελληνικά πολιτικά ιστολόγια αποτέλεσαν σταδιακά το βήμα 

δημόσιων τοποθετήσεων τόσο του δημιουργού τους μέσω των καταχωρήσεων του, 

όσο και των πολιτών μέσω του σχολιασμού που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν επί 

των καταχωρήσεων. Επιπρόσθετα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που είδαν το ιστολόγιο σαν 

ένα δημοσιογραφικό εργαλείο και κάπως έτσι γεννήθηκε η «δημοσιογραφία των 

πολιτών».   Το νέο μέσο αποτέλεσε τελικά την πλατφόρμα για την διεξαγωγή 

δημόσιου διαλόγου γύρω από πολιτικά θέματα αλλά και μια εναλλακτική μορφή 

ενημέρωσης για τους πολίτες, η οποία ήρθε να ανταγωνιστεί ευθέως τα παραδοσιακά 

ΜΜΕ.  

Η δυνατότητα των πολιτικών ιστολογίων να ενημερώνουν να διαμορφώνουν 

και τελικά να επηρεάζουν την κοινή γνώμη είναι δεδομένη και το όλο φαινόμενο 

αποτελεί πεδίο έρευνας στο σύνολο της παγκόσμιας μπλογκόσφαιρας. Η διερεύνηση 

του φαινομένου αυτού στα πλαίσια της παρούσης ιδιαίτερα  σε ό,τι αφορά την 

ελληνική πραγματικότητα  αποτελεί μια προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά. 

Στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται η διαδικασία επιλογής ενός συνόλου 

ιστολογίων πολιτικού περιεχομένου που θα συμπεριληφθούν στη μελέτη. Λόγω της 

πολυπλοκότητας της φύσης τους, η διεθνής βιβλιογραφία συνιστά την συνδυαστική 

χρήση εργαλείων πολλαπλών επιστημονικών πεδίων  για την αποτελεσματική 

διερεύνηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στην παρούσα διατριβή 

χρησιμοποιήθηκαν   Στατιστικές Τεχνικές, η Θεωρία Κοινωνικών Δικτύων (Social 

Network Theory) , η Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis) και η Επιστήμη των 

Υπολογιστών. 

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι μέθοδοι της Πολυμεταβλητής Στατιστικής 

που εφαρμόστηκαν προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες σχετικές με το δικτύωμα 

που τα ιστολόγια δημιουργούν μέσω των υπερσυνδέσμων τους. Το δικτύωμα αυτό 
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αποτελεί στην ουσία μια κοινωνική δομή στην οποία τα ιστολόγια αποτελούν τους  

κόμβους και οι εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι τους δεσμούς τους. Η μελέτη του 

δικτυώματος αυτού έδωσε πολύτιμα συμπεράσματα για την συνάθροιση των 

ιστολογίων σε ομάδες κοινών χαρακτηριστικών με βάση την οπτική που  οι ίδιοι οι 

δημιουργοί τους βλέπουν την πολιτική μπλογκόσφαιρα. 

Στο κεφάλαιο 5 επιχειρείται η εκτίμηση της επιρροής που τα ιστολόγια της 

μελέτης δυνητικά μπορούν να ασκήσουν στην κοινή γνώμη. Η εκτίμηση γίνεται με 

όρους ποσοτικούς σύμφωνα με προτεινόμενες μεθόδους από την διεθνή  

βιβλιογραφία. Υπολογίζονται δείκτες απήχησης οι οποίοι συνθέτουν ένα Συνολικό 

Δείκτη Επιρροής. Τα αποτελέσματα αντιπαρατίθενται με τα ευρήματα περί 

ταξινόμησης των ιστολογίων σε ομάδες, όπως προέκυψαν στο κεφάλαιο 4.  

Στο κεφάλαιο 6 εφαρμόζεται η τεχνική της «Ανάλυσης Περιεχομένου» στις 

καταχωρήσεις των πολιτικών ιστολογίων που μελετώνται. Κατόπιν δειγματολειψίας, 

το περιεχόμενο των ιστολογίων αυτών υπόκειται σε κωδικοποίηση σε τρία στάδια 

προκειμένου να εντοπιστούν ποιοτικές ομοιότητες η διαφοροποιήσεις  στα ιστολόγια 

που συναθροίζονται στις ίδιες ομάδες η διαφορετικές ομάδες βάσει των 

αποτελεσμάτων της Πολυμεταβλητής Στατιστικής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αυτής συγκρίνονται με στατιστικές τεχνικές με τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 4 

προκειμένου να εντοπίσουν αν τελικά η προτεινόμενη μέθοδος ανάλυσης του 

δικτυώματος των πολιτικών ιστολογίων  μέσω των υπερσυνδέσμων τους  και της 

ταξινόμησης τους σε ομάδες αντικατοπτρίζει και ποιοτική διαφοροποίηση. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται η ανασκόπηση της ερευνητικής διαδικασίας που 

προηγήθηκε και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συνολική 

έρευνα.  

 Η συνεισφορά της διατριβής έγκειται στα εξής: 

 
• Επιχειρείται για πρώτη φορά ανάλυση ελληνικών ιστολογίων πολιτικού 

περιεχομένου με τη συνδυαστική χρήση πολλών εργαλείων με σκοπό την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βασίζονται σε όρους ποιοτικούς και 

ποσοτικούς. 

• Προτείνεται μια συνολική μέθοδος ανάλυσης της πολιτικής 

μπλογκόσφαιρας που μπορεί να εντοπίσει τα δραστήρια πολιτικά 
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ιστολόγια μέσω  τους κοινωνικού δικτύου και  να αποκαλύψει τις 

κοινότητες στις οποίες συναθροίζονται. 

• Κατέγραψε ότι η συζήτηση περί της πολιτικής επικαιρότητας 

αναπαράγεται μέσω μιας μορφής δημόσιου διαλόγου και στην πολιτική 

μπλογκόσφαιρα.  

• Έδωσε με όρους ποσοτικούς μια εικόνα της δυνητικής επιρροής που τα 

πολιτικά ιστολόγια ασκούν στον Έλληνα ψηφιακό πολίτη 

• Τεκμηρίωσε για τα ιστολόγια της μελέτης ότι υπάρχει εναρμόνιση της 

οπτικής με την οποία οι «ιστολόγοι» βλέπουν την πολιτική 

μπλογκόσφαιρα και του περιεχομένου των ιστολογίων της. 

• Προτείνονται ερευνητικές τεχνικές που δυνητικά μπορούν να 

συμπληρώσουν την προτεινόμενη στην παρούσα διατριβή μέθοδο, για 

μελλοντική  διερεύνηση του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου από την ίδια ή 

από άλλες οπτικές γωνίες με απώτερο σκοπό τον περαιτέρω φωτισμό της 

κρυμμένης πληροφορία της πολιτικής μπλογκόσφαιρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Εισαγωγικά στοιχεία 

 
 

1.1 Η πολιτική φύση της τεχνολογίας 

Ο  συσχετισμός της τεχνολογίας με την πολιτική και το εάν η τεχνολογία την 

επηρεάζει,  μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μακράς συζήτησης. Για πολλούς η 

απάντηση στο ερώτημα κρύβεται στο από αρχαιοτάτων χρόνων φιλοσοφικό ερώτημα 

του ποια τάση πρέπει κανείς να αποδεχθεί: την τεχνολογική ή την κοινωνική 

αιτιοκρατία. Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται ότι η τεχνολογία εξελίσσεται 

δυναμικά και ανεπηρέαστα υποχρεώνοντας τις κοινωνικές εξελίξεις να 

προσαρμοστούν πάνω της (Winner, 1988). Στην δεύτερη περίπτωση θεωρείται ότι 

πολιτικοκοινωνικοί  παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο εξέλιξης της. Είναι πάντως 

δεδομένο ότι στην ιστορία του ανθρώπου υπάρχουν αρκετές καταγεγραμμένες  

περιπτώσεις, κατά τις οποίες νέες μορφές τεχνολογίας άλλαξαν κοινωνικούς, 

πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς (Mumford,  1977). 

Σύμφωνα με τον Winner (1988), η τεχνολογία αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον 

οποίο διαμορφώνεται η παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα 

που θεωρούνται χρήσιμα στην καθημερινή ζωή, έχουν τις δυνατότητες να 

διαμορφώσουν γενικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ακούσια ή εκούσια, η 

κοινωνία οδηγεί πάντα σε τεχνολογικές δομές που τελικά επηρεάζουν τους τρόπους 

επικοινωνίας, εργασίας, αναψυχής ή κατανάλωσης των ανθρώπων. Η συνοχή αλλά 

και η πολυπλοκότητα της κοινωνίας τελικά δεν βασίζεται μόνο σε θεσμούς και 

πολιτικές πρακτικές αλλά και στον εκάστοτε τρόπο που τα τεχνολογικά επιτεύγματα 

ενσωματώνονται στην καθημερινότητα μας. 

Τα παραπάνω ζητήματα δείχνουν να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην 

σύγχρονη εποχή όπου η κοινωνία της πληροφορίας είναι μια πραγματικότητα και το 

Διαδίκτυο δεσπόζει στην καθημερινότητα μεγάλου μέρους των πολιτών. Οι πολιτική 

φύση του νέου μέσου είναι κατά τον Chadwick (2006) αδιαμφισβήτητη. Αυτοί που 

ευαγγελίζονται  τα από πολιτικής πλευράς θετικά στοιχεία του   Διαδικτύου 

προβάλλουν τις αρετές του όπως την ελευθερία, τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

κοινοτήτων, την ισότητα και την δημοκρατία του νέου μέσου. Οι πολέμιοί του 
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υπογραμμίζουν την δυνατότητα κοινωνικού ελέγχου, την ιεραρχία και την σιωπηλή 

πειθαρχία των χρηστών.  Τα πολλαπλά ζητήματα που προκύπτουν αποτελούν 

αντικείμενο διεπιστημονικής έρευνας και η αναζήτηση απαντήσεων στα  ερωτήματα 

που προκύπτουν  θεωρείται από κοινωνικής και πολιτικής πλευράς ευεργετική.   

 
 

1.2 Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

Στη σύγχρονη εποχή, η παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας βρίσκεται   σε 

διαρκή εξέλιξη ενώ ο διαρκής εμπλουτισμός των δυνατοτήτων των τηλεπικοινωνιών, 

με πολυμεσικό ή μη περιεχόμενο   δημιούργησε τόσο νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

όσο και νέους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορίου. Οι διαθέσιμες 

εμπορικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται καθώς οι 

νέες αγορές ανοίγονται στο διεθνή ανταγωνισμό μέσω  διεθνών επενδύσεων και 

συμμετοχής παιχτών εκτός των καθιερωμένων συνόρων.  

Ο σύγχρονος κόσμος υφίσταται ένα ριζικό μετασχηματισμό μιας και η 

Βιομηχανική κοινωνία του 19ου και 20ου αιώνα δίνει γοργά τη θέση της στην κοινωνία 

της πληροφορίας του 21ου αιώνα. Η δυναμική αυτή διαδικασία συνεπάγεται μια 

ριζική αλλαγή σε όλους σχεδόν τους τομείς της σύγχρονης ζωής, όπως η διάδοση της 

γνώσης, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι οικονομικές και επιχειρηματικές 

πρακτικές, η πολιτική ενασχόληση, τα ΜΜΕ, η εκπαίδευση, η υγεία, ο ελεύθερος 

χρόνος και η διασκέδαση. Για πολλούς, βρισκόμαστε στο σημείο καμπής της 

μεγαλύτερης ίσως επανάστασης που έχει μέχρι σήμερα βιώσει η ανθρωπότητα.   

Προκειμένου η επανάσταση αυτή να αποβεί εις όφελος της παγκόσμιας 

κοινότητας, απαιτείται διαρκής καταγραφή των εξελίξεων  και συζήτηση γύρω από 

τα νέα δεδομένα που προκύπτουν (Chadwick, 2006).  

Η ανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα αποτέλεσε την πλατφόρμα  για 

εύκολη, ταχεία και χαμηλού κόστους διανομή και διάχυση της πληροφορίας, 

ανεξάρτητα από την απόσταση που παρεμβάλλεται μεταξύ δημιουργού και αποδέκτη 

της πληροφορίας.  

Η πλατφόρμα αυτή στις μέρες μας κατέστη το σύστημα μιας παγκόσμιας 

Διακυβέρνησης  της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις 
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αρχές σχεδίασης του Διαδικτύου και των συναφών με αυτό τεχνολογιών (Chadwick, 

2006).   

Από το 1994, όποτε άρχισε η εμπορική χρήση του Διαδικτύου, πολλές εταιρείες 

και επιχειρήσεις υιοθέτησαν το Διαδίκτυο (Dagdilelis et al., 2003) για την προώθηση 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι το 

Διαδίκτυο που είχε ήδη επικρατήσει στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο και από το κράτος για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων και με αυτό το σκεπτικό άρχισαν και αυτές να 

ενσωματώνουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών  (ΤΠΕ) στην 

δημόσια διοίκηση: την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government).  

Ο κύριος στόχος των καινοτομιών αυτών είναι να ληφθούν υπόψη οι τάσεις της 

κοινής γνώμης, οι οποίες συνοψίζονται στην προσπάθεια μείωσης των δημοσίων 

δαπανών  των  και στη βελτίωση των δημοσιών υπηρεσιών. Στην προσπάθεια αυτή, 

οι πολίτες τείνουν   να αποδέχονται την  υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και να 

αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα, 

όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον ιδιωτικό τομέα.  

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένα κεντρικό ζήτημα στην κοινωνία της 

πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο.   

Θεωρείται  ο μετασχηματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων του 

δημοσίου τομέα, μέσω της χρήσης των τεχνολογίων της Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών, με σκοπό την προαγωγή της υπευθυνότητας της δημόσιας διοίκησης, 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας 

και την ενίσχυση της θεσμοθετημένης συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Οι εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας στο δημόσιο τομέα αντιμετωπίζονται  σαν ένα στρατηγικό εργαλείο 

ανάπτυξης και συγχρόνως ως απάντηση στις τρέχουσες προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης.  

 
 

1.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government) 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται γενικά ως η χρήση της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και επικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα του Διαδικτύου ως εργαλείο για 

την βελτίωση της Διακυβέρνησης. Αρχικά, ο όρος συνδέθηκε με τη χρήση του 
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Διαδικτύου για τη διεκπεραίωση υποθέσεων του κοινού με το κράτος. Στη συνέχεια 

όμως διαπιστώθηκε πως το Διαδίκτυο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες (Bozinis, 

2007). Πολλοί θεωρούν ότι κατά αναλογία με την Αγορά της Αθηναϊκής 

Δημοκρατίας όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν και συμμετείχαν στα κοινά, το 

Διαδίκτυο θα μπορούσε να αποτελέσει την πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να διαβουλεύονται με τη διοίκηση τους, να ψηφίζουν για θέματα που 

τους αφορούν και να επηρεάζουν την λήψη των αποφάσεων. 

Βάσει αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενίκευσε την αρχική θεώρηση και όρισε 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές 

αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των 

δημόσιων πολιτικών.  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(ΟΟΣA), ο ορισμός της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να συσχετιστεί με 

κάποια από τις ακόλουθες έννοιες (OECD, 2003): 

 
1. την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου αλλά και άλλων υπηρεσιών που 

βασίζονται ή σχετίζονται με το Διαδίκτυο, όπως η Ηλεκτρονική Διαβούλευση 

(consultation). 

2. την χρήση των ΤΠΕ στη διακυβέρνηση. Ενσωμάτωση τους σε όλους τους 

τομείς των διοικητικών δραστηριοτήτων. 

3. την ικανότητα μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης μέσω της χρήσης 

των ΤΠΕ και γενικά  στην δυνατότητα δημιουργίας  μιας νέας μορφής 

διακυβέρνησης που  θεμελιώνεται στις ΤΠΕ.  

 
Με βάση τα παραπάνω, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα μπορούσε να 

θεωρηθεί η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας στο 

μετασχηματισμό της διακυβέρνησης μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της υπευθυνότητας της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να συνδυαστεί με την υιοθέτηση 

οργανωσιακών αλλαγών και νέων δεξιοτήτων, προκειμένου να βελτιώσει τις 

δημόσιες υπηρεσίες, να αυξήσει τη δημοκρατική συμμετοχή και να ενισχύσει την 
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εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η Ηλεκτρονική Διακυ-

βέρνηση έχει τη δύναμη να μεταβάλει το εύρος και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ 

των δημοσίων λειτουργών και του κοινού. Έτσι, η επίδραση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης εξαρτάται όχι μόνο από την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και από 

την οργανωτική και τη στρατηγική προοπτική. 

Για την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2008), ο όρος Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας από τους 

διάφορους κυβερνητικούς τομείς, η οποία έχει την ικανότητα να μετασχηματίζει τις 

σχέσεις με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και άλλους φορείς του κράτους. 

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2003, Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση είναι η διακυβέρνηση η οποία εφαρμόζει τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να μετασχηματίσει τις εσωτερικές και 

εξωτερικές σχέσεις της. Μέσω της εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών, η δημόσια 

διοίκηση δεν επιφέρει μεταβολές στις λειτουργίες ή τις υποχρεώσεις της, οι οποίες 

παραμένουν εύχρηστες, σύννομες, διαφανείς και υπεύθυνες, αλλά εγείρει την 

προσδοκία της κοινωνίας για υψηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης σε όλους τους 

τομείς. 

Κατά τους Abramson και Means (2001), στο μετακαπιταλισμό η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση ορίζεται ως «η χρήση της Ηλεκτρονικής πληροφορίας στη βελτίωση 

της εργασίας, στη δημιουργία αξίας και στην ικανότητα για νέες σχέσεις μεταξύ των 

κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

οικοδομεί συνδέσεις ανάμεσα στους κυβερνητικούς φορείς και στους πελάτες τους ή 

τους χρήστες τους, συνδέει τις αρμοδιότητες, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες 

και τις εδαφικές περιοχές». 

Οι Finger et al.  (2006) δίνουν επίσης ένα παρόμοιο ορισμό, σύμφωνα με τον 

οποίο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η σύνθετη τάση των κυβερνήσεων σε όλα τα 

επίπεδα, κυρίως μέσω των λειτουργιών τους, της διοίκησης και της αποκέντρωσης με 

την πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια ζητήματα, που σκοπό έχει την προαγωγή:  

 
• αποτελεσματικότερων σχέσεων μεταξύ διοικήσεων και  πολιτών  

• καλύτερης και πιο αποδοτικής διοίκησης  

• ενδυνάμωσης των χρηστών  στην πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία 

λήψης πολιτικών αποφάσεων 



Κεφάλαιο 1 
 

 12

 

1.3.1 Τα στάδια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

Η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται σταδιακά. Τα 

στάδια που συνήθως ακολουθεί (United Nations, 2003) είναι τα εξής :  

 
• το αρχικό στάδιο, κατά το οποίο θεσπίζεται η τυπική παρουσία της 

κυβέρνησης σε δικτυακή μορφή. 

• το στάδιο της εξάπλωσης, κατά το οποίο αυξάνει  ο αριθμός των 

κυβερνητικών ιστοσελίδων, ενώ ενισχύεται και το ρεύμα  διακίνησης της 

πληροφορίας.  

• το στάδιο της διάδρασης, κατά το οποίο οι χρήστες μπορούν να «κατεβάζουν» 

έντυπα (download), να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

να δραστηριοποιούνται μέσω του παγκοσμίου ιστού.  

• το στάδιο της συναλλαγής, κατά το οποίο οι χρήστες μπορούν ουσιαστικά να 

εμπλακούν στις υπηρεσίες και στις λοιπές δραστηριότητες μέσω 

διαδικτυακών συναλλαγών.  

 
Κατά μια διαφορετική θεώρηση, με βάση την ποσότητα και την ποιότητα των 

διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ακολουθεί την 

εξέλιξη που υπαγορεύουν τα ακόλουθα τέσσερα στάδια: 

 
1. το άτυπο στάδιο, κατά το οποίο με ηλεκτρονικό τρόπο δημοσιεύονται 

πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. 

2. το συναλλακτικό στάδιο, κατά το οποίο, εκτός από την παροχή πληροφοριών 

προσφέρονται επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο αγαθά και αξίες. 

3. το διαδραστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα που 

λαμβάνονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες και η δυνατότητα τους να 

εμπλακούν στα κοινά. 

4. το στάδιο της ολοκλήρωσης, κατά το οποίο πραγματοποιείται σύγκληση όλων 

των κυβερνητικών υπηρεσιών σε μια μοναδική δικτυακή πύλη (portal). 
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1.3.2 Παράγοντες ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Τέσσερις ήταν οι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (European 

Commission, 2005): Η εξέλιξη και διάχυση της τεχνολογίας, η κοινωνία της 

πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και η εδραίωση της δημοκρατίας. 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών έκαναν την εμφάνιση τους κάποιες σημαντικές ηλεκτρονικές 

καινοτομίες που έμελε να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην σημερινή κοινωνία.  Η 

τεχνολογία δικτύων, το Διαδίκτυο, ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web), το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), το κινητό 

εμπόριο (mobile Commerce) συνοδεύονται από τη δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης, 

την πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, τη χαμηλού κόστους μετάδοση των 

πληροφοριών και τον τεράστιο διακινούμενο όγκο των δεδομένων και των 

πληροφοριών. Οι δυνατότητες αυτές ώθησαν οργανισμούς, άτομα και κυβερνήσεις 

στην ευρεία χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών προς επίτευξη των στόχων τους. 

Σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, έχει ήδη αναφερθεί ότι σταδιακά 

πραγματοποιείται μια μετάθεση της βιομηχανικής οικονομίας προς την οικονομία της 

πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι πληροφορίες και δεδομένα έχουν καταστεί 

σημαντικά εργαλεία για  την επίτευξη των στρατηγικών στόχων επιχειρήσεων και  

οργανισμών (Eckerson, 2002). Έχοντας υπόψη αυτό, οι κυβερνήσεις καταβάλουν 

προσπάθειες για την επίτευξη των κοινωνικών αλλαγών, οι οποίες θα ενσωματωθούν 

στην οικονομία της πληροφορίας. Σύμφωνα με τον Wallen, στη σύγχρονη κοινωνία 

της πληροφορίας, η γνώση αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη όλου 

του κράτους (International IDEA, 2001). 

Όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, είναι δεδομένο ότι στο σύγχρονο 

οικονομικό περιβάλλον οι συνθήκες ανταγωνισμού αλλάζουν συνεχώς και κατά 

συνέπεια οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν την ανάγκη προσαρμογής σε μια παγκόσμια 

στρατηγική (United Nations, 2002). Σύμφωνα με τους Lambert και Cooper (2000), 

ένα από τα πιο σημαντικά πρότυπα διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων βασίζεται 

στο γεγονός ότι οι ατομικές επιχειρήσεις δε μπορούν πλέον να λειτουργούν ανταγω-

νιστικά ως αυτόνομες οντότητες, αλλά συμπληρωματικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να έρχονται σε επαφή και αλληλεπίδραση τόσο με τους τοπικούς όσο 

και με τους διεθνείς φορείς εντός αλλά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας εκτός των 
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τοπικών συνόρων. Οι κυβερνήσεις μπορούν να ευθυγραμμίζονται με τις  οικονομικές 

αυτές μεταβολές με διάφορους τρόπους που εμπλέκουν τις ΤΠΕ, όπως με την  

απελευθέρωση του εμπορίου και των τηλεπικοινωνιών ή την παροχή κατάλληλων 

κανόνων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του επιχειρησιακού κινδύνου που 

επιφέρει ο νέος τύπος συναλλαγών. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την  δημοκρατία, είναι ευρέως γνωστό ότι η 

αλληλεπίδραση   κυβέρνησης-πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία. Για την ακρίβεια, η συμμετοχή των 

πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών και στις εφαρμογές τους αποτελούν προϋπόθεση 

για την δημοκρατία. Η ευρεία συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επίκεντρο της δημοκρατίας. Η τεχνολογία 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας συμβάλει στην επίτευξη αυτή, καθώς μειώνει 

την απόσταση μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, στο βαθμό βέβαια που οι πολίτες 

έχουν επαρκή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (European Commission, 2005).  

 
 

1.3.3 Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί μια 

μονοσήμαντη έννοια, αλλά οι δράσεις της απευθύνονται προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους και αφορούν την παροχή πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών 

της δημόσιας διοίκησης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί πιο παραστατικά από την 

υποδιαίρεση της έννοιας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και από τα βασικά 

μοντέλα της, όπως φαίνεται στον πίνακα 1: 

 

• Υπηρεσίες προς τους Πολίτες (Government to Citizen συναλλαγές, G2C). 

Αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και αφορούν κυρίως θέματα 

νομοθεσίας και δημοκρατίας. Επισημαίνεται η σημαντικότητα της  

διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων, τα 

οποία πρέπει να είναι αλληλοσυνδεμένα και διαθέσιμα με κάθε τρόπο.  
 

• Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις (Government to Business συναλλαγές, G2B). 

Αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και αφορούν τόσο τις 

συμβάσεις που συνάπτει το κράτος, όσο και την εποπτεία, σε μεγάλο ή μικρό 

βαθμό, που ασκεί το κράτος στην οικονομική δραστηριότητα. Εντοπίζεται σε 
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συνεργασίες, κοινές δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 
 

• Υπηρεσίες προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Government to Government 

συναλλαγές, G2B). Αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

Δημοσίων Υπηρεσιών. Αποτελεί τη σημαντικότερη λειτουργία της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και 

την αποτελεσματική και ευέλικτη λειτουργία του κράτους με ταυτόχρονη 

μείωση του κόστους (Dunleavy & Margetts, 2000). Ουσιαστικά προϋποθέτει 

τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημόσιων οργανισμών αλλά και κράτους 

προς κράτος (Digital Diplomacy) ενισχύοντας τις διεθνείς τους σχέσεις 

(Κουσκουβέλης, 2004; Bollier, 2009). 
 

• Κυβέρνηση προς ΜΚΟ (G2N). Η ύπαρξη συνεργασίας της κυβέρνησης με τις 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO) που αποτελούν την οργανωμένη 

Κοινωνία Πολιτών, θεωρείται απαραίτητη. Αφενός μεν  η ενίσχυση τους στα 

σύγχρονα κυβερνητικά συστήματα είναι απαραίτητη για την δημοκρατική 

διακυβέρνηση, και αφετέρου, η εμπειρία και η εξειδίκευση αυτού του 

ανεξάρτητου παράγοντα μπορεί να ενδυναμώσει τις δράσεις του 

κυβερνητικού μηχανισμού προς την κατεύθυνση υλοποίησης καινοτόμων 

δράσεων για τη δημόσια διοίκηση και συνολικά για την κοινωνία.  
 

E-GOV Citizen 
(Πολίτης) 

Public 
Administration 

(Δημόσια 
Διοίκηση) 

Business 
(Επιχείρηση) 

Non 
Governmental 
Organizations 

(Μ.Κ.Ο.) 
 

Citizen  
(Πολίτης) 

 

C2C G2C B2C C2N 

Public 
Administration 

(Δημόσια 
Διοίκηση) 

G2C G2G G2B G2N 

 
Business 

(Επιχείρηση) 
 

B2C B2G B2B B2N 

Non 
Governmental 
Organizations 

(Μ.Κ.Ο.) 

N2C N2G N2B N2N 

 
Πίνακας 1: συσχετίσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Πηγή OECD) 
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1.3.4 Προϋποθέσεις για την  επίτευξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι 

η θέσπιση σαφούς  και ξεκάθαρου γενικού  στόχου, η εκπόνηση συγκεκριμένου 

στρατηγικού σχεδίου και η επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων ποσοτικά 

μετρήσιμων στόχων. 

Η επιτυχία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξαρτάται από την υιοθέτηση και 

τη συνεπή προσήλωση στο σχέδιο για δημιουργία υπηρεσιών με προσανατολισμό την 

συμμετοχή και την εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων 

εμπλεκόμενων φορέων. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την ουσιαστική 

αναδιοργάνωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσα από τη συστηματική 

αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Είναι πλέον σαφές 

ότι για τα παραπάνω απαιτούνται συνήθως τομές στην οργάνωση του δημόσιου 

τομέα, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των κλάδων προς την  

δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής νοοτροπίας στους πολίτες (Dagdilelis & 

Satratzemi, 2004), και την ενημέρωση μέσω ενημερωτικών εκστρατειών προς κάθε 

κατεύθυνση. 

Επιπλέον, στις γενικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται (ΣΕΒ, 2005): 

 
• η ουσιαστική δέσμευση της πολιτείας για ευρεία εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και η αντιμετώπιση του ζητήματος σαν ζωτικής σημασίας και 

άμεσης προτεραιότητας. 

• η εκπόνηση στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στην προσαρμογή των 

διαδικασιών στη νέα πραγματικότητα και τελικά στην ομαλή μετάβαση στην 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

• η συμμετοχή και εμπλοκή των παρόχων των υπηρεσιών (προσωπικό των 

δημόσιων φορέων), των πελατών των υπηρεσιών (πολίτες, επιχειρήσεις) και 

του στελεχιακού δυναμικού εκείνου, που υποστηρίζει την λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση.  
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1.3.5 Οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει σαν επακόλουθα πολλαπλά 

οφέλη, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα (International Centre for Policy Studies, 

2003):  

 
• παροχή ευρείας ηλεκτρονικής πρόσβασης στην πληροφορία (νόμοι, προσχέδια 

νόμων, άλλες κανονιστικές διατάξεις, έντυπα, καθώς και οικονομικά και 

επιστημονικά δεδομένα). 

• αύξηση της κυβερνητικής υπευθυνότητας μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας 

των λειτουργιών της και της ελάττωσης  του κινδύνου της διαφθοράς. 

• προαγωγή της κοινωνικής εμπλοκής στις δημόσιες δραστηριότητες μέσω 

κατάλληλης αλληλεπίδρασης με τους δημόσιους λειτουργούς με τη βοήθεια 

των ηλεκτρονικών μέσων. 

• μείωση του χρόνου και του κόστους αλληλεπίδρασης με την δημόσια 

διοίκηση (Μυλώση & Μποζίνης, 2011) καθώς και παροχή υποδομών 

πληροφορίας και επικοινωνίας στις απομονωμένες και απομακρυσμένες 

κοινότητες. 

 
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και στο μετασχηματισμό της σε 

ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία χρησιμοποιεί τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

για την επιτέλεση των διοικητικών λειτουργιών της. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην 

εδραίωση της Δημοκρατίας και διευκολύνει τον έλεγχο των φορέων διακυβέρνησης, 

παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. Επίσης,  παρέχει τη δυνατότητα 

σε πολίτες και επιχειρήσεις για άμεση πληροφόρηση σε ένα πλήθος από ζητήματα 

που αφορούν κάθε δραστηριότητα. Καταργεί μια σειρά από ενδιάμεσες διαδικασίες 

και προωθεί την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη από ένα σημείο πρόσβασης. 

Καθιστά επίσης εφικτές τις οικονομικής και κάθε άλλης φύσεως συναλλαγές με το 

Δημόσιο χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση 

του φαινόμενου της γραφειοκρατίας και εξοικονομώντας χρόνο για ενασχόληση με 

άλλα ζητήματα.  
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Με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης του 

ρόλου που διαδραματίζει η τεχνολογία στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Μέχρι την 

εμφάνιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η τεχνολογία είχε τον χαρακτήρα του 

υποστηρικτικού μηχανισμού και αρκούνταν στην  μηχανοργάνωση των δημοσίων 

υπηρεσιών. Ο ρόλος αυτός πλέον θεωρείται ξεπερασμένος και οι τεχνολογίες της 

επικοινωνίας και πληροφορίας μετουσιώνονται σε παράγοντες μοντελοποίησης και α-

νασχεδιασμού των διαδικασιών και σε μηχανισμούς δημιουργίας νέων εργαλείων 

διαχείρισης. 

Το νέο μοντέλο της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης οικοδομείται με ακρίβεια και 

σαφήνεια και κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: τις ψηφιακές λειτουργίες, την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση, στοιχεία που 

συμβάλλουν και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

 
 

1.3.6 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σαν μέσο «εκδημοκρατισμού» 

Οι προ-καπιταλιστικές κοινωνίες δεν έκαναν σαφή διάκριση μεταξύ δημόσιου 

και ιδιωτικού. Την εποχή εκείνη   οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονταν επίσης από 

αδυναμία ή απροθυμία όσον αφορά στο διαχωρισμό της δημόσιας από την ιδιωτική 

ιδιότητα. Με την εμφάνιση του καπιταλισμού ήρθε στο φως η ανάγκη για τη 

διαφοροποίηση των δύο αυτών ιδιοτήτων, η οποία επέφερε αλλαγές στον τρόπο 

διοίκησης των εθνών. Έτσι, αναπτύχθηκε η έννοια της διοίκησης, η οποία 

προστάτευε τα δημόσια συμφέροντα από την ευνοιοκρατία και τη διαφθορά και 

οδήγησε σταδιακά στη θέσπιση της σύγχρονης «γραφειοκρατίας». Τα πλεονεκτήματα 

της γραφειοκρατίας τότε επισημάνθηκαν από τον Max Weber στο βιβλίο του 

Economy and Society που εκδόθηκε το 1922. 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι νέες προκλήσεις αύξησαν την ευθύνη του 

κράτους, ακόμα και στις καπιταλιστικές κοινωνίες, και στο νέο αυτό σκηνικό, μερικά 

πλεονεκτήματα της γραφειοκρατικής διοίκησης, όπως η ανελαστική ιεραρχία και ο 

φορμαλισμός και η τυπολατρία των διαδικασιών άρχισαν να θεωρούνται εμπόδια 

στην επίτευξη της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας, που απαιτούνταν από τις 

κυβερνήσεις. 

Στην κριτική του επί της γραφειοκρατίας, ο Hummel (1977)   περιγράφει πώς οι 

γραφειοκράτες έχουν γενικά την τάση να λειτουργούν με κανόνες αλλότριες προς το 
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κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου εργάζονται. Οι κανόνες αυτοί που διέπουν την 

γραφειοκρατία  απέχουν μακράν αυτών που θα θεωρούνταν αποδεκτοί σε 

φυσιολογικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Οι οργανισμοί που διέπονται από 

γραφειοκρατία καταλήγουν τελικά να αποθαρρύνουν τους πολίτες να  συνδιαλλαγούν 

μαζί τους (Alkadry, 2003).  

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες 

παραγράφους θεωρείται ότι έχει την δυνατότητα να αλλάξει και πάλι τα πράγματα 

αίροντας μέρος της γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση των 

πολιτών με τους κυβερνητικούς μηχανισμούς (Μποζίνης et al., 2006). Με την 

πρακτική αυτή οι πολίτες είναι δυνατόν να έρθουν πιο κοντά στη δημόσια διοίκηση 

και όχι απλά να εξυπηρετούνται από αυτήν αλλά και να μπορούν να διαδραματίσουν 

ένα πιο ενεργό και συμμετοχικό ρόλο  αξιολογώντας και ελέγχοντας την. Ο βαθμός 

που αυτό θα συμβεί  εξαρτάται από τα επίπεδα διαδραστικότητας που παρέχονται από 

τους  δικτυακούς τόπους της κυβέρνησης (Hacker, 1996), η οποία θα μπορεί να δώσει 

την ευκαιρία στους πολίτες για πολιτική συζήτηση, άσκηση κριτικής  και 

διαβούλευση. Σε πολλές αναπτυγμένες χώρες διεξάγονται πλήθος ερευνών για την 

μέτρηση αυτής της ανάδρασης που δέχονται οι  κυβερνήσεις από μέρους των 

πολιτών. Το σίγουρο είναι ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει παντού 

αναμορφώσει την προβληματική «γραφειοκρατική εμπειρία» των πολιτών.  

Είναι πολλοί οι υποστηρικτές της δραστικής επέκτασης της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, προκειμένου να συμμετέχουν οι πολίτες πληρέστερα στην χάραξη 

πολιτικής και στις διοικητικές διαδικασίες. Σαν στόχος τίθεται η συμμετοχή των 

πολιτών μέσω διαβούλευσης τόσο στα πρώιμα στάδια λήψης κυβερνητικών 

αποφάσεων και χάραξης πολιτικής όσο και στην αναμόρφωση παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Σε ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο, η μορφή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

που θα θεσπιστεί συνεπάγεται μια ριζική αναμόρφωση της σύγχρονης διοικητικής 

κατάστασης με ηλεκτρονικές συναλλαγές που εμπλέκουν εκλεγμένους πολιτικούς, 

δημόσιους υπάλληλους και ομάδες πολιτών να γίνεται συνήθης πρακτική σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και διοικητικής ρουτίνας. 

Επιχειρείται έτσι μια διεξοδική μεταμόρφωση της  δημόσιας γραφειοκρατίας 

που  αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις προόδους στον τομέα  του Διαδικτύου, αλλά και 

ευρύτερες μετατοπίσεις προς πιο διαβουλευτικούς  τρόπους χάραξης πολιτικής 

(Kelly, 2004; Mintrom, 2003). Το Διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα για αύξηση 
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την πολιτικής συμμετοχής των πολιτών και για αναμόρφωση του κράτους σε μια 

ανοιχτή, διαδικτυακή αλληλεπίδραση που αντιπαρατίθεται  ως εναλλακτική λύση 

απέναντι  στις ιεραρχικές, γραφειοκρατικές δομές διοίκησης.  

Το παραπάνω μοντέλο  τελικά υποδεικνύει την απόσυρση της παραδοσιακής 

εφαρμογής των υπολογιστών στη δημόσια γραφειοκρατία της δεκαετίας του 1960, 

και την αντικατάσταση τους με εξωστρεφή δίκτυα υπολογιστών στα οποία τα όρια 

μεταξύ της εσωτερικής επεξεργασίας πληροφοριών των οργανισμών και της 

εξωτερικής παρέμβασης των πολιτών τείνουν να εξαλειφθούν (Lenihan, 2002; 

Andersen, 1999). Κατά την άποψη αυτή, η κυβέρνηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες των πολιτών , οι οποίοι μπορούν να της ασκήσουν κριτική μέσω ταχέων 

μηχανισμών ανάδρασης όπως π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οι διαδραστικές 

ιστοσελίδες. 

Το όραμα πίσω από το προτεινόμενο μοντέλο είναι η ευεργετική συμμετοχή 

των πολιτών στην λήψη των αποφάσεων.  

Υπάρχει και μια λιγότερο προφανής παράμετρος της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, η οποία προωθεί τον ρόλο των πολιτών και σχετίζεται άμεσα με το 

χρησιμοποιούμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της. Από 

πολλούς θεωρείται ότι το λογισμικό αυτό πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open 

source, GNU License) όχι μόνο λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων που η 

εφαρμογή του συνεπάγεται αλλά και λόγω της συνεργατικής φύσης της δημιουργίας 

του. Δεδομένου ότι οι τελικές εφαρμογές αποτελούν προϊόν συνεργασίας πολλών 

προγραμματιστών, η συνεισφορά τους όσο και η συμμετοχή των απλών πολιτών με 

προτάσεις για βελτίωση των εφαρμογών αποτελούν άλλη μια πλευρά ανάδειξης 

δημοκρατικών διαδικασιών στο συνολικό μοντέλο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Τα παραπάνω κατέστησαν σαφή την δυνητική συνεισφορά των  μηχανισμών 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην προώθηση των δημοκρατικών θεσμών και 

τον ρόλο που η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει στην ανάδειξη της δημοκρατίας 

της σημερινής εποχής. Με  βάση αυτό το σκεπτικό γεννήθηκαν, οι έννοιες της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy) και της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (e-

Participation) των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται εκτενέστερα στις  παραγράφους 

που ακολουθούν. 
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1.4 Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy) 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια που 

περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες επιτρέπουν την ενίσχυση 

και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, χωρίς να χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά ως μέσο μόνο το Διαδίκτυο. Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι η 

βελτίωση και επέκταση των διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη δημοκρατία με τη 

χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών, που καθιστούν εφικτή τη 

μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των 

δημόσιων πολιτικών και τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων (Αποστολάκης et al., 

2008). 

Σύμφωνα με τον Clift (2007), η Ηλεκτρονική Δημοκρατία δημιουργεί τις 

βάσεις σε ένα κοινωνικό σύστημα, που επιτρέπει μια περισσότερο δραστήρια και 

αποφασιστική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Ο Clift ορίζει την Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία σαν τον τρόπο με τον οποίο το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να παρέχει αυξημένες ευκαιρίες στα 

μεν άτομα και τις κοινότητες προκειμένου να αλληλεπιδρούν με την κυβέρνηση και 

στις δε κυβερνήσεις προκειμένου να λαμβάνουν μηνύματα από τις κοινότητες. Οι 

Coleman και Norris (2004) αναφέρει ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία δεν έρχεται σαν 

ένα νέο καθεστώς που αντικαθιστά την παραδοσιακή δημοκρατία αλλά σαν 

συμπληρωματικό μέσο που ενισχύει τους θεσμούς της. 

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η συσχέτιση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι 

σχέσεις που περιγράφηκαν στην παράγραφο 1.3.3 και στον πίνακα 1, έχουν και 

αντίθετες κατευθύνσεις, όπως είναι π.χ. η σχέση πολίτες προς κυβέρνηση (C2G), 

επιχειρήσεις προς κυβέρνηση (B2G) και ΜΚΟ προς κυβέρνηση (N2G). Επιπλέον, 

όλα αυτά τα μέρη είναι και μεταξύ τους αλληλένδετα, δημιουργώντας πλήθος 

αλληλεπιδράσεων, όπως είναι για παράδειγμα η σχέση πολιτών-πολιτών, πολιτών-

επιχειρήσεων, επιχειρήσεων-επιχειρήσεων και πολιτών-ΜΚΟ. 

Για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτείται να επισημανθεί και η σχέση του Πολιτικού 

Συστήματος με το Διοικητικό (Σχήμα 1). 

Σε ένα σύστημα Διακυβέρνησης, το οποίο αντιμετωπίζεται σαν ένωση του 

πολιτικού και διοικητικού υποσυστήματος, δύο τύποι αλληλεπιδράσεων με την 



Κεφάλαιο 1 
 

 22

κοινωνία παρατηρούνται. Αυτός από την κοινωνία προς το πολιτικό σύστημα, που 

περιλαμβάνει αλληλεπίδραση μέσω της ανάλυσης, διαμόρφωσης και επιλογής των 

δημοσίων πολιτικών και αυτός από την κοινωνία προς το διοικητικό σύστημα, που 

περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις μέσω της διαδικασίας παροχής δημοσίων υπηρεσιών, 

και καλύπτει και τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές επικοινωνίες του 

συστήματος, δηλαδή, επικοινωνία κυβέρνησης με κυβέρνηση (Government to 

Government G2G), κυβέρνησης με πολίτες (Government to Citizens C2G), και 

κυβέρνησης με επιχειρήσεις Government to Business G2B). Όταν στους δύο αυτούς 

χώρους γίνεται χρήση των ΤΠΕ για τις διεργασίες και διαδικασίες τους, τότε μιλάμε 

για Ηλεκτρονική Συμμετοχή/Δημοκρατία (e-Participation/e-Democracy) και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government), αντίστοιχα. 

 

 
 

Σχήμα  1: Συσχετίσεις Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (Πηγή:ΙΕΕΕ  Computer Society, 2009) 
 

 
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελώντας το εκτελεστικό και διαχειριστικό 

τμήμα της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών αναδεικνύεται σε σημαντικό και 

απαραίτητο παράγοντα για την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας . 

Με τον τρόπο αυτό το σύστημα διακυβέρνησης ξεπερνάει την ηλεκτρονική 

παροχή υπηρεσιών από το κράτος και κινείται προς την κατεύθυνση προώθησης 

δημοκρατικών διαδικασιών και δομών, δηλαδή προς την Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

(Πίνακας 2). Ωστόσο, το να είναι ένα πολιτικό σύστημα ανοιχτό, όσο απαραίτητο και 

αν είναι, δεν είναι αρκετό ώστε να εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα συμμετοχικότητας 

χωρίς αποκλεισμούς. Η διασφάλιση τους, που είναι καίριας σημασίας για λόγους 

αποδοτικότητας και δικαιοσύνης, μπορεί να επιτευχθεί αν, από τη μια μεριά, οι 

κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν τις έξωθεν επιρροές στο πολιτικό 

σύστημα για την παραγωγή δημόσιων πολιτικών, και αν, από την άλλη μεριά, 



Εισαγωγικά στοιχεία 
 

 23

καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν όσους δεν έχουν τα 

κατάλληλα εφόδια για να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια σφαίρα. 

Οι παράμετροι που εμπλέκονται στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία, είναι αρκετά 

περισσότεροι από αυτούς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: οι πολίτες, οι 

κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα 

πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, οι διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί, οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και τα ΜΜΕ. Σε αντιπαράθεση με τον Πίνακα 1, ορισμένες 

συσχετίσεις που δημιουργούνται στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία απεικονίζονται στον 

Πίνακα 2. 

 
 

E-Democracy 

Local 
Government 

(τοπική 
αυτοδιοίκηση) 

Citizen 
(Πολίτης) 

Business 
(Επιχείρηση) 

Non 
Governmental 
Organizations 

(Μ.Κ.Ο.) 
Local 

Government 
(τοπική 

αυτοδιοίκηση) 

G2G G2C G2B G2N 

 
Citizen  

(Πολίτης) 
 

C2G C2C C2B C2N 

 
Business 

(Επιχείρηση) 
 

B2G B2C B2B B2N 

Non 
Governmental 
Organizations 

(Μ.Κ.Ο.) 

N2G N2C N2B N2N 

 
Πίνακας 2: συσχετίσεις Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας(Πηγή OECD) 

  
 
 

Σύμφωνα με την Macintosh (2004), η Ηλεκτρονική Δημοκρατία ορίζεται ως η 

χρήση των ΤΠΕ για να υποστηριχτούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, όπου αυτές 

μπορούν να αντιμετωπισθούν από δύο προοπτικές. Η μια εξετάζει την εκλογική 

διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και η άλλη την 

Ηλεκτρονική Συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. 

Μια άλλη θεώρηση που υπάρχει είναι ότι μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στο 

πολιτικό πεδίο, μπορεί να υπάρξει μετάβαση σε ένα σύστημα δημοκρατικής 

διακυβέρνησης με  στοιχεία άμεσης δημοκρατίας (συμμετοχική δημοκρατία), ενώ 

κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει η δυνατότητα αναβίωσης της άμεσης δημοκρατίας, 
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όπως αυτή λειτούργησε στην αρχαία Αθήνα με την δημιουργία μιας «Δικτυακής 

Αγοράς», όπου οι άνθρωποι διαβουλεύονται και αποφασίζουν. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ηλεκτρονική Δημοκρατία συνιστά μια πιο ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών, στις διαδικασίες διαμόρφωσης δημοσίων πολιτικών και 

λήψης αποφάσεων στο πεδίο της πολιτικής, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει το 

διαδίκτυο, οι τηλεπικοινωνίες, και γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες (Antony, 2000). 

Επισημαίνεται ότι ενώ η Ηλεκτρονική Δημοκρατία βασίζεται στην τεχνολογία, 

δεν την προκαλεί αυτόματα αλλά την ενισχύει και μπορεί να τη διευρύνει σημαντικά. 

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, διαφαίνεται μια μεγάλη τάση για συμμετοχή με 

χρήση των μέσων που παρέχει το διαδίκτυο,  η οποία  μπορεί να αλλάξει τα μέχρι 

τώρα δεδομένα. Η εγκαθίδρυση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας δεν είναι βέβαια 

μόνο τεχνολογικό ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα πολιτικό και κοινωνικό, η επιτυχία της 

οποίας στηρίζεται καταρχήν στη σωστή σχεδίαση, εφαρμογή, αξιοποίηση και 

αξιολόγηση, στη συνεργασία της κυβέρνησης με τους πολίτες για την επίτευξη των 

παραπάνω, αλλά και στην ουσιαστική αποδοχή και άσκηση τους από όλες τις 

πλευρές. 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία αποτελεί ένα χώρο στον οποίο οι «ηλεκτρονικοί» 

πολίτες και η «ηλεκτρονική» κυβέρνηση αλληλεπιδρούν, με τη χρήση των ΤΠΕ, 

προκειμένου οι δημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες να παράγουν ποιοτικότερα 

αποτελέσματα και να αποκτήσουν μεγαλύτερη νομιμοποίηση (Schlosberg & Dryzek, 

2002). Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία συνδέεται με όλους τους εμπλεκόμενους στη 

δημοκρατία: κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, ΜΜΕ, ομάδες συμφερόντων, 

οργανωμένη κοινωνία πολιτών και μεμονωμένους πολίτες.  

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣA), έχει 

διεξάγει εκτεταμένες έρευνες σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, με σκοπό τη σωστή εφαρμογή και ανάπτυξη τους. 

Στόχος είναι η βελτίωση των δημοσίων διοικήσεων και η μεγαλύτερη εμπλοκή των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Ο ΟΟΣΑ παρέχει στήριξη 

σε όλες τις κυβερνήσεις των χωρών μελών του ώστε να δημιουργήσουν και να 

εδραιώσουν αποτελεσματικές, αποδοτικές, διαφανείς και υπεύθυνες κυβερνητικές 

δομές, ώστε να ενδυναμωθούν οι σχέσεις τους με τους πολίτες, και τελικά να 

ενδυναμωθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. 
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Σήμερα, όλες οι χώρες-μέλη του εν λόγω οργανισμού, αναγνωρίζουν τις νέες 

ΤΠΕ, ως αναγκαία εργαλεία για την αύξηση της εμπλοκής των πολιτών στη 

διαδικασία παραγωγής πολιτικής. Αναγνωρίζουν επίσης ότι τα εμπόδια για 

μεγαλύτερη εμπλοκή των πολιτών στην εν λόγω διαδικασία είναι κυρίως πολιτισμικά, 

οργανωτικά και θεσμικά, και εν μέρει τεχνολογικά, τα οποία προκειμένου να 

ξεπεραστούν απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες, ώστε να αυξηθεί η δυναμική, τόσο 

των κυβερνήσεων, όσο και των πολιτών.  

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ η διαδικασία παραγωγής πολιτικής γίνεται στα 

πλαίσια την αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν 

μακρά παράδοση σε εκτενή εμπλοκή των πολιτών στις εν λόγω διαδικασίες. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, όλες διερευνούν νέους τρόπους για να συμπεριλάβουν τους 

πολίτες στην παραγωγή πολιτικής.  

Ο απώτερος στόχος είναι να προκύψει μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ 

κυβερνήσεων και πολιτών που οδηγεί σε μια «εντονότερα»  δημοκρατική λήψη 

αποφάσεων και μια πιο ενεργή ιδιότητα του πολίτη (Wilhelm, 2000). Οι επιμέρους 

στόχοι που τον συνθέτουν, τα μοντέλα και οι εφαρμογές της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 

 
 

1.4.1 Στόχοι της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Οι επιμέρους συνιστώσες που συνθέτουν τον τελικό στόχο της ενίσχυσης των 

δημοκρατικών θεσμών μέσα από την Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι οι ακόλουθοι 

(Watson & Mundy, 2001): 

 
• Αλληλεπίδραση: Η σύνδεση πολιτών από διαφορετικές περιοχές ή ακόμα και 

χώρες με διαφορετικές πεποιθήσεις, ιδέες και πολιτισμούς. Η Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία παρέχει αξιόπιστους, ασφαλής, αποδοτικούς και 

αποτελεσματικούς τρόπους στους ανθρώπους να αλληλεπιδράσουν με τις 

κυβερνητικές αρχές, το Κοινοβούλιο και μεταξύ τους πάνω σε ζητήματα 

δημόσιας πολιτικής, ελαττώνοντας περιορισμούς δυνατότητας πρόσβασης 

όπως η θέση, ο χρόνος, το κόστος και τα υπάρχοντα παραδοσιακά κανάλια 

επικοινωνίας. 
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• Ενοποίηση: Η δημιουργία χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν 

απόψεις και ιδέες, να συγκροτούν συμμαχίες και να οργανώνουν δίκτυα 

(Fountain, 2003). 

• Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων: Ο σχηματισμός απόψεων θα 

πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οπότε 

θα επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Ακόμα παρέχεται το 

δικαίωμα στους πολίτες να ανοίγουν νέα θέματα συζήτησης για πράγματα που 

τους αφορούν. 

• Βελτίωση των πολιτικών διαδικασιών. Η γνώση των τάσεων της κοινής 

γνώμης, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε 

κυβέρνηση προκειμένου να προγραμματίσει και να εφαρμόσει σχέδια και 

δράσεις που σχετίζονται με τους πολίτες. Η κοινή γνώμη πρέπει να 

λαμβάνεται πάντα υπόψη όταν οι κυβερνητικές αρχές ετοιμάζουν 

προγράμματα τα οποία θα επηρεάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Η 

δυνατότητα να καταγράφονται οι διαφορετικές τάσεις, μπορεί να αποτρέψει 

τους διοικούντες από το να αναλάβουν δράσεις, οι οποίες βρίσκουν 

αντίθετους τους πολίτες ή μέρος αυτών και δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν  

αντιδράσεις. 

• Αύξηση γνώσης και κατανόησης για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα 

ζητήματα δημόσιας πολιτικής στην κοινότητα, που μπορεί στη συνέχεια να 

προάγουν καλύτερες πολιτικές επιλογές, αποφάσεις και αποτελέσματα 

(Wilhelm, 2000). 

• Συμμετοχή. Η καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση της 

άμεσης συμμετοχής εντός των κοινοτήτων, των περιφερειών και των χωρών, 

αλλά και σε διακοινοτικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

• Καταπολέμηση των αποκλεισμών. Η παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που 

βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα άτομα με 

κινητικά προβλήματα, ή άτομα που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες. 

• Η δραστηριοποίηση των νέων. Η καθημερινότητα έχει δείξει ότι υπάρχει μια 

γενική έλλειψη ενδιαφέροντος από τους νέους για την πολιτική, εντούτοις, η 

πολιτική επιφέρει συνέπειες για αυτούς και παίρνει μέτρα που θα επηρεάσουν 

τη ζωή τους. Πολλοί νέοι δεν έχουν ενεργό ενδιαφέρον για την συμβατική 

πολιτική από απέχθεια των κομματικών δομών, το ύφος της συζήτησης και 
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την τυπικότητα της επικοινωνίας. Βασικός στόχος της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δέσμευση των νέων, γιατί αυτοί 

αποτελούν το μέλλον των πολιτικών εξελίξεων ενώ είναι κατά κανόνα πιο 

ικανοί στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

• Διαφάνεια. Η αύξηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση και τη λήψη 

αποφάσεων, μέσω ανοικτών πολιτικών διαδικασιών. 

• Λογοδοσία. Η καλλιέργεια και η διατήρηση της ανταπόκρισης της ηγεσίας 

στις ανάγκες της κοινωνίας και η δυνατότητα των πολιτών να επισημαίνουν  

την ευθύνη των  πολιτικών για τις ενέργειές τους (Fountain, 2003). 

 
 

1.4.2 Μοντέλα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Ο Hagen (1997) υποστήριξε ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία αποσκοπεί στη διε-

ξαγωγή λειτουργικών δημοκρατικών διαδικασιών, όπως η επικοινωνία, η 

πληροφόρηση και η λήψη αποφάσεων, μέσα από ψηφοφορία και δημόσιο διάλογο. 

Θεωρεί ότι ανάλογα με το είδος της δημοκρατίας το είδος της τεχνολογίας και τις 

λειτουργίες που υποστηρίζονται, η Ηλεκτρονική Δημοκρατία μπορεί να διακριθεί σε 

τρεις τύπους (Hagen, 1997):  

 
α) την τηλεδημοκρατία (teledemocracy)  

β) την κυβερνοδημοκρατία (cyberdemocracy) και  

γ) τον ηλεκτρονικό εκδημοκρατισμό (electronic democratization).  

 
Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά μοντέλων Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, τα οποία 

επικεντρώνονται στην επίτευξη άμεσης δημοκρατίας, στις λεγόμενες ηλεκτρονικές 

κοινότητες, στην καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης με τη βοήθεια ειδικών 

μετρήσεων και στη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων (OECD, 

2003). Σύμφωνα με τους Coleman και Gotze, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα 

μοντέλα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (Coleman & Gotze, 2001): 

 
1. Το πρώτο μοντέλο είναι αυτό της άμεσης δημοκρατίας. Σύμφωνα με τους 

Dalton  et al. (2001), η τάση για την υποστήριξη της άμεσης δημοκρατίας 

είναι ευθέως ανάλογη με τη δυσαρέσκεια για τους θεσμούς της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Υποστηρίζεται επίσης ότι ένας από τους 
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λόγους προώθησης της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας είναι η ενίσχυση και η 

ενδυνάμωση των αντιπροσωπευτικών δομών της δημοκρατίας,  

2. Το δεύτερο μοντέλο είναι οι ηλεκτρονικές κοινότητες (online communities), 

οι οποίες συνίστανται σε ένα αυτόνομο δίκτυο πολιτών. Εξαιρετικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης των 

δημόσιων φορέων με τις ηλεκτρονικές κοινότητες, προκειμένου να 

προωθήσουν διαβήματα και δράσεις Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας με σκοπό τη 

συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών.  

3.  Το τρίτο μοντέλο αφορά τις ηλεκτρονικές έρευνες και δημοσκοπήσεις, αλλά 

και τα τοπικά δημοψηφίσματα και τις δημόσιες καμπάνιες (petitions) πολιτών 

(Macintosh et al., 2002). Το μοντέλο αυτό αποτελεί περισσότερο μέσο για την 

καταγραφή της κοινής γνώμης και λιγότερο παράμετρο, που θα διευκολύνει 

την ευρύτερη προσέγγιση για συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

4. Το τέταρτο μοντέλο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας είναι αυτό που αποβλέπει 

στην δικτυακή δημόσια συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία. Η έμφαση 

δίνεται στο διαβουλευτικό (deliberative) στοιχείο της δημοκρατίας που 

προωθεί νέους τρόπους σκέψης  προκειμένου για τον εμπλουτισμό της 

δημοκρατικής διαδικασίας (Bohman, 1996; Fishkin 1995). Οι μέθοδοι 

δημόσιας συμμετοχής μπορούν να λάβουν χαρακτήρα διαβούλευσης όταν 

ενθαρρύνουν τους πολίτες να εξετάζουν προσεκτικά, να συζητούν και να 

αξιολογούν διαφορετικές αξίες και εναλλακτικές πολιτικές. Η δημόσια 

διαβούλευση χαρακτηρίζεται από (Coleman & Gotze, 2001):  

 
• πρόσβαση σε ισορροπημένη πληροφόρηση 

• ανοικτό κατάλογο θεμάτων 

• χρονική επάρκεια για μελέτη των θεμάτων 

• ελευθερία από χειραγώγηση ή πόλωση 

• πλαίσιο συζήτησης βασισμένο σε κανόνες 

• συμμετοχή από αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών 

• πεδίο για αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων 
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1.4.3 Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Οι πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας είναι η 

διεξαγωγή  ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

φόρουμ (e-forum), η ανταλλαγή απόψεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail), η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

βουλευτές ή κυβερνητικούς αξιωματούχους, η διαβούλευση (e-consultation), τα 

ηλεκτρονικά συλλογικά αιτήματα και βέβαια η ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting). 

Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε μια ολοκληρωμένα εγκαθιδρυμένη Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία, χρήσιμη για την πληροφόρηση των πολιτών είναι η δημιουργία 

κεντρικών κυβερνητικών πυλών (portals), από όπου οι πολίτες θα μπορούν 

λαμβάνουν την απαραίτητη ενημέρωση μεταξύ άλλων και για ζητήματα πολιτικής. 

Μέσω αυτών των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας οι πολίτες, οι 

κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις, τα μέλη επαγγελματικών 

οργανώσεων, τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, οι διεθνείς κυβερνητικοί 

οργανισμοί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, 

μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στα κοινά χωρίς την μεσολάβηση εκπροσώπων. 

Αυτές οι εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα της μαζικής συμμετοχής όλων των 

παραγόντων ενός πολιτικού συστήματος, και συνεπώς αναδεικνύεται η τεράστια 

δυναμική τους στην πορεία προς την εγκαθίδρυση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες. Η 

συμμετοχή αυτή των πολιτών έχει σαν στόχο να δημιουργήσει μία συνεργατική 

σχέση για τον πολίτη εμπλέκοντας τον συνολικά στην διαδικασία, από την επιλογή 

του θέματος προς συζήτηση ή διαβούλευση έως και το τελικό αποτέλεσμα της 

διαδικασίας που καθορίζεται από  την ψήφο του. Μέσω του διαλόγου που διεξάγεται 

γίνεται προσπάθεια για εύρεση λύσεων από κοινού σε σημαντικά θέματα 

(Αποστολάκης et al., 2008). 

 
 

1.4.4 Συνεισφορά της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η  εγκαθίδρυση  της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

έχει  σαν σκοπό αλλά και αποτέλεσμα την ευρεία εμπλοκή των πολιτών (μεμονωμένα 

άτομα, ομάδες συμφερόντων, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, και γενικώς όλοι οι 

εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι σε ένα πολιτικό σύστημα) στα κοινά, με όλα όσα 



Κεφάλαιο 1 
 

 30

αυτό συνεπάγεται. Οι πολίτες καλούνται, αλλά και επιδιώκουν, να συμμετάσχουν στις 

πολιτικές διεργασίες. Καθίστανται έτσι συνδιαμορφωτές της πολιτικής ατζέντας, των 

εναλλακτικών λύσεων, αλλά και των τελικών επιλογών (Zavestoski et al., 2006). 

Μετατρέπονται από απλοί καταναλωτές, σε παραγωγοί της πολιτικής. Η πολιτική 

συμμετοχή δεν υλοποιείται μέσα από την ψήφο των πολιτών κάθε τέσσερα ή πέντε 

χρόνια. Η ενδεχόμενη αντίδραση δεν έρχεται μετά  από την ανακοίνωση μιας 

οριστικής πολιτικής απόφασης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε αρχικά ακόμα στάδια 

της παραγωγής πολιτικής μέσω της κατάθεσης αντίθετων ή σύμφωνων απόψεων. Οι  

πολίτες μοιράζονται την εξουσία με την πολιτική ηγεσία σε ένα σύστημα 

διακυβέρνησης στο οποίο οι πολίτες μοιράζονται κατά το παραπάνω σκεπτικό  την 

ευθύνη με τους πολιτικούς. 

Οι νέες τεχνολογίες  και ιδιαίτερα το διαδίκτυο, καταργώντας τα χωροχρονικά 

εμπόδια, βοηθούν τους ανθρώπους να πληροφορούνται, να συνδιαλέγονται μεταξύ 

τους, να προτείνουν πολιτικές εναλλακτικές λύσεις, να τις επεξεργάζονται, να 

πληροφορούνται για ζητήματα που τους αφορούν αλλά και για άλλα τα οποία 

προκύπτουν και στα οποία μπορούν να συνεισφέρουν. Στην Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς τη διαμεσολάβηση των εκλεγμένων 

αντιπροσώπων. Οι άνθρωποι μπορούν να απευθύνονται πλέον άμεσα στις πολιτικές 

αρχές χωρίς το προηγούμενο φιλτράρισμα των αιτημάτων τους και τη εκπροσώπηση 

των συμφερόντων τους από τρίτους, είτε αυτοί είναι πολιτικά κόμματα, ομάδες 

συμφερόντων ή πίεσης, είτε τα ΜΜΕ. 

Οι πολίτες σε μια Ηλεκτρονική Δημοκρατία  αντιλαμβάνονται την πραγματική 

έννοια της ιδιότητας του πολίτη και την δυναμική που αυτή η ιδιότητα εμπεριέχει. 

Συνειδητοποιούν ότι οι σκέψεις, οι επιθυμίες, οι απόψεις τους μπορούν να 

επηρεάσουν πραγματικά τις πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες οι ίδιοι προηγουμένως 

έχουν επεξεργαστεί. Όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι δράσεις τους προς την 

κατεύθυνση αυτή έχουν πραγματικό αντίκτυπο στα παραγόμενα από το πολιτικό 

σύστημα, αποτελέσματα, αντιλαμβάνονται την αξία της συμμετοχής και μέσα στην 

καθημερινότητα τους ενδέχεται να συμπεριλάβουν και την ενημέρωση, τη 

διαβούλευση αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στις πολιτικές διεργασίες, 

μετακινούμενοι από μια απολιτική συμπεριφορά, σε ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για 

τα κοινά. 
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Ταυτόχρονα η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας αναζωογονεί το ίδιο 

το πολιτικό, διοικητικό και νομικό σύστημα κάθε χώρας, θέτοντας του σημαντικά 

ζητήματα, όπως είναι αυτά της πολιτικής, νομικής και θεσμικής θωράκισης 

ορισμένων δικαιωμάτων και νέων πρακτικών σε αυτά τα πεδία. Επιπλέον, οφέλη 

προκύπτουν και για το διοικητικό σύστημα το οποίο προκειμένου να συμβαδίσει με 

τις εξελίξεις σε όλα τα πεδία, αναγκάζεται να εκσυγχρονιστεί παρέχοντας υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες. 

Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία,  

δίνουν τη δυνατότητα για μαζική συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της. και 

σε όλες τις εφαρμογές της, όπως αυτές περιγράφηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. 

Αναφέρθηκε ήδη ότι μέσα από την αξιοποίηση των εφαρμογών και των εργαλείων 

της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, οι πολιτικές ηγεσίες δύνανται πλέον να λαμβάνουν 

γνώση των τάσεων της κοινής γνώμης πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και πολιτικές.  

Ο όγκος αλλά και η ταχύτητα των πληροφοριών οι οποίες «βομβαρδίζουν» τις 

σύγχρονες κοινωνίες τα ΜΜΕ, όπως είναι το ραδιόφωνο, και κυρίως η τηλεόραση, δε 

δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να κάνουν σκέψεις πάνω στα μηνύματα που 

προσέλαβαν ως δέκτες, να τα μετασχηματίσουν σε γνώση, να τα κρίνουν και τελικά 

να τα αξιοποιήσουν προκειμένου να παράγουν ποιοτικά αποτελέσματα, σε όλα τα 

επίπεδα της ζωής τους. Μέσα από τα νέα μέσα πληροφόρησης, διαβούλευσης και 

συμμετοχής που προσφέρει η Ηλεκτρονική Δημοκρατία, οι πολίτες μπορούν να 

αυξήσουν τη γνώση και την κατανόηση, για τις δημοκρατικές διαδικασίες και για τα 

ζητήματα δημόσιας πολιτικής, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να προάγουν 

καλύτερες πολιτικές επιλογές, αποφάσεις και αποτελέσματα (OECD, 2003).  

Η δυνατότητα ευαισθητοποίησης των νεότερων σε ηλικία αποτελεί άλλη μια 

σημαντική πτυχή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Στο νέο περιβάλλον οι νέοι 

ενδέχεται να αποκτήσουν συνείδηση πολιτικής συμμετοχής. Στην παραδοσιακή 

μορφή της δημοκρατίας, οι νέοι φάνηκε να μη δείχνουν εμπιστοσύνη στις δομές των 

συμβατικών πολιτικών συστημάτων  μέσα από τις οποίες δεν μπορούν να 

ενημερωθούν και να εκφραστούν όπως θα ήθελαν. Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας με το να  κάνει χρήση μέσων με τα οποία οι νέοι είναι εξοικειωμένοι, 

έχει την δυνατότητα να τους κινητοποιήσει προς την πλευρά της συμμετοχής και στις 

ηλεκτρονικές κοινότητες που ενδεχομένως ανήκουν έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
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ωθήσουν τη συζήτηση σε νέες κατευθύνσεις, παράγοντας θέματα, που τα συζητούν 

με ένα δικό τους ύφος. 

Η υπέρβαση του χρόνου που πραγματοποιείται από τα νέα μέσα, και κυρίως 

από το διαδίκτυο, δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα και με ασύγχρονο τρόπο. Κερδίζεται έτσι χρόνος για 

στοχαστική συζήτηση και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. Παρέχει επίσης ένα 

πλεονέκτημα στον τρόπο διαβουλεύσεων, σε σχέση με παραδοσιακές συνεδριάσεις, 

όπου οι συμμετέχοντες έχουν περιορισμένο όριο χρόνου κατάθεσης απόψεων. Η 

υπέρβαση του τόπου από την άλλη μεριά δίνει τη δυνατότητα για ανοιχτή σε όλους 

συμμετοχή, ανεξάρτητα του τόπου διαμονής.  

Οι συνδέσεις και οι αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο ενημέρωσης και συνεργασίας ποικίλες και ανεπηρέαστες από τα 

παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας (Sigala & Marinidis, 2010). Πολίτες από 

διαφορετικές περιοχές, χώρες και με διαφορετικές ιδέες και πολιτισμούς, συνδέονται 

μεταξύ τους. Έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται άμεσα στην κυβέρνηση και σε 

εκπροσώπους της, ενώ και οι πολιτικοί έχοντας απέναντι τους ενεργούς πολίτες και 

όχι παθητικά ακροατήρια συμπεριφέρονται έχοντας πια μεγαλύτερες ευθύνες. Όλα 

αυτά συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών με τους 

εκλεγμένους αντιπροσώπους τους αλλά και με το συνολικό πολιτικό σύστημα και 

στην  ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής τόσο εντός των κοινοτήτων, των περιφερειών 

και των χωρών, όσο και σε διακοινοτικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η μετάβαση στην εποχή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας δεν θεωρείται μια 

απλή μετάβαση των κοινωνικοπολιτικών δικτύων μεταξύ των πολιτών στην εποχή 

νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που 

παρέχει έδωσαν την ώθηση για κάτι τελείως διαφορετικό όμως η εμπλοκή της 

οργανωμένης κοινωνίας πολιτών (Civil Society) και των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) που την αποτελούν, οδήγησαν σε ένα ολότελα διαφορετικό 

μοντέλο διακυβέρνησης (Anderson, 2005). Είναι η ταυτόχρονη παρουσία των ΤΠΕ 

και των ΜΚΟ που κατέστησαν δυνατή το μοντέλο αυτό. Οι ΜΚΟ στηριζόμενες στην 

οριζόντια εθελοντική συνεργασία των πολιτών ανεξάρτητα από το κράτος και την 

αγορά όχι μόνο τοποθετούν με επιτυχία νέα θέματα στην πολιτικοκοινωνική ατζέντα 

αλλά και με την ευέλικτη χρήση του Διαδικτύου και των ΤΠΕ προβάλλουν το 

μοντέλο του ενεργού ψηφιακού πολίτη που με μικρό κόστος αλλά πολλή διάθεση 
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δημιουργεί ευέλικτες ηλεκτρονικές κοινότητες (e-communities) και τοποθετεί τη 

δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ σε ένα διευρυμένο μοντέλο δημοκρατίας.  

Η συνεισφορά των ΜΚΟ στην ευρύτερη Ηλεκτρονική Συμμετοχή των πολιτών 

έγκειται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών  στις αρχικές φάσεις άσκησης των δημόσιων 

πολιτικών. Μερικά παραδείγματα των πρωτοβουλιών αυτών είναι (Watson, 2001): 

 
• η καταγραφή αιτημάτων με την μορφή του βήματος των πολιτών (Citizen’s 

Panels) 

• η διεξαγωγή τοπικών ή άλλων δημοψηφισμάτων (e-voting /e-poling) 

• η ενεργός  παρακολούθηση (e-monitoring) των πρώιμων σταδίων διοικητικής 

και πολιτικής επεξεργασίας των αιτημάτων με την μορφή των Διαδικτυακών 

Πυλών (Portals) δημόσιας διαφάνειας πολιτικών. 

 
Με βάση τα παραπάνω, έχει γίνει σαφές ότι κομβικό στοιχείο της Ηλεκτρονικής  

Δημοκρατίας είναι η με την ευρεία έννοια  συμμετοχή των πολιτών στη νέα 

πραγματικότητα. Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή (e-Participation), όπως λόγω της 

εφαρμογής των ΤΠΕ καθιερώθηκε να ονομάζεται, αναλύεται εκτενέστερα σε 

επόμενες παραγράφους. 

 
 

1.4.5 Κίνδυνοι Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Η εφαρμογή των ΤΠΕ προς την κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας  

ναι μεν οδηγεί σε σημαντικές ευκαιρίες για συμμετοχή και δέσμευση των πολιτών 

στην παραγωγή πολιτικής, άλλα ταυτόχρονα εγείρει και  κάποια σημαντικά ζητήματα 

για τις κυβερνήσεις, όπως η διασφάλιση των δικαιωμάτων πρόσβασης των πολιτών, η 

επιλογή των υπαρχουσών δομών, της οργάνωσης, του καταμερισμού των πόρων που 

πρόκειται να  τροποποιηθούν  προκειμένου να ανταποκρίνονται στο νέο τρόπο 

αλληλεπίδρασης με τους πολίτες και η ενδεχόμενη καθυστέρηση στη λήψη 

αποφάσεων που τα νέα συστήματα μπορεί να επιφέρουν (Barber, 2000). Οι κίνδυνοι 

στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (OECD, 2003). 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

 
• Ψηφιακό χάσμα/διαίρεση (Digital Divide). Είναι δεδομένο ότι μέσα στις 

χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται σημαντικές 
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διαφορές στην πρόσβαση σε ΤΠΕ και συγκεκριμένα στο διαδίκτυο, οι οποίες 

υφίστανται ανάλογα με τα γεωγραφικά, δημογραφικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των πληθυσμών εντός της χώρας (Bozinis, 2007). Η άνιση 

πρόσβαση, η έλλειψη κατάλληλης υποδομής και ο χαμηλός βαθμός 

διείσδυσης  της τεχνολογίας, δημιουργούν το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα, 

αποκλείοντας πολλούς από τις πολιτικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

μέσω του διαδικτύου, πλήττοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη κοινωνικά 

μειονεκτούσες ή αποκλεισμένες ομάδες. Ο όρος «ψηφιακή διαίρεση» 

αναφέρεται στο χάσμα που παρουσιάζεται στην πρόσβαση στις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, μεταξύ ατόμων, ομάδων ή ακόμα και 

ολόκληρων χωρών. Τα κύρια εμπόδια πρόσβασης που παράγουν αυτές τις 

ανισότητες, είναι, μεταξύ άλλων η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων σε 

υπολογιστές και ο φόβος για τα νέα αυτά συστήματα, η στέρηση πρόσβασης 

σε υπολογιστές και δίκτυα, η ανεπαρκής φιλικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων προς τον χρήστη και οι ανεπαρκείς και άνισα κατανεμημένες 

ευκαιρίες χρήσης. Επιπλέον η πρόσβαση στο διαδίκτυο περιορίζεται από το 

κόστος αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού για χρήση, καθώς και από τους 

φραγμούς που θέτουν η γλώσσα και ο πολιτισμός. 

Κύριο μέλημα των κυβερνητικών αρχών στην κοινωνία της πληροφορίας, 

αποτελεί η ελάττωση ή ιδανικά η αποτροπή των πληροφοριακών ανισοτήτων. 

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος, να έχουν λόγο στον πολιτικό 

διάλογο και τις πολιτικές διαδικασίες μόνο όσοι έχουν πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες, ενώ οι μη έχοντες τη δυνατότητα ή τις γνώσεις να 

χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες αυτές να αποκλείονται από τον πολιτικό 

διάλογο. Η εκάστοτε εθνική αρχή θα πρέπει να μεριμνά για την επέκταση των 

δικτυακών υποδομών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών 

για ενημέρωση και ελευθερία έκφρασης. Ο συνδυασμός με παραδοσιακά 

μέσα συμμετοχής στην πολιτική, αποτελεί στο σημείο αυτό, προϋπόθεση για 

να μην μετατραπεί η δημοκρατία, σε μια ολιγαρχία κυβερνούμενη από όσους 

έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ. 

 

• Προστασία προσωπικών δεδομένων.  Ένα σημαντικό πρόβλημα που 

προκύπτει από τη χρήση των εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των 
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πολιτών (Μυλώση & Μποζίνης, 2011). Μια σχετική μελέτη (Best & Krueger, 

2006) έδειξε ότι τα αποτελέσματα της εμπλοκής των πολιτών σε διαδικασίες 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων ενδέχεται να 

απέχουν αρκετά από τα αναμενόμενα λόγω ακριβώς της ανασφάλειας που οι 

πολίτες αισθάνονται κατά την χρήση τους και του αντίκτυπου που αυτή έχει 

στον τρόπο που εκφράζονται (Gaynor, 1996a). Εάν δεν ληφθεί σχετική 

μέριμνα, τότε  το διαδίκτυο δεν πρόκειται να διευρύνει τόσο θεαματικά την 

συμμετοχή των πολιτών (Groper, 1996; Klotz, 2004). Επίσης, η συσσώρευση 

μεγάλου όγκου πληροφοριών που αφορούν το άτομο σε ενοποιημένες βάσεις 

δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών 

και στην παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου. Γίνεται αντιληπτό 

δηλαδή ότι οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας δεν 

αφορούν μόνο τεχνικά ζητήματα, αλλά αφορούν και το νομικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο κάθε χώρας. Αυτά πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση της 

θωράκισης των δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το 

δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Αποτελούν απαραίτητους όρους για τη διασφάλιση της ισότητας, 

της άσκησης των πολιτικών, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. 

 

• Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Σε ένα πληροφοριακό σύστημα 

ενδέχεται να υπάρξουν κακόβουλες ενέργειες τρίτων  που σχετίζονται με την 

παράνομη καταγραφή, καταστροφή, εισαγωγή ή  τροποποίηση στοιχείων.  

Τεχνικά  προβλήματα ενδέχεται να δημιουργηθούν και από το λειτουργικό 

σύστημα, το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, και τις γραμμές 

επικοινωνίας ή την κλοπή εξαρτημάτων του συστήματος. Προκειμένου τα 

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας να είναι ασφαλή και τα θέματα που 

διεκπεραιώθηκαν έγκυρα, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις 

ασφάλειας: η εμπιστευτικότητα (confidentiality),  η ακεραιότητα (integrity),  η 

αυθεντικότητα (authentication) και η μη αποποίηση (non repudiation). Η 

εμπιστευτικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι μόνο ο αποδέκτης να μπορεί να 

διαβάσει το μήνυμα που του στέλνει ο αποστολέας και κανένας άλλος. Η 

ακεραιότητα αναφέρεται στη βεβαιότητα ότι το μήνυμα που αποστέλλεται να 

ταυτίζεται πλήρως με το μήνυμα που λαμβάνεται από τον αποδέκτη και να 
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μην είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές (σκόπιμες ή μη) στο μήνυμα αυτό από 

κανέναν. Η Αυθεντικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι ο εκάστοτε αποδέκτης 

ενός μηνύματος να είναι σίγουρος ότι ο αποστολέας του είναι πράγματι ο 

αναγραφόμενος, και όχι κάποιος άλλος κακόβουλος τρίτος. Τέλος, η μη 

αποποίηση αντιστοιχεί στο ότι  ο εκάστοτε αποστολέας να μην μπορεί να 

αρνηθεί ότι απέστειλε ένα συγκεκριμένο  μήνυμα  με συγκεκριμένο 

περιεχόμενο (και τις προκύπτουσες από αυτό υποχρεώσεις και συνέπειες), 

καθώς επίσης και ο παραλήπτης να μην μπορεί να αρνηθεί ότι το παρέλαβε. 

Πέραν των παραπάνω, μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται και για τις 

περιπτώσεις που για τεχνικούς ενδεχομένως λόγους, οι υποδομές της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας δεν θα λειτουργήσουν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή  θα πρέπει να υπάρχει ένα σενάριο 

υποκατάστασης των διαδικασιών με επικρατέστερη λύση αυτήν της 

περιστασιακής επιστροφής στα παραδοσιακά μέσα και διαδικασίες οι οποίες 

καλό είναι παράλληλα να συνυπάρχουν. 

 

• Εξαπάτηση. Στις περιπτώσεις που  η πληροφόρηση που παράγεται και 

διακινείται από την κυβέρνηση προς τους πολίτες, δεν είναι αντικειμενική, 

αξιόπιστη και ολοκληρωμένη, τότε οι πολίτες βασιζόμενοι σε τέτοιου είδους 

πληροφορίες ενδέχεται (Anderson & Felici, 2005) να πάρουν αποφάσεις οι 

οποίες να είναι λανθασμένες και ουσιαστικά κατευθυνόμενες από την 

πολιτική ηγεσία. Ακόμα όμως και αν η πληροφόρηση είναι αντικειμενική, 

αξιόπιστη κλπ, το πολιτικό σύστημα επιτελεί ένα τεράστιο εύρος περίπλοκων 

λειτουργιών για την κοινωνία, και ο πολίτης είναι αδύνατο να συμμετέχει σε 

όλα. Ο διάλογος θα πρέπει να ασκεί τελικά κάποια ευεργετική επιρροή στις 

αποφάσεις που λαμβάνονται και δεν θα πρέπει η συμμετοχή των πολιτών 

απλώς να οδηγεί σε νομιμοποίηση προεπιλεγμένων λύσεων.   

 

• Χρηματοδότηση. Σε πολλές ανεπτυγμένες δυτικές χώρες, διατίθενται 

ικανοποιητικοί οικονομικοί πόροι για επενδύσεις προγραμμάτων 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Σε τέτοια προγράμματα, καθορίζονται 

μακροπρόθεσμοι στόχοι, και χρησιμοποιούνται καινοτόμες τεχνολογίες. 

Ωστόσο η έλλειψη πόρων σε φτωχότερες  χώρες είναι δυνατόν να επιφέρει 
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σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι εξασφαλισμένοι 

πόροι δεν προκαταβάλλουν  από μόνοι τους την επιτυχή εγκαθίδρυση της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, σκόπιμο είναι να αξιοποιείται  η πρότερη 

εμπειρία άλλων χωρών, και να εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές που 

έχουν υλοποιηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα τους. 

 

• Πολιτική και διοικητική ικανότητα. Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία απαιτεί 

ισχυρή και διαρκή πολιτική θέληση (OECD, 2003). Οι κυβερνώντες πρέπει να 

διασφαλίσουν την κατανομή των οικονομικών πόρων, την υιοθέτηση ενός 

κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και τη στελέχωση με το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό, κατά τις φάσεις του προγραμματισμού και της 

εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Μια σημαντική απειλή στην 

ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας βρίσκεται στην έλλειψη δεξιοτήτων 

σύγχρονης διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων από τους διοικούντες. 

Πρόσθετα προβλήματα παρουσιάζονται με τον κατακερματισμό διοικητικών 

υπηρεσιών, τη δομική αναδιοργάνωση και τον περιορισμό του δημόσιου 

προϋπολογισμού,   στοιχεία τα   οποία   έχουν   αρνητικές συνέπειες  στην   

ανάπτυξη   μιας   υποδομής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

 
 

1.5 Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή (e-Participation) 

Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας με τις δύο αυτές έννοιες, σύμφωνα με τα προηγούμενα να περικλείονται 

από την έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Θέλοντας να επικεντρωθούμε 

στην Ηλεκτρονική Συμμετοχή αυτή καθαυτή, θα την ορίζαμε σαν  την 

υποστηριζόμενη από ΤΠΕ συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης και 

διακυβέρνησης. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την διαχείριση/διακυβέρνηση, 

την παροχή υπηρεσιών, την λήψη αποφάσεων και την  χάραξη πολιτικών (Bingham 

et al., 2005). Γίνεται σαφής από τον ορισμό αυτόν η σχέση της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής με την Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Σύμφωνα με την Macintosh (2006), 

Ηλεκτρονική Συμμετοχή είναι η χρήση ΤΠΕ για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της 
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πολιτικής συμμετοχής με το να παρέχονται  στους πολίτες οι δυνατότητες να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Και με 

αυτόν τον ορισμό υπογραμμίζεται η σύνδεση της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με την 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Επισημαίνεται ότι η Ηλεκτρονική Συμμετοχή εμπεριέχει 

και την έννοια της έγερσης ενός θέματος από τους πολίτες, όχι μόνο τη δημόσια 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που επιλέγονται από τις αρχές. 

Ιστορικά, ο όρος Ηλεκτρονική Συμμετοχή πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας και βασίστηκε (Hilbert & Martin,  2007): 

 
• Στις εξελίξεις στην  υποστηριζόμενης από υπολογιστή συνεργασίας (CSCW 

computer supported cooperative work) και γενικότερα στις τεχνολογίες 

περιβαλλόντων υποστήριξης ανθρώπινης συνεργασίας.  

• Στις εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία στα τέλη της δεκαετίας του 

1990, όπου και παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη των απλών 

συστημάτων  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας   σε  πιο   ολοκληρωμένα συστήματα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης κυβερνητικών αρχών και 

πολιτών. 

• Στις εξελίξεις στην τεχνολογία που επέτρεψαν   την    Ηλεκτρονική    

Δημοκρατία   να   μετατραπεί   σε ολοκληρωμένη    υπηρεσία πολλών 

συνιστωσών όπως αυτές  περιγράφηκαν στην παράγραφο 1.4.3 . Οι 

τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν κατέστησαν δυνατό το συντονισμό τους  και 

τη δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας, η οποία   αποτελεί   τη    βάση   για   τα   

σύγχρονα   συστήματα   Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

 
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

υποστηρίζει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την μετασχηματίζει από 

«αντιπροσωπευτική» σε «ατομική/συλλογική» και από «παθητική» σε 

«διαδραστική». Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το αποτέλεσμα είναι μια δημόσια αρχή 

που ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στους πολίτες και ενθαρρύνει την άμεση 

και διαδραστική  Ηλεκτρονική Συμμετοχή τους στα κοινά (Fishkin, 2000).  

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία και πολύ παραπάνω η Ηλεκτρονική  Συμμετοχή 

βασίζονται στις έννοιες του «διαλόγου» και της «διαβούλευσης». Σαν «διάλογος» 

νοείται μία συνομιλία ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και ιδεών μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων ανθρώπων. Ο διάλογος δεν αφορά λήψη αποφάσεων αλλά στοχεύει 
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στην κατανόηση και στην μάθηση. Θεωρείται ότι μπορεί να συνεισφέρει στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων ή κοινοτήτων, ιδιαίτερα όταν είναι 

ανοιχτός και βασισμένος σε καλή πίστη. 

Η «διαβούλευση» έχει διαφορετική σημασία. Πρόκειται για μια περισσότερο 

δομημένη διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην ορθολογιστική και κριτική 

αντιπαράθεση όλων των διαφορετικών απόψεων με στόχο την βέλτιστη λήψη 

αποφάσεων. Τα στοιχεία του διαλόγου λειτουργούν προς όφελος της διαδικασίας 

διαβούλευσης δημιουργώντας τα εχέγγυα εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και 

ισοτιμίας (OECD, 2001). 

Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή θεωρείται ότι κλίνει περισσότερο προς την πλευρά 

της  δημόσιας διαβούλευσης για τα κοινά. 

 
 

1.5.1 Επίπεδα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Ο ΟΟΣΑ το 2001 (OECD, 2001) καθόρισε τους τρεις άξονες στους οποίους 

κινείται η Ηλεκτρονική Συμμετοχή, οι οποίοι υπαγορεύονται και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία: 

 
• Πληροφόρηση   (e-information):   είναι   μια   μονόδρομη   σχέση   όπου οι 

φορείς της διοίκησης παράγουν   και  διαχέουν  πληροφόρηση   προς  τους  

πολίτες, εφοδιάζοντας τους με την απαραίτητη γνώση. Η πληροφόρηση 

γίνεται είτε με δική της πρωτοβουλία (ενεργή) είτε όταν ζητηθεί (παθητική). 

• Διαβούλευση (e-consultation): είναι μια αμφίδρομη σχέση όπου οι πολίτες 

παρέχουν τις απόψεις τους στους φορείς της διοίκησης, η οποία καθορίζουν τα 

θέματα για τις διαβουλεύσεις, θέτουν τις ερωτήσεις και γενικά διαχειρίζονται 

τη διαδικασία. Οι πολίτες καλούνται συμβάλουν με την κατάθεση των 

απόψεων τους και την άσκηση κριτικής. 

• Ενεργός συμμετοχή (active participation, e-decision making):    αφορά στην 

συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές, όπου οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά 

στην λήψη των αποφάσεων και στην χάραξης πολιτικής. Αν και 

αναγνωρίζεται η ισοτιμία του ρόλου των πολιτών στον καθορισμό των 

θεμάτων, στην πρόταση πολιτικών επιλογών και στη διαμόρφωση του 

διαλόγου, η ευθύνη για την τελική απόφαση μένει στις κυβερνητικές αρχές. 
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Η διαχωρισμός στους παραπάνω άξονες αντιστοιχεί στον βαθμό  της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής του πολίτη στη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στο 

επίπεδο της ενεργούς συμμετοχής οι προσπάθειες μέχρι τώρα είναι πιλοτικές και 

περιορίζονται σε λίγες μόνο χώρες. Οι περισσότερες προσπάθειες αφορούν στην 

Ηλεκτρονική Διαβούλευση.  

 

 
 
Σχήμα  2: Οι τρεις άξονες της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και οι σχέσεις πολίτη-κυβερνητικών αρχών 

(Πηγή http://www.demo-net.org/) 
 

 
Στο σχήμα 2 δίνονται παραστατικά οι τρεις προαναφερθέντες άξονες πάνω 

στους οποίους κινείται η έννοια της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και οι δυνατότητες 

που παρέχει. 
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1.5.2 Το επικοινωνιακό μοντέλο της  Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Με τον όρο επικοινωνιακό μοντέλο ενός συστήματος Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής νοείται ο τρόπος επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών. Τα μοντέλο 

αυτό  γενικά είναι πολύ διαφορετικό από την  παραδοσιακή επικοινωνία και μια 

βασική διαφοροποίηση έχει να κάνει με  τον «ασύγχρονο» τρόπο επικοινωνίας ο 

οποίος δεν έχει χρονικό περιορισμό (πχ. email, newsgroups και forums) σε αντίθεση 

με τον «σύγχρονο» τρόπο (πχ chat rooms) όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται σε 

πραγματικό χρόνο. Ο πρώτος τρόπος θεωρείται κατάλληλος για ανεπίσημη 

προσωπική επικοινωνία  ενώ ο δεύτερος για κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο. Το 

μοντέλο ενός συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχής χαρακτηρίζεται από δύο 

στοιχεία: τις τεχνικές υποδομές που εφαρμόζονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

Ηλεκτρονική Συμμετοχή και παράμετροι που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό 

διάλογο.  

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές υποδομές, υπάρχει πλήθος εργαλείων, λύσεων και 

μεθόδων που εμπλέκονται στις διαδικασίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Αυτά 

(Kriplean et al., 2009)  μπορεί να είναι: 

 
• ομαδικές λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email group lists) 

• ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (online polls) 

• ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με έτοιμες πολλαπλές απαντήσεις ή/και 

ελεύθερο κείμενο (e-surveys) 

• Μετάδοση εικόνας και ήχου δίχως διαδραστικότητα (webcasting) 

• διαδραστικές ζωντανές μεταδόσεις ή απαντήσεις email σε πραγματικό χρόνο 

(interactive live broadcasts ή real email response 

• συντονισμένοι   διαδικτυακοί   χώροι συζήτησης (moderated online discussion 

forums) 

• ηλεκτρονικές ψηφοφορίες (e-voting) 

• ιστολογία (blogs) 

• ηλεκτρονικά συλλογικά αιτήματα (petitioning) 

 
 

Αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης του ηλεκτρονικού διαλόγου, όπως και 

στην περίπτωση του «φυσικού» διαλόγου, εμπλέκονται πολλές διαφορετικές 

παράμετροι (Macintosh, 2006), όπως: 
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• Προσωποποίηση- Ταυτοποίηση (Identification): Σχετικά με την  παράμετρο 

αυτή επικρατεί μια διχογνωμία. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ανώνυμη 

συμμετοχή έχει θετική επίδραση δεδομένου ότι ο πολίτης νιώθει πιο 

ελεύθερος να εκφράσει τις πραγματικές του απόψεις και ιδέες, ενώ νιώθει και 

πιο ασφαλής σε περιπτώσεις που διακυβεύονται συμφέροντα του. Η αντίθετη 

άποψη υποστηρίζει ότι η επώνυμη συμμετοχή διασφαλίζει μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα στον διάλογο που αρμόζει ειδικά σε θέματα 

πολιτικού διαλόγου. 

 

• Ελευθερία του λόγου και προσβασιμότητα: Αφορά σε περιορισμούς που 

τίθενται στην δυνατότητα πρόσβασης, τον αριθμό των συμμετεχόντων, στον 

διαθέσιμο χώρο και χρόνο για κάθε συμμετέχοντα.  Είναι σημαντικό στον 

σχεδιασμό να ληφθούν υπόψη αυτές οι παράμετροι που μπορούν να 

επηρεάσουν τον πλουραλισμό των απόψεων και την επίδραση της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

 

• Θεματικές προτεραιότητες (agenda setting):  Μια σημαντική παράμετρος είναι  

το  πως τίθενται οι  προτεραιότητες  της  συζήτησης.   Στο ενδεχόμενο   αυτές 

να  τίθενται  από τους πολίτες η διαδικασία είναι αποκεντρωμένη ενώ στην 

περίπτωση να ορίζεται από τις κυβερνητικές Αρχές η διαδικασία θεωρείται 

προαποφασισμένη.   Επίσης,   η   οργάνωση   της   συζήτησης   μπορεί   να 

περιστρέφεται   γύρω   από   θεματικούς   άξονες   ή   γύρω   από   

κοινωνικούς φορείς ή ομάδες πληθυσμού (Klotz, 2004). 

 

• Συντονισμός    συζήτησης    (moderation): Οι    ηλεκτρονικοί    χώροι    

διαλόγου μπορούν να συντονίζονται ή να είναι «ελεύθεροι». Ο συντονιστής 

μπορεί να έχει περισσότερους από ένα ρόλους. Έχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιεί λογοκρισία φιλτράροντας κακόβουλο ή  απρεπές περιεχόμενο,  

να κατευθύνει δημιουργικά τον διάλογο φροντίζοντας να είναι πάντα εντός 

θέματος,  να φροντίζει να έχουν  λόγο  όλοι,  να παρέχει επιπλέον 

πληροφόρηση κ.λ.π.. 
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1.5.3 Προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας συστημάτων  Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής  

Ανεξάρτητα  από  τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση ενός συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, υπάρχουν ορισμένες 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή λειτουργία του. Αυτές 

συνοψίζονται παρακάτω (Millard et al., 2009): 

 
• διασφάλιση εύκολης πρόσβασης από όλους στο σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής . Επιπλέον οι όροι, ο τρόπος συμμετοχής, οι κανόνες και οι αρχές 

θα πρέπει να είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι. Το περιεχόμενο, ο στόχος, οι 

προτάσεις και ποιους αφορούν, ποιος προτείνει και ποιο θέμα και τι χρονικά 

περιθώρια έχει ο πολίτης για να απαντήσει, πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρα. 

Επίσης η γλώσσα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι σαφής, καθημερινή, 

και ειλικρινής. 

• Επάρκεια χρόνου για διαβούλευση: Στις συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων χρειάζεται μία περίοδος ωρίμανσης τόσο για την προσέλκυση 

σεβαστού αριθμού συμμετεχόντων, όσο και για τη απαραίτητη ενημέρωση 

τους ώστε να συμμετάσχουν δημιουργικά σε αυτήν. 

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, 

την ατζέντα, τα χρονοδιαγράμματα και τους όροι συμμετοχής και να υπάρχει 

μέριμνα για συνεχή υποστήριξη. 

• Η διαδικασία θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο συντονισμό. Όλες οι απόψεις 

θα πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα και όλοι οι συμμετέχοντες την ίδια 

μεταχείριση. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να αισθάνεται μέσα από τη διαδικασία 

ότι η γνώμη  του   ακούγεται και συνεπώς να ενθαρρύνεται να συμμετάσχει. 

• Είναι εξαιρετικά γόνιμο να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας διαβούλευσης και κατά το δυνατόν ενημέρωση αναφορικά με 

το πώς η διαδικασία επηρέασε την πολιτική των κυβερνητικών Αρχών. 

• Επιβάλλεται η προσεκτική παρακολούθηση της όλης διαδικασίας από τη 

Δημόσια Αρχή και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 
Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι σαφέστατα σημαντικές, αλλά δεν αρκούν για 

να εξασφαλίσουν την ευρεία αποδοχή ενός συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

από τους πολίτες. Έχει ήδη σημειωθεί ότι  ο απώτερος στόχος της Ηλεκτρονικής 
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συμμετοχής είναι η συνεισφορά των πολιτών  στην παραγωγή πολιτικών, τη βέλτιστη 

λήψη αποφάσεων και στην προσπάθεια για καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

Προκειμένου να συμβούν αυτά, εκτός από τις παραπάνω προδιαγραφές κρίνεται ως 

απαραίτητο να πληρούνται και  συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η διεθνής εμπειρία τις 

διαμόρφωσε ως εξής (Millard et al., 2009): 

 
• Τεχνολογική αρτιότητα:   απαραίτητο στοιχείο είναι η υλοποίηση του 

συστήματος με  άρτια τεχνικά μέσα. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε θέματα 

προσβασιμότητας, ασφάλειας,  προστασίας προσωπικών δεδομένων τα  οποία  

θα  στηρίζουν την ευρεία συμμετοχή και την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της 

διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

• Νομιμοποίηση:   Θα πρέπει να υπάρχει  πολιτική   δέσμευση   αλλά και   

ενεργός   συμμετοχή   των ιθυνόντων της πολιτικής, στη διαδικασία της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, διαφορετικά ελαττώνονται οι πιθανότητες για 

ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 

• Εκστρατείες   ενημέρωσης:  υλοποίηση     ολοκληρωμένων     προγραμμάτων 

δημοσιότητας  ώστε  οι  πολίτες  να  γνωρίζουν  για  την  διαβούλευση   και να 

αποκτούν κίνητρο για συμμετοχή. 

• Πόροι και Υποδομή: Θα πρέπει να υπάρχει στελέχωση από ικανούς τεχνικούς, 

εξασφάλιση  ανθρώπινων, οικονομικών και οργανωτικών πόρων όπως και 

πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση γύρω από τα συγκεκριμένα 

θέματα. 

•  Συγχώνευση σύγχρονων και παραδοσιακών διαδικασιών μοντέλων 

επικοινωνίας και διαβούλευσης   ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου η διείσδυση του 

ίντερνετ είναι σχετικά χαμηλή. Η χρήση των ΤΠΕ θα πρέπει να λειτουργεί 

συμπληρωματικά στις  ήδη   υπάρχουσες   κλασσικές   μεθόδους   

επικοινωνίας και διαβούλευσης. Την άποψη αυτή ενισχύουν οι Schlosberg et 

al. (2007) όπου σε πρόσφατη μελέτη τους ότι ένας σεβαστός αριθμός ατόμων 

εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παραδοσιακά μέσα συμμετοχής στη λήψη των 

αποφάσεων, ενημερώνεται όμως  και σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από υλικό 

που αντλεί από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και από δημοσιευμένες σε 

εφαρμογές διαδικτύου απόψεις συμπολιτών του.  
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1.5.5 Μοντέλα  Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή από τα πρώτα χρόνια της υλοποίησης της 

καθιερώθηκε να ακολουθεί κάποια βασικά μοντέλα  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

μοντέλα που αυτά συνήθως  αφορούν κυρίως μικρές ομάδες διαβούλευσης αλλά με 

μικρές προσαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολυπληθέστερα σώματα 

πολιτών. Τα μοντέλα αυτά (Ahmed, 2006; Garson, 2007)) παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 
• Σώμα «ενόρκων» πολιτών (citizen juries). Εδώ μια ομάδα από 20 έως 30  

προεπιλεγμένους πολίτες υλοποιούν μια προσομοίωση δικαστηρίου  

ακούγοντας όλες τις απόψεις και «ανακρίνοντας»   τους   «μάρτυρες».   

Κατόπιν συζητούν   και   αποφασίζουν. Το μοντέλο συναντάται σε 

οργανισμούς σαν προετοιμασία για ένα ευρύτερο πρόγραμμα διαβούλευσης. 

• Σώμα «τυχαίων» πολιτών (citizen panels). Ένα τυχαίο δείγμα πολιτών απαντά 

σε ερωτηματολόγια και από αυτούς μία ή διαφορετικές υποομάδες σε 

κυλιόμενο χρόνο συναντιούνται και προτείνουν (focus groups) Το μοντέλο 

χρησιμοποιείται σε φορείς με δοκιμασμένη εμπειρία στη διαβούλευση. 

• Διαβουλευτική δημοσκόπηση (deliberative poll). Ένα τυχαίο αλλά 

αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών επιλέγεται για συμμετοχή σε  συζήτηση 

όπου παρουσιάζονται όλες οι απόψεις με συνδρομή καταρτισμένων 

συντονιστών. Η διαδικασία μπορεί να μεταδίδεται online μέσω ΜΜΕ. Το 

μοντέλο τονίζει ότι η διαβούλευση δημιουργεί ενημερωμένους πολίτες. 

Στόχος είναι η καταγραφή της τροποποίησης των απόψεων πριν και μετά τη 

διαβούλευση. Το μοντέλο χρησιμοποιείται όπου απαιτείται να δοκιμαστεί η 

απήχηση κάποιων πολιτικών. 

• Ερωτηματολόγια, (e-surveys).  Δημιουργoύνται δομημένα ερωτηματολόγια 

ανά θέμα από ειδικούς τα οποία απαντώνται από τους πολίτες επώνυμα ή 

ανώνυμα. Προσφέρονται για μαζική συμμετοχή πολιτών και είναι κατάλληλα 

όπου  απαιτείται ευρεία συμμετοχή  πολιτών,  για καθορισμό προτεραιοτήτων, 

για διαμόρφωση πολιτικών. 

• Online Small Group Forums.    Στο μοντέλο αυτό  συνήθως αποστέλλεται 

πρόσκληση    σε   όλους   να   δηλώσουν ενδιαφέρον και έτσι δημιουργούνται  

πολλές μικρές ομάδες συμμετεχόντων. Η  συμμετοχή είναι επώνυμη,   και   
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εντός ομάδων υπάρχει  κεντρική  παροχή υποστηρικτικού υλικού. Η κάθε 

ομάδα μπορεί να δει άλλες συζητήσεις και άλλων ομάδων αλλά όχι να 

συμμετάσχει. Το μοντέλο επωφελείται σε μέγιστο βαθμό από τις δυνατότητες 

του διαδικτύου και χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται διερεύνηση απόψεων σε 

βάθος και  όπου υπάρχει συμφωνία σε κοινή γενική ατζέντα. 

• Πολλαπλά  δημοψηφίσματα.    Καθορίζεται η ατζέντα  των θεμάτων   προς   

ψηφοφορία. Πραγματοποιείται η επιλογή πολιτικών με βάση 

προκαθορισμένες επιλογές. Δίνεται η δυνατότητα    για μαζικής   συμμετοχής 

και λόγω της φύσης της υπάρχει  ευκολία     ανάλυσης αποτελεσμάτων. 

Προϋποθέτει ενημερωμένους πολίτες. 

• Συλλογή   υπογραφών (e-petitions).   Καθορίζονται κάποια   αιτήματα  από 

τους πολίτες προς συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή μπορεί να είναι 

επώνυμη ή ανώνυμη. Στόχος είναι η αξιολόγηση   των  αιτημάτων   με   

σεβαστό αριθμό   υπογραφών   από ειδικούς. Το μοντέλο προσφέρει τη 

δυνατότητα για μαζικής συμμετοχή και προϋποθέτει ενημερωμένους και 

ενεργούς πολίτες. Χρησιμοποιείται για την ανάδειξη προβλημάτων,   για την 

επίτευξη συναίνεσης, για καθορισμό προτεραιοτήτων, και για διαμόρφωση 

πολιτικών. 

• Μοντέλο «χοάνη» (funnel model). Η συγκέντρωση των απόψεων γίνεται με 

πολλαπλούς τρόπους όπως διάλογος, συζήτηση, καταγραφή σε φόρα, 

δημοψηφίσματα κλπ.  Εμπλέκει μια σύνθετη  διαδικασία που  απαιτεί σωστά 

δομημένη   μεθοδολογία,  απαιτεί εξειδικευμένο  προσωπικό  με εμπειρία σε 

μοντέλα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Πραγματοποιείται ολοκληρωμένη     

συμμετοχή     και     διαβούλευση και δημιουργεί  αίσθημα ικανοποίησης 

στους συμμετέχοντες πολίτες. 

 
 
 

1.5.6 Υποστηρικτικές δράσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Λόγω της σημαντικότητας της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στην συνολική 

εγκαθίδρυση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, πλήθος δράσεων υλοποιούνται εντός 

και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  με σκοπό την υποστήριξη της. Οι δράσεις αυτές 

κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες (EU e-Participation Brochure, 2009), οι 

οποίοι είναι: 
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• Προβολή της άποψη του πολίτη. Η δράσεις αυτές επικεντρώνονται  στο 

νευραλγικό θέμα του πώς θα διασφαλιστεί η ευκολία κατάθεσης απόψεων από 

πλευράς των πολιτών και κυρίως πώς θα διασφαλιστεί ότι οι απόψεις 

ακούγονται τουλάχιστον από τους αποδέκτες τους. Ενθαρρύνουν τους πολίτες 

να γίνουν και αυτοί πολιτικοί, παρέχοντας τους πολύ πιο ενεργό και άμεσο 

ρόλο στη χάραξη και άσκηση της πολιτικής. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα 

σήμερα, όπως τα ιστολόγια (blogs), και γενικά τα κοινωνικά δίκτυα (social 

networks), καθιστούν ικανό το διάλογο με συμμετέχοντες απ' όλο τον κόσμο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή και χρήση  

αυτών των τεχνολογιών μέσω της χρήσης των οποίων προωθείται η διάδοση 

και η συμμετοχή. 

 

• Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην 

προβολή των οφελών  που η χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

μπορεί να προσδώσει έναντι της  γραφειοκρατίας  των δημοσίων υπηρεσιών. 

Με τον όρο  «γραφειοκρατία» δεν νοείται μόνο η δυσκολία διεκπεραίωσης 

υποθέσεων των πολιτών, αλλά πολλές φορές και οι  πολύπλοκες και αργές 

διαδικασίες των δημοσίων διαβουλεύσεων μέχρι π.χ. την τελική λήψη 

αποφάσεων ή την κατάρτιση τελικών νομοσχεδίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο να γίνει αυτή η διαδικασία απλούστερη με τα ΤΠΕ 

να είναι σε θέση και σε αυτό το πεδίο να παίξουν καταλυτικό ρόλο, αφού με  

τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων διαχείρισης μπορούν να 

απλουστευτούν οι πολύπλοκες  διαδικασίες.  

 

• Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνονται, των 

νόμων που ψηφίζονται και η κατανόηση τους καθώς και του σκοπού που 

επιτελούν στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Δεδομένου ότι τουλάχιστον 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  καταγράφηκε ότι η πλειοψηφία του κόσμου 

παραμένει απληροφόρητη και δύσπιστη απέναντι στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων (European Comission- Information Society and Media, 2010), 

ήταν  η έκρηξη του Παγκοσμίου Ιστού που άλλαξε ουσιαστικά τη στάση των 

πολιτών αναφορικά με  την αναζήτηση πληροφοριών γύρω από τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται, όπως π.χ. σχετικά με την θεσπιζόμενη νομοθεσία. Ειδικά 
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εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  έχει τεθεί σαν στόχος  η κατανόηση από 

πλευράς των πολιτών του σκεπτικού που λαμβάνονται εν γένει οι αποφάσεις 

αλλά και ο τρόπος που οι διαδικασίες κινούνται προς τη λήψη τους. Ήδη με 

την απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης και τα  αναπτυξιακά 

προγράμματα που στοχεύουν στην εξέλιξη και εφαρμογή νέων εργαλείων και 

υπηρεσιών που φέρνουν πιο κοντά στο ευρύ κοινό τις διαδικασίες αυτές, 

γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη γεφύρωση του χάσματος. Ήταν και εδώ οι  

ΤΠΕ που επέτρεψαν την γεφύρωση αυτή. 

 

• Διαδραστικότητα. Η δράση αυτή   υποστηρίζει   την υλοποίηση, προβολή και 

καθιέρωση αμφίδρομων επικοινωνιακών σχέσεων των κυβερνητικών αρχών 

με τους πολίτες. Αποσκοπεί στη μετάβαση από την παλιά απόμακρη σχέση 

των κυβερνώντων με τους πολίτες   σε μία νέα εποχή στην οποία οι πολίτες 

μπορούν να συνεργάζονται με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους προς το 

κοινό καλό. Η σημερινές δυνατότητες της των ΤΠΕ παρέχουν το είδος 

επικοινωνίας που απαιτούνται ώστε ο πολίτης να συμμετέχει διαδραστικά στις 

διαδικασίες και να επικοινωνεί αμφίδρομα με τους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει όλα τα στάδια της 

διαδικασίας να βασιστούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο σύστημα 

δομημένο πάνω σε τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού.  

 
 

1.6 Συμπεράσματα 

Στις προηγούμενες παραγράφους παρουσιάστηκαν κλιμακωτά οι έννοιες της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας ως συνιστώσας της 

και της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που είναι συστατικό και αναγκαία προϋπόθεση της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας.  Εστιάζοντας στην Ηλεκτρονική Συμμετοχή των 

πολιτών στα κοινά υπογραμμίστηκε ότι στην εποχή των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του 

Διαδικτύου διαδραματίζει όλο και περισσότερο σημαντικό ρόλο και οι έρευνα γύρω 

από τις πτυχές της αποκτά ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον. Σε πολλές χώρες η 

χρήση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου λόγω του υψηλού βαθμού  διείσδυσης 

που εκεί έχει καταγραφεί,  επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε θέματα 

που τους αφορούν, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα διαθέσιμα 
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εργαλεία όπως τα ιστολόγια (blogs), οι χώροι σύγχρονης (chats) ή ασύγχρονης 

συνομιλίας (forums), και διάφορα άλλα που αναφερθήκαν σε προηγούμενο σημείο, 

είναι πλέον στην διάθεση των πολιτών για την ευρεία συμμετοχή τους   σε δημόσια 

πολιτική συζήτηση που επηρεάζει τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη 

αποφάσεων. 

Η Macintosh (2006) σχετικά με τις προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

στη διαμόρφωση πολιτικής υπογράμμισε ουσιαστικά τους προαναφερθέντες 

παράγοντες που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος 

σημειώνοντας ότι η τελική επιτυχία εξαρτάται από την   κοινωνική πολυπλοκότητα 

(social complexity), την ανταπόκριση των αρχών (responsiveness), τα διαθέσιμα 

εργαλεία (Tools and techniques), την διαδραστικότητα (Interactivity) και την ύπαρξη 

τελικής αξιολόγησης (Analysis and evaluation).  

Η πολυπλοκότητα της κοινωνίας, ακόμη και αν πρόκειται για περιφερειακό 

επίπεδο επηρεάζει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Η δέσμευση για ανταπόκριση των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο να 

πάρουν με ολοκληρωμένο τρόπο υπόψη τους τις απόψεις των πολιτών, αποτελεί από 

μόνη της ανατροφοδότηση της μάζας των ενεργών πολιτών οι οποίοι 

αντιλαμβάνονται ότι η συμμετοχή τους ασκεί τελικά επιρροή. Η διαθεσιμότητα, η 

αμεσότητα των εργαλείων  που χρησιμοποιούνται αλλά και η φιλικότητα προς τους 

χρήστες αποτελούν αυτονόητα προϋπόθεση για ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια 

περιοδική αξιολόγηση του συστήματος με βάση τυποποιημένες τεχνικές 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα διαθέσιμα μέσα κάθε εποχής τροφοδοτεί τους 

όλους τους εμπλεκόμενους ενός συστήματος  Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τα 

απαραίτητα δεδομένα για την διόρθωση κακώς κείμενων, την επαναχάραξη πορείας 

και την  προσήλωση στους στόχους που αρχικά έχουν τεθεί. 

Τέλος, η διαδραστικότητα αλλά και η κλιμάκωση (scalability) των νεότερων 

εφαρμογών  που προσφέρει το διαδίκτυο αποτελεί πλέον απαραίτητο χαρακτηριστικό 

οποιουδήποτε εργαλείου που υπηρετεί την διαδικασία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τα 

κοινωνικά δίκτυα που σχηματίζονται κατά την εφαρμογή των εργαλείων αυτών, ο 

ρόλος που αποκτούν σε σχέση με τις κυβερνήσεις, η  πληροφόρηση και  οι ευκαιρίες 

για διαβούλευση και ενεργό συμμετοχή που προσφέρουν, θεωρούνται στην εποχή της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αντικείμενα έρευνας, της οποίας τα αποτελέσματα 

μπορούν να συμβάλουν κι αυτά στην αξιολόγηση και βελτίωση του συνολικού 
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υλοποιημένου συστήματος. Η Macintosh προτείνει τη χρήση συνδυαστικά 

πολλαπλών μεθόδων για να μελετηθούν τα κοινωνικά αυτά δίκτυα που υλοποιούνται 

από   διαδραστικής, δυναμικής και συνεργατικής φύσης  εργαλεία  Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής προς εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Ο ΟΟΣΑ (OECD, 2007) αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο ρόλο των δικτύων 

αυτών, στις σύγχρονες δημοκρατίες, προχώρησε στην αποτύπωση ενός εξελιγμένου 

μοντέλου συμμετοχής (Web 2.0 Participation and Information Model). Σε αυτό το 

μοντέλο, οι κυβερνητικές αρχές  έχουν την δυνατότητα να πετύχουν την 

πληροφόρηση και την διαβούλευση μέσω χαρακτηριστικών διαδραστικών 

εφαρμογών του όπως π.χ.  ιστολογίων (blogs) με πολιτικό περιεχόμενο, RSS 

τροφοδοτήσεων (RSS feeds), κ.α.. Το μοντέλο αυτό και συγκεκριμένα τα ιστολόγια, 

τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής, θα 

παρουσιαστούν εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 Web 2.0 - Ιστολόγια 

 
 

2.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα μοντέλα της  Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας και Συμμετοχής σαν συνιστώσες της  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Κεντρικό στοιχείο της ανάλυσης αποτέλεσε η αναβάθμιση της πληροφόρησης και της 

συμμετοχικότητας των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από την χρήση 

των ΤΠΕ. Το Διαδίκτυο αποτέλεσε την κεντρική πλατφόρμα όπου εδράστηκαν 

σχεδόν όλες οι εφαρμογές των παραπάνω μοντέλων και κατά συνέπεια ο τρόπος  

λειτουργίας του αναβαθμίστηκε σταδιακά από  τις εξελίξεις στις τεχνολογικές 

υποδομές της πλατφόρμας αυτής. Οι εξελίξεις αυτές έφεραν στη διάθεση του κοινού 

τις διαδραστικές δικτυακές εφαρμογές που σύμφωνα με την ανάλυση που 

προηγήθηκε αποτέλεσαν την αναγκαία υποδομή για την τόνωση της 

συμμετοχικότητας του πολίτη και την εγκαθίδρυση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

μέσα από την Ηλεκτρονική Συμμετοχή (Breindl & Pascal, 2008). Οι νέες εφαρμογές 

έφεραν τον χρήστη του Διαδικτύου στο επίκεντρο μετατρέποντας τον από παθητικό 

καταναλωτή σε συμμετοχικό και δημιουργικό χρήστη, ενώ συντέλεσαν στην 

δημιουργία κοινωνικών δικτύων των οποίων η λειτουργία προάγει δυναμικά τη 

συνεργασία των πολιτών.  

Η νέα τεχνολογικά φάση στην οποία περιήλθε το Διαδίκτυο χαρακτηρίστηκε 

από τον όρο Web 2.0 ή «Συμμετοχικό Διαδίκτυο» ή «Κοινωνικό Διαδίκτυο», 

σηματοδοτώντας την αλλαγή από την προηγούμενη κατάσταση του Web 1.0.  Όπως 

έχει ήδη σημειωθεί, ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο ρόλο των κοινωνικών 

δικτύων στις σύγχρονες δημοκρατίες, προχώρησε στην αποτύπωση ενός μοντέλου 

συμμετοχής με την ονομασία “Web 2.0 Participation and Information Model”. Λόγω 

του σημαντικού ρόλου που το Web 2.0 διαδραμάτισε και διαδραματίζει στην 

εγκαθίδρυση των μοντέλων της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (Costrini et al., 2009), 

κρίνεται σκόπιμη η αναλυτική παρουσίαση του στις παραγράφους που ακολουθούν. 
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2.2 Από το Web 1.0 στο Web 2.0 

Ο όρος Web 2.0 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός 

συνεδρίου που διοργανώθηκε από  την O'Reilly Media και την MediaLive 

International όπου προτάθηκαν ιδέες για την αναβάθμιση του παγκόσμιου ιστού.  

Η αρχική λειτουργία του Διαδικτύου περιοριζόταν στην ανταλλαγή μηνυμάτων 

μεταξύ των χρηστών του (email). Γρήγορα ακολούθησε η ανάπτυξη των 

φυλλομετρητών ιστού (web browsers) που οδήγησε στον παγκόσμιο ιστό www 

(world wide web), ο οποίος αποτέλεσε έναν οικονομικό, γρήγορο και με παγκόσμια 

εμβέλεια μηχανισμό δημοσίευσης περιεχομένου στο διαδίκτυο για διάφορα θέματα.  

Το όλο σκηνικό εμπλουτίστηκε και από εφαρμογές που επέτρεπαν και 

πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω διαδικτύου δημιουργώντας τελικά το Web 1.0 . 

Στο Web 1.0, αυτό που μπορούσαν να κάνουν οι χρήστες ήταν να επικοινωνούν 

μεταξύ τους, συνήθως ένας προς έναν μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, να 

ενημερώνονται από το δημοσιευμένο περιεχόμενο ιστοσελίδων και να 

πραγματοποιούν συναλλαγές.  

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές. Σταδιακά οι 

χρήστες άρχισαν από μόνοι τους να αναδεικνύουν τις ανάγκες τους για κοινωνική 

δικτύωση, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία πολλών υπηρεσιών οι οποίες έχουν 

ως επίκεντρο τον ίδιο τον χρήστη, δίνοντας του την δυνατότητα να συμμετέχει ο ίδιος 

στην ανάπτυξη του περιεχομένου και στη σχεδίαση των διαδικτυακών εφαρμογών. Ο 

όρος Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την δεύτερη γενιά υπηρεσιών 

διαδικτύου που εστιάζει στην δυνατότητα των χρηστών να διαμοιράζονται 

πληροφορίες και να συνεργάζονται ηλεκτρονικά. O χρήστης δεν θεωρείται απλά ως 

ένας θεατής, ένας πελάτης, ένας καταναλωτής αλλά συμμετέχει ενεργά στην 

διαμόρφωση και διαχείριση των πληροφοριών του παγκόσμιου ιστού. Οι χρήστες 

επικοινωνούν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς δίχως να χρειάζονται εξειδικευμένες 

γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Ο αρχικός παθητικός ρόλος ανάρτησης 

πληροφοριών συνεχώς μεταλλάσσεται με  έννοιες όπως διαδραστικότητα, δυναμικό 

περιεχόμενο, συνεργασία, συνεισφορά και social computing να διαδραματίζουν πλέον 

πρωταγωνιστικό ρόλο  στην τεχνολογική και κοινωνική επανάσταση που 

επισημάνθηκε στην παράγραφο 1.2 . Με τον τρόπο αυτόν προστέθηκε και μια 

κοινωνική διάσταση σε όλες τις προηγούμενες λειτουργίες του Διαδικτύου. 
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Αν και ο όρος Web 2.0 δίνει την αίσθηση ότι αποτελεί μια καινούργια έκδοση 

Web, εν τέλει δεν πρόκειται για κάποιο καινούργιο πρωτόκολλο ή κάποια καινούρια 

τεχνολογία αλλά αναφέρεται στις αλλαγές του τρόπου που αξιοποιούνται οι ήδη 

υπάρχουσες τεχνολογίες και στον τρόπο που οι σχεδιαστές πληροφοριακών 

συστημάτων και οι χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.  

 
 
 

2.2.1 Ορισμός, χαρακτηριστικά του Web 2.0 και των εργαλείων του 

Σύμφωνα με τον εμπνευστή του συμμετοχικού διαδικτύου Tim O' Reilly, το 

Web 2.0 είναι ένα σύνολο από οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς 

παράγοντες που στο σύνολο τους διαμορφώνουν τον πυρήνα της επόμενης γενιάς του 

διαδικτύου – ενός πιο ώριμου μέσου επικοινωνίας που είναι ανοιχτό σε όλους, 

χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή των χρηστών του, οι οποίοι και το 

διαμορφώνουν, και περιέχει όλες τις δυνατές επιπτώσεις και επιδράσεις ενός δικτύου 

(O'Reilly, 2005). Μερικά από τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 παρατίθενται 

παρακάτω (Best, 2006; Greenmeier & Gaudin, 2007; Graham, 2005): 

 
• Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό, 

αποτελούν μια παγκόσμια πλατφόρμα επαναχρησιμοποιούμενων υπηρεσιών 

και δεδομένων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες 

και στις περισσότερες περιπτώσεις διακινούνται ελεύθερα. 

• Αρκεί ένας φυλλομετρητής ιστοσελίδων μέσα στον οποίο εκτελείται μια Web 

2.0 εφαρμογή ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (PC, tablet ή κινητό 

τηλέφωνο) και λειτουργικού συστήματος. Μόνη προϋπόθεση αποτελεί η 

δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

• Χρήση κυρίως «ελαφριάς» τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα, τις 

γλώσσες προγραμματισμού, τις διεπαφές χρήστη, ενώ διαπιστώνεται και μια 

τάση για απλότητα στον προγραμματιστικό σχεδιασμό τους. 

• Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source). 

• Πολυμεσικές και διαδραστικές διεπαφές χρήστη (Rich Internet Applications-

RIA), δυναμικό περιεχόμενο, ιστοσελίδες που ανανεώνουν μόνο το 

περιεχόμενό που αλλάζει (τεχνολογία Ajax). 
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• Συνεχής και άμεση ανανέωση των δεδομένων και του λογισμικού που πρέπει 

να προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες των χρηστών. 

• Υιοθέτηση της τάσης για αποκέντρωση των δεδομένων, υπηρεσιών και 

προτύπων. 

• Δυνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, ανάδραση, διάχυση πληροφοριών και 

δημοσίευση της γνώσης ή των απόψεων των χρηστών για διάφορα ζητήματα. 

• Δυνατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχομένου από το χρήστη με 

σημασιολογικές έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας. 

• Αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με άλλους χρήστες, οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις και δυνατότητας επιρροής στη  λήψη αποφάσεων. 

 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η ολοένα κι αυξανόμενη χρήση εκείνων των 

εργαλείων του Web 2.0 που επιτρέπουν στους χρήστες του την δημιουργία και τη 

διακίνηση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους (User Generated 

Content). Τα εργαλεία αυτά που αναφέρονται ως Κοινωνικά Μέσα Επικοινωνίας 

(Social Media), αποτελούν τις κατ’ εξοχήν τεχνολογίες εφαρμογές του Συμμετοχικού 

Διαδικτύου. Μπορούν να θεωρηθούν ως εργαλεία μαζικής συνεργασίας από την 

στιγμή που ενδυναμώνουν τους χρήστες του διαδικτύου και τους επιτρέπουν να 

συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται σε πραγματικούς χρόνους μεταξύ τους για 

την παραγωγή, κατανάλωση και διάδοση της πληροφορίας και της γνώσης (του 

περιεχομένου) που διακινείται μέσω του διαδικτύου. Με άλλα λόγια, τα εργαλεία του 

Web 2.0 δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να συμβάλλουν στην συνειδητοποίηση και 

εκμετάλλευση του συνόλου των δυνατοτήτων της αρχικής σύλληψης της ιδέας του 

διαδικτύου βάσει της οποίας το διαδίκτυο υπάρχει πρωταρχικά για να εξυπηρετεί 

τους ίδιους τους χρήστες του. Κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων 

επικοινωνίας είναι (Χρήστου & Βαρουχάκη, 2008): 

 
• Κοινωνικότητα: Τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας διευκολύνουν την 

δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων που επικοινωνούν μεταξύ τους εύκολα 

κι αποδοτικά για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

• Συμμετοχή: Τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας ενθαρρύνουν την συμβολή  

οποιουδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτά, αμβλύνοντας την 

απόσταση μεταξύ μέσων επικοινωνίας και κοινού. 
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• Προσβασιμότητα: Τα περισσότερα από τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας δεν 

θέτουν φραγμούς  στην συμμετοχή του κοινού και στην ανατροφοδότησή τους 

από αυτό. Ενθαρρύνουν την κριτική, την αξιολόγησή, τον σχολιασμό αλλά 

και την διακίνηση της πληροφορίας.  

• Διαλλακτικότητα: Ενώ τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας λειτουργούν στη 

βάση της μονόπλευρης ενημέρωσης του κοινού, το περιεχόμενου που 

διακινείται μέσω των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας έχει περισσότερο τη 

μορφή δημόσιας συζήτησης και  αμφίδρομης επικοινωνίας. 

• Συνδεσιμότητα: Στην πλειοψηφία τους τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας 

αναπτύσσονται με βάση την ικανότητα σύνδεσής τους με άλλα μέσα, ενώ 

συνδυάζουν την συνύπαρξη πολλών διαφορετικών μέσων σε έναν 

διαδικτυακό τόπο. 

 
Το περιεχόμενο και η πληροφορία που παράγεται από τους χρήστες των 

εφαρμογών  του Web 2.0 έχουν τεράστια επίδραση στο προφίλ, στις προσδοκίες, 

στον τρόπο λήψης αποφάσεων και γενικά στην συμπεριφορά των χρηστών του 

διαδικτύου.  Οι εφαρμογές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη 

παράγραφο. 

 
 
 

2.2.2 Εφαρμογές του Web 2.0 

Ο όρος Web 2.0 περικλείει  εφαρμογές, υπηρεσίες, εργαλεία και λειτουργίες 

που χαρακτηρίζονται από καινοτομίες και ευκολίες οι οποίες ήταν επιθυμητές από 

τους χρήστες και υλοποιήθηκαν όταν η τεχνολογία ήταν έτοιμη να τις παρέχει. Με 

την υλοποίηση τους έτυχαν ευρείας αποδοχής και διάδοσης. Μερικές από τις 

κυριότερες κατηγορίες Web 2.0 εργαλείων είναι: 

 

 Ιστολογία (blogs) 

Τα ιστολογία είναι ιστοσελίδες που περιέχουν απόψεις, πληροφορίες, 

προσωπικές καταχωρήσεις (posts), συνδέσεις με άλλες διευθύνσεις, φωτογραφίες, 

κλπ. Οι καταχωρήσεις είναι ταξινομημένες με χρονολογική σειρά και ξεκινούν με την 

άποψη ή το σχόλιο του δημιουργού τους για ένα θέμα (π.χ. πολιτική, επιστήμη, 
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κοινωνικά, καθημερινότητα). Η διάδοσή τους οφείλεται κυρίως στο ότι προσφέρουν 

τη δυνατότητα σε όποιον αναγνώστη επιθυμεί να καταθέσει το σχόλιό του, 

ανοίγοντας έτσι μια δημόσια συζήτηση με πιθανούς αποδέκτες όλους τους 

δυνητικούς επισκέπτες του ιστολογίου. Λόγω αυτής της δημοτικότητας, της αίσθησης 

κοινωνικοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων και της επίδρασης που έχουν ακόμη 

και εκτός διαδικτύου, χαρακτηρίστηκαν από πολλούς σαν ένα νέο κοινωνικό 

φαινόμενο. Σύμφωνα με τους Rodzvilla και Blood (2002), τα ιστολόγια είναι 

πολυμεσικοί και εύκολοι στη χρήση ιστότοποι που μέσα από τη χρονολογική τους 

δομή και τις αρχειοθετικές τους δυνατότητες λειτουργούν ως εξατομικευμένα και 

διασυνδεδεμένα φίλτρα του ιστού δημιουργώντας μια νέα online δημόσια σφαίρα που 

γύρισε τον ιστό πίσω στον κόσμο». Τα ιστολόγια θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα 

σε επόμενες παραγράφους του κεφαλαίου. 

 

Mικρο-ιστολόγια (micro-blogging) 

Πρόκειται για κοινωνικές πλατφόρμες που επιτρέπουν την επαφή και την 

αλληλεπίδραση με άλλα μέλη. Ο όρος «μικρο-ιστολόγια» εστιάζει στο ότι ο χρήστης 

καλείται να δημοσιοποιήσει την κατάστασή του μέσα σε 140 χαρακτήρες κειμένου, 

δίχως την χρήση εικόνων ή άλλων πολυμέσων, γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολο 

να μεταφέρει κάποιος χρήστης ένα μήνυμα σε σχέση με το να προετοιμάσει μια 

δημοσίευση προς ανάρτηση από ένα κλασσικό ιστολόγιο. Μια άλλη διαφορά του 

είναι ότι προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τα σύντομα 

μηνύματα τους  χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, όπως υπολογιστές, κινητά 

τηλέφωνα με υποστήριξη SMS, Wi-Fi, διάφορους τύπους messengers και email. 

 Αυτή η πληθώρα επιλογών σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος των μηνυμάτων 

καθιστούν τις πλατφόρμες μικρο-ιστολογίων πολύ ελκυστικές σε χρήστες που 

επιθυμούν να εκφράζονται συχνά με οτιδήποτε μπορεί να θεωρούν αξιόλογο προς 

αναφορά. Μέσα από τα μικρο-ιστολόγια μπορεί να στείλει κανείς σύντομα μηνύματα 

με σκέψεις, δραστηριότητες, ερωτήσεις μας ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία θα 

λαμβάνουν όσοι έχουν επιλέξει να «ακολουθούν» τον χρήστη από τον οποίο 

προέρχονται μέσω της υπηρεσίας.  

 
 
 



Web 2.0 – Ιστολόγια 
 

 57

Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) 

Ως κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται (Boyd & Ellison, 2007) οι κατάλληλα 

διαμορφωμένες πλατφόρμες, που με την μορφή ιστοσελίδας στον τελικό χρήστη 

δίνουν τη δυνατότητα  δημιουργίας προφίλ και αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες 

μέσω «κοινωνικών συνδέσεων» εντός μιας ηλεκτρονικής κοινότητας σχηματίζοντας 

με τον τρόπο αυτό κοινωνικές δομές. Η σύνδεση των προφίλ χρηστών θέτει σε 

λειτουργία κάποιους μηχανισμούς της πλατφόρμας όπως η ενημέρωση του ενός για 

τις ανανεώσεις προφίλ του άλλου, την εμφάνιση μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. 

(Andrus, 2005). Θεωρητικά, οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης είναι άπειρες και 

ορίζονται από τον χαρακτήρα της κάθε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.  

Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τα κάθετα 

κοινωνικά δίκτυα που περιλαμβάνουν χρήστες μέλη με κοινά ενδιαφέροντα και 

κοινούς στόχους και τα οριζόντια κοινωνικά δίκτυα, που αποτελούνται από μέλη με 

διαφορετικά ενδιαφέροντα που συνήθως έχουν ως σκοπό απλά να έρθουν σε 

επικοινωνία μεταξύ τους, να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν. Επιπλέον, η 

χρήστες έχουν στη διάθεση τους εργαλεία, που τους δίνουν την δυνατότητα να 

αναπτύξουν οι ίδιοι έχοντας βασικές γνώσεις την δικιά τους πλατφόρμα  κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 

Wikis  

Τα wikis (Richardson, 2006) είναι ιστοσελίδες με περιεχόμενο το οποίο 

διαμορφώνει ο χρήστης με απλό τρόπο, σε αντίθεση με τις κοινές ιστοσελίδες τις 

οποίες μπορεί να τροποποιήσει μόνο ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής. Κάθε φορά που ο 

χρήστης τροποποιεί κάτι στη σελίδα, η προηγούμενη έκδοσή της εξακολουθεί να 

είναι διαθέσιμη. Τα wikis είναι αρκετά διαδεδομένα σαν μέσο συλλογικής εργασίας 

πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας 

χρηστών, να καταθέτουν ισότιμα τη συμβολή τους για την παραγωγή ενός κοινού 

έργου που αναρτάται σε έναν δικτυακό τόπο. Ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη 

συγγραφή κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση η οποία είναι 

διαθέσιμη σε όλους. Η χρήση των wikis, ακόμη και μέσα σε οργανισμούς ή 

υπηρεσίες, διευκολύνει την ενημέρωση των εργαζομένων για ό,τι συμβαίνει στην 

επιχείρηση λειτουργώντας ως σελίδες αναφοράς της προόδου των εργασιών. 
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RSS (Really Simple Syndication) 

Πρόκειται για ένα πρότυπο  ανταλλαγής περιεχομένου που βασίζεται στην 

γλώσσα XML και αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο ανάγνωσης του διαδικτύου. 

Πρόκειται μία ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να 

γίνουν συνδρομητές μιας κεντρικής ιστοσελίδας (RSS reader) μέσω της οποίας 

μπορούν να λαμβάνουν τα νέα και τις ενημερώσεις άλλων ιστοσελίδων της επιλογής 

τους (Sikos, 2011). Η τεχνολογία RSS επομένως, αφορά ουσιαστικά στην δημιουργία 

υπερσυνδέσμων της κεντρικής ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες (RSS feeds), ενώ 

επιτρέπει την διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών του Web 

2.0. Για να μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το νέο περιεχόμενο των ιστοσελίδων 

που τον ενδιαφέρουν θα πρέπει να διαθέτει είτε έναν news aggregator ή έναν news 

reader (ψηφιακό αναγνώστη). Επιλέγοντας ο χρήστης ένα RSS Feed για ένα θέμα του 

ενδιαφέροντός του μπορεί να ενημερώνεται σε συνεχή βάση για τα αγαπημένα του 

ιστολόγια ή ιστοσελίδες μέσω του ψηφιακού αναγνώστη που έχει επιλέξει  χωρίς να 

χρειάζεται να ελέγχει συνέχεια μία προς μία τις ιστοσελίδες που τον ενδιαφέρουν. 

 Σημαντικό πλεονέκτημα των τεχνολογιών RSS αποτελεί το γεγονός ότι 

αποδέκτες  του περιεχομένου που διακινείται γίνονται μόνο εκείνοι οι χρήστες που 

έχουν επιλέξει να δέχονται ενημερώσεις από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα RSS 

Feeds αυξάνουν επίσης την αναγνωσιμότητα μιας ιστοσελίδας καθώς και την 

προσβασιμότητα σε αυτήν καθώς είναι ένας εύχρηστος  τρόπος αναζήτησης 

πληροφοριών στο διαδίκτυο. Αποτελούν καλούς τροφοδότες των μηχανών 

αναζήτησης εφόσον ενημερώνουν συνεχώς για το νέο περιεχόμενο ιστοσελίδων, 

επιτρέπουν στους χρήστες τους να προωθούν σε φίλους, συγγενείς, συναδέλφους το 

περιεχόμενό τους και ευνοούν την δημιουργία συνδέσμων με άλλες ιστοσελίδες. 

 

Mash-ups  

Ο όρος αναφέρεται στον συνδυασμό και τη χρήση δεδομένων και εφαρμογών 

από διαφορετικές ιστοσελίδες σε μία. Τα mash-ups υλοποιούνται μέσω «ανοιχτών» 

διεπαφών προγραμματισμού (application programming interfaces) και έχουν ως 

στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων.  

 
 
 



Web 2.0 – Ιστολόγια 
 

 59

Tagging (κοινωνική επισήμανση) 

Το tagging είναι μία μέθοδος κατηγοριοποίησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

Κάθε είδος  περιεχομένου, όπως π.χ. μία νέα δημοσίευση σε ένα ιστολόγιο,  μπορεί 

να δεχθεί πολλαπλές κατηγοριοποιήσεις που θα το οδηγήσουν να εμφανίζεται κάτω 

από κάθε κατηγορία (Getting, 2007). Αυτό οδηγεί ουσιαστικά σε ένα νέο τρόπο 

πλοήγησης στο διαδίκτυο που διαφέρει από τον κλασσικό γραμμικό τρόπο του Web 

1.0. Το tagging είναι πολύ διαδεδομένο στις ιστοσελίδες του παραγόμενου 

περιεχομένου από τους χρήστες και ιδιαίτερα στα ιστολόγια.  Οι χρήστες 

χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα το  tagging για την αναζήτηση περιεχομένου, την 

αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών. Σε γενικές γραμμές το tagging  

κινείται σε δύο βασικούς άξονες (Smith, 2008):  

 
• στην αποθήκευση και ταξινόμηση του περιεχομένου που δημιουργεί ο ίδιος ο 

χρήστης  

• στην αναζήτηση του περιεχομένου που δημιουργούν οι υπόλοιποι χρήστες. 

 
Οι χρήστες κατηγοριοποιούν κάποιο από τα θέματα του περιεχομένου μιας 

ιστοσελίδας ή ενός ιστολογίου αποδίδοντας του ένα νόημα (μια λέξη ή μια φράση). 

Στην συνέχεια αυτή η πληροφορία ταξινομείται σε κατηγορίες με βάση αυτό το 

νόημα-λέξη. Το tagging  λειτουργεί από τη βάση προς τα πάνω, με τους  χρήστες να 

κατηγοριοποιούν το περιεχόμενο με λέξεις κλειδιά, οι οποίες κατόπιν 

χρησιμοποιούνται ως κλειδιά αναζήτησης στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. 

Στην ουσία τα tags είναι ετικέτες ελεύθερης έκφρασης που επιλέγονται ελεύθερα από 

τους χρήστες κι όχι σύμφωνα με κάποιο προεπιλεγμένο λεξιλόγιο.  

Το tagging δημιουργεί αξία για τους χρήστες διότι τους επιτρέπει να αποδίδουν 

ηλεκτρονικά, με δικές τους λέξεις ή έννοιες, περιεχόμενο με σκοπό την 

κατηγοριοποίηση πληροφοριών που θεωρούν σημαντικές. Οι λέξεις που οι χρήστες 

χρησιμοποιούν για την κατηγοριοποίηση μιας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της 

αποτελούν ακολούθως  έναν εύκολο και σύντομο τρόπο που κάποιος άλλος χρήστης 

μπορεί να χρησιμοποιήσει για την αναζήτηση περιεχομένου ή πληροφοριών στο 

διαδίκτυο.   

Η διαδικασία tagging δεν χρησιμοποιείται μόνο για την καταχώριση και 

ταξινόμηση περιεχομένου, αλλά και για την διακίνηση και ανταλλαγή του 
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περιεχομένου αυτού μέσα στο διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες που παρέχουν στους χρήστες 

τους την δυνατότητα για tagging τους επιτρέπουν επίσης να μοιραστούν με άλλους 

χρήστες τις προσωπικές ταξινομήσεις που δημιουργούν καθώς και τις προσωπικές 

τους μεθόδους αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

Επίσης  πολλές από τις ιστοσελίδες χρησιμοποιούν και τεχνολογίες RSS για να 

γνωστοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους χρήστες τους αλλαγές κι εξελίξεις που 

πραγματοποιούνται. Επιπλέον αυτής,  κάποιες ιστοσελίδες, κοινωνικών δικτύων 

συνήθως, παρέχουν κι άλλες λειτουργίες στους χρήστες τους, όπως αυτή της 

αναζήτησης πληροφοριών, του σχολιασμού, καθώς και τεχνολογίες APIs 

(Application Program Interfaces) που επιτρέπουν την συνεργασία τους με διάφορα 

ιστολόγια ή άλλες ιστοσελίδες. 

Αν και η διαδικασία του tagging δεν αποτελεί παρά μια απλή τεχνική, 

ουσιαστικά έναν τρόπο κατηγοριοποίησης πληροφοριών, έχει και μια ισχυρή 

κοινωνική διάσταση, καθώς οι χρήστες μιας ιστοσελίδας βρίσκουν κοινά 

ενδιαφέροντα μεταξύ τους και δημιουργούν ηλεκτρονικές κοινότητες. 

 

Podcasting 

Ο όρος αναφέρεται  στην μέθοδο δημιουργίας αρχείων ήχου που διατίθενται 

δικτυακά με τρόπο τέτοιο ώστε το λογισμικό αναγνωρίζει τα καινούρια αρχεία και τα 

κατεβάζει αυτόματα (Richardson, 2006). Για να αναπαραχθούν τα podcasts δεν 

απαιτείται κάποια φορητή συσκευή αναπαραγωγής αλλά κάθε νέο podcast 

αναφέρεται ως επεισόδιο (episode) ενώ πολλά επεισόδια μαζί που έχουν τη μορφή 

μιας σειράς και αναφέρονται ως κανάλι (channel). Τα podcasts συνήθως 

μεταφορτώνονται αυτόματα στις κινητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή στους 

προσωπικούς υπολογιστές και παρέχουν ροές (feeds) με ενημερώσεις για τις νέες 

δημοσιεύσεις.  

 
 

Πέραν των παραπάνω τύπων εφαρμογών του Web 2.0, υπάρχει και πλήθος 

λιγότερο γνωστών οι οποίες κι αυτές έχουν διεκδικήσει και λάβει το δικό τους 

μερίδιο στο συμμετοχικό διαδίκτυο, επηρεάζοντας κι αυτές τον τρόπο που λειτουργεί 

και χρησιμοποιείται σήμερα το διαδίκτυο αλλά και διάφορους τομείς της σημερινής 

κοινωνίας και πολιτισμού. 
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2.2.3 Η τεχνολογία πίσω από το Web 2.0 

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες τεχνολογίες που 

υλοποιούν το Web 2.0 και τις εφαρμογές του (O'Reilly, 2005; MacManus & Porter, 

2005): 

 
• Πλούσιες και διαδραστικές διεπαφές (interfaces) χρηστών (Rich Internet 

Applications- RIA) που ενσωματώνουν  τεχνολογίες όπως Flash, Javascript 

και την Ajax, που αντιπροσωπεύει την τάση του Web 2.0 για κοινή χρήση των 

πόρων του διαδικτύου. Κατά την μεταφόρτωση μιας ιστοσελίδας, 

ανανεώνονται μόνο τα δεδομένα που αλλάζουν όσο ο χρήστης βρίσκεται ή 

επανέρχεται σε αυτή. 

• Χρήση CSS (Cascading Style Sheets) για να διαχωριστούν τα δεδομένα 

πληροφορίας από τα δεδομένα μορφοποίησης σε μια ιστοσελίδα. Αυτό, πέρα 

από την οικονομία στους πόρους του δικτύου (εύρος ζώνης), προσφέρει και 

ευελιξία στον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων, μιας και  ο χρήστης βλέπει 

τα δεδομένα ανάλογα με το CSS που ο ίδιος διαθέτει: τα ίδια δεδομένα 

ανάλογα με το CSS μπορούν να παρουσιαστούν σε οθόνη υπολογιστή, 

κατευθείαν σε εκτυπωτή, σε κινητή συσκευή περιορισμένης ικανότητας 

προβολής γραφικών  κλπ. 

• Χρήση RSS feeds ή άλλης παραπλήσιας τεχνολογίας  με τα πλεονεκτήματα 

που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο σημείο. 

• Απλά και ελαφριά πρωτόκολλα δικτύου REST (Representational state 

transfer) και SOAP (Simple Object Access Protocol) που χρησιμοποιούν 

απλές ΗΤΤΡ εντολές για ανάκτηση δεδομένων από τους εξυπηρετητές 

(servers), μειώνοντας τους χρόνους απόκρισης (latency) των 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 

• Χρήση σημασιολογικών δεδομένων και microformats για την περιγραφή των 

δεδομένων που περιέχονται στις ιστοσελίδες. Με αυτό τον τρόπο τα δεδομένα 

κατηγοριοποιούνται και η αναζήτησή τους γίνεται ευκολότερη και 

αποδοτικότερη. 

• Χρήση ανοικτού λογισμικού όπως λειτουργικό σύστημα Linux, Apache σαν 

Web server, MySQL σαν βάση δεδομένων και PHP, Pearl, Python, σαν 

γλώσσες προγραμματισμού. 
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• Αρχιτεκτονικές SOA (Service Oriented Architecture) που επιτρέπουν το 

διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών-εφαρμογών από 

διαφορετικά προγράμματα λογισμικού και SaaS (Software as a Service) όπου 

οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες σε κεντρικό server του δικτύου ώστε οι 

χρήστες να τις χρησιμοποιούν μέσω φυλλομετρητή, ανεξαρτήτως τόπου και 

χρονικής στιγμής προσπέλασης.  

 
 

2.2.4 Web 2.0 και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Η εφαρμογή των τεχνολογιών και εφαρμογών του Web 2.0 σε ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης ήταν αναπόφευκτη, δίνοντας νέα ώθηση τις  ήδη 

υπάρχουσες πρακτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με εκτίμηση της 

εταιρείας Gartner, το Web 2.0 δεν επρόκειτο να είναι μια μόδα που θα ξεπεραστεί. Οι 

τεχνολογίες του, οι επιχειρηματικές και κοινωνικές του διαστάσεις θα έχουν διαρκή  

επίδραση στον τρόπο που οι κυβερνητικοί οργανισμοί σχεδιάζουν, διανέμουν και 

ενσωματώνουν υπηρεσίες προς τους πολίτες (Di Maio, 2007).  

Οι κυβερνήσεις παρακολουθούν και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις νέες 

τεχνολογίες που το Web 2.0 προσφέρει και σταδιακά τις εφαρμόζουν στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης με τις ακόλουθες μορφές:  

 
• Μash ups: Η ενσωμάτωση δεδομένων από διαφορετικές υπηρεσίες μέσω mash 

up είναι σε θέση να βελτιώσει τις συναλλαγές με τους δημόσιους 

οργανισμούς. Ένας από τους κύριους στόχους της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης είναι η δημιουργία για κάθε πολίτη μιας βάσης δεδομένων με 

όλα τα στοιχεία που συνήθως απαιτούνται (π.χ. δημοτολογικά, φορολογικά, 

ασφαλιστικά, στοιχεία για ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο), για τις 

συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι με εφαρμογή mash 

ups η υλοποίησή του παραπάνω στόχου είναι παραπάνω από εφικτή. Η άμεση 

άντληση και επιβεβαίωση των πληροφοριών από βάση δεδομένων, θα 

καταστήσει δραστηριότητες όπως χορήγηση πιστοποιητικών ή έλεγχος 

φορολογικών στοιχείων ευκολότερη και ταχύτερη.  
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• Αποτελεσματικότερη αναζήτηση πληροφοριών μέσω tagging: Πολλές φορές η 

αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα ενός οργανισμού 

είναι δύσκολη λόγω είτε του μεγάλου όγκου δεδομένων είτε κακού 

σχεδιασμού. Το tagging στις πληροφορίες αυτές δίνει στους  πολίτες τη 

δυνατότητα να τις περιγράψουν όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται, πράγμα που 

διευκολύνει την πλοήγηση και την αναζήτηση τους.  

 

• Άμεση πληροφόρηση με τεχνολογίες RSS: Με την ενσωμάτωση RSS feeds 

στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών, οι πολίτες είναι δυνατόν να ενημερωθούν 

άμεσα για θέματα που τους αφορούν και έχουν επιλέξει να λαμβάνουν 

ειδοποίηση, όπως λήξη προθεσμιών, δημοσίευση προκηρύξεων, διεκπεραίωση 

υποθέσεων, ανακοινώσεις, αλλαγή σε νομοθεσίες, κλπ.  

 

• Ιστολόγια, forum και διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης:  μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για συλλογή πληροφοριών και γνώσης από τους πολίτες.  

Με την ενθάρρυνση δημιουργίας ιστολογίων  και συμμετοχής σε συζητήσεις 

που λαμβάνουν χώρα σε  forum δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να 

προσφέρουν πληροφορίες και γνώσεις για διάφορα θέματα που αφορούν την 

πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου και κατά συνέπεια στους ίδιους τους 

εαυτούς τους.  

 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων από αξιολόγηση χρηστών: Η δυνατότητες 

αξιολόγησης και σχολιασμού των υπηρεσιών μέσω αντίστοιχων εφαρμογών 

μπορεί να παρέχει πληροφορίες στους σχεδιαστές τους για βελτιώσεις και  πιο 

πρακτική και αποτελεσματική σχεδίασή τους.  

 
Τέλος, οι εφαρμογές του Web 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να 

εμπνεύσουν το σχεδιασμό του οικοδομήματος  της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

(Chadwick, 2008) και της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, «η εμφάνιση 

των online κοινοτήτων προσανατολισμένων προς τη δημιουργία χρήσιμων 

αποτελεσμάτων υποδηλώνει ότι είναι δυνατό να σχεδιάσουμε κοινωνικά 

διαμεσολαβητική τεχνολογία που να υποστηρίζει δημόσια περιβάλλοντα 

διακυβέρνησης» (Kriplean et al.,  2009). 
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2.2.5 Η πολιτική φύση του Web 2.0   

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, οι εφαρμογές του Web 2.0  

έχουν ήδη αρχίσει και χρησιμοποιούνται από τους πολίτες στα πλαίσια της ενεργής 

συμμετοχής τους στα πολιτικά τεκταινόμενα. Για πολλούς, οι εφαρμογές αυτές 

θεωρείται ότι αποτελούν τα καλύτερα εργαλεία με τα οποία μπορεί να κατασταθεί 

πρακτικά δυνατή η εγκαθίδρυση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και η προώθηση της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Breindl & Pascal, 2008), όπως αυτή περιγράφηκε στο 

κεφάλαιο 1. Παρά τις κριτικές στις οποίες κατά καιρούς το  Web 2.0 υπόκειται, οι 

περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν στο ότι οι εφαρμογές του έχουν τη ισχύ να 

ευαισθητοποιήσουν  τους πολίτες επί πολιτικών θεμάτων κινητοποιώντας τους να 

ενημερωθούν και να συμμετέχουν σε δημόσια ηλεκτρονική πολιτική συζήτηση. 

 Παρακάτω, παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές πτυχές της κατάστασης αυτής:  

 
• Δημόσια συζήτηση και επιρροή στη διαμόρφωση πολιτικής μέσω ιστολογίων: 

Ο αριθμός των πολιτικών ιστολογίων ολοένα και αυξάνεται όπως και τα 

ποσοστά συμμετοχής των πολιτών σε συζητήσεις που διεξάγονται εντός 

αυτών. Η δημοσίευση απόψεων στο διαδίκτυο θεωρείται μια έκφραση της 

ενεργητικής κοινής γνώμης η οποία μπορεί να επηρεάσει  την κοινή γνώμη 

και σε πολλές περιπτώσεις συμβάλει στην διαμόρφωση συγκεκριμένης 

πρότασης (Κωσταντινίδης et al., 2009). Η τελευταία διαφέρει από την   κοινή 

γνώμη που καταγράφεται  μέσα από  ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις.  

 

• Συνεργασία στην κατάρτιση θέσεων μέσω wikis: Τα wikis προσφέρουν μια 

οργανωμένη πλατφόρμα πάνω στην οποία είναι δυνατόν σε συνεργατική βάση 

να συνταχθούν και να καταρτιστούν θέσεις, προτάσεις για νόμους, επιστολές 

διαμαρτυρίας, αιτήματα των πολιτών, κλπ. Έτσι, δημιουργείται μια κατάθεση 

πρότασης που αντιπροσωπεύει μερίδα των πολιτών και βασίζεται στις γνώσεις 

και απόψεις όλων όσων συμμετείχαν σε αυτό. Η πρόταση αυτή τίθεται εις 

γνώση των κυβερνώντων προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις με την 

βέλτιστη  απήχηση  στους πολίτες (Meijer & Burger, 2008). 

 

• Επικοινωνία με πολιτικούς και άμεση ενημέρωση των πολιτών για πολιτικά 

δρώμενα: αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ιστοσελίδων μέσω των 
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οποίων  οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε δημόσιες καταχωρήσεις όπως π.χ. 

πρακτικά συζητήσεων κοινοβουλίων. Στην περίπτωση του παραδείγματος 

αυτού,  μπορούν να ενημερωθούν άμεσα και με ακρίβεια για το τι συζητήθηκε 

και να κάνουν σχόλια επί των καταχωρήσεων όπως ακριβώς και στα 

ιστολόγια. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα προσωποποίησης των ενδιαφερόντων 

τους ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση όταν κάποιο θέμα ενδιαφέροντος τους 

συζητιέται στη βουλή. Στις ιστοσελίδες αυτές διατηρείται αρχείο για κάθε 

βουλευτή σχετικά με όλες τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητές τους κι έτσι 

οι πολίτες αποκτούν περισσότερη εξουσία στα χέρια τους με  το να μπορούν 

οργανωμένα να ελέγχουν αν οι εκπρόσωποί τους στη βουλή ανταποκρίνονται 

στους λόγους για τους οποίους τους ψήφισαν και τηρούν τις προεκλογικές 

τους υποσχέσεις (Breindl & Pascal, 2008).  

 
Αναφορικά  με την επίδραση του Web 2.0  στην σχέση πολιτών με την 

πολιτική, διάφορες απόψεις έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί.  Σύμφωνα με τον Bollier 

(2009) η μεγάλη απήχηση του wiki πολιτισμού έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει 

στους ανθρώπους τον τρόπο να γίνουν πιο προσωπικά στρατευμένοι, συμμετοχικοί 

και δημιουργικοί. Αποκτούν την ευκαιρία να «κατέχουν» ηθικά και νομικά τα έργα 

που δημιουργούν. Αυτό σίγουρα αποτελεί πρόοδο σε σχέση με τον ρόλο τους υπό τα 

συμβατικά μαζικά μέσα επικοινωνίας, όπου είναι  πειθήνιοι, παθητικοί καταναλωτές.  

Σύμφωνα με τον καθηγητή  Δημητράκο (2004),  η κεντρική ιδέα της 

συμμετοχικής δημοκρατίας είναι ότι ο πολίτης σε μια μεγάλη δημοκρατία πρέπει όχι 

μόνο να μετέχει στα κοινά αλλά και να έχει άμεση εμπειρία αυτής της συμμετοχής. H 

συμμετοχή του επομένως σε μικρές μονάδες λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της 

τοπικής κοινωνίας ή σε ομάδες της κοινωνίας πολιτών ή σε εικονικούς χώρους που 

του προσφέρει το Διαδίκτυο του δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τα 

εξουσιαστικά κέντρα, «οριζόντιας» διάδρασης με άλλους πολίτες (και όχι μέσα από 

την «κάθετη» εξουσιαστική διαμεσολάβηση του κράτους) και άσκησης εξουσίας σε 

τοπικό επίπεδο.   

Ακόμη και αν κάποιοι πολιτικοί αρχικά αντιλαμβάνονται το διαδίκτυο ως ένα 

νέο μέσο προσέγγισης ψηφοφόρων, η δυναμική των χρηστών σε συνδυασμό με τις 

τεχνολογίες Web 2.0  το μεταλλάσσουν σε σημαντικό μέσο αμφίδρομης 

επικοινωνίας, οργάνωσης πολιτικών πρωτοβουλιών και πολιτικής κινητοποίησης 

(Davis, 1999). Χαρακτηριστικά παραδείγματα οργάνωσης τέτοιων κινητοποιήσεων 
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είναι οι συλλογές υπογραφών(e-petitions) που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 1 αλλά 

και ο συντονισμός οργανωμένων μορφών διαμαρτυρίας με αντιπροσωπευτικό  

παράδειγμα για τα ελληνικά δεδομένα την πορεία διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε 

μέσα από ιστολόγια με αφορμή  την καταστροφή του δάσους της Πάρνηθας.  

 
 

2.2.6 Οι συνέπειες του Web 2.0    

Την εποχή του Web 1.0,  οι χρήστες του Διαδικτύου απέκτησαν πρόσβαση στα 

δεδομένα του παγκόσμιου ιστού και στις εφαρμογές που τους επέτρεψαν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Το Web 2.0, ως εξέλιξη του Web 1.0 έφερε τους ίδιους 

τους χρήστες στο επίκεντρο, οι οποίοι και διαμόρφωσαν τη νέα μορφή του 

Διαδικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες τους για αρτιότερη, ευκολότερη και 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία, ενώ συνέβαλλαν και στην  τροποποίηση των 

υπηρεσιών και λειτουργιών με βάση το πώς οι ίδιοι επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν 

το Διαδίκτυο.  Ο Tim O’Reilly (2006) είχε πει πως το Web 2.0 αποτελούσε μία 

οικονομική επανάσταση στην βιομηχανία των υπολογιστών παρακινούμενη από την 

ανάγκη χρήσης του Διαδικτύου σαν ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργασίας και από την 

αναζήτηση για την κατανόηση των κανόνων εκείνων που πρέπει να εφαρμοστούν για 

να έχει αυτή η πλατφόρμα ευρεία αποδοχή. Ο στόχος που είχε θέσει εξ’ αρχής ήταν η 

κατασκευή εφαρμογών που αξιοποιούν το δίκτυο ώστε να εξελίσσονται δυναμικά 

κατά την χρήση τους. Όταν τα προγράμματα και οι συσκευές είναι συνδεδεμένες με 

το Διαδίκτυο,  εφαρμογές δεν θα αποτελούν πλέον απλές υλοποιήσεις αλλά δυναμικές 

υπηρεσίες. 

Η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχει ορισμένες ευεργετικές συνέπειες 

για τους χρήστες, κυριότερες των οποίων παρατίθενται παρακάτω (MacManus & 

Porter, 2005; Hinchcliffe, 2007): 

 
• Αναβάθμιση στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών: Δημιουργήθηκαν 

εφαρμογές που κατέστησαν δυνατή την άμεση επικοινωνία με κείμενο, φωνή 

και εικόνα με ελάχιστο κόστος. Η συμβολή των  ιστολογίων με την 

πρωτοφανή εξάπλωση τους, επέκτεινε περαιτέρω  τις δυνατότητες για 

επικοινωνία καθιστώντας την ευκολότερη και μαζικότερη. Στα ιστολόγια ο 

καθένας πλέον μπορεί να δημοσιεύσει τις σκέψεις και τις απόψεις του, 
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έχοντας ως αποδέκτες όλους τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ όσοι 

ενδιαφέρονται για αυτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον δημιουργό του 

ιστολογίου μέσω σχόλιων στην ίδια την δομή του. Επιπρόσθετα, η εξάπλωση 

των κοινωνικών δικτύων τα έχει ήδη  καταστήσει κυρίαρχο τρόπο 

επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των νεότερων πληθυσμών και όχι μόνο. 

• Δημιουργία περιβαλλόντων συνεργασίας, ευκαιρίες για συνεισφορά, 

εκδημοκρατισμός: Με τα wikis, τα blogs και τα forums, οι χρήστες 

ανταλλάσουν απόψεις, συνεργάζονται και συνεισφέρουν στην επίτευξη ενός 

κοινού σκοπού ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης,  κοινωνικών και  φυλετικών 

χαρακτηριστικών. Κατά τη διαδικασία αυτή εντάσσονται σε ηλεκτρονικές  

κοινότητες που ασχολούνται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η κατάργηση 

των παραδοσιακών φραγμών, η αμφίδρομη επικοινωνία χρηστών μεταξύ τους 

ή με οργανισμούς και με επιχειρήσεις, δίνει την αίσθηση της  κοινωνικής 

επανάστασης που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1. Μέσα από τις εφαρμογές του 

Web 2.0, οι απόψεις των χρηστών δημοσιοποιούνται και ανάλογα με το πόσο 

συγκλίνουν σε μια θέση, αποκτούν τέτοια σημασία που επιχειρήσεις, 

οργανισμοί αλλά και πολιτικοί φορείς αναγκάζονται να τις λάβουν υπόψη 

τους (Gotved, 2002). 

• Μη ελεγχόμενη αντικειμενική ενημέρωση: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα 

να ενημερώνονται καλύτερα εκμεταλλευόμενοι ειδήσεις,  πληροφορίες και 

απόψεις που δημοσιεύονται εκτός συμβατικών  καναλιών επικοινωνίας που 

δημοσιεύουν οι υπόλοιποι χρήστες μέσω ιστολογίων, wikis, και forums. Η 

δημοσιοποίηση σε ιστολόγια ειδήσεων ή σχετικού  πολυμεσικού υλικού δικής 

τους παραγωγής και η δημόσια συζήτηση που μπορεί εκεί να διεξαχθεί μέσω 

του σχολιασμού  προσφέρει μία προοπτική αντικειμενικού ελέγχου της 

πληροφορίας. Η διαδικτυακή κοινότητα με αυτόν τον τρόπο προσφέρει 

γνώση, εμπειρία ενώ οι χρήστες δείχνουν να την εμπιστεύονται ολοένα και 

περισσότερο. Γνώσεις σε επιστημονικά, πρακτικά και κοινωνικά θέματα, 

διατίθενται ελεύθερα. Πολλές ιστοσελίδες  επιτελούν πλέον σημαντικό 

κοινωνικό έργο και αντικαθιστούν παραδοσιακές μορφές κοινωνικής 

μέριμνας. 
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• Προσαρμογή των εφαρμογών στις ανάγκες των χρηστών: χρησιμοποιήθηκε  

«ελαφριά» τεχνολογία  σε ό,τι αφορά πρωτόκολλα (REST) και εφαρμογές 

ανοικτού κώδικα οι οποίες πολλές φορές εξελίχθηκαν με βάση την  άποψη 

αλλά και την συμβολή των ίδιων των χρηστών. Επίσης, στον 

προγραμματιστικό και λειτουργικό σχεδιασμό οι εφαρμογές σχεδιάστηκαν με 

γνώμονα την απλότητα (π.χ γλώσσα PHP αντί για C++ ή Java, εφαρμογές 

βασισμένες στην τεχνολογία Ajax) και την δυνατότητα παραμετροποίησης 

ιστοσελίδων σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών ενώ όπως ήδη 

αναφέρθηκε καταστάθηκε ευκολότερη η αναζήτηση πληροφορίας μέσω 

tagging. Όλα αυτά προσέφεραν στους χρήστες καλύτερη, αμεσότερη και πιο 

ουσιαστική εμπειρία χρήσης του διαδικτύου. Επίσης, σημαντική συνέπεια 

ήταν και  η αντικατάσταση πολλών παραδοσιακών εφαρμογών όπως 

(λειτουργικά συστήματα και  σουίτες γραφείου με αντίστοιχες ανοιχτού 

κώδικα (π.χ Linux, gmail, google docs), αποφέροντας  σημαντικά οικονομικά 

οφέλη γι’ αυτούς. 

• Δημοσιοποίηση δημιουργικότητας και ευκαιρίες ανάδειξης: Εξελίχθηκαν 

εφαρμογές που σε συνδυασμό με την βελτίωση του εύρους ζώνης των 

παρόχων τηλεπικοινωνιών και των διαθέσιμων χώρων αποθήκευσης 

επέτρεψαν τεχνολογικά στους χρήστες να δημοσιοποιούν τις δεξιότητές τους 

μέσω αρχείων πολυμέσων. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουν την  πρόσβαση στο 

υλικό τους από ένα ευρύ κοινό αναδεικνύοντας κάποια χαρίσματα τους.  

• Εξυπηρέτηση των πολιτών: Η διεκπεραίωση υποθέσεων από υπηρεσίες και  

οργανισμούς μέσω του διαδικτύου και η δυνατότητα καταχώρησης των 

στοιχείων των πολιτών σε κοινή φόρμα δεδομένων (π.χ. με τεχνολογία mash 

ups), είναι εις όφελος των πολιτών μιας και διευκολύνονται οι καθημερινές 

τους συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες. 

• Βελτίωση της θέσης του χρήστη-καταναλωτή στις εμπορικές συναλλαγές: Οι 

χρήστες μπορούν να επιλέξουν προϊόντα από μια παγκόσμια αγορά, να 

ενημερωθούν  για αυτά από σχόλια άλλων χρηστών και να συγκρίνουν τιμές. 

Η διαδικασία αυτή αναβαθμίζει  την θέση των χρηστών-καταναλωτών 

απέναντι στις εταιρίες (Sigala, 2008), οι οποίες αναγκάζονται πλέον να τους 

αντιμετωπίζουν   πιο υπεύθυνα. 
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2.2.7 Το ρίσκο του  Web 2.0   

Από τα προηγούμενα είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες του 

Web 2.0 έχουν τεράστιες δυνατότητες να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του ρόλου 

και της ζωής των πολιτών στην σύγχρονη κοινωνία. Οι δυνατότητες αυτές όμως 

συνοδεύονται και από κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες και προβλήματα που θα 

πρέπει να επιλυθούν, για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των 

τεχνολογιών του. Σε θέματα εφαρμογών του Web 2.0 στην Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την  ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των πολιτών και για σαφή  ορισμός του από ποιον και για ποιο σκοπό 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 

νομοθετική ρύθμιση ώστε οι εφαρμογές του Web 2.0 να έχουν το υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο ασφάλειας.  

Επιπλέον, κατά τη χρήση εφαρμογών όπως τα ιστολόγια, τα forum, και τα RSS, 

κλπ, ανακύπτουν ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό μέσα στις υπηρεσίες που θα 

τα επιβλέπει, συντονίζει και συντηρεί, ενώ παράλληλα θα τα αξιοποιεί για να εξάγει 

χρήσιμα συμπεράσματα. Επειδή τα  ιστολόγια  και τα  fora μπορεί να γίνουν βήμα 

παραπόνων και καταγγελιών λόγω μιας δυσαρέσκειας των όσων κάνουν 

καταχωρήσεις ή σχολιασμούς, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρέκκλιση από ένα  

ουσιαστικό κοινωνικό ή πολιτικό διάλογο και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Στα 

επίσημα ιστολόγια και fora υπηρεσιών και πολιτικών, θα πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλος διαχειριστής  που θα αναλαμβάνει την υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση 

των πολιτών, θα επιβλέπει κατά το δυνατόν άμεσα το περιεχόμενο τουλάχιστον των 

σχολίων που γίνονται και θα έχει την ικανότητα να συντονίζει τη δημόσια συζήτηση 

μετατρέποντας την σε  γόνιμο διάλογο αποτρέποντας φαινόμενα εσφαλμένης 

πληροφόρησης σε σημαντικά θέματα. Στα ανεπίσημα ιστολόγια ή forum, δυστυχώς 

άπτεται στην κρίση του εκάστοτε αναγνώστη να διασταυρώσει τις πληροφορίες που 

δημοσιεύονται και να αξιολογήσει την εγκυρότητα τους αναπτύσσοντας με την 

εμπειρία του κατάλληλα κριτήρια για το σκοπό αυτό.  

Τέλος, ένας κίνδυνος που αναφέρθηκε και στην συζήτηση περί Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας είναι αυτός του  «ηλεκτρονικού αποκλεισμού» όπου τα οφέλη από τις  

νέες τεχνολογίες να μη φτάνουν σε όλους ανεξαίρετα τους πολίτες παρά μόνο σε 

όσους έχουν πρόσβαση σε αυτές. Ειδικές δράσεις πραγματοποιούνται προς την 
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κατεύθυνση της ενημέρωσης αρχικά και της διασφάλισης της πρόσβασης και της 

εκπαίδευσης όλων των πολιτών στα νέα περιβάλλοντα.  

 
 

2.2.8 Το Web 2.0  στην ελληνική πραγματικότητα 

Το Web 2.0 δείχνει να έχει ενδυναμώσει τους Έλληνες χρήστες οι οποίοι έχουν 

στα χέρια τους διαθέσιμα τα  εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 

ενεργά στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες της πληροφορίας. Η τεχνολογία και 

στη χώρα μας έδωσε στον διαδικτυακό χρήστη  την ευκαιρία να μην είναι απλά 

παθητικός αποδέκτης μηνυμάτων, αλλά να επιλέγει και να διαμορφώνει την 

πληροφορία με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί. 

Οι χρήστες φαίνεται να εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο την πληροφορία 

και γνώση των υπολοίπων χρηστών όπως αυτή δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο. Η 

εμπιστοσύνη αυτή που έχει αναπτυχθεί αντικατοπτρίζεται σε όλες διαδεδομένες 

εκφάνσεις του συμμετοχικού διαδικτύου. Η επανάσταση στην οποία έγινε αναφορά 

σε προηγούμενο σημείο φαίνεται ότι έχει αρχίσει να εισχωρεί και στην Ελλάδα.  

Σύμφωνα με  στατιστικά στοιχεία, σε ιστοσελίδες ανάρτησης και μετάδοσης 

πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. youtube.com) υπάρχουν 250.000 Έλληνες 

επισκέπτες που παρακολουθούν, ανεβάζουν και σχολιάζουν βίντεο. Πολλά από αυτά 

είναι καθημερινά γεγονότα που μεταδίδονται με δικά τους μέσα καταγραφής αντί 

ειδήσεων. Στο pathfinder.gr υπάρχουν 9.000 κοινότητες με 170.000 μέλη που 

ανταλλάσσουν απόψεις για διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και την πολιτική.. 

Στο zoo.gr υπάρχουν 190.000 άτομα μέσα στη δομή της κοινωνικής δικτύωσης που 

προσφέρεται, ενώ στο MSN Live Messenger 542.000 Έλληνες συνομιλούν.  

Παράλληλα, υπάρχουν ιστολόγια τα οποία δέχονται χιλιάδες επισκέψεις, ενώ 

εκατοντάδες είναι τα αναρτημένα σχόλια στις καταχωρήσεις τους.   

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συναλλαγές,  η δυνατότητα της δημοσιοποίησης 

της άποψης για ένα προϊόν ή υπηρεσία, έχει  επιφέρει αλλαγές στη φιλοσοφία και της 

ελληνικής  αγοράς. Οι χρήστες εμπιστεύονται την κρίση των άλλων χρηστών πριν 

αγοράσουν ενώ εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες σύγκρισης τιμών προϊόντων και 

αξιολόγησης καταστημάτων που γνωστές ιστοσελίδες προσφέρουν.  
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Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ότι πολλοί ελληνικοί οργανισμοί και 

επιχειρήσεις να έχουν ήδη κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να προσαρμόσουν την 

παρουσία τους στην νέα αυτή διαδικτυακή πραγματικότητα. 

 
 

2.3 Τo ιστολόγιo 

Το ιστολόγιο αποτελεί την αντίστοιχη  ελληνική έκφραση του αγγλικού όρου 

«blog» (ο οποίος προέρχεται από το weblog), όπως αποδόθηκε από το δημοσιογράφο 

Σταύρο Πετρολέκα.  Τα  weblogs πρωτοεμφανίστηκαν τον Δεκέμβριο του 1997 και 

είναι επινόηση του Jorn Barger. Στην Ελλάδα, ο πρώτος που τα υιοθέτησε ήταν 

δημιουργός του ομώνυμου blog Μιχάλης Παναγιωτάκης (βλέπε http://histologion-

gr.blogspot.com). Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια 

μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας γνωστής και ως δημοσιογραφίας των πολιτών. 

Οι τελευταίοι δεν είναι επαγγελματίες  στο χώρο των ΜΜΕ αλλά είναι απλοί χρήστες 

του Διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την Τέταρτη Εξουσία, για 

αυτό και δεν υπάγονται σε έλεγχο από κρατικές Αρχές. Πρόκειται για μια από τις 

σημαντικότερες εφαρμογές του συμμετοχικού Διαδικτύου που σημείωσε τεράστια 

εξάπλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Τα ιστολόγια, σαν αντικείμενο έρευνας της παρούσας διατριβής,  κρίνεται 

σκόπιμο να παρουσιαστούν αναλυτικά και να επισημανθούν οι λόγοι που οδήγησαν 

στην  διεξαγωγή της παρούσας έρευνας επί των ιστολογίων με πολιτικό περιεχόμενο. 

 
 

2.3.1 Ορισμός και περιγραφή 

Ο πλέον διαδεδομένος και σύντομος ορισμός του ιστολογίου αναφέρεται σε ένα 

«διαδικτυακό ημερολόγιο» το οποίο επιτρέπει την κυκλοφορία των ιδεών μέσω 

Διαδικτύου (Baker & Green, 2005). Το ιστολόγιο είναι μια λίστα καταχωρήσεων από 

την πιο πρόσφατη καταχώρηση στην παλαιότερη (Drezner & Farell, 2004). Το 

περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί είναι οτιδήποτε, όπως ειδήσεις, 

πολιτικοκοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

προσωπικά ημερολόγια και ειδικά θέματα όπως τεχνολογία, αθλητικά, τέχνες, κλπ.  

Ο κάθε χρήστης με μοναδική προϋπόθεση μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, έχει τη 

δυνατότητα με ελάχιστη ή και χωρίς καμία επιβάρυνση να δημιουργήσει απλά και 
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γρήγορα το ιστολόγιό του, το οποίο διαφέρει απ' την προσωπική ιστοσελίδα  κατά το 

ότι επιβάλλει στο χρήστη ένα ορισμένο πλαίσιο, μια  προκαθορισμένη δηλαδή μορφή 

εμφάνισης και σύνταξης του περιεχομένου.  

Ένα τυπικό ιστολόγιο αποτελείται από τον τίτλο που αναγράφεται στην 

κεφαλίδα της σελίδας ενώ συχνά ακολουθούν κάποιες περιγραφές κειμένου. Το κύριο 

μέρος της σελίδας αποτελείται από τουλάχιστον δύο στήλες από τις οποίες η μια 

αφιερώνεται στην παρουσίαση των καταχωρήσεων κατά την αντίστροφη 

χρονολογική σειρά, και κάποια πλευρική   στήλη ή μπάρα περιέχει το blogroll, το 

οποίο είναι μια λίστα με υπερσύνδεσμους προς άλλα ιστολόγια. Πιθανόν να 

ενσωματώνει και κάποιες διαδραστικές εφαρμογές όπως π.χ. μια δημοσκόπηση. Στο 

υποσέλιδο συνηθίζεται να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το όνομα του 

συντάκτη και τους όρους χρήσης.  

Οι καταχωρήσεις αποτελούν την καρδιά ενός ιστολογίου. Η πιο συχνή μορφή 

επικεφαλίδας μιας καταχώρησης είναι η ημερομηνία και ο τίτλος της. Επίσης ένας 

σύνδεσμος για πρόσθεση ή ανάγνωση σχολίου, εφόσον υπάρχει, εμφανίζεται συχνά 

στο κάτω μέρος της καταχώρησης. Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται κατά χρονολογική 

σειρά, µε την πιο πρόσφατη να βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Κάθε νέα καταχώρηση 

στα ιστολόγια από την πλευρά του κατόχου τους αντιστοιχεί στον όρο post, ενώ ο 

σχολιασμός από την πλευρά των επισκεπτών στον όρο comments. Οι παλαιότερες 

εγγραφές φυλάσσονται κι είναι άμεσα προσβάσιµες µέσω ενός χρονολογικού αρχείου 

που συνήθως   είναι ορατό σε κάποια πλευρική στήλη του ιστολογίου. Στις 

καταχωρήσεις ενός ιστολογίου μπορεί κανείς να δημοσιεύσει κείμενα, στατικές 

εικόνες,  ήχους  και βίντεο.  

Τα ιστολόγιο μπορεί να υλοποιηθεί μέσω  φορέων που προσφέρουν συστήματα  

λογισμικού που κάνουν την σύνταξη των ιστολογίων πολύ απλή διαδικασία. Το 

αντάλλαγμα τέτοιων φορέων είναι συνήθως η αυτόματη διαφήμιση στα ιστολόγια ή η 

αυτοπροβολή. Σε τέτοιες υπηρεσίες στηρίζεται η πλειονότητα των ιστολογίων 

Συνήθως δεν απαιτείται ενδελεχής επιμέλεια του κώδικα της ιστοσελίδας, μιας και 

συχνά είναι συστήματα είναι αυτόματα και παρέχουν την δυνατότητα στο δημιουργό 

του ιστολογίου να συντάξει μια καταχώρηση με πολύ λίγα βήματα.  

Στη μια τέτοια διαδικασία κατασκευής ενός ιστολογίου, ο χρήστης δίνει τα 

στοιχεία του, επιλέγει την εμφάνιση της σελίδας του ανάμεσα από έτοιμα  μοτίβα 

εμφάνισης και αν γνωρίζει τη σχετική γλώσσα προγραμματισμού  μπορεί να 
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προχωρήσει στην εκ νέου σχεδίαση της, επεμβαίνοντας ακόμα και στον κώδικά της.  

Επιπλέον, στον χρήστη παρέχεται η δυνατότητα κάποιων περαιτέρω ρυθμίσεων, που 

σχετίζονται µε μια περισσότερο εξατομικευμένη λειτουργία της σελίδας του.  

Ο κάτοχος του ιστολογίου είναι σε θέση να μετατρέπει ανά πάσα στιγμή το 

περιεχόμενο του, όπως μπορεί επίσης να σβήνει σχόλια επισκεπτών που για 

οποιοδήποτε λόγο τον προσβάλλουν ή τον ενοχλούν. Βέβαια, ο διαχειριστής  της 

υπηρεσίας που διαχειρίζεται το εκάστοτε λογισμικό των ιστολογίων, έχει την 

υπέρτατη εξουσία και αν το κρίνει σκόπιμο, ν' ασκήσει το δικαίωμα που έχει 

αποκλειστικά αυτός διαγράφοντας κάποιο ιστολόγιο που δημιουργεί προβλήματα. Μ' 

αυτή την έννοια, ο πάροχος των υπηρεσιών, ενώ δεν έχει καμιά ανάμιξη στο 

περιεχόμενο των ιστολογίων, διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις όπου κάποιος κάτοχος ιστολογίου υπερβαίνει τα όρια.    

 
 

2.3.2 Ιστορική αναδρομή 

Στην «προϊστολογική εποχή» κάποιες εφαρμογές που μπορούν να θεωρηθούν 

πρόδρομοι των σημερινών ιστολογίων ήταν  παρούσες σε λιγότερο μαζικές μορφές. 

όπως οι προσωπικές, εταιρικές ή άλλες ιστοσελίδες πρωτοπόρων χρηστών του 

Διαδικτύου. Από το 1994, ένας φοιτητής αμερικανικού κολλεγίου, ο Justin Hall, είχε 

ξεκινήσει να δημοσιεύει στο Διαδίκτυο το ημερολόγιο του και για το λόγο αυτό 

αναφέρεται στην Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia σαν πρωτοπόρος των 

ιστολογίων (βλέπε http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Hall). Το 1998 υπήρχαν 

ελάχιστες ιστοσελίδες με μορφή παραπλήσια του ιστολογίου. Βασικό στοιχείο για την 

ανάπτυξή τους ήταν η σύνταξη λιστών με αντίστοιχες ιστοσελίδες. Ο πρώτος που 

συνέταξε μια τέτοια λίστα ήταν ο Jesse James Garrett, συντάκτης της ιστοσελίδας 

Infoshift (Blood, 2000). Το Νοέμβριο του ίδιου έτους έστειλε αυτή τη λίστα στον 

Cameron Barrett ο οποίος δημοσίευσε τη λίστα στο Camworld και όσοι διέθεταν 

ιστολόγιο και δεν είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα άρχισαν να του στέλνουν τις 

διευθύνσεις των ιστοχώρων (URL) τους για να τους συμπεριλάβει. Έτσι, ξεκίνησε να 

δημιουργείται μια κοινωνία αφού ήταν εύκολο να παρακολουθεί κανείς  όλα τα 

ιστολόγια που βρίσκονταν στη λίστα του Cameron. Η λίστα αυτή μάλιστα αποτελεί 

τον πρόδρομο της λίστας  blogroll η οποία αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο και 

που την περιέχουν και σήμερα τα περισσότερα ιστολόγια.  Το 1999 η Brigitte Eaton 
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συνέταξε μια λίστα με όλα τα ιστολόγια που η ίδια ήξερε και δημιούργησε το 

Eatonweb Portal (Blood, 2000). Το κριτήριο της Eaton για το τι προϋπόθεση πρέπει 

να πληροί μια ιστοσελίδα για να θεωρείται ιστολόγιο ήταν οι εξής: κάθε καταχώρηση 

να διαθέτει και ημερομηνία. Το θέμα του τι είναι και τι όχι ιστολόγιο απασχόλησε 

πολύ όλους τους δημιουργούς τους αλλά, επειδή η λίστα της του Eatonweb Portal 

ήταν η πιο πλήρης, κυριάρχησε το κριτήριο της. 

Τον Ιούλιο του 1999 εμφανίστηκε το Pitas, το πρώτο εργαλείο για να μπορεί ο 

καθένας να δημιουργεί το δικό του ιστολόγιο (Blood, 2000) και τον Αύγουστο η 

εταιρεία Pyra παρουσίασε το Blogger. Tα ιστολόγια άρχισαν να εξαπλώνονται 

ραγδαία μετά το 1999, όταν ο Evan Williams και η Meg Hourishan κυκλοφόρησαν το 

μόνιμα διασυνδεδεμένο λογισμικό blogger.com, το οποίο αγοράστηκε από την 

Google το 2003 (Gillmor, 2003). 

Η περίοδος όπου τα ιστολόγια γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή είναι από το 2004 

και μετά (Ανδριωτάκης, 2007), όπου με αφορμή τις αμερικανικές εκλογές έγιναν 

ευρέως γνωστά με αποτέλεσμα να  σημειωθεί  ραγδαία αύξηση των ενδιαφερομένων 

χρηστών, αλλά και αύξηση του αριθμός των διαθέσιμων στο Διαδίκτυο δωρεάν 

υπηρεσιών και λογισμικών που κάνουν εφικτή την εύκολη δημιουργία ιστολογίων.   

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των ιστολογίων οδήγησαν επιχειρήσεις και 

οργανισμούς να αναζητήσουν τρόπους για να τα εκμεταλλευτούν. Στον 

επιχειρηματικό κόσμο, τα ιστολόγια θεωρούνται περιβάλλοντα για χρήσιμη 

ανταλλαγής γνώσεων (Festa, 2003) και από πολλούς αντιμετωπίζονται ως μέσο για 

την άτυπη ανταλλαγή ιδεών (Kosonen et al., 2007). Κατά τους Jüch και Stobbe 

(2005), τα ιστολόγια είναι  μια ιδανικός τρόπος για εταιρική επικοινωνία, ενώ 

θεωρείται ότι μπορούν να αποτελέσουν το βάθρο για  μελλοντικά κέρδη (Lu & Hsiao, 

2007). Εταιρείες όπως η Microsoft και η IBM ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να 

διατηρούν ιστολόγιο (Du & Wagner, 2006) ενώ η Disney διαμοιράζει πληροφορίες 

μέσω ενός εσωτερικού ιστολογίου της ομάδας (Guo et al., 2008). Οι εταιρείες 

χρησιμοποιούν τα ιστολόγια, προκειμένου να διαφημιστούν και να λάβουν άμεση 

ανατροφοδότηση από τους πελάτες, επιτρέποντας στο κοινό να διατυπώσει τις 

παρατηρήσεις του  (Hepburn, 2007).  Οι εταιρείες Southwest Airlines και Starwoods 

Hotels and Resorts διατηρούν δικά τους επίσημα ιστολόγια (Dwivedi et al., 2007). 

Εταιρείες όπως η Nike και η Paramount χρησιμοποιούν τα ιστολόγια σαν  ένα τρόπο 

προσέγγισης πιθανών πελατών (Hsu & Lin, 2008) ενώ η  Amazon.com χρησιμοποιεί 
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ένα ιστολόγιο  προκειμένου να ανακοινώνει βελτιώσεις του προϊόντος και την παροχή 

υποστήριξης (Guo et al., 2008).  

Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα ιστολόγια μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να μοιραστούν τις μαθησιακές εμπειρίες τους και να εκφράσουν τις σκέψεις 

τους στον ή (Maag, 2005). Επίσης  παρέχουν το μέσο για εκτενείς συζητήσεις πέραν 

των ωρών μαθημάτων (Betts & Glogoff 2004) και τελικά για αναβάθμιση του 

επιπέδου σπουδών (Kim, 2008). Οι  Hoogenboom et al.  (2007), επισήμαναν την 

δυνατότητα τους για  υποστήριξή στη διαδικασία και της κοινωνικής  μάθησης. 

Ο Fuchs (2007) τόνισε τη δυνατότητα των ιστολογίων να προωθούν τη 

συνεργασία και τη συμμετοχή σε κοινωνικά συστήματα.   

Η εξάπλωση του φαινόμενου των ιστολογίων οδήγησε τους Foot και Schneider 

(2004) στην δημιουργία του όρου blogosphere στο σύγγραμμά τους “Τhe Web as an 

Object of Study”. Ο όρος αποδόθηκε στα ελληνικά με τη λέξη «μπλογκόσφαιρα».    

 
 

2.3.3 Διασύνδεση ιστολογίων 

Τα ιστολόγια μπορεί να περιέχουν υπερσύνδεσμους προς άλλες πηγές 

πληροφοριών στο διαδίκτυο ενώ πιο συνηθισμένο είναι να περιέχουν, όπως εχει ήδη 

αναφερθεί,  υπερσύνδεσμους  προς  άλλα ιστολόγια. Σύμφωνα με τους Drezner και 

Farrell (2004: 5) τα ιστολόγια είναι «δικτυακές οντότητες» με την έννοια ότι 

«βασίζονται στις υπερσυνδέσμους και η επιτυχία τους εξαρτάται από αυτό ακριβώς 

το γεγονός» (Williams & Jacob, 2004). Με την ενσωμάτωση  υπερσυνδέσμων στα 

ιστολόγια προωθείται η δημιουργία κοινωνικών δικτύων μεταξύ των ιστολογίων και 

κατ’ ουσία των δημιουργών τους (Du & Wagner, 2006). Τα ιστολόγια δημιουργούν 

και συντηρούν ισχυρές δικτυακές κοινότητες  μέσω των υπεσυνδέσμων τους οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στα blogroll τους, στα σχόλια επί των  δημοσιεύσεων τους, εντός 

των δημοσιεύσεων  και τα «trackbacks» (Sigala, 2008) τα οποία θα περιγραφούν 

παρακάτω. 

Ο δημιουργός ενός ιστολογίου παραθέτει  τα   blogroll προκειμένου να 

υποδείξει πως και ο ίδιος επισκέπτεται και διαβάζει το περιεχόμενο των ιστολογίων 

αυτών και κατά συνέπεια τα προτείνει προς ανάγνωση και στους επισκέπτες του 

δικού τους ιστολογίου. Τα  blogroll υπάρχουν σχεδόν από την αρχή της εξέλιξης  των 

ιστολογίων και είναι ένα μέσο με το οποίο επισκέπτες κάποιων ιστολογίων μπορούν 
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να ανακαλύψουν και νέα ιστολόγια παρόμοιου περιεχομένου και ενδιαφέροντος 

(Marlow, 2004). Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, οι  Drezner και Farrell (2004) 

σημείωσαν πως τα blogroll σκιαγραφούν την ταυτότητα  των ενδιαφερόντων και των 

προτιμήσεων των δημιουργών των ιστολογίων από τα οποία προέρχονται, 

τοποθετώντας τα με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά στην  μπλογκόσφαιρα. Μέσω των 

blogroll οι δημιουργοί τους δείχνουν τον δρόμο προς άλλα ιστολόγια με τους 

δημιουργούς των οποίων μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Οι Albrecht et al. 

(2007:506) χαρακτήρισαν  αυτήν την διαδραστικότητα των ιστολογίων  με τον όρο 

«διασύνδεση των ιστολογίων». 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαδραστικότητα των ιστολογίων 

επιτυγχάνεται με: 

 
• τα σχόλια, τα οποία επιτρέπουν στους επισκέπτες ενός ιστολογίου να 

διατυπώσουν την άποψη τους επί κάποιας δημοσίευσης. Τα σχόλια είναι οι 

απαντήσεις κατά μία έννοια των επισκεπτών ενός ιστολογίου στις 

καταχωρήσεις του δημιουργού του (Marlow, 2004:3). Παρατίθενται με 

χρονολογική σειρά με βάση την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και 

αποτελούν την πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών στην μπλογκόσφαιρα 

(Drezner & Farrell 2004; Mishne & Glance 2006). Κατά τους Lu και Hsiao,  o 

όγκος των διακινουμένων αυτών πληροφοριών αποτελεί καθοριστική 

παράμετρο της αξίας του περιεχομένου που φιλοξενείται στα ιστολόγια 

(2007:346).  

• Τους υπερσύνδεσμους εντός των καταχωρημένων δημοσιεύσεων που 

παραπέμπουν σε δημοσιεύσεις άλλων ιστολογίων. 

• τα «trackbacks», τα οποία είναι ένα σύστημα ειδοποίησης σχετικά με μια 

παραπομπή (Brady, 2005), το οποίο ενημερώνει τον δημιουργό ενός 

ιστολογίου ότι σε ένα άλλο ιστολόγιο καταχωρήθηκε δημοσίευση που 

περιέχει παραπομπή προς δημοσίευση του δικού του ιστολογίου. Αν δύο 

ιστολόγια της μπλογκόσφαιρας έχουν δυνατότητα  trackbacks, τότε η 

παραπομπή εντός μιας δημοσίευσης στο πρώτο ιστολόγιο προς μια 

δημοσίευση του δεύτερου ιστολογίου καθιστά δυνατή την ενημέρωση της 

δημοσίευσης και του δεύτερου με παραπομπή προς το πρώτο. (Marlow, 2004).  
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• Τα «pingbacks» τα οποία είναι αυτοματοποιημένα trackbacks όπου κατά την 

καταχώρηση μιας παραπομπής εντός μιας δημοσίευσης, αυτή ανακαλύπτεται 

αυτόματα από το λογισμικό που υποστηρίζει το ιστολόγιο και στέλνεται 

επίσης αυτόματα ένα trackback στο URL που παραπέμπει. Στα trackback αυτό 

γινόταν με παρέμβαση του καταχωρούντος (βλέπε http://codex.wordpress.org/ 

Introduction_to_Blogging#Pingbacks). 

 
Στην μπλογκόσφαιρα υπάρχουν εκατομμύρια ιστολόγια αλλά για κάθε 

κοινότητα ιστολογίων που δραστηριοποιούνται εντός της ίδιας θεματικής ενότητας 

μόνο ελάχιστα έχουν πραγματικά μεγάλο αναγνωστικό κοινό (Wagner & Bolloju, 

2005). Η συντριπτική πλειοψηφία των ιστολογίων διαβάζεται μόνο από συγγενείς και 

φίλους του δημιουργού τους και μόνο λίγα διακεκριμένα ιστολόγια  διαβάζονται από 

πραγματικά μεγάλο πλήθος επισκεπτών (Jackson, 2006:295). Μάλιστα, η διεξαγωγή 

δικτυακής συζήτησης  λαμβάνει συνήθως χώρα εντός των διακεκριμένων αυτών 

ιστολογίων   (Herring et al., 2004). Τα ιστολόγια αυτά που είναι και τα πιο δημοφιλή,  

συγκεντρώνουν, όπως σημειώθηκε σε προηγούμενο σημείο, ένα μεγάλο αριθμό 

υπερσυνδέσμων προερχόμενους από άλλα ιστολόγια. Οι δημιουργοί τους θεωρούνται 

συνήθως «αυθεντίες» στη θεματική περιοχή εντός της οποίας το ιστολόγιο τους 

δραστηριοποιείται και απολαμβάνουν υψηλής εκτίμησης από τα υπόλοιπα μέλη της 

κοινότητας.  

 

2.3.4 Η ελληνική μπλογκόσφαιρα 

Η χρήση των ιστολογίων είναι πλέον ευρύτατα διαδεδομένη καις στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με έρευνα του Ζαφείρη Καραμπάση (2007) με τίτλο «Το blogging στην 

Ελλάδα : Προφίλ, κίνητρα και πρακτικές των ελληνόφωνων bloggers», ο συχνότερα 

συναντώμενος ελληνόφωνος κάτοχος ιστολογίου είναι γένους αρσενικού και έχει 

ηλικία γύρω στα 30. Έχει τουλάχιστον ένα πτυχίο, πιθανώς και μεταπτυχιακό, και 

πιθανότατα ζει στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Εργάζεται σε θέση 

πλήρους απασχόλησης και συνήθως κατέχει θέση σχετική με τις ΤΠΕ, τα ΜΜΕ ή την 

εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις του σχετικά με τα  παραδοσιακά ΜΜΕ, 

αυτές είναι  το ραδιόφωνο, και κατόπιν τα έντυπα μέσα και η τηλεόραση. Αφιερώνει 

σε καθένα από αυτά λιγότερο από μία ώρα, χρόνος πολύ μικρότερος από τις 4 ώρες 

που υπολογίζεται ότι αφιερώνει στο Διαδίκτυο ημερησίως. Η πρόσβαση του γίνεται 
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συνήθως από το σπίτι του μέσω DSL σύνδεσης, την οποία χρησιμοποιεί για 

τουλάχιστον 8 χρόνια. Ο ίδιος αξιολογεί τις γνώσεις του γύρω από την επιστήμη των 

υπολογιστών  ως παραπάνω από μέτριες. Διατηρεί ένα προσωπικό ιστολόγιο  μέσω 

υπηρεσίας που τα παρέχει, χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και τα  κυριότερα κίνητρα που 

τον ωθούν στη «ιστολογογραφία»  είναι η προσωπική ευχαρίστηση που αυτή του 

προσφέρει και η διάθεση  του να ασκήσει επιρροή σε «άλλους ανθρώπους που μπορεί 

να ενδιαφέρονται». Η επισκεψιμότητα του προσωπικού του ιστολογίου είναι 

μικρότερη από 100 άτομα καθημερινά τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει. 

Η θεματολογία των καταχωρήσεων του είναι πολυδιάστατη και συνήθως αφορά στον  

πολιτισμό, στην προσωπική ή στη δημόσια ζωή, ενώ στο ιστολόγιο του δεν 

αναρτώνται διαφημίσεις. Οι πιο δημοφιλείς μορφές υλικού που χρησιμοποιεί είναι το 

γραπτό κείμενο και η φωτογραφία. 

Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 30 τοις εκατό  των ελλήνων κατόχων 

ιστολογίων. Η θεματολογία τους αγγίζει περισσότερο το προσωπικό επίπεδο και τον 

πολιτισμό  και οι λόγοι που τις ωθούν στη δημιουργία ιστολογίων σχετίζονται με την 

«ημερολογιακή έκφραση», την «επικοινωνία με φίλους» και τη «δημιουργική 

γραφή». Τείνουν να λειτουργούν περισσότερο ανώνυμα από τους άνδρες και να 

αναρτούν περισσότερα σχόλια σε άλλα ιστολόγια, γεγονός που ερμηνεύεται από τον 

διεξάγοντα την έρευνα ως συναισθηματικά παρακινούμενο. 

Οι μισοί περίπου έλληνες δημιουργοί ιστολογίων  ισχυρίζονται ότι αφιερώνουν 

πάνω από δέκα ώρες την εβδομάδα στην ενασχόλησή τους με τα ιστολόγια τους. 

Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, όταν για την  ιστολογογραφία καταναλώνεται 

τέτοιας τάξης μεγέθους εβδομαδιαίος χρόνος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα θέματα 

που προσεγγίζονται να σχετίζονται με τη «δημόσια σφαίρα» και τον «πολιτισμό» ενώ 

τα κίνητρα να είναι η «απόκτηση γνώσης», η «δημιουργία κοινότητας συνεργασίας», 

η «διατήρηση ιστοτόπου» και η «άσκηση επιρροής». Επίσης ενδέχεται να μην 

δημοσιοποιείται  η πραγματική ταυτότητα του δημιουργού του ιστολογίου, η 

νοοτροπία κατά τη συγγραφή  να τείνει να ταυτίζεται με αυτή της παραδοσιακής 

δημοσιογραφίας ενώ είναι συναντάται συχνά η παράθεση  υπερσυνδέσμων προς άλλα 

ιστολόγια ή ιστοσελίδες.  Με τα υψηλά επίπεδα ενασχόλησης με την ιστολογογραφία 

σχετίζονται επίσης τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και λιγότερο αυτά 

των ΜΜΕ. 
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Τέλος, η συντριπτική πλειονότητα των κατόχων ιστολογίων ασχολείται με 

θέματα όπως η εξακρίβωση της εγκυρότητας των ειδήσεων που μεταδίδουν τα ΜΜΕ 

(Glaser, 2004), η παραπομπή με υπερσυνδέσμους προς τις αντίστοιχες πηγές και η 

νύξη επίκαιρων ζητημάτων,  παρέχοντας στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων τη δυνατότητα σχολιασμού στις καταχωρήσεις τους. 

 
 

2.3.5 Ιστολόγια και συμμετοχική  δημοσιογραφία των πολιτών 

Μια εξαιρετικά σημαντική εφαρμογή  των ιστολογίων σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν είναι η  επονομαζόμενη  

διαδικτυακή  δημοσιογραφία (Dimitrova & Neznanski, 2006). Εφόσον ότι εγγράφεται 

στην μπλογκόσφαιρα είναι δημόσιο, καθετί που εμφανίζεται στις οθόνες των 

χρηστών, θεωρείται δημοσιογραφικό προϊόν. Ανεξάρτητα από τη φύση του, στην 

ουσία πρόκειται για δημοσιογραφία. Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε ο όρος  

«δημοσιογραφία των πολιτών». Τα ιστολόγια είναι σε μεγάλο βαθμό το μέσο μαζικής 

επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των πολιτών. Ο δημοσιογράφος και 

συγγραφέας Dan Gillmor  (2006) επιστρατεύει παραδείγματα και θεωρητικά σχήματα 

προκειμένου να αποδείξει ότι το Διαδίκτυο και τα ιστολόγια είναι η πρωτογενής 

δημοσιογραφία, απ' τον κόσμο, για τον κόσμο. Επίσης αναφέρει ότι σε μια εποχή 

όπου η κοινή γνώμη εκφράζει μια αυξανόμενη δυσπιστία για το ρόλο και το έργο των 

δημοσιογράφων,  το να αρχίσουμε να ακούμε,  φαίνεται σαν ένας καλός τρόπος να 

βελτιώσουμε τη σχέση μας με το κοινό.  Ο  Gillmor ουσιαστικά υπερασπίζεται, αλλά 

και εφαρμόζει  τη διάδραση και το διάλογο με τον πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη  

σχόλια, ρεπορτάζ και απόψεις προερχόμενα από τους αναγνώστες του, στο 

καθημερινό δημοσιογραφικό του έργο. 

Το νέο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, όπως εξελίσσεται, δίνει τη 

δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του ρόλου του δημοσιογράφου (Lasica, 2001). Η 

τεχνολογική  μετεξέλιξη του απλού διαδικτύου στο  συμμετοχικό διαδίκτυο με 

εφαρμογές του όπως τα ιστολόγια, έχει συμβάλει στη αποσύνθεση του παραδοσιακού 

μοντέλου δημοσιογραφίας, η οποία δίνει σταδιακά τη θέση της στη νέα μορφή 

δημοσιογραφίας των πολιτών.  Ιδιαίτερα με τα ιστολόγια, οι πολίτες καθίστανται 

ταυτόχρονα παραγωγοί και διακινητές περιεχομένου (Wall, 2004). Καθημερινοί 

άνθρωποι λοιπόν μπορούν να παρουσιάσουν στα ιστολόγια τους τα γεγονότα υπό την 
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δική τους οπτική, να γίνουν συνδιαμορφωτές της ειδησεογραφίας και  να δώσουν το 

δικό τους στίγμα στην ενημέρωση (Lasica, 2002).  

Η δημοσιογραφία των πολιτών προβάλλεται συχνά πυκνά ως το αντίβαρο 

κόντρα στην υποκινούμενη, καθεστωτική και πολλές φορές διεφθαρμένη 

δημοσιογραφία (Kaye, 2006). Τα ιστολόγια δίνουν φωνή σε όλους, οι οποίοι μπορούν 

να εκπέμπουν τις «ειδήσεις από το δικό τους δωμάτιο» (Ανδριωτάκης, 2007) 

αναδεικνύοντας  τις αξίες της ισηγορίας και του πλουραλισμού. Είναι το πλέον 

αντικειμενικό μέσο, διότι συνθέτει τις υποκειμενικές απόψεις χιλιάδων πολιτών.  Η 

αρθρογραφία των ιστολογίων με ποικίλη θεματολογία, η συμμετοχική παραγωγή 

ειδήσεων (Τσακαρέστου, 2007) και η δημιουργία περιεχομένου απευθείας από τους 

ίδιους τους χρήστες μεταβάλλουν συνεχώς το παραδοσιακό δημοσιογραφικό τοπίο. 

Δίνουν νέες προοπτικές και μια άνευ προηγουμένου δυναμική στις δυνατότητες 

έκφρασης (Scott, 2004). 

Τα συμβατικά μέσα δεν γίνεται να παραβλέψουν αυτές τις ριζικές αλλαγές, 

γιατί αν επιμείνουν στον παραδοσιακό τους ρόλο, κινδυνεύουν να 

περιθωριοποιηθούν. Αναμφισβήτητα, έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή, στην οποία 

οι πολίτες ναι μεν   στρέφονται στα παραδοσιακά μέσα και δημοσιογράφους για μια 

πρωτογενή ενημέρωση, παράλληλα όμως ζητούν όλο και περισσότερο να γίνουν 

μέρος μιας πιο συμμετοχικής και ταυτόχρονα παραγωγικής διαδικασίας. Οι 

παραδοσιακές εφημερίδες αφουγκράζονται τις τάσεις της εποχής και εκδίδονται 

πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή ενώ περιλαμβάνουν και παράπλευρα ιστολόγια των 

δημοσιογράφων που αρθρογραφούν σ’ αυτές (Robinson, 2006) αναγκαζόμενες  να 

γίνουν ολοένα και πιο διαδραστικές μέσα από τη δυνατότητα σχολιασμού των 

ειδήσεων από τους αναγνώστες.  

Η νέα μορφή  δημοσιογραφίας χαρακτηρίζεται από  ανεξάρτητο λόγο και από 

τη δυνατότητα για  διαμόρφωση μιας ατζέντας (Cornfield et al., 2005), η οποία 

αγγίζει τα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των πολιτών και στην ιδανική 

της έκφανση δεν υποκινείται από πολιτικά ή εμπορικά συμφέροντα. Με αυτό το 

σκεπτικό τα ιστολόγια συμβάλλουν στην ανάδειξη της δημοσιογραφίας των πολιτών 

ως το αντίβαρο στην μονόδρομη ειδησεογραφία, διακατεχόμενο από αξίες όπως η 

πολυσυλλεκτική πληροφόρηση και η κοινωνικοποίηση της γνώσης.   

Παράλληλα, η συμμετοχική δημοσιογραφία των ιστολογίων θεωρείται  πεδίο 

εκδημοκρατισμού και εξωκοινοβουλευτικής έκφρασης του δημόσιου συμφέροντος, 



Web 2.0 – Ιστολόγια 
 

 81

στο οποίο πρεσβεύεται αναμφίβολα η   τάση για πραγματική δημοκρατία στην 

παραγωγή και διακίνηση ιδεών και γνώσης σε μια κοινωνία ίσων και ελεύθερων 

συνομιλητών. 

Η δημοσιογραφία των πολιτών  στα ιστολόγια είναι συνήθως ανεξάρτητη. Ο 

πολίτης δημοσιογράφος  δημοσιεύει τη γνώμη ή την έρευνά του ελεύθερα, χωρίς την 

έγκριση κάποιου ανώτερου. Η έμπνευση και η θέληση του να πράξει σαν 

δημοσιογράφος πηγάζει από την κατοχή του μέσου διοχέτευσης της γνώμης ή των 

ειδήσεων του και από την πρωτογενή του πληροφόρηση. Το τσουνάµι που έπληξε τα 

νοτιοδυτικά παράλια της Ασίας το Δεκέμβριο του 2004, αλλά και το τρομοκρατικό 

χτύπημα στο µετρό του Λονδίνου το φθινόπωρο του 2005, ήταν μερικά απ' τα μεγάλα 

διεθνή γεγονότα τα οποία κάλυψαν οι ιστολόγοι, που τύχαινε να βρίσκονται επιτόπου, 

στα σημεία των γεγονότων. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ εκμεταλλεύτηκαν το φαινόμενο 

αυτό και το χρησιμοποίησαν ως πηγή τους για την ενημέρωση του κοινού τους, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι ως πρωτογενής μορφή δημοσιογραφίας (grassroots 

journalism), οι καταχωρήσεις ειδήσεων στα ιστολόγια  έχει ήδη αναγνωριστεί. 

Σήμερα, χιλιάδες δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ ανά τον κόσμο, διαβάζουν ιστολόγια 

για έγκυρη ενημέρωση.    

Η κατάργηση της αυθεντίας του δημοσιογράφου, συμβαίνει πλέον δημόσια 

στην μπλογκόσφαιρα, όταν ειδήσεις και γνώμες σχολιάζονται ανοιχτά και τίθενται 

προς επαλήθευση. Ο ερασιτεχνισμός των κάτοχων ιστολογίων αντιμετωπίζεται με 

επιείκεια  ως προς την προχειρότητα των ειδήσεων που δημοσιεύει, υποκινούμενος 

από  μεράκι του για το συγκεκριμένο λειτούργημα (Allan, 2002). Παίρνοντας ως 

δεδομένο την ανιδιοτέλειά του, θεωρείται ότι  εκφέρει τις απόψεις του µε ειλικρίνεια, 

χωρίς ν' αποκρύπτει κάτι ή να ψεύδεται (Allan, 2002).  Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι 

στοχεύει σε κάποιο είδος δημοτικότητας ή στην προσωπική προβολή, το κίνητρο του 

αξιολογείται από ορισμένους ως πολύ λιγότερο επικίνδυνο, απ' ότι το καθαρό 

οικονομικό κέρδος.  

Ένας ιδιοτελής δημοσιογράφος έχει συμφέρον να παρουσιάσει στο ιστολόγιό 

του την αλήθεια που δεν μεταδίδει κανείς, διότι έτσι θα προσελκύσει επιπλέον 

αναγνώστες, επιπλέον αναγνώριση και πιθανά κέρδη. Μεγάλες εφημερίδες και 

τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν κατά καιρούς υποστεί  πλήγμα στην αξιοπιστία τους, 

εξαιτίας δηµοσιογράφων που μετέδωσαν πλαστά ρεπορτάζ, ψεύτικες ειδήσεις, ή 

έκαναν κατάχρηση της ελευθερίας της γνώμης. Αντίθετα,  ο ερασιτέχνης ιστολόγος, 
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ως λάτρης της ερασιτεχνικής δημοσιογραφίας, της δημοσίευσης της γνώμης, της 

ανάλυσης ή του ρεπορτάζ,  έχει αρκετές πιθανότητες να θεωρηθεί πηγαία  άξιος της 

εμπιστοσύνης του κοινού.     

Συμπερασματικά, η δημοσιογραφία των πολιτών μέσα από τα  ιστολόγια είναι 

για πολλούς η απάντηση  μέσω της ενεργούς συμμετοχής που δίνουν οι πολίτες  με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας στη μειωμένη αξιοπιστία των ΜΜΕ. Ο Graf το 2006 έγραψε 

ότι τα ιστολόγια μέσα σε πολύ λίγα χρόνια κατάφεραν να υπερβούν τα κυρίαρχα 

ΜΜΕ με το να καταστούν ένα  δημοφιλέστατο πεδίο πολιτικής συζήτησης. Τα 

πολιτικά ιστολόγια έχουν πολλές φορές εκθέσει τα κυρίαρχα ΜΜΕ με το να 

εντοπίσουν και να συμπληρώσουν «κενά» στην ενημέρωση ενώ  μερικές φορές 

μπορούν να καθορίζουν τα θέματα  ημερήσιας διάταξης τους.  

Οι παράγοντες της  επιτυχίας των πολιτικών ιστολογίων εντοπίζονται στο 

γενικότερο πλαίσιο της κατακόρυφης μείωσης της αξιοπιστίας των παραδοσιακών 

ΜΜΕ (Drezner & Farrell, 2008). Σε έρευνες ερωτηματολογίων, οι πολίτες 

υποστηρίζουν με αυξητικές τάσεις ότι   στην προσπάθεια τους να βρουν μια 

εναλλακτική πηγή πληροφόρησης θεωρούν ότι είναι ώρα να δοκιμάσουν τους 

ιστολόγους που   μοιάζουν να είναι  υποκειμενικοί και δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως 

να έχουν τίποτα να κρύψουν. Σε  έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια  

προεκλογικής περιόδου, το 45 τοις εκατό των αμερικανών πολιτών δήλωσε ότι 

πίστευε λίγο ως καθόλου αυτά που διάβαζε στις καθημερινές εφημερίδες 

σκιαγραφώντας την τάση ότι η αδιαμεσολάβητη  πολιτική ενημέρωση κέρδιζε έδαφος 

ως πιο αυθεντική και πιο ειλικρινής.   

 
 

2.3.6 Ιστολόγια και πολιτική 

Όπως καθετί στις ανθρώπινες κοινωνίες, έτσι και η πολιτική ήταν αδύνατο να 

μην επηρεάζεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας (Chadwick, 2006). Στο πέρασμα 

της ιστορίας, η πολιτική είναι πάντα συνδεδεμένη με την   εξέλιξη και την πρόοδο 

των ερευνών και των εφευρέσεων και πάγια παρατηρείται να επιστρατεύονται τα 

προϊόντα της εξέλιξης  προκειμένου να προωθούνται ζητήματα και να εκπληρώνονται 

στόχοι (Ανδριωτάκης, 2007). Τα ιστολόγια δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

εξαίρεση με αποτέλεσμα να ήταν θέμα χρόνου να δημιουργηθούν αυτά των οποίων η 

θεματολογία άπτεται  πολιτικών ζητημάτων. 
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Τα πολιτικά ιστολόγια «είναι μια νέα μορφή πολιτικής έκφρασης και 

συμμετοχής ενώ έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την πολιτική και τον 

πολιτικό λόγο» (McKenna & Pole, 2004; Wallsten 2005). Επίσης,  έχουν περιγραφεί 

ως ένας εναλλακτικός δίαυλος για τη διάδοση των πληροφοριών και ως μέσο 

κινητοποίησης λόγω της  ικανότητάς τους να διαδώσει ειδήσεις πολύ γρήγορα 

(Albrecht et al., 2007; Kahn και Kellner, 2004), Για άλλους θεωρείται ως «μια 

αξιόπιστη πηγή που παρέχει  βάθος και στοχαστική ανάλυση (Andrews, 2003; 

Johnson & Kaye, 2004; Regan, 2003), και ως «φύλακες των πληροφοριών και 

ειδήσεων» (Pedley, 2005). Οι Herring et al. (2004) υποστήριξαν ότι τα πολιτικά 

ιστολόγια  έχουν την δυνατότητα μετασχηματισμού και εκδημοκρατισμού της 

κοινωνίας, ενώ ο Walker (2007) χαρακτήρισε τα ιστολόγια «ένα είδος κριτικής» 

τονίζοντας την ελκυστικότητά τους για μετάδοση πολιτικών μηνυμάτων. Σύμφωνα με 

τον Kim (2007), τα ιστολόγια αποτέλεσαν το πιο δημοκρατικό «μέσο» στην ιστορία. 

Ο πρώτος ιστολόγος που επηρέασε την πολιτική επικαιρότητα, όπως 

παρουσιάζεται τουλάχιστον σε σύγχρονα δημοσιογραφικά εγχειρίδια και μελέτες, 

είναι ο Matt Drudge (Ανδριωτάκης, 2007) ο οποίος τον Ιανουάριο του 1998 έγινε 

διάσημος αποκαλύπτοντας στο «ιστολόγιο» του το σκάνδαλο Lewinski. Από τότε, 

πλήθος περιστατικών επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των ιστολογίων να επηρεάσουν 

την πολιτική επικαιρότητα: 

 
• Το Δεκέμβριο του 2002 ο πολιτικός Trent Lott παραιτήθηκε από ηγετική θέση 

της Γερουσίας των ΗΠΑ, εξαιτίας προσβλητικών απόψεων που εξέφρασε σε 

εκδήλωση λίγες ημέρες πριν. Το σκάνδαλο έφεραν στην επιφάνεια πολίτες 

που συμμετείχαν σε σχολιασμό ιστολογίων.  Τα παραδοσιακά ΜΜΕ δεν είχαν 

τότε αντιληφθεί το γεγονός.  

• Το 2004 αναρτήθηκαν σε ιστολόγιο οι πρώτες φωτογραφίες νεκρών 

Αμερικανών στρατιωτών που επέστρεψαν από το Ιράκ. Οι φωτογραφίες 

έγιναν την επομένη, θέμα στα πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου.  

• Το CBS ζήτησε συγνώμη για ψευδές ρεπορτάζ της εκπομπής «60 λεπτά», που 

αναφερόταν στη θητεία του Αμερικανού προέδρου. Τα έγγραφα που 

αποκάλυψαν τα ψεύδη, αναρτήθηκαν σε ιστολόγιο λίγα μόλις λεπτά μετά την 

εκπομπή. 
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• Δύο ημέρες μετά το τσουνάμι δημοσιεύτηκαν βίντεο χωρίς περικοπές της 

τραγωδίας, σε ιστολόγιο κάποιου Άγγλου τουρίστα. Οι ίδιες εικόνες έγιναν 

θέμα στα ελληνικά κανάλια, τουλάχιστον ένα μήνα μετά. 

• O Νικολά Σαρκοζύ θέτει χωρίς φόβο τις απόψεις του σε διάλογο και 

αναμεταδίδει τις τηλεοπτικές συζητήσεις του, στο προσωπικό του ιστολόγιο. 

• Το 2006 στη Γερμανία, πολιτική καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «εσύ είσαι η 

Γερμανία» αποσύρθηκε, δημιουργώντας τεράστιο πολιτικό θέμα. Αιτία, οι 

Γερμανοί που στα ιστολόγια που διατηρούσαν ανακάλυψαν τις ομοιότητες με 

παρόμοιο σύνθημα του Χίτλερ, αναρτώντας ως απόδειξη φωτογραφίες από 

συνέδριο των Ναζί του 1935. 

 
Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το ιστολόγιο ως καθαρά πολιτικό μέσο 

ήταν στις αμερικανικές εκλογές του 2004 (Williams et al., 2005; Albrecht et al., 

2007). Ο υποψήφιος που το ανέδειξε ήταν ο δημοκρατικός Howard Dean. Ο Dean, 

ξεκινώντας µε ελάχιστα χρήματα και μηδαμινούς ενεργούς υποστηρικτές, έφτασε µε 

τη βοήθεια των ιστολογίων να αποτελεί φαβορί για το χρίσμα των δημοκρατικών. 

 Τα πολιτικά ιστολόγια παρατηρήθηκε επίσης ότι  έχουν και  μεγάλη επιρροή σε 

εκστρατείες χρηματοδότησης πολιτικών υποψηφίων. Ο Dean, στο διάστημα της 

προεκλογικής του περιόδου, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό που κατάφερε ποτέ 

ένας υποψήφιος να κερδίσει από διαδικτυακές δωρεές (Graf, 2006). Επιπλέον, 

πολλαπλασίασε τον αριθμό των οργανωμένων υποστηρικτών του, χρησιμοποιώντας 

τα ιστολόγια ως μέσα για τις συναντήσεις τους, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά και 

μάλιστα με μεγάλη επιτυχία αυτό το είδος προεκλογικής καμπάνιας. Τη νέα αυτή 

προεκλογική μέθοδο χρησιμοποίησαν  κι άλλοι κατοπινοί υποψήφιοι όπως ο  

μετέπειτα Πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush Jr.  

Η αμερικανική εκλογική αναμέτρηση του 2004 ανέδειξε το φαινόμενο των 

ιστολογίων ιδιαίτερα έντονα (Keren, 2006). Τα δέκα πιο δηµοφιλή πολιτικά 

ιστολόγια συγκέντρωσαν κατά την προεκλογική περίοδο 28 εκατομμύρια επισκέψεις 

αναγνωστών, ένας αριθμός που ισούνταν  µε τους επισκέπτες των ιστοσελίδων των 3 

μεγαλύτερων καλωδιακών δικτύων ειδήσεων.  
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2.3.6.1 Η πολιτική ισχύς των ιστολογίων 

Η πολιτική δύναμή των ιστολογίων δεν  βασίζεται τόσο στο σχετικό με την 

πολιτική περιεχόμενο, το οποίο συχνά ελέγχεται ως προς την αντικειμενικότητα. 

Ούτε βεβαίως εντοπίζεται στο μεγάλο πλήθος του αναγνωστικού τους κοινού το 

οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται σε ένα μικρό κύκλο επισκεπτών. 

Εντοπίζεται στην ελευθερία του λόγου, που απελευθερώνει την ατομική έκφραση και 

επιτρέπει την κριτική σκέψη (Chaundhry, 2006). Καθένας μπορεί να σχολιάσει κάτι 

σε σχέση με την πολιτική, αρκεί να του κεντρίσει το ενδιαφέρον (Johnson et al., 

2007). Παράλληλα όμως, οποιοσδήποτε αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να 

συμπληρώσει την αρχική άποψη του συγγραφέα προσθέτοντας σχόλια στις 

καταχωρήσεις και να καταθέσει την κριτική του χωρίς περιορισμούς. Προκύπτει έτσι 

μια μεγάλη διαφορά στα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας που αποκαθίσταται, η 

οποία είναι αμφίδρομη  σε σχέση με τα μονόδρομα μέσα όπως οι εφημερίδες και η 

τηλεόραση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ο κάθε πολίτης, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί,  απελευθερώνει τη δύναμη της διαφορετικότητάς του και μετατρέπεται 

από παθητικό δέκτη σε διαμορφωτή της είδησης και της άποψης, πράγμα που 

αποτελεί σημαντική τομή που φέρνουν τα ιστολόγια στην πολιτική (Reynolds, 2006). 

Στην πολιτική μπλογκόσφαιρα, αναδεικνύεται η διαφορετικότητα, η ιδιαίτερη αξία 

και η δύναμη της άποψης του κάθε ξεχωριστού ατόμου, γεγονός το οποίο έρχεται να 

αντιταχθεί στην τάση αντιμετώπισης των πολιτών σαν  μάζα.  

Η πολιτική είδηση που μεταδίδεται από τα ΜΜΕ δεν αποτελεί την μόνη 

αλήθεια. Τα πάντα τίθενται σε αμφισβήτηση και ο απελευθερωμένος πολίτης έχει τη 

δυνατότητα να καταθέσει τη δική του οπτική  στο δικό του μικρό ή μεγάλο 

αναγνωστικό κοινό (Wall, 2004). Μάλιστα, το 2003 ο Bloom  σημείωσε πως οι 

επισκέπτες πολιτικών ιστολογίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σε ένα μεγάλο   

ποσοστό δημοσιογράφοι, πολιτικοί αναλυτές, πολιτικοί και γενικά άνθρωποι που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, οι οποίοι τελικά χρησιμοποιούν και 

αυτοί τις καταχωρήσεις των ιστολογίων για την ενημέρωση τους. 

Αναφορικά με την απήχηση που τα πολιτικά ιστολόγια μπορεί να έχουν στην 

κοινή γνώμη, ο Jackson (2006:296)  σημειώνει ότι «τα πολιτικά ιστολόγια μπορούν 

να εμφανίσουν μια ασύμμετρα μεγάλη επιρροή η οποία βασίζεται στα 

χαρακτηριστικά των  επισκεπτών τους και όχι στο πλήθος τους». Κατ’ αυτήν την 

έννοια, τα διακεκριμένα πολιτικά ιστολόγια που  αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 
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σημείο, μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο προσελκύοντας  γύρω απ’ το 

περιεχόμενο τους επισκέπτες με επιρροή στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης. 

Πολιτικοί φορείς που θέλουν να αυξήσουν την επιρροή τους στις ειδήσεις, στην 

χάραξη πολιτικής και στην πολιτική ατζέντα, μπορούν να το επιτύχουν με την 

προσέλκυση επισκεπτών στο ιστολόγιο τους με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι 

Drezner και Farrell, ήδη από το 2004, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι παρά το 

γεγονός ότι υπάρχουν εκατομμύρια ιστολόγια που αναρτούν χιλιάδες νέες 

δημοσιεύσεις ημερησίως, ένα μέσο ιστολόγιο έχει σχεδόν μηδενική πολιτική επιρροή, 

εάν αυτή μετρηθεί με όρους επισκεψιμότητας ή υπερσυνδέσμων προς άλλες πηγές. 

Αυτό υπέδειξαν ότι συμβαίνει διότι οι επισκέπτες αλλά και οι υπερσύνδεσμοι κάθε 

άλλο παρά κατανέμονται ομοιόμορφα στο σύνολο της πολιτικής μπλογκόσφαιρας και 

τελικά είναι ελάχιστα τα ιστολόγια που προσελκύουν την προσοχή των επισκεπτών. 

Η ανομοιόμορφη αυτή κατανομή βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την αντίστοιχη 

κατανομή των χαρακτηριστικών ιστοσελίδων πολιτικού περιεχομένου.  

Εξ’ αιτίας αυτής της ασύμμετρης κατανομής, είναι τελικά λίγα τα διακεκριμένα 

πολιτικά ιστολόγια τα οποία έχουν κομβικό ρόλο στην συσσώρευση αλλά και 

διάχυση της πληροφορίας και το σύνολο αυτών των ιστολογίων τελικά μπορεί να 

εμπεριέχει περιληπτικά  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλης της πολιτικής 

μπλογκόσφαιρας . 

 
 

2.3.6.2 Διασύνδεση πολιτικών ιστολογίων 

Όπως συμβαίνει γενικά με τα ιστολόγια, μια  σημαντική συνιστώσα της 

δύναμης και των πολιτικών ιστολογίων είναι η δυνατότητα να διασυνδέονται μεταξύ 

τους δημιουργώντας κοινωνικές δομές (Du & Wagner 2006), πολλές φορές 

διασυνδέοντας ετερογενείς πλυθησμούς (Shiau, 2008). Κάθε άποψη που εκφέρεται, 

κάθε αντίλογος ή στοιχείο που παρατίθεται, συνοδεύεται από υπερσυνδέσμους προς 

την πηγή των δεδομένων ή προς την αρχική θέση. Αυτή η δομή επιτρέπει τόσο τη 

γρήγορη επαλήθευση ισχυρισμών, όσο και τη δημιουργία ενός εξαιρετικά σύνθετου 

αλλά και σημαντικού ιστού απόψεων.  

Επιπλέον, η διασύνδεση των πολιτών µέσω των ιστολογίων τους, κάνει εφικτή 

την άµεση αντίδραση και την έγκαιρη κινητοποίηση τους. Η κινητοποίηση αυτή 

μπορεί να προκληθεί και να οργανωθεί εύκολα απ' τα ιστολόγια. Σύμφωνα με τον 
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πολιτικό  ακτιβιστή John Lebkowski (2005),  ο κόσμος μπορεί να φοβάται ν' ανοίξει 

την πόρτα του σε ξένους, αλλά δεν διστάζει καθόλου να μιλήσει σε αγνώστους στο 

Διαδίκτυο. Αξιοποιώντας τα ιστολόγια προς αυτήν την κατεύθυνση, οι δημιουργοί 

τους  μπορούν να   πείσουν τους αναγνώστες του, συζητώντας, ακούγοντας και 

απαντώντας σε ερωτήματα που τους θέτουν, έχοντας παράλληλα και το δικαίωμα του 

σχολιασμού και άμεσης παρέμβασης. Με τη διαδικασία αυτή  αισθάνονται ισότιμοι 

συνομιλητές κι όταν συμφωνήσουν είναι έτοιμοι να περάσουν στην πράξη. Η 

διαδραστικότητα των ιστολογίων έχει τελικά υπολογίσιμο βάρος όσον αφορά στις 

πολιτικές κινητοποιήσεις, καθώς αξιοποιεί τον κάθε υποστηρικτή στη θέση που ο 

ίδιος επιλέγει. Με αυτή την εξατομίκευση,  τα ιστολόγια σαν μέσο κινητοποίησης  

κατορθώνουν να εισβάλουν σε χώρους που μέχρι πριν κυριαρχούσε η αδράνεια και 

που συνήθως απαρτίζονταν από νέους ανθρώπους που σε γενικές γραμμές δεν είχαν 

μεγάλο ενδιαφέρον για την  παραδοσιακή πολιτική. Μια διαμαρτυρία, μια πρόσκληση 

για συζήτηση (Efimova & de Moor, 2005), ή η συγκρότηση ομάδων εργασίας 

(Efimova & Hendrick, 2005), μπορούν να ξεκινήσουν από ένα ιστολόγιο και να 

βρουν ανταπόκριση ικανή για να δημιουργηθούν πυρήνες µε ποικίλες ανησυχίες 

(Chin & Chignell, 2007).  

Το χαρακτηριστικό της διασύνδεσης, επηρεάζει συν τοις άλλοις όλο και 

περισσότερο έγκριτες εφημερίδες ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, που πολύ 

τακτικά πλέον κάνουν αναφορές σε ειδήσεις ή σχόλια που αντλούνται από  ιστολόγια. 

Το στοιχείο της διασύνδεσης αποτελεί μια άλλη σημαντική τομή που φέρνουν τα 

ιστολόγια στην πολιτική. Οι πολιτικές απόψεις δεν ακολουθούν μια αυστηρή ιεραρχία 

επεξεργασίας. Μέσα από τη διαφωνία, τη συμπλήρωση και κυρίως τη μετακίνηση 

από ιστολόγιο σε ιστολόγιο αξιοποιώντας τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους, οι 

απόψεις αλλά και οι ειδήσεις εκτίθενται ευρέως, σχολιάζονται, απορρίπτονται και 

ωριμάζουν πολύ πιο γρήγορα συγκριτικά με τις παραδοσιακές δομές των ΜΜΕ.  

 
 

2.3.6.3 Ιστολόγια, κόμματα και πολιτικοί 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν τα ιστολόγια  που δημιουργούν όλο και 

περισσότεροι πολιτικοί ή κόμματα για να προσφέρουν τη δυνατότητα στους πολίτες 

να καταθέσουν εκεί την άποψή τους, κρίνοντας πολιτικές ενέργειες και θέσεις και να 

προβάλλουν τα αιτήματά τους, επηρεάζοντας έτσι τον πολιτικό – δημιουργό του 
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ιστολογίου (Albrecht et al., 2007). Τα θέματα συζητούνται ανοιχτά επί μεγάλο 

χρονικό διάστημα και οι πιο ενδιαφέρουσες απόψεις έλκουν το ενδιαφέρον και άλλων 

πολιτικών ή μη προσώπων, αφού σχολιάζονται, βελτιώνονται και ενδεχομένως 

παίρνουν νέες μορφές.  

Τα κόμματα, µέσω των ιστολογίων, αξιολογούν την επιρροή των ιδεών τους 

στην κοινωνία, συζητώντας τις μάλιστα ανοιχτά µε τους πολίτες. Τα κέρδη αυτής της 

διαδικασίας είναι πολλά. Οι πολίτες δεν µπορούν να διαμαρτύρονται πια ότι δεν 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου και της ατζέντας (Trammell et 

all, 2006) και οι πολιτικοί δεν μπορούν να έχουν πια το άλλοθι της λευκής επιταγής 

που τους δόθηκε στις εκλογές. Εδώ, πριν παρθούν οι τελεσίδικες αποφάσεις, όλα 

τίθενται υπό ανοιχτή συζήτηση. Ο κοινωνικός διάλογος διεξάγεται επί ενός μεγάλης  

δηµοτικότητας και διαδραστικότητας μέσου, σε σημείο που είναι πλέον άστοχο να 

λέει κανείς ότι οι πολίτες δεν συμμετέχουν σε  διαπραγματεύσεις για τη λήψη 

αποφάσεων, ή ότι οι συζητήσεις είναι προσχηματικές. Κάθε ιδέα, κάθε πρόταση είναι 

ανοιχτή στο σχολιασμό, την κριτική και την σχεδόν άμεση αξιολόγηση της απ' το 

κοινό. Τα κόμματα βρίσκουν μια επιπλέον ευκαιρία για να δοκιμάσουν τα σλόγκαν 

και τις προεκλογικές τους καμπάνιες, να συνομιλήσουν µε τους οπαδούς, αλλά και 

τους πολιτικούς τους αντιπάλους, να θέσουν µε διαφανή και καθαρό τρόπο τα 

προγράμματα  τους.   

Διερευνώντας τον ρόλο των πολιτικών ιστολογίων στις προεκλογικές 

εκστρατείες, ο Garret (2004)  ανέφερε  ότι οι δημιουργοί των ιστολογίων: 

 
• δημοσιεύουν τις  δικές τους προσωπικές  απόψεις, 

• ενημερώνουν το περιεχόμενο των ιστολογίων τους ακόμη και αρκετές φορές 

την ημέρα 

• επιθυμούν και ενθαρρύνουν το σχολιασμό των δημοσιεύσεων τους από τους ε 

αναγνώστες τους 

• δημοσιεύουν υπερσυνδέσμους σε πηγές πληροφοριών εντός του ίδιου του 

ιστολογίου, σε άλλα ιστολόγια αλλά και γενικά στο διαδίκτυο 

• κινητοποιούν κατά μια έννοια τους  αναγνώστες τους 

 

Ο Jackson (2006:295) ανέφερε πως «κατά τη διάρκεια προεκλογικών 

εκστρατειών ένα ιστολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο διάδοσης των 
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πολιτικών του θέσεων εντός ενός δικτύου πολιτικών ιστολογίων».  Μιλώντας 

γενικότερα, οι Trammell et al., (2006) σημείωσαν ότι τα ιστολόγια είναι ένα 

δημοφιλές μέσο για την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών προκειμένου να 

επιτύχουν την εκλογή τους ενώ οι Graf και Darr (2004) τόνισαν ότι τα ιστολόγια 

εμφανίζονται να παίζουν έναν όλο και σημαντικότερο ρόλο ως fora  δημόσιας 

συζήτησης, με αλυσιδωτές συνέπειες για την πολιτική.  

Τέλος, αναφορικά με το χαρακτηριστικό της διασυνδεσιμότητας των 

ιστολογίων που δημιουργούνται από πολιτικούς, οι Park και Jankofski  (2008) κατά 

τη διάρκεια μιας έρευνας των υπερσυνδέσμων ιστολογίων πολιτών στην Νότια 

Κορέα, διαπίστωσαν ότι ένας  αυξανόμενος αριθμός υπερσυνδέσμων προς το 

ιστολόγιο ενός πολιτικού μαρτυρούσε τον ηγετικό ρόλο του πολιτικού αυτού στην 

δικτυακή κοινότητα των πολιτικών ιστολογίων και το γεγονός ότι το ιστολόγιο του 

θεωρούνταν κέντρο διανομής της πληροφορίας εντός της κοινότητας. 

 
 

2.3.6.4 Τα πολιτικά ιστολόγια ως «φωνή των αδυνάτων» 

Μια άλλη πλευρά των πολιτικών  ιστολογίων είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να 

δώσουν το βάθρο σε μικρά κόμματα ή σε διάφορες οργανώσεις τοπικού 

ενδιαφέροντος, και γενικά σε  ομάδες που στερούνται πρόσβασης  στα ΜΜΕ λόγω 

έλλειψης  κονδυλίων, για να προβάλλουν τις θέσεις τους στο ευρύ κοινό (Gibson et 

al., 2003; Norris, 2001). Αυτό μέχρι τώρα γινόταν  µε παραδοσιακούς τρόπους, όπως 

η εφημερίδα τοίχου, οι προκηρύξεις, τα δελτία τύπου κλπ. τη στιγμή που οι μεγάλοι 

σχηματισμοί,  τα πολιτικά κόμματα δηλαδή, χρησιμοποιούσαν τα φιλικά σε αυτά 

ΜΜΕ, καθώς και κάποια αποκλειστικά δικά τους για να μεταδώσουν τα μηνύματα 

τους στο κοινό (Kluver, 2005). Η πρακτική τους αυτή  δεν άλλαξε ούτε µε την 

έλευση του Διαδικτύου και κατόπιν των ιστολογίων. Οι οµάδες όμως που στερούνται 

των οικονομικών μέσων να εκπέμψουν τα μηνύματά τους στο κοινό με τον παραπάνω 

τρόπο μπορούν να δημιουργήσουν ιστολόγια  αξιώνοντας την προσοχή όλων. Για 

πολλούς, αυτό αποκαλείται  εκδημοκρατισμός  των ΜΜΕ (Herring et al., 2004).   
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2.3.6.5 Ιστολογικός ακτιβισμός 

Το ιστολόγιο μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό μέσο πολιτικής πίεσης. Ο 

ιστολογικός ακτιβισμός (Su et al., 2005), ως μέρος του πολιτισμικού ακτιβισµού, 

μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών σε παραμελημένα ή απαγορευμένα 

πεδία (Ανδριωτάκης, 2003). Ομάδες ή άτομα, κοινοποιούν τα αιτήματα τους µε το 

μοναδικό τους τρόπο, διατυπώνουν προτάσεις, προκαλούν συζητήσεις και ξεκινούν 

δράσεις (Jacobs, 2005). Το ιστολόγιο γίνεται από µόνο του μια μορφή δράσης. Η 

πολιτική εξουσία τώρα, θα πρέπει να βρίσκεται μονίμως σε εγρήγορση. Ότι λένε οι 

πολίτες στα ιστολόγιά τους, αφού κριθεί αξιόπιστο, πρέπει να ληφθεί υπόψη, να 

συζητηθεί και να τεθεί ως θέμα δημοσίως. Όσο ο πολίτης συμμετέχει στη λήψη των 

αποφάσεων, το κράτος κι οι λειτουργοί του δεν μπορούν να τον αγνοούν. Αν μέχρι 

χθες οι κυβερνήσεις είχαν το άλλοθι ότι δεν έφταναν τα αιτήματα των πολιτών στην 

ώρα τους, εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των διαµεσολαβήσεων, τώρα µε τα 

ιστολόγια η εξήγηση αυτή δεν αρκεί. Οι συνδεδεμένοι μέσω ιστολογίων πολίτες, 

εκφράζουν τις γνώμες τους στις σελίδες τους ανοιχτά, χωρίς λογοκρισία, γεγονός που 

πολλές φορές εγγυάται το ότι  δεν ψεύδονται. Τα ιστολόγια αποτελούν ένα σημαντικό  

εργαλείο, μια βάση ζωντανών μαρτυριών, οι οποίες δεν αποτελούν αποκύημα 

κάποιας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενης  έρευνας, αλλά περιουσία όλων των πολιτών.  

 
 

2.3.6.6 Άλλες εφαρμογές πολιτικών ιστολογίων 

Σε κάποια ιστολόγια η λειτουργία τους  παίρνει τη μορφή ενός χώρου 

διευκόλυνσης, που στοχεύει σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν δράση για 

διάφορα θέματα στην περιοχή τους. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν «παρατηρήσεις» 

που αντιστοιχούν στην πράξη σε έναν ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, ή να 

δημιουργήσουν πιο μόνιμες σελίδες «δράσης» στη  συνεργατική βάση των 

ιστολογίων. Παράδειγμα τέτοιας δράσης αποτελεί το ιστολόγιο   του  Action Network 

το οποίο έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τη συμβολή του στην εδραίωση της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας με τον ιδρυτή της Martin Vogel να υποστηρίζει στα τέλη 

του 2005 ότι η σελίδα δεχόταν 175.000 ξεχωριστούς χρήστες το μήνα.   
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2.4 Συμπεράσματα 

Τα ιστολόγια ως έκφανση του συμμετοχικού Διαδικτύου Web 2.0 αποτελούν 

μια καλά εδραιωμένη πραγματικότητα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ιδιαίτερα 

τα ιστολόγια με πολιτική θεματολογία επέτρεψαν στους πολίτες με κίνητρο την 

ερασιτεχνική δημοσιογραφία αλλά και την διάθεση για συμμετοχή στα κοινά, να 

μυηθούν γρήγορα στην χρήση και διατήρηση τους, ειδικά από τη στιγμή που τέθηκαν 

στη διάθεση τους τα εργαλεία με την βοήθεια των οποίων ο καθένας μπορούσε να 

οργανώσει το δικό του ιστολόγιο σε ελάχιστο χρόνο. Η δημοσιογραφία των πολιτών 

αντιμετωπίστηκε ως μια νέα φερέλπιδα τάση στον χώρο των μέσων, που απόκτησε 

γρήγορα  μεγάλες διαστάσεις και αγκαλιάστηκε από το σύνολο των συμπολιτών τους.  

Η εξάπλωση των πολιτικών ιστολογίων αντανακλά την ανάγκη των πολιτών να 

βγουν από το ρόλο του παθητικού καταναλωτή και να περάσουν σε αυτόν του 

καταναλωτή-παραγωγού, του ενεργού μετόχου στα τεκταινόμενα του δημόσιου βίου, 

του πολίτη που έχει τη δύναμη να παρέμβει και να αλλάξει την πορεία των 

γεγονότων.  

Είναι σύνηθες το φαινόμενο οι πολίτες με πρόσβαση στο Διαδίκτυο να 

ενημερώνονται από επιλεγμένα πολιτικής θεματολογίας ιστολόγια για τα πολιτικά 

δρώμενα αντιμετωπίζοντας τα ισότιμα με κλασσικά ΜΜΕ. Μάλιστα, η συνδυαστική 

χρήση των παραπάνω οδήγησε στην αναβάθμιση του κριτηρίου των πολιτών για 

επιλογή πηγών ενημέρωσης, μιας και δεν αποδέχονται παθητικά τα μηνύματα που 

τους μεταφέρονται αλλά έχοντας πλέον τα μέσα να  ελέγχουν την αξιοπιστία των 

μηνυμάτων και τον αποστολέων τους αποζητώντας την χαμένη αντικειμενικότητα 

των ειδήσεων (Johnson & Kaye, 2007).  

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι στα ιστολόγια απαντούν ώριμες 

πολιτικές συζητήσεις για καθημερινά ζητήματα με υψηλή και δημιουργική 

συμμετοχή. Στην πολιτική μπλογκόσφαιρα, ακούγονται πλέον  ολοκληρωμένες 

δομημένες φιλελεύθερες απόψεις, γνώμες που περιέχουν διάλογο και αντίλογο για 

θέματα του κοινωνικού κράτους, συγκροτημένες προτάσεις για τη συνταγματική 

αναθεώρηση κ.α. προερχόμενες από  ιστολόγια πολλών ανώνυμων ή επώνυμων 

(Hewitt, 2005). Τα ιστολόγια αυτά φέρουν σε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά 

τεκμηριωμένες απόψεις, σχολιάζουν με μεγάλη συμμετοχή και ωριμότητα τα 

καθημερινά δρώμενα και μεταφέρουν στην πολιτική σκηνή ένα διαφορετικό, 

απελευθερωμένο τρόπο σκέψης (Hiler, 2002). 
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Και μόνο με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες σειρές, η ελληνική πολιτική 

μπλογκόσφαιρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, τα ιστολόγια της 

οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ερευνητικά εργαλεία μέτρησης και 

καταγραφής των πολιτικών τάσεων της κοινωνίας (Demartini et al., 2011). Αν δε 

αναλογιστεί κανείς και τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά διασύνδεσης των 

ιστολογίων μεταξύ τους, τα προκύπτοντα δικτυώματα συνιστούν ένα ηλεκτρονικό 

περιβάλλον δημόσιας πολιτικής συζήτησης που ενδέχεται να περιέχει χρήσιμες 

πληροφορίες και ως εκ τούτου αξίζει να ερευνηθεί. Σύμφωνα με τους  Park et al., 

(2005), τα δικτυώματα που προκύπτουν από την καταγραφή των υπερσυνδέσμων 

ιστοσελίδων πολιτικού περιεχομένου περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά κοινωνικής 

αναγνώρισης, οριοθέτησης κοινωνικών χώρων και πολιτικών συνασπισμών.  Μια 

τέτοια έρευνα, επικεντρωμένη όμως στην πολιτική μπλογκόσφαιρα της χώρας μας 

αποτελεί το σκοπό της παρούσας διατριβής. Η αναζήτηση της χρήσιμης πληροφορίας 

στην συνολική κοινωνική δομή προϋποθέτει την εφαρμογή ποιοτικών και κυρίως 

ποσοτικών μεθόδων προερχόμενων από επιστημονικές περιοχές διαφορετικές από τις 

κοινωνικές επιστήμες (Ackland, 2005)  με απώτερο σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αναλύεται στο τέταρτο, πέμπτο και 

έκτο κεφάλαιο. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η επιλογή του δείγματος 

των ελληνικών πολιτικών ιστολογίων που θα χρησιμοποιηθεί στην μελέτη. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα ευρήματα, παρατίθενται τα συμπεράσματα της 

έρευνας και προτείνονται τα πεδία που  η μελλοντική έρευνα μπορεί να φωτίσει 

περαιτέρω την κρυμμένη πληροφορία της πολιτικής μπλογκόσφαιρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Έρευνα ελληνικών πολιτικών ιστολογίων 

 
 
 

3.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μια αναλυτική παρουσιάση των 

χαρακτηριστικών των ιστολογίων και έγινε μια σύντομη αναφορά στις ιδιαιτερότητες 

των πολιτικών ιστολογίων. Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί η διαδικασία 

καταγραφής του συνόλου των σημαντικών ιστολογίων της ελληνικής πολιτικής 

μπλογκόσφαιρας, εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα της παρούσας 

διατριβής. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, «το ενδιαφέρον στοιχείο της πολιτικής 

μπλογκόσφαιρας είναι ότι τα ιστολόγια δρουν σαν ένα εναλλακτικό μέσο 

ενημέρωσης και σαν πύλες διοχέτευσης πληροφοριών και ειδήσεων» (Pedley 

2005:95). Τα πολιτικά ιστολόγια θεωρούνται ένα καλό μέσο για την κυκλοφορία 

νέων ιδεών (Baker & Green, 2005)  ενώ έχουν επισημανθεί και ως μέσα έκφρασης 

πολιτικού ακτιβισμού και επιρροής (Su et al., 2005). Οι Johnson και Kaye (2004) 

υποστήριξαν ότι τα πολιτικά ιστολόγια αντιμετωπίζονται από τους επισκέπτες τους 

σαν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών που παρέχουν επιμελημένες και σε βάθος 

αναλύσεις.  

Ο πιο σίγουρος τρόπος  προκειμένου να αυξηθεί η επισκεψιμότητα ενός 

ιστολογίου είναι διαμέσου ενός υπερσυνδέσμου από ένα άλλο ιστολόγιο προς αυτό 

(Blood, 2002). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ιστολόγια με μεγάλο αριθμό εισερχόμενων 

υπερσυνδέσμων «συμπεριφέρονται σαν φίλτρα που απομονώνουν υψηλού 

ενδιαφέροντος δημοσιεύσεις από άλλες λιγότερο δημοφιλείς διευκολύνοντας έτσι 

τους αναγνώστες να τις βρούν, αλλά και ως κομβικά σημεία όπου δυνητικοί 

αναγνώστες αυτών των δημοσιεύσεων μπορούν να συντονιστούν» (Drezner & 

Farrell, 2004:13). Οι δημιουργοί λιγότερο δημοφιλών ιστολογίων έρχονται σε επαφή 

με τα διακεκριμένα αυτά ιστολόγια προκειμένου εντός αυτών να δημοσιευτεί μια 

πληροφορία ή μια προσωπική άποψη σχετική π.χ. με μια πολιτική αντιπαράθεση. Η 

πρακτική αυτή τελικά οδηγεί τους απανταχού επισκέπτες  ιστολογίων στην επίσκεψη 

στα διακεκριμένα αυτά ιστολογία μιας και ξέρουν ότι έτσι έχουν περισσότερες 
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πιθανότητες να διαβάσουν διάφορες ενδιαφέρουσες αναρτήσεις. Τα ιστολόγια αυτά  

ονομάζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και ιστολόγια κατηγορίας Α (A-list blogs). 

Απ’ την άλλη μεριά, οι απανταχού δημιουργοί ιστοσελίδων γνωρίζουν ότι στέλνοντας 

τις δημοσιεύσεις τους προς αναδημοσίευση από τα ιστολόγια κατηγορίας Α, 

αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες ανάγνωσης τους από ένα πιο ευρύ κοινό 

(Trammel & Keshelashvili, 2005).       

Με βάση την περιγραφή αυτή και τα παραπάνω ποσοτικά χαρακτηριστικά της 

πολιτικής μπλογκόσφαιρας, τελικά αρκεί κανείς να παρατηρεί τα ιστολόγια 

κατηγορίας Α προκειμένου να αποκομίσει μια «στατιστική περίληψη» των 

επικρατούντων απόψεων σε σχέση με κάποιο πολιτικό γεγονός (Drezner & Farrell, 

2004). Επιπρόσθετα, οι Adamic και Glance (2005:2) σημείωσαν ότι εξ’ αιτίας της 

ιδιαίτερης ικανότητας πολλών δημιουργών ιστολογίων να εντοπίζουν και 

δημοσιεύουν ειδήσεις,  πολλοί εκπρόσωποι των κυρίαρχων ΜΜΕ αναγκάζονται να 

παρακολουθούν συνεχώς τα ιστολόγια κατηγορίας Α. 

 

 
 

Σχήμα  3: Πολιτικά ιστολόγια στις ΗΠΑ που πρόσκεινται είτε στους Δημοκρατικούς είτε στους 
Ρεπουμπλικάνους (Adamic & Glance, 2005). 

 
 

Tα δημοφιλή αυτά ιστολόγια απολαμβάνουν υψηλή αναγνωσιμότητα, 

αντιμετωπίζονται σαν ΜΜΕ και πολλοί υπερσύνδεσμοι άλλων ιστολογίων 

«δείχνουν» προς το περιεχόμενο τους. Σε αρκετές δε περιπτώσεις έχουν και κάποιο 

πολιτικό ή κομματικό προσανατολισμό. Αν απεικονίσει κανείς την πολιτική 

μπλογκόσφαιρα σαν ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων ιστολογίων, τα ιστολόγια με 
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μεγάλο αριθμό υπερσυνδέσμων εμφανίζονται σε κεντρικά σημεία (ονομάζονται και 

«πυρήνες») του δικτυώματος (Hering et al., 2005).  Μάλιστα, η διεθνής βιβλιογραφία 

αναφέρει ότι σε πολωμένα συστήματα (όπως οι ΗΠΑ), βάσει των εισερχόμενων 

υπερσυνδέσμων των ιστολογίων γύρω από τους πυρήνες αυτούς δημιουργούνται 

«μικροί κόσμοι» ή «νέφη» ιστολογίων που συμμερίζονται απόψεις ή θεωρούν τα 

ιστολόγια της ομάδας αξιόπιστα (Drezner & Farrell, 2004),  (Σχήμα 3).  

Έτσι, οι πυρήνες αυτοί λειτουργούν ως εστίες συζήτησης ενώ πολλά άλλα 

ιστολόγια μένουν απομονωμένα. Είναι ακριβώς αυτές οι εστίες που λειτουργούν ως 

φίλτρο που κάνει οικονομία προσανατολισμού στους αναγνώστες οι οποίοι στις 

περισσότερες περιπτώσεις θέλουν γρήγορα να προσανατολιστούν για το πού γίνεται η 

ενδιαφέρουσα και πληροφοριακή συζήτηση. 

Δεδομένου ότι οι δημιουργοί των ιστολογίων επιθυμούν την υψηλή 

επισκεψιμότητα των ιστολογίων τους και αναγνωσιμότητα των δημοσιεύσεων τους, ο 

ασφαλέστερος, όπως προαναφέρθηκε τρόπος να την προωθήσουν είναι να  υπάρχουν 

υπερσύνδεσμοι προς αυτά από άλλα ιστολόγια (Blood 2002). Αν ένα ιστολόγιο έχει 

υπερσύνδεσμο προς άλλο ιστολόγιο, τότε τακτικοί αναγνώστες του πρώτου έχουν 

σοβαρές πιθανότητες να διαβάσουν και το δεύτερο (Zafiropoulos & Vrana, 2008). Αν 

το βρουν ενδιαφέρον, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γίνουν τακτικοί επισκέπτες και 

του δεύτερου ιστολογίου. Κατά αυτήν την έννοια, τα ιστολόγια με πολλούς 

υπερσυνδέσμους από άλλα προς τα ίδια θεωρούνται κεντρικά και τελικά είναι αυτά 

που αποτελούν το πεδίο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ δημιουργών ιστολογίων και 

δυνητικών αναγνωστών.  

Τελικά, στο σύνολο της πολιτικής μπλογκόσφαιρας, οι Drezner και Farrell 

κατέληξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιστολογίων έχουν σχεδόν μηδενική 

πολιτική επιρροή σαν αποτέλεσμα του μικρού αριθμού υπερσυνδέσμων  προς αυτά ή 

της χαμηλής επισκεψιμότητας που παρουσιάζουν, χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν  

τελικά να συγκεντρώνονται σε ένα μικρό σύνολο ιστολογίων. 

 
 

3.2 Η ελληνική πολιτική μπλογκόσφαιρα 

Στην ελληνική πραγματικότητα παρά το γεγονός ότι ο βαθμός διείσδυσης των 

ΤΠΕ είναι συγκριτικά με άλλες χώρες χαμηλός, υπάρχει μια διευρυμένη και με 

αυξητικές τάσεις ομάδα δημιουργών πολιτικών ιστολογίων που μέσα από αυτά 
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σχολιάζουν τακτικά τα πολιτικά δρώμενα της χώρας. Από το 2008 θεωρείται ότι 

άρχισαν να ασκούν την επιρροή τους στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα με ένα 

ολοένα αυξανόμενο αριθμό προσώπων να δημιουργεί το δικό του ιστολόγιο και με 

αυτόν τον τρόπο να λάβουν μέρος στη δημόσια συζήτηση που λαμβάνει χώρα στην 

πολιτική μπλογκόσφαιρα του τόπου (Zafiropoulos & Vrana, 2009). Ο Παναγιώτης 

Βρυώνης ήταν ο πρώτος δημιουργός ιστολογίου που κλήθηκε τότε από το ΠΑΣΟΚ 

(μετέπειτα υπεύθυνος ΠΑΣΟΚ για θέματα διαδικτύου επί Γ. Α. Παπανδρέου)   για να 

εκπαιδεύσει τα στελέχη σχετικά με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια 

εποχή η τότε Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη  ανέθεσε σε ομάδα ειδικών 

επί της μπλογκόσφαιρας που σαν σκοπό είχε να διερευνήσει πώς τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να επηρεάσουν θετικά τα διεθνή 

μας ζητήματα.   

Τα πολιτικά ιστολόγια έχουν καταλάβει και στην Ελλάδα τον ψηφιακό χώρο 

που τους αναλογεί σχηματίζοντας την ελληνική πολιτική μπλογκόσφαιρα, η οποία 

συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μέσα στο χώρο 

αυτόν και με τη βοήθεια των εργαλείων που τα ιστολόγια παρέχουν αλλά και των εν 

γένει χαρακτηριστικών τους, αποτυπώνονται οι τάσεις των δημιουργών τους αλλά και 

του πλήθους των αναγνωστών τους. Τελικά παρέχεται ο χώρος για μια πολιτική 

συζήτηση, η οποία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν  τη  

μορφή του συνολικού δικτυώματος των ιστολογίων  και των χαρακτηριστικών 

κοινωνικής δικτύωσης που περικλείει (Zafiropoulos & Vrana, 2011).   

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2, το ποσοστό των πολιτικών 

ιστολογίων στη χώρα μας είναι συγκριτικά με άλλες χώρες μικρότερο αλλά και οι 

συγγραφείς τους αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία (νέοι, μορφωμένοι, κάτοικοι 

κυρίων των μεγάλων αστικών κέντρων, κλπ). Τα χαρακτηριστικά αυτά εισάγουν 

επιφυλάξεις για το κατά πόσο η συζήτηση στα πολιτικά ιστολόγια, είναι 

αντιπροσωπευτική της κοινής γνώμης ή αντίθετα η συζήτηση αυτή αντανακλά 

απόψεις μιας ελίτ πολιτών που είναι περισσότερο ενημερωμένη, πρόθυμη και 

πολιτικά ενεργή.   

Παρόλα αυτά, τα ιστολόγια προσφέρονται ως  ένα μέσο για την έκφραση ιδεών 

των πολιτών που επιλέγουν να εκφέρουν τη γνώμη τους και να συζητήσουν, πάνω σε 

επίκαιρα πολιτικά θέματα. Πολλές φορές και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες η 

συζήτηση αυτή μπορεί να πυροδοτήσει ακόμα και μαζικές κινητοποιήσεις οι οποίες 
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είναι δυνατό να επιφέρουν αλλαγές στην κοινωνία, στα συμβατικά μέσα ενημέρωσης 

και στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα και από την 

Ελλάδα όπου η συζήτηση στα ιστολόγια επεκτάθηκε στον τύπο και στη συνέχεια 

επέφερε μαζικές κινητοποιήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν στην 

οργάνωση μαζικών κινήσεων διαμαρτυρίας όπως π.χ. σχετικά με το θέμα των 

καμένων της Πελοποννήσου το καλοκαίρι του 2007.  

Όπως αναφέθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, τα ιδιαιτέρα 

χαρακτηριστικά των ελληνικών πολιτικών ιστολογίων και του κοινωνικού δικτύου 

που σχηματίζουν αποτελούν το αντικείμενο έρευνας της παρούσης διατριβής. Στην 

επόμενη παράγραφο περιγράφεται η διαδικασία επιλογής  των ελληνικών πολιτικών 

ιστολόγιων που θα χρησιμοποιηθούν, επί των οποίων υα εφαρμοστεί  η προτεινόμενη 

μέθοδος. 

 
 

3.3 Επιλογή πολιτικών ιστολογίων προς ανάλυση 

Το πρώτο βήμα για την περαιτέρω ανάλυση είναι η συλλογή ενός αριθμού 

πολιτικών ιστολογίων, των οποίων τα χαρακτηριστικά θα εξεταστούν. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είναι πρακτικά δυνατόν να γίνει η καταγραφή 

όλων των ελληνικών πολιτικών ιστολογίων μιας και είναι πολύ πιθανόν ότι κάποια 

(μάλλον τα λιγότερο δημοφιλή) θα διαφύγουν της προσπάθειας αναζήτησης. 

Επιπλέον, η ελληνική πολιτική μπλογκόσφαιρα σαν τμήμα  της συνολικής 

μπλογκόσφαιρας λογίζεται κι αυτή ως οντότητα δυναμικά εξελισσόμενη με τα 

περισσότερα ιστολόγια να έχουν πεπερασμένη διάρκεια ζωής και νέα ιστολόγια να 

δημιουργούνται διαρκώς. Η  αναζήτηση των πολιτικών ιστολογίων έγινε με τη 

βοήθεια των μηχανών  αναζήτησης ιστολογίων του Google 

(http://www.google.com/blogsearch)  και Technorati.com  κατά το πρώτο δίμηνο του 

2011 χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες αναζήτησης μέσω tag (Tag 

search όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2) με λέξεις κλειδιά τα κόμματα που 

δραστηριοποιούνταν στην ελληνική πολιτική κατά το διάστημα εκείνο: «ΠΑΣΟΚ», 

«ΝΔ», «ΚΚΕ», «ΛΑΟΣ», «ΣΥΡΙΖΑ», «ΔΗΜΑΡ», «Οικολόγοι πράσινοι» και 

«Δημοκρατική Συμμαχία». Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναζήτηση περιορίστηκε στο 

πρωτογενές αυτό στάδιο και δεν προχώρησε σε δεύτερο στάδιο π.χ. με την 

καταγραφή και των ιστολογίων του blogroll του κάθε ιστολογίου, διότι  έτσι το 
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τελικό σύνολο θα εμφάνιζε μια «πολωμένη» διασύνδεση μιας και σαν σύνολο θα 

προέκυπτε από την διασύνδεση αυτή καθ’ αυτή. Προτιμήθηκε η καθαρά τυχαία 

αναζήτηση της οποίας η σειρά των αποτελεσμάτων βασίζεται στον αλγόριθμο 

κατάταξης αποτελεσμάτων αναζήτησης του  Google (Brin & Page, 2008). Η 

πρακτική αυτή μπορεί μεν να έχει τον κίνδυνο να ιστολόγια που θα προκύψουν να 

έχουν ελάχιστους (ή και καθόλου) υπερσυνδέσμους μεταξύ τους αλλά στην 

περίπτωση που τελικά προκύψει μεταξύ των διασύνδεση, το γεγονός αυτό θα έχει 

προκύψει τυχαία μιας και η αναζήτηση δεν βασίστηκε σ’ αυτό το γεγονός, οι 

υπερσύνδεσμοι θα κατανέμονται τυχαία στα ιστολόγια του συνόλου  και το σύνολο 

θα είναι  κατάλληλο για περαιτέρω μελέτη.    

Συνολικά και μετά την κατάργηση των διπλοεγγραφών, καταγράφηκαν 127 

ελληνικά ιστολόγια πολιτικού περιεχομένου, τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα (με τυχαία σειρά). 

 
 

Καταγραφή 127 πολιτικών ιστολογίων   
 

1 antinews.gr 65 ai-vres.blogspot.com 
2 olympia.gr 66 kraxtis-gr.blogspot.com 
3 taxalia.blogspot.com 67 exeisminima.gr 
4 eglimatikotita.blogspot.com 68 anemos5.blogspot.com 
5 tsak-giorgis.blogspot.com 69 lamianews.blogspot.com 
6 papaioannou.wordpress.com 70 mnodaros.blogspot.com 
7 piazzadelpopolo.blogspot.com 71 i-live.gr 
8 dexiextrem.blogspot.com 72 tonoikaipnevmata.wordpress.com 
9 hassapis-peter.blogspot.com 73 xblog.gr 

10 tro-ma-ktiko.blogspot.com 74 typografeio.blogspot.com 
11 paspartoy.blogspot.com 75 politicalreviewgr.blogspot.com 
12 peripatris.blogspot.com 76 helleniclegion.blogspot.com 
13 politikosafari.blogspot.com 77 environmentfood.blogspot.com 
14 skeftomasteellhnika.blogspot.com 78 yannisayannis.blogspot.com 
15 emprosdrama.blogspot.com 79 kanali.wordpress.com 
16 adiavroxoi.blogspot.com 80 blog.stigalaria.org 
17 macedonia-greece.blogspot.com 81 infopress-gr.blogspot.com 
18 syriza-watch.blogspot.com 82 ideaeleftherias.blogspot.com 
19 naftilos.blogspot.com 83 lokrisnews.blogspot.com 
20 panosz.wordpress.com 84 blog-akis.blogspot.com 
21 marianaonice.blogspot.com 85 tsiliadoros.blogspot.com 
22 koukios.wordpress.com 86 dhmotikhkaramouza.blogspot.com 
23 exastal.blogspot.com 87 fvasileiou.wordpress.com 
24 tzonakos.blogspot.com 88 efhbos.wordpress.com 
25 anebala.blogspot.com 89 paideia-gr.blogspot.com 
26 parafoniades.wordpress.com 90 aegaio.blogspot.com 
27 politikoblog.gr 91 ilovethessaloniki.blogspot.com 
28 demasamere.blogspot.com 92 ourgreecetoday.blogspot.com 
29 zalmoxis.wordpress.com 93 kryfokamari.blogspot.com 
30 oneiros.gr 94 e-write.gr 
31 blogz.gr 95 nikoslagadinos.blogspot.com 
32 papanotas.wordpress.com 96 amantomatimou.wordpress.com 
33 magicasland.com 97 publicissue.gr 
34 krogias.blogspot.com 98 filiatrablog.blogspot.com 
35 mediablog.gr 99 neapolitika.wordpress.com 
36 enosy.blogspot.com 100 dialogos.pasok.gr 
37 greekrider.blogspot.com 101 altpressfthiotida.blogspot.com 
38 pentanostimi.blogspot.com 102 syrizaeydap.wordpress.com 
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39 evriteros.blogspot.com 103 nightly-visitor.blogspot.com 
40 faros.wordpress.com 104 greekvoices.blogspot.com 
41 manitaritoubounou.wordpress.com 105 teacherdudebbq.blogspot.com 
42 erimitis.blogspot.com 106 filopatria.wordpress.com 
43 underinformation.wordpress.com 107 apotinarxi.blogspot.com 
44 mygranma.wordpress.com 108 canislibertatis.blogspot.com 
45 eksapodo.wordpress.com 109 xorisfimotro.blogspot.com 
46 ithageneis.wordpress.com 110 gazakas.wordpress.com 
47 syriza.wordpress.com 111 anasintaxi.blogspot.com 
48 tomavroprovato.blogspot.com 112 skount.blogspot.com 
49 karsilamas.blogspot.com 113 tsopanis.wordpress.com 
50 diktyon.wordpress.com 114 ramirez2007saloniki.blogspot.com 
51 error.gr 115 activepropaganda.blogspot.com 
52 a8liothtes.wordpress.com 116 blokaki2.blogspot.com 
53 xamogelo.wordpress.com 117 oikosantoxis.blogspot.com 
54 regimientocinqo.wordpress.com 118 aristerastiblogosfera.blogspot 
55 proxeirotetradio.blogspot.com 119 stillelate.blogspot.com 
56 parapolitiki.com 120 omoios.blogspot.com 
57 anti-ntp.blogspot.com 121 oineodimokrates.blogspot.com 
58 gatzoli.blogspot.com 122 o-politis.blogspot.com 
59 jungle-report.blogspot.com 123 mayblow.wordpress.com 
60 defrejus.blogspot.com 124 pithia-gr.blogspot.com 
61 blog.antibaro.gr 125 george-liondas.blogspot.com 
62 ygro-pyr.blogspot.com 126 laostrikala.blogspot.com 
63 sofistis.wordpress.com 127 syrizaimathias.blogspot.com 
64 ideopigi.blogspot.com   

  
Πίνακας 3: Τα ιστολόγια που καταγραφήκαν κατά την αναζήτηση με τη βοήθεια της μηχανής 

http://www.google.com/blogsearch και Technorati.com 
 
 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, οι εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι 

ενός ιστολογίου είναι δυνατόν να αποτελέσουν ένα σημαντικό κριτήριο σχετικά με 

την σημαντικότητα του ιστολογίου αυτού εντός της κοινωνικής δομής που ανήκει.  

 Για τη συνέχεια της μελέτης απαιτείται η καταγραφή των υπερσυνδέσμων 

αυτών.   

 
 

3.4 Η καταγραφή των υπερσυνδέσμων και ο πίνακας γειτνίασης  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο σημείο, τα ιστολόγια συνήθως διαθέτουν 

blogrolls δηλαδή λίστες από άλλα ιστολόγια τα οποία θεωρούνται ενδιαφέροντα ή 

αξιόπιστα. Κάθε τέτοια λίστα περιλαμβάνει και τους αντίστοιχους υπερσύνδεσμους 

ώστε ο αναγνώστης ενός ιστολογίου, αν το επιθυμεί, να μπορεί να κατευθυνθεί σε 

κάποια από τα προτεινόμενα ιστολόγια. Με το μηχανισμό αυτό είναι πιθανόν κάποια 

ιστολόγια που αναφέρονται μέσω των blogrolls, να προτείνονται σε μεγάλο βαθμό 

δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται σε blogrolls πολλών ιστολογίων. Συγκεντρώνουν 

έτσι μεγάλο αριθμό εισερχόμενων υπερσυνδέσμων, και με τον τρόπο αυτό 

εμφανίζονται ως τα πλέον δημοφιλή. 
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Η παρούσα μελέτη θα βασιστεί στους υπερσυνδέσμους που βρίσκονται στα 

blogroll των ιστολογίων ενώ δεν θα ληφθούν υπόψη οι τυχόν υπερσύνδεσμοι της  

παραγράφου 3.2 όπως  π.χ. οι υπερσύνδεσμοι που περιέχονται στις αναρτημένες 

δημοσιεύσεις. Τα αποτελέσματα θα βασιστούν σε αυτόν τον πιο στατικό τύπο 

διασύνδεσης των ιστολογίων και όχι στον πιο δυναμικό της παράθεσης 

υπερσυνδέσμων σε κείμενα, ο οποίος, δεδομένης της δυναμικής των ιστολογίων των 

οποίων των οποίων οι καταχωρήσεις ανανεώνονται συνεχώς, θα καταστούσε την 

καταγραφή, έστω και μέσω κάποιας μορφής δειγματοληψίας,   πρακτικά ανέφικτη. 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν,  το σύνολο των ιστολογίων κατανέμεται 

βάσει των εισερχόμενων υπερσυνδέσμων τους  γύρω από σημεία εστίασης. Για την 

διερεύνηση του χαρακτηριστικού αυτού θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμος για την 

περαιτέρω μελέτη να δημιουργηθεί ο πίνακας γειτνίασης (adjacency matrix) που θα 

περιέχει όλους τους υπάρχοντες υπερσύνδεσμους προερχόμενους από blogroll  

ιστολογίου προς ιστολόγιο στο σύνολο των 127.  

Η καταγραφή θα μπορούσε να γίνει εξετάζοντας και καταγράφοντας 

χειροκίνητα τους υπερσύνδεσμους των 127 ιστολογίων, ένα προς ένα. Ωστόσο, 

κρίθηκε σκόπιμη στα πλαίσια της παρούσας έρευνας η δημιουργία ενός εργαλείου 

που αυτόματα θα καταγράφει  τους υπερσύνδεσμους ενός συνόλου ιστολογίων 

δημιουργώντας τον  πίνακα γειτνίασης,  το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οποιαδήποτε παρόμοια μελέτη υπερσυνδέσμων ιστολογίων ανεξαρτήτως αριθμού και 

περιεχομένου.   

Για τη δημιουργία του εργαλείου χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα 

προγραμματισμού Visual Basic (VB) επί της πλατφόρμας Microsoft Visual Basic 6.0  

(Βλ.παράρτημα, II). Η διαδικασία λειτουργεί σε 2 στάδια: αρχικά οι κώδικες των 

ιστολογίων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή αποθηκεύονται τοπικά μέσω της 

εφαρμογής Website Extractor (έκδοση 10.2 Internetsoft Corporation) και εν συνεχεία 

το VB εργαλείο εντοπίζει στο blogroll κάθε ιστολογίου  τους υπερσύνδεσμους προς 

άλλα ιστολόγια καταχωρώντας την τιμή «1» στο αντίστοιχο κελί του πίνακα 

γειτνίασης εάν υπάρχει υπερσύνδεσμος ή μένει κενό στην αντίθετη περίπτωση. 

Το VB εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να εξάγει τα αποτελέσματα έρευνας 

πάνω σε 100 ιστολόγια οινογνωσίας (ανακοίνωση  με θέμα «Conversation hubs 

among popular wine blogs» by Kostas Zafiropoulos, Vasiliki Vrana,  Dimitrios 

Vagianos, EuroCHRIE, Amsterdam 2010).   Επίσης,    χρησιμοποιήθηκε   με επιτυχία  
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Πίνακας 4: Πίνακας γειτνίασης (adjacency matrix) των 127 πολιτικών  ιστολογίων (για καλύτερη 

εποπτεία τα κελιά που περιέχουν την τιμή 1εμφανίζονται σκιασμένα) 
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προκειμένου να εξάγει αποτελέσματα και για τη μελέτη πολύ μεγαλύτερου αριθμού 

ιστολογίων (Zafiropoulos, Vrana & Vagianos, 2012).  

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, το παραπάνω VB εργαλείο δημιούργησε 

τον 127×127 πίνακα γειτνίασης.  Οι εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι κάθε ιστολογίου 

από κάποιο ή κάποια εκ των 127 ιστολογίων  βρίσκονται στα κελιά των στηλών που 

περιέχουν «1».   

Πιο συγκεκριμένα, αν το κελί ij περιέχει το στοιχείο «1», τότε το ιστολόγιο που 

βρίσκεται στην γραμμή i παραπέμπει μέσω του blogroll του στο ιστολόγιο που 

βρίσκεται στη στήλη j, διαφορετικά το κελί μένει κενό (ή παίρνει την τιμή 0). Κατά 

συνέπεια, ο πίνακας γειτνίασης δεν είναι συμμετρικός ως προς τα στοιχεία της κυρίας 

διαγώνιου του.  

Ο παραπάνω πίνακας, δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστούν, να παρασταθούν και 

να μελετηθούν κεντρικές ομάδες στις οποίες συναθροίζονται τα ιστολόγια με μεγάλο 

αριθμό εισερχόμενων υπερσυνδέσμων (incoming links) και οι οποίες ομάδες 

σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση λειτουργούν ως εστίες. 

 

 
  

Σχήμα  4: Γράφημα κοινωνικής δικτύωσης ενός δείγματος 20 εκ των 127 ιστολογίων της μελέτης 
  

 
 

Μια προσέγγιση στο παραπάνω θέμα μπορεί να γίνει μέσω της Θεωρίας  

Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking) η οποία έχει ως αφετηρία την κατασκευή 
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γραφημάτων όπου τα ιστολόγια παρουσιάζονται ως σημεία, ενώ οι εισερχόμενοι 

υπερσύνδεσμοι παρουσιάζονται ως βέλη που έχουν αρχή το σημείο-ιστολόγιο που 

παραπέμπει και τέλος το σημείο-ιστολόγιο που παραπέμπεται. Για παράδειγμα, ένα 

τέτοιο γράφημα ενός δείγματος  20 ιστολογίων του 127 x 127 πίνακα εισερχόμενων 

υπερσυνδέσμων θα μπορούσε να έχει την μορφή του σχήματος 4.  

Τα γραφήματα αυτά μελετώνται με μεθόδους μαθηματικών και στατιστικής 

(Wasserman & Faust, 1994) ώστε να εξορυχθεί η γνώση από τα δεδομένα τους.  

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί  να εντοπιστούν με ακρίβεια οι ομάδες 

των 127  ιστολογίων που δέχονται τους μεγαλύτερους αριθμούς υπερσυνδέσμων, και 

σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση λειτουργούν ως εστίες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 

 
 
 

4.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήθηκε ο πίνακας γειτνίασης των 

ιστολογίων που καταγράφηκαν με βάση τους υπερσυνδέσμους που προκύπτουν από 

το blogroll του καθενός. Ιστολόγια  με  μεγάλο αριθμό  εισερχόμενων  

υπερσυνδέσμων κατέχουν κεντρικές θέσεις στο συνολικό δικτύωμα των 

διασυνδεδεμένων ιστολογίων και με βάση την βιβλιογραφία τα υπόλοιπα ιστολόγια 

σχηματίζουν ομάδες γύρω από εστίες που ορίζονται από αυτά τα  ιστολόγια. 

Αντιμετωπίζοντας πλέον τα 127 ιστολόγια ως 127 δίτιμες (0/1) μεταβλητές, η 

εφαρμογή των μεθόδων της πολυμεταβλητής στατιστικής επί του πίνακα γειτνίασης 

είναι δυνατόν να οδηγήσει στην αναζήτηση των ομάδων αυτών εντός του συνολικού 

δικτυώματος (Kaufman & Rousseeuw, 1990). Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες είναι 

δυνατόν να προκύψουν με την εφαρμογή κάποιας μεθόδου της Ανάλυσης Συστάδων 

(Cluster Analysis). Για λόγους όμως μείωσης του υπολογιστικού φόρτου θα 

ελαττωθεί πρωτίστως ο αριθμός των 127 διαστάσεων (Data Reduction) του χώρου  

των καταγεγραμμένων ιστολογίων με εφαρμογή της μεθόδου της Πολυδιάστατης 

Κλιμάκωσης. Θεωρητικά στοιχεία των δύο μεθόδων παρατίθενται στις επόμενες 

παραγράφους. 

 
 

4.2 Πολυδιάστατη κλιμάκωση (Multidimensional Scaling) 

Η Πολυδιάστατη Κλιμάκωση (από εδώ και εφεξής Π.Κ.) αποτελεί μια 

οικογένεια μεθόδων που εφαρμόζονται για  την ποιοτική  διερεύνηση κάποιων 

παρατηρήσεων παρουσιάζοντας ποσοτικά  μια σαφή και κατά το δυνατόν ακριβή 

εικόνα  των ομοιοτήτων και των διαφορών τους (Borg & Groenen, 2005). Οι αρχικές 

παρατηρήσεις καταγράφονται σε ένα ή περισσότερους πίνακες οι οποίοι ορίζουν τη 

θέση των παρατηρήσεων αυτών σαν σημεία στον πολυδιάστατο διανυσματικό χώρο 

κατ’ αντιστοιχία με την τάξη των πινάκων αυτών.  
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Οι ομοιότητες ή διαφορές που οι παρατηρήσεις αυτές παρουσιάζουν 

αποτυπώνονται με τις αποστάσεις των σημείων στον πολυδιάστατο χώρο όπου 

μεγάλες αποστάσεις μεταξύ σημείων υποδηλώνουν διαφορές ενώ μικρές αποστάσεις 

υποδηλώνουν ομοιότητες.  Με την εφαρμογή των μεθόδων της Π.Κ. είναι δυνατόν να 

μεταφέρουμε τις παρατηρήσεις μας  σε νέο υποδεέστερης τάξης  Ν χώρο χωρίς να 

αλλοιωθούν οι ομοιότητες ή διαφορές που χαρακτήριζαν τις παρατηρήσεις αυτές 

(Cox, 2001; Coxon, 1982). Στην  ιδανική περίπτωση που η κλιμάκωση γίνει στον 

διδιάστατο χώρο, οι παρατηρήσεις μπορούν να παρουσιαστούν  σε ένα απλό 

διάγραμμα διασποράς που θα απεικονίζει κατά τα παραπάνω, μια οπτική των 

χαρακτηριστικών που οι παρατηρήσεις είχαν στον αρχικό πολυδιάστατο χώρο. 

Οι μέθοδοι Π.Κ. μπορούν να ταξινομηθούν σε : 

 
• Μετρικές (metric MDS) ή ποσοτικές όταν οι παρατηρήσεις μας είναι 

απευθείας ποσοτικές  

• Μη μετρικές (non metric MDS)  ή ποιοτικές όταν οι παρατηρήσεις είναι 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία χρήζουν ενδιάμεσα ποσοτικοποίησης. 

 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα δεδομένα τα οποία χειρίζεται η Π.Κ. 

είναι οι αποστάσεις ζευγών  σημείων που αντιπροσωπεύουν τις αρχικές παρατηρήσεις 

με μεγάλες αποστάσεις να φανερώνουν διαφορές ενώ μικρές να φανερώνουν 

εγγύτητα (Abelson & Tukey, 1959), .  

Οι αποστάσεις των παρατηρήσεων αυτές π.χ. για Ι στοιχεία καταχωρούνται σε 

πίνακες αποστάσεων της μορφής: 

Δ=
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ώπου δi,j η απόσταση μεταξύ του i και j σημείου. Μια περαιτέρω ταξινόμηση των 

μεθόδων Π.Κ. μπορεί να γίνει σε: 
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• Κλασσικές μεθόδους (classical MDS) όταν έχουμε μόνο έναν πίνακα 

αποστάσεων  

• Επαναληπτικές  μεθόδους (Replicated MDS) όταν έχουμε πολλαπλούς 

πίνακες αποστάσεων 

• Σταθμισμένες μεθόδους (Weighted MDS) που συνδυάζουν ταυτόχρονα 

αμοιβαίες αποστάσεις αλλά  και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

παρατηρήσεων. 

 
Στόχος της Π.Κ. είναι δοθέντος ενός πίνακα αποστάσεων Δ να υπολογίσει για 

τον χώρο προεπιλεγμένης διάστασης Ν  Ι διανύσματα  x1, …..xI ∈RN  έτσι ώστε: 

 
ji xx − ≈ δij 

 
για όλα τα  i,j ∈I , με ji xx −  να υποδηλώνει το μέτρο του διανύσματος.  

Τελικά, οι μέθοδοι Π.Κ. επιτυγχάνουν την προβολή των Ι σημείων του 

πολυδιάστατου χώρου στο νέο λιγότερων διαστάσεων Ν-διαστατο χώρο 

(κλιμάκωση), έτσι ώστε οι αρχικές αμοιβαίες αποστάσεις σημείων  ji xx −   να 

διατηρηθούν σχεδόν ίσες.  

Στις κλασσικές μεθόδους Π.Κ. το μέτρο  ji xx −   αυτό αντιστοιχεί  συνήθως 

στην Ευκλείδεια απόσταση. Τελικά οι κλασσικές μέθοδοι Π.Κ. μοντελοποιούν τις 

αρχικές αποστάσεις δi,j  των  αρχικών παρατηρήσεων σε αποστάσεις di,j  στο 

γεωμετρικό χώρο οι οποίες ορίζονται ως: 

 

( )2αα jij xxd −=  
 

με xi,  και x,j να είναι οι συντεταγμένες των σημείων i και j στην διάσταση α.. Η 
μοντελοποίηση γίνεται με βάση κάποια συνάρτηση  f για την οποία ισχύει ότι : 
 

                                        ( )2)( ααδ jiijij xxdf −==  
 

Πολλές φορές όμως είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για λόγους που θα 

εξηγηθούν παρακάτω και άλλου  τύπου αποστάσεις όπως  το τετράγωνο της 

Ευκλείδειας απόστασης. Όλες οι μέθοδοι Π.Κ. θεωρείται ότι είναι μια παραλλαγή της 

παραπάνω θεώρησης (Davidson, 1983). 
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Η μεθοδολογία που ακολουθείται συνήθως κατά την εφαρμογή κάποιας 

μεθόδου Π.Κ. είναι η εξής: 

 
1. Επιλογή του τύπου και του αριθμού των αρχικών μεταβλητών που θα 

συγκριθούν έχοντας πάντα ξεκάθαρο στόχο του τι πρόβλημα καλούμαστε να 

επιλύσουμε. 

2. Συλλογή των αρχικών δεδομένων εισόδου του προβλήματος. Αν τα δεδομένα 

δεν είναι εξαρχής ποσοτικά αλλά ποιοτικά, τότε με τη διεξαγωγή της 

απαραίτητης έρευνας στα ζεύγη των Ι μεταβλητών πρέπει να προκύψουν  

βαθμονομημένα οι ομοιότητες ή οι διαφορές των παρατηρήσεων ανά δύο και 

τελικά οι αντίστοιχες Q = N(N-1)/2  αμοιβαίες αποστάσεις των σημείων.  

3. Εισαγωγή των δεδομένων στο κατάλληλο πακέτο λογισμικού και χρήση μιας 

μετρικής  ή μη μετρικής μεθόδου Π.Κ. 

4. Επιλογή των διαστάσεων του χώρου στον οποίο θέλουμε να γίνει η προβολή 

των αρχικών σημείων. Μεγάλος αριθμός διαστάσεων συνεπάγεται προβολή 

με μικρότερη παραμόρφωση των αρχικών αποστάσεων των παρατηρήσεων 

αλλά και πιο δύσκολη εποπτεία των χαρακτηριστικών που αναζητούμε. 

5. Προβολή των αρχικών δεδομένων στο νέο πολυδιάστατο χώρο που επιλέξαμε. 

6. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων συνολικά με τη συνοδεία  κάποιου δείκτη 

καλής προσαρμογής (goodness of fit) που υποδηλώνει ότι ο  έλεγχος που 

γινόταν κατά την εκτέλεση των υπολογισμών της κλιμάκωσης έδινε 

αποτελέσματα εντός των αποδεκτών ορίων και  ότι η συνολική παραμόρφωση 

που οι αρχικές αποστάσεις υφίστανται κατά την προβολή των αρχικών 

σημείων στο νέο χώρο είναι αντίστοιχα αποδεκτή. 

 
Ο δείκτης καλής προσαρμογής πρέπει να είναι εντός κάποιων 

προκαθορισμένων ορίων ώστε τα νέα σημεία και οι αμοιβαίες αποστάσεις τους στον 

λιγότερων διαστάσεων χώρο να ανταποκρίνονται χωρίς μεγάλες αλλοιώσεις.  

Γενικά, όλες οι μέθοδοι Π.Κ. προσπαθούν να αντιστοιχίσουν μέσω μιας 

συνάρτησης  f τις ομοιότητες ή τις διαφορές των αρχικών παρατηρήσεων σε 

αμοιβαίες αποστάσεις σημείων στο χώρο με μια μονότονη σχέση  (Shepard, 1962). 

Κατά την προβολή όμως σημείων σε χώρους  ολοένα λιγότερων  διαστάσεων η 

μονότονη αυτή σχέση εν μέρει αλλοιώνεται. Ένας δείκτης καλής προσαρμογής θα 

μπορούσε να μετράει αυτή ακριβώς την «μη μονοτονικότητα» που προκύπτει. Ο 
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Kruskal (1964) πρότεινε μια ποσοτική μέτρηση της  «μη μονοτονικότητας» 

εκτελώντας μια μονότονη παλινδρόμηση της απόστασης ως προς την ανομοιομορφία 

που προκύπτει από τις διαφορές και χρησιμοποιώντας σαν δείκτη την 

κανονικοποιημένη  εναπομείνασα μεταβλητότητα. Τον δείκτη αυτόν τον ονόμασε 

stress.  

Με βάση τα παραπάνω, ο δείκτης stress ορίζεται από την ακόλουθη συνάρτηση: 

 

∑

∑

<

<

−
==

ji
ij

ji
ijij

d

xfd
Sstress

2

2))((
 

 
Σαν άθροισμα τετραγώνων, ο stress είναι πάντα θετικός και όσο μικρότερος 

είναι, τόσο καλύτερη  κλιμάκωση υποδηλώνει. Ο Kruskal (1978) όρισε την ακόλουθη 

(πίνακας 5) κλίμακα καλής προσαρμογής με βάση τον δείκτη stress: 

 

Stress Καλή 
προσαρμογή 

0,2 κακή 
0,1 αποδεκτή 
0,05 καλή 
0,025 άριστη 

0 τέλεια 
 

Πίνακας 5: κλίμακα καλής προσαρμογής του δείκτη stress 
 

 
Στην πράξη,  κατά την εφαρμογή της Π.Κ. προσπαθούμε να ελαττώσουμε κατά 

το δυνατόν τον αριθμό των διαστάσεων του χώρου (ιδανικά στις δύο διαστάσεις του 

χώρου) κρατώντας τον δείκτη stress κάτω από την τιμή 0,1.  

 
 

Γράφημα  1: αντιστοιχία μείωσης διαστάσεων και δείκτη stress κατά την Π.Κ. 
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Το Γράφημα 1 δείχνει την σχέση που η ελάττωση των διαστάσεων έχει με την 

τιμή του stress. 

 
 

4.3 Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis) 

4.3.1 Γενικά 

Η Ανάλυση Συστάδων (από τώρα  και εφεξής Α.Σ.) είναι μια στατιστική 

τεχνική κατά την οποία ένα σύνολο παρατηρήσεων μπορεί να ταξινομηθεί κατά  

συστάδες με βάση τις μεταβλητές που επιλέχθηκαν να περιγράφουν τις παρατηρήσεις 

αυτές. Κατά την ταξινόμηση αυτή, στόχος είναι παρατηρήσεις που θα ανήκουν στην 

ίδια συστάδα να έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ενώ παρατηρήσεις που ανήκουν σε 

διαφορετικές συστάδες να είναι αρκούντως διαφορετικές.  

Η Α.Σ. δεν αναφέρεται το αλγόριθμο που θα εκτελεστεί προκειμένου να γίνει η 

ταξινόμηση αλλά στην γενικότερη λογική της ταξινόμησης με βάση τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. Οι αλγόριθμοι που μπορούν να εφαρμοστούν  για την Α.Σ. 

ποικίλουν ανάλογα με το: 

 
• πώς ορίζονται  οι συστάδες και  

• ποια μαθηματική διαδικασία θα οδηγήσει στον εντοπισμό τους 

 
Πρωταρχικό ρόλο για την όποια Α.Σ. διαδραματίζει η αρχική επιλογή των 

μεταβλητών που θα περιγράψουν τις υπό εξέταση παρατηρήσεις και θα αποτελέσουν 

τα δεδομένα εισόδου του επιλεχθέντος αλγορίθμου. Το είδος τους (συνεχείς ή 

κατηγορικές μεταβλητές) αλλά και ο συνολικός  όγκος τους θα αποτελέσει κριτήριο 

για την ορθή επιλογή του αλγορίθμου που θα χρησιμοποιηθεί. 

Ανάλογα με το πώς θα ορίσει κανείς την ομοιότητα των παρατηρήσεων και 

κατά συνέπεια τις συστάδες, τέσσερεις ιδιαίτερα διαδεδομένες κατηγορίες μεθόδων 

Α.Σ. είναι οι εξής: 

 
1. Μέθοδοι που βασίζονται στα χαρακτηριστικά «θέσης» των 

παρατηρήσεων  μεταξύ τους (connectivity based ή hierarchical 

clustering) 
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Τυπικός εκπρόσωπος του είδους είναι η μέθοδος της Ιεραρχικής Ανάλυσης 

Συστάδων ΙΑΣ (Hierarchical Cluster Analysis, HCA) όπου σαν 

χαρακτηριστικό «συνδεσιμότητας» των παρατηρήσεων μπορεί να ληφθεί 

κάποιος τύπος  απόστασης τους ή η απόσταση των ίδιων των συστάδων 

(Achtert et al., 2006). Σαν απόσταση μπορεί να ληφθεί η Ευκλείδεια 

απόσταση: 

( )∑ −=−
i

ii baba 2
2

 

ή το τετράγωνο αυτής: 
 

=− 2

2
ba ( )∑ −

i
ii ba 2  

 
Σε αυτές της μεθόδους η έννοια της «εγγύτητας»  των παρατηρήσεων  βάσει 

των συντεταγμένων που ορίζονται από τις μεταβλητές που υιοθετηθήκαν 

αντικατοπτρίζει τις ομοιότητες (μικρές αποστάσεις) ή διαφορές (μεγάλες 

αποστάσεις) των παρατηρήσεων. Κατά συνέπεια οι συστάδες περιλαμβάνουν 

παρατηρήσεις που βρίσκονται πλησίον η μια στην άλλη ενώ 

«απομακρυσμένες» παρατηρήσεις ανήκουν σε διαφορετικές συστάδες.  

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της ΙΑΣ μπορεί να 

είναι διαιρετικοί ( divisive) εάν ξεκινούν τη διερεύνηση από το σύνολο των 

παρατηρήσεων και σταδιακά τις διασπούν σε συστάδες ή σωρευτικοί 

(agglomerative) αν ξεκινούν με μια αρχική παρατήρηση και δημιουργούν 

σταδιακά τις συστάδες, πάντα έχοντας σαν κριτήριο τον τύπο  απόστασης που 

επιλέχθηκε. 

Κρίσιμο μέγεθος αποτελεί ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης συστάδας 

από συστάδα ή στην πιο απλή περίπτωση παρατηρήσεων από συστάδες 

(linkage clustering). Για την περίπτωση απόστασης συστάδας από συστάδα, η 

πιο συνηθισμένη πρακτική είναι να λάβει κανείς το ελάχιστο (single linkage), 

το μέγιστο (complete linkage) ή το μέσο όρο (average linkage) των 

αποστάσεων όλων των παρατηρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικές 

συστάδες έκαστη ανά δύο. 

Είναι αυτονόητο ότι για την μέθοδο αυτή απαιτείται ο υπολογισμός του 

πίνακα των αμοιβαίων αποστάσεων όλων των παρατηρήσεων,  πράγμα που 

επιφέρει μεγάλο υπολογιστικό φόρτο για μεγάλους όγκους δεδομένων 

εισόδου. 
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2. Μέθοδοι που βασίζονται στο «κέντρο βάρους» παρατηρήσεων (Centroid 

based clustering) 

Η κεντρική ιδέα στις μεθόδους αυτές είναι η απεικόνιση των συστάδων μέσω 

ενός διανύσματος (vector) του οποίου οι συντεταγμένες δεν αποτελούν κατ’ 

ανάγκη συντεταγμένες κάποιας εκ των παρατηρήσεων του συνόλου. 

Αντιπροσωπευτική μέθοδος της κατηγορίας αυτής είναι η k-means Α.Σ. Στην 

μέθοδο  k-means   καθορίζεται εξ’ αρχής ο επιθυμητός αριθμός των k 

συστάδων,   και τα k «κέντρα βάρους» των συστάδων εντοπίζονται κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε η τετραγωνική απόσταση των παρατηρήσεων που ανήκουν 

στις συστάδες αυτές από τα κέντρα τους να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος υλοποίησης της k-means μεθόδου είναι μέσω των  

αλγόριθμων Lloyd  (1982) γνωστοί και ως k-means αλγόριθμοι ενώ  τα 

αποτελέσματα που δίνουν είναι απόρροια πολλαπλών εφαρμογών τους μέχρις 

εξαγωγής του βέλτιστου και είναι  κατά βάση προσεγγιστικά λόγω της φύσης 

της μεθόδου. Οι παραλλαγές  k-means αλγόριθμων έχουν να κάνουν με τον 

αρχικό ορισμό των k κέντρων (π.χ. να είναι κάποιες από τις παρατηρήσεις ), η 

χρησιμοποίηση διαμέσων ( median clustering) κ.α. 

Οι αλγόριθμοι k-means, όπως προαναφέρθηκε, προαπαιτούν στις 

περισσότερες περιπτώσεις τον αριθμό k των συστάδων, γεγονός που αποτελεί 

πολλές φορές το  μειονέκτημα της μεθόδου. Επιπρόσθετα η φύση της μεθόδου 

οδηγεί σε συστάδες παραπλήσιου μεγέθους, καθότι ο αλγόριθμος προσαρτά 

μια παρατήρηση στο πλησιέστερο κέντρο βάρους. Παρόλα αυτά έχουν το 

πλεονέκτημα του ότι δεν απαιτεί εξαρχής τον υπολογισμό των αμοιβαίων 

αποστάσεων όλων των παρατηρήσεων, γεγονός που την καθιστά πιο πρακτική 

για μεγάλους όγκους αρχικών παρατηρήσεων (Agrawal et al., 2005).  

Επιπλέον, τελικά διαχωρίζουν των χώρο των παρατηρήσεων στις γνωστές 

δομές  ως Voronoi diagram με χρήσιμες θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές.  

 

3. Μέθοδοι που βασίζονται στην κατανομή των παρατηρήσεων 

(Distriburion based clustering) 

Είναι οι μέθοδοι που βασίζονται επί το πλείστον σε στατιστικές ιδιότητες του 

συνόλου των παρατηρήσεων και βασίζονται στη λογική του ότι οι συστάδες 

περιλαμβάνουν σύνολα παρατηρήσεων που ακολουθούν  συγκεκριμένη 

κατανομή.  
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Ενώ οι  μέθοδοι αυτοί έχουν πολλά θεωρητικά πλεονεκτήματα,  εμφανίζει 

πολλές φορές προβλήματα υπερπροσαρμογής (overfitting), η οποία πηγάζει 

συνήθως από την  πολυπλοκότητα του  μοντέλου που ακολουθείται για την 

ταξινόμηση στις συστάδες. Όσο πιο πολύπλοκο το μοντέλο, τόσο καλύτερα 

είναι σε θέση να περιγράψει το σύνολο των παρατηρήσεων και να 

πραγματοποιηθεί η Α.Σ. αλλά τόσο πιο δύσκολη πρακτικά είναι η αρχική 

επιλογή του. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να τεθούν κάποιοι 

μαθηματικοί περιορισμοί στην πολυπλοκότητα του μοντέλου αυτού. 

Τυπικός εκπρόσωπος της μεθόδου αυτής είναι ο αλγόριθμος μεγιστοποίησης 

αναμονής (expectation-maximization ή EM clustering). Κατά τον αλγόριθμο 

αυτόν το σύνολο των παρατηρήσεων επιλέγεται να ακολουθεί ένα μοντέλο 

ενός συγκεκριμένου αριθμού  κανονικών κατανομών ( για να αποφευχθεί η 

υπερπροσαρμογή)  με τυχαίες αρχικά παραμέτρους αλλά με επαναληπτικές 

διαδικασίες οι κατανομές συγκλίνουν τελικά σε ένα τοπικό βέλτιστο. Οι 

παρατηρήσεις τελικά  κατατάσσονται σε συστάδες ανάλογα με το σε ποια 

κατανομή δείχνουν να ακολουθούν. 

Οι μέθοδοι αυτές είναι πολύ σημαντικές διότι εκτός από την κατάταξη σε 

συστάδες, ανιχνεύουν  και  στατιστικής φύσεως χαρακτηριστικά για τις 

παρατηρήσεις. Το μειονέκτημα τους είναι αυτή κάθε αυτή η δυσκολία της 

επιλογής του αρχικού μαθηματικού μοντέλου που θα οδηγήσει στο τοπικό 

βέλτιστο μιας και  η θεώρηση κανονικών κατανομών δεν ανταποκρίνεται 

πρακτικά σε πολλά είδη πραγματικών δεδομένων. 

 

4. Μέθοδοι βασισμένες στην πυκνότητα (Density based clustering) 

Στις μεθόδους αυτές οι συστάδες ορίζονται ως περιοχές όπου οι παρατηρήσεις 

εμφανίζονται με υψηλότερη πυκνότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές.  

Η πιο δημοφιλής μέθοδος αυτού του τύπου είναι κατά τους Ester et al. (1996) 

η μέθοδος DBSCAN (density-based spatial clustering of applications with 

noise).  Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ένα ορισμένο με επαρκή σαφήνεια 

μοντέλο που χαρακτηρίζεται από τον όρο «density-reachability», το οποίο 

βασίζεται στην σταδιακή ομαδοποίηση παρατηρήσεων των οποίων η 

απόσταση είναι κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο (radius ε). Μια συστάδα 

τελικά περιλαμβάνει όλα τα ζεύγη παρατηρήσεων  με απόσταση μικρότερη 

από το όριο που τέθηκε καθώς και όλων των παρατηρήσεων που βρίσκονται 
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ανάμεσα στα αρχικά ζεύγη  (πληρούν και αυτά τους ίδιους περιορισμούς 

απόστασης). Οι Ankerst et al. όρισαν την μέθοδο OPTICS (Ordering Points 

To Identify the Clustering Structure) σαν μια γενίκευση της  μεθόδου 

DBSCAN που στην ουσία την απαλλάσσει από την υποχρέωση να επιλεχθεί 

το radius ε και παράγει αποτελέσματα κατά παρόμοιο τρόπο με το linkage 

clustering της μεθόδου HCA. 

Το μειονέκτημα των μεθόδων DBSCAN και OPTICS είναι ότι μπορούν να 

ταξινομήσουν τις παρατηρήσεις σε συστάδες όταν η πυκνότητα τους 

εμφανίζει κάποια όρια ασυνέχειας. Τα πραγματικά  δεδομένα όμως 

περιλαμβάνουν παρατηρήσεις με εγγενείς σχηματισμούς μέσα στο συνολικό 

σύμπλεγμα που δεν μπορούν να ανιχνεύσουν οι μέθοδοι αυτές. Η δυσκολία 

αυτή  αντιμετωπίστηκε από τους Roy και Bhattacharyya (2005) με την 

εισαγωγή της μεθόδου EnDBSCAN.  

 
 

Οι ήδη γνωστοί αλγόριθμοι υφίστανται διαρκείς βελτιώσεις όπως ο αλγόριθμος 

CLARANS (Ng and Han, 1994), και ο  BIRCH (Zhang et al., 1996).   Ταυτόχρονα 

νέες μέθοδοι έχουν εξελιχθεί οι οποίες ανταποκρίνονται στην σύγχρονη ανάγκη για  

αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (αλγόριθμοι canopy clustering 

και based clustering). Επίσης, για δεδομένα χώρων με μεγάλο αριθμό διαστάσεων,  

όπου πολλές μέθοδοι  αποτυγχάνουν να δώσουν αποτελέσματα,  νέες μέθοδοι όπως η 

subspace clustering και η correlation clustering έρχονται να αντιμετωπίσουνε το 

πρόβλημα, με τις μεν να απομονώνουν μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά των 

παρατηρήσεων  που θα οδηγήσουν στις συστάδες ενώ τις δε να σχηματίζουν τις 

συστάδες με βάση την στατιστική συσχέτιση των χαρακτηριστικών αυτών. 

Παραδείγματα του τύπου αυτού αποτελούν οι μέθοδοι CLIQUE (Agrawal & Gehrke, 

2005) και SUBCLU (Kailing & Kriegel, 2004).  

Η ανάγκη για μια μέθοδο Α.Σ. που να είναι σε θέση τόσο να διαχειρίζεται 

μεγάλους όγκους δεδομένων όσο και ταυτόχρονα μεταβλητές διαφορετικών τύπων 

(π.χ. συνεχείς και κατηγορικές ταυτόχρονα)  οδήγησε το 2001 τον Chiu στην εξέλιξη 

της μεθόδου two-step (Chiu et al., 2001). Η μέθοδος αυτή με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 
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4.3.2 Η μέθοδος two-step clustering    

4.3.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο αλγόριθμος two step clustering θεωρείται ικανός να διαχειριστεί μεγάλους 

όγκους δεδομένων εισόδου ενώ είναι και ο μοναδικός που μπορεί να διαχειριστεί 

μεταβλητές εισόδου διαφορετικών τύπων. Επιπλέον έχει και ένα ακόμη 

σημαντικότατο πλεονέκτημα συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους: έχει τη δυνατότητα 

αν το επιθυμούμε να εντοπίσει αυτόματα και γρήγορα τον βέλτιστο συνολικό αριθμό 

των  συστάδων δίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα, βασισμένος σε μια σειρά 

προκαθορισμένων κριτηρίων. Στην συντριπτική πλειοψηφία των μεθόδων που 

περιγράφηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων και οι ιδιαίτερα διαδεδομένες k-means 

και EM απαιτούν να οριστεί εκ των προτέρων ο τελικός αριθμός των συστάδων, ο 

οποίος δεν μπορεί να τροποποιηθεί στην πορεία.       

 

4.3.2.2 Μέτρηση Αποστάσεων 

Όλες οι μέθοδοι Α.Σ. (εκτός της EM) χρησιμοποιούν, όπως προαναφέρθηκε 

κάποιο τύπο  μέτρησης της απόστασης. Μέθοδοι που ενδείκνυνται για διαχείριση 

συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιούν συνήθως την Ευκλείδεια απόσταση ενώ αυτές 

που ενδείκνυνται για κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιούν πιο περίπλοκους 

ορισμούς απόστασης. Ειδικά για την περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

μεικτού τύπου μεταβλητές, η απόσταση ορίζεται πολλές φορές σαν κάποιο 

σταθμισμένο άθροισμα αποστάσεων τόσο των συνεχών όσο και των κατηγορικών 

μεταβλητών (Huang 1998; Kaufman & Rousseeuw 1990). Η στάθμιση πρέπει να γίνει 

προσεκτικά καθώς πιθανή λάθος επιλογή της είναι σε θέση να επηρεάσει δυσμενώς 

τα τελικά αποτελέσματα. Το 1993 οι Banfield και Raftery (Banfield & Raftery,  

1993), εισήγαγαν ένα μοντέλο μέτρησης απόστασης ιδανικό για δεδομένα συνεχών 

μεταβλητών,  κατά το οποίο αυτή προκύπτει από τη μείωση της λογαριθμο-

πιθανοφάνειας του  (log-likelihood) κατά τη διαδικασία συγχώνευσης δύο συστάδων.  

Οι Meila και Heckerman (1998) εφάρμοσαν ένα παρόμοιο σκεπτικό  

δημιουργώντας ένα μοντέλο μέτρησης απόστασης και για δεδομένα με κατηγορικές 

μεταβλητές. Στην  μέθοδο two step  Α.Σ. χρησιμοποιείται ένα παρόμοιο μοντέλο για 

τη μέτρηση αποστάσεων κατάλληλο για εφαρμογή σε δεδομένα που περιέχουν 

ταυτόχρονα τόσο συνεχείς όσο και κατηγορικές μεταβλητές. Ενώ για τις συνεχείς 
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μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ευκλείδειες αποστάσεις, για τις 

κατηγορικές και για μεικτού τύπου μεταβλητές (αλλά και για συνεχείς) δίνεται η 

δυνατότητα να  χρησιμοποιηθούν οι log-likelihood αποστάσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Πρόκειται για αποστάσεις που βασίζονται στην πιθανοφάνεια 

στατιστικών μοντέλων  με την απόσταση μεταξύ δύο συστάδων να σχετίζεται με τη 

μείωση που υφίσταται η συνάρτηση log-likelihood κατά την συγχώνευση της μίας 

από την άλλη. Κατά τον υπολογισμό της συνάρτησης log-likelihood, οι κατανομές 

που ακολουθούν οι συνεχείς μεταβλητές θεωρούνται κανονικές ενώ οι κατηγορικές 

θεωρείται ότι ακολουθούν πολυωνυμικές κατανομές. Επίσης θεωρείται ότι οι 

μεταβλητές είναι στατιστικά αμοιβαία ανεξάρτητες. Οι παραπάνω θεωρήσεις δεν 

ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα αλλά η διεθνής βιβλιογραφία 

(www.norusis.com/pdf/SPC_v13.pdf.:380) υποδεικνύει ότι ο αλγόριθμος two-step 

επιστρέφει ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και όταν οι παραπάνω προϋποθέσεις 

δεν ισχύουν. Κι αυτό διότι η μέθοδοι Α.Σ. δεν εμπλέκουν έλεγχο υποθέσεων και 

υπολογισμό επιπέδων σημαντικότητας παρά παρουσιάζουν μια περιγραφικής 

σημασίας οπτική των παρατηρήσεων και αυτό μπορούν να το επιτύχουν ακόμη και αν 

δεν πληρούνται προϋποθέσεις όπως οι παραπάνω. Είναι στην κρίση  του ερευνητή να 

ελέγξει αν η τελική εικόνα που οι αλγόριθμοι Α.Σ. επιστρέφουν,  ικανοποιούν το 

σκοπό της έρευνας του.     

Η log-likelihood απόσταση μεταξύ των συστάδων s και j ορίζεται ως: 

 
d (j,s) = ξj + ξs – ξ<j,s>  , 
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Στις παραπάνω εξισώσεις είναι: 
 

KA : Ο συνολικός αριθμός των συνεχών μεταβλητών  

KB : Ο συνολικός αριθμός των κατηγορικών 
μεταβλητών 

Nk
 : Ο αριθμός των παρατηρήσεων στη συστάδα k 

2
kσ)  : Η εκτιμώμενη διασπορά της k-στής συνεχούς 

μεταβλητής στο σύνολο των δεδομένων 
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2
jkσ)  : Η εκτιμώμενη διασπορά της k-στής συνεχούς 

μεταβλητής στη συστάδα j 

jklN  : 
Αριθμός των παρατηρήσεων στη συστάδα j της 
οποίας η k-στη κατηγορική μεταβλητή παίρνει 
την l-στη τιμή 

d (j,s) : απόσταση μεταξύ των συστάδων s και j 
 
 

Αν ο όρος 2
kσ) αγνοηθεί στην δεύτερη εξίσωση τότε η απόσταση εκφυλίζεται 

ακριβώς στη μείωση της συνάρτησης log-likelihood κατά την συγχώνευση δύο 

συστάδων. Ο όρος αυτός όμως προστίθεται για να επιλύσει το πρόβλημα όταν 

προκύψει: 

 
02 =kνσ

)  
 

και κατά συνέπεια δεν μπορεί να οριστεί η λογαριθμική συνάρτηση (αυτό μπορεί να 

συμβεί για παράδειγμα όταν μια συστάδα περιλαμβάνει μια μόνο παρατήρηση).  

     

4.3.2.3 Διαχείριση όγκου δεδομένων 

Πολλές παραδοσιακές μέθοδοι Α.Σ. διαχειρίζονται αποτελεσματικά μικρό όγκο 

δεδομένων αλλά δεν ανταποκρίνονται το ίδιο καλά και σε μεγαλύτερο όγκο 

δεδομένων. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό συνήθως ακολουθούν μια  

διαδικασία κατά την οποία  τα μεγάλα σύνολα αρχικών δεδομένων οδηγούνται σε 

μικρότερα σύνολα, και γενικά ακολουθείται μια διαδικασία δύο βημάτων όπως και 

στην μέθοδο συνεχών μεταβλητών BIRCH (Zhang et al., 1996).  Κατά το πρώτο 

βήμα διεξάγεται μια διαδικασία Α.Σ. στο μεγάλο αρχικό σύνολο δεδομένων με σκοπό 

τη συμπίεση των δεδομένων με υψηλή πυκνότητα σε υποσυστάδες. Στο δεύτερο βήμα  

εκτελείται μια δεύτερη Α.Σ. επί των υποσυστάδων του πρώτου βήματος. Απαιτείται 

προσεκτική επιλογή του αριθμού των υποσυστάδων του πρώτου βήματος, ο οποίος 

πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε η όλη διαδικασία να επιστρέψει ακριβή 

αποτελέσματα αλλά και αρκετά μικρός ώστε να ελαφρύνει τον υπολογιστικό φόρτο 

που η εκτέλεση της όλης διαδικασίας έχει. Η μέθοδος two-step, όπως μαρτυρά και το 

όνομα της ακολουθά δύο παραπλήσια βήματα προκειμένου να διαχειριστεί μεγάλους 

όγκους δεδομένων εισόδου. Διεξάγει μια τροποποιημένη ιεραρχική σωρευτική 

διαδικασία Α.Σ που συνδυάζει τις παρατηρήσεις  διαδοχικά ώστε να σχηματιστούν 

ομοιογενείς συστάδες. Αυτό επιτυγχάνεται με την οικοδόμηση ενός  λεγόμενου 

«δέντρου χαρακτηριστικών  συστάδων» (cluster feature tree)   του οποίου «φύλλα» 
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αντιπροσωπεύουν υποσυστάδες του πρώτου βήματος ή  παρατηρήσεις  του συνόλου 

των δεδομένων. Κατά την εξέλιξη του αλγορίθμου και με βάση τις αποστάσεις των 

παρατηρήσεων, την μεταβλητότητα κάθε συνεχούς μεταβλητής και το πλήθος κάθε 

κατηγορίας των κατηγορικών μεταβλητών,  συγχωνεύονται βάσει κριτηρίων 

παρατηρήσεις, υποσυστάδες και συστάδες ώστε μόλις κάποιες συνθήκες που 

εμπλέκουν δείκτες καλής προσαρμογής ικανοποιηθούν, τελικά  επιστρέφεται ως 

αποτέλεσμα  η  τελική μορφή των συστάδων.  

 
 

4.3.2.4 Οι δείκτες καλής προσαρμογής  BIC και AIC 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της two-step μεθόδου 

Α.Σ., είναι η δυνατότητα υπολογισμού του βέλτιστου αριθμού των συστάδων βάσει 

κάποιων κριτηρίων. Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί έχουν να κάνουν με τους δείκτες 

BIC(Bayesian information criterion) και AIC (Akaike information criterion).  

Ο δείκτης AIC παρουσιάστηκε  από τον Akaike το 1974 σαν ένας δείκτης 

καλής προσαρμογής ενός στατιστικού μοντέλου. Στηρίζεται στην έννοια της 

εντροπίας της πληροφορίας (αρχικά ονομάστηκε entropy maximization principle για 

αυτό τον λόγο) και προσφέρει ένα  μέτρο των πληροφοριών που χάνονται όταν ένα 

δεδομένο μοντέλο χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πραγματικότητα. 

Περιγράφει τον συμβιβασμό που γίνεται  μεταξύ  της ακρίβειας και την 

πολυπλοκότητας του μοντέλου (Sugiura, 1978), μιας έννοιας που έχει ήδη αναφερθεί 

παραπάνω. 

Επειδή ο δείκτης AIC θεωρήθηκε ότι δεν «τιμωρεί» επαρκώς ένα πολύπλοκο 

πολυπαραμετρικό μοντέλο (Cavanaugh, 1997), το 1978 οι Akaike και Schwarz 

όρισαν και τον δείκτη BIC χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη θεωρία «Bayesian 

formalism» (McQuarrie & Tsai, 1998:22). Ο δείκτης αυτός θεωρείται ότι  «τιμωρεί» 

σε μεγαλύτερο βαθμό μεγάλους αριθμούς παραμέτρων σε μοντέλα εισάγοντας έναν 

επιπρόσθετο διορθωτικό όρο (penalty term) ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα για 

υπερπροσαρμογή του μοντέλου (overfitting).  

Οι δείκτες BIC και AIC ορίζονται ως εξής: 

∑
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N : Ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων  

Lk : 
Ο αριθμός των κατηγοριών που έχει η k-στη 
κατηγορική   μεταβλητή 

 
Οι τιμές των BIC και AIC είναι σχετικές και μόνο οι συγκρίσεις τιμών BIC ή 

τιμών AIC μεταξύ τους (στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας) έχει νόημα.  Μπορεί να 

πάρουν οποιαδήποτε τιμή και γενικά μικρότερες τιμές υποδεικνύουν μεγαλύτερη 

προσαρμογή.  

Για τον καθορισμό του αριθμού των συστάδων αυτόματα, η έκδοση 20 του 

λογισμικού SPSS ανέπτυξε μια διαδικασία δύο σταδίων που λειτουργεί με την 

ιεραρχική μέθοδο Α.Σ. Στο πρώτο στάδιο, ένας εκ των δεικτών BIC ή AIC 

υπολογίζεται για κάθε αριθμό των συστάδων εντός όμως ενός καθορισμένου εύρους 

και χρησιμοποιείται  για να βρει μια αρχική εκτίμηση για τον αριθμό των συστάδων. 

Στο δεύτερο βήμα, η αρχική εκτίμηση εμπλουτίζεται  με την εύρεση της μεγαλύτερη 

αύξησης στην απόσταση μεταξύ των δύο πλησιέστερων συστάδων σε κάθε στάδιο 

της ιεραρχικής Α.Σ. 

Στην πράξη, η χρήση της two-step Α.Σ. για αναζήτηση βέλτιστου αριθμού 

συστάδων με χρήση του  AIC έχει την τάση να υπερεκτιμά το αποτέλεσμα που 

επιστρέφει ενώ με αντίστοιχη χρήση BIC να το υποτιμά. Η βιβλιογραφία συνιστά να 

καταγράφονται και τα δύο αποτελέσματα και τελικά να λαμβάνεται μια τιμή που να 

είναι κατά τι μικρότερη από το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον AIC. Παρόλα 

αυτά, είναι σύνηθες φαινόμενο και οι δύο δείκτες να επιστρέφουν το ίδιο 

αποτέλεσμα. 

 

4.4  Η εφαρμογή της Π.Κ και της Α.Σ. στον πίνακα γειτνίασης των     
127 ιστολογίων   

4.4.1 Ελάττωση των διαστάσεων μέσω της Π.Κ. 

Με βάση την θεωρία που αναπτύχθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, 

μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας μια μετρική  μέθοδος της  Π.Δ. προκειμένου να 
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ελαττώσουμε τις 127 διαστάσεις του χώρου των ιστολογίων που εξετάζονται σε όσο 

το δυνατόν λιγότερες, δεδομένου ότι οι μεταβλητές των δεδομένων μας είναι δίτιμες 

(0/1).  Το επιθυμητό είναι αντί κάθε ιστολόγιο να περιγράφεται από 127 μεταβλητές 

να επιτευχθεί, δίχως απώλεια της πληροφορίας που εμπεριέχεται στον πολυδιάστατο 

χώρο, να περιγραφούν με όσο το δυνατόν λιγότερες. 

Για την εφαρμογή της Π.Κ. χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού SPSS 

(έκδοση 20) και η ρουτίνα PROXSCAL. Δηλώθηκαν 127 δίτιμες μεταβλητές εισόδου 

(οι στήλες του πίνακα γειτνίασης), ενώ επιλέχθηκε σαν μέτρο της απόστασης μεταξύ 

των ιστολογίων το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης διότι έδινε τον καλύτερο 

δείκτη προσαρμογής stress από όλες τις υπόλοιπες επιλογές.  

Κατόπιν της εισαγωγής του πίνακα γειτνίασης και με χρήση του τετραγώνου 

της Ευκλείδειας απόστασης επιτεύχθηκε ελάττωση των διαστάσεων σε 2 με τιμή 

stress=0,0453, σύμφωνα με των γράφημα 2 που λήφθηκε από τα  αποτελέσματα του 

SPSS. 

 

 
 

Γράφημα  2: Προβολή των 127 ιστολογίων στο επίπεδο 
 

Ο δείκτης stress που προέκυψε θεωρείται ικανοποιητικός, ειδικά αν αναλογιστεί 

κανείς ότι τα δεδομένα του προβλήματος προβλήθηκαν στον χώρο δύο διαστάσεων 

με τα 127 ιστολόγια να μπορούν να παρασταθούν  βάσει των 2 πλέον συντεταγμένων 
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τους στο επίπεδο, διατηρώντας σε ικανοποιητικό βαθμό τα χαρακτηριστικά που είχαν 

στο συνολικά δικτύωμα από πλευράς εισερχομένων υπερσυνδέσμων. 

 Με βάση τις δύο πλέον συντεταγμένες τους  τα 127 ιστολόγια μπορούν να 

τροφοδοτήσουν κάποιο αλγόριθμο Α.Σ. ώστε να εντοπιστούν τυχόν συστάδες 

ιστολογίων με κοινά χαρακτηριστικά   εισερχόμενων υπερσυνδέσμων με κάποια από 

αυτά ενδεχομένως να αποτελούν εστίες.   

 
 

4.4.2 Αναγνώριση πυρήνων 

Με βάση τα στοιχεία θεωρίας περί των μεθόδων Α.Σ. που παρατέθηκαν, 

επιλέγεται η εφαρμογή της μεθόδου two-step καθώς με την βοήθεια των δεικτών 

καλής προσαρμογής BIC και AIC μπορεί να αποφασίσει τον βέλτιστο αριθμό 

συστάδων. Επιπλέον, η επιλογή της έχει την προοπτική και ταυτόχρονης 

επεξεργασίας κατηγορικών μεταβλητών με τις οποίες μελλοντικά θα μπορούσε να 

εμπλουτιστεί το μοντέλο των πολιτικών ιστολογίων, και οι οποίες θα μπορούσαν να 

περιγράφουν ποιοτικά χαρακτηριστικά για κάθε ιστολόγιο όπως κομματικός 

προσανατολισμός, ύφος γραφής, κλπ, ή και χαρακτηριστικά του δημιουργού του 

(ηλικία, φύλλο, μόρφωση, απασχόληση, κ.α.). Χρησιμοποιείται η έκδοση 20 του  

πακέτου λογισμικού SPSS. 

 

 
Γράφημα  3: Αξιολόγηση του αποτελέσματος της Α.Σ.  του SPSS 
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Παρά το γεγονός ότι η βιβλιογραφία συνιστά χρήση Ευκλείδειας απόστασης 

όταν οι μεταβλητές είναι αποκλειστικά συνεχείς, στην περίπτωση του πίνακα 

γειτνίασης της παρούσας έρευνας η μέθοδος δεν αναγνώρισε περισσότερα της μιας 

συστάδας. Η αναγνώριση συστάδων επιτεύχθηκε με τη χρήση της log-likelihood 

απόστασης. Συγκεκριμένα, με τη χρήση του κριτηρίου AIC αναγνωρίστηκαν 5 

συστάδες ενώ μέσω BIC αναγνωρίστηκαν 4 συστάδες. Αποφασίστηκε το αποτέλεσμα 

που προέκυψε μέσω BIC διότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία προτείνεται η επιλογή 

ενός αποτελέσματος λίγο μικρότερο από αυτό που δίνει ο AIC (Mooi & Sarsedt, 

2011:279), ο οποίος έχει την τάση να υπερεκτιμά το αποτέλεσμα που η two-cluster 

επιστρέφει (Burnham & Anderson, 2004) και στην περίπτωση μας είναι οι 4 συστάδες 

αντί των 5. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο BIC είναι και η προεπιλογή του SPSS για την 

μέθοδο two-step Α.Σ.. Το ίδιο ισχύει και για την  απόσταση log-likelihood η οποία ως 

η ενδεδειγμένη για μοντέλα μεικτού τύπου μεταβλητών ευθυγραμμίζεται με το 

παραπάνω σκεπτικό περί εφαρμογής της μεθόδου και σε εμπλουτισμένα με 

επιπρόσθετα στοιχεία μοντέλα πολιτικών ιστολογίων. 

 
Ανάλυση  Συστάδων με τη μέθοδο two-step και αυτόματο υπολογισμό 

 βέλτιστου αριθμού συστάδων βάση του Δείκτη BIC 
 

Αριθμός 
Συστάδων 

Δείκτης BIC 
(Schwarz's 
Bayesian 

Criterion) 

Μεταβολή του 
Δείκτη BIC* 

 

Λόγος 
μεταβολών του 
Δείκτη BIC** 

1 194,434   
2 168,756 -25,678 1,000 
3 159,832 -8,924 ,348 
4 157,538 -2,294 ,089 
5 162,872 5,334 -,208 
6 175,260 12,388 -,482 
7 188,772 13,512 -,526 
8 202,790 14,018 -,546 
9 216,888 14,098 -,549 

10 231,103 14,214 -,554 
11 245,680 14,577 -,568 
12 261,778 16,098 -,627 
13 278,404 16,626 -,647 
14 295,092 16,689 -,650 
15 312,264 17,172 -,669 

*     Οι μεταβολές είναι ως προς τον προηγούμενο αριθμό των συστάδων στον    
    πίνακα. 
**   Οι μεταβολές των αλλαγών είναι ως προς την μεταβολή  της λύσης των δύο      
     συστάδων 
*** Οι μεταβολές των log-likelihood αποστάσεων του τρέχοντα αριθμού ως προς   
    τον προηγούμενο  αριθμό συστάδων 

 
Πίνακας 6: Υπολογισμοί παραμέτρων του SPSS κατά την διαδικασία εύρεσης του αριθμού των 

συστάδων. 
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Η εφαρμογή λοιπόν της  two-step με την  χρήση του BIC κριτηρίου έδωσε 4 

συστάδες με ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με την αξιολόγηση που κάνει το SPSS 

με κριτήρια διαχωρισμού – συνοχής τους (cohesion –separation).    

Για 4 συστάδες, η τιμή του BIC είναι η ελάχιστη και ισούται με  157,538, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 6 των αποτελεσμάτων των υπολογισμών του SPSS.  

Τα μεγέθη των συστάδων ποικίλουν με μία να είναι η μεγαλύτερη (συστάδα 3) 

όλων με ποσοστό 56,6% επί του συνόλου των ιστολογίων και 3 μικρότερου μεγέθους  

των οποίων τα ιστολόγια αποτελούν το 12,6%(συστάδα 2), 14,2% (συστάδα 4)  και 

το 16,5% (συστάδα 1)  του συνόλου. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στα παρακάτω 

γράφημα που παράγει για την περίπτωση το SPSS. 

 
Γράφημα  4: γράφημα πίτας των συστάδων του SPSS 

  
 

 
Γράφημα  5: : Οι  συστάδες με χρωματισμούς  ανάλογα με την σημαντικότητα πρόβλεψης κάθε 

μεταβλητής d1,d2) του διδιάστατου χώρου στο SPSS 
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ονόματα των ιστολογίων  κάθε συστάδας. 
 
 
 

Τα 127 πολιτικά ιστολόγια ανά συστάδες 
 

συστάδα Όνομα ιστολογίου συστάδα Όνομα Ιστολογίου 
1 mediablog.gr 3 lokrisnews.blogspot.com 
1 enosy.blogspot.com 3 blog-akis.blogspot.com 
1 greekrider.blogspot.com 3 tsiliadoros.blogspot.com 
1 pentanostimi.blogspot.com 3 dhmotikhkaramouza.blogspot.com 
1 evriteros.blogspot.com 3 fvasileiou.wordpress.com 
1 faros.wordpress.com 3 efhbos.wordpress.com 
1 manitaritoubounou.wordpress.com 3 paideia-gr.blogspot.com 
1 erimitis.blogspot.com 3 aegaio.blogspot.com 
1 underinformation.wordpress.com 3 ilovethessaloniki.blogspot.com 
1 mygranma.wordpress.com 3 ourgreecetoday.blogspot.com 
1 eksapodo.wordpress.com 3 kryfokamari.blogspot.com 
1 ithageneis.wordpress.com 3 e-write.gr 
1 syriza.wordpress.com 3 nikoslagadinos.blogspot.com 
1 tomavroprovato.blogspot.com 3 amantomatimou.wordpress.com 
1 karsilamas.blogspot.com 3 publicissue.gr 
1 diktyon.wordpress.com 3 filiatrablog.blogspot.com 
1 error.gr 3 neapolitika.wordpress.com 
1 a8liothtes.wordpress.com 3 dialogos.pasok.gr 
1 xamogelo.wordpress.com 3 altpressfthiotida.blogspot.com 
1 regimientocinqo.wordpress.com 3 syrizaeydap.wordpress.com 
1 proxeirotetradio.blogspot.com 3 nightly-visitor.blogspot.com 
2 naftilos.blogspot.com 3 greekvoices.blogspot.com 
2 panosz.wordpress.com 3 teacherdudebbq.blogspot.com 
2 marianaonice.blogspot.com 3 filopatria.wordpress.com 
2 koukios.wordpress.com 3 apotinarxi.blogspot.com 
2 exastal.blogspot.com 3 canislibertatis.blogspot.com 
2 tzonakos.blogspot.com 3 xorisfimotro.blogspot.com 
2 anebala.blogspot.com 3 gazakas.wordpress.com 
2 parafoniades.wordpress.com 3 anasintaxi.blogspot.com 
2 politikoblog.gr 3 skount.blogspot.com 
2 demasamere.blogspot.com 3 tsopanis.wordpress.com 
2 zalmoxis.wordpress.com 3 ramirez2007saloniki.blogspot.c 
2 oneiros.gr 3 activepropaganda.blogspot.com 
2 blogz.gr 3 blokaki2.blogspot.com 
2 papanotas.wordpress.com 3 oikosantoxis.blogspot.com 
2 magicasland.com 3 aristerastiblogosfera.blogspot 
2 krogias.blogspot.com 3 stillelate.blogspot.com 
3 parapolitiki.com 3 omoios.blogspot.com 
3 anti-ntp.blogspot.com 3 oineodimokrates.blogspot.com 
3 gatzoli.blogspot.com 3 o-politis.blogspot.com 
3 jungle-report.blogspot.com 3 mayblow.wordpress.com 
3 defrejus.blogspot.com 3 pithia-gr.blogspot.com 
3 blog.antibaro.gr 3 george-liondas.blogspot.com 
3 ygro-pyr.blogspot.com 3 laostrikala.blogspot.com 
3 sofistis.wordpress.com 3 syrizaimathias.blogspot.com 
3 ideopigi.blogspot.com 4 antinews.gr 
3 ai-vres.blogspot.com 4 olympia.gr 
3 kraxtis-gr.blogspot.com 4 taxalia.blogspot.com 
3 exeisminima.gr 4 eglimatikotita.blogspot.com 
3 anemos5.blogspot.com 4 tsak-giorgis.blogspot.com 
3 lamianews.blogspot.com 4 papaioannou.wordpress.com 
3 mnodaros.blogspot.com 4 piazzadelpopolo.blogspot.com 
3 i-live.gr 4 dexiextrem.blogspot.com 
3 tonoikaipnevmata.wordpress.com 4 hassapis-peter.blogspot.com 
3 xblog.gr 4 tro-ma-ktiko.blogspot.com 
3 typografeio.blogspot.com 4 paspartoy.blogspot.com 
3 politicalreviewgr.blogspot.com 4 peripatris.blogspot.com 
3 helleniclegion.blogspot.com 4 politikosafari.blogspot.com 
3 environmentfood.blogspot.com 4 skeftomasteellhnika.blogspot.com 
3 yannisayannis.blogspot.com 4 emprosdrama.blogspot.com 
3 kanali.wordpress.com 4 adiavroxoi.blogspot.com 
3 blog.stigalaria.org 4 macedonia-greece.blogspot.com 
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3 infopress-gr.blogspot.com 4 syriza-watch.blogspot.com 
3 ideaeleftherias.blogspot.com   

 
Πίνακας 7: Ταξινόμηση των  ιστολογίων που καταγραφήκαν στο κεφάλαιο 3 με βάση τα αποτελέσματα 

της μεθόδου Α.Σ. με βάσει του εισερχόμενους υπερσυνδέσμους των blogroll τους 
 
 

4.5 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Η μέθοδος της Α.Σ. ταξινομεί τις παρατηρήσεις σε ομάδες οι οποίες εκτιμά πως 

έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση των ιστολογίων, τα 

χαρακτηριστικά πάνω στα οποία βασίστηκε ο αλγόριθμος two-step είναι 

αποκλειστικά οι εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι που προέρχονται από τα blogroll των 

άλλων ιστολογίων. Με βάση αυτούς και την γενικότερη λογική των μεθόδων της 

Α.Σ., τα ιστολόγια που βρίσκονται στην ίδια συστάδα έχουν τις εξής δύο σημαντικές 

ιδιότητες: 

 
• Έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό εισερχόμενων υπερσυνδέσμων  

• Αν ένα ιστολόγιο που ανήκει σε μια συστάδα δέχεται υπερσυνδέσμους από 

κάποια ιστολόγια (μπορεί να ανήκουν  σε οποιαδήποτε συστάδα) τότε και ένα 

άλλο ιστολόγιο που ανήκει στην ίδια συστάδα έχει υψηλή πιθανότητα να 

δέχεται  τους ίδιους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους. 

 
Το δεύτερο συμβαίνει διότι η μέθοδος Α.Σ. στη συγκεκριμένη περίπτωση 

αναζητά στον πίνακα γειτνίασης στήλες που έχουν τα σημεία «1» (και προφανώς και 

τα σημεία «0») σε αντίστοιχες θέσεις, έχουν δηλαδή υψηλή συσχέτιση. Αν βρεθούν 

τέτοιες στήλες, τότε τα ιστολόγια των στηλών αυτών κατατάσσονται στην ίδια 

συστάδα, ακριβώς γιατί τα σημεία «1» φανερώνουν εισερχόμενους υπερσυνδέσμους 

από τα ίδια ιστολόγια, που περιγράφονται στον πίνακα με γραμμές. 

 Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να θωρηθεί ότι το γεγονός ότι κάποια ιστολόγια  

εμφανίζονται στην ίδια συστάδα συμβαίνει  διότι το σύνολο των υπόλοιπων 

ιστολογίων τα αντιμετωπίζει ως συγγενή ιστολόγια, σαν ιστολόγια κοινών 

ενδιαφερόντων, παρόμοιου προσανατολισμού, κλπ. με τα υπόλοιπα της συστάδας. 

Ειδικά δε εάν τυγχάνει τα ιστολόγια αυτής της συστάδας να συγκεντρώνουν και 

υψηλό αριθμό εισερχόμενων υπερσυνδέσμων, τότε σύμφωνα με την ανάλυση του 

κεφαλαίου 3 τα ιστολόγια θεωρούνται κεντρικά και πιθανότατα είναι αυτά που 

αποτελούν το πεδίο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ δημιουργών ιστολογίων και 
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δυνητικών αναγνωστών. Πρόκειται δηλαδή, με βάση την ίδια ανάλυση για τα πιθανά 

δημοφιλή ιστολόγια κατηγορίας Α (Herring et al., 2004),  των οποίων οι  δημιουργοί 

τους θεωρούνται  «αυθεντίες» στη θεματική περιοχή εντός της οποίας το ιστολόγιο 

τους δραστηριοποιείται και απολαμβάνουν υψηλής εκτίμησης από τα υπόλοιπα μέλη 

της κοινότητας.  

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον μέσο όρο των εισερχόμενων υπερσυνδέσμων για 

κάθε συστάδα που δημιουργήθηκε από τον αλγόριθμο Α.Σ.  two-step.    

 
 Μέσος όρος εισερχόμενων 

υπερσυνδέσεων 
 (τυπική απόκλιση) 

Μέσος όρος του ποσοστού % 
των εισερχόμενων 

υπερσυνδέσμων (τυπική 
απόκλιση) 

Συστάδα 1 5,81 (2,23) 4,57 (1,75) 
Συστάδα 2 7,26 (2,85) 5,80 (2,24) 
Συστάδα 3 1,69 (1,44) 1,33 (1,13) 
Συστάδα 4 11,33 (5,40) 8,92 (4,25) 
Σύνολο 4,46 (4,40) 3,51 (3,46) 

 
Πίνακας 8: Μ.Ο. εισερχόμενων υπερσυνδέσμων των ιστολογίων των 4 συστάδων που αναγνωρίστηκαν 

από την two step Α.Σ. 
 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, η συστάδα 3  με το μεγαλύτερο πλήθος 

ιστολογίων έχει και το χαμηλότερο μέσο όρο εισερχόμενων υπερσυνδέσμων ενώ οι 

συστάδα 4 που περιλαμβάνει 18 ιστολόγια έχει τον υψηλότερο με διαφορά μέσο όρο. 

Οι συστάδες 1 και 2 με πλήθος 21 και 16 ιστολόγια αντίστοιχα έχουν μικρότερο μέσο 

όρο  εισερχόμενων υπερσυνδέσμων από τη συστάδα 4 αλλά σαφώς μεγαλύτερο από 

αυτόν της συστάδας 3. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι η μέθοδος απομόνωσε από το 

σύνολο των 127 ιστολογίων 3 ομάδες συνολικά 55 ιστολογίων  που ξεχωρίζουν από 

τα υπόλοιπα σε ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει το σύνολο των 

υπολοίπων και κατέταξε τα υπόλοιπα σε μια μεγάλη συστάδα.  

 
Αντιστοίχιση συστάδων-πυρήνων 

Συστάδα  Χαρακτηρισμός Πλήθος ιστολογίων 
1 πυρήνας 1 21 
2 πυρήνας 2 16 
4 πυρήνας 3 18 
3 Όλα τα υπόλοιπα ιστολόγια  72 

 
Πίνακας 9: Πίνακας αντιστοίχησης συστάδων-πυρήνων για την συνέχεια της μελέτης 

  
 

Στο κεφάλαιο 3 σημειώθηκε πως αν απεικονίσει κανείς την πολιτική 

μπλογκόσφαιρα σαν ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων ιστολογίων, τα ιστολόγια με 
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μεγάλο αριθμό υπερσυνδέσμων εμφανίζονται σε κεντρικά σημεία (ονομάζονται και 

πυρήνες) του πλέγματος (Herring et al., 2006).  Οι συστάδες 1, 2 και 4 μπορούν να 

θεωρηθούν οι πυρήνες 1,2 και 3  της μελέτης. 

Αν αναπαραστήσουμε πλέον το σύνολο των ιστολογίων σαν ένα κοινωνικό 

δίκτυο (βλ. παράγραφο  3.5,  κεφ. 3) με βάση τους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους, η 

μορφή του γραφήματος με τη βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης δικτύων κοινωνικής 

συμπεριφοράς Ucinet for Windows (έκδοση 6, Harvard Analytic Technologies 2002) 

με τους 3 πυρήνες εμφανείς δίνεται παρακάτω. 

 

 
 

Σχήμα  5: Γράφημα κοινωνικής δικτύωσης των 127 ιστολογίων της μελέτης με τους 3 πυρήνες σε εμφανή 
θέση και τα υπόλοιπα να περιστρέφονται γύρω από αυτά. 

 
 

Τα 72 ιστολόγια μπορεί να θεωρηθεί  ως ένα  «νέφος» ιστολογίων που 

τοποθετείται περιμετρικά γύρω από τα σημεία εστίασης που ορίζονται από τους 3 

πυρήνες που εντοπίστηκαν, ενώ και τα ίδια τα ιστολόγια που ανήκουν στον ίδιο 

πυρήνα εμφανίζονται σαν ένα μικρό νέφος λόγω των μεταξύ τους υπερσυνδέσμων. 

Η μέθοδος της Α.Σ. πέτυχε να αναγνωρίσει τους 3 πυρήνες που περιλαμβάνουν 

ιστολόγια κατηγορίας Α και θεωρούνται εστίες συζήτησης. Ειδικά ο πυρήνας 3  βάσει 

του υψηλότερου αριθμού εισερχόμενων υπερσυνδέσμων έχει μεγάλες πιθανότητες να 

περιλαμβάνει τα πιο δημοφιλή ιστολόγια με την λογική ότι πολλοί  αναγνώστες είναι 
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εξαιρετικά πιθανό συμβουλευόμενοι τα blogroll άλλων ιστολογίων να οδηγούνται 

τελικά σε αυτά σε μόνιμη βάση για την ενημέρωση τους.    

 
 

4.6 Μια πρώτη εικόνα των πολιτικών ιστολογίων των πυρήνων 

Στην παράγραφο αυτή θα δοθούν συνοπτικά κάποια  στοιχεία σχετικά με τα 

ιστολόγια των 3 πυρήνων  που αναγνωριστήκαν από τη μέθοδο της Α.Σ που σκοπό 

έχουν να δημιουργήσουν μια πρώτη εικόνα τόσο για τα ιστολόγια όσο και για τους 

πυρήνες αυτούς κάθε αυτούς. Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται στις εξής τρεις 

κατηγορίες: στο σκοπό που επιτελεί κάθε πολιτικό ιστολόγιο, στον πολιτικό 

προσανατολισμό που ενδεχομένως έχει και στο ύφος γραφής του δημιουργού του. Τα 

στοιχεία αυτά εξάχθηκαν ύστερα από επίσκεψη σε κάθε ιστολόγιο με την συνολική 

εικόνα να την δίνουν: 

 
• ο τίτλος του ιστολογίου 

• το τμήμα «about» που πολλά ιστολόγια έχουν όπου περιγράφεται συνήθως ο 

σκοπός που επιτελεί το κάθε ιστολόγιο και το κίνητρο του δημιουργού του 

• στοιχεία του δημιουργού του (δημογραφικά, βιογραφικό, ενδιαφέροντα  κλπ.) 

που πολλές φορές δίνονται σε κάποιο τμήμα του ιστολογίου 

• οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις (θεματολογία, τρόπος γραφής) 

 
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυρήνα, τα πρώτα στοιχεία δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 
 

 
Ιστολόγια πυρήνα 1 

 

Ιστολόγιο Πολιτικός 
προσανατολισμός Σκοπός ύφος Εισερχόμενοι 

υπερσύνδεσμοι 

a8liothtes.wordpress.com ΚΚΕ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 7  

diktyon.wordpress.com Ουδέτερο ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα προβληματισμός 5  

eksapodo.wordpress.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 9  

enosy.blogspot.com ΣΥΡΙΖΑ κομματική 
ειδησεογραφία ουδέτερο 5  

erimitis.blogspot.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 8  

error.gr ΚΚΕ προπαγάνδα προπαγάνδα 7  

evriteros.blogspot.com ΚΚΕ κομματική 
ειδησεογραφία κριτική 3  

faros.wordpress.com ΚΚΕ προπαγάνδα προπαγάνδα 4  
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greekrider.blogspot.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 10  

ithageneis.wordpress.com Ίσως Αριστερά   κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 5  

karsilamas.blogspot.com Αριστερά γενικά προπαγάνδα προβληματισμός 3  

manitaritoubounou.wordpress.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός ουδέτερο 9  

mediablog.gr Ουδέτερο ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα ουδέτερο 6  

mygranma.wordpress.com ΚΚΕ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 5  

pentanostimi.blogspot.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός προβληματισμός 10  

proxeirotetradio.blogspot.com ΠΑΣΟΚ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 5  

regimientocinqo.wordpress.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 4  

syriza.wordpress.com ΣΥΡΙΖΑ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 4  

tomavroprovato.blogspot.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 5  

underinformation.wordpress.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 4  

xamogelo.wordpress.com ΚΚΕ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 4  

 
Πίνακας 10: Τα 21 ιστολόγια του πρώτου πυρήνα 

  
 
Οι αντίστοιχοι πίνακες για τους πυρήνες 2 και 3 δίνονται στη συνέχεια. 
 
 

 
Ιστολόγια πυρήνα 2 

 

Ιστολόγιο Πολιτικός 
προσανατολισμός Σκοπός ύφος Εισερχόμενοι 

υπερσύνδεσμοι 

anebala.blogspot.com Ουδέτερο πληροφόρηση, 
απόψεις, σχολιασμός κριτική 4  

blogz.gr Ουδέτερο Γενική πληροφόρηση, 
σχολιασμός ουδέτερο 9  

demasamere.blogspot.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός προβληματισμός 8  

exastal.blogspot.com ΝΔ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 6  

koukios.wordpress.com Αριστερά γενικά ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 5  

krogias.blogspot.com ΠΑΣΟΚ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 14  

magicasland.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός προβληματισμός 9  

marianaonice.blogspot.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός προβληματισμός 5  

naftilos.blogspot.com ΣΥΡΙΖΑ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός προβληματισμός 11  

oneiros.gr Ουδέτερο ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα ουδέτερο 6  

panosz.wordpress.com Ουδέτερο, ίσως 
Αριστερά 

ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα προβληματισμός 11  

papanotas.wordpress.com ΠΑΣΟΚ προπαγάνδα κριτική 4  

parafoniades.wordpress.com Ουδέτερο, ίσως 
Αριστερά 

ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα προβληματισμός 5  

politikoblog.gr Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός προβληματισμός 7  

tzonakos.blogspot.com ΠΑΣΟΚ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 8  

zalmoxis.wordpress.com Ουδέτερο προπαγάνδα κριτική 6  

 
Πίνακας 11: Τα 16 ιστολόγια του δεύτερου πυρήνα 



Κεφάλαιο 4 
 

 130

 
 

Ιστολόγια πυρήνα 3 
 

Ιστολόγιο Πολιτικός 
προσανατολισμός Σκοπός ύφος Εισερχόμενοι 

υπερσύνδεσμοι 

adiavroxoi.blogspot.com Ουδέτερο ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 6  

antinews.gr Ουδέτερο ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 21  

dexiextrem.blogspot.com ΝΔ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 14  

eglimatikotita.blogspot.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 6  

emprosdrama.blogspot.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 7  

hassapis-peter.blogspot.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις 
,σχολιασμός κριτική 8  

macedonia-greece.blogspot.com ΝΔ κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 8  

olympia.gr Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 18  

papaioannou.wordpress.com Ουδέτερο ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 13  

paspartoy.blogspot.com Ουδέτερο κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 12  

peripatris.blogspot.com Ουδέτερο, 
πατριωτικό 

ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 10  

piazzadelpopolo.blogspot.com ΠΑΣΟΚ ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 12  

politikosafari.blogspot.com ΝΔ ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 11  

skeftomasteellhnika.blogspot.com ΛΑ.Ο.Σ. κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός κριτική 10  

syriza-watch.blogspot.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις, 
σχολιασμός σάτυρα 5  

taxalia.blogspot.com Ουδέτερο ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 25  

tro-ma-ktiko.blogspot.com Αριστερά γενικά ειδησεογραφία, 
επικαιρότητα κριτική 7  

tsak-giorgis.blogspot.com Αριστερά γενικά κριτική, απόψεις 
σχολιασμός κριτική 11  

 
Πίνακας 12: Τα 18 ιστολόγια του τρίτου πυρήνα 

    
 

Τα 72 ιστολόγια που δεν ανήκουν σε κανέναν από τους 3 πυρήνες 

περιλαμβάνουν ποικίλους κομματικούς προσανατολισμούς, επιτελούν ευρεία γκάμα 

σκοπών και πολλά διαφορετικά ύφη γραφής και δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα 

η παράθεση ενός πίνακα χαρακτηριστικών και για αυτά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός κάθε ιστολογίου όπως δίνεται 

στους παραπάνω πίνακες είναι από ένα σημείο και πέρα υποκειμενικός καθώς 

άπτεται της κρίσης του αναγνώστη. Κρίθηκε όμως σκόπιμο να δοθεί σε αυτό το 

σημείο μια πρώτη περιγραφική εικόνα των ιστολογίων που βάση της πολυμεταβλητής 

στατιστικής ανάλυσης που προηγήθηκε ανήκουν στους 3 πυρήνες που απομονώθηκαν 

από το σύνολο των 127 ιστολογίων.  
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Μπορεί να παρατηρήσει κανείς  ότι τα ιστολόγια του πρώτου πυρήνα ανήκουν 

στη συντριπτική πλειοψηφία τους στο χώρο της αριστεράς, γεγονός που δύσκολα 

επιδέχεται αμφισβήτηση όπως και να τα χαρακτηρίσει κανείς. Αυτό εκτιμάται στα 

θετικά  της μεθόδου Α.Σ. που εφαρμόστηκε καθώς πέτυχε να απομονώσει στον έναν 

από τους 3 πυρήνες ιστολόγια που πέραν των  κοινών ιδιοτήτων τους που απορρέουν 

από τις εισερχόμενους υπερσυνδέσμους τους, έχουν σε μεγάλο ποσοστό και κάποιο 

κοινό ποιοτικό χαρακτηριστικό και συγκεκριμένα τον πολιτικό προσανατολισμό προς 

την ίδια κατεύθυνση. Παρόμοιο ποιοτικό διαχωρισμό πέτυχε και αναφορικά με τον 

τρίτο πυρήνα όπου δείχνει να συγκεντρώνει σε μεγάλο ποσοστό δημοσιογραφικού 

χαρακτήρα ιστολόγια με σκοπό την ειδησεογραφία από μέρους των δημιουργών του, 

οι οποίοι ασκούν την λεγόμενη «δημοσιογραφία των πολιτών» και ταυτόχρονα 

κριτική στα πολιτικά δρώμενα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των χαρακτηριστικών στους 

παραπάνω πίνακες έγιναν με βάση ένα στενό πλαίσιο κατηγορικών μεταβλητών και 

δεν υπήρξε ελεύθερη ποιοτική περιγραφή για το καθένα, καθώς σε πιθανή 

ενσωμάτωση μελλοντικά και κατηγορικών μεταβλητών στο μοντέλο της two-step 

Α.Σ. θα μπορούσαν να είναι αυτές (και συμπληρωματικά και άλλες όπως 

περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο) που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την 

ανάλυση. 

 
 

4.7 Διασύνδεση πυρήνων 

Συνεχίζοντας τη μελέτη του χαρακτηριστικού των εισερχόμενων 

υπερσυνδέσμων των ιστολογίων, θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν από αυτήν την 

άποψη τόσο οι εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι των ιστολογίων από ιστολόγια που 

ανήκουν στον ίδιο πυρήνα,  όσο και από ιστολόγια άλλων πυρήνων ή και εκτός 

πυρήνων. Οι μέσες τιμές των υπερσυνδέσμων αυτών δίνονται στον πίνακα 13. 

Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχει συγκριτικά υψηλότερο ποσοστό 

από εισερχόμενους υπερσύνδεσμους από ιστολόγια προς ιστολόγια που ανήκουν στον 

ίδιο πυρήνα, σε σχέση με υπερσύνδεσμους προερχόμενους από άλλους πυρήνες. Για  

τον πυρήνα 1, ένα τυχαίο ιστολόγιο παραπέμπεται κατά μέση τιμή από το 15% των 

ιστολογίων του  ίδιου πυρήνα, ποσοστό 5,95% παραπέμπει προς ιστολόγια του  

πυρήνα 2 και 3,97% παραπέμπει προς ιστολόγια του πυρήνα 3. Τα υπόλοιπα 72 
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ιστολόγια δέχονται υπερσύνδεσμους μόλις από το 1,26% των  ιστολογίων του πυρήνα 

1. Αντίστοιχα,  στον πυρήνα 2, τα ιστολόγια του δέχονται υπερσύνδεσμους κατά 

μέσο όρο από το 16,8% των ιστολογίων του ίδιου πυρήνα  άλλα όχι πάνω 4,46% από 

τα ιστολόγια άλλων πυρήνων. Τα υψηλότερα ποσοστά εσωτερικών υπερσυνδέσμων 

τα εμφανίζει ο πυρήνας 3 όπου το 30% των ιστολογίων παραπέμπει σε ιστολόγια 

εντός του ίδιου πυρήνα με τα ποσοστά υπερσυνδέσμων από ιστολόγια προερχόμενα 

από άλλους πυρήνες να μην ξεπερνούν το 3,82% .  

 
 

Μέση τιμή εισερχόμενων υπερσυνδέσμων πυρήνων (%) 
 

 Πυρήνας 1 Πυρήνας 2 Πυρήνας 3 Υπόλοιπα 
Πυρήνας 1 15 5,95 3,97 1,26 
Πυρήνας 2 4,46 16,80 3,13 1,91 
Πυρήνας 3 2,91 3,82 30 3,01 
Υπόλοιπα 1,98 3,82 6,40 0,81 

 
Πίνακας 13:  μέσες τιμές ποσοστών εισερχόμενων  υπερσυνδέσμων  ιστολογίων από ιστολόγια ίδιου ή 

διαφορετικού πυρήνα 
 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα των 72 ιστολογίων που δεν κατατάχθηκε σε 

κάποιο από τους 3 πυρήνες, η όποια παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά υπερσυνδέσμων 

τόσο προερχόμενα από  ιστολόγια της ίδιας ομάδας όσο και από ιστολόγια των τριών 

πυρήνων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά υποδεικνύουν την ιδιότητα της εγγύτητας 

των 3 πυρήνων οι οποίοι εμφανίζουν συγκριτικά μεγαλύτερη  διασύνδεσιμότητα  

μεταξύ των ιστολογίων τους σε σχέση με τη διασυνδεσιμότητα με το εξωτερικό προς 

αυτούς περιβάλλον. Ειδικά ο πυρήνας 3 εμφανίζει το χαρακτηριστικό αυτό στο 

μέγιστο βαθμό. 

 
 

Βαθμός διασύνδεσης πυρήνων (%) 
 

 Πυρήνας 1 Πυρήνας 2 Πυρήνας 3 Υπόλοιπα 
Πυρήνας 1 76,19 42,86 23,81 38,09 
Πυρήνας 2 43,75 56,25 18,75 62,5 
Πυρήνας 3 38,89 44,44 94,44 61,11 
Υπόλοιπα 25 27,72 33,33 36,11 

 
Πίνακας 14: Βαθμός διασύνδεσης πυρήνων    
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο βαθμός που οι πυρήνες διασυνδέονται 

μεταξύ τους ή με τον εαυτό τους βάσει εισερχόμενων υπερσυνδέσμων. Δυο πυρήνες 

συνδέονται όταν τουλάχιστον ένα ιστολόγιο του ενός παραπέμπει προς κάποιο 

ιστολόγιο του άλλου.  

Ο βαθμός διασύνδεσης (Degree of Connection) μεταξύ 2 πυρήνων είναι το 

ποσοστό των ιστολογίων του ενός πυρήνα που έχει τουλάχιστον έναν υπερσύνδεσμο 

προς τον άλλον πυρήνα. Η λογική αυτή επεκτείνεται και για   υπερσυνδέσμους εντός  

πυρήνων. Με βάση αυτήν το σκεπτικό αυτό, παρατηρεί κανείς ότι και πάλι ο πυρήνας 

3 εμφανίζει τις μεγαλύτερες τιμές με το 94,4% των ιστολογίων του να παραπέμπουν 

τουλάχιστον σε ένα ιστολόγιο του ίδιου πυρήνα, 38,89% να παραπέμπουν στον 

πυρήνα 1, 44,44% να παραπέμπουν προς τον πυρήνα 2 αλλά και 61,11% να 

παραπέμπουν προς το σύνολο των 72 υπολοίπων ιστολογίων που δεν ανήκουν σε 

πυρήνα. Το 76,19% των ιστολογίων του πυρήνα 1 παραπέμπει σε τουλάχιστον ένα 

ιστολόγιο εντός του με το αντίστοιχο ποσοστό για τον πυρήνα 2 να είναι 56,25%. 

 

 
                                     (α)                                                                            (β) 
 

 
(γ) 

Πίνακες 15 (α), (β), (γ): Η πυκνότερη διάταξη των ψηφιών 1 στον πίνακα εσωτερικών υπερσυνδέσμων 
του πυρήνα 3 (πίνακας γ) σε σύγκριση με αυτούς των πυρήνων 1 (πίνακας α) και 2(πίνακας β) 
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Υψηλές τιμές παρουσιάζουν και τα ποσοστά των ιστολογίων των 3 πυρήνων 

που παραπέμπουν προς κάπου στο σύνολο των 72 ιστολογίων: 38,09% από τον 

πυρήνα 1, 62,5 από τον πυρήνα 2 και 61,1 από τον πυρήνα 3. Οι πυρήνες 2 και 3 που 

εμφανίζουν και τις περισσότερες εισερχόμενους υπερσύνδεσμους εμφανίζουν την 

εξής διαφορά: ενώ ο πυρήνας 3 με την υψηλή εσωτερική διασυνδεσιμότητα 

παραπέμπει σε ποσοστό 44,44% προς κάπου στον πυρήνα 2, μόλις 18,75 του πυρήνα 

2 παραπέμπει  προς κάπου στον  πυρήνα 3. Τέλος το 36,11% του συνόλου των 72 

ιστολογίων παραπέμπει κάπου εσωτερικά στο σύνολο αυτό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 Εκτίμηση της επιρροής των πολιτικών ιστολογίων  

 
 
 

5.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν οι εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι  

ως το μέσο εντοπισμού των πυρήνων των πολιτικών ιστολογίων. Τα ιστολόγια που 

ανήκουν στον ίδιο πυρήνα μοιράζονται κοινές ιδιότητες όπως ότι κοινά ιστολόγια 

«δείχνουν» μέσω του blogroll τους προς αυτά, ενώ έχουν και προσεγγιστικά ίδιο 

αριθμό εισερχόμενων υπερσυνδέσμων. Τα ιστολόγια που συγκεντρώνουν μεγάλους 

αριθμούς εισερχόμενων υπερσυνδέσμων γενικά ξεχωρίζουν μέσα στην κοινότητα των 

ιστολογίων από τα υπόλοιπα, στη λογική του ότι το περιεχόμενο τους συστήνεται 

προς ανάγνωση και δυνητικά συγκεντρώνουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Μπορεί 

λοιπόν να θεωρούνται ομοιογενή ως προς τις ιδιότητες αυτές.  

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια απόπειρα μιας συνολικής περιγραφής των 

ιστολογίων που απαρτίζουν τους πυρήνες που εντοπίστηκαν και που αποτελεί απλά 

μια συγκεντρωτική περίληψη των πινάκων 10, 11 και 12  του κεφαλαίου 4. 

 
 

Πυρήνας Περιγραφή 
1 Ιστολόγια με κυρίως αριστερό πολιτικό 

προσανατολισμό, κυρίως ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ 

2 

Ιστολόγια με κομματικό προσανατολισμό προς το 
ΠΑΣΟΚ ή την Αριστερά ή και ουδέτερα που συνήθως 

σκοπό έχουν την ενημέρωση και την παροχή 
πληροφοριών    

3 Δημοσιογραφικά-ενημερωτικά ιστολόγια   
Τα 72 ιστολόγια που 

δεν ανήκουν στους 3 πυρήνες 
Μια συλλογή ετερογενών από πλευράς περιεχομένου  

και κομματικού προσανατολισμού ιστολογίων 
 

Πίνακας 16: Συνοπτική περιγραφή ιστολογίων ανά πυρήνα     
 
 

Η παραπάνω εικόνα μεταφέρει με απλά λόγια την οπτική υπό την οποία βλέπει 

η ίδια η κοινότητα των 127 ιστολογίων τα μέλη της. Τα ιστολόγια του πυρήνα 3, τα 

οποία έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο εισερχόμενων υπερσυνδέσμων, έχουν 

πράγματι, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία (Herring et al., 2004) υψηλές πιθανότητες 

να συγκεντρώσουν την προσοχή των αναγνωστών και να είναι πράγματι αυτά τα 

ιστολόγια κατηγορίας Α, όπως ορίστηκαν στο κεφάλαιο 3. Στα ιστολόγια της 
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κατηγορίας αυτής, όπως υποδεικνύεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, λαμβάνει χώρα η 

συζήτηση των επισκεπτών, κατατίθενται απόψεις, ασκείται κριτική, διαχέεται η 

πληροφορία και τελικά μέσω από αυτήν την δυναμική διαδικασία η πολιτική 

μπλογκόσφαιρα επηρεάζει τα πολιτικά δρώμενα. Οι δυνατότητες αυτές ήταν που 

μεταμόρφωσαν  τα πολιτικά ιστολόγια από μια απλά ενδιαφέρουσα εναλλακτική 

δυνατότητα  ενημέρωσης σε ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής 

ζωής ενός τόπου. 

Στις επόμενες παραγράφους θα ελεγχθεί   η απήχηση και κατά συνέπεια η 

επιρροή που θα μπορούσαν να ασκήσουν στο ευρύ κοινό  τα ιστολόγια, τόσο του 

πυρήνα 3 όσο και των άλλων δύο πυρήνων που εντοπίστηκαν, ιστολόγια δηλαδή που 

συγκεντρώνουν λιγότερους υπεσυνδέσμους από τον πυρήνα 3. 

Για το σύνολο των 72 υπόλοιπων ιστολογίων είναι, με τα ως τώρα δεδομένα, 

άγνωστο αν απλά αποτελούν πύλες που οδηγούν τους επισκέπτες τους στα κεντρικά 

ιστολόγια λειτουργώντας σαν φίλτρα περιεχομένου ή αν παίζουν κάποιο επιπλέον 

ρόλο έχοντας τελικά και αυτά δυνατότητες επιρροής. Για το αυτό το λόγο θα 

ελεγχθούν όπως και τα υπόλοιπα. 

Αυτά τα ζητήματα  θα αποτελέσουν  αντικείμενο έρευνας αυτού του κεφαλαίου. 

 
 

5.2 Επιρροή των πολιτικών ιστολογίων 

Όπως έχει υπογραμμιστεί σε προηγούμενα κεφάλαια, τα πολιτικά ιστολόγια, 

ακολουθώντας τη μεγάλη εξάπλωση  εν γένει των ιστολογίων (Wallsten, 2008) έχουν 

ήδη καταλάβει το χώρο που τους ανήκει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης κι όχι 

μόνο. Η εμπλοκή των πολιτικών ιστολογίων σήμανε το τέλος του μονοπωλίου των 

παραδοσιακών ΜΜΕ σε ό,τι αφορά την δημοσίευση ειδήσεων και τη διάχυση της 

πληροφορίας (Meraz, 2009). Η πλειοψηφία των πολιτικών ιστολογίων παρέχει 

πληροφορίες που δεν βρίσκει  κανείς στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, π.χ.  

στοιχεία για  πολιτικές συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις, συλλαλητήρια,  επερχόμενες  

ψήφοφορίες κ.α. (McKenna & Pole, 2008). Πολλές φορές  ενημερώνουν τους 

αναγνώστες τους και για λάθη ή παραλείψεις ειδήσεων που μεταδίδονται από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης (Pole, 2006). 

Μπορούν πλέον να αναφερθούν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

ιστολόγια άσκησαν την επιρροή τους στην διαμόρφωση της πολιτικής επί κάποιου 
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ζητήματος  και στον τρόπο που τελικά εφαρμόστηκε, ξεπερνώντας σε ισχύ επιρροής 

τα παραδοσιακά ΜΜΕ (Jackson 2006; Lankshear & Knobel 2003; Scott, 2005; Sroca, 

2007).  

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου πολιτικά ιστολόγια κάλυψαν κάποια κενά 

ενημέρωσης και γενικά  επηρέασαν  την κοινή γνώμη και την εφαρμοζόμενη πολιτική 

ήταν η διάχυση της υποψίας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ G. Bush συνομιλούσε μέσω 

κρυφής συσκευής ασυρμάτου με βοηθούς κατά τα debate, ότι οι ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες κατά το διάστημα εκείνο ήταν ενδεχομένως διαβλητές ( Su et al., 2005), 

ότι η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας 

κοινωνικού σκοπού στη Γερμανία είχε πρωτίστως χρησιμοποιηθεί  από Ναζί το 1935, 

το σκάνδαλο κακοποίησης σε φυλακή του Ιράκ, και τέλος η παραποιημένη 

φωτογραφία του πρακτορείου Reuters που δημοσιεύτηκε από τους New York Times 

με θέμα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό (Farhi, 2006; McKenna & 

Pole, 2008).  

Προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ισχύ αυτή των ιστολογίων,  σήμερα, 

πολλές εφημερίδες στην προσπάθεια τους για να αποκτήσουν δυνατότητες επιβίωσης 

στον ανταγωνισμό χρησιμοποιούν παράλληλα και κάποιο ιστολόγιο σαν μια 

εναλλακτική πλατφόρμα διάχυσης των ειδήσεων τους (Meraz, 2009). Το φαινόμενο 

αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 2004 όπου οι συγκεντρώσεις 

Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων καλύπτονταν ζωντανά από ανεξάρτητα πολιτικά 

ιστολόγια στους δημιουργούς των οποίων είχαν δοθεί για το σκοπό αυτό 

διαπιστευτήρια για την παρακολούθηση τους. 

Μέσω των ιστολογίων εκφράζονται πολιτικά πιστεύω (Wallsten, 2008), 

διαχέονται πολιτικοί προσανατολισμοί και πραγματοποιείται η προάσπιση πολιτικών 

απόψεων (Wallsten, 2005). Ο Tibbals (2009) σημείωσε πως υπάρχει πολύ στενή 

σχέση μεταξύ της φύσης των σχολίων που στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να 

αναρτηθούν από τους επισκέπτες επί των καταχωρήσεων, και της γενικότερης 

πολιτικής προοπτικής του ιστολογίου. Στην ίδια μελέτη μάλιστα δημοσιεύτηκε πως 

τα σχόλια σε φιλελεύθερα ιστολόγια είχαν διαφορετικό ύφος από ότι τα σχόλια σε 

ιστολόγια συντηρητικών: στα πρώτα τα σχόλια στόχευαν στην ομαλή ανταλλαγή 

απόψεων μετατρέποντας το σχετικό πεδίο σε forum συζήτησης ενώ στα δεύτερα τα 

πνεύματα οξύνονταν κατά την παράθεση διαφορετικών απόψεων.  
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Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι πολιτικοί και κόμματα έχουν δημιουργήσει 

τα δικά τους ιστολόγια και μέσω αυτών διοχετεύουν πληροφορίες στα ακροατήρια 

τους, δημιουργούν ομάδες εθελοντών, διαχειρίζονται ζητήματα της εκλογικής τους 

περιφέρειας, διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα τους και δημιουργούν ακόμη και 

πόρους (Bloom & Kerbel,  2006; Trammel et al., 2006). Τα πολιτικά ιστολόγια 

επιστρατεύτηκαν και ως μέσα για προεκλογικές εκστρατείες στις προεδρικές εκλογές 

των ΗΠΑ του 2004 (Adamic & Glance, 2005; Kerbel & Bloom, 2005), στις γενικές 

εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2005 (Coleman & Ward, 2005; Jackson 2006), 

στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Δανίας το 2006 (Klastrup & Pedersen, 2007), στις 

γενικές εκλογές της Νέας Ζηλανδίας το 2005 (Hopkins & Matheson, 2005), στις 

βουλευτικές εκλογές της Γερμανίας το 2005 (Albrecht et al., 2007), στις γαλλικές 

εκλογές το 2007 (Arnold, 2007), στις ομοσπονδιακές εκλογές της Αυστραλίας το 

2007 (Macnamara, 2008) και στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2008 (Edelman, 

2009).  

Οι δημιουργοί ιστολογίων πολλές φορές αντιμετωπίζονται και σαν πολιτικοί 

ακτιβιστές μιας και έχουν την δύναμη να υποκινήσουν ρεύματα και να οργανώσουν 

συγκεντρώσεις Ο Ahmed (2006) είχε σημειώσει πως τα πολιτικά ιστολόγια ήταν αυτά 

που ενεργοποίησαν ψηφοφόρους να ασχοληθούν πιο σοβαρά με θέματα πολιτικής και 

εκλογών.  

Πέραν των παραπάνω, η δυνητική ισχύς επιρροής των πολιτικών ιστολογίων 

έχει χρησιμοποιηθεί  και για τη  συγκέντρωση χρημάτων για διάφορους σκοπούς 

όπως π.χ. για υποψήφιους σε εκλογές (McKenna & Pole, 2008). Στις ΗΠΑ, στη νότια 

Ντακότα η προεκλογική εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ιστολόγια 

(Glover, 2006). Επίσης, ο Daily Kos συγκέντρωσε πάνω από 750000 δολάρια για το 

Δημοκρατικό κόμμα από 6500 αναγνώστες του ιστολογίου του (βλέπε 

http://elections.dailykos.com/).  

Τέλος, πολιτικά  ιστολόγια ενθάρρυναν τη συγκέντρωση χρημάτων και για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς (Pole, 2006), π.χ. για τα θύματα του τσουνάμι το 2004, του 

τυφώνα Κατρίνα (McKenna & Pole, 2008) κ.α. 

 
 
 
 
 



Εκτίμηση της επιρροής των πολιτικών ιστολογίων 
 

 139

5.3 Εκτίμηση της επιρροής των  πολιτικών ιστολογίων 

 
Κατά το διάστημα που ακολούθησε τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες το 2004,  έγιναν διάφορες απόπειρες να μετρηθεί η επιρροή που 

ενδεχομένως ασκούν τα πολιτικά ιστολόγια. Κοινός παρονομαστής σε όλες τις 

απόπειρες ήταν ότι οι μετρήσεις βασίστηκαν στις λίστες  κατάταξης (π.χ. top 100)  

που δημοσίευαν διάφορες εξειδικευμένες ιστοσελίδες (μηχανές κατάταξης), οι οποίες 

τις βάσιζαν σε παραμέτρους όπως πυκνότητα υπερσυνδέσμων ιστολογίων, 

επισκεψιμότητα, κ.α. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο διάστημα σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον 

οποίο μετρήθηκε η απήχηση και την ιστοσελίδα από την οποία αντλήθηκαν τα 

δεδομένα κατάταξης. 

 
 

Όνομα συγγραφέα και 
 τίτλος εργασίας Τύπος Ανάλυσης Προέλευση δεδομένων 

McKenna & Pole (2004), “Do 
Blogs Matter? Weblogs in 

American Politics” 

Μελέτη ενός επιλεγμένου 
δείγματος ιστολογίων με βάση 
διάφορες λίστες κατάταξης 

Blogstreet 
Truth Laid Bear Ecosystem 

Technorati 
Truth Laid Bear EcoTraffic 

Drezner & Farrell (2004), “The 
Power and Politics of Blogs” 

Λεπτομερής επισκόπηση της 
πολιτικής μπλογκόσφαιρας 

Technorati 
Truth Laid Bear Ecosystem 

Blogstreet 

Gill (2004), “How Can We 
Measure the Influence of the 

Blogosphere? 

επισκόπηση μηχανισμών 
παρακολούθησης επιρροής 

Blogosphere.us 
Blogrunner 
Blogstreet 
Technorati 

Hindman (2005), “Voice, 
Equality and The Internet” 

(doctoral dissertation) 

Κοινωνική έρευνα των blogger   
βασισμένη στην κατάταξη ως 
προς την ηλεκτρονική κίνηση 

των ιστολογίων   

Truth Laid Bear EcoTraffic 

Adamic & Glance (2005), “The 
Political Blogosphere and the 

2004 US Election: Divided they 
Blog” 

Μελέτη υπερσυνδέσμων 
ιστολογίων στην πολιτική 

μπλογκόσφαιρα 

Blogpulse, with comparisonsto 
Technorati 

Truth Laid Bear EcoTraffic 
Truth Laid Bear Ecosystem 

Auckland (2005), “Mappingthe 
U.S. Political Blogosphere: Are 

Conservative Bloggers More 
Prominent?” 

Δικτυακή ανάλυση των 
ιστολογίων κατηγορίας Α με τη 
χρήση λογισμικού Uberlink 

 
 

Adamic & Glance 

Wallsten (2007), “Political 
Blogs: Transmission Belts, 
Soapboxes, Mobilizers or 
Conversation Starters.” 

(doctoral dissertation chapter) 

Μελέτη ενός επιλεγμένου 
δείγματος ιστολογίων με βάση 
διάφορες λίστες κατάταξης 

Blogstreet 
Truth Laid Bear Ecosystem 

Technorati 
Truth Laid Bear EcoTraffic 

 
Πίνακας 17: Δημοσιευμένες μελέτες εκτίμησης επιρροής ιστολογίων με βάση   δεδομένα  που αντλήθηκαν 

από συγκεκριμένες πηγές (Karpf, 2008:34) 
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Οι παραπάνω μελέτες εμφανίζουν ορισμένες σημαντικές αδυναμίες (Karpf, 

2008), γεγονός που προκύπτει από την εξάρτηση τους από τις ιστοσελίδες κατάταξης 

τους και τον τρόπο που αυτές εξάγουν τα αποτελέσματα τους. Πιο συγκεκριμένα, 

πολλές ιστοσελίδες από αυτές κάποια στιγμή έπαψαν να λειτουργούν (π.χ. 

Blogosphere.us) ενώ κάποιες άλλες στην πορεία προσανατολίστηκαν προς πιο 

εστιασμένες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. το Blogstreet.com κάποια στιγμή 

επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα ιστολόγια της Ινδίας) ενώ κάποια άλλα (π.χ. το 

Blogrunner.com) απλά έπαψαν να δημοσιεύουν λίστες κατάταξης. Προκύπτει δηλαδή 

ότι η αποκλειστική εξάρτηση από μηχανές κατάταξης σαν τις παραπάνω μπορεί να 

καταστήσει κάποια στιγμή την υλοποίηση κάποιας μεθόδου ανάλυσης απήχησης που 

εξαρτάται από τα δεδομένα τους πρακτικά μη υλοποιήσιμη. Επιπλέον, οι 

δημοσιευμένες αυτές λίστες κατάταξης μπορεί πολλές φορές να μεροληπτούν υπέρ 

συγκεκριμένων ιστολογίων είτε ηθελημένα προσπαθώντας να ενισχύσουν  τη θέση 

πολιτικών ιστολογίων π.χ. προερχόμενα από κάποιο πολιτικό χώρο, είτε επειδή απλά 

δεν επικαιροποιούν τα δεδομένα τους τακτικά. Πολλές φορές δε, τεχνικοί λόγοι 

μπορεί να οδηγούν σε εσφαλμένες λίστες  κατάταξης, όπως για παράδειγμα όταν μια 

μηχανή κατάταξης απαιτεί την εγκατάσταση του δικού της λογισμικού στο 

φυλλομετρητή του χρήστη (toolbar) προκειμένου να αντλεί τα δεδομένα της. Εάν οι 

χρήστες δεν προβούν σε αυτήν την εγκατάσταση, τότε τα δεδομένα που συλλέγουν οι 

μηχανές καταλήγουν να είναι ελλιπή. Τέλος, πολλές φορές εμφανίζεται το πρόβλημα 

ένα ιστολόγιο του οποίου η θέση σε μια λίστα κατάταξης ενδιαφέρει, απλά να μην 

εντοπίζεται σε αυτήν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι μηχανές κατάταξης 

περιλαμβάνουν ένα πεπερασμένο αριθμό ιστολογίων τα οποία παρακολουθούν και 

τελικά ανάλογα με κάποιες παραμέτρους κατατάσσουν και το ιστολόγιο που 

ενδιαφέρει να μην συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν. Επίσης, οι μηχανές αυτές σπάνια 

περιλαμβάνουν ιστολόγια συγκεκριμένης θεματολογίας με αποτέλεσμα να 

παρακολουθούνται ταυτόχρονα ιστολόγια ποικίλου περιεχομένου, και τελικά 

ιστολόγια που ενδεχομένως θεωρούνται πιο δημοφιλή από το ευρύ κοινό όπως π.χ. 

αθλητικά να εξωθούν από τις λίστες τα πολιτικά ιστολόγια των οποίων τη θέση σε 

μια λίστα κατάταξης θα θέλαμε να ξέρουμε.   

Τελικά προκύπτει ότι η προσπάθεια στάθμισης της απήχησης πολιτικών 

ιστολογίων στην κοινή γνώμη μέσω και μόνο των δεδομένων μηχανών κατάταξης 
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ενδέχεται να δώσει ελλιπή ή και καθόλου δεδομένα σε βάθος χρόνου και κατά 

συνέπεια ένας άλλος τρόπος στάθμισης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.  

Μια άλλη προσέγγιση έγινε από τους Agarwal et al., (2008) ο οποίος 

υποστήριξε ότι για τον εντοπισμό ενός ιστολογίου με μεγάλη επιρροή απαιτείται η 

καταγραφή των παραπομπών των δημοσιεύσεων του ιστολογίου προς δημοσιεύσεις 

άλλων ιστολογίων (outlinks), των παραπομπών δημοσιεύσεων άλλων ιστολογίων 

προς το υπό έρευνα ιστολόγιο (inlinks) και των αναρτημένων σχολίων. Το μοντέλο 

του περιλαμβάνει 4 χαρακτηριστικά: 

 
• Αναγνώριση. Ένα ιστολόγιο με επιρροή πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης από 

πολλούς. 

• Δυνατότητα για δραστηριοποίηση της κοινότητας των επισκεπτών. Μπορεί να 

μετρηθεί εμμέσως από τα σχόλια μέσω των οποίων διεξάγεται συζήτηση επί 

των δημοσιεύσεων του ιστολογίου. 

• Καινοτομία. Οι καινοτόμες ιδέες και δράσεις πάντα έχουν αυξημένες 

δυνατότητες να επηρεάσουν.  

• Ευφράδεια λόγου. Συνήθως οδηγεί σε μακροσκελείς δημοσιεύσεις, οι οποίες 

αν είναι καλογραμμένες θεωρητικά έχουν κι αυτές αυξημένες δυνατότητες να 

επηρεάσουν. 

 
Οι Java et al. (2006) μελέτησαν διάφορους γνωστούς αλγόριθμους (Pagerank, 

HITS και in-degree) προκειμένου να προτείνει να μοντελοποιήσει την επιρροή των 

ιστολογίων. Τα πειράματα του προέκριναν τον αλγόριθμο  Pagerank (Brin & Page, 

1998). Παρόλα αυτά οι Kritikopoulos et al. (2006) θεωρούν ότι ο αλγόριθμος αυτός 

(όπως και ο HITS) δεν ενδείκνυνται για χρήση στα ιστολόγια διότι αυτά είναι πολύ 

αραιά διασυνδεδεμένα μέσα στην μπλογκόσφαιρα. Οι Agarwal και Huan (2008) 

υποστήριξε κι αυτός πως τέτοιοι αλγόριθμοι δεν λειτουργούν ικανοποιητικά για μη 

πυκνές διασυνδέσεις όπως της μπλογκόσφαιρας. Επιπλέον, η φύση των ιστολογίων 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν μπορεί να αποφανθεί κανείς για τη δυνητική 

επιρροή  των ιστολογίων αντιμετωπίζοντας σαν στατικές ιστοσελίδες (όπως οι 

παραπάνω αλγόριθμοι) , διότι τα ιστολόγια είναι από τη φύση τους δυναμικά, οι  

δημοσιεύσεις αλλάζουν, η επιρροή τους φθίνει  με το πέρασμα του χρόνου και 

επιπρόσθετα νέα ιστολόγια προκύπτουν συνεχώς που αλλάζουν το σκηνικό διαρκώς.  
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Οι  Adar και Adamic (2005) και οι Ghosh και Lerman (2008) μελέτησαν τα 

χαρακτηριστικά κοινοτήτων ιστολογίων σε σχέση με την δυνητική επιρροή που 

μπορούν κάποια ιστολόγια να ασκήσουν. Και οι δυο μελέτες θεωρούν ότι ιστολόγια 

που ανήκουν στην ίδια κοινότητα επηρεάζονται αμοιβαία σε εντονότερο βαθμό. Οι   

Ghosh και Lerman (2008) αντιστοίχησαν την επιρροή σε μεγέθη της Θεωρίας 

Κοινωνικών Δικτύων τα οποία σε μια κοινωνική δομή ορίζουν τις κοινότητες. Έτσι, 

αναπαριστώντας με κόμβους τα ιστολόγια σε ένα κοινωνικό δίκτυο, όρισαν την 

επιρροή κατ’ αντιστοιχία με τη θέση των κόμβων ιστολογίων στο δίκτυο. 

Μια διαφορετική προσέγγιση στην εκτίμηση της επιρροής έγινε μέσω της 

εφαρμογής της Θεωρίας  της Ανάλυσης Περιεχομένου (Matsumura et al., 2008; Song 

et al., 2007). Η μέθοδος ερευνά τις ομοιότητες μεταξύ δημοσιεύσεων ιστολογίων που 

έχουν  αμοιβαίες παραπομπές. Οι Matsumura et al. (2008) όρισε το Μοντέλο 

Διάχυσης Επιρροής (Influence Diffusion Model, IDM), το οποίο υλοποιούνταν από 

ένα αλγόριθμο που ελέγχει την διασπορά μιας λέξης ή πρότασης κλπ. μέσω 

αλεπάλληλων δημοσιεύσεων και αναδημοσιεύσεων στην μπλογκόσφαιρα και την 

αντιστοιχεί τελικά στην επιρροή που μπορεί να ασκήσει η αρχική δημοσίευση που 

την περιέχει και κατ’ ουσία το ιστολόγιο όπου ανιχνεύθηκε πρώτη. Στη διαδικασία 

ενέπλεκε και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τους κόμβους που σχηματίζουν τα 

κοινωνικά δίκτυα. Η εφαρμογή της μεθόδου έδειξε ότι παράγει πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα από μεθόδους που έχουν σαν δεδομένα μόνο υπερσυνδέσμους και 

trackbacks (βλ παράγραφο 3.2).   

Ο Song et al. (2007) πρότεινε τον αλγόριθμο InfluenceRank ο οποίος 

προσέθεσε στα παραπάνω και το ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσο καινοτόμα είναι 

η πρώτη δημοσίευση σε σύγκριση με τις απανταχού δημοσιεύσεις της 

μπλογκόσφαιρας. Σκόπευε να εντοπίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τους έχοντες 

δυνατότητα να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη (opinion leaders).  

Κινούμενοι στο ίδιο μήκος κύματος  με τους Matsumura et al., (2008) και την 

εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Περιεχομένου, οι Tan et al. (2011) εφάρμοσε 

ανάλυση συναισθημάτων και συμφωνίας στις δημοσιεύσεις εμπλουτισμένα με 

ποσοτικά στοιχεία των ιστολογίων αλλά και με στοιχεία των κοινοτήτων που αυτά 

σχηματίζουν. Τα ποσοτικά στοιχεία που χρησιμοποίησε για κάθε ιστολόγιο ήταν 

σειρές κατάταξης ιστολογίων από λίστες ιστοσελίδων, αριθμό προτάσεων που 

αναδημοσιεύονται και προέρχονται από άλλα ιστολόγια, όγκος δημοσιεύσεων και 
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χρονική διαφορά ανάρτησης μεταξύ δημοσιεύσεων διαφορετικών ιστολογίων  που η 

μια παραπέμπει στην άλλη. Η ανάλυση συναισθημάτων και συμφωνίας μεταξύ 

δημοσιεύσεων έγινε χειροκίνητα, ενώ η αναγνώριση των κοινοτήτων έγινε κι εδώ με 

βάση τη Θεωρία Κοινωνικών Δικτύων. Η μέθοδος των Tan et al. παρήγαγε καλύτερα 

αποτελέσματα από την μέθοδο των Matsumura et al. (2008).  

Το 2008, ο Karpf πρότεινε μια  εναλλακτική μέθοδο που περιλαμβάνει στοιχεία 

από πολλές μεθόδους που περιγράφηκαν παραπάνω κι επειδή είναι η μέθοδος που 

υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη,  περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

 
 

5.4 Ο Δείκτης Επιρροής πολιτικών  ιστολογίων του Karpf 

To 2008, o Karpf στο άρθρο του Measuring influence in the political 

blogosphere: who’s winning and how can we tell εισήγαγε έναν τρόπο κατάταξης των 

πολιτικών  ιστολογίων αναφορικά με την επιρροή που αυτό ενδεχομένως ασκεί στην 

κοινή γνώμη. Η κατάταξη βασίστηκε σε ένα δείκτη επιρροής (τον ονόμασε 

Blogosphere Authority Index) αποτελούμενο από 4 διαφορετικές συνιστώσες επί 

μέρους δεικτών που αντανακλούν ισάριθμες πτυχές της πολιτικής μπλογκόσφαιρας. 

Με τον τρόπο αυτό στόχευσε  σε ένα σύστημα κατάταξης  ανεξάρτητο  από τις λίστες 

των μηχανών κατάταξης και μέσω των τεσσάρων δεικτών να δώσει μια πιο 

αντικειμενική εικόνα της  απήχησης που ένα πολιτικό ιστολόγιο μπορεί να έχει σε 

σύγκριση με κάποιο άλλο.  

Οι τέσσερις δείκτες απήχησης που πρότεινε ο Karpf είναι ουσιαστικά 4 

διαφορετικές λίστες κατάταξης και περιγράφονται παρακάτω. 

 
 

5.4.1 Ο δείκτης κεντρικότητας στο δίκτυο (Network Centrality Index)  

Η κεντρικότητα ενός ιστολογίου είναι κατ’ ουσία μια ιδιότητα που απορρέει 

από τη Θεωρία Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Theory) και προκύπτει από την 

απεικόνιση του συνόλου των ιστολογίων ως κόμβοι σε ένα τέτοιο δίκτυο (βλ. σχήμα 

5 στο κεφάλαιο 4) λαμβάνοντας υπ’ όψη  τους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους του 

καθενός ή αλλιώς τις παραπομπές των blogroll τους. Στο δικτύωμα που προκύπτει, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα ιστολόγιο μπορεί να κατέχει μια κεντρικότερη θέση σε 

σχέση με άλλα ακριβώς γιατί δέχεται περισσότερους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους. 
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 Η θέση του αυτή έχει φυσική σημασία καθώς όπως έχει ήδη σημειωθεί, το 

ιστολόγιο αυτό έχει αυξημένες πιθανότητες να το επισκεφτούν κάποιοι που 

επισκέφτηκαν ιστολόγια που παραπέμπουν σ’ αυτό ενώ και το ίδιο αποκτά ένα 

αναβαθμισμένο ρόλο σε ό,τι αφορά τις δικές του παραπομπές  προς άλλα ιστολόγια 

της πολιτικής μπλογκόσφαιρας.   Η κεντρικότητα μπορεί να μετρηθεί απευθείας και 

με τον αριθμό εισερχόμενων υπερσυνδέσμων εφόσον έχει δημιουργηθεί ο πίνακας 

γειτνίασης και ως παράμετρος θεωρείται πως  χαρακτηρίζει την επιρροή στη λογική 

της αυξημένης διασυνδεσιμότητας που ένα ιστολόγιο έχει με άλλα ιστολόγια. 

 
 

5.4.2  Ο δείκτης κύρους με βάση τις παραπομπές (Hyperlink Authority 
Index) 

O δείκτης κύρους παραπομπών λαμβάνεται απευθείας από εξειδικευμένες 

μηχανές που τον καταγράφουν, οι οποίες μέσω σύνθετων λογισμικών ανίχνευσης 

ορίζουν για τα ιστολόγια μια σειρά κατάταξης με βάση παραπομπές που 

συγκεντρώνουν από άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες αλλά και γενικά τις 

ετεροαναφορές που συγκεντρώνουν εν γένει στο διαδίκτυο. Μια μηχανή που 

παρήγαγε τα αποτελέσματα αυτά και την οποία χρησιμοποίησε ο Karpf ήταν η 

Technorati.com, η οποία περιλαμβάνει ιστολόγια ποικίλης θεματολογίας. 

Προκειμένου για τα πολιτικά ιστολόγια, απλά απομονώνονται από τη συνολική 

κατάταξη και δημιουργείται μια νέα λίστα μόνο με αυτά που διατηρεί τη σειρά 

κατάταξης της πρώτης λίστας.   

Ένα ιστολόγιο με υψηλή σειρά κατάταξης  σε θέματα ετεροαναφορών 

θεωρείται ότι έχει αυξημένες δυνατότητες επιρροής στην κοινή γνώμη γύρω από τα 

ζητήματα που πραγματεύεται. 

 
 

5.4.3 Ο δείκτης ηλεκτρονικής κίνησης ιστολογίου (Site traffic Index) 

Η σειρά κατάταξης με βάση τον δείκτη ηλεκτρονικής κίνησης του ιστολογίου 

γίνεται με βάση την επισκεψιμότητα του ιστολογίου, η οποία επίσης καταγράφεται σε 

ημερήσια ή μηνιαία βάση από συγκεκριμένες ιστοσελίδες, όπως π.χ. το sitemeter.com 

ή το Alexa.com. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μηχανές που αναφέρθηκαν 

ασχολούνται εν γένει με ιστοσελίδες και όχι αποκλειστικά με ιστολόγια. Σε ό,τι 
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αφορά τα ιστολόγια, είναι προφανές ότι ένα πολιτικό ιστολόγιο που δέχεται 

πιστοποιημένα πολλούς επισκέπτες καθημερινά να θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη 

απήχηση στο κοινό σε σχέση με ιστολόγια για τα οποία δεν καταγράφεται κάποια 

ιδιαίτερη προσπέλαση στο περιεχόμενο τους (Hindman et al., 2003).  

 
 

5.4.4 Ο δείκτης δραστηριότητας της κοινότητας ιστολογίου 
(Community Activity Index)  

Σχεδόν όλα τα ιστολόγια συμπεριλαμβάνουν ένα μηχανισμό μέσω του οποίου 

οι επισκέπτες μπορούν να αναρτούν σχόλια επί των δημοσιεύσεων. Έτσι οι απλοί 

επισκέπτες τελικά αναρτούν δικό τους περιεχόμενο στα ιστολόγια που επισκέπτονται 

και αυτός είναι και ο τρόπος που τελικά διεξάγεται πολιτική συζήτηση στην πολιτική 

μπλογκόσφαιρα. Η λογική του δείκτη αυτού είναι ότι ένας επισκέπτης που θα 

αφιερώσει χρόνο για αναρτήσει την δική του άποψη σχολιάζοντας κάποια 

δημοσίευση, αυτομάτως καθιστά εαυτόν μέλος της κοινότητας που διαβάζει αυτό το 

ιστολόγιο και που το χρησιμοποιεί για διεξαγωγή πολιτικής συζήτησης (Ali-Hasan & 

Adamic, 2007). Κατά συνέπεια πολλαπλές αναρτήσεις σχολίων μαρτυρούν μεγάλο 

πλήθος της δικτυακής αυτής κοινότητας και άρα μεγαλύτερη πιθανή απήχηση εν 

γένει στους αναγνώστες των όσων δημοσιεύονται σε αυτό το ιστολόγιο.  

 
 

5.4.5 Ο συνολικός  Δείκτης Επιρροής   

Οι δείκτες κεντρικότητας, κύρους, ηλεκτρονικής κίνησης και δραστηριότητας 

κοινότητας  χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τέσσερεις διαφορετικούς 

πίνακες κατάταξης των ιστολογίων που εξετάζονται. Σε κάθε πίνακα το ιστολόγιο 

έχει μια συγκεκριμένη σειρά κατάταξης. Ο Karpf ορίζει σαν συνολικό Δείκτη 

Επιρροής του ιστολογίου (Rank final)  το άθροισμα των τριών καλύτερων επιμέρους 

δεικτών απήχησης (Rank1,2,3).  Δηλαδή: 

 
Rankfinal=Rank1 + Rank2 + Rank3 + Rank4 – WorstRank     (1) 

 
 

Μια τέτοια επιλογή δικαιολογείται ως εξής: 
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• Εξαλείφεται το πρόβλημα των ιστολογίων που δεν επιτρέπουν την ανάρτηση 

σχολίων. Στις περιπτώσεις τους απλά θα ληφθούν υπ’ όψη οι άλλοι 3 δείκτες. 

• Ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν χαμηλές τιμές που 

προέκυψαν από αστοχία των μηχανών κατάταξης αναφορικά με τους δείκτες 

κύρους ή  ηλεκτρονικής κίνησης.  

• Εξαλείφεται το πρόβλημα που δημιουργείται από το γεγονός ότι σε πολλά 

blogroll  ιστολογίων που δημιουργήθηκαν από απλούς πολίτες ή ομάδες 

πολιτών να παρατίθενται ιστολόγια επίσης πολιτών και όχι π.χ. οργανισμών ή 

άλλων επίσημων φορέων. Τα τελευταία αυτά ιστολόγια δεν εμφανίζουν κατά 

συνέπεια αρκετούς εισερχόμενους υπερσυνδέσμους και υπολείπονται σε 

κεντρικότητα των υπολοίπων. Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη μόνο τους 3 

άλλους δείκτες αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα αυτό.  

 
Το  παραπάνω μοντέλο καταπολεμά πολλές αδυναμίες μονοδιάστατων τρόπων 

μέτρησης απήχησης βάσει αποτελεσμάτων μεμονωμένων μηχανών κατάταξης. 

Πρόκειται να υιοθετηθεί στην παρούσα μελέτη  προκειμένου να διερευνηθεί η 

απήχηση που έχουν τόσο τα ιστολόγια που βρέθηκαν να σχηματίζουν τους  πυρήνες 

όσο και  των  υπόλοιπων 72  ιστολογίων εκτός πυρήνων.   

 
 

5.5 Υπολογισμός δεικτών απήχησης των 127 ιστολογίων της μελέτης 

5.5.1 Η κεντρικότητα στα Κοινωνικά Δίκτυα  ως παράμετρος επιρροής 

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Karpf (2008), σαν  κεντρικότητα θα μπορούσε 

κανείς να λάβει τις τιμές των εισερχόμενων υπερσυνδέσμων (ή των 

κανονικοποιημένων), για κάθε ιστολόγιο οι οποίες υπολογίζονται με βάση τον πίνακα 

γειτνίασης και έχουν ήδη παρατεθεί για τους 3 πυρήνες στους πίνακες 13 και 14 του 

κεφαλαίου 4.  Αντί αυτών, στην παρούσα μελέτη θα υπολογίσουμε την  κεντρικότητα 

κάθε ιστολογίου με βάση την Θεωρία Κοινωνικών Δικτύων με το σκεπτικό που 

αναλύεται παρακάτω.     

Με βάση τις αρχές της Θεωρίας Κοινωνικών Δικτύων,  η έννοια της επιρροής 

στα κοινωνικά δίκτυα ποικίλει, και εξαρτάται  από διάφορους παράγοντες. Αν ένα 

σύστημα χαρακτηρίζεται από χαμηλό αριθμό διασυνδέσεων μεταξύ των κόμβων του, 

τότε μειώνεται και ο αριθμός της μεταξύ των αναμενόμενης επιρροής. Αντίθετα, στα 
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συστήματα με υψηλή πυκνότητα διασυνδέσεων υπάρχει δυνητικά για τους κόμβους 

του η δυνατότητα για υψηλότερο βαθμό δύναμης και επιρροής.  

Δύο κοινωνικά δίκτυα μπορεί να εμπεριέχουν το ίδιο ποσοστό επιρροής, 

ωστόσο αυτή δύναται να κατανέμεται ομοιογενώς στο ένα και ανομοιογενώς στο 

άλλο σύστημα.    

Οι αναλυτές των κοινωνικών δικτύων συχνά περιγράφουν τον τρόπο που οι 

δρώντες σε αυτά συνδέονται με ένα σύστημα σχέσεων (διασυνδέσεων), σαν μια δομή 

στην οποία επιβάλλονται περιορισμοί αλλά προσφέρονται και ευκαιρίες. Οι δρώντες 

που αντιμετωπίζουν τους  λιγότερους περιορισμούς, και έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες από τους υπόλοιπους, είναι δομικά σε ευνοϊκότερη θέση. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορούν να εκμαιεύουν καλύτερες συμφωνίες στις συναλλαγές τους, να έχουν 

μεγαλύτερη επιρροή, και να αποσπούν την προσοχή των άλλων που εστιάζουν σε 

αυτούς προσδίδοντας τους διαφορετικότητα.  

Τα παραπάνω γίνονται καλύτερα αντιληπτά στις παρακάτω τρία  δομικά απλά 

κοινωνικά δίκτυα που απεικονίζονται στα γραφήματα που ακολουθούν: το "star 

network", το "line network" και το "circle network". 

 
 

   
                                           (1)                                              (2) 

 

 
(3) 

 
Σχήμα  6: : (1) "star" network,   (2) "circle" network,   (3) "line" network 

 
 

Παρατηρεί κανείς ότι ο Α βρίσκεται σε προνομιακή δομικά θέση στο "star 

network", αν το συγκεκριμένο δίκτυο απεικονίζει μια σχέση συναλλαγής διότι έχει 
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περισσότερες ευκαιρίες και εναλλακτικές επιλογές από τους υπολοίπους. Αν για 

παράδειγμα ο D επιλέξει να σταματήσει να δίνει πληροφορίες στον A, τότε ο Α έχει 

πολλές άλλες διαθέσιμες πηγές να τις ανακτήσει. Αντίστροφα αν ο D επιλέξει να μην 

συναλλάσσεται με τον Α, τότε ο D παύει να έχει το δικαίωμα της συναλλαγής. 

Συνεπώς,  όσο περισσότερους συνδέσμους έχει ένα μέλος του συστήματος με άλλα 

μέλη, τόσο μεγαλύτερη επιρροή δύναται να έχει. Στο "star network" ο Α έχει 6 

διασυνδέσεις την στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι έχουν από μία. Σε μια τέτοια 

περίπτωση λοιπόν, η μέτρηση της κεντρικότητας και κατά συνέπεια της επιρροής θα 

μπορούσε να βασιστεί στον αριθμό των διασυνδέσεων. Έτσι,  τα μέλη που έχουν 

περισσότερες διασυνδέσεις, έχουν περισσότερες δυνατότητες επιρροής λόγω των 

περισσότερων επιλογών που τους παρουσιάζονται. Έτσι κατά μια έννοια   αποκτούν 

αυτονομία που τους φέρνει στην θέση να είναι λιγότερο εξαρτημένοι από 

οποιονδήποτε άλλο μέλος του συστήματος ενώ ταυτόχρονα έχουν δυνητικά 

μεγαλύτερη επιρροή.   

Στο "circle network" από την άλλη πλευρά, κάθε μέλος έχει τον ίδιο αριθμό 

εναλλακτικών διασυνδέσεων με τα άλλα μέλη, με αποτέλεσμα να υφίσταται 

ομοιογένεια σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που ο καθένας 

λόγω θέσης έχει στο κοινωνικό δίκτυο. Τα πράγματα   περιπλέκονται κάπως στο "line 

network". Οι Α και G που βρίσκονται στο τέλος του δικτύου από πλευράς θέσης, 

έχουν δομικό μειονέκτημα, ενώ αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο, 

εμφανίζουν περισσότερες επιλογές λόγω των περισσοτέρων εναλλακτικών 

διασυνδέσεων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται γι’ αυτούς και ο βαθμός επιρροής. 

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Α έχει μεγαλύτερη επιρροή από τους 

υπόλοιπους στο "star network", είναι διότι εμφανίζεται σε κοντινότερο δομικά σημείο 

προς  περισσότερα μέλη από ότι οι υπόλοιποι.  Η επιρροή σε αυτές τις περιπτώσεις 

θεωρείται συνάρτηση  της εγγύτητας προς τα άλλα μέλη και αντιστοιχεί σε αυξημένες 

δυνατότητες  δοσοληψίας και συναλλαγής. Ωστόσο,  πολλές φορές ένα μέλος του 

συστήματος μπορεί να αποκτά επιρροή απλώς με το να αποτελεί σημείο αναφοράς 

για τα υπόλοιπα μέλη, σε περιπτώσεις που με βάση αυτόν  οι υπόλοιποι ενδεχομένως 

αξιολογούν τον εαυτό τους θεωρώντας ότι αυτός λόγω θέσης  αποτελεί το κέντρο της 

προσοχής. Συνεπώς τα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου που έχουν την δυνατότητα να 

επικοινωνούν με τους άλλους μέσω συντομότερων διαδρομών αλλά και αυτά που 

μπορούν οι άλλοι να τα προσεγγίσουν μέσω σύντομων διαδρομών, βρίσκονται σε 
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πλεονεκτικότερη δομική θέση, με άμεση συνέπεια την αναβαθμισμένη δυνατότητα 

επιρροής. Στο "star network" ο Α είναι σε γεωδαιτική απόσταση μιας θέσης από 

όλους του υπόλοιπούς. Όλοι οι υπόλοιποι, είναι σε απόσταση δύο θέσεων από όλους 

τους υπόλοιπους εκτός του Α, ο οποίος με βάση το σκεπτικό της εγγύτητας εμφανίζει 

δυνητικά αυξημένη επιρροή. 

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο ο Α είναι σε πλεονεκτική θέση στο "star network" 

βασίζεται στο γεγονός ότι παρεμβάλλεται στην διαδρομή που ενώνει τα άλλα 

ζευγάρια μελών, την στιγμή που κανένας από αυτούς δεν παρεμβάλλεται στην 

επικοινωνία του Α με τους υπόλοιπούς. Αν λοιπόν ο Α θέλει να επικοινωνήσει με τον 

F, μπορεί να το κάνει χωρίς να παρεμβληθεί κάποιος άλλος, την στιγμή που για 

παράδειγμα, για να επικοινωνήσει ο F με τον B, πρέπει να χρησιμοποιήσει ως 

ενδιάμεσο τον A. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Α να παρεμποδίσει η να αποτρέψει 

την επικοινωνία ανάμεσα στους υπόλοιπους, και να απομονώσει κάποιους από 

αυτούς. Η τρίτη εκδοχή του δομικού πλεονεκτήματος λοιπόν, έχει να κάνει με την 

ενδιαμεσότητα κάποιου ως προς τα υπόλοιπα μέλη. 

Στο "circle network" , κάθε μέλος βρίσκεται ανάμεσα στα άλλα ζευγάρια μελών 

του συστήματος. Στη πραγματικότητα υπάρχουν δύο ζευγάρια διαδρομών που 

συνδέουν το κάθε ζευγάρι μελών, και κάθε τρίτο μέλος βρίσκεται σε κάποια από 

αυτές αλλά όχι και στην άλλη. Και  σε αυτή την περίπτωση όλα τα μέλη έχουν τα ίδια 

πλεονεκτήματα η μειονεκτήματα που απορρέουν από την θέση τους. 

Ο αριθμός διασυνδέσεων (degree centrality), η εγγύτητα (closeness centrality) 

και η ενδιαμεσότητα (betweeness centrality) που περιγράφηκαν παραπάνω μπορούν, 

βάσει του σκεπτικού που αναλύθηκε, να ορίσουν την κεντρικότητα ενός μέλους ενός 

κοινωνικού δικτύου. 

Για τον προσδιορισμό της κεντρικότητας ως κανόνας κατάταξης των 127 

ιστολογίων σε ό,τι αφορά  τον πρώτο δείκτη του Karpf, επιλέχθηκε η ενδιαμεσότητα.  

 
 

5.5.2 Υπολογισμός της ενδιαμεσότητας (betweeness) για τα 127 
ιστολόγια της μελέτης 

Σε μία δυαδική βάση δεδομένων όπως ο πίνακας γειτνίασης που ορίζει το 

κοινωνικό δίκτυο των 127 πολιτικών ιστολογίων που εξετάζουμε, η κεντρικότητα που 

βασίζεται στην ενδιαμεσότητα, θεωρεί ότι ένα ιστολόγιο είναι σε πλεονεκτική θέση  



Κεφάλαιο 5 
 

 150

όταν  βρίσκεται σε γεωδαιτικά μονοπάτια, ανάμεσα σε άλλα ζευγάρια ιστολογίων της 

δομής (Hanneman & Riddle, 2005). Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότεροι εξαρτώνται 

από κάποιον συγκεκριμένο κόμβο-ιστολόγιο, ώστε να πραγματοποιήσουν συνδέσεις 

με άλλους κόμβους, τόσο περισσότερη επιρροή έχει ο εν λόγω κόμβος-ιστολόγιο. Αν 

παρόλα αυτά, δύο κόμβοι είναι συνδεδεμένοι διαμέσου περισσοτέρων του ενός 

γεωδαιτικών μονοπατιών, και ο συγκεκριμένος κόμβος-ιστολόγιο δεν κάνει χρήση 

όλων αυτών των μονοπατιών, τότε χάνει μέρος της επιρροής του. Με την χρήση του 

λογισμικού UCINET 6 for windows είναι δυνατόν να βρεθούν τα γεωδαιτικά 

μονοπάτια ανάμεσα σε όλα τα ζευγάρια των κόμβων-ιστολογίων, και να υπολογιστεί 

η συχνότητα με την οποία  ο κάθε κόμβος βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα μονοπάτια 

(Borgatti et al, 2002). Η συχνότητα αυτή μας δίνει την μέτρηση της κεντρικότητας 

του κόμβου. Μπορούμε να κανονικοποιήσουμε αυτό το μέτρο με το να το 

εκφράσουμε σαν ποσοστό της μέγιστης πιθανής ενδιαμεσότητας την οποία ένας 

κόμβος θα μπορούσε να έχει. H κατά Freeman (ένας εκ των δημιουργών του 

UCINET) ενδιαμεσότητα για κάθε κόμβο και η κανονικοποιημένη της τιμή 

υπολογίζεται από το UCINET: 

 
                                          Betweenness nBetweenness 
                                          ------------ ------------ 
   84             paspartoy.blogspot.com      1145.804        7.275 
   87       piazzadelpopolo.blogspot.com      1141.609        7.248 
   85          pentanostimi.blogspot.com       965.111        6.128 
   53            karsilamas.blogspot.com       962.921        6.114 
   21            demasamere.blogspot.com       931.512        5.914 
   22            dexiextrem.blogspot.com       916.791        5.821 
  112              tzonakos.blogspot.com       872.131        5.537 
   68              naftilos.blogspot.com       848.425        5.387 
   86            peripatris.blogspot.com       822.745        5.224 
   34               exastal.blogspot.com       782.266        4.967 
    1           a8liothtes.wordpress.com       776.330        4.929 
  127             zalmoxis.wordpress.com       647.682        4.112 
   28             eksapodo.wordpress.com       622.680        3.954 
   32              erimitis.blogspot.com       609.864        3.872 
  114                        antinews.gr       602.761        3.827 
   83         parafoniades.wordpress.com       519.459        3.298 
   81          papaioannou.wordpress.com       429.416        2.726 
   91        politikosafari.blogspot.com       403.227        2.560 
  105        tomavroprovato.blogspot.com       365.089        2.318 
   20              defrejus.blogspot.com       362.533        2.302 
   49          infopress-gr.blogspot.com       361.608        2.296 
   50           ithageneis.wordpress.com       304.595        1.934 
   64          marianaonice.blogspot.com       296.749        1.884 
   29           emprosdrama.blogspot.com       288.422        1.831 
   36                faros.wordpress.com       284.361        1.805 
  103               taxalia.blogspot.com       265.098        1.683 
   63    manitaritoubounou.wordpress.com       254.185        1.614 
   33             evriteros.blogspot.com       245.682        1.560 
   55            kraxtis-gr.blogspot.com       220.728        1.401 
   71        nikoslagadinos.blogspot.com       219.719        1.395 
   30                 enosy.blogspot.com       211.237        1.341 
   25              diktyon.wordpress.com       203.271        1.291 
   97             sofistis.wordpress.com       197.574        1.254 
  107          tro-ma-ktiko.blogspot.com       195.216        1.239 
   46       ideaeleftherias.blogspot.com       187.533        1.191 
   90                    politikoblog.gr       182.905        1.161 
   61      macedonia-greece.blogspot.com       178.171        1.131 
  113     underinformation.wordpress.com       176.511        1.121 
  108          tsak-giorgis.blogspot.com       168.367        1.069 
  117        hassapis-peter.blogspot.com       146.647        0.931 
   51         jungle-report.blogspot.com       116.133        0.737 
   76                         oneiros.gr       110.367        0.701 
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  115                           error.gr       109.001        0.692 
   31       environmentfood.blogspot.com       106.525        0.676 
    9               anebala.blogspot.com       104.922        0.666 
   95   skeftomasteellhnika.blogspot.com       103.250        0.656 
   99               syriza.wordpress.com       103.160        0.655 
   74                         olympia.gr       102.977        0.654 
   67             mygranma.wordpress.com        92.035        0.584 
   52               kanali.wordpress.com        80.965        0.514 
   14                   blog.antibaro.gr        78.197        0.496 
   41              gazakas.wordpress.com        74.853        0.475 
   38           filopatria.wordpress.com        74.672        0.474 
    3            adiavroxoi.blogspot.com        71.577        0.454 
   27        eglimatikotita.blogspot.com        71.452        0.454 
   98            stillelate.blogspot.com        70.712        0.449 
  125         yannisayannis.blogspot.com        68.016        0.432 
   48     ilovethessaloniki.blogspot.com        62.314        0.396 
  100          syrizaeydap.wordpress.com        60.995        0.387 
  102          syriza-watch.blogspot.com        59.372        0.377 
   79            paideia-gr.blogspot.com        58.349        0.370 
   47              ideopigi.blogspot.com        38.002        0.241 
   94      regimientocinqo.wordpress.com        28.001        0.178 
   96                skount.blogspot.com        26.694        0.169 
  106     tonoikaipnevmata.wordpress.com        25.775        0.164 
   40               gatzoli.blogspot.com        25.483        0.162 
  110             tsopanis.wordpress.com        22.922        0.146 
  123             xamogelo.wordpress.com        18.633        0.118 
   39           fvasileiou.wordpress.com        18.417        0.117 
   16             blog-akis.blogspot.com        16.417        0.104 
   26               efhbos.wordpress.com        15.035        0.095 
  116                         e-write.gr         8.241        0.052 
    7        amantomatimou.wordpress.com         6.848        0.043 
   10               anemos5.blogspot.com         2.167        0.014 
   70       nightly-visitor.blogspot.com         1.833        0.012 
   72          oikosantoxis.blogspot.com         1.000        0.006 
   45        helleniclegion.blogspot.com         0.750        0.005 
   75                omoios.blogspot.com         0.000        0.000 
   12            apotinarxi.blogspot.com         0.000        0.000 
   58             lamianews.blogspot.com         0.000        0.000 
   11              anti-ntp.blogspot.com         0.000        0.000 
    4                aegaio.blogspot.com         0.000        0.000 
    6     altpressfthiotida.blogspot.com         0.000        0.000 
   15                blog.stigalaria.org         0.000        0.000 
   78        ourgreecetoday.blogspot.com         0.000        0.000 
   57           kryfokamari.blogspot.com         0.000        0.000 
   80               panosz.wordpress.com         0.000        0.000 
   73       oineodimokrates.blogspot.com         0.000        0.000 
   89     politicalreviewgr.blogspot.com         0.000        0.000 
   59           laostrikala.blogspot.com         0.000        0.000 
   13 aristerastiblogosfera.blogspot.com         0.000        0.000 
   92      proxeirotetradio.blogspot.com         0.000        0.000 
   56               krogias.blogspot.com         0.000        0.000 
   24                  dialogos.pasok.gr         0.000        0.000 
    2      activepropaganda.blogspot.com         0.000        0.000 
   19       canislibertatis.blogspot.com         0.000        0.000 
   66              mnodaros.blogspot.com         0.000        0.000 
   35                     exeisminima.gr         0.000        0.000 
   69          neapolitika.wordpress.com         0.000        0.000 
   93   ramirez2007saloniki.blogspot.com         0.000        0.000 
   23     dhmotikhkaramouza.blogspot.com         0.000        0.000 
    8            anasintaxi.blogspot.com         0.000        0.000 
   88             pithia-gr.blogspot.com         0.000        0.000 
  104        teacherdudebbq.blogspot.com         0.000        0.000 
   42        george-liondas.blogspot.com         0.000        0.000 
   43            greekrider.blogspot.com         0.000        0.000 
   44           greekvoices.blogspot.com         0.000        0.000 
   77             o-politis.blogspot.com         0.000        0.000 
  109           tsiliadoros.blogspot.com         0.000        0.000 
   17                           blogz.gr         0.000        0.000 
  111           typografeio.blogspot.com         0.000        0.000 
   18              blokaki2.blogspot.com         0.000        0.000 
   82            papanotas.wordpress.com         0.000        0.000 
    5               ai-vres.blogspot.com         0.000        0.000 
   37          filiatrablog.blogspot.com         0.000        0.000 
  101        syrizaimathias.blogspot.com         0.000        0.000 
   54              koukios.wordpress.com         0.000        0.000 
  118                          i-live.gr         0.000        0.000 
  119                       mediablog.gr         0.000        0.000 
  120                   parapolitiki.com         0.000        0.000 
  121                     publicissue.gr         0.000        0.000 
  122                           xblog.gr         0.000        0.000 
   60            lokrisnews.blogspot.com         0.000        0.000 
  124          xorisfimotro.blogspot.com         0.000        0.000 
   62                    magicasland.com         0.000        0.000 
  126              ygro-pyr.blogspot.com         0.000        0.000 
   65              mayblow.wordpress.com         0.000        0.000 
 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE 
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                           1            2 
                 Betweenness nBetweenness 
                ------------ ------------ 
    1     Mean       168.134        1.068 
    2  Std Dev       275.878        1.752 
    3      Sum     21353.000      135.575 
    4 Variance     76108.766        3.068 
    5      SSQ  13255975.000      534.380 
    6    MCSSQ   9665813.000      389.652 
    7 Euc Norm      3640.876       23.117 
    8  Minimum         0.000        0.000 
    9  Maximum      1145.804        7.275 
 
Network Centralization Index = 6.26% 

 
 

Παρατηρούμε από τα αποτελέσματα που εξάγει το UCINET ότι υφίσταται 

μεγάλη απόκλιση στην κεντρικότητα των κόμβων (από 0 μέχρι 1145,804), και ότι 

υπάρχει συγκρίσιμη τιμή απόκλισης 275,878 ως προς  τη μέση τιμή της 

ενδιαμεσότητας 168,134.  Παρ' όλα αυτά η ολική κεντρικότητα του δικτύου είναι 

σχετικά χαμηλή και άρα δεν υφίσταται συνολικά μεγάλο ποσοστό επιρροής στο εν 

λόγω δίκτυο.  Με βάση τα παραπάνω τα 16  ιστολόγια  με τιμή ενδιαμεσότητας άνω 

του 500  εμφανίζονται να μπορούν δυνητικά να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή από 

τους υπόλοιπους και με αυτή την οπτική  είναι διαφορετικά από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό. Πραγματοποιώντας την τελική κατάταξη των 127 ιστολογίων με βάση την 

κανονικοποιημένη ενδιαμεσότητα ως έκφραση της κεντρικότητας, καταλήγουμε στον 

ακόλουθο πίνακα.  

 
 

Δείκτης κεντρικότητας (κανονικοποιημένη ενδιαμεσότητα) 
(1) αριθμός πυρήνα,  (2) normalized betweeness,   

(Rank)   σειρά κατάταξης με βάση το δείκτη κεντρικότητας 
 

Όνομα ιστολογίου (1) (2) Rank Όνομα Ιστολογίου (1) (2) Rank 
antinews.gr 3,00 3,83 15,000 ai-vres.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
olympia.gr 3,00 0,65 48,000 kraxtis-gr.blogspot.com 0,00 1,40 29,000 
taxalia.blogspot.com 3,00 1,68 26,000 exeisminima.gr 0,00 0,00 102,500 
eglimatikotita.blogspot.com 3,00 0,45 54,500 anemos5.blogspot.com 0,00 0,01 74,000 
tsak-giorgis.blogspot.com 3,00 1,07 39,000 lamianews.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
papaioannou.wordpress.com 3,00 2,73 17,000 mnodaros.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
piazzadelpopolo.blogspot.com 3,00 7,25 2,000 i-live.gr 0,00 0,00 102,500 
dexiextrem.blogspot.com  3,00 5,82 6,000 tonoikaipnevmata.wordpress.com 0,00 0,16 65,000 
hassapis-peter.blogspot.com 3,00 0,93 40,000 xblog.gr 0,00 0,00 102,500 
tro-ma-ktiko.blogspot.com 3,00 1,24 34,000 typografeio.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
paspartoy.blogspot.com 3,00 7,28 1,000 politicalreviewgr.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
peripatris.blogspot.com 3,00 5,22 9,000 helleniclegion.blogspot.com 0,00 0,01 77,000 
politikosafari.blogspot.com 3,00 2,56 18,000 environmentfood.blogspot.com 0,00 0,68 44,000 
skeftomasteellhnika.blogspot.com 3,00 0,66 46,000 yannisayannis.blogspot.com 0,00 0,43 57,000 
emprosdrama.blogspot.com 3,00 1,83 24,000 kanali.wordpress.com 0,00 0,51 50,000 
adiavroxoi.blogspot.com 3,00 0,45 54,500 blog.stigalaria.org 0,00 0,00 102,500 
macedonia-greece.blogspot.com 3,00 1,13 37,000 infopress-gr.blogspot.com 0,00 2,30 21,000 
syriza-watch.blogspot.com 3,00 0,38 60,000 ideaeleftherias.blogspot.com 0,00 1,19 35,000 
naftilos.blogspot.com 2,00 5,39 8,000 lokrisnews.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
panosz.wordpress.com 2,00 0,00 102,500 blog-akis.blogspot.com 0,00 0,10 70,000 
marianaonice.blogspot.com 2,00 1,88 23,000 tsiliadoros.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
koukios.wordpress.com 2,00 0,00 102,500 dhmotikhkaramouza.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
exastal.blogspot.com 2,00 4,97 10,000 fvasileiou.wordpress.com 0,00 0,12 69,000 
tzonakos.blogspot.com 2,00 5,54 7,000 efhbos.wordpress.com 0,00 0,10 71,000 
anebala.blogspot.com 2,00 0,67 45,000 paideia-gr.blogspot.com 0,00 0,37 61,000 
parafoniades.wordpress.com 2,00 3,30 16,000 aegaio.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
Politikoblog.gr 2,00 1,16 36,000 ilovethessaloniki.blogspot.com 0,00 0,40 58,000 
demasamere.blogspot.com 2,00 5,91 5,000 ourgreecetoday.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
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zalmoxis.wordpress.com 2,00 4,11 12,000 kryfokamari.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
oneiros.gr 2,00 0,70 42,000 e-write.gr 0,00 0,05 72,000 
blogz.gr 2,00 0,00 102,500 nikoslagadinos.blogspot.com 0,00 1,40 30,000 
papanotas.wordpress.com 2,00 0,00 102,500 amantomatimou.wordpress.com 0,00 0,04 73,000 
magicasland.com 2,00 0,00 102,500 publicissue.gr 0,00 0,00 102,500 
krogias.blogspot.com 2,00 0,00 102,500 filiatrablog.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
mediablog.gr 1,00 0,00 102,500 neapolitika.wordpress.com 0,00 0,00 102,500 
enosy.blogspot.com 1,00 1,34 31,000 dialogos.pasok.gr 0,00 0,00 102,500 
greekrider.blogspot.com 1,00 0,00 102,500 altpressfthiotida.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
pentanostimi.blogspot.com 1,00 6,13 3,000 syrizaeydap.wordpress.com 0,00 0,39 59,000 
evriteros.blogspot.com 1,00 1,56 28,000 nightly-visitor.blogspot.com 0,00 0,01 75,000 
faros.wordpress.com 1,00 1,81 25,000 greekvoices.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
manitaritoubounou.wordpress.com 1,00 1,61 27,000 teacherdudebbq.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
erimitis.blogspot.com 1,00 3,87 14,000 filopatria.wordpress.com 0,00 0,47 53,000 
underinformation.wordpress.com 1,00 1,12 38,000 apotinarxi.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
mygranma.wordpress.com 1,00 0,58 49,000 canislibertatis.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
eksapodo.wordpress.com 1,00 3,95 13,000 xorisfimotro.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
ithageneis.wordpress.com 1,00 1,93 22,000 gazakas.wordpress.com 0,00 0,48 52,000 
syriza.wordpress.com 1,00 0,66 47,000 anasintaxi.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
tomavroprovato.blogspot.com 1,00 2,32 19,000 skount.blogspot.com 0,00 0,17 64,000 
karsilamas.blogspot.com 1,00 6,11 4,000 tsopanis.wordpress.com 0,00 0,15 67,000 
diktyon.wordpress.com 1,00 1,29 32,000 ramirez2007saloniki.blogspot.c 0,00 0,00 102,500 
error.gr 1,00 0,69 43,000 activepropaganda.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
a8liothtes.wordpress.com 1,00 4,93 11,000 blokaki2.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
xamogelo.wordpress.com 1,00 0,12 68,000 oikosantoxis.blogspot.com 0,00 0,01 76,000 
regimientocinqo.wordpress.com 1,00 0,18 63,000 aristerastiblogosfera.blogspot 0,00 0,00 102,500 
proxeirotetradio.blogspot.com 1,00 0,00 102,500 stillelate.blogspot.com 0,00 0,45 56,000 
parapolitiki.com 0,00 0,00 102,500 omoios.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
anti-ntp.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 oineodimokrates.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
gatzoli.blogspot.com 0,00 0,16 66,000 o-politis.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
jungle-report.blogspot.com 0,00 0,74 41,000 mayblow.wordpress.com 0,00 0,00 102,500 
defrejus.blogspot.com 0,00 2,30 20,000 pithia-gr.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
blog.antibaro.gr 0,00 0,50 51,000 george-liondas.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
ygro-pyr.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 laostrikala.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
sofistis.wordpress.com 0,00 1,25 33,000 syrizaimathias.blogspot.com 0,00 0,00 102,500 
ideopigi.blogspot.com 0,00 0,24 62,000     

 
Πίνακας 18: Κανονικοποιημένη ενδιαμεσότητα ιστολογίων  (στήλη 2). Στις στήλες (1) αναγράφεται ο 
αριθμός του πυρήνα. ( με το ψηφίο «0» στη θέση το πυρήνα νοούνται τα 72 ιστολόγια που δεν ανήκουν 

σε κάποιον από τους 3 πυρήνες) 
 

 

Στην στήλη Rank αναφέρεται η σειρά κατάταξης του ιστολογίου με βάση το 

κριτήριο που εξετάζεται.  

 
 

5.5.3 Υπολογισμός του δείκτη κύρους με βάση τις παραπομπές   

Ο δείκτης αυτός σύμφωνα με την βιβλιογραφία συνήθως λαμβάνεται από τη 

μηχανή Technorati.com. Επειδή όμως η μηχανή αυτή δεν υποστηρίζει ιστοσελίδες 

γραμμένες στα ελληνικά, χρησιμοποιήθηκε αντί αυτής η μηχανή sync.gr.  

Το sync.gr ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007 και κατά την περίοδο της 

συλλογής των δεδομένων θεωρούνταν η μηχανή με τη μεγαλύτερη βάση ιστολογίων. 

Στις 3 Φεβρουαρίου του 2011 το sync.gr εντοπίστηκε από την μηχανή Alexa.com που 

το ταξινόμησε σε  παγκόσμια σειρά κατάταξης  στην 27698η θέση αλλά στην 180η 

θέση στην Ελλάδα με 656 ιστοσελίδες να παραπέμπουν σε αυτήν την μηχανή.  

Θεωρούνταν από την κοινότητα σαν το σημείο συνάντησης για «οτιδήποτε στο 
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διαδίκτυο ήταν γραμμένο στα ελληνικά…».  Στο sync.gr οι χρήστες του διαδικτύου 

μπορούσαν να δηλώσουν τα ιστολόγια τους, να «ανεβάσουν» πολυμεσικό 

περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρονταν για 

συνεχή ενημέρωση από φίλους μέσω γνωστών κοινωνικών δικτύων.  

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων γίνεται με την καταχώρηση του URL 

του ιστολογίου στο sync.gr και την καταγραφή από τη μηχανή της σειράς κατάταξης 

του. 

Η κατάταξη των ιστολογίων ως προς τον δείκτη κύρους με βάση τη συλλογή 

δεδομένων από το sync.gr δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
 

 
Δείκτης κύρους 

(1) αριθμός πυρήνα,  (2) δείκτης κύρους 
(Rank)   σειρά κατάταξης με βάση το δείκτη κύρους 

 
Όνομα ιστολογίου (1) (2) Rank Όνομα Ιστολογίου (1) (2) Rank 
antinews.gr 3,00 4 2,000 ai-vres.blogspot.com 0,00 1.476 56,000 
olympia.gr 3,00 6 4,000 kraxtis-gr.blogspot.com 0,00 530 33,000 
taxalia.blogspot.com 3,00 5 3,000 exeisminima.gr 0,00 326 21,000 
eglimatikotita.blogspot.com 3,00 17 5,000 anemos5.blogspot.com 0,00 296 20,000 
tsak-giorgis.blogspot.com 3,00 72 10,000 lamianews.blogspot.com 0,00 357 25,000 
papaioannou.wordpress.com 3,00 84 11,000 mnodaros.blogspot.com 0,00 683 39,000 
piazzadelpopolo.blogspot.com 3,00 91 12,000 i-live.gr 0,00 28 6,000 
dexiextrem.blogspot.com 3,00 9.340 109,000 tonoikaipnevmata.wordpress.com 0,00 479 28,000 
hassapis-peter.blogspot.com 3,00 35 7,000 xblog.gr 0,00 148 14,000 
tro-ma-ktiko.blogspot.com 3,00 3 1,000 typografeio.blogspot.com 0,00 496 29,000 
paspartoy.blogspot.com 3,00 159 16,000 politicalreviewgr.blogspot.com 0,00 1.106 48,000 
peripatris.blogspot.com 3,00     helleniclegion.blogspot.com 0,00 336 22,000 
politikosafari.blogspot.com 3,00 220 18,000 environmentfood.blogspot.com 0,00 932 47,000 
skeftomasteellhnika.blogspot.com 3,00     yannisayannis.blogspot.com 0,00 1.990 67,000 
emprosdrama.blogspot.com 3,00 121 13,000 kanali.wordpress.com 0,00 873 46,000 
adiavroxoi.blogspot.com 3,00 207 17,000 blog.stigalaria.org 0,00 1.275 51,000 
macedonia-greece.blogspot.com 3,00     infopress-gr.blogspot.com 0,00 2.717 79,000 
syriza-watch.blogspot.com 3,00 7.054 103,000 ideaeleftherias.blogspot.com 0,00 4.855 94,000 
naftilos.blogspot.com 2,00 527 32,000 lokrisnews.blogspot.com 0,00 1.921 65,000 
panosz.wordpress.com 2,00 622 37,000 blog-akis.blogspot.com 0,00 1.865 64,000 
marianaonice.blogspot.com 2,00 655 38,000 tsiliadoros.blogspot.com 0,00 514 30,000 
koukios.wordpress.com 2,00 1.598 58,000 dhmotikhkaramouza.blogspot.com 0,00 1.444 55,000 
exastal.blogspot.com 2,00 1.400 54,000 fvasileiou.wordpress.com 0,00 3.149 83,000 
tzonakos.blogspot.com 2,00 1.500 57,000 efhbos.wordpress.com 0,00 1.667 59,000 
anebala.blogspot.com 2,00 4.012 92,000 paideia-gr.blogspot.com 0,00 515 31,000 
parafoniades.wordpress.com 2,00     aegaio.blogspot.com 0,00 553 34,000 
politikoblog.gr 2,00 3.338 84,000 ilovethessaloniki.blogspot.com 0,00 2.198 69,000 
demasamere.blogspot.com 2,00     ourgreecetoday.blogspot.com 0,00 1.114 50,000 
zalmoxis.wordpress.com 2,00 7.098 104,000 kryfokamari.blogspot.com 0,00 845 44,000 
oneiros.gr 2,00 2.763 81,000 e-write.gr 0,00 2.499 77,000 
blogz.gr 2,00 7.284 106,000 nikoslagadinos.blogspot.com 0,00 6.716 100,000 
papanotas.wordpress.com 2,00 2.345 74,000 amantomatimou.wordpress.com 0,00 1.113 49,000 
magicasland.com 2,00 2.226 71,000 publicissue.gr 0,00 820 43,000 
krogias.blogspot.com 2,00 3.354 85,000 filiatrablog.blogspot.com 0,00 2.356 75,000 
mediablog.gr 1,00 360 26,000 neapolitika.wordpress.com 0,00 1.709 61,000 
enosy.blogspot.com 1,00 745 41,000 dialogos.pasok.gr 0,00     
greekrider.blogspot.com 1,00 347 24,000 altpressfthiotida.blogspot.com 0,00 2.629 78,000 
pentanostimi.blogspot.com 1,00 743 40,000 syrizaeydap.wordpress.com 0,00 3.445 88,000 
evriteros.blogspot.com 1,00 860 45,000 nightly-visitor.blogspot.com 0,00 3.381 87,000 
faros.wordpress.com 1,00 1.290 52,000 greekvoices.blogspot.com 0,00 2.096 68,000 
manitaritoubounou.wordpress.com 1,00 617 36,000 teacherdudebbq.blogspot.com 0,00     
erimitis.blogspot.com 1,00 1.385 53,000 filopatria.wordpress.com 0,00 4.040 93,000 
underinformation.wordpress.com 1,00 556 35,000 apotinarxi.blogspot.com 0,00 1.671 60,000 
mygranma.wordpress.com 1,00 1.779 62,000 canislibertatis.blogspot.com 0,00 3.830 90,000 
eksapodo.wordpress.com 1,00 2.845 82,000 xorisfimotro.blogspot.com 0,00     
ithageneis.wordpress.com 1,00 1.831 63,000 gazakas.wordpress.com 0,00 6.854 101,000 
syriza.wordpress.com 1,00 2.285 72,000 anasintaxi.blogspot.com 0,00 3.379 86,000 
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tomavroprovato.blogspot.com 1,00 2.495 76,000 skount.blogspot.com 0,00 5.079 97,000 
karsilamas.blogspot.com 1,00 5.113 98,000 tsopanis.wordpress.com 0,00 4.982 95,000 
diktyon.wordpress.com 1,00 5.130 99,000 ramirez2007saloniki.blogspot.c 0,00 1.934 66,000 
error.gr 1,00 3.993 91,000 activepropaganda.blogspot.com 0,00     
a8liothtes.wordpress.com 1,00     blokaki2.blogspot.com 0,00 2.750 80,000 
xamogelo.wordpress.com 1,00     oikosantoxis.blogspot.com 0,00 5.057 96,000 
regimientocinqo.wordpress.com 1,00     aristerastiblogosfera.blogspot 0,00 8.049 107,000 
proxeirotetradio.blogspot.com 1,00 6.944 102,000 stillelate.blogspot.com 0,00     
parapolitiki.com 0,00 156 15,000 omoios.blogspot.com 0,00     
anti-ntp.blogspot.com 0,00 63 9,000 oineodimokrates.blogspot.com 0,00 3.527 89,000 
gatzoli.blogspot.com 0,00 414 27,000 o-politis.blogspot.com 0,00 7.116 105,000 
jungle-report.blogspot.com 0,00 272 19,000 mayblow.wordpress.com 0,00     
defrejus.blogspot.com 0,00 2.339 73,000 pithia-gr.blogspot.com 0,00 8.476 108,000 
blog.antibaro.gr 0,00 2.199 70,000 george-liondas.blogspot.com 0,00     
ygro-pyr.blogspot.com 0,00 345 23,000 laostrikala.blogspot.com 0,00     
sofistis.wordpress.com  0,00 770 42,000 syrizaimathias.blogspot.com 0,00     
ideopigi.blogspot.com  0,00 45 8,000     

 
Πίνακας 19: Δείκτης κύρους των  ιστολογίων   βάσει του sync.gr  (στήλη 2). Στις στήλες (1) αναγράφεται 
ο αριθμός του πυρήνα. ( με το ψηφίο «0» στη θέση το πυρήνα νοούνται τα 72 ιστολόγια που δεν ανήκουν 
σε κάποιον από τους 3 πυρήνες). Όσο μικρότερο το Rank, τόσο υψηλότερη η θέση του ιστολογίου στην 

κατάταξη. 
 
 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ένα σύνολο 200000 περίπου ιστολογίων που 

υπήρχαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας καταχωρημένα στις βάσεις του sync.gr, οι 

σειρές κατάταξης των ιστολογίων της παρούσας μελέτης βρίσκονται αρκετά ψηλά 

στους πίνακες, γεγονός που προσφέρει ενδείξεις για την ορθότητα των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης στο κεφάλαιο 3. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κενά κελιά προέκυψαν στις περιπτώσεις που το 

sync.gr δεν έδινε αποτελέσματα για το συγκεκριμένο ιστολόγιο. Το πρόβλημα της 

έλλειψης αυτών των δεδομένων ξεπεράστηκε με τον ορισμό του συνολικού δείκτη 

επιρροής της σχέσης (1) όπου θα  μείνουν εκτός άθροισης οι μηδενικοί δείκτες 

κύρους για τα συγκεκριμένα ιστολόγια που παρουσιάζουν το πρόβλημα αυτό. 

 
 
 
 

5.5.4 Υπολογισμός του δείκτη ηλεκτρονικής κίνησης   

Οι αριθμοί κατάταξης με βάση τις επισκέψεις που δέχεται κάθε ιστολόγιο 

αντλήθηκαν από την μηχανή Alexa.com. Η Alexa.com είναι θυγατρική της 

amazon.com και καταγράφει τις επισκέψεις μεμονωμένων χρηστών σε διάφορες 

ιστοσελίδες δημοσιεύοντας την συχνότητα των επισκέψεων αυτών. Η καταγραφή 

γίνεται μόνο από χρήστες που έχουν εγκατεστημένη την σχετική μπάρα εργαλείων 

(Alexa toolbar) και αφορά περίοδο τριών μηνών. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται 

βασίζεται στις εξής δύο παραμέτρους: στον αριθμό των επισκεπτών που 

επισκέπτονται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα σε μια μέρα και στον αριθμό που μια 
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ιστοσελίδα προβάλλεται ημερησίως σε χρήστες που έχουν εγκατεστημένη στον 

φυλλομετρητή τους την μπάρα εργαλείων της Alexa. Ο αλγόριθμος απλώς υπολογίζει 

τον γεωμετρικό μέσο των παραμέτρων αυτών σε μια περίοδο τριών μηνών. Η μηχανή  

Alexa.com δεν λαμβάνει υπόψη πολλαπλές επισκέψεις ανά μέρα μιας ιστοσελίδας 

από τον ίδιο χρήστη. Επειδή η μηχανή Alexa.com αντλεί δεδομένα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, θεωρείται ότι μια κατάταξη στις πρώτες 100.000 θέσεις αντιστοιχεί σε 

ιστοσελίδα ιδιαίτερα υψηλής ηλεκτρονικής κίνησης. 

 
 

Δείκτης ηλεκτρονικής κίνησης ιστολογίου 
(1) αριθμός πυρήνα,  (2) δείκτης ηλεκτρονικής κίνησης ιστολογίου  

(Rank)   σειρά κατάταξης με βάση το δείκτη ηλεκτρονικής κίνησης 
 
Όνομα ιστολογίου (1) (2) Rank Όνομα Ιστολογίου (1) (2) Rank 
antinews.gr 3,00 25.022,00 5,000 ai-vres.blogspot.com 0,00 645.114,00 37,000 
olympia.gr 3,00 32.574,00 6,000 kraxtis-gr.blogspot.com 0,00 849.405,00 41,000 
taxalia.blogspot.com 3,00 23.859,00 4,000 exeisminima.gr 0,00 1.192.030,00 50,000 
eglimatikotita.blogspot.com 3,00 72.934,00 8,000 anemos5.blogspot.com 0,00 1.408.894,00 56,000 
tsak-giorgis.blogspot.com 3,00 168,00 1,000 lamianews.blogspot.com 0,00 269.701,00 21,000 
papaioannou.wordpress.com 3,00 143.578,00 14,000 mnodaros.blogspot.com 0,00 516.501,00 30,000 
piazzadelpopolo.blogspot.com 3,00 209.954,00 17,000 i-live.gr 0,00 62.106,00 7,000 
dexiextrem.blogspot.com 3,00 98.592,00 11,000 tonoikaipnevmata.wordpress.com 0,00 1.080.461,00 47,000 
hassapis-peter.blogspot.com 3,00 296,00 2,000 xblog.gr 0,00 83.113,00 10,000 
tro-ma-ktiko.blogspot.com 3,00 2.709,00 3,000 typografeio.blogspot.com 0,00 1.801.819,00 62,000 
paspartoy.blogspot.com 3,00 324.736,00 23,000 politicalreviewgr.blogspot.com 0,00 580.221,00 36,000 
peripatris.blogspot.com 3,00 226.784,00 19,000 helleniclegion.blogspot.com 0,00 1.092.188,00 48,000 
politikosafari.blogspot.com 3,00 462.643,00 28,000 environmentfood.blogspot.com 0,00 1.288.757,00 52,000 
skeftomasteellhnika.blogspot.com 3,00 214.519,00 18,000 yannisayannis.blogspot.com 0,00 1.404.834,00 55,000 
emprosdrama.blogspot.com 3,00 721.203,00 40,000 kanali.wordpress.com 0,00 1.502.455,00 59,000 
adiavroxoi.blogspot.com 3,00 708.939,00 39,000 blog.stigalaria.org 0,00 1.250.723,00 51,000 
macedonia-greece.blogspot.com 3,00 1.080.319,00 46,000 infopress-gr.blogspot.com 0,00 2.787.523,00 84,000 
syriza-watch.blogspot.com 3,00 6.787.921,00 106,000 ideaeleftherias.blogspot.com 0,00 2.866.439,00 85,000 
naftilos.blogspot.com 2,00 491.771,00 29,000 lokrisnews.blogspot.com 0,00 1.821.614,00 64,000 
panosz.wordpress.com 2,00 333.261,00 24,000 blog-akis.blogspot.com 0,00 672.756,00 38,000 
marianaonice.blogspot.com 2,00 1.011.303,00 44,000 tsiliadoros.blogspot.com 0,00 866.772,00 42,000 
koukios.wordpress.com 2,00 574.683,00 35,000 dhmotikhkaramouza.blogspot.com 0,00 1.354.958,00 54,000 
exastal.blogspot.com 2,00 2.069.978,00 75,000 fvasileiou.wordpress.com 0,00 3.819.863,00 92,000 
tzonakos.blogspot.com 2,00 2.169.254,00 77,000 efhbos.wordpress.com 0,00 4.007.315,00 94,000 
anebala.blogspot.com 2,00 5.326.504,00 101,000 paideia-gr.blogspot.com 0,00 3.413.869,00 91,000 
parafoniades.wordpress.com 2,00 1.803.507,00 63,000 aegaio.blogspot.com 0,00 1.298.940,00 53,000 
politikoblog.gr 2,00 1.825.574,00 65,000 ilovethessaloniki.blogspot.com 0,00 2.340.138,00 79,000 
demasamere.blogspot.com 2,00 4.924.208,00 99,000 ourgreecetoday.blogspot.com 0,00 1.898.329,00 69,000 
zalmoxis.wordpress.com 2,00 6.208.518,00 103,000 kryfokamari.blogspot.com 0,00 3.141.609,00 87,000 
oneiros.gr 2,00 4.455.400,00 95,000 e-write.gr 0,00 1.031.536,00 45,000 
blogz.gr 2,00 263.272,00 20,000 nikoslagadinos.blogspot.com 0,00 8.692.648,00 113,000 
papanotas.wordpress.com 2,00 3.193.945,00 89,000 amantomatimou.wordpress.com 0,00 2.721.298,00 83,000 
magicasland.com 2,00 1.990.234,00 72,000 publicissue.gr 0,00 1.895.864,00 68,000 
krogias.blogspot.com 2,00 2.021.320,00 74,000 filiatrablog.blogspot.com 0,00 7.335.917,00 107,000 
mediablog.gr 1,00 139.071,00 13,000 neapolitika.wordpress.com 0,00 1.411.553,00 57,000 
enosy.blogspot.com 1,00 430.021,00 27,000 dialogos.pasok.gr 0,00 176.793,00 16,000 
greekrider.blogspot.com 1,00 354.502,00 25,000 altpressfthiotida.blogspot.com 0,00 2.213.918,00 78,000 
pentanostimi.blogspot.com 1,00 1.425.935,00 58,000 syrizaeydap.wordpress.com 0,00 2.386.249,00 80,000 
evriteros.blogspot.com 1,00 550.362,00 34,000 nightly-visitor.blogspot.com 0,00 1.913.565,00 70,000 
faros.wordpress.com 1,00 3.873.760,00 93,000 greekvoices.blogspot.com 0,00 1.996.121,00 73,000 
manitaritoubounou.wordpress.com 1,00 2.145.570,00 76,000 teacherdudebbq.blogspot.com 0,00 1.941.608,00 71,000 
erimitis.blogspot.com 1,00 1.773.344,00 61,000 filopatria.wordpress.com 0,00 4.554.365,00 96,000 
underinformation.wordpress.com 1,00 1.700.849,00 60,000 apotinarxi.blogspot.com 0,00 3.163.514,00 88,000 
mygranma.wordpress.com 1,00 2.496.538,00 82,000 canislibertatis.blogspot.com 0,00 8.484.965,00 111,000 
eksapodo.wordpress.com 1,00 5.312.495,00 100,000 xorisfimotro.blogspot.com 0,00 1.093.802,00 49,000 
ithageneis.wordpress.com 1,00 4.622.774,00 98,000 gazakas.wordpress.com 0,00     
syriza.wordpress.com 1,00 1.892.916,00 66,000 anasintaxi.blogspot.com 0,00 8.035.807,00 109,000 
tomavroprovato.blogspot.com 1,00 5.343.215,00 102,000 skount.blogspot.com 0,00 11.352.832,00 116,000 
karsilamas.blogspot.com 1,00 8.608.646,00 112,000 tsopanis.wordpress.com 0,00 6.445.998,00 104,000 
diktyon.wordpress.com 1,00 3.054.473,00 86,000 ramirez2007saloniki.blogspot.c 0,00 4.562.397,00 97,000 
error.gr 1,00 2.486.835,00 81,000 activepropaganda.blogspot.com 0,00 1.895.286,00 67,000 
a8liothtes.wordpress.com 1,00 11.246.026,00 115,000 blokaki2.blogspot.com 0,00 3.383.469,00 90,000 
xamogelo.wordpress.com 1,00 8.974.889,00 114,000 oikosantoxis.blogspot.com 0,00 20.924.141,00 122,000 
regimientocinqo.wordpress.com 1,00 20.263.104,00 120,000 aristerastiblogosfera.blogspot 0,00 6.461.272,00 105,000 
proxeirotetradio.blogspot.com 1,00 7.429.971,00 108,000 stillelate.blogspot.com 0,00 16.605.997,00 119,000 
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parapolitiki.com 0,00 76.197,00 9,000 omoios.blogspot.com 0,00 26.935.448,00 124,000 
anti-ntp.blogspot.com 0,00 109.908,00 12,000 oineodimokrates.blogspot.com 0,00 13.968.498,00 118,000 
gatzoli.blogspot.com 0,00 291.176,00 22,000 o-politis.blogspot.com 0,00 11.980.722,00 117,000 
jungle-report.blogspot.com 0,00 359.333,00 26,000 mayblow.wordpress.com 0,00 20.862.961,00 121,000 
defrejus.blogspot.com 0,00 544.129,00 33,000 pithia-gr.blogspot.com 0,00 8.047.789,00 110,000 
blog.antibaro.gr 0,00 154.051,00 15,000 george-liondas.blogspot.com 0,00 21.023.880,00 123,000 
ygro-pyr.blogspot.com 0,00 920.073,00 43,000 laostrikala.blogspot.com  0,00     
sofistis.wordpress.com 0,00 532.360,00 31,000 syrizaimathias.blogspot.com  0,00     
ideopigi.blogspot.com 0,00 541.121,00 32,000     

 
Πίνακας 20: Δείκτης ηλεκτρονική κίνησης των  ιστολογίων   βάσει του alexa.com  (στήλη 2). Στις στήλες 
(1) αναγράφεται ο αριθμός του πυρήνα. ( με το ψηφίο «0» στη θέση το πυρήνα νοούνται τα 72 ιστολόγια 
που δεν ανήκουν σε κάποιον από τους 3 πυρήνες). . Όσο μικρότερο το Rank, τόσο υψηλότερη η θέση του 

ιστολογίου στην κατάταξη. 
 
 

Στον παραπάνω πίνακα 20 δίνεται η κατάταξη των 127 ιστολογίων με βάση την 

κατάταξη του Alexa.com. Δεδομένου ότι η μέση σειρά κατάταξης των ελληνικών 

ιστοσελίδων είναι περίπου 5.000.000, μπορεί κανείς να δει στον πίνακα ότι μεγάλο 

μέρος των 127 ιστοσελίδων έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ηλεκτρονική κίνηση, πράγμα που 

όπως και ο δείκτης κύρους επιβεβαιώνει ότι τα 127 ιστολόγια της μελέτης αποτελούν 

ποιοτικά ένα καλό δείγμα για διεξαγωγή έρευνας. 

 
 

5.5.5 Υπολογισμός του δείκτη δραστηριότητας της κοινότητας   

Για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού επιλέχθηκε ένα χρονικό παράθυρο 

διάρκειας επτά ημερών εντός του οποίου αθροίστηκαν όλα τα σχόλια που 

προστέθηκαν κάτω από τις δημοσιεύσεις. Η εβδομάδα που επιλέχθηκε ήταν από 24 

έως 30 Ιανουαρίου 2011. Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί κατάταξης με βάση το 

δείκτη δραστηριότητας της κοινότητας δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

 
Δείκτης δραστηριότητας της κοινότητας ιστολογίου 

(1) αριθμός πυρήνα,  (2) αριθμός σχολίων μεταξύ 24-30 Ιανουαρίου 2011  
(Rank)   σειρά κατάταξης με βάση το δείκτη ηλεκτρονικής κίνησης 

 
Όνομα ιστολογίου (1) (2) Rank Όνομα Ιστολογίου (1) (2) Rank 
antinews.gr 3,00 3.766,00 2,000 ai-vres.blogspot.com 0,00 521,00 8,000 
olympia.gr 3,00 4.428,00 1,000 kraxtis-gr.blogspot.com 0,00 3,00 59,000 
taxalia.blogspot.com 3,00 616,00 7,000 exeisminima.gr 0,00 21,00 35,500 
eglimatikotita.blogspot.com 3,00 792,00 4,000 anemos5.blogspot.com 0,00 25,00 31,000 
tsak-giorgis.blogspot.com 3,00 81,00 16,000 lamianews.blogspot.com 0,00 2,00 64,000 
papaioannou.wordpress.com 3,00 1.043,00 3,000 mnodaros.blogspot.com 0,00 13,00 41,000 
piazzadelpopolo.blogspot.com 3,00 48,00 21,000 i-live.gr 0,00     
dexiextrem.blogspot.com 3,00 69,00 18,000 tonoikaipnevmata.wordpress.com 0,00 12,00 42,500 
hassapis-peter.blogspot.com 3,00 35,00 27,000 xblog.gr 0,00 0,00 96,500 
tro-ma-ktiko.blogspot.com 3,00     typografeio.blogspot.com 0,00 17,00 39,000 
paspartoy.blogspot.com 3,00 21,00 35,500 politicalreviewgr.blogspot.com 0,00 8,00 46,500 
peripatris.blogspot.com 3,00 68,00 19,000 helleniclegion.blogspot.com 0,00 2,00 64,000 
politikosafari.blogspot.com 3,00 4,00 54,500 environmentfood.blogspot.com 0,00 8,00 46,500 
skeftomasteellhnika.blogspot.com 3,00 264,00 9,000 yannisayannis.blogspot.com 0,00 26,00 29,500 
emprosdrama.blogspot.com 3,00 8,00 46,500 kanali.wordpress.com 0,00 6,00 50,000 
adiavroxoi.blogspot.com 3,00 5,00 51,500 blog.stigalaria.org 0,00 5,00 51,500 
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macedonia-greece.blogspot.com 3,00 16,00 40,000 infopress-gr.blogspot.com 0,00 4,00 54,500 
syriza-watch.blogspot.com 3,00 0,00 96,500 ideaeleftherias.blogspot.com 0,00 10,00 44,000 
naftilos.blogspot.com 2,00 37,00 24,500 lokrisnews.blogspot.com 0,00 12,00 42,500 
panosz.wordpress.com 2,00 253,00 11,000 blog-akis.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
marianaonice.blogspot.com 2,00 19,00 37,500 tsiliadoros.blogspot.com 0,00     
koukios.wordpress.com 2,00 19,00 37,500 dhmotikhkaramouza.blogspot.com 0,00 1,00 69,000 
exastal.blogspot.com 2,00 0,00 96,500 fvasileiou.wordpress.com 0,00 36,00 26,000 
tzonakos.blogspot.com 2,00 0,00 96,500 efhbos.wordpress.com 0,00 7,00 49,000 
anebala.blogspot.com 2,00 22,00 34,000 paideia-gr.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
parafoniades.wordpress.com 2,00 0,00 96,500 aegaio.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
politikoblog.gr 2,00 0,00 96,500 ilovethessaloniki.blogspot.com 0,00 3,00 59,000 
demasamere.blogspot.com 2,00 0,00 96,500 ourgreecetoday.blogspot.com 0,00 1,00 69,000 
zalmoxis.wordpress.com 2,00 0,00 96,500 kryfokamari.blogspot.com 0,00 3,00 59,000 
oneiros.gr 2,00 0,00 96,500 e-write.gr 0,00 0,00 96,500 
blogz.gr 2,00 0,00 96,500 nikoslagadinos.blogspot.com 0,00 1,00 69,000 
papanotas.wordpress.com 2,00 3,00 59,000 amantomatimou.wordpress.com 0,00 0,00 96,500 
magicasland.com 2,00 0,00 96,500 publicissue.gr 0,00 0,00 96,500 
krogias.blogspot.com 2,00 0,00 96,500 filiatrablog.blogspot.com 0,00 24,00 32,500 
mediablog.gr 1,00 34,00 28,000 neapolitika.wordpress.com 0,00 0,00 96,500 
enosy.blogspot.com 1,00 114,00 13,000 dialogos.pasok.gr 0,00 0,00 96,500 
greekrider.blogspot.com 1,00 43,00 23,000 altpressfthiotida.blogspot.com 0,00 1,00 69,000 
pentanostimi.blogspot.com 1,00 24,00 32,500 syrizaeydap.wordpress.com 0,00 0,00 96,500 
evriteros.blogspot.com 1,00 111,00 14,000 nightly-visitor.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
faros.wordpress.com 1,00 260,00 10,000 greekvoices.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
manitaritoubounou.wordpress.com 1,00 8,00 46,500 teacherdudebbq.blogspot.com 0,00 2,00 64,000 
erimitis.blogspot.com 1,00 0,00 96,500 filopatria.wordpress.com 0,00 0,00 96,500 
underinformation.wordpress.com 1,00 0,00 96,500 apotinarxi.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
mygranma.wordpress.com 1,00 37,00 24,500 canislibertatis.blogspot.com 0,00 4,00 54,500 
eksapodo.wordpress.com 1,00 1,00 69,000 xorisfimotro.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
ithageneis.wordpress.com 1,00 0,00 96,500 gazakas.wordpress.com 0,00 0,00 96,500 
syriza.wordpress.com 1,00 0,00 96,500 anasintaxi.blogspot.com 0,00 2,00 64,000 
tomavroprovato.blogspot.com 1,00 0,00 96,500 skount.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
karsilamas.blogspot.com 1,00     tsopanis.wordpress.com 0,00 0,00 96,500 
diktyon.wordpress.com 1,00 0,00 96,500 ramirez2007saloniki.blogspot.c 0,00     
error.gr 1,00 0,00 96,500 activepropaganda.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
a8liothtes.wordpress.com 1,00 0,00 96,500 blokaki2.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
xamogelo.wordpress.com 1,00 0,00 96,500 oikosantoxis.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
regimientocinqo.wordpress.com 1,00 0,00 96,500 aristerastiblogosfera.blogspot 0,00 2,00 64,000 
proxeirotetradio.blogspot.com 1,00 0,00 96,500 stillelate.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
parapolitiki.com 0,00 678,00 5,000 omoios.blogspot.com 0,00 3,00 59,000 
anti-ntp.blogspot.com 0,00 171,00 12,000 oineodimokrates.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
gatzoli.blogspot.com 0,00 674,00 6,000 o-politis.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
jungle-report.blogspot.com 0,00 78,00 17,000 mayblow.wordpress.com 0,00 0,00 96,500 
defrejus.blogspot.com 0,00 102,00 15,000 pithia-gr.blogspot.com 0,00     
blog.antibaro.gr 0,00 59,00 20,000 george-liondas.blogspot.com 0,00 0,00 96,500 
ygro-pyr.blogspot.com 0,00 46,00 22,000 laostrikala.blogspot.com  0,00 0,00 96,500 
sofistis.wordpress.com 0,00 26,00 29,500 syrizaimathias.blogspot.com  0,00 0,00 96,500 
ideopigi.blogspot.com 0,00 4,00 54,500     

 
Πίνακας 21: Δείκτης δραστηριότητας της κοινότητας των  ιστολογίων  (στήλη 2). Στις στήλες (1) 

αναγράφεται ο αριθμός του πυρήνα. ( με το ψηφίο «0» στη θέση το πυρήνα νοούνται τα 72 ιστολόγια που 
δεν ανήκουν σε κάποιον από τους 3 πυρήνες). . Όσο μικρότερο το Rank, τόσο υψηλότερη η θέση του 

ιστολογίου στην κατάταξη. 
 
 

Τα κενά κελιά αντιστοιχούν σε ιστολόγια που δεν επέτρεπαν αναρτήσεις 

σχολίων από αναγνώστες.  

 
 

5.5.6 Υπολογισμός του συνολικού Δείκτη Επιρροής των 127 ιστολογίων 

Ο συνολικός Δείκτης Επιρροής του Karpf προκύπτει από τους 4 επιμέρους 

δείκτες απήχησης με βάση τη σχέση (1). Η τελική κατάταξη δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Κατάταξη ιστολογίων με βάση τον συνολικό Δείκτη Επιρροής   

Στήλη (1) Αριθμός πυρήνα   
 

Όνομα ιστολογίου (1) Rank Όνομα Ιστολογίου (1) Rank 
antinews.gr 3,00 1,000 tsiliadoros.blogspot.com 0,00 65,000 
olympia.gr 3,00 2,000 parafoniades.wordpress.com 2,00 66,000 
taxalia.blogspot.com 3,00 3,000 dhmotikhkaramouza.blogspot.com 0,00 67,500 
eglimatikotita.blogspot.com 3,00 4,000 fvasileiou.wordpress.com 0,00 67,500 
tsak-giorgis.blogspot.com 3,00 5,000 efhbos.wordpress.com 0,00 69,000 
papaioannou.wordpress.com 3,00 6,000 ithageneis.wordpress.com 1,00 70,000 
parapolitiki.com 0,00 7,000 paideia-gr.blogspot.com 0,00 71,000 
piazzadelpopolo.blogspot.com 3,00 8,000 aegaio.blogspot.com 0,00 72,000 
anti-ntp.blogspot.com 0,00 9,000 politikoblog.gr 2,00 73,500 
dexiextrem.blogspot.com 3,00 10,000 syriza.wordpress.com 1,00 73,500 
hassapis-peter.blogspot.com 3,00 11,000 ilovethessaloniki.blogspot.com 0,00 75,000 
tro-ma-ktiko.blogspot.com 3,00 12,000 ourgreecetoday.blogspot.com 0,00 76,000 
paspartoy.blogspot.com 3,00 13,000 kryfokamari.blogspot.com 0,00 77,000 
peripatris.blogspot.com 3,00 14,000 tomavroprovato.blogspot.com 1,00 78,000 
gatzoli.blogspot.com 0,00 15,000 e-write.gr 0,00 79,000 
naftilos.blogspot.com 2,00 16,000 nikoslagadinos.blogspot.com 0,00 80,000 
jungle-report.blogspot.com 0,00 17,000 demasamere.blogspot.com 2,00 81,000 
politikosafari.blogspot.com 3,00 18,000 amantomatimou.wordpress.com 0,00 82,000 
mediablog.gr 1,00 19,000 publicissue.gr 0,00 83,000 
defrejus.blogspot.com 0,00 20,000 filiatrablog.blogspot.com 0,00 84,000 
enosy.blogspot.com 1,00 21,000 zalmoxis.wordpress.com 2,00 85,000 
panosz.wordpress.com 2,00 22,500 karsilamas.blogspot.com 1,00 86,000 
greekrider.blogspot.com 1,00 22,500 diktyon.wordpress.com 1,00 87,500 
skeftomasteellhnika.blogspot.com 3,00 24,000 neapolitika.wordpress.com 0,00 87,500 
pentanostimi.blogspot.com 1,00 25,000 error.gr 1,00 89,500 
evriteros.blogspot.com 1,00 26,000 dialogos.pasok.gr 0,00 89,500 
emprosdrama.blogspot.com 3,00 27,000 oneiros.gr 2,00 91,000 
blog.antibaro.gr 0,00 28,000 blogz.gr 2,00 92,000 
faros.wordpress.com 1,00 29,000 papanotas.wordpress.com 2,00 93,000 
ygro-pyr.blogspot.com 0,00 30,000 a8liothtes.wordpress.com 1,00 94,000 
sofistis.wordpress.com 0,00 31,000 altpressfthiotida.blogspot.com 0,00 95,000 
ideopigi.blogspot.com 0,00 32,000 syrizaeydap.wordpress.com 0,00 96,000 
marianaonice.blogspot.com 2,00 33,000 nightly-visitor.blogspot.com 0,00 97,000 
ai-vres.blogspot.com 0,00 34,000 greekvoices.blogspot.com 0,00 98,500 
kraxtis-gr.blogspot.com 0,00 35,000 teacherdudebbq.blogspot.com 0,00 98,500 
exeisminima.gr 0,00 36,000 magicasland.com 2,00 100,000 
anemos5.blogspot.com 0,00 37,000 filopatria.wordpress.com 0,00 101,000 
adiavroxoi.blogspot.com 3,00 38,000 apotinarxi.blogspot.com 0,00 102,000 
manitaritoubounou.wordpress.com 1,00 39,000 canislibertatis.blogspot.com 0,00 103,000 
lamianews.blogspot.com 0,00 40,500 xorisfimotro.blogspot.com 0,00 104,000 
mnodaros.blogspot.com 0,00 40,500 gazakas.wordpress.com 0,00 105,000 
i-live.gr 0,00 42,000 anasintaxi.blogspot.com 0,00 106,000 
tonoikaipnevmata.wordpress.com 0,00 43,000 krogias.blogspot.com 2,00 107,000 
xblog.gr 0,00 44,000 skount.blogspot.com 0,00 108,000 
macedonia-greece.blogspot.com 3,00 45,000 tsopanis.wordpress.com 0,00 109,000 
erimitis.blogspot.com 1,00 46,000 syriza-watch.blogspot.com 3,00 110,000 
typografeio.blogspot.com 0,00 47,000 ramirez2007saloniki.blogspot.c 0,00 111,000 
koukios.wordpress.com 2,00 48,500 activepropaganda.blogspot.com 0,00 112,000 
politicalreviewgr.blogspot.com 0,00 48,500 blokaki2.blogspot.com 0,00 113,000 
underinformation.wordpress.com 1,00 50,000 oikosantoxis.blogspot.com 0,00 114,000 
helleniclegion.blogspot.com 0,00 51,000 aristerastiblogosfera.blogspot 0,00 115,500 
mygranma.wordpress.com 1,00 52,000 stillelate.blogspot.com 0,00 115,500 
environmentfood.blogspot.com 0,00 53,000 xamogelo.wordpress.com 1,00 117,000 
exastal.blogspot.com 2,00 54,000 regimientocinqo.wordpress.com 1,00 118,000 
tzonakos.blogspot.com 2,00 55,000 omoios.blogspot.com 0,00 119,000 
yannisayannis.blogspot.com 0,00 56,000 oineodimokrates.blogspot.com 0,00 120,000 
kanali.wordpress.com 0,00 57,000 proxeirotetradio.blogspot.com 1,00 121,000 
blog.stigalaria.org 0,00 58,000 o-politis.blogspot.com 0,00 122,000 
infopress-gr.blogspot.com 0,00 59,000 mayblow.wordpress.com 0,00 123,000 
eksapodo.wordpress.com 1,00 60,500 pithia-gr.blogspot.com 0,00 124,000 
ideaeleftherias.blogspot.com 0,00 60,500 george-liondas.blogspot.com 0,00 125,000 
anebala.blogspot.com 2,00 62,000 laostrikala.blogspot.com 0,00 126,500 
lokrisnews.blogspot.com 0,00 63,000 syrizaimathias.blogspot.com 0,00 126,500 
blog-akis.blogspot.com 0,00 64,000    

 
Πίνακας 22: Κατάταξη  των  ιστολογίων   ως προς τον συνολικό Δείκτη Επιρροής  (στήλη 2). Στις στήλες 
(1) αναγράφεται ο αριθμός του πυρήνα. ( με το ψηφίο «0» στη θέση το πυρήνα νοούνται τα 72 ιστολόγια 
που δεν ανήκουν σε κάποιον από τους 3 πυρήνες ) . Όσο μικρότερο το Rank, τόσο υψηλότερη η θέση του 

ιστολογίου στην κατάταξη. 



Κεφάλαιο 5 
 

 160

 

5.6 Συσχέτιση δεικτών απήχησης 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, κρίνεται σκόπιμο να 

εξεταστεί η συσχέτιση των τεσσάρων δεικτών απήχησης μεταξύ τους και με τον 

αριθμό των εισερχομένων υπερσυνδέσμων για κάθε ιστολόγιο, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει εσωτερική συνοχή μεταξύ τους αλλά και αν τελικά η επιρροή 

που ενδεχομένως μπορεί να ασκήσει ένα ιστολόγιο σχετίζεται με την θέση που 

κατέχει στο γράφημα του κοινωνικού δικτύου. Για τον υπολογισμό της συσχέτισης 

χρησιμοποιήθηκαν οι  συντελεστές συσχέτισης του Pearson, οι οποίοι δίνονται στον 

πίνακα 23.  

 
 

 Incoming 
links 

Normalized 
betweenness 

Alexa traffic 
rank 

Sync 
rank 

Normalized 
betweenness 0.531**    

Alexa traffic rank -0.287** -0.109   
Sync rank -0.176 -0.003 0.624**  
Σχόλια 0.508** 0.081 -0.146 -0.206* 

**: p< 0.01, *: p< 0.05 

Πίνακας 23: Συντελεστές συσχέτισης των τεσσάρων δεικτών απήχησης του Karpf για τα 127 ιστολόγια 
  

 
Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης του Pearson που σημειώνονται με * 

δηλώνουν ότι η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,05, ενώ με ** ότι η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η κανονικοποιημένη ενδιαμεσότητα ως έκφραση 

της κεντρικότητας δεν συσχετίζεται με τους δείκτες δραστηριότητας της κοινότητας 

(0,081) και ηλεκτρονικής κίνησης (-0,109), δηλαδή με τα αναρτημένα σχόλια και τις 

επισκέψεις που δέχεται κάθε ιστολόγιο. Αντίθετα, οι εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι 

συσχετίζονται για προφανείς λόγους με την  κεντρικότητα (0,531) αλλά και με την 

δραστηριότητα της κοινότητας (0,508) ενώ συσχετίζονται ως ένα βαθμό και με την 

ηλεκτρονική κίνηση (επισκέψεις) κάθε ιστολογίου.  

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι: 
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• Οι δείκτες απήχησης όπως ορίστηκαν δεν συσχετίζονται όλοι μεταξύ τους, 

δηλαδή αν εξεταστεί ο καθένας από αυτούς μεμονωμένα θα οδηγήσει σε 

διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό αποδεικνύει ότι ορθώς δεν λαμβάνεται ο 

καθένας από αυτούς μεμονωμένα σαν ένα μέτρο της επιρροής, αλλά κάποιος  

συνδυασμός αυτών, εν προκειμένω η σχέση (1).  

• Αποδεικνύεται τελικά ότι ο αριθμός των εισερχόμενων υπερσυνδέσμων ενός 

ιστολογίου είναι τελικά ένα μέτρο της δυνητικής επιρροής που μπορεί να 

ασκήσει. 

 

5.7 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η κατάταξη των ιστολογίων με βάση τους τέσσερεις δείκτες απήχησης και τον 

συνολικό Δείκτη Επιρροής του Karpf παρουσιάστηκε παραπάνω. Είναι χρήσιμο να 

εξετάσουμε την επιρροή των ιστολογίων  μέσα από την κατάταξη τους σε πυρήνες 

όπως αυτοί εντοπίστηκαν στο κεφάλαιο 4. Στον Πίνακα 24 δίνεται η μέση σειρά 

κατάταξης ως προς όλους τους δείκτες απήχησης  και ως προς τον συνολικό Δείκτη 

Επιρροής για τους 3 πυρήνες και για τα 72 ιστολόγια που περιστρέφονται γύρω από 

τους πυρήνες αυτούς. 

 

Πυρήνας 

Εισερχόμενοι  

υπερσύνδεσμοι 

(τυπική 

απόκλιση) 

Κεντρικότητα 

(τυπική 

απόκλιση) 

Κύρος 

(τυπική 

απόκλιση) 

Ηλεκτρονική 

κίνηση 

(τυπική 

απόκλιση) 

Δραστηριότητα 

κοινότητας 

(τυπική 

απόκλιση) 

Συνολικός 

Δείκτης 

Επιρροής 

(τυπική 

απόκλιση) 

1 (N=21) 40 (16,78) 40 (31,25) 61 (25,81) 78 (32,39) 66 (36,57) 63 (33,88) 

2 (N=16) 30 (15,45) 51 (42,71) 70 (24,21) 67 (28,35) 73 (32,62) 67 (27,74) 

3 (N=18) 16 (12,81) 30 (19,02) 22 (34,53) 22 (25,18) 27 (25,29) 20 (25,71) 

Υπόλοιπα 

(N=72) 
90 (22,33) 82 (25,69) 58 (29,16) 68 (33,90) 65 (30,25) 76 (33,77) 

 
Πίνακας 24: Μέσοι όροι της σειράς κατάταξης και τυπικές αποκλίσεις  για κάθε δείκτη απήχησης και για 

τον συνολικό Δείκτη Επιρροής ανά πυρήνα 
 
 

Οι σειρές κατάταξης των ιστολογίων με βάση τους επιμέρους δείκτες απήχησης 

και τον συνολικό Δείκτη Επιρροής παρουσιάζονται μέσω των έξι γραφημάτων που 

ακολουθούν.  
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Γράφημα  6: Boxplot με βάση την κατάταξη των ιστολογίων  ως προς 

 τον συνολικό Δείκτη Επιρροής ανά πυρήνα 
 
 

Ένα ξεκάθαρο ότι τα ιστολόγια του  πυρήνα 3, ο οποίος περιλαμβάνει ένα 

μεγάλο ποσοστό δημοσιογραφικών ιστολογίων, εκτός του ότι έχουν το μεγαλύτερο 

αριθμό εισερχόμενων υπερσυνδέσμων, έχουν και την καλύτερη κατάταξη και με 

συγκριτικά μικρή διασπορά τόσο με βάση το συνολικό Δείκτη Επιρροής όσο και 

βάσει των  τεσσάρων επιμέρους δεικτών απήχησης.  

Πρόκειται δηλαδή αδιαμφισβήτητα για τα ιστολόγια με την μεγαλύτερη 

δυνατότητα επιρροής τα οποία βρίσκονται στα blogroll των περισσότερων άλλων 

ιστολογίων, διαβάζονται από τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ο οποίος και 

συμμετέχει ιδιαίτερα ενεργά σε συζητήσεις που διεξάγονται με κέντρο αυτά. Σε 

πολλές περιπτώσεις τα σχόλια που προστέθηκαν κάτω από δημοσιεύσεις τους στο 

διάστημα της μιας εβδομάδας που μετρήθηκαν ξεπέρασαν τα 1000. Ο εντοπισμός των 

ιστολογίων αυτών μέσω της Α.Σ. που εφαρμόστηκε,  προσφέρει ισχυρή ένδειξη και 

τεκμηρίωση επιτυχίας της μεθόδου. 
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                                            (α)                                                                             (β) 

Γράφημα  7:  (α) Boxplot του αριθμού εισερχόμενων υπερσυνδέσμων ιστολογίων ανά πυρήνα  
         (β) Boxplot με βάση την κανονικοποιημένη ενδιαμεσότητα ως μέτρο της  

     κεντρικότητας των ιστολογίων  ανά πυρήνα 
 

Στο Γράφημα 9 παρατηρείται το αναμενόμενο από την Α.Σ. ότι οι εισερχόμενοι 

υπερσύνδεσμοι παρουσιάζουν μια κλιμακώτη άυξηση όπως μεταβαίνει κανείς από τα 

72 ιστολόγια που δεν ανήκουν σε πυρήνα προς τους πυρήνες 1, 2 και 3. Για 

προφανέις λόγους το ίδιο ισχύει και για την κεντρικότητα των ιστολογίων.   

 

 
Γράφημα  8: Boxplot με βάση την κατάταξη ως τον αριθμό σχολίων των ιστολογίων  ανά πυρήνα 

 (εβδομάδα 24-30 Ιανουαρίου 2011) 
 
 

Ωστόσο δεν παρατηρείται η ίδια κλιμάκωση και για τους δείκτες κύρους, 

ηλεκτρονικής κίνησης, δραστηριότητας κοινότητας και συνολικής επιρροής. Εκτός 

από τα ιστολόγια του πυρήνα 3 που εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές και την 

καλύτερη κατάταξη ως προς αυτούς τους δείκτες, τα πράγματα είναι συγκεχυμένα 

στους πυρήνες 1,2 και στα υπόλοιπα ιστολόγια. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον  ότι 

ορισμένα από τα ετερογενή ιστολόγια που δεν ανήκουν σε πυρήνα έχουν για 
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παράδειγμα μεγάλους δείκτες δραστηριότητας κοινότητας με αριθμούς σχολίων 

εφάμιλους των ιστολογίων του πυρήνα 3.  Αυτό δείχνει ότι ακόμη και ιστολόγια που 

δεν θεωρούνται κεντρικά στο συνολικό  κοινωνικό δίκτυο, εν τούτοις μπορεί να 

συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς ενεργών επισκεπτών αν κρίνει κανείς από τον 

αριθμό σχολίων που αυτοί αφήνουν κατά καιρούς. Δηλαδή, ενώ η κοινότητα των 

ιστολογίων δεν τα υπολογίζει ως κεντρικά και δεν παραπέμπει συχνά σε αυτά, κάποια 

από αυτά εκτιμώνται από την κοινότητα των χρηστών,  έχουν υψηλή επισκεψιμότητα 

και αναγνωσιμότητα και από αυτή την άποψη έχουν δυνητικά κι αυτά την 

δυνατότητα να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι 

η εκτίμηση των ιστολόγων για το κοινωνικό τους δίκτυο δεν ταυτίζεται με την 

εκτίμηση των χρηστών για τα ιστολόγια.  

 
 

 
                                               (α)                                                                            (β) 
Γράφημα  9: (α) Boxplot με βάση την κατάταξη ως προς την ηλεκτρονική κίνηση α των ιστολογίων   

ανά πυρήνα (με βάση τα δεδομένα του Alexa.com) 
                         (β) Boxplot με βάση την κατάταξη ως προς το κύρος των ιστολογίων  ανά πυρήνα (με 

βάση τα δεδομένα του sync.gr) 
 
 
 

Τα ιστολόγια που δεν ανήκουν σε κάποιο πυρήνα δεν φαίνεται να διαφέρουν 

και από τα ιστολόγια των πυρήνων 1 και 2 σε ό,τι αφορά τους δείκτες κύρους, 

ηλεκτρονικής κίνησης και δραστηριότητας κοινότητας (Γραφήματα 10 & 11α, 11β).  

Συνολικά μάλιστα, δεν φαίνεται να διαφέρουν και από τους πυρήνες 1 και 2 και ως 

προς τον συνολικό Δείκτη Επιρροής (Γράφημα 8). Πολλές φορές μάλιστα με μικρή 

διαφορά εμφανίζουν και καλύτερη κατάταξη στους επιμέρους δείκτες απήχησης από 

αυτήν των ιστολογίων των πυρήνων 1 και 2. Μπορεί κανείς τελικά να πει ότι στα 72 

ιστολόγια που δεν συναθροίζονται σε κάποιο πυρήνα, περιλαμβάνονται κάποια που 

έχουν καλύτερη κατάταξη από αυτά των πυρήνων 1 και 2 με μόνη διαφορά το 
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γεγονός ότι δεν συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό εισερχόμενων υπέρσυνδέσμων, ο 

οποίος έχει μέση τιμή για τα 72 ιστολόγια ίση με 1,67.  

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις δύο  ιστολογίων που δεν ανήκουν σε 

κάποιο πυρήνα: του  parapolitiki.com και του anti-ntp.blogspot.com. Το 

parapolitiki.com είναι ένα ιστολόγιο με ποικίλη ύλη γύρω από πολιτικά θέματα που 

παρουσιάζεται ως ανεξάρτητο και χωρίς συγκεκριμένο κομματικό προσανατολισμό. 

Καταλαμβάνει την 7η θέση της κατάταξης με βάση τον συνολικό Δείκτη Επιρροής 

ενώ θεωρείται ότι βρίσκεται μεταξύ των 10 πιο δημοφιλών πολιτικών ιστολογίων. 

Στην παρούσα μελέτη όμως συγκεντρώνει μόλις 6 εισερχόμενους υπερσυνδέσμους 

από άλλα πολιτικά ιστολόγια. Δηλαδή, ενώ δεν προτείνεται από την ίδια την 

κοινότητα των ιστολογίων, απολαμβάνει υψηλή επισκεψιμότητα και αναγνωσιμότητα 

και άρα έχει μεγάλες δυνατότητες άσκησης επιρροής. Το ιστολόγιο anti-

ntp.blogspot.com παρέχει πολιτική ενημέρωση έχοντας μια στάση ενάντια στην νέα 

τάξη πραγμάτων. Ενώ καταλαμβάνει την 9η θέση της κατάταξης με βάση τον 

συνολικό Δείκτη Επιρροής και την 12η με βάση την κατάταξη  ηλεκτρονικής κίνησης 

βάσει των στοιχείων του Alexa.com., συγκεντρώνει μόλις 4 εισερχόμενους 

υπερσύνδεσμους.  

Οι περιπτώσεις των παραπάνω δύο ιστολογίων υποδεικνύουν ότι τελικά μπορεί 

να υπάρχουν ιστολόγια με μεγάλο αναγνωστικό κοινό τα οποία όμως δεν ανήκουν σε 

κάποια συγκεκριμένη κοινότητα ιστολογίων.  

Στο άλλο άκρο, τα ιστολόγια των πυρήνων 1 και 2 είναι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε κοινότητα ιστολογίων και από αυτήν την άποψη σαν ομάδες θεωρείται 

ότι έχουν ομοιογένεια, προτείνονται από άλλα ιστολόγια αλλά δεν φαίνεται να έχουν 

και αντίστοιχα μεγάλη αναγνωσιμότητα και κατά συνέπεια επιρροή αν λάβει κανείς 3 

από τους 4 δείκτες απήχησης. Για το λόγο αυτό, η περίπτωση τους χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης μιας και φαίνεται να αντικατοπτρίζουν ένα τμήμα της εκφραζόμενης 

μέσα από τα πολιτικά ιστολόγια ενεργοποιημένης (activated) κοινής γνώμης.  
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Αριθμός ιστολογίων που καταλαμβάνουν τις πρώτες 30 θέσεις της κατάταξης 
ως προς τους 4 δείκτες απήχησης και τον συνολικό Δείκτη Επιρροής 
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Γράφημα  10: Αριθμός ιστολογίων που καταλαμβάνουν τις πρώτες 30 θέσεις της κατάταξης ως προς τους 
4 δείκτες απήχησης και τον συνολικό Δείκτη Επιρροής 

 
 

Στο γράφημα 10 απεικονίζεται ο αριθμός των ιστολογίων των πρώτων 30 

θέσεων της κατάταξης που περιλαμβάνει κάθε πυρήνας με κριτήριο τους τέσσερις 

δείκτες απήχησης άλλα και τον συνολικό Δείκτη Επιρροής. Ο πυρήνας 3 

περιλαμβάνει ιστολόγια που σε πολύ μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν τις κορυφαίες 

θέσεις όλων των κατατάξεων με βάση την απήχηση και την συνολική επιρροή. 

Διακρίνεται η ιδιαίτερη περίπτωση του πυρήνα  2 που ενώ παραπέμπεται από 

συγκριτικά πολλά μέλη της κοινότητας, τα ιστολόγια του δεν καταλαμβάνουν γενικά 

ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στις κατατάξεις απήχησης. Αναφορικά με τα ιστολόγια που 

δεν ανήκουν σε πυρήνα, παρατηρεί κανείς ότι σε αυτά περιλαμβάνονται ίσοι αριθμοί  

(σε μερικές περιπτώσεις και μεγαλύτεροι) ιστολογίων σε σχέση με τον πυρήνα 3, των 

οποίων η κατάταξη σε πίνακες απήχησης είναι στις πρώτες 30 θέσεις. 

 Τέλος, στα παρακάτω γραφήματα περιοχής εμφανίζεται ο αριθμός των 

ιστολογίων κάθε πυρήνα ανά δέκα θέσεις του πίνακα κατάταξης κάθε δείκτη 

απήχησης και του συνολικού Δείκτη  Επιρροής.  
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Αριθμός ιστολογίων ανα κλίμακα συνολικού Δείκτη Επιρροής 
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Γράφημα  11: αριθμός ιστολογίων κάθε  πυρήνα για κάθε 10 θέσεις  βάσει της κατάταξης του Συνολικού 

Δείκτη  Επιρροής. 
 

Αριθμός ιστολογίων ανα κλίμακα δείκτη ηλεκτρονικής κίνησης
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Γράφημα  12: αριθμός ιστολογίων κάθε  πυρήνα για κάθε 10 θέσεις βάσει της  κατάταξης του Δείκτη 

ηλεκτρονικής κίνησης. 

Αριθμός ιστολογίων ανα κλίμακα δείκτη κεντρικότητας
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Γράφημα  13: αριθμός ιστολογίων κάθε  πυρήνα για κάθε 10 θέσεις βάσει της  κατάταξης του Δείκτη 

κεντρικότητας. 
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Αριθμός ιστολογίων ανα κλίμακα δείκτη δραστηριότητας κοινότητας
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ηλεκτρονική κίνηση - Rcomments (κλίμακες του 10)
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Γράφημα  14: αριθμός ιστολογίων κάθε  πυρήνα για κάθε 10 θέσεις βάσει της  κατάταξης του Δείκτη 

δραστηριότητας κοινότητας. 
 
 

Αριθμός ιστολογίων ανα κλίμακα δείκτη κύρους
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Γράφημα  15 : αριθμός ιστολογίων κάθε  πυρήνα για κάθε 10 θέσεις βάσει της  κατάταξης του Δείκτη 

κύρους. 
 

Και με τη βοήθεια των σχημάτων αυτών μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι ο 

πυρήνας 3 περιέχει ιστολόγια με υψηλές θέσεις κατάταξης με βάσει τον συνολικό 

Δείκτη Επιρροής και η συντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκεται στις πρώτες 60 θέσεις 

από πλευράς συνολικού Δείκτη Επιρροής. Ως προς τον ίδιο δείκτη, το μεγαλύτερο 

μέρος των ιστολογίων που δεν ανήκει σε κάποιον πυρήνα κατανέμεται ομοιόμορφα 

σε θέσεις κατάταξης από 30 έως 127. Ως προς την κεντρικότητα και την 

δραστηριότητα της κοινότητας, τα ίδια ιστολόγια εμφανίζουν πυκνότερη κατανομή 

προς τις τελευταίες θέσεις κατάταξης. Ως προς αυτούς τους δύο δείκτες, τα ιστολόγια 

των πυρήνων 1,2  ακόμη και 3 εμφανίζονται να κατανέμονται ομοιόμορφα κατά 

μήκος των θέσεων των πινάκων κατάταξης. Τέλος, ως προς τον δείκτη κύρους, εκτός 

του πυρήνα 3 του οποίου τα ιστολόγια κατέχουν τις πρώτες θέσεις του αντίστοιχου 
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πίνακα, τα ιστολόγια των πυρήνων 1 και 2 και τα ιστολόγια που δεν ανήκουν σε 

πυρήνα κατανέμονται περίπου ομοιόμορφα κατά μήκος των θέσεων του σχετικού 

πίνακα κατάταξης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
 Ανάλυση Περιεχομένου 

 
 
 
 

6.1 Εισαγωγή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια καταγράφηκε ένα σύνολο 127 πολιτικών 

ιστολογίων που βάσει συγκεκριμένων ιδιοτήτων διασυνδεσιμότητας μεταξύ τους 

(εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι) βρέθηκε πως είτε συναθροίζονται σε 3 

συγκεκριμένους πυρήνες, είτε  αποτελούν τα υπόλοιπα ιστολόγια. Η ένταξη τους σε 

κάποιο πυρήνα βρέθηκε να μην αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο επίπεδο 

αναγνωσιμότητας και δυνατότητας άσκησης επιρροής. Έγινε ήδη μια απόπειρα 

χαρακτηρισμού τόσο του κάθε ιστολογίου όσο και των τριών πυρήνων όσον αφορά 

τον σκοπό που επιτελεί, το ύφος γραφής και τον κομματικό προσανατολισμό που 

ενδεχομένως έχει, καθαρά για λόγους εποπτείας. Ο χαρακτηρισμός αυτός όμως δεν 

αποτελεί επιστημονική προσέγγιση όταν το ζητούμενο είναι ποιο είναι ακριβώς το 

θέμα συζήτησης, τι ζητήματα θίγονται, ποια πολιτική γραμμή υποστηρίζεται και 

ποιος ο σκοπός κάθε ιστολογίου. Η επιστημονική μέθοδος που μπορεί να δώσει 

απαντήσεις σε ερωτήματα σαν τα παραπάνω είναι η Ανάλυση Περιεχομένου. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή επί του περιεχόμενου των ιστολογίων 

που εξετάστηκαν με σκοπό να τεκμηριωθεί μια κατά το δυνατόν αντικειμενική εικόνα 

για αυτά αλλά και θα ερευνηθεί αν είναι το περιεχόμενο του που οδηγεί ένα ιστολόγιο 

να ταξινομηθεί σε έναν εκ των τριών πυρήνων που εντοπίστηκαν με την Ανάλυση 

Συστάδων του κεφαλαίου 5.  

 
 

6.2 Ιστορικά στοιχεία, ορισμοί 

Η «Ανάλυση Περιεχομένου» είναι μια ιδιαίτερη μεθοδολογία έρευνας που 

χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες και η οποία δίνει έμφαση στην καταγραφή 

του περιεχομένου των διαφόρων μορφών επικοινωνίας. Ο Babbie (1973) την 

καθορίζει σαν μελέτη των καταγεγραμμένων ανθρωπίνων μορφών επικοινωνίας, είτε 
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πρόκειται για συγγράμματα και βιβλία, είτε πρόκειται για δημιουργήματα 

ζωγραφικής, ιστοσελίδες ή θεσπισμένους νόμους. 

Ένας εύστοχος ορισμός της Ανάλυσης Περιεχομένου (από εδώ και εφεξής 

Α.Π.) αποδόθηκε από τον Berelson (1952:18): «η Α.Π. είναι μία ερευνητική μέθοδος 

για την αντικειμενική, συστηματική και ποιοτική περιγραφή του δηλωτικού 

περιεχομένου της πληροφορίας». Ο Laswell (1942) εντοπίζει την ουσία της Α.Π. στη 

βασική ερώτηση ποιος λέει τι σε ποιον, γιατί, με ποια έκταση και με ποιο 

αποτέλεσμα. Ο Holsti (1969:14) επιχειρεί ένα πιο ευρύ ορισμό της Α.Π. ορίζοντας 

την σαν «οποιαδήποτε τεχνική η οποία εξάγει συμπεράσματα κατόπιν συστηματικής 

και αντικειμενικής καταγραφής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός οποιουδήποτε 

μηνύματος». 

Κατά την χρήση της μεθόδου της Α.Π., ο ερευνητής συνήθως συλλέγει μεγάλες 

ποσότητες πληροφορίας κειμένων, στα οποία συστηματικά καταγράφει κάποιες 

ιδιότητες τους, π.χ. τη συχνότητα χρήσης κάποιων λέξεων- κλειδιών, κλπ. 

Πληροφορίες τέτοιου τύπου πρέπει στο τέλος να κατηγοριοποιηθούν υπό το πρίσμα 

ενός αυστηρού θεωρητικού πλαισίου δημιουργώντας έτσι δεδομένα προς ανάλυση 

και τελικά εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Από το 1980 και μετά, η μέθοδος Α.Π. εξελίχθηκε σε ένα ολοένα και πιο 

σημαντικό εργαλείο στον ιδιαίτερο τομέα των  δημοσίων σχέσεων και της 

σκιαγράφησης προφίλ οντοτήτων μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Media). 

Υπό αυτή τη λογική η μέθοδος έχει εξελιχθεί και σε ένα εργαλείο εκτίμησης και 

ανάλυσης των ίδιων των ΜΜΕ. Σε αυτήν την περίπτωση τα πορίσματα των 

αναλύσεων μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα δεδομένα όπως π.χ. 

ακροαματικότητα ή συχνότητα δημοσιεύσεων, με σκοπό την καταγραφή Κοινωνικών 

Τάσεων (Trends). Μια εφαρμογή των παραπάνω αποτελεί η έκδοση του βιβλίου 

«Megatrends» του Naisbitt (1982) η οποία βασίστηκε στην μέθοδο της Α.Π. των 

Αμερικανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

 
 

6.2 Περιγραφή της Μεθόδου Α.Π. 

Στην διαδικασία Α.Π. ακολουθούνται (Richards, 2005) γενικά τα ακόλουθα 

στάδια: 

• Επιλογή του περιεχομένου προς ανάλυση 
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• Επιλογή της μονάδας ανάλυσης 

• Κωδικοποίηση 

• Μετρήσεις και σταθμίσεις 

• Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

 
 
 

6.3.1 Επιλογή του περιεχομένου 

Πρωταρχικό στάδιο για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η επιλογή και η 

συλλογή  του «περιεχομένου», των δεδομένων δηλαδή που πρόκειται να αναλυθούν. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να οριοθετηθούν 

οι στόχοι της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί και να είναι σαφές εξ’ αρχής σε τι 

ερωτήματα καλείται η Α.Π. να απαντήσει. 

Οι αποσαφηνισμένοι στόχοι της έρευνας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ορθολογική και πρακτική συλλογή των δεδομένων που πρόκειται να αναλυθούν. Τα 

δεδομένα (List, 2003) μπορεί να είναι: 

 
• Παραδοσιακά γραπτά κείμενα: άρθρα εφημερίδων, περιοδικών, κείμενο 

βιβλίων, κατάλογοι 

• Άλλης μορφής γραπτά κείμενα: Περιεχόμενα ιστοσελίδων, διαφημίσεις κλπ. 

• Εκπομπές: ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 

• Καταγραφές: Φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο, ταινίες, μουσική 

• Ζωντανές καταστάσεις: συνομιλίες, ομιλίες, συνεντεύξεις ομάδες εργασίας 

• Παρατηρήσεις: χειρονομίες, εκφράσεις, ύφος ομιλίας, προϊόντα σε 

καταστήματα κ.α.  

 
Η Α.Π. εδράζεται αποκλειστικά στην επεξεργασία τελικά γραπτών κειμένων 

και ως εκ τούτου όλες οι μορφές δεδομένων πρέπει να αναχθούν σε γραπτά κείμενα.  

Εφόσον τα δεδομένα είναι εξ’ αρχής γραπτά κείμενα (άρθρα εφημερίδων, 

περιοδικών, κείμενα ιστοσελίδων)  μπορεί κανείς να προχωρήσει απευθείας στην 

ανάλυση τους. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 

διαδικασίες αναγωγής (Κόλλιας, 2006) του υλικού σε γραπτό λόγο, π.χ. 

απομαγνητοφώνηση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, περιγραφή 

φωτογραφιών, κλπ. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται αντιληπτό ότι στα γραπτά 
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κείμενα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι επιπλέον πληροφορίες που πιθανόν 

περιέχονται, όπως λόγου χάριν χειρονομίες, εκφράσεις, ύφος ομιλίας, κλπ. 

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι συνολικές επιλογές που μπορεί να έχει 

κανείς ως προς το τι δεδομένα θα συλλέξει είναι άπειρες τόσο ως προς τον όγκο, όσο 

και ως προς τη φύση. Επιπλέον, μπορεί να αναλυθεί με ένα τεράστιο αριθμό 

συνδυασμών. Έναν πρώτο περιορισμό στον άπειρο δυνατό όγκο δεδομένων προς 

συλλογή θέτει αυτός καθ’ αυτός ο σκοπός της έρευνας, ο οποίος δύναται να 

καταστήσει κάποια διαθέσιμα δεδομένα εξ’ αρχής περιττά.  

Επειδή λοιπόν είναι πρακτικά αδύνατο να τα αναλύσει κανείς όλα, 

αναπόφευκτα εμπλέκεται στην επιλογή περιεχομένου η δειγματοληψία (List, 2003), η 

επιλογή δηλαδή ενός μέρους του συνολικού διαθέσιμου όγκου δεδομένων, η οποία θα 

πρέπει να γίνει με βάση κάποιες καλά τεκμηριωμένες παραδοχές. Γενικά, είναι 

προτιμότερη μια προσεκτική και καλά τεκμηριωμένη δειγματοληψία που οδηγεί σε 

μικρό και ευκολότερα διαχειρίσιμο όγκο προς ανάλυση δεδομένων, παρά για λόγους 

ανασφάλειας του ερευνητή η συλλογή του μέγιστου πρακτικά δυνατού όγκου 

δεδομένων  που όμως καθιστά την περαιτέρω ανάλυση εξαιρετικά κοπιαστική και την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων επίφοβη (List, 2003).  

 
 

6.2.2 Επιλογή της μονάδας ανάλυσης 

Η μονάδα ανάλυσης είναι το ελάχιστο τμήμα κειμένου πάνω στο οποίο θα 

βασίσουμε την ανάλυση μας (United States General Accounting Office, 1989:10). Η 

επιλογή αυτή γίνεται ανάλογα με τους σκοπούς, την προσέγγιση της ανάλυσης που 

επιχειρούμε και το είδος της γλωσσικής επικοινωνίας. Μπορεί να θεωρηθεί η λέξη, η 

πρόταση, η εκφορά, ο στίχος, η στροφή, η παράγραφος, το κεφάλαιο ή ακόμα και ένα 

ολόκληρο «κείμενο» (π.χ. το βιβλίο, το άρθρο, η εκπομπή). Γενικά, όσο πιο μεγάλη 

είναι η μονάδα ανάλυσης, τόσο πιο δύσκολη και υποκειμενική είναι η 

κατηγοριοποίηση τους στη βάση μιας τυπικής σημασίας των λέξεων που 

χρησιμοποιούνται.  

Σύμφωνα με τον  Krippendorff (1980) υπάρχουν πέντε τρόποι για να καθορίσει 

κανείς μία μονάδας ανάλυσης (Kaid & Wadsworth, 1989): 

 
• μία φυσική μονάδα (βιβλίο, χρόνος, σελίδες) 
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• μία συντακτική μονάδα (πρόταση, λέξη) 

• μία «μονάδα αναφοράς» (referential unit) (αντικείμενα που η μονάδα 

αναφέρεται). Οι μονάδες αναφοράς) αναφέρονται στον τρόπο που μίαμονάδα 

παρουσιάζεται. Οι «μονάδες αναφοράς» χρησιμεύουν όταν θέλουμε να 

εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με συμπεριφορές, αξίες ή προτιμήσεις 

(Stemler, 2001). 

• Μία «προτεινόμενη μονάδα» (propositional unit). Οι «προτεινόμενες 

μονάδες» είναι πιθανά η πιο περίπλοκη μέθοδος καθορισμού των 

κωδικοποιημένων μονάδων γιατί λειτουργούν με την διαίρεση του κειμένου 

σε επιμέσους τμήματα με σκοπό να εξεταστούν βαθύτερες υποθέσεις 

(hypotheses) (Stemler, 2001). 

• Μία θεματική μονάδα (αναφέρεται σε επανεμφάνιση στοιχείων). 

 
Τυπικά, τρία είδη μονάδων χρησιμοποιούνται στην Α.Π.: «δειγματοληπτικές 

μονάδες», «μονάδες πλαισίου» και οι «μονάδες καταγραφής» (Stemler, 2001): 

 
• Οι «δειγματοληπτικές μονάδες» (sampling units) ποικίλουν ανάλογα με το 

πώς ο ερευνητής εννοεί αυτά που διαβάζει. Αυτό μπορεί να είναι λέξεις, 

προτάσεις ή παράγραφοι. 

• Οι «μονάδες πλαισίου» (context units) δεν χρειάζεται να είναι ανεξάρτητες ή 

να περιγράφονται ξεχωριστά. Μπορεί να επικαλύπτουν ή να περιέχουν πολλές 

«μονάδες καταγραφής». Οι μονάδες πλαισίου, ωστόσο, θέτουν φυσικά όρια 

στο τι είδους δεδομένα είναι σε θέση να καταγράψει ο ερευνητής. 

• Οι «μονάδες καταγραφής» (recording units) αντιθέτως, σπάνια ορίζονται σε 

σχέση με τα φυσικά όρια. Για παράδειγμα μπορεί να είναι ιδέες που αφορούν 

ένα ζήτημα που προκύπτει από το κείμενο. 

 
 

Στην πράξη και στις περισσότερες των περιπτώσεων ως μονάδα ανάλυσης 

επιλέγεται η λέξη. Η Α.Π. ξεκίνησε στα πρώτα στάδια εφαρμογής της να νοείται σαν 

μία απλή καταμέτρηση της συχνότητας μίας λέξης. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι οι 

λέξεις που εντοπίζονται πολύ συχνά, είναι οι λέξεις που εκφράζουν τις 

σημαντικότερες έννοιες (Stemler, 2001). 
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Ένα πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη είναι ότι τα συνώνυμα μπορεί να 

χρησιμοποιούνται για αισθητικούς λόγους μέσα σε ένα έγγραφο και έτσι μπορεί να 

οδηγήσουν τους ερευνητές στο να υποτιμήσουν τη σημαντικότητα της έννοιας. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κατά νου ότι κάθε λέξη μπορεί να μην αντιπροσωπεύει 

μία κατηγορία εξ’ ίσου καλά. Επομένως ο ερευνητής θα πρέπει να είναι 

ενημερωμένος για αυτούς τους περιορισμούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Επίσης, κατά  την καταμέτρηση της συχνότητας λέξεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη 

ότι μερικές λέξεις έχουν πολλαπλές ερμηνείες (Stemler, 2001). 

Για την καλύτερη εφαρμογή αυτού του είδους της ανάλυσης καλό είναι να 

γίνεται χρήση των καταμετρημένων λέξεων που εμφανίζονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα για την αναγνώριση προτάσεων που παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, και έπειτα να γίνεται μία έρευνα για τις «Λέξεις Κλειδιά στο Ευρύτερο 

Πλαίσιο του Κειμένου» (Key Word In Context (KWIC)) ώστε να ελεγχθεί η 

συνεκτικότητα της χρήσης μιας λέξης. Η βασική ιδέα είναι να καθοριστούν από τα 

ενδεχομένως «ηχογραφημένα δεδομένα που μετατράπηκαν σε κείμενο» (transcripts) 

τα αποσπάσματα των δεδομένων, που με κάποιο τρόπο είναι πιο κατατοπιστικά, και 

να εντοπιστούν τα σημαντικά μηνύματα που κρύβονται στο σύνολο της κάθε 

συζήτησης (Hancock , 1998). 

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει στην Α.Π. να απέχει 

πολύ από την απλή καταμέτρηση λέξεων, όπως θα περιγραφεί παρακάτω.  

 
 

6.2.3 Κωδικοποίηση 

Δεδομένου ότι πολυμεσικό υλικό όπως ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, 

βιντεοσκοπήσεις κλπ. έχει μετατραπεί σε γραπτά κείμενα  και έχει εφαρμοστεί 

κάποια τεχνική δειγματοληψίας (δειγματοληψία στο χρόνο, ενδεχόμενη απαγωγή 

frames στα βίντεο και στη συνέχεια η καταγραφή σε κείμενο, κλπ), τα γραπτά 

κείμενα είναι έτοιμα για ανάλυση.  

Το στάδιο που ακολουθεί στην ανάλυση είναι η κωδικοποίηση, η οποία είναι 

ίσως  το σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας  Α.Π.. Πρόκειται για μία διαδικασία 

που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των γραπτών τελικά δεδομένων με σκοπό την 

ταξινόμηση, τη συνάθροιση και τη διάταξη τους.  
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Κωδικοποίηση πρακτικά σημαίνει κατηγοριοποίηση στη βάση κάποιων 

κριτηρίων επί  κάθε μονάδας ανάλυσης στη βάση κάποιου συστήματος κατηγοριών 

(Bazeley, 2009). 

Όπως προαναφέρθηκε, η Α.Π. απέχει πολύ από την απλή καταμέτρηση λέξεων. 

Αυτό που κάνει την τεχνική της μεθόδου αυτής σημαντική είναι η εξάρτησή της από 

την κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Οι βασικές αρχές της 

κατηγοριοποίησης μπορεί να συνοψιστούν στα παρακάτω σχόλια: «μία κατηγορία 

είναι μία ομάδα από λέξεις με παρόμοιο νόημα ή σημασία» (Weber, 1990:37) και «οι 

κατηγορίες θα πρέπει να είναι αμοιβαία αποκλειστικές και πλήρεις» (United States 

General Accounting Office, 1996:20). Η αποκλειστική κατηγορία ισχύει όταν καμία 

‘μονάδα’ δεν πέφτει μεταξύ δύο δεδομένων σημείων, και κάθε μονάδα 

αναπαρίσταται από ένα μόνο δεδομένο στοιχείο (Krippendorff, 2008). Η «πλήρης» 

κατηγορία υπάρχει όταν ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων αναπαριστά όλες τις 

καταγεγραμμένες μονάδες (Stemler, 2001). 

Τελικά, προκύπτει περιληπτική παρουσίαση κάποιων τμημάτων (και όχι όλου 

του προς ανάλυση corpus) του συνολικού περιεχομένου με βάση κάποιο κοινό 

χαρακτηριστικό. Το απώτερο κέρδος της κατηγοριοποίησης αυτής (από εδώ και στο 

εξής θα το ονομάζουμε κωδικοποίηση) είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στα 

ερωτηματολόγια όπου αντί να δεχόμαστε διάφορες απαντήσεις, τις κατηγοριοποιούμε 

(1-2-3 ή ΝΑΙ-ΟΧΙ- Δεν γνωρίζω, κλπ) για να κάνουμε πιο εύκολα συγκρίσεις και να 

επεξεργαζόμαστε ευκολότερα τα δεδομένα. 

Η Κωδικοποίηση του Περιεχομένου καθιστά δυνατό το «φωτισμό» του όγκου 

των δεδομένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες ώστε αυτός να είναι ευκολότερα 

διαχειρίσιμος. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να διαφανούν τυχόν 

χαρακτηριστικά που ερευνούμε και να αποσαφηνιστούν τάσεις ή συμπεριφορές, κλπ. 

πράγματα τα οποία ήταν σχεδόν αδύνατο να διαφανούν στο Περιεχόμενο μας πριν 

την κωδικοποίηση. 

Στο σημείο αυτό τίθεται το ζήτημα της εγκυρότητας των κατηγοριών που 

ανέπτυξε ο ερευνητής και της αξιοπιστίας των κωδικοποιήσεών του ερευνητή. Θα 

πρέπει σε μια πρώιμη φάση της προοδευτικής επεξεργασίας των κειμένων, της 

ανάπτυξης κατηγοριών προς ανάλυση και κωδικοποίησης μονάδων ανάλυσης ανά 

κατηγορία ο ερευνητής να θέσει το ζήτημα της εγκυρότητας των κατηγοριών που 

ανέπτυξε και της αξιοπιστίας των κωδικοποιήσεών του. Σε ένα βασικό επίπεδο η 
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εγκυρότητα μιας Α.Π. έγκειται στο βαθμό στον οποίο οι κατηγορίες που 

αναπτύχθηκαν αντιπροσωπεύουν αυτό που ο ερευνητής επιδιώκει να μελετήσει. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι απόψεις και οι προϋπάρχουσες γνώσεις του 

ερευνητή πάνω στο θέμα που θέλει να μελετήσει μέσα από την Α.Π., αλλά και η 

γενικότερη θεωρητική του προσέγγιση επηρεάζουν σημαντικά το όλο ερευνητικό του 

εγχείρημα και ιδιαίτερα τον τρόπο που ορίζει τις κατηγορίες αλλά και το εύρος των 

κατηγοριών αυτών σε σχέση με το προς μελέτη φαινόμενο. Σε αυτό το επίπεδο, ο 

ερευνητής για να εξασφαλίσει ένα ορισμένο βαθμό εγκυρότητας θα πρέπει να 

επεξεργαστεί με σαφήνεια και επάρκεια το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου 

προσεγγίζει το προς μελέτη φαινόμενο, να σχολιάσει αποτελέσματα προηγούμενων 

σχετικών αναλύσεων και να επιχειρήσει ένα λειτουργικό ορισμό των όψεων του 

φαινόμενου αυτού.  

Οι παραπάνω ενέργειες από μόνες τους δεν μπορούν ποτέ να εξασφαλίσουν 

πλήρως την εγκυρότητα μιας Α.Π., εξασφαλίζουν όμως ένα ορισμένο βαθμό 

εγκυρότητας. Πάντα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να 

αμφισβητούν την εννοιολογική μας κατασκευή και τις κατηγορίες που επιλέξαμε και 

επομένως να αμφισβητούν την εγκυρότητα της έρευνάς μας. Το ζητούμενο λοιπόν 

δεν είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι έχουν ένα ενδιαφέρον στην έρευνά μας 

συναινούν με την προσέγγισή μας και τις κατηγορίες που χρησιμοποιούμε γιατί αυτό 

είναι σχεδόν αδύνατο, αλλά να επιτύχουμε μια όσο το δυνατόν συνεπέστερη 

τεκμηρίωσή τους (Κόλλιας, 2006).  

Πρακτικά, δεν  είναι πάντα απαραίτητο κανείς να ξεκινήσει από μια θεωρία για 

να «κατασκευάσει» τις κατηγορίες στη βάση των οποίων θα προχωρήσει στην 

κωδικοποίηση κάθε μονάδας ανάλυσης κειμένου. Η πορεία του μπορεί να είναι 

ελικοειδής όπου η εγκυρότητα εξασφαλίζεται σταδιακά με την παράλληλη 

επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων και θεωρητικών κατασκευών. Αυτό σημαίνει ότι 

η κωδικοποίηση μπορεί να γίνει σε επίπεδα, δηλ. επί του αποτελέσματος μιας 

πρωτογενούς κωδικοποίησης να εφαρμοστεί νέα κωδικοποίηση σε νέα βάση 

χαρακτηριστικών που θα προκύψουν από την πρώτη κωδικοποίηση. 

Τα αποτελέσματα μπορεί να δώσουν νέα συμπεράσματα ή συμπεράσματα που 

μερικώς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αυτά του πρώτου σταδίου. Η 

κωδικοποίηση δηλαδή είναι κάτι που δυναμικά εξελίσσεται κατά την διεξαγωγή της 

έρευνας και ενώ αρχικά ξεκινά με συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης, στην πορεία αυτή 
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ενδέχεται να αλλάξει με βάση τα νέα χαρακτηριστικά που ανιχνεύονται στο υπό 

έρευνα Περιεχόμενο.   

Η αξιοπιστία μιας κωδικοποίησης μπορεί να ελεγχθεί με  το βαθμό στον οποίο 

δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες κωδικοποιήσεις των ίδιων μονάδων ανάλυσης 

κειμένων έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλ. κωδικοποιούν τις ίδιες μονάδες ανάλυσης 

στις ίδιες κατηγορίες και υποκατηγορίες (Carmines & Zeller, 1979:11; Κόλλιας 

2006). Δεδομένου ότι ο σκοπός της Α.Π. είναι να αναγνωρίσει και να καταγράψει 

σχετικά αντικειμενικά ή οριζοντίως δεκτά χαρακτηριστικά των κειμένων που 

αποτελούν το αντικείμενο της ανάλυσης, η αξιοπιστία της κωδικοποίησης κατά την 

οποία αναγάγουμε ένα μέρος ενός «κειμένου» (ανάλογα με την μονάδα ανάλυσής μας 

π.χ. τη λέξη, την πρόταση, την παράγραφο, το θέμα κτλ) σε μια κατηγορία, είναι 

εξαιρετικά σημαντική. Αν το σύστημά μας δεν είναι αξιόπιστο τότε κάθε φορά που 

θα το χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε κείμενα (ακόμα και τα ίδια κείμενα) θα 

καταλήγουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

 Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω σύγκριση και να  ελεγχθεί πόσο 

αξιόπιστο είναι ένα σύστημα κατηγοριών και των κωδικοποιήσεων που προτείνει, 

μπορεί να επιχειρηθεί κωδικοποίηση ενός μέρους των μονάδων ανάλυσης  και από 

δεύτερο ερευνητή με βάση το συγκεκριμένο σύστημα κατηγοριοποίησης. Αυτό που 

ενδιαφέρει είναι αν οι δυο κωδικοποιήσεις συμφωνούν (intercoder reliability) και σε 

ποιο βαθμό (ο βαθμός συμφωνίας των δύο αναλύσεων μπορεί να μετρηθεί π.χ. με το 

δείκτη kappa). Όπως γίνεται κατανοητό όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός συμφωνίας 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανεξάρτητους κριτές τότε το συγκεκριμένο 

σύστημα κατηγοριών και κωδικοποίησης μπορεί να κριθεί ως αξιόπιστο. Η 

αξιοπιστία των ερευνητικών εργαλείων είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς χωρίς 

αυτήν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μιας μελέτης μπορεί να κριθούν 

αναξιόπιστα και άρα μη επιστημονικά. 

 
 

6.2.4 Μετρήσεις και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Εφόσον ο στόχος που τίθεται είναι η ποσοτική προσέγγιση στα δεδομένα  μας 

(United States General Accounting, 1989:20), όλα τα προηγούμενα στάδια 

πραγματοποιηθήκαν για να κατορθώσουμε να: 
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• Καταγράψουμε τη συχνότητα εμφάνισης κωδικοποιημένων κατηγοριών 

• Ανακαλύψουμε συνδέσεις και σχέσεις μεταξύ των δεδομένων 

• Να εφαρμόσουμε μια στατιστική ανάλυση στη βάση της περιγραφικής ή 

επαγωγικής στατιστικής ή πολυδιάστατων αναλύσεων προς διατύπωση 

συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αρχικά. 

 
Η εφαρμογή της μεθόδου δίνει τελικά την δυνατότητα καταγραφής συχνοτήτων 

καθώς τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τελικά αριθμοί και ποσοστά. Τα 

αποτελέσματα αυτά δύνανται να αναλυθούν να ερμηνευτούν και να υποστούν 

ενδεχομένως περαιτέρω στατιστική επεξεργασία προκειμένου να δοθούν απαντήσεις 

στα ερωτήματα που εξαρχής τέθηκαν. 

 
 

6.2.5 Εξαγωγή συμπερασμάτων 

Η τελική εξαγωγή συμπερασμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα 

ερμηνεύσει ο μελετητής τα αποτελέσματα αυτά. Εφόσον ακολουθηθούν πιστά οι 

κανόνες εφαρμογής της μεθόδου που αναφέρθηκαν, μεγάλο μέρος της 

υποκειμενικότητας έχει αρθεί. Παρόλα αυτά ένα  ποσοστό της παραμένει διότι τα 

τελικά συμπεράσματα άπτονται, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό της κρίσης του 

ερευνητή ενώ αναπόφευκτα πολλές (μικρές) παραδοχές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια 

της ανάλυσης των δεδομένων. Μια τεκμηριωμένη τελική ανάλυση πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις παραδοχές που έχουν γίνει, επαρκείς αιτιολογήσεις για τις 

παραδοχές αυτές και ανάλυση, εάν αυτό είναι από τη φύση της έρευνας δυνατό, του 

πώς θα μεταβάλλονταν τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα εάν 

τροποποιούνταν οι παραδοχές αυτές. 

 
 

6.3 Ανάλυση Περιεχομένου σε περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού 
(web content) 

Από το 1993 και μετά όπου εμφανίστηκαν οι πρώτες ιστοσελίδες που περιείχαν 

γραφικά, ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web)  έγινε το βασικό σύστημα 

διακίνησης πολυμεσικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Σήμερα θεωρείται ένα από τα 

μεγαλύτερα (αν όχι το μεγαλύτερο) οχήματα διακίνησης περιεχομένου στην 
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παγκόσμια ιστορία. Ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των ερευνητών για διεξαγωγή διαφόρων μορφών Α.Π. στα δεδομένα που 

διακινούνταν: από απλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συζητήσεις σε φόρα 

μέχρι ηλεκτρονικές εφημερίδες και εφαρμογές του συμμετοχικού διαδικτύου.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Α.Π. έχει καθιερωθεί  πλέον  ως μια 

καταξιωμένη  μέθοδος  έρευνας των κοινωνικών επιστημών και αφορά σε γενικές 

γραμμές στην αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του περιεχομένου 

της επικοινωνίας» (Baran, 2002: 410). Οι ιστότοποι και οι ιστοσελίδες λοιπόν, ως 

μέσα επικοινωνίας, επίσης επιδέχονται Α.Π.  (Weare & Lin, 2000). Η Α.Π. ήταν από 

τις πρώτες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των 

παραπάνω (Bates & Lu, 1997), και συνεχίζει να  χρησιμοποιείται με αυξανόμενους 

ρυθμούς, όχι όμως πάντα με τους παραδοσιακούς τρόπους (McMillan, 2000). 

Οι εξελίξεις αυτές έθεσαν υπό αμφισβήτηση τις παραδοσιακές μορφές 

Ανάλυσης Περιεχόμενου, όταν τα υπό εξέταση δεδομένα αντλούνται από τον 

παγκόσμιο ιστό. Οι παραδοσιακές αυτές μορφές  ανάλυσης όταν πρόκειται για 

συμβατικά δεδομένα σύμφωνα με την McMillan (2000) διεξάγονται ακολουθώντας 

τα εξής 5 στάδια: 

 
1. Τίθεται σαν στόχος το ερώτημα που ζητά απάντηση ή υιοθετείται μια υπόθεση 

που θα ερευνηθεί αν ισχύει. 

2. Πραγματοποιείται δειγματοληψία δεδομένων.  

3. Επιλέγονται εξ’ αρχής οι κατηγορίες που θα χρησιμοποιηθούν για 

κωδικοποίηση 

4. Εκπαιδεύονται οι επιμέρους ερευνητές οι οποίοι θα κάνουν  την 

κωδικοποίηση (προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία της κωδικοποίησης) 

5. Ερευνώνται τα κωδικοποιημένα πλέον δεδομένα και προκύπτουν τα 

αποτελέσματα, τα οποία αναλύονται και ερμηνεύονται.  

 
Η McMillan (2000) συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τα παραπάνω στάδια πρέπει 

κατά το δυνατόν να ακολουθηθούν ακόμα κι αν το περιεχόμενο προς ανάλυση 

αντλείται από τον παγκόσμιο ιστό.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά το 1ο στάδιο συστήνεται ο στόχος που θα τεθεί από τον 

ερευνητή να συγκεκριμενοποιείται  κατά το δυνατόν μιας και η φύση του  

παγκόσμιου ιστού δίνει λαβή για πληθώρα περιοχών που δύνανται να ερευνηθούν. Σε 
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ό,τι αφορά το 2ο στάδιο, ακολουθώντας τον Krippendorf (1980), η McMillan συνιστά 

η δειγματοληψία στα δεδομένα να γίνει με τυχαίο τρόπο.  Για το 3ο στάδιο 

προτείνεται η υιοθέτηση εξ’ αρχής μιας συγκεκριμένης λίστας κατηγοριών για την 

κωδικοποίηση, όπως ακριβώς παραδοσιακά συνέβαινε κατά τα πρώτα χρόνια 

εφαρμογής Ανάλυσης Περιεχόμενου σε κλασσικού τύπου δεδομένα. Εάν υπάρχει η 

δυνατότητα για πολλαπλούς ερευνητές που θα κωδικοποιήσουν, συστήνεται πρώτα η 

εκπαίδευση τους για την συγκεκριμένη έρευνα. Τέλος, σε ό,τι αφορά το 5ο στάδιο 

ανάλυσης και ερμηνείας αποτελεσμάτων συνιστάται από την McMillan προσοχή σε 

ό,τι αφορά μη ενδεδειγμένες στατιστικές μεθόδους επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 

που έχουν σαν προϋπόθεση την τυχαία δειγματοληψία. 

Εν κατακλείδι, η  McMillan αν και αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που μπορεί 

να έχουν τα δεδομένα που αντλούνται από τον παγκόσμιο ιστό και η Α.Π. επί αυτών, 

εν τούτοις θεωρεί ότι έστω με μικρές αποκλίσεις πρέπει ο ερευνητής να μείνει 

προσηλωμένος στις παραδοσιακές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τις έρευνες επί 

των παραδοσιακών τύπων περιεχομένου. Μόνο τότε θα έχουν αξία και οι συγκρίσεις 

των αποτελεσμάτων ερευνών επί τόσο νέου τύπου δεδομένων, όσο και συμβατικού 

τύπου (Herring, 2009). 

Ωστόσο, η εφαρμογή της  παραδοσιακής ανάλυσης όπως καθορίστηκαν από τον  

Krippendorf στην πράξη ανέδειξε την προβληματικότητα της παραπάνω θεώρησης. Η 

διεξαγωγή ερευνών με δεδομένα από τον παγκόσμιο ιστό που ακολούθησαν, σπάνια 

κρατήθηκε επί της τροχιάς που πρότεινε η  McMillan. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

υπήρξε δραματική παρέκκλιση (Herring, 2009), και συγκεκριμένα: 

 
• Λόγω της φύσεως της έρευνας και των δεδομένων, ο στόχος της έρευνας 

πολλές φορές τέθηκε στην πορεία και όχι προκαταβολικά. 

• Δεν πραγματοποιήθηκε τυχαία δειγματοληψία αλλά τα δείγματα λήφθηκαν 

βάση κάποιων κανόνων. 

• Οι κατηγορίες για την κωδικοποίηση προέκυψαν από αυτά καθ’ αυτά τα 

δεδομένα και δεν ορίστηκαν προκαταβολικά. 

• Διεξήχθησαν στατιστικές έρευνες στα αποτελέσματα των αναλύσεων 

μολονότι τα δείγματα δεν ήταν πάντοτε τυχαία. 
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Τελικά, έγινε αποδεκτό ότι η ιδιαίτερη φύση των δεδομένων του ιστού δεν είναι 

συμβατή με πρακτικές κωδικοποίησης προκαθορισμένου συστήματος κατηγοριών. 

Στον αντίποδα, η ύπαρξη καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των δεδομένων του ιστού 

πολλές φορές  οδηγεί σε κωδικοποίηση πολλών σταδίων, τα οποία προκύπτουν κατά 

την πορεία της έρευνας. Επιπλέον, η δυναμική φύση πολλών στοιχείων του ιστού και 

των δεδομένων που αντλούνται από αυτά καθιστούν την τυχαία δειγματοληψία 

αδύνατη σε πολλές περιπτώσεις όπως τελικά αναγκάστηκε να παραδεχτoύν πολλοί 

ερευνητές του χώρου (Schneider & Foot, 2004; Weare & Lin, 2000).   

Τελικά, γίνεται κατανοητό ότι οι παραπάνω παρεκκλίσεις είναι από ένα σημείο 

και μετά αναπόφευκτες ενώ δεν θεωρήθηκε σε καμιά περίπτωση  ότι έδωσαν μη 

έγκυρα αποτελέσματα ανάλυσης (Bauer, 2000). 

Η άποψη που υπερισχύει σήμερα είναι ότι κατά την Α.Π. επί δεδομένων του 

παγκόσμιου ιστού, κάποιες παρεκκλίσεις επί των παραδοσιακών αρχών είναι 

αναπόφευκτες και αποδεκτές, αρκεί οι παραδοχές να είναι ορθά τεκμηριωμένες. Η 

διαδικασία αυτή οδηγεί σε νέες νόρμες Α.Π., οι οποίες μάλιστα είναι και δυναμικά 

εξελισσόμενες, ακολουθώντας τον ρυθμό της εξέλιξης των στοιχείων του παγκόσμιου 

ιστού (Herring, 2009). Οι διευρυμένες αυτές νόρμες και τα ερευνητικά αποτελέσματα 

που προκύπτουν, όχι μόνο θεωρούνται έγκυρα αλλά θεωρούνται και αναγκαίες για 

την δυνατότητα της εφαρμογής  της επιστημονικής μεθόδου της Α.Π. στο ευρύ πεδίο 

των δεδομένων από την τεραστίου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος δεξαμενή των 

στοιχείων που απαρτίζουν τον παγκόσμιο ιστό.    

 
 

6.4 Λογισμικό Ανάλυσης περιεχομένου: το  NVIVO (v8) 

Η εξέλιξη εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού Α.Π. έδωσε νέες δυνατότητες 

στους ερευνητές που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή. Τα πακέτα αυτά κατέστησαν 

δυνατή και εύκολη την διαχείριση μεγάλου όγκου ερευνητικών δεδομένων όπως 

άρθρα, συνεντεύξεις, διάλογοι, αποδελτιώσεις, κλπ,  τα οποία όμως πρέπει να 

μετατραπούν (εάν δεν είναι ήδη) σε ψηφιακή μορφή. Καθώς από ένα σημείο και μετά 

εξελίχθηκαν παράλληλα με τον παγκόσμιο ιστό, συμπεριέλαβαν δυνατότητες 

απομακρυσμένης έρευνας επί των στοιχείων του δίχως την τοπική αποθήκευση των 

δεδομένων στην βάση δεδομένων που τηρεί το εκάστοτε λογισμικό. Η δυνατότητα 
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αυτή εκτόξευσε τα πεδία που μπορούν να ερευνηθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα 

από τον παγκόσμιο ιστό. 

Η κωδικοποίηση στις εφαρμογές αυτές γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και ο 

«φωτισμός» του κειμένου από διάφορες οπτικές γωνίες γίνεται πολύ πιο εύκολα και 

αποδοτικά. Τα πακέτα λογισμικού Α.Π. επιτρέπουν μετά το συνήθως χρονοβόρο 

στάδιο της κωδικοποίησης την διεξαγωγή πειραματικών ερευνών στο περιεχόμενο 

από τις οποίες κάποιες ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις στα αρχικά  ερωτήματα που 

τέθηκαν. Τα αποτελέσματα είναι  αριθμοί και ποσοστά ενώ δίνεται κάποιες φορές και 

η δυνατότητα για γραφικές απεικονίσεις (Bazeley, 2007). Τα αποτελέσματα μπορούν 

να εξαχθούν σε μορφή κατάλληλη για  περαιτέρω επεξεργασία από άλλα π.χ. 

στατιστικά πακέτα. 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, το λογισμικό που επιλέχθηκε για την 

διεξαγωγή της έρευνας της Α.Π. των πολιτικών ιστολογίων είναι το NVIVO και 

συγκεκριμένα η έκδοση 8.  

Το λογισμικό NVIVO είναι σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε ποιοτικές 

μεθοδολογίες έρευνας. Σε γενικές γραμμές το NVIVO προσφέρει στον ερευνητή τη 

δυνατότητα να διαχειριστεί και να αναλύσει μεγάλο όγκο περιεχομένου το οποίο έχει 

μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή (ψηφιακά κείμενα, φωτογραφίες, αρχεία ήχου ή 

βίντεο). 

Το NVIVO διαχειρίζεται το σύνολο των αρχείων αυτών με ένα «Σύστημα 

Ντοκουμέντων», το οποίο παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να οργανώσει τα 

υλικά του, να τα συνδέσει μεταξύ τους, ή να αναζητήσει στοιχεία μέσα σε αυτά. Αυτή 

η δυνατότητα του NVIVO πρακτικά εξυπηρετεί παραδοσιακές ερευνητικές πρακτικές 

η συγκέντρωση του συνόλου των δεδομένων μας σε ένα χώρο, η οργάνωση του με 

κάποιο σύστημα που εξυπηρετεί τους σκοπούς της εκάστοτε έρευνας (εννοιολογικά, 

χρονολογικά, κ.ά.), ή η αναζήτηση εντός των δεδομένων των στοιχείων αυτών  που 

αντικατοπτρίζουν με κάποιο τρόπο μια όψη του ερευνητικού μας αντικειμένου. 

Μετά τη συγκέντρωση του υλικού, το NVIVO σχεδιάστηκε για να 

πραγματοποιεί  διερευνητική επισκόπηση μέσω της κωδικοποίησής του υλικού. Το 

NVIVO προσφέρει τη δυνατότητα να συνδεθούν, κατηγοριοποιηθούν και 

κωδικοποιηθούν «αποσπάσματα» των δεδομένων μέσα από ένα ορισμένο από εμάς 

«Σύστημα Κόμβων» (Node System), το οποίο είναι μια βάση δεδομένων όπου 

διατηρείται το σύνολο των σημείων που επιλέχθηκαν  για την  κωδικοποίηση και τον 
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φωτισμό αποσπασμάτων του συλλεχθέντος υλικού. Λέξεις, παράγραφοι, ονόματα, 

έννοιες, θεματικές ενότητας ή οτιδήποτε άλλο ορίστηκαν ως μονάδα ανάλυσης 

μπορεί να κωδικοποιηθεί με πολλούς κωδικούς (που στη «γλώσσα» του NVIVO 

ονομάζονται Κόμβοι) «ανάλογα με τις οπτικές γωνίες που ο ερευνητής επιθυμεί να 

φωτίσει το αντικείμενο που ερευνά» (Κόλλιας, 2006:32). 

 
 

6.5 Ανάλυση του περιεχομένου των πολιτικών ιστολογίων των 
πυρήνων και δείγματος των υπόλοιπων ιστολογίων στο NVIVO 

Στο κεφάλαιο 4 της διατριβής εντοπίστηκαν τρεις πυρήνες ιστολογίων στο  

συνολικό δικτύωμα που ερευνήθηκε. Οι δείκτες απήχησης δικαιολόγησαν τον 

σχηματισμό του πυρήνα 3 αλλά άφησαν μια συγκεχυμένη εικόνα σχετικά με τους 

άλλους δύο πυρήνες και το σύνολο των ιστολογίων που δεν ανήκουν σε κάποιο 

πυρήνα. Όπως σημειώθηκε κα στην εισαγωγή του κεφαλαίου, με την εφαρμογή της 

μεθόδου της Α.Π. θα ερευνηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιστολογίων των 

τριών πυρήνων και ενός δείγματος των υπόλοιπων ιστολογίων με την μεγαλύτερη 

επιρροή, πάντα με φόντο τους πυρήνες που ενδεχομένως ανήκουν. Όλα τα 

απαραίτητα στάδια της διαδικασίας Α.Π.  ακολουθούνται στην ανάλυση αυτή και 

περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν.  

 
 

6.5.1 Επιλογή του περιεχομένου 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το ψηφιακό υλικό που δύναται να μελετηθεί από 

τα 127 ιστολόγια που καταγράφηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλου όγκου, αν αναλογιστεί 

κανείς την χρόνο ζωής των περισσότερων ιστολογίων σε συνδυασμό με την 

συχνότητα των εμφανιζόμενων αναρτήσεων (post). Ως εκ τούτου έπρεπε να 

υιοθετηθεί κάποιο σκεπτικό  βάσει του οποίου να η επιλογή του διαθέσιμου υλικού 

με τέτοιο τρόπο που κατά το δυνατόν να μην αλλοιωθεί η εγκυρότητα των τελικών 

αποτελεσμάτων.  Το υλικό προς ανάλυση τελικά επιλέχθηκε με βάση τα παρακάτω. 

 

6.5.1.1 Πυρήνες 

Η μέθοδος της  Α.Π. πρόκειται να εφαρμοστεί προκειμένου να ερευνηθεί αν τα 

ιστολόγια της μελέτης, εμφανίζουν στο εσωτερικό τους κάποια κοινά ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά. Να διερευνηθεί αν επιβεβαιώνεται μια πέραν των αποτελεσμάτων 

που προέκυψαν από την πολυμεταβλητή στατιστική  κοινή ταυτότητα σε ό,τι αφορά 

τους πυρήνες. Προκειμένου να υπάρξει και μια εικόνα για τα 72 ιστολόγια που δεν 

ανήκουν σε πυρήνα, στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται  και υλικό από δείγμα των 

ιστολογίων  αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται υπό εξέταση το δέκα τοις εκατό 

(10%) των ιστολογίων  με τον υψηλότερο συνολικό δείκτη επιρροής, με βάση τα 

ευρήματα του κεφαλαίου 5. Τα ιστολόγια αυτά δίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 
 

 
Τα ιστολόγια εκτός πυρήνων με τον υψηλότερο 

δείκτη συνολικής επιρροής 
 

α/α Ιστολόγιο Total score 
1 Parapolitiki.com 7 
2 anti-ntp.blogspot.com 9 
3 gatzoli.blogspot.com 15 
4 jungle-report.blogspot.com 17 
5 defrejus.blogspot.com 20 
6 blog.antibaro.gr 28 
7 ygro-pyr.blogspot.com 30 

 
Πίνακας 25: Τα 7 ιστολόγια εκτός των 3 πυρήνων με το μεγαλύτερο  

Συνολικό Δείκτη επιρροής του Karpf 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η μέθοδος της Α.Π. θα εφαρμοσθεί σε ψηφιακό 

υλικό των αναρτήσεων των 21 ιστολογίων του πυρήνα 1, των 16 ιστολογίων του 

πυρήνα 2, 18 ιστολογίων του πυρήνα 3 καθώς και 7 ιστολογίων  που δεν ανήκουν σε 

πυρήνα. Συνολικά εξετάζονται ως προς το περιεχόμενο τους 62 ιστολόγια.  

Επισημαίνεται ότι το υλικό προς ανάλυση περιλαμβάνει τις αναρτήσεις (posts) 

αλλά όχι τα σχόλια (comments) των επισκεπτών καθώς θεωρείται ότι μόνο οι 

αναρτήσεις του δημιουργού τους περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν 

ποιοτικά την ταυτότητα του ιστολογίου και που χρήζουν διερεύνησης σχετικά με το 

αν μπορούν να συνδυαστούν με τα χαρακτηριστικά του δικτυώματος των 

υπερσυνδέσμων όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα των  blogroll που ορίζει πάντα 

ο ίδιος ο δημιουργός. Σαφώς και τα σχόλια συμβάλουν ποιοτικά στην διαμόρφωση 

της τελικής εικόνας του ιστολογίου, πρόκειται όμως για παρεμβάσεις τρίτων  

προσώπων που δεν συμβάλουν στην δημιουργία του blogroll. 
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6.5.1.2 Χρονικό παράθυρο δειγματοληψίας 

Όπως προαναφέρθηκε, ό όγκος του υλικού που δύναται να μελετηθεί μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση του υλικού 

πολύ δύσκολη και την ανάλυση πρακτικά αδύνατη. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση 

του υλικού των 62 προς ανάλυση ιστολογίων: μεγάλο χρονικό διάστημα 

δραστηριοποίησης ενός ιστολογίου και  κατά περιόδους μεγάλη συχνότητα 

αναρτήσεων. Είναι αναπόφευκτη η συλλογή υλικού στη βάση ενός κανόνα 

δειγματοληψίας. Έτσι, αναζητήθηκε μια χρονική περίοδος που να περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων ένα σοβαρό πολιτικό γεγονός, πράγμα που θα ενίσχυε από πλευράς 

περιεχομένου τον πολιτικό χαρακτήρα των ιστολογίων που εξετάστηκαν. Έτσι, 

επιλέχθηκε ως διάστημα συλλογής του ψηφιακού υλικού το χρονικό παράθυρο του 

μήνα Νοεμβρίου του 2010, μιας περιόδου που περιλαμβάνει και ένα σημαντικό 

πολιτικό γεγονός: τις Ελληνικές Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα 

στις 7 Νοεμβρίου 2010.  

Το χρονικό παράθυρο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το τελευταίο τμήμα της  

προεκλογικής περιόδου που  διεξήχθη σε μια δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα, κατά 

την οποία για λόγους μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας υπογράφηκε το Μνημόνιο 1 με το 

ΔΝΤ την ΕΕ και την ΕΚΤ ώστε να καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας. Στο 

μνημόνιο αυτό περιλαμβάνονταν όροι για την μείωση αποδοχών των υπαλλήλων και 

άλλες περικοπές σε δημόσιες παροχές, πράγματα που εφαρμόστηκαν με έντονη 

δυσαρέσκεια από τους πολίτες, στοιχεία  που αντικατοπτρίστηκαν και στο 

περιεχόμενο των πολιτικών ιστολογίων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν από 

τον λαό να καταψηφίσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές τους υποψηφίους που θα 

υποστήριζε το κυβερνόν κόμμα (ΠΑΣΟΚ) για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους 

στον μνημόνιο. Απαντώντας σε αυτές τις κλήσεις ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη βαριά εκλογική ήττα θα 

ήταν λόγος για να καταφύγει σε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.  Όλος αυτός ο 

πολιτικός αναβρασμός πυροδότησε έντονη πολιτική συζήτηση στα πολιτικά 

ιστολόγια που εξετάζονται με αποτέλεσμα τους το περιεχόμενο να δύναται να 

θεωρηθεί αρκετά πλούσιο για την εφαρμογή της μεθόδου της Α.Π.. 
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6.5.1.3 Όγκος δεδομένων 

Η επιλογή του χρονικού παραθύρου έφερε στην επιφάνεια ένα νέο πρόβλημα: ο 

όγκος των δεδομένων των αναρτήσεων δεν είναι ίδιος για κάθε ιστολόγιο  στο ίδιο 

παράθυρο του χρόνου. Διαφέρουν από ιστολόγιο σε ιστολόγιο τόσο ο αριθμός των 

αναρτήσεων στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο όσο και η έκταση της κάθε 

ανάρτησης. Εάν  διαφορετικός όγκος δεδομένων για κάθε ιστολόγιο  καταχωρηθεί 

στο NVIVO τα τελικά αποτελέσματα θα επηρεαστούν από την ανισομερή αυτή 

συλλογή υλικού. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο η οριοθέτηση του συλλεχθέντος υλικού σε 

μονάδες ανάλυσης (Strauss & Cobin, 1998), που στην περίπτωση της παρούσας 

μελέτης (όπως και των περισσότερων project Α.Π.) είναι η λέξη. Έτσι  οι αναρτήσεις 

συλλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο που από κάθε ιστολόγιο να λαμβάνεται όγκος υλικού 

4500 λέξεων με μια απόκλιση 10% (±450 λέξεις). Η τιμή εξετάστηκε και 

αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% του όγκου των αναρτήσεων του συνόλου 

των 62 υπό εξέταση ιστολογίων για το συγκεκριμένο διάστημα. Η τήρηση του 

παραπάνω περιορισμού όγκου έγινε με τις ακόλουθες τροποποιήσεις στον γενικό 

κανόνα χρονικής δειγματοληψίας που υιοθετήθηκε: 

 
• Εάν στο χρονικό παράθυρο του μήνα Νοεμβρίου του 2010, ο όγκος των 

δεδομένων ξεπερνά το όριο των 4500 λέξεων, τότε γίνεται επιπλέον τυχαία 

δειγματοληψία στις αναρτήσεις ώστε τελικά το υλικό να περιοριστεί 

περαιτέρω. 

• Εάν στο χρονικό παράθυρο του μήνα Νοεμβρίου του 2010, ο όγκος των 

δεδομένων είναι λιγότερος από  4500 λέξεις, τότε διευρύνεται ισομερώς το 

χρονικό παράθυρο δειγματοληψίας, εκατέρωθεν του Νοεμβρίου του 2010 

τόσο όσο χρειάζεται ώστε το υλικό που θα περιληφθεί στην ανάλυση να έχει 

τον ζητούμενο όγκο.  

• Εάν για κάποια ιστολόγια παρά την διεύρυνση του χρονικού παραθύρου ο 

όγκος των δεδομένων προς ανάλυση δεν δύναται να φτάσει το ζητούμενο 

μέγεθος, τότε το υλικό για τα συγκεκριμένα ιστολόγια αναπόφευκτα 

παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα όγκου. Στην πράξη, αυτό συνέβη στην 

περίπτωση τριών ιστολογίων. Η αλλοίωση στα αποτελέσματα που επέφερε το 

γεγονός αυτό όμως κρίνεται  προτιμότερη από την αλλοίωση που θα επέφερε 

τυχόν υπερβολική επέκταση στο χρόνο διότι  σε αυτήν την περίπτωση η 
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θεματολογία θα άλλαζε δραστικά επηρεάζοντας ποιοτικά την όλη 

μεθοδολογία όπως θα γίνει αντιληπτό στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 
Το υλικό που συλλέχθηκε με τους παραπάνω κανόνες αποθηκεύτηκε στην 

κονσόλα του NVIVO με σκοπό το επόμενο στάδιο: την κωδικοποίηση και 

συγκεκριμένα αυτήν του 1ου σταδίου υπό ένα προεπιλεγμένο σύστημα κόμβων.  

 
 

6.5.2 Κωδικοποίηση 1ου σταδίου 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία από το 1990 και μετά εξελίχθηκε ταχύτατα από 

απλές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε πολλών μορφών υποβοηθούμενες από τις ΤΠΕ 

αλληλεπιδράσεις των κυβερνήσεων και των πολιτών, όπως διαβούλευση, άσκηση 

κριτικής, δημοσκοπήσεις κ.α. Επίσης, ενεπλάκη και σε πεδία πέραν των 

κυβερνητικών θεμάτων, όπως προεκλογικές εκστρατείες, συλλογικές δράσεις και 

πληροφόρηση κοινοτήτων ίδιων ενδιαφερόντων ή ιδεολογίας. 

Με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία περί εξ’ αρχής επιλογών των κόμβων 

(prior coding) τουλάχιστον του πρώτου σταδίου  κωδικοποίησης του υλικού και εν 

γνώσει των βαθμών ελευθερίας που μια καινοτόμα όπως η παρούσα Α.Π. μπορεί να 

έχει (Herring 2009), σαν αρχικό σύνολο κόμβων επιλέχθηκαν οι θεματικές περιοχές  

που εν γένει ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία την σχετιζόμενη  με έρευνες  

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αντλήθηκαν 

αυτούσιες από την ιστοσελίδα του σχετικού ερευνητικού δικτύου  DEMO-net 

(www.demo-net.org).  

 

6.5.2.1 Το DEMO-net  

Το DEMO-net ξεκίνησε τις δραστηριότητες του στις 1 Ιανουαρίου του 2006 

χρηματοδοτούμενο από το 6ο κοινοτικό πλαίσιο. Σαν σκοπό έχει την ενίσχυση της 

επιστημονικής, τεχνολογικής και κοινωνικής έρευνας στο αντικείμενο της 

ηλεκτρονικής συμμετοχής μέσω της εποπτείας και του συντονισμού επιμέρους 

ερευνητικών προσπαθειών τόσο οργανισμών όσο και μεμονωμένων ερευνητών από 

όλη την Ευρώπη. Ο στόχος του είναι να βελτιώσει την έρευνα που διεξάγεται 

πανευρωπαϊκά σε ό,τι αφορά τους τομείς της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, 

της καινοτομίας και της επιρροής, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα  που η 
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κατακερματισμένη σε ευρωπαϊκή κλίμακα  έρευνα είχε πάνω στο ιδιαίτερα 

σημαντικό αυτό ζήτημα. 

Οι επιμέρους στόχοι που έχουν τεθεί από το DEMO-net ορίζονται ως εξής: 

 
• Δημιουργία μιας  βάσης δεδομένων με όλο το διαθέσιμο σχετικά με την 

Ηλεκτρονική Συμμετοχή υλικό, προσβάσιμο από όλους τους ερευνητές, το 

οποίο να αποτελέσει τη βάση τόσο για περαιτέρω έρευνες όσο και για τη 

χάραξη μελλοντικής πολιτικής. 

•  Η έρευνα και καταγραφή των παραγόντων που στέκονται εμπόδια στην 

εξάπλωση της ηλεκτρονικής συμμετοχής εντός των  ευρωπαϊκών ορίων. 

• Η καθιέρωση και υιοθέτηση τυποποιημένων κριτηρίων για την αξιολόγηση 

μελλοντικών πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής συμμετοχής στην Ευρώπη. 

 
 

6.5.2.2 Επιλογή των κόμβων 

Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων οι θεματικές περιοχές της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής ορίζονται ως εξής: 

 
Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, ίσως και ακτιβισμός (Campaigning) 

Έκφραση διαμαρτυρίας, προτροπή για συλλογική δράση με σκοπό την έκφραση της 

αντίθεσης απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα, διάφορες μορφές κινητοποιήσεων 

ακόμη και δημιουργία ρεύματος  ακτιβισμού (McCaughy & Ayers, 2003) μέσω της 

τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Συμπεριλαμβάνονται και οι 

απεργίες ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται προεκλογικές εκστρατείες  ή  λοιπές 

ψηφοθηρικές κινητοποιήσεις.   

 

Διαμόρφωση κοινοτήτων- περιβαλλόντων συνεργασίας (Community 

building/Collaborative Environments) 

Σχηματισμός ομάδων συνεργασίας με κοινά χαρακτηριστικά, κοινές επιδιώξεις, κοινά 

ενδιαφέροντα  και συμφέροντα με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Συμπεριλαμβάνεται και η 

ενδυνάμωση υπαρχόντων κινημάτων.  

 

Προτροπή για διαβούλευση (Consultation) 
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Επίσημη πρωτοβουλία από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία 

διαβούλευσης με την βοήθεια των ΤΠΕ με σκοπό την κατάθεση απόψεων, την 

έκφραση προσωπικών απόψεων είτε ιδιωτικά είτε δημόσια επί διαφόρων πολιτικών 

θεμάτων.   

 

Κατάθεση άποψης-κριτική (Deliberation, Criticism) 

Η ενθάρρυνση για κατάθεση απόψεων, έκφρασης σκέψεων και  ιδεών και τελικά 

άσκησης κριτικής εντός ομάδων συζητήσεων με τη βοήθεια των  ΤΠΕ (Beierle, 2004; 

Dryzek, 2000; Roberts, 2004). Τελικός σκοπός είναι η διάχυση των απόψεων αυτών 

και της κριτικής στο ευρύτερο σύνολο, πάντα μέσω των ΤΠΕ. 

 

Ομιλία τρίτων προσώπων, συνέντευξη (Discourse) 

Η χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της μεταφοράς, αναπαράστασης και ανάλυσης 

του λόγου προσώπων ή ομάδων (Dahlbegh, 2001). Μπορεί να είναι σε πρώτο ή σε 

τρίτο πρόσωπο. Συμπεριλαμβάνονται και οι συνεντεύξεις.  

 

Προεκλογική εκστρατεία  (Electioneering) 

Η χρήση των ΤΠΕ για προεκλογικές εκστρατείες. Πιο συγκεκριμένα για ενεργό 

υποστήριξη σε πολιτικούς ή κόμματα ή άλλες ομάδες πολιτικών συμφερόντων στα 

πλαίσια προεκλογικών η/και ψηφοθηρικών εκστρατειών.  

 

Παροχή πληροφοριών (Information Provision) 

Η παροχή πληροφοριών, η παρουσίαση στοιχείων ή η περιγραφή καταστάσεων εντός 

συγκεκριμένων ομάδων ή περιβαλλόντων με τη χρήση ΤΠΕ.  Πρόκειται για 

πληροφορίες που προϋπάρχουν και κατά συνέπεια δεν στοιχειοθετούν είδηση. 

 

Μεσολάβηση (Mediation) 

Η χρήση ΤΠΕ εντός του περιβάλλοντος που δημιουργείται από τις ίδιες τις ΤΠΕ με 

σκοπό τη μεσολάβηση ή παρέμβαση για την επίλυση διαφορών ή και συγκρούσεων 

που προέκυψαν εντός του περιβάλλοντος αυτού.  

 

Δημοσκόπηση (Polling) 

Δημοσκοπήσεις με τη χρήση ΤΠΕ και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους τα 

οποία αντανακλούν την κοινή γνώμη και το κοινό συναίσθημα. Αν και μπορεί 
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εμπίπτουν σε ευρεία θεματολογία, εντούτοις κυριαρχούν οι προεκλογικές 

δημοσκοπήσεις.  

  

Δημιουργία ή διαχείριση εντυπώσεων, κλίματος ανησυχίας και προβληματισμού 

(Concern Creation/administration) 

Η χρήση ΤΠΕ για την δημιουργία εντυπώσεων σχετικά με κάποιο γεγονός ή κάποιες 

ιδέες με σκοπό τη δημιουργία ανησυχίας και διατήρηση κλίματος προβληματισμού.  

 

Αναφορές (References) 

Οι αναφορές σε ΜΜΕ εντός των περιβαλλόντων επικοινωνίας που δημιουργούνται 

με τις ΤΠΕ με σκοπό την ενημέρωση ή την τεκμηρίωση. Περιλαμβάνονται αναφορές 

σε περιοδικά,  βιβλία, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια και ιστοσελίδες (ιστολόγια, 

fora και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

 

Οικολογικές Αναφορές 

Χρήση των ΤΠΕ για ευρύτερη ενημέρωση γύρω από οικολογικά ζητήματα (McCune 

& Grace, 2002), χωροταξικά θέματα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Περιλαμβάνονται αναφορές σε κόμματα και θέσεις οικολόγων. 

 
 

6.5.2.3 Κωδικοποίηση 1ου σταδίου πάνω στο σύστημα των κόμβων 
Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Μετά την κωδικοποίηση του πρώτου σταδίου υπό ένα προεπιλεγμένο, κατά τα 

παραπάνω, σύστημα κόμβων (prior coding), τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την 

ορθότητα της επιλογής των κόμβων αυτών. Παρά το ότι επιλέχθηκαν πριν ακόμα 

μελετηθούν τα εν λόγω κείμενα, εντούτοις τα χαρακτηριστικά που οι κόμβοι αυτοί 

υπαγόρευαν εντοπίστηκαν  κατά περιπτώσεις σε υψηλά ποσοστά, γεγονός που 

υπέδειξε ότι η ανάλυση βρισκόταν στο σωστό δρόμο. Στον παρακάτω πίνακα 

συνοψίζεται η συχνότητα εμφάνισης των κόμβων αυτών στο περιεχόμενο των 62 

ιστολογίων. 

 
α/α Κόμβος Ιστολόγια αναφορές 
1 Κατάθεση άποψης-κριτική 57 290 
2 Παροχή πληροφοριών 54 175 
3 Αναφορές 52 184 
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4 Δημιουργία ή διαχείριση εντυπώσεων, 
κλίματος ανησυχίας και προβληματισμού 33 89 

5 Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, 
ίσως και ακτιβισμός 32 78 

6 Ομιλία τρίτων προσώπων, συνέντευξη 32 85 

7 Διαμόρφωση κοινοτήτων- περιβαλλόντων 
συνεργασίας 13 18 

8 Δημοσκόπηση 12 20 
9 Οικολογικές Αναφορές 10 15 
10 Προεκλογική εκστρατεία   5 23 
11 Προτροπή για διαβούλευση 3 3  
12 Μεσολάβηση 0 0 

 
Πίνακας 26: αριθμός ιστολογίων και αναφορές του 1ου σταδίου κωδικοποίησης(ταξινόμηση κατά 

φθίνοντα αριθμό ιστολογίων όπου συναντώνται) 
 
 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα δίνουν ήδη κάποια στοιχεία για τον 

ποιοτικό χαρακτήρα των πολιτικών ιστολογίων που εξετάζονται, του σκοπού που 

υπηρετούν και του τρόπου με τον οποίο το πετυχαίνουν. Για παράδειγμα, παρατηρεί 

κανείς ότι τα εν λόγω ιστολόγια χρησιμοποιούνται κατά κόρον  ως πλατφόρμες  

κατάθεσης απόψεων και άσκησης κριτικής. Επίσης αποτελούν μέσα για τη διάχυση 

της πληροφορίας στο κοινό, γεγονός που επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρθηκαν από την 

βιβλιογραφία στο κεφάλαιο 2 περί μορφών εναλλακτικής και ίσως μη πολωμένης 

ενημέρωσης. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό αναφορές σε ΜΜΕ είτε για λόγους 

τεκμηρίωσης είτε για την αναπαραγωγή κάποιων ειδήσεων. Προς το σκοπό αυτό 

μεταφέρονται στις αναρτήσεις τους και ομιλίες τρίτων προσώπων.   Συμβάλουν, αλλά 

σε σχετικά μικρό ποσοστό στην διαμόρφωση κάποιων περιβαλλόντων συνεργασίας 

ενώ αυξημένη είναι η συμβολή τους σε μορφές κινητοποιήσεων. Τέλος, 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία κλίματος (τεχνητού ή όχι) 

ανησυχίας και προβληματισμού, ανάλογα με τους σκοπούς που υπηρετεί κάθε 

ιστολόγιο. 

Πριν την παράθεση των αναλυτικών αποτελεσμάτων της κωδικοποίησης και 

προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία της ανάλυσης, κρίνεται απαραίτητη η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα (Κόλλιας, 2006) με τα αποτελέσματα και 

δεύτερου κριτή που εκπαιδεύτηκε πάνω στο επιλεγμένο σύστημα κόμβων. 
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6.5.2.4 Έλεγχος αξιοπιστίας Α.Π. 1ου σταδίου μεταξύ 2 κριτών με το δείκτη 
kappa 

Ο δεύτερος κριτής εκπαιδεύτηκε πάνω στο σύστημα των 12 κόμβων του 1ου 

σταδίου και του ανατέθηκε να εντοπίσει αν οι κόμβοι αυτοί  εντοπίζονται στα  62 

ιστολόγια ή όχι. Για κάθε κόμβο έγινε έλεγχος αξιοπιστίας με τον δείκτη  kappa. 

Στους παρακάτω πίνακες   αναφέρεται αντιπροσωπευτικά ο έλεγχος αναφορικά με 

τους κόμβους «Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, ίσως και ακτιβισμός» και 

«Διαμόρφωση κοινοτήτων- περιβαλλόντων συνεργασίας». 

 

  
                                             (α)                                                                         (β) 

 
Πίνακας 27: Πίνακας: Έλεγχος συμφωνίας κριτών μέσω του δείκτη kappa για τους κόμβους (α) 
Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, ίσως και ακτιβισμός» και (β) «Διαμόρφωση κοινοτήτων- 

περιβαλλόντων συνεργασίας» στα 62 ιστολόγια της μελέτης 
 
 
 

Για παράδειγμα, σχετικά με τον κόμβο «Διαμόρφωση κοινοτήτων- 

περιβαλλόντων συνεργασίας» (δεξιός πίνακας) , οι δύο κριτές συμφώνησαν ότι 

υπάρχει σε 10 ιστολόγια και ότι δεν υπάρχει σε 45. Ο πρώτος κριτής θεώρησε ότι 

υπάρχει σε 13 και ότι δεν υπάρχει σε 49 ενώ ο δεύτερος ότι υπάρχει σε 14 και ότι δεν  

υπάρχει σε 48.  

Ο δείκτης kappa ορίζεται ως: 

 

Θ−Ν
Θ−Π

=k  

 
όπου:    
 
Π= Σύνολο πραγματικών τιμών διαγώνιων κελιών 

Θ= θεωρητικές τιμές διαγώνιων κελιών και 
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Ν= σύνολο υποκειμένων, παρατηρήσεων ή περιπτώσεων 

 
Υπολογίζοντας και τις θεωρητικές συχνότητες των διαγωνίων κελιών του 

πίνακα, οδηγούμαστε σε μια τιμή συντελεστή kappa ίση με 0,668702. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Landis και Koch (1977) ο βαθμός συμφωνίας 

με βάση τον δείκτη kappa δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Τιμή kappa Βαθμός συμφωνίας μεταξύ κριτών 
0 Καμία συμφωνία 
0,0-0,19 Ελάχιστη συμφωνία 
0,20-0,39 Μικρή συμφωνία 
0,4-0,59 Μέτρια συμφωνία 
0,6-0,79 Σημαντική συμφωνία 
0,8-1 Σχεδόν απόλυτη συμφωνία 

   
Πίνακας 28: Συμφωνία κριτών με βάση τον δείκτη kappa 

  
 

Κατά συνέπεια, προέκυψε σημαντική συμφωνία των 2 κριτών για τους 2 

κόμβους του παραδείγματος. Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τους 12 κόμβους του 

1ου σταδίου της κωδικοποίησης επί των 62 ιστολογίων δίνεται στους επόμενους 

πίνακες. 

 
α/α Κόμβος Kappa 

1 Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, 
ίσως και ακτιβισμός 0,774194 

2 Διαμόρφωση κοινοτήτων- περιβαλλόντων 
συνεργασίας 0,668702 

3 Προτροπή για διαβούλευση  0,467811 
4 Κατάθεση άποψης-κριτική  0,743802 
5 Ομιλία τρίτων προσώπων, συνέντευξη 0,838035  
6 Προεκλογική εκστρατεία   0,743801  
7 Παροχή πληροφοριών 0,772616  
8 Μεσολάβηση Ο κόμβος δεν βρέθηκε 
9 Δημοσκόπηση  0,708463 

10 Δημιουργία ή διαχείριση εντυπώσεων, 
κλίματος ανησυχίας και προβληματισμού 0,771819 

11 Αναφορές  0,689378 
12 Οικολογικές Αναφορές 0,589404 

 
Πίνακας 29: κριτών με βάση τον δείκτη kappa για τους  κόμβους του 1ου σταδίου 
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Σύνολο Κόμβων Βαθμός συμφωνίας 
μεταξύ κριτών 

2 Μέτρια συμφωνία 
8 Σημαντική συμφωνία 
1 Σχεδόν απόλυτη συμφωνία 
1 δεν βρέθηκε 

 
Πίνακας 30: Αντιστοιχία κόμβων 1ου σταδίου και βαθμού συμφωνίας κριτών  

με βάση τον δείκτη kappa 
  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι στα 8 εκ των 12   κόμβων είχαμε 

σημαντική συμφωνία, στο 1 εκ των 12 είχαμε σχεδόν απόλυτη συμφωνία, και στα 2 

από τα 12 μέτρια συμφωνία  μεταξύ της κωδικοποίησης των 2 κριτών. Ο ένας των 

επιλεχθέντων κόμβων δεν εντοπίστηκε πουθενά. Μάλιστα, η μέτρια συμφωνία αφορά 

κόμβους με αρκετά χαμηλή παρουσία που δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε 

σημαντικά συμπεράσματα.  Η καμία συμφωνία για τον εξαιρετικά χαμηλής 

παρουσίας κόμβο «Μεσολάβηση» προέκυψε επειδή ο πρώτος κριτής 1 δεν εντόπισε 

τον κόμβο σε κανένα ιστολόγιο ενώ ο δεύτερος κριτής τον εντόπισε μόλις σε 1 και 

κατά συνέπεια το k ισούται με 0. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος συμφωνίας γίνεται σε σχέση με την 

παρουσία ενός κόμβου στα ιστολόγια διότι τα συμπεράσματα που εξάγονται 

παρακάτω βασίζονται κατά κύριο λόγο στο εύρημα αυτό.  

Πριν παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου, κρίνεται σκόπιμο 

να γίνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  του NVIVO 8. Πρόκειται για τα 

cases που αντιμετωπίζονται ως κόμβοι αλλά μέσω αυτών καθίστανται δυνατές οι 

έρευνες επί των κωδικοποιήσεων γενικά.   

  
 

6.5.2.5 Τα   cases του  NVIVO 8 

Πριν την παράθεση των αναλυτικών αποτελεσμάτων της κωδικοποίησης 

κρίνονται απαραίτητες κάποιες διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το ρόλο των cases στο 

NVIVO 8, δεδομένου ότι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην συνολική ανάλυση 

του περιεχομένου. 

Το NVIVO 8 παρέχει στις δομές του μία μορφή κόμβου που ονομάζεται case. 

Ως cases, το NVIVO 8 αντιμετωπίζει οντότητες οι οποίες επιδέχονται κάποια 

γνωρίσματα (attributes). Έτσι, μπορεί να είναι πρόσωπα, οργανισμοί, γεωγραφικές 

τοποθεσίες, κ.α. Στην περίπτωση της παρούσας διατριβής, τα cases ορίστηκαν να 
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είναι τα ίδια τα ιστολόγια που μελετώνται. Ορίστηκαν για τον σκοπό αυτό 62 cases 

σαν  υποσύνολο των κόμβων στα οποία αποδόθηκαν τα εξής γνωρίσματα:  

 
• Ο αριθμός του πυρήνα στον οποίο ανήκουν 

• Οι αριθμός των εισερχόμενων υπερσυνδέσμων, 

• Ο δείκτης απήχησης ηλεκτρονικής κίνησης 

• Ο δείκτης δραστηριότητας κοινότητας 

• Ο δείκτης κεντρικότητας 

• Ο δείκτης κύρους 

• Ο συνολικός δείκτης επιρροής του ιστολογίου 

• Οι Υποκειμενικές παράμετροι όπως ο σκοπός, ο πολιτικός προσανατολισμός 

και το ύφος γραφής του ιστολογίου όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4. 

 
Η απόδοση των παραπάνω κατέστησε εφικτή την διεξαγωγή ερευνών (queries) 

στο κωδικοποιημένο περιεχόμενο, των οποίων τα αποτελέσματα παρατίθενται στις 

παραγράφους που ακολουθούν. 

 
 

6.5.3 Αποτελέσματα κωδικοποίησης 1ου σταδίου 

Στους πίνακες που ακολουθούν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αναζήτηση 

κάποιου κόμβου, ο οποίος: 

 
• Είτε, στην ιδανική περίπτωση κατανέμεται ομοιόμορφα στα ιστολόγια των 

πυρήνων που βρέθηκε (ή και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων  με το 

μεγαλύτερο συνολικό δείκτη επιρροής) δίνοντας του έτσι ένα ποιοτικό 

χαρακτηριστικό που απορρέει από αυτόν ακριβώς τον λόγο. 

• είτε (αν δεν ισχύει το παραπάνω) ένας κόμβος να εντοπίζεται σε μεγάλο 

συγκριτικά ποσοστό ιστολογίων ενός πυρήνα σε σχέση με άλλους και να 

συνδυάζεται και με μεγάλο αριθμό αναφορών (και ενδεχομένως έκτασης) 

αυτού του κόμβου στα ιστολόγια ενός πυρήνα που συναντάται. 

 
Ο έλεγχος ομοιομορφίας έγινε για κάθε κόμβο και πυρήνα ξεχωριστά 

χρησιμοποιώντας το Kolmogorov-Smirnov test  και δηλώνεται στα γραφήματα μέσω 

της μεταβλητής p (asymptotic significance), με p>0,05  να υποδηλώνει ομοιόμορφη 
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κατανομή του κόμβου στα ιστολόγια που εντοπίστηκε. Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους.  

 
 

Ο κόμβος «Κατάθεση άποψης-κριτική» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    7 (100%) 18 (86%) 16 (100%) 16 (89%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου εντός 
του κάθε πυρήνα 28 63 126 73 

Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 

4 3 7,5 4 

Τυπική απόκλιση των αναφορών του 
κόμβου στα  ιστολόγια εντός του 
κάθε πυρήνα 

2,16 1,99 4,08 2,13 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου ανά 
ιστολόγιο εντός του κάθε πυρήνα 11,85% 12,89% 23,07% 17,98% 

Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα 12,48 19,92 13,84 13,52 

 
Πίνακας 31: παρουσία του κόμβου «κατάθεση άποψης-κριτική» στους 3 πυρήνες  

και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 

 
Ο κόμβος  «Κατάθεση άποψης-κριτική» συναντάται και στους 3 πυρήνες  

καθώς και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων με ποσοστό από 85 έως 100%, και 

με διάμεσο συχνότητα 3 με 8 φορές περίπου σε κάθε ιστολόγιο από αυτά που την 

περιέχουν.  

 
Αριθμός αναφορών "Κατάθεσης άποψη-κριτική"
 σε κάθε ιστολόγιο ανά πυρήνα (φθίνουσα σειρά)
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                                  (α)                                                                                   (β) 

 
Γράφηματα  16 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β)  του κόμβου «κατάθεση άποψης-κριτική»  

στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
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Στον πυρήνα 2 όμως έχει σχεδόν διπλάσια παρουσία (references)  από ότι στα 

άλλα και με μεγαλύτερη έκταση. Στον πυρήνα 1 απαντάται με μικρότερο αριθμό 

αναφορών και με την μικρότερη συγκριτικά έκταση. 

 
 

Ο κόμβος «Αναφορές» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    6 (86%) 14 (67%) 16 (100%) 16 (89%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου εντός 
του κάθε πυρήνα 19 59 49 57 
Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 3 3 2 3 
Τυπική απόκλιση των αναφορών του 
κόμβου στα  ιστολόγια εντός του κάθε 
πυρήνα 1,33 5,01 2,50 1,86 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου ανά 
ιστολόγιο εντός του κάθε πυρήνα 2,84% 6,08% 0,76% 2,59% 
Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα 0,77 6,26 1,52 4,21 

 
Πίνακας 32: παρουσία του κόμβου «Αναφορές» στους στους 3 πυρήνες  

και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Ο κόμβος  «Αναφορές» συναντάται και στους 3 πυρήνες αλλά και στο δείγμα 

του των υπόλοιπων ιστολογίων με ποσοστό από 66 έως 100%, και με διάμεσος 

συχνότητα 2 με 3 φορές σε κάθε ιστολόγιο από αυτά που την περιέχουν. Στο 

στοχευμένο δείγμα των ετερογενών ιστολογίων εμφανίζει ομοιόμορφη κατανομή στα 

ιστολόγια που εντοπίστηκε, τόσο σε ό,τι αφορά τις αναφορές του, όσο και στην 

ποσοστιαία έκταση του. 
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Αριθμός αναφορών κόμβου "Αναφορές"
 σε κάθε  ιστολόγιο ανά πυρήνα (φθίνουσα σειρά)
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                                  (α)                                                                                   (β) 

 
Γραφήματα  17 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορές» στους 3 πυρήνες  

και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Στον πυρήνα 1 έχει την αραιότερη παρουσία (14/21 ιστολόγια) αλλά σε όποια 
ιστολόγια συναντάται έχει συγκριτικά με τους άλλους πυρήνες μεγαλύτερη έκταση. 
Αντίθετα στον πυρήνα 2 έχει συγκριτικά χαμηλότερο αριθμό αναφορών και  την 
χαμηλότερη έκταση.  
 
 

Ο κόμβος «Παροχή πληροφοριών» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    4(57%) 18 (86%) 16 (100%) 16 (89%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου 
εντός του κάθε πυρήνα 9 48 65 53 
Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του 
κάθε πυρήνα 2 1 4 3 
Τυπική απόκλιση των αναφορών 
του κόμβου στα  ιστολόγια εντός 
του κάθε πυρήνα 1,29 2,98 2,14 1,54 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου 
ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 9,96% 8,33% 14,86% 8,54% 
Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα 3,19 9,87 16,27 6,38 

 
Πίνακας 33: παρουσία του κόμβου «Παροχή πληροφοριών» στους στους 3 πυρήνες  

και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 

 
Ο κόμβος  «παροχή πληροφοριών» συναντάται και στους 3 πυρήνες αλλά και 

στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων με ποσοστό από 57 έως 100% και διάμεσος 

συχνότητα από 1 έως 4 φορές σε κάθε ιστολόγιο από αυτά που τον περιέχουν. Στο 
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στοχευμένο δείγμα των ετερογενών ιστολογίων εμφανίζει, σε ό,τι αφορά τις 

αναφορές του,  ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που εντοπίστηκε. 

 
Αριθμός αναφορών "Παροχή πληροφοριών"

 σε κάθε  ιστολόγιο ανά πυρήνα (φθίνουσα σειρά)
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                                  (α)                                                                                   (β) 

 
Γραφήματα 18 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Παροχή πληροφοριών» 

στους στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 

 
 

Στον πυρήνα 2 έχει 100% παρουσία (16/16 ιστολόγια) και συγκριτικά τη 

μεγαλύτερη έκταση.  Στον πυρήνα 1 έχει χαμηλότερο διάμεσο αριθμό αναφορών και 

σχετικά χαμηλότερη έκταση. 

 
 

Ο κόμβος «Δημιουργία ή διαχείριση εντυπώσεων, κλίματος ανησυχίας και 
προβληματισμού» 

 δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    71 (100%) 33 (86%) 81 (100%) 44 (89%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου 
εντός του κάθε πυρήνα 18 13 48 10 

Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του 
κάθε πυρήνα 

4 2 3 1 

Τυπική απόκλιση των αναφορών 
του κόμβου στα  ιστολόγια εντός 
του κάθε πυρήνα 

2,30 0,69 2,04 0,70 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου 
ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 

6,62% 2,01% 1,62% 2,14% 

Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα 3,75 1,06 2,84 2,10 

 
 

Πίνακας 34: παρουσία του κόμβου «Δημιουργία ή διαχείριση εντυπώσεων, κλίματος ανησυχίας και 
προβληματισμού» στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
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Ο κόμβος «Δημιουργία ή διαχείριση εντυπώσεων, κλίματος ανησυχίας και 

προβληματισμού» συναντάται και στους 3 πυρήνες αλλά και στο δείγμα των 

υπόλοιπων ιστολογίων με ποσοστό από 33 έως 81% και διάμεσος συχνότητα  1-4 

φορές σε κάθε ιστολόγιο από αυτά που την περιέχουν. Στον πυρήνα 1  εμφανίζει 

ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που εντοπίστηκε, τόσο σε ό,τι αφορά τις 

αναφορές του, όσο και στην ποσοστιαία έκταση του. Στον πυρήνα 3  εμφανίζει 

ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που εντοπίστηκε, μόνο αναφορικά με την 

ποσοστιαία έκταση του. 

 
Αριθμός αναφορών "δημιουργία εντυπώσεων, προβληματισμού"
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Έκταση (%) "δημιουργία εντυπώσεων, προβληματισμού"
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                                  (α)                                                                                   (β) 

 
Γραφήματα  19(α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Δημιουργία ή διαχείριση 
εντυπώσεων, κλίματος ανησυχίας και προβληματισμού» στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων 
 
 

Στους πυρήνες 1 και 3 συναντάται συγκριτικά λιγότερο συχνά σε κάθε 

ιστολόγιο (διάμεσος αριθμός αναφορών ανά ιστολόγιο)  από ότι στους άλλους 

πυρήνες (2 και δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων).  Στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων απαντάται με την μεγαλύτερη συγκριτικά έκταση.  Αντιθέτως στον 

πυρήνα 2, παρά το ότι εμφανίζονται συγκριτικά περισσότερες αναφορές ανά 

ιστολόγιο, η έκταση κρατιέται σε χαμηλά συγκριτικά επίπεδα (όπως στους πυρήνες 

1,3). 

 
 
 

Ο κόμβος «Ομιλία τρίτων προσώπων – Συνέντευξη» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 3(43%) 4 (19%) 11 (69%) 14 (78%) 
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τον υπό εξέταση κόμβο    
Αριθμός αναφορών του κόμβου εντός 
του κάθε πυρήνα 3 9 39 34 

Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 

1 2,5 2 1,5 

Τυπική απόκλιση των αναφορών του 
κόμβου στα  ιστολόγια εντός του 
κάθε πυρήνα 

0 0,96 3,75 1,79 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου ανά 
ιστολόγιο εντός του κάθε πυρήνα 4,71% 6,02% 0,91% 5,43% 

Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα 1,88 8,61 4,79 10,38 

 
Πίνακας 35: παρουσία του κόμβου «Ομιλία τρίτων προσώπων – Συνέντευξη» στους 3 πυρήνες  

και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 

 
Η «ομιλία τρίτων προσώπων, συνέντευξη» συναντάται και στους 3 πυρήνες αλλά και 
στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων με ποσοστό από 19 έως 78%. Στο στοχευμένο 
δείγμα των ετερογενών ιστολογίων καθώς και στον πυρήνα 1 εμφανίζει, σε ό,τι 
αφορά τις αναφορές του,  ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που εντοπίστηκε. 
 
 

Αριθμός αναφορών "Ομιλία τρίτων προσώπων, συνέντευξη"
 σε κάθε  ιστολόγιο ανά πυρήνα (φθίνουσα σειρά)
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Γραφήματα  20 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Ομιλία τρίτων προσώπων – 
Συνέντευξη» στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

 
 

Δεν συναντάται συχνά στον  πυρήνα 1  (ποσοστό 19%). Σε όσα ιστολόγια 

συναντάται, συμβαίνει με διάμεσο συχνότητα από 1 έως 3 φορές σε κάθε ιστολόγιο 

από αυτά που την περιέχουν. Στον πυρήνα 2 που συναντάται συγκριτικά (11/16) 

αρκετά συχνά, έχει συγκριτικά αρκετά χαμηλή έκταση. 
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Ο κόμβος «Διαμόρφωση κοινοτήτων - περιβαλλόντων συνεργασίας» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    1 (14%) 7 (33%) 4 (25%) 1 (6%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου εντός 
του κάθε πυρήνα 1 9 7 1 

Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 

1 1 1,5 1 

Τυπική απόκλιση των αναφορών του 
κόμβου στα  ιστολόγια εντός του 
κάθε πυρήνα 

- 0,49 0,96 - 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου ανά 
ιστολόγιο εντός του κάθε πυρήνα 1,65 1,16 0,9 0,23 

Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα - 5,09 2,80 - 

 
Πίνακας 36: παρουσία του κόμβου «Διαμόρφωση κοινοτήτων - περιβαλλόντων συνεργασίας» 

 στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Γενικά δεν συναντάται συχνά. Πρακτικά συναντάται στους πυρήνες 1 σε 

ποσοστό 33% και  2 (4/16) σε ποσοστό 25% με διάμεσο συχνότητα 1,5 παρουσία σε 

κάθε ιστολόγιο. Οι αναφορές του κόμβου στα ιστολόγια των πυρήνων 1 και 2 που 

εντοπίστηκε ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή.  

 
Αριθμός αναφορών "Διαμόρφωση κοινοτήτων- περιβαλλόντων 
συνεργασίας" σε κάθε  ιστολόγιο ανά πυρήνα (φθίνουσα σειρά)
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Γραφήματα  21 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Διαμόρφωση κοινοτήτων - 

περιβαλλόντων συνεργασίας» στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 
Ο κόμβος καταλαμβάνει ελάχιστη έκταση. 
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Ο κόμβος «Δημοσκόπηση» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που 
περιέχουν τον υπό εξέταση κόμβο   0(0%) 3 (14%) 2 (13%) 7 (39%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου 
εντός του κάθε πυρήνα 0 4 4 12 
Διάμεσος συχνότητα αναφορών 
του κόμβου ανά ιστολόγιο εντός 
του κάθε πυρήνα 

- 
1 2 1 

Τυπική απόκλιση των αναφορών 
του κόμβου στα  ιστολόγια εντός 
του κάθε πυρήνα 

- 
0,57 1,41 0,95 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου 
ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 

- 
0,73% 1,27% 1% 

Τυπική απόκλιση του coverage 
στα  blog εντός του cluster - 6,33 1,05 1,73 

 
 

Πίνακας 37: παρουσία του κόμβου «Δημοσκόπηση» στους 3 πυρήνες  
και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

 
 

Ο κόμβος δεν συναντάται παντού. Δεν εμφανίζεται καθόλου στο δείγμα των 

υπόλοιπων ιστολογίων, εμφανίζεται στο 13% και στο 14% των πυρήνων 1 και 2 

αντίστοιχα, και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στον πυρήνα 3 σε  7 από τα 

18 ιστολόγια (39%). Οι αναφορές του κατανέμονται ομοιόμορφα στα ιστολόγια που 

εντοπίστηκαν και στους τρεις πυρήνες, ενώ η έκταση του κόμβου στα ιστολόγια που 

εντοπίστηκε ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή μόνο σε ό,τι αφορά τους πυρήνες 2 

και 3. 
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                                  (α)                                                                                   (β) 

 
Γραφήματα  22 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Δημοσκόπηση» στους 3 

πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 

 



Κεφάλαιο 6 
 

 206

 
Γενικά εμφανίζεται με διάμεσο συχνότητα 1 με 2 παρουσίες σε κάθε ιστολόγιο 

των πυρήνων 1,2 και 3. 

 
 

Ο κόμβος «Οικολογικές αναφορές»  

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    0(0%) 1(5%) 4 (25%) 5 (28%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου 
εντός του κάθε πυρήνα 0 1 4 10 

Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του 
κάθε πυρήνα 

- 1 1 1 

Τυπική απόκλιση των αναφορών 
του κόμβου στα  ιστολόγια εντός 
του κάθε πυρήνα 

- - 0 1,73 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου 
ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 

- 8,07% 0,26% 1,39% 

Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα - - 0,12 2,63 

 
Πίνακας 38: παρουσία του κόμβου «Οικολογικές αναφορές» στους 3 πυρήνες  

και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Ο κόμβος δεν συναντάται συχνά. Δεν  εμφανίζεται καθόλου στο δείγμα των 

υπόλοιπων ιστολογίων, ενώ εμφανίζεται σε 1 ιστολόγιο του πυρήνα 1 (5%), σε 4 του 

πυρήνα 2 (25%) και σε 5 ιστολόγια του πυρήνα 3 (28%). Οι αναφορές του κόμβου 

ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια του πυρήνα 2 που εντοπίστηκαν. 

 
Αριθμός αναφορών "οικολογικές αναφορές" 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  23 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Οικολογικές αναφορές» 

στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
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Εμφανίζονται πιο συχνά αλλά σε χαμηλό γενικά ποσοστό στους πυρήνες 2,3 με 

διάμεσο συχνότητα  1 αναφορά ανά ιστολόγιο που το περιέχουν. 

 
 

 Ο κόμβος «Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, ίσως και ακτιβισμός» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    3 (43%) 13(62%) 13 (81%) 3 (17%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου εντός 
του κάθε πυρήνα 4 39 32 3 

Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 

1 2 2 1 

Τυπική απόκλιση των αναφορών του 
κόμβου στα  ιστολόγια εντός του 
κάθε πυρήνα 

0,578 2,94 1,23 0 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου ανά 
ιστολόγιο εντός του κάθε πυρήνα 1,65% 1,77% 0,92% 0,8% 

Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα 0,43 10,66 0,87 1,44 

 
Πίνακας 39 : παρουσία του κόμβου «Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, ίσως και ακτιβισμός» στους 

3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Ο κόμβος «Δημιουργία Συλλογική δράση, εκστρατεία, απεργία, ίσως και 

ακτιβισμός» συναντάται και στους 3 πυρήνες αλλά και στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων με ποσοστό από 17 έως 81% και διάμεσο συχνότητα  από 1 έως 2 φορές 

σε κάθε ιστολόγιο από αυτά που την περιέχουν. Στο στοχευμένο δείγμα των 

ετερογενών ιστολογίων εμφανίζει ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που 

εντοπίστηκε, τόσο σε ό,τι αφορά τις αναφορές του, όσο και στην ποσοστιαία έκταση 

του. Στον πυρήνα 2 ομοιόμορφα κατανέμεται μόνο η ποσοστιαία έκταση του κόμβου 

στα ιστολόγια που εντοπίστηκε, ενώ στον πυρήνα 3 ομοιόμορφη κατανομή 

ακολουθούν μόνο ο αριθμός αναφορών του κόμβου. 
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Αριθμός αναφορών "συλλογική δράση, εκστρατεία..." 
σε κάθε  ιστολόγιο ανά πυρήνα (φθίνουσα σειρά)
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                                  (α)                                                                              (β) 
 

Γραφήματα  24 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Συλλογική δράση, 
εκστρατεία, απεργία, ίσως και ακτιβισμός» στους στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων 
 
 

Συναντάται κυρίως στους πυρήνες 1 (13/21) και 2 (13/16) με διάμεσο 

συχνότητα αναφορών τις 2 παρουσίες ανά ιστολόγιο. Στον πυρήνα 1 έχει τη μέγιστη 

έκταση χωρίς σαν κόμβος  χωρίς να έχει γενικά ιδιαίτερη έκταση.  

 

 Ο κόμβος «Προεκλογική εκστρατεία» 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Πλήθος ιστολογίων  στον   πυρήνα 7 21 16 18 
Αριθμός ιστολογίων  που περιέχουν 
τον υπό εξέταση κόμβο    1 (14%) 1 (5%) 1 (6%) 2 (11%) 

Αριθμός αναφορών του κόμβου 
εντός του κάθε πυρήνα 1 3 15 0 
Διάμεσος συχνότητα αναφορών του 
κόμβου ανά ιστολόγιο εντός του 
κάθε πυρήνα 1 3 16 1,5 
Τυπική απόκλιση των αναφορών 
του κόμβου στα  ιστολόγια εντός 
του κάθε πυρήνα 

- - - 0,71 
 

 
Διάμεσος έκταση(%) του κόμβου 
ανά ιστολόγιο εντός του κάθε 
πυρήνα 7,98 7,15 11,49 

- 

Τυπική απόκλιση της έκτασης στα  
ιστολόγια εντός του κάθε πυρήνα - - - - 

 
 

Πίνακας 40: παρουσία του κόμβου «Προεκλογική εκστρατεία» στους 3 πυρήνες  
και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

 
 
 

Ο κόμβος εμφανίζεται περίπου σε ένα ιστολόγιο από κάθε πυρήνα. Μόνο στον 

πυρήνα 3 εμφανίζεται σε 2 ιστολόγια με ομοιόμορφη κατανομή αριθμού αναφορών.  
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Αριθμός αναφορών "προεκλογική εκστρατεία" 
σε κάθε  ιστολόγιο ανά πυρήνα (φθίνουσα σειρά)
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  25 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Προεκλογική εκστρατεία» 

στους 3 πυρήνες και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 

 
Η παρουσία του δεν μπορεί να αξιολογηθεί με αυτά τα δεδομένα. 

 
 

6.5.4 Παρατηρήσεις επί των  αποτελεσμάτων 

Τα ευρήματα της κωδικοποίησης πάνω στους κόμβους της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από τις θεματικές περιοχές του δικτύου 

DEMO-net, παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω. 

 

6.5.4.1 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων 

 
• Η «κατάθεση άποψης-κριτική» είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σε 

όλους τους πυρήνες σε σχεδόν ίσα ποσοστά. Έχει σχεδόν διπλάσια παρουσία 

στον πυρήνα 2 σε σχέση με τους άλλους πυρήνες ενώ έχει και συγκριτικά 

μεγαλύτερη έκταση. Στον πυρήνα 1 έχει τη μικρότερη  παρουσία και τη 

μικρότερη έκταση. 

• Ο κόμβος «Αναφορές»  γενικά συναντάται σε όλους τους πυρήνες. Στον 

πυρήνα 1 έχει την αραιότερη παρουσία (14/21) αλλά σε όποια ιστολόγια 

εντοπίστηκε, έχει τη μεγαλύτερη έκταση. Στον πυρήνα 2 έχει πολύ μικρή 

έκταση. 

• Ο κόμβος «Παροχή πληροφοριών» γενικά συναντάται παντού. Στον πυρήνα 2 

όμως έχει 100% παρουσία (16/16) και με τη μεγαλύτερη συγκριτικά έκταση.  

• Ο κόμβος «Δημιουργία εντυπώσεων - προβληματισμού»  συναντάται σε 

όλους τους πυρήνες, λιγότερο συχνά όμως στον πυρήνα 1 (7/21) και τον  
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πυρήνα 3 (8/18), όπου οι αναφορές του όμως ακολουθούν ομοιόμορφη 

κατανομή στα ιστολόγια που εντοπίστηκε. Η διάμεσος παρουσία του σε 

αυτούς τους 2 πυρήνες είναι επίσης συγκριτικά χαμηλότερη. Στον πυρήνα 1 ο 

κόμβος αυτός έχει συγκριτικά την μεγαλύτερη έκταση. Στον πυρήνα 2 ενώ 

έχει αυξημένη συγκριτικά διάμεσος συχνότητα, εμφανίζεται με χαμηλή 

έκταση. Το ίδιο συμβαίνει και στους πυρήνες 1,3 που έχουν και την 

χαμηλότερη διάμεσο συχνότητα εμφάνισης. 

• Ο κόμβος «Ομιλία Τρίτων προσώπων-συνέντευξη»  δεν συναντάται τόσο 

συχνά στον πυρήνα 1 (4/21), ούτε και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

(3/7). Συναντάται στους πυρήνες 2 και 3. Στον πυρήνα 2 όμως έχει πολύ 

χαμηλή παρουσία αναφορικά με τον όγκο του περιεχομένου του ιστολογίου 

που εξετάζεται. 

• Ο κόμβος «Διαμόρφωση κοινοτήτων, περιβαλλόντων συνεργασίας»  δεν 

συναντάται παντού. Συναντάται μόνο στους πυρήνες 1, 2 και σε ποσοστό 25 

και 33% (7/21 και 4/16 αντίστοιχα). Στον πυρήνα 1 οι αναφορές του 

κατανέμονται ομοιόμορφα στα ιστολόγια που εντοπίστηκε. 

• Ο κόμβος «Δημοσκόπηση»  εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στον 

πυρήνα 3 (7/18) και με αναφορές που ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομη. 

Δεν συναντάται συχνά.  

• Ο κόμβος «Οικολογικές αναφορές»  δεν συναντάται συχνά. Εμφανίζεται πιο 

συχνά στον πυρήνα 2 (4/16) (ομοιόμορφη κατανομή αναφορών) και στον 

πυρήνα 3 (5/18) με διάμεσο παρουσία 1 εμφάνιση σε κάθε ιστολόγια και για 

τους 2 πυρήνες.  

• Ο κόμβος «Συλλογική δράση, απεργία, ίσως ακτιβισμός»  συναντάται κυρίως 

στον πυρήνα 1 (13/21) και στον πυρήνα 2 (13/16) με διάμεσο συχνότητα τις 2 

παρουσίας σε κάθε ιστολόγιο και για τους δύο πυρήνες. Στον πυρήνα 2 η 

ποσοστιαία έκταση του κατανέμεται ομοιόμορφα στα ιστολόγια που 

εντοπίστηκε. Στον πυρήνα 1 έχει  τη μέγιστη έκταση, χωρίς γενικά σαν 

χαρακτηριστικό να καταλαμβάνει μεγάλο όγκο. Στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων υπάρχει σε 3 από τα 7 ιστολόγια. 

• Ο κόμβος «προεκλογική εκστρατεία»  έχει παρουσία μόνο σε 1 ιστολόγιο από 

τον κάθε πυρήνα και δεν αξιολογείται. 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου για ομοιόμορφη  κατανομή αριθμού αναφορών 

κόμβου και ποσοστιαίας έκτασης τους συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Κόμβος 
δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

πυρήνας 1 πυρήνας 2 πυρήνας 3 

Συλλογική δράση, εκστρατεία, 
απεργία, ίσως και ακτιβισμός */* -/- -/* */- 
Διαμόρφωση κοινοτήτων- 
περιβαλλόντων συνεργασίας -/- */- */- -/- 
Κατάθεση άποψης-κριτική -/- -/- -/- -/- 
Ομιλία τρίτων προσώπων, 
συνέντευξη */- */- -/- -/- 
Προεκλογική εκστρατεία   -/- -/- -/- */- 
Παροχή πληροφοριών */- -/- -/- -/- 
Μεσολάβηση     
Δημοσκόπηση -/- */- */* */* 
Δημιουργία ή διαχείριση 
εντυπώσεων, κλίματος 
ανησυχίας και 
προβληματισμού 

-/- */* -/- */- 

Αναφορές */* -/- -/- -/- 
Οικολογικές Αναφορές -/- -/- */- -/- 

 
* Ομοιόμορφη κατανομή αναφορών κόμβου / * ομοιόμορφη κατανομή ποσοστιαίας έκτασης κόμβου) 

 
  

Πίνακας 41: αποτελέσματα του ελέγχου για ομοιόμορφη  κατανομή αριθμού αναφορών κόμβου/ 
ποσοστιαίας έκτασης τους 

 
 

6.5.4.2 Τα δεδομένα υπό το πρίσμα των  πυρήνων 

Στα γραφήματα που προηγήθηκαν, το ενδεχόμενο να εμφανιστούν πυρήνες που 

κάποιος κόμβος κατανέμεται ομοιόμορφα στα ιστολόγια ενός πυρήνα δείχνει να μην 

συναντάται και τόσο συχνά στην πράξη. Όλες οι καμπύλες των γραφημάτων που 

προηγήθηκαν δείχνουν να έχουν την ίδια  μορφή με πάντα κάποια ιστολόγια να 

περιέχουν τον κόμβο και κάποια όχι. Επίσης, κάποια ιστολόγια τον περιέχουν με πιο 

μεγάλο αριθμό αναφορών και τα υπόλοιπα τον εμφανίζουν με μικρότερο έως 

καθόλου.  Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση θα επικεντρωθούμε προκειμένου να 

προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε κάποιους πυρήνες βάσει των κόμβων και της 

παρουσίας τους σε κάποια ιστολόγια τους.  

Φωτίζοντας τα παραπάνω ευρήματα ανά τις ομάδες που απαρτίζουν τους 3 

πυρήνες και το δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων προκύπτουν κάποια ενδιαφέρονται 



Κεφάλαιο 6 
 

 212

συμπεράσματα, αναφορικά με την  ταυτότητα που προσδίδει στον κάθε πυρήνα το 

περιεχόμενο των ιστολογίων που τον απαρτίζουν. Πιο συγκεκριμένα: 

    
Πυρήνας 1 

Στο κεφάλαιο 5 είχε σημειωθεί ότι ο πυρήνας 1 περιλαμβάνει ιστολόγια με 

κομματικό προσανατολισμό στην Αριστερά γενικά. Στις αναρτήσεις του κυριαρχεί η 

κατάθεση απόψεων, η άσκηση κριτικής και η παροχή πληροφοριών. Αραιότερα 

συναντώνται στοιχεία ειδησεογραφίας σε ποσοστό 67% συνδυασμένοι με αναφορές 

σε ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, σε ποσοστό 61% συναντώνται αναφορές σε «Συλλογική 

δράση, απεργία, ίσως ακτιβισμός» συγκριτικά μεγάλης έκτασης (διάμεσος συχνότητα 

2) αλλά και αναφορές/προτροπές για διαμόρφωση κοινοτήτων με μικρή σχετικά 

διάμεσο συχνότητα εμφάνισης (=1) αλλά ομοιόμορφη κατανομή αναφορών.  

 

Πυρήνας 2 

Από την ανάγνωση του υλικού έγινε αντιληπτό ότι ο πυρήνας 2 περιλαμβάνει 

ιστολόγια με διάφορους κομματικούς προσανατολισμούς: ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, γενική 

Αριστερά, Ουδέτερα, κλπ. Όπως και στον πυρήνα 1 όμως, κυριαρχεί η κατάθεση 

απόψεων, η άσκηση κριτικής και η παροχή πληροφοριών σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(100%, ο πυρήνας 1 είχε 85% και για τους 2 κόμβους) με μεγαλύτερο διάμεσο αριθμό 

αναφορών σε κάθε ιστολόγιο αλλά και έκταση. Επίσης εμφανίζει σε παραπλήσια με 

τον πυρήνα 1 στοιχεία ειδησεογραφίας με αναφορές σε ΜΜΕ σε όλα τα ιστολόγια 

(ποσοστό 100%) του πυρήνα (έναντι 66% στον πυρήνα 1).  

Οι διαφορές που συναντώνται στο πυρήνα 2 έχουν να κάνουν με: 

 
• Στοιχεία δημιουργίας εντυπώσεων και προβληματισμού σε ποσοστό 81% και 

με μεγάλο συγκριτικά διάμεσο αριθμό αναφορών  

• Με δημοσίευση ομιλιών τρίτων προσώπων (ποσοστό 68%, διάμεσο 2 

αναφορές ανά ιστολόγιο)  

• Με κάποιες οικολογικές αναφορές που κατανέμονται ομοιόμορφα και που 

συναντώνται σε ποσοστό 25%   
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Πυρήνας 3 

O πυρήνας 3 περιλαμβάνει (όπως και στον πυρήνα 2) ιστολόγια με διάφορους 

κομματικούς προσανατολισμούς: ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, γενική Αριστερά, Ουδέτερα, 

κλπ. Αποσκοπεί σε ειδησεογραφική ενημέρωση με αναφορές σε ΜΜΕ, ομιλίες 

τρίτων προσώπων σε ποσοστό εφάμιλλο του πυρήνα 2.  

Η διαφορά του έγκειται στο ότι έχει τα ελάχιστα ποσοστά σε χαρακτηριστικά 

συλλογικής δράσης με ομοιόμορφη κατανομή αριθμού αναφορών και διαμόρφωσης 

κοινοτήτων από όλο το δικτύωμα. Οι αναρτήσεις που αποσκοπούν σε δημιουργία 

εντυπώσεων  εντοπίζονται στο 44% του συνόλου των ιστολογίων του πυρήνα 

(ομοιόμορφη κατανομή αναφορών στα ιστολόγια που εντοπίστηκε) ενώ εδώ 

εμφανίζονται στο μέγιστο (38%) στοιχεία δημοσκοπήσεων, των οποίων ο αριθμός 

αναφορών και η ποσοστιαία έκταση τους ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή. Τέλος, 

έχουμε και εδώ οικολογικές αναφορές σε ποσοστό εφάμιλλο του πυρήνα 2. 

 

Δείγμα υπόλοιπων ιστολογίων 

Το στοχευμένο δείγμα 10% των υπόλοιπων ιστολογίων που απαρτίζεται από τα 

7 ιστολόγια με τον υψηλότερο Δείκτη Επιρροής, δείχνει να απαρτίζεται από 

ιστολόγια με ουδέτερο κομματικό προσανατολισμό που σε μεγάλο ποσοστό 

σκοπεύουν στην ειδησεογραφική ενημέρωση (με ομοιόμορφη κατανομή αναφορών 

στα ΜΜΕ) επενδυμένη με έντονα στοιχεία κατάθεσης απόψεων και άσκησης 

κριτικής που συχνά πετυχαίνουν την δημιουργία κλίματος προβληματισμού. 

Λιγότερο συχνά παρέχουν και πληροφορίες (ομοιόμορφη κατανομή αναφορών στα 

ιστολόγια που εμφανίζεται) ενώ δεν φαίνεται από αυτό το δείγμα να έχουν σαν στόχο 

την έγερση συλλογικών δράσεων.  

 
 

6.5.4.3 Στατιστικός έλεγχος των αποτελεσμάτων της κωδικοποίησης 1ου 
σταδίου 

 
Τα παραπάνω συμπεράσματα βασίστηκαν στις παρατηρήσεις παρουσίας των 

κόμβων του 1ου σταδίου και στον αριθμό των αναφορών τους. Τα αποτελέσματα 

μπορούν να ελεγχθούν και στατιστικά δημιουργώντας τους σχετικούς πίνακες 
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συνάφειας (Παράρτημα, III & IV)  των κόμβων του 1ου σταδίου κωδικοποίησης και 

του αριθμού αναφορών τους ανά ομάδα (πυρήνες η δείγμα ετερογενών ιστολογίων).  

Σε ό,τι αφορά τις παρουσίες ή όχι ενός κόμβου στα ιστολόγια κάποιας υπό 

εξέταση ομάδας, εκτελώντας έλεγχο x2 μέσω του SPSS (έκδοση 20) μπορεί  να 

ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  στα ποσοστά που ένας κόμβος 

συναντάται σε κάποια ομάδα σε σύγκριση με τις άλλες. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 42. Η στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται για τις 

περιπτώσεις όπου το p<0,05 , οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα με έντονη γραφή. 

Στις περιπτώσεις αυτές, πάλι με έντονη γραφή σημειώνονται τα στοιχεία που 

ξεχωρίζουν (έχουν μέγιστη ή ελάχιστη τιμή) σε κάποια ομάδα.  

 
 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 

πυρήνας 1 
(%) 

πυρήνας 2 
(%) 

πυρήνας 3 
(%) p 

συλλογική δράση - εκστρατεία, 
απεργία, ίσως και ακτιβισμός 42,9 61,9 81,2 16,7 0,001 
παροχή πληροφοριών 57,1 85,7 100 88,9 0,045 
Ομιλία τρίτων προσώπων-
συνέντευξη 42,9 19 68,8 77,8 0,001 
οικολογικές αναφορές - 
προβληματισμοί 0 4,8 25 27,8 0,107 
μεσολάβηση 0 0 0 0 - 
Κατάθεση άποψης-κριτική 100 85,7 100 88,9 0,342 
εκλογολογία, προεκλογική 
εκστρατεία 14,3 4,8 6,2 11,1 0,808 
Διαβούλευση 0 0 18,8 4,8 0,028 
δημοσκόπηση 0 14,3 12,5 38,9 0,075 
δημιουργία εντυπώσεων, 
προβληματισμού 71,4 33,3 81,2 44,4 0,02 
αναφορά σε ΜΜΕ 85,7 66,7 100 88,9 0,046 
Αναφορά σε διαμόρφωση 
κοινοτήτων - περιβάλλόντων 
συνεργασίας 

14,3 33,3 25 5,6 0,182 

 
Πίνακας 42: Έλεγχος x2 για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικών διαφορών  στα ποσοστά παρουσίας των 
κόμβων 1ου σταδίου κωδικοποίησης στους τρεις πυρήνες και στο στοχευμένο δείγμα των επτά ετερογενών 

ιστολογίων με τον υψηλότερο Συνολικό Δείκτη Επιρροής. 
 
 

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αναφορών των κόμβων της κωδικοποίησης του 

1ου σταδίου ανά ομάδα,  έγινε  έλεγχος  μέσων τιμών με τη μέθοδο της Ανάλυσης 

Διακύμανσης (ANOVA) χρησιμοποιώντας τους σχετικούς πίνακες συνάφειας 

(Παράρτημα, IV) για διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών (όταν p<0,05). 

Στον πίνακα  οι περιπτώσεις αυτές εμφανίζονται με έντονη γραφή.   
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 δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων

(Mean)  

πυρήνας 1 
(Mean) 

πυρήνας 2 
(Mean)   

πυρήνας 3 
(Mean)   p 

συλλογική δράση - εκστρατεία, 
απεργία, ίσως και ακτιβισμός 0,5714 1,8571 2 0,1667 0,009 
παροχή πληροφοριών 1,2857 2,2857 4,0625 2,9444 0,024 
Ομιλία τρίτων προσώπων-
συνέντευξη 0,4286 0,4286 2,4375 1,8889 0,21 
οικολογικές αναφορές - 
προβληματισμοί 0 0,0476 0,25 0,5556 0,141 
μεσολάβηση 0 0 0 0 - 
Κατάθεση άποψης-κριτική 4 3 7,875 4,0556 0 
εκλογολογία, προεκλογική 
εκστρατεία 0,1429 0,1429 1 0,1667 0,586 
δημοσκόπηση 0 0,1905 0,25 0,6667 0,126 
δημιουργία εντυπώσεων, 
προβληματισμού 2,5714 0,6190 3 0,5556 0 
αναφορά σε ΜΜΕ 2,7143 2,8095 3,0625 3,1667 0,980 
Αναφορά σε διαμόρφωση 
κοινοτήτων - περιβάλλόντων 
συνεργασίας 

    0,2 

 
Πίνακας 43: Έλεγχος ANOVA μέσων τιμών  για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικών διαφορών στον 
αριθμό  αναφορών των κόμβων 1ου σταδίου κωδικοποίησης στους τρεις πυρήνες και στο στοχευμένο 

δείγμα των επτά ετερογενών ιστολογίων με τον Συνολικό Δείκτη Επιρροής. 
 
 

Οι παραπάνω πίνακες επιβεβαιώνουν στις περισσότερες περιπτώσεις  με 

στατιστικές μεθόδους τα αριθμητικά αποτελέσματα που προηγήθηκαν κάνοντας απλή 

καταγραφή των παρατηρήσεων. 

 
  

6.5.4.4 Συμπεράσματα 1ου σταδίου 

Σε όλους τους πυρήνες υπάρχουν σε έντονο βαθμό τα χαρακτηριστικά 

«κατάθεση άποψης-κριτική», «Παροχή πληροφοριών», και στοιχεία ειδησεογραφίας 

με «Αναφορές» σε ΜΜΕ. Δηλαδή, όλα τα ιστολόγια έχουν σαν σκοπό να 

ενημερώνουν, επικαλούνται γι’ αυτό τα ΜΜΕ, οι δημιουργοί τους καταθέτουν τις 

απόψεις τους ασκώντας και κριτική ενώ συχνά τους δίνεται η ευκαιρία να παρέχουν 

και διάφορες πληροφορίες.  

Από κει και πέρα, ο πυρήνας 1 διαφοροποιείται με το να έχει αριστερό 

κομματικό προσανατολισμό σε συντριπτικό ποσοστό ενώ έχει και στο συγκριτικά 

μέγιστο ποσοστό τη «διαμόρφωση κοινοτήτων». Αντίθετα, η «Δημιουργία 

εντυπώσεων - προβληματισμού» εμφανίζεται στο χαμηλότερο ποσοστό των 

ιστολογίων του. 
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O πυρήνας 2 που δεν έχει συνολικά κομματικό προσανατολισμό είναι μαζί με 

τον πυρήνα 1 οι μόνοι πυρήνες όπου συναντά κανείς το χαρακτηριστικό της 

«Διαμόρφωσης κοινοτήτων, περιβαλλόντων συνεργασίας» (στον πυρήνα 2 σε λίγο 

χαμηλότερο ποσοστό). Εδώ όμως συναντά κανείς συγκριτικά εντονότερα το στοιχείο 

της «Δημιουργίας εντυπώσεων - προβληματισμού» που συνδυάζεται με το 

υψηλότερο ποσοστό όλων «κατάθεσης άποψης-κριτικής» και «Παροχής 

πληροφοριών». 

Στον πυρήνα 3 μαζί με τον πυρήνα 2 συναντώνται σε χαμηλό ποσοστό 

οικολογικές αναφορές-προβληματισμοί». Ο πυρήνας 3 επίσης είναι ο μόνος στον 

οποίο συναντά κανείς έστω και σε μέτριο ποσοστό τα στοιχεία δημοσκοπήσεων ενώ 

έχει τα χαμηλότερα ποσοστά στα χαρακτηριστικά «Διαμόρφωσης κοινοτήτων, 

περιβαλλόντων συνεργασίας»  και «Συλλογικής δράσης, απεργίας, ίσως ακτιβισμός».  

Τέλος, σε όλους τους πυρήνες μεταφέρονται ομιλίες τρίτων προσώπων με μόνο 

τον πυρήνα 1 να το έχει σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό. 

 
 
 

6.5.5 Κωδικοποίηση 2ου σταδίου  

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας σε ό,τι αφορά την κωδικοποίηση του 

πρώτου σταδίου επί ενός συνόλου προεπιλεγμένων κόμβων (McMillan, 2000)  

αξιολογούνται ως ενθαρρυντικά για την συνέχιση της έρευνας. Παρά το ότι οι αρχικοί 

κόμβοι επελέγησαν δίχως να έχει προηγηθεί ανάγνωση του υλικού, εντούτοις οι 

σχηματισμένοι πυρήνες δείχνουν να περιλαμβάνουν ιστολόγια των οποίων των 

περιεχόμενο περιέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο με όρους  συχνότητας 

εμφάνισης όσο και έκτασης που σε αρκετές των περιπτώσεων τους διαφοροποιεί έναν 

πυρήνα από τους άλλους και του προσδίδει κατ’ αυτήν την έννοια μια ιδιαίτερη 

ταυτότητα. 

Κατά το διάστημα λοιπόν που λάμβανε χώρα η κωδικοποίηση 1ου σταδίου, 

άρχισαν όπως έχει αναφερθεί να ανιχνεύονται και άλλοι κόμβοι, οι οποίοι πλέον 

σχετίζονται με το περιεχόμενο των ιστολογίων αυτό καθ’ αυτό. Οι κόμβοι αυτοί 

κατατάσσονται ποιοτικά σε 2 συστήματα:  
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• το σύστημα των κόμβων που αναφέρονται στα κόμματα και τους πολιτικούς 

τους και 

•  το σύστημα των κόμβων μιας ευρύτερης γενικής θεματολογίας που απορρέει 

από το περιεχόμενο των ιστολογίων που εξετάζονται.  

 
Η κωδικοποίηση του 2ου και του 3ου (κωδικοποίηση εμφάνισης ή emergent 

coding) σταδίου θα γίνει χρησιμοποιώντας τα 2 παραπάνω συστήματα κόμβων   

 
 
 

6.5.5.1 Σύστημα κόμβων κωδικοποίησης  2ου σταδίου 

Κατά την δεύτερη  αυτή φάση της κωδικοποίησης επιλέχθηκαν κόμβοι που 

σχετίζονται με τα πολιτικά κόμματα και την ηγεσία τους. Πιο συγκεκριμένα, 

ορίζονται σαν κόμβοι όλες οι αναφορές στα τότε μεγάλα (βάσει των ποσοστών τους 

στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές)  κόμματα, είτε θετικές, είτε αρνητικές, είτε 

ουδέτερες (απλές αναφορές) στο ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, 

τη Δημοκρατική Αριστερά, το ΛΑΟΣ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Επιπρόσθετα, 

επιλέγονται ως κόμβοι και οι αναφορές στην Δημοκρατική Συμμαχία διότι 

καταλαμβάνει ένα άξιο μελέτης ποσοστό στην πολιτική συζήτηση που διεξάγεται στο 

μέσω των ιστολογίων, προφανώς  λόγω του νεοσύστατου του χαρακτήρα του και του 

πρότερου πολιτικού βίου του ιδρυτικού της πολιτικού προσώπου.  Στις παραπάνω 

αναφορές τονίζεται ότι περιλαμβάνονται και οι αναφορές στους πολιτικούς αρχηγούς 

των κομμάτων αυτών.  

Επίσης, ανεξάρτητα από τις αναφορές στα προαναφερθέντα κόμματα, ορίζονται  

ως κόμβοι και οι αναφορές στην Αριστερά γενικά σαν ιδεολογία (όταν δεν 

διευκρινίζεται για ποιο συγκεκριμένα κόμμα της Αριστεράς πρόκειται).  

 Δεδομένου ότι στο NVIVO 8 είναι δυνατή και η συγχώνευση κόμβων (merge), 

από τα παραπάνω προέκυψαν συνδυαστικά και οι κόμβοι των αναφορών σε ένα 

κόμμα γενικά, είτε πρόκειται για αρνητικές, είτε για θετικές, είτε για ουδέτερες 

αναφορές. 

Ειδικά για την περίπτωση του κυβερνώντος κόμματος, που κατά την περίοδο 

που εξετάζεται ήταν το ΠΑΣΟΚ, ορίστηκαν σαν κόμβοι και οι αναφορές (θετικές, 

αρνητικές και ουδέτερες) στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια ορίστηκαν 
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και οι κόμβοι γενικής αναφοράς στο ΠΑΣΟΚ σαν αποτέλεσμα συγχώνευσης των 

παραπάνω κόμβων (ΠΑΣΟΚ και Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ).  

Τέλος, ορίστηκαν σαν κόμβοι και οι αναφορές (θετικές, αρνητικές και 

ουδέτερες) στους πολιτικούς αρχηγούς του κυβερνώντος κόμματος (του 

πρωθυπουργού Γ. Α. Παπανδρέου) και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

(του Α. Σαμαρά). Και εδώ ορίστηκαν εκ νέου κόμβοι που προέκυψαν από τη 

συγχώνευση των αναφορών στα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας 

και των αντίστοιχων αναφορών στους πολιτικούς τους αρχηγούς. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται με τυχαία σειρά όλοι οι κόμβοι που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την κωδικοποίηση του  σταδίου αυτού καθώς και ο  αριθμός 

των ιστολογίων  εντός των οποίων συναντώνται  και των αντίστοιχων αναφορών. 

 
 
α/α Κόμβος Ιστολόγια αναφορές 

1 Ουδέτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 21 32 
2 αρνητική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 29 72 
3 Θετική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 5 6 
4 Αναφορά στο ΠΑΣΟΚ (Merge των 1,2,3) 40 109 
5 Ουδέτερη αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 7 8 
6 Αρνητική  αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 30 67 
7 Θετική αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 0 0 
8 Αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (Merge των 5,6,7) 34 75 

9 Γενική Αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ή στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ  
(Merge των 4, 8) 48 175 

10 Ουδέτερη αναφορά στον Γ. Παπανδρέου 19 44 
11 Αρνητικός σχολιασμός για Γ. Παπανδρέου 30 66 
12 Θετικός σχολιασμός για Γ. Παπανδρέου 4 6 
13 Γενική αναφορά στον Γ. Παπανδρέου (Merge των 10,11,12) 38 115 

14 
Γενική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ή Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή Γ. 
ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ 
(Merge των 9, 13) 

49 216 

15 Ουδέτερη αναφορά στην ΝΔ 14 29 
16 αρνητική αναφορά στη ΝΔ 25 57 
17 θετική αναφορά στη ΝΔ  5 8 
18 Γενική αναφορά στη ΝΔ (Merge των 15, 16, 17)  34 91 
19 Ουδέτερη αναφορά στον Α.Σαμαρά 23 60 
20 Αρνητικός σχολιασμός για τον Α. Σαμαρά 5 13 
21 Θετικός σχολιασμός για τον Α. Σαμαρά 6 20 
22 Γενική αναφορά στον Α. Σαμαρά (Merge των 19,20,21) 24 92 
23 Γενική αναφορά ΝΔ ή Σαμαρά (Merge των 18,22) 40 172 
24 Ουδέτερη αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 14 23 
25 Αρνητική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 12 25 
26 Θετική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 1 1 
27 Αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα (Merge των 24,25,26) 21 49 
28 Ουδέτερη αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά ή στον Φ. Κουβέλη 2 2 
29 Αρνητική αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά ή στον Φ. Κουβέλη 1 1 
30 Θετική αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά ή στον Φ. Κουβέλη 1 1 

31 Αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά ή στον Φ. Κουβέλη  
(Merge 28,29,30) 4 4 

32 Ουδέτερη αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 21 45 
33 Αρνητική αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 4 4 
34 Θετική αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 3 5 
35 Αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα  (Merge 32,33,34) 23 54 
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36 Ουδέτερη αναφορά στην Αριστερά   13 28 
37 Αρνητική αναφορά για την Αριστερά 13 4 
38 Θετική αναφορά για την Αριστερά 1 1 
39 Αναφορά στην Αριστερά (Merge 36,37,38) 20 43 
40 Γενική αναφορά στην Αριστερά (Merge 27, 31, 35, 39) 38 140 
41 Ουδέτερη αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή στον Γ. Καρατζαφέρη 15 35 
42 Αρνητική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ  ή στον Γ. Καρατζαφέρη 12 28 
43 Θετική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή στον Γ. Καρατζαφέρη 5 6 
44 Αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή στον Γ. Καρατζαφέρη (Merge 41,42,43) 25 64 

45 Ουδέτερη Αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία ή στη Ντ. 
Μπακογιάννη 10 22 

46 αρνητική αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία ή στη Ντ. Μπακογιάννη 5 7 
47 θετική αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία ή στη Ντ. Μπακογιάννη 2 2 

48 Αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία ή στη Ντ. Μπακογιάννη 
 (Merge 45,46,47) 13 29 

 
Πίνακας 44: αριθμός ιστολογίων και αναφορές του 2ου σταδίου κωδικοποίησης 

(ταξινόμηση κατά φθίνοντα αριθμό ιστολογίων όπου συναντώνται) 
 
 

Μετά την κωδικοποίηση των δεδομένων επί του παραπάνω συστήματος  

κόμβων διενεργήθηκαν οι έρευνες (queries) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στις παραγράφους που ακολουθούν αφού προηγουμένως ελεγχθεί η αξιοπιστία της 

κωδικοποίησης και για αυτό το στάδιο. 

 
 

6.5.5.2 Έλεγχος αξιοπιστίας Α.Π. 2ου σταδίου μεταξύ 2 κριτών με το 
δείκτη kappa 

Όπως και στο 1ο στάδιο κωδικοποίησης, ο δεύτερος κριτής εκπαιδεύτηκε πάνω 

στο σύστημα κόμβων του 2ου σταδίου (εξαιρέθηκαν για προφανείς λόγους οι κόμβοι 

που προέκυψαν από συγχώνευση) και του ανατέθηκε και εδώ να εντοπίσει αν οι 

κόμβοι αυτοί  εντοπίζονται στα  62 ιστολόγια ή όχι. Για κάθε κόμβο έγινε έλεγχος 

αξιοπιστίας με τον δείκτη  kappa και τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 
α/α Κόμβος Kappa 

1 Ουδέτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ  0,724750 
2 αρνητική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ  0,741935 
3 Θετική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ  0,573002 
4 Ουδέτερη αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ  0,621026 
5 Αρνητική  αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ  0,709677 
6 Θετική αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ  Ο κόμβος δεν βρέθηκε 
7 Ουδέτερη αναφορά στον Γ. Παπανδρέου  0,738238 
8 Αρνητικός σχολιασμός για Γ. Παπανδρέου  0,774662 
9 Θετικός σχολιασμός για Γ. Παπανδρέου 0,504792 

10 Ουδέτερη αναφορά στην ΝΔ 0,723214 
11 αρνητική αναφορά στη ΝΔ 0,798918 
12 θετική αναφορά στη ΝΔ  0,521850 
13 Ουδέτερη αναφορά στον Α.Σαμαρά 0,792642 
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14 Αρνητικός σχολιασμός για τον Α. Σαμαρά 0,743801 
15 Θετικός σχολιασμός για τον Α. Σαμαρά 0,678756 
16 Ουδέτερη αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 0,713342 
17 Αρνητική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 0,669710 
18 Θετική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 0 
19 Ουδέτερη αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά ή στον Φ. Κουβέλη 0,791946 
20 Αρνητική αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά ή στον Φ. Κουβέλη 0 
21 Θετική αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά ή στον Φ. Κουβέλη 0,659340 
22 Ουδέτερη αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 0,745005 
23 Αρνητική αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 0,566433 
24 Θετική αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 0,467811 
25 Ουδέτερη αναφορά στην Αριστερά   0,805337 
26 Αρνητική αναφορά για την Αριστερά 0,763358 
27 Θετική αναφορά για την Αριστερά 0,659340 
28 Ουδέτερη αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή στον Γ. Καρατζαφέρη 0,560283 
29 Αρνητική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ  ή στον Γ. Καρατζαφέρη 0,749596 
30 Θετική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή στον Γ. Καρατζαφέρη 0,900321 

31 Ουδέτερη Αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία ή στη Ντ. 
Μπακογιάννη 0,761538 

32 αρνητική αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία ή στη Ντ. Μπακογιάννη 0,782456 
33 θετική αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία ή στη Ντ. Μπακογιάννη 0 

 
Πίνακας 45: Συμφωνία κριτών με βάση τον δείκτη Κappa για τους  κόμβους του 2ου σταδίου 

  
 
 
 

Σύνολο Κόμβων Βαθμός συμφωνίας 
μεταξύ κριτών 

4 Μέτρια συμφωνία 
24 Σημαντική συμφωνία 
2 Σχεδόν απόλυτη συμφωνία 
4 Καμία συμφωνία 

 
Πίνακας 46: Αντιστοιχία κόμβων 2ου σταδίου και βαθμού συμφωνίας 

 κριτών με βάση τον δείκτη kappa 
 
 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι στο 73% των κόμβων είχαμε 

σημαντική συμφωνία, σε 12% μέτρια συμφωνία, και σε ποσοστό μικρότερο του 1% 

δεν είχαμε καθόλου συμφωνία.  μεταξύ της κωδικοποίησης των 2 κριτών. Και εδώ  η 

μέτρια συμφωνία αφορά κόμβους με αρκετά χαμηλή παρουσία. Τα παραπάνω 

υποδεικνύουν την αξιοπιστία της αρχικής κωδικοποίησης του 2ου σταδίου και τα 

αποτελέσματα της κωδικοποίησης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 
 

6.5.6 Αποτελέσματα κωδικοποίησης 2ου σταδίου 

6.5.6.1 Πίνακες παρουσίας κόμβου και αριθμού αναφορών στα ιστολόγια 
ανά ομάδα 
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Για την καλύτερη εποπτεία των αποτελεσμάτων και της διενέργειας των 

παραπάνω ερευνών επί του κωδικοποιημένου υλικού, οι κόμβοι του σταδίου αυτού 

ομαδοποιήθηκαν εννοιολογικά  κάτω από μια ιεραρχημένη δομή, όπως υπαγορεύει το 

NVIVO 8 σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι και σε αυτό το στάδιο θέτουμε 

σαν αρχική υπόθεση (McMillan 2000) αυτόν  καθαυτόν τον  σχηματισμό των 

πυρήνων ιστολογίων, ο οποίος ερευνάται μέσω της Α. Π. για το αν έχει και διακριτή 

ποιοτική υπόσταση. Σκοπός της έρευνας και εδώ είναι η ανίχνευση ποιοτικών 

γνωρισμάτων σε ιστολόγια που ανήκουν στον ίδιο πυρήνα και κατά συνέπεια 

διαφορών σε ιστολόγια που ανήκουν σε διαφορετικούς πυρήνες.  Τα αποτελέσματα 

απεικονίζονται σε πίνακες ώστε να είναι πιο άμεση η εποπτεία τους προς ανίχνευση 

της ορθότητας της αρχικής υπόθεσης και εκπλήρωσης του στόχου της έρευνας.  

 

 
 

Πίνακας 47: Αριθμός ιστολογίων που περιέχουν όλους τους κόμβους του 2ου σταδίου  ανά ομάδα 
ιστολογίων             
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Στον παραπάνω πίνακα δίνεται ο αριθμός των ιστολογίων που περιέχουν τους 

κόμβους αναφορών (θετικών, αρνητικών ουδέτερων ή μαζί και των τριών αυτών 

ειδών, συγχωνευμένων)  στα κόμματα και τους αρχηγούς τους ανά πυρήνα. 

Σκιαγραφημένα με παρουσιάζονται τα κελιά των πινάκων όπου το αριθμητικό 

εύρημα χρήζει προσοχής καθώς μπορεί να υποδεικνύει μια συγκριτικά μεγάλη ή μια 

μέγιστη ή ελάχιστη τιμή, η οποία βέβαια έχει νόημα αν συνδυαστεί και με τον αριθμό 

των αντίστοιχων αναφορών του κόμβου. 

 

 
         

Πίνακας 48: Αριθμός αναφορών όλων των κόμβων του 2ου σταδίου  ανά ομάδα ιστολογίων 
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Σε πλήρη αντιστοιχία με τον παραπάνω πίνακα δίνεται και ο πίνακας που 

περιέχει τις αναφορές κάθε κόμβου ανά πυρήνα. Το κίτρινο χρώμα στα κελιά 

βρίσκεται σε λογική σύνδεση με το αντίστοιχο κελί του παραπάνω πίνακα, το οποίο 

περιέχει μεγάλο ή μέγιστο συγκριτικά ποσοστό ιστολογίων που εμπεριέχουν κάποιο 

κόμβο. 

Για εποπτική διευκόλυνση παρουσιάζονται και οι ακόλουθοι πίνακες που 

φωτίζουν τα αποτελέσματα των ερευνών από διαφορές οπτικές γωνίες. Αρχικά 

παρουσιάζεται ο πίνακας 49  του οποίου τα κελιά περιέχουν τον αριθμό (και όπου 

θεωρείται ότι υπάρχει αξιόλογο αριθμητικό εύρημα και το αντίστοιχο ποσοστό) των  

ιστολογίων που περιέχουν τους κόμβους ουδέτερων αναφορών ανά πυρήνα. Το 

κίτρινο χρώμα όπως και παραπάνω υποδηλώνει αριθμητικό εύρημα που χρήζει 

προσοχής. 

 

          
Πίνακας 49: ιστολόγια που περιέχουν τους κόμβους ουδέτερων αναφορών ανά ομάδα ιστολογίων 

 
Ακολουθεί ο πίνακας 50 του οποίου τα κελιά περιέχουν τον αριθμό των 

ιστολογίων (και όπου θεωρείται ότι υπάρχει αξιόλογο αριθμητικό εύρημα το 

αντίστοιχο ποσοστό) που περιέχουν τους κόμβους αρνητικών αναφορών ανά πυρήνα. 
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Πίνακας 50: ιστολόγια που περιέχουν τους κόμβους αρνητικών αναφορών ανά ομάδα ιστολογίων 

 
Ομοίως και  ο πίνακας 51 με τους αριθμούς των ιστολογίων που περιέχουν τον 

αριθμό (και όπου θεωρείται ότι υπάρχει αξιόλογο αριθμητικό εύρημα το αντίστοιχο 

ποσοστό) των  ιστολογίων που περιέχουν τους κόμβους θετικών αναφορών ανά 

πυρήνα. 

 

 
Πίνακας 51: ιστολόγια που περιέχουν τους κόμβους θετικών αναφορών ανά ομάδα ιστολογίων 
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Τέλος, δίνεται ο πίνακας 52 των ιστολογίων που περιέχουν τον αριθμό των  

ιστολογίων που περιέχουν τους κόμβους γενικών  αναφορών ανά πυρήνα και στο 

δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων. 

 

 
Πίνακας 52: ιστολόγια που περιέχουν τους κόμβους γενικών αναφορών ανά ομάδα ιστολογίων  

 
 
 

 
 

Πίνακας 53: ιστολόγια που περιέχουν τους κόμβους αναφορών στους πολιτικούς αρχηγούς                 
του κυβερνώντος κόμματος και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανά ομάδα ιστολογίων 
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Στον πίνακα  53 δίνεται το πλήθος των ιστολογίων που περιέχουν κόμβους 

γενικής, αρνητικής, θετικής ή ουδέτερης αναφοράς στους πολιτικούς αρχηγούς του 

κυβερνώντος κόμματος και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της 

περιόδου που το περιεχόμενο των ιστολογίων εξετάζεται. Περιλαμβάνονται και οι 

κόμβοι που προέκυψαν από τη συγχώνευση κόμβων αναφορών στους δύο πολιτικούς 

αρχηγούς και τα κόμματα τους. 

Όπως προαναφέρθηκε βασική προσέγγιση στα ερωτήματα της παρούσης 

έρευνας γίνεται με την ανίχνευση ή μέγιστων (ποσοστών ή αριθμού αναφορών) ή  

μεγάλων τιμών κάποιων κόμβων στους πυρήνες σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή 

σε άλλους πυρήνες. Εξετάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο εάν έτσι διαφοροποιείται στο 

σύνολο του κάποιος ή κάποιοι πυρήνες με βάση τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, 

αναφορικά με το σύστημα κόμβων αυτού του σταδίου.   

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κόμβοι που απαντούν σε υψηλά ποσοστά στα 

ιστολόγια κάποιων πυρήνων, ο αριθμός των αναφορών τους και  η αντίστοιχη έκταση 

που οι κόμβοι αυτοί καταλαμβάνουν. 

 

6.5.6.2   Παρουσίαση κόμβων που διακρίνονται,  αναφορές τους και 
γραφήματα έκτασης (coverage στην ορολογία του  NVIVO) 

Ο κόμβος «Γενικές αναφορές στα κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά 

γενικά» εμφανίζει μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 1 με το να εμπεριέχεται 

στο 57% των ιστολογίων του  μέσω 65 αναφορών που εμφανίζονται με διάμεσο 

συχνότητας  5 φορές σε κάθε ιστολόγιο. Ο κόμβος καταλαμβάνει  διάμεσο έκταση 

4,16% σε κάθε ιστολόγιο. Το ποσοστό είναι επί των συνολικών δεδομένων κάθε 

ιστολογίου.   

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενικές αναφορές στα 
κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά" στα 

ιστολόγια του πυρήνα 1 ( φθίνουσα σειρά) 
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p=0,01

 

Έκταση Κόμβου "Γενικές αναφορές στα κόμματα της 
Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά", στα ιστολόγια του 

πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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p=0

 
                                  (α)                                                                              (β) 
Γραφήματα  26 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενικές αναφορές στα 

κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά»  στον πυρήνα 1 
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Εμφανίζει όμως μέγιστο ποσοστό ιστολογίων που εμφανίζεται σε αυτά του 

πυρήνα 3. Εκεί εντοπίζεται στο 67% των ιστολογίων του  μέσω 42 αναφορών οι 

οποίες εμφανίζονται με  διάμεσο συχνότητα 2 αναφορές ανά ιστολόγιο. Επίσης 

καταλαμβάνουν  διάμεσο έκταση 0,89% σε κάθε ιστολόγιο (ποσοστό επί των 

συνολικών δεδομένων του). 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενικές αναφορές στα 
κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά" στα 

ιστολόγια του πυρήνα 3 ( φθίνουσα σειρά) 
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Έκταση Κόμβου "Γενικές αναφορές στα κόμματα της Αριστεράς 
και στην Αριστερά γενικά" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 

(φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 
Γραφήματα  27 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενικές αναφορές στα 

κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά»  στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Γενικές αναφορές στην Αριστερά» εμφανίζει μέγιστο αριθμό 

αναφορών  στον πυρήνα 1 με 23 αναφορές  στο 33% των ιστολογίων. Ο κόμβος 

εμφανίζεται με   διάμεσο συχνότητα  3 παρουσίες ανά ιστολόγιο και καταλαμβάνει 

διάμεσο έκτασης 2,25 % σε κάθε ιστολόγιο. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενικές αναφορές στην 
Αριστερά" στα ιστολόγια του πυρήνα 1 ( φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος=3
p=0,01

 

Έκταση Κόμβου "Γενικές αναφορές στην Αριστερά" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 
Γραφήματα  28 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενικές αναφορές στην 

Αριστερά»  στον πυρήνα 1 
 
 

Ο κόμβος «Γενικές αναφορές στο ΛΑΟΣ» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό 

ιστολογίων που εμφανίζεται σε αυτά του πυρήνα 3 με το να εμπεριέχεται στο 67% 
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των ιστολογίων του.  Καταγράφηκαν 29 αναφορές με διάμεσο συχνότητα  εμφάνισης 

τις 2 αναφορές ανά ιστολόγιο. Καταλαμβάνει  διάμεσο έκταση 1,77% επί των 

δεδομένων κάθε ιστολογίου σε κάθε ιστολόγιο. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενικές αναφορές στο 
ΛΑΟΣ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 ( φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος=2
p=0,001

 

Έκταση Κόμβου "Γενικές αναφορές στο ΛΑΟΣ" στα ιστολόγια 
του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 
Γραφήματα  29 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενικές αναφορές στο 

ΛΑΟΣ»  στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Γενικές αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό 

παρουσίας σε  ιστολόγια   αλλά και μέγιστο συνολικό αριθμό αναφορών σε αυτά του 

πυρήνα 3.  Εντοπίζεται στο 44% των ιστολογίων του  με  23 συνολικές αναφορές 

διάμεσου συχνότητας 1,5 αναφορά ανά ιστολόγιο. Ο κόμβος καταλαμβάνει διάμεσο 

έκταση 0,89% σε κάθε ιστολόγιο. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενικές αναφορές στο 
ΣΥΡΙΖΑ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 ( φθίνουσα σειρά) 
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(18)
διάμεσος=1,5
p=0

 

Έκταση Κόμβου "Γενικές αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 
Γραφήματα  30 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενικές αναφορές στο 

ΣΥΡΙΖΑ» στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Ουδέτερες αναφορές στο ΚΚΕ» εμφανίζει μέγιστο αριθμό 

αναφορών  στον πυρήνα 1 με 23 συνολικές αναφορές. Η  διάμεσος συχνότητα 

εμφάνισης  είναι 2,5 παρουσίες ανά ιστολόγιο στο 28% των ιστολογίων του  που τον 

περιέχει. Καταλαμβάνει  διάμεσο έκταση 1,9% σε κάθε ιστολόγιο. 
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Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Ουδέτερες αναφορές 
στο ΚΚΕ" στα ιστολόγια του πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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πυρήνας 1 (21)
διάμεσος=2,5 
p=0,016

 

Έκταση Κόμβου "Ουδέτερες αναφορές στο ΚΚΕ" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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p=0,006

 
                                  (α)                                                                              (β) 
Γραφήματα  31 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Ουδέτερες αναφορές στο 

ΚΚΕ» στον πυρήνα 1 
  
 
 

Ο κόμβος «Ουδέτερες αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ» εμφανίζει μέγιστο αριθμό 

αναφορών  στον πυρήνα 1 με 11 αναφορές  ομοιόμορφα κατανεμημένες, διαμέσου 

συχνότητας 3 και με  παρουσίες στο 24% των ιστολογίων που εντοπίζονται, 

καταλαμβάνοντας έκταση με διάμεσο τιμή 1,24 % επί των δεδομένων κάθε 

ιστολογίου. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Ουδέτερες αναφορές 

στο ΣΥΡΙΖΑ" στα ιστολόγια του πυρήνα 1 
(φθίνουσα σειρά) 
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p=0,215

 

Έκταση Κόμβου "Ουδέτερες αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ" 
στα ιστολόγια του πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  32 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου  «Ουδέτερες αναφορές στο 

ΣΥΡΙΖΑ» στον πυρήνα 1 
 
 
 

Ο κόμβος «Γενική αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό ιστολογίων που εμφανίζεται αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά 

του πυρήνα 3. Εντοπίζεται   στο 72% των ιστολογίων του  μέσω 36 συνολικών 

αναφορών. Εμφανίζεται με  διάμεσο συχνότητα 2 αναφορές ανά ιστολόγιο και  
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καταλαμβάνει διάμεσο έκταση 2,45% επί των δεδομένων κάθε ιστολογίου σε κάθε 

ιστολόγιο. 

 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενική αναφορά 
στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ" στα ιστολόγια του πυρήνα 

3  (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος=2 
p=0

 

Έκταση Κόμβου "Γενική αναφορά στην Κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  33 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενική αναφορά στην 

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ»   στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Γενική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό 

ιστολογίων που εμφανίζεται αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά του πυρήνα 

3. Εμφανίζεται στο 88% των ιστολογίων του  μέσω 56 συνολικών αναφορών. 

Καταγράφηκε  διάμεσος συχνότητα εμφάνισης  2 αναφορές ανά ιστολόγιο. 

Καταλαμβάνει  διάμεσο έκταση 3,93% σε κάθε ιστολόγιο. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενική αναφορά 

στο ΠΑΣΟΚ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3  
(φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος=2 
p=0

 

Έκταση Κόμβου "Γενική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  34 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενική αναφορά στο 

ΠΑΣΟΚ»  στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Γενική αναφορά στη ΝΔ» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό παρουσίας σε 

ιστολόγια  αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά του πυρήνα 3 με το να 

εμπεριέχεται στο 72% των ιστολογίων του.  Μετρήθηκαν  44 αναφορές που 
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εμφανίζονται με διάμεσο συχνότητα μια αναφορά ανά ιστολόγιο καταλαμβάνοντας  

διάμεσο έκταση 1,75% επί των δεδομένων κάθε ιστολογίου σε κάθε ιστολόγιο. 

 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενική αναφορά στη 
ΝΔ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3  (φθίνουσα σειρά) 
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p=0

 

Έκταση Κόμβου "Γενική αναφορά στη ΝΔ" στα ιστολόγια 
του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  35 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενική αναφορά στη ΝΔ»   

στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Αρνητικές αναφορές στα κόμματα της Αριστεράς και στην 

Αριστερά γενικά» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό παρουσίας ιστολογίων   σε αυτά του 

πυρήνα 2. Εμπεριέχεται στο 44% των ιστολογίων του  μέσω 12 ομοιόμορφα 

κατανεμημένων αναφορών με διάμεσο συχνότητα εμφάνισης μια αναφορά ανά 

ιστολόγιο που καταλαμβάνει  διάμεσο έκταση 1,22% επί των δεδομένων κάθε 

ιστολογίου. Η ποσοστιαία έκταση του κόμβου κατανέμεται ομοιόμορφα στα 

ιστολόγια που ο κόμβος εμφανίζεται. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αρνητικές 
αναφορές στα κόμματα της Αριστεράς και στην 
Αριστερά γενικά" στα ιστολόγια του πυρήνα 2 
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p=0,139

 

Έκταση Κόμβου "Αρνητικές αναφορές στα κόμματα 
της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 2 (φθίνουσα σειρά) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7

αύξων αριθμός blog στο cluster

έκ
τα
ση

 % πυρήνας 2 (21)
διάμεσος=1,22 
p=0,145

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  36 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αρνητικές αναφορές στα 

κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά»  στον πυρήνα 2 
 
 

Εμφανίζει όμως μέγιστο αριθμό αναφορών  στον πυρήνα 3 με 20 αναφορές  

διαμέσου συχνότητας την μία παρουσία στο 39% των ιστολογίων του  που 

εμφανίζεται και διαμέσου έκτασης 0,68% σε κάθε ιστολόγιο. 
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Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αρνητικές αναφορές 
στα κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά" 

στα ιστολόγια του πυρήνα 3 ( φθίνουσα σειρά) 
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Έκταση Κόμβου "Αρνητικές αναφορές στα κόμματα 
της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  37 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αρνητικές αναφορές στα 

κόμματα της Αριστεράς και στην Αριστερά γενικά»  στον πυρήνα 3 
 

 

Ο κόμβος «Θετική αναφορά στη ΝΔ» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό ιστολογίων 

που εμφανίζεται αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά του πυρήνα 3 

δεδομένου ότι δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού. Στα ιστολόγια που εντοπίζεται 

ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή. Εμπεριέχεται στο 28% των ιστολογίων του  μέσω 

8 αναφορών διαμέσου συχνότητας την μία  αναφορά ανά ιστολόγιο η οποία 

καταλαμβάνει διάμεσο έκταση 0,72% επί των δεδομένων κάθε ιστολογίου. Η 

ποσοστιαία έκταση που ο κόμβος καταλαμβάνει ακολουθεί και αυτή ομοιόμορφη 

κατανομή. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Θετική αναφορά στη 
ΝΔ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος=1 
p=0,211

 

Έκταση Κόμβου "Θετική αναφορά στη ΝΔ" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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p=0,057

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  38 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Θετική αναφορά στη ΝΔ»  

στον πυρήνα 3 
 

Σε ό,τι αφορά τους κόμβους που έχουν να κάνουν μεμονωμένα με τους 

πολιτικούς αρχηγούς του τότε κυβερνώντος κόμματος και της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, ο κόμβος «Γενική αναφορά στον Γ. Παπανδρέου» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό ιστολογίων που εμφανίζεται αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά 
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του πυρήνα 3. Εμφανίζεται στο 72% των ιστολογίων του  μέσω 50 αναφορών που 

εμφανίζονται με διάμεσο συχνότητα 3 αναφορές ανά ιστολόγιο. Καταλαμβάνουν 

διάμεσο έκταση 2,64% επί των δεδομένων κάθε ιστολογίου, σε κάθε ιστολόγιο. 

 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενική αναφορά 
στον ΓΑΠ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 
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p=0

 

Έκταση Κόμβου "Γενική αναφορά στον ΓΑΠ" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  39 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενική αναφορά στον Γ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ»  στον πυρήνα 3 
 
 

Αντίστοιχα, ο κόμβος «Γενική αναφορά στον Α. Σαμαρά» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό ιστολογίων που εμφανίζεται αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά 

του πυρήνα 3. Εμφανίζεται στο 78% των ιστολογίων του  μέσω 55 αναφορών 

διαμέσου συχνότητας τις 3 αναφορές ανά ιστολόγιο.  Ο κόμβος καταλαμβάνει   

διάμεσο έκταση 4,65% σε κάθε ιστολόγιο. 

 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενική αναφορά 
στον Α. Σαμαρά" στα ιστολόγια του πυρήνα 3
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Έκταση Κόμβου "Γενική αναφορά στον Α. Σαμαρά" 
στα ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  40 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενική αναφορά στον Α. 

Σαμαρά»  στον πυρήνα 3 
 
 

Από του υπόλοιπους, ξεχωρίζει ο  κόμβος «Αρνητική αναφορά στον Γ. 

Παπανδρέου» ο οποίος εμφανίζει μέγιστο ποσοστό παρουσίας σε ιστολόγια   αλλά 

και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά του πυρήνα 3. Εντοπίζεται στο 67% των 

ιστολογίων του  μέσω 34 αναφορών που εμφανίζονται με διάμεσο συχνότητα 2 
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αναφορές ανά ιστολόγιο. Ο κόμβος καταλαμβάνει   διάμεσο έκταση 1,835% επί των 

δεδομένων κάθε ιστολογίου σεκάθε ιστολόγιο. 

 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αρνητική αναφορά 
στον ΓΑΠ" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 
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p=0,002

 

Έκταση Κόμβου "Αρνητική αναφορά στον ΓΑΠ" στα 
ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  41 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αρνητική αναφορά στον Γ. 

Παπανδρέου»  στον πυρήνα 3 
 
 

Τέλος, σε ό,τι αφορά κόμβους που έχουν να κάνουν με τους πολιτικούς 

αρχηγούς του κυβερνώντος κόμματος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε 

συνδυασμό με τα κόμματα τους, ο κόμβος «Γενική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ή στην 

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή στον Γ. Παπανδρέου» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό ιστολογίων 

που εμφανίζεται αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε αυτά του πυρήνα 3 με το να 

εμπεριέχεται στο 89% των ιστολογίων του  μέσω 101 αναφορών διαμέσου 

συχνότητας τις 6,5 αναφορές ανά ιστολόγιο.  Ο κόμβος καταλαμβάνει  διάμεσο 

έκταση 5,64% σε κάθε ιστολόγιο. 

 
 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενική αναφορά στο 
ΠΑΣΟΚ ή στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή στον ΓΑΠ" 
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Έκταση Κόμβου "Γενική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ή 
στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή στον ΓΑΠ" στα ιστολόγια 

του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα  42 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενική αναφορά στο 

ΠΑΣΟΚ ή στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή στον Γ. Παπανδρέου»  στον πυρήνα 3 
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Αντίστοιχα, ο κόμβος «Γενική αναφορά ΝΔ ή στον Α. Σαμαρά» εμφανίζει 

μέγιστο ποσοστό παρουσίας σε ιστολόγια   αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών σε 

αυτά του πυρήνα 3 με το να εμπεριέχεται στο 89% των ιστολογίων του.  

Εντοπίστηκαν  92 αναφορές με  διάμεσο συχνότητα εμφάνισης τις  3,5 αναφορές ανά 

ιστολόγιο. Ο κόμβος  καταλαμβάνει  διάμεσο έκτασης 7,5% σε κάθε ιστολόγιο.   

 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Γενική αναφορά ΝΔ 
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Έκταση Κόμβου "Γενική αναφορά ΝΔ ή στον 
Α.Σαμαρά" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 (φθίνουσα 

σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 
 
Γραφήματα  43 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Γενική αναφορά ΝΔ ή στον 

Α.Σαμαρά» στον πυρήνα 3 
 
 

Στην επόμενη παράγραφο επιχειρείται η παρουσίαση συνοπτικά  των παραπάνω 

παρατηρήσεων. 

 
 

6.5.7 Παρατηρήσεις επί των  αποτελεσμάτων 

Τα ευρήματα της κωδικοποίησης πάνω στους κόμβους πολιτικής θεματολογίας 

παρατίθενται συνοπτικά στην επόμενη παράγραφο. 

 
 

6.5.7.1 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων 

Βλέποντας τα νούμερα στους παραπάνω πίνακες και τα γραφήματα παρατηρεί 

κανείς ότι: 

 
• Οι γενικές αναφορές στο ΚΚΕ  και στην Αριστερά γενικά είναι στο μέγιστο 

στoν πυρήνα 1 ενώ και γενικές  αναφορές στην ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ είναι σε 

πολύ υψηλά ποσοστά. Τα παραπάνω δίνουν στον πυρήνα 1 ένα ξεκάθαρο 

αριστερό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των ιστολογίων του. 
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Παρόλα αυτά, παντός είδους αναφορές σε κόμματα της αριστεράς και στην 

Αριστερά γενικά συναντώνται κατά περιπτώσεις σε εφάμιλλο και σε 

ορισμένες περιπτώσεις και υψηλότερο ποσοστό στους πυρήνες 2 και 3. 

Προκύπτει το συμπέρασμα δηλαδή, ότι τα αριστερά κόμματα απασχολούν 

ιστολόγια και πέραν αυτών που απαρτίζουν τον πυρήνα 1. Εμφανίζονται δε σε 

μέτρια ποσοστά και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων. 

• Ο πυρήνας 3 εμφανίζει σε μεγάλο ποσοστό ουδέτερες/θετικές/αρνητικές 

αναφορές όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου και της Δημοκρατικής 

Συμμαχίας και του ΛΑΟΣ. Ακόμη και σε ό,τι αφορά τα αριστερά κόμματα και 

την Αριστερά γενικά, συναγωνίζεται ευθέως σε ποσοστά (και στις συνολικές 

αναφορές ξεπερνά) τον πυρήνα 1. 

• Γενικά, σε όλους τους πυρήνες συναντώνται ουδέτερες ή αρνητικές αναφορές 

στα κόμματα. Σπανίζουν οι θετικές αναφορές 

• Οι πυρήνες 2 και 3 προκύπτουν σαν ομάδες ιστολογίων ποικίλου κομματικού 

προσανατολισμού. Οι ουδέτερες/θετικές/αρνητικές αναφορές σε όλα τα 

κόμματα και στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είναι περίπου ομοιόμορφα 

κατανεμημένες και στους 2 πυρήνες. 

• Αν επιχειρηθεί μια σκιαγράφηση του δείγματος των   ιστολογίων που δεν 

ανήκουν σε πυρήνα, διαφαίνεται ότι οι ουδέτερες/θετικές/αρνητικές αναφορές 

σε διάφορα κόμματα πλην του κυβερνώντος και της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης είναι σχετικά μικρή. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το 

ύφος γραφής του υποδηλώνει ότι το δείγμα ιστολογίων του πυρήνα αυτού 

ασχολείται με την επικαιρότητα των 2 μεγάλων (της εποχής εκείνης 

κομμάτων) και λιγότερο με τα υπόλοιπα κόμματα. 

• Σε όλους τους πυρήνες υπάρχει εκτενέστερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και στην 

κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ σε σύγκριση με τις αναφορές σε άλλα κόμματα. Αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι βρίσκεται στην εξουσία σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι κατά την επικρατούσα πολιτική και οικονομική κατάσταση της 

περιόδου που εξετάζεται το κυβερνόν κόμμα λάμβανε συνεχώς αποφάσεις και 

πολιτικές πρωτοβουλίες που ήταν αναπόφευκτο να τύχουν σχολιασμού στην 

πολιτική μπλογκόσφαιρα της χώρας.  

• Ο πυρήνας 1 αριστερού χαρακτήρα περιλαμβάνει στο περιεχόμενο των 

ιστολογίων του σημαντικό αριθμό αρνητικών αναφορών στα κόμματα και 
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αρχηγούς του αριστερού χώρου, γεγονός που πιστοποιεί ότι στον πυρήνα αυτό 

ασκείται κριτική και εντός του αριστερού χώρου που κινείται, παράλληλα με 

την κριτική που ασκείται στα υπόλοιπα κόμματα και ιδιαίτερα στο κυβερνόν 

και αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.  

• Σε ό,τι αφορά τις γενικές αναφορές στους αρχηγούς των τότε 2 μεγάλων 

κομμάτων, αυτές προκύπτουν να είναι μοιρασμένες με ποσοστό κοντά στο 

50%. Στον αριστερό πυρήνα 1 υπάρχουν αρνητικές αναφορές μόνο για τον Γ. 

Παπανδρέου σε ποσοστό περίπου 50% των ιστολογίων ενώ δεν υπάρχουν 

σχεδόν καθόλου για τον Α. Σαμαρά. Στους υπόλοιπους πυρήνες το ποσοστό 

ιστολογίων όπου γίνεται αρνητική αναφορά για τον Γ. Παπανδρέου  ποικίλει 

από 43 έως 67%. Η διαφορά είναι ότι στους πυρήνες 2,3  υπάρχουν αναφορές 

και στους 2 αυτούς πολιτικούς αρχηγούς, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

πολυκομματικού προσανατολισμού φύση των πυρήνων αυτών. Ειδικά στον 

πυρήνα 3 η γενικές αναφορές τόσο στον Γ. Παπανδρέου όσο και στον Α. 

Σαμαρά κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά από όλους τους πυρήνες (78% και 

72% αντίστοιχα) ενώ και οι θετικές αναφορές για τον Γ. Παπανδρέου 

υπάρχουν στο 17% των ιστολογίων, τη στιγμή που σε άλλους πυρήνες τέτοιες 

αναφορές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Τα ευρήματα αυτά δίνουν στον πυρήνα 3 

μια ταυτότητα υπό την οποία δείχνουν  να κατατίθενται όλες οι απόψεις.   

• Συγχωνεύοντας τους κόμβους αναφορών σε Γ. Παπανδρέου-ΠΑΣΟΚ-

κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ όπως και Α. Σαμαρά-ΝΔ η ποικιλομορφία των πυρήνων 

2,3 επιβεβαιώνεται και εδώ. Ειδικά στον πυρήνα 3 υπάρχει απόλυτη 

ισορροπία και για τις δύο αυτές παρατάξεις. Στον πυρήνα 1 οι κόμβοι  Γ. 

Παπανδρέου-ΠΑΣΟΚ-κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ εντοπίζονται σε αρκετά 

μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι κόμβοι Α. Σαμαρά-ΝΔ. Τέλος, στο δείγμα 

του των υπόλοιπων, ο κόμβος Γ. Παπανδρέου-ΠΑΣΟΚ- κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 

εντοπίζεται σε διπλάσια ιστολόγια από ότι εντοπίζεται ο κόμβος Α. Σαμαρά-

ΝΔ. 

 

6.5.7.2 Τα δεδομένα υπό το πρίσμα των  πυρήνων 

Πυρήνας 1 

Ο πυρήνας 1 εμφανίζει μέγιστο σε ποσοστό ιστολογίων που περιέχουν γενικού 

τύπου αναφορές στο ΚΚΕ (38%) και την Αριστερά (33%) ενώ μεγάλο συγκριτικά 
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είναι και το ποσοστό ιστολογίων που περιέχουν γενικού τύπου αναφορές στο 

ΣΥΡΙΖΑ (38% με 16 αναφορές συνολικά),  τη ΔΗΜΑΡ (το μοναδικό ιστολόγιο που 

έχει αναφορά ανήκει σε αυτόν τον πυρήνα) και εν γένει στα αριστερά κόμματα και 

την Αριστερά (57% με 65 αναφορές). Διαφαίνεται ότι «ασκεί κριτική» μέσω 

αρνητικών αναφορών στο ΠΑΣΟΚ (στο 48% των ιστολογίων του με 30 αρνητικές 

αναφορές) και ομοίως στην ΝΔ (στο 29% των ιστολογίων του με 7 αρνητικές 

αναφορές). «Ασχολείται» περισσότερο με το ΠΑΣΟΚ με το 71% των ιστολογίων του 

να κάνουν συνολικά 40 γενικού τύπου αναφορές. Όπως προαναφέρθηκε, το 38% των 

ιστολογίων του ασκεί κριτική και εντός του χώρου της Αριστεράς  μέσω 11 συνολικά 

αρνητικών αναφορών.  

 
Πυρήνες 2,3 

Τα ιστολόγια των πυρήνων 2, 3 όπως έχει ήδη προαναφερθεί ασχολούνται με 

όλα τα κόμματα. Ειδικότερα όμως ο πυρήνας 3 εμφανίζει το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ότι γίνονται αναφορές σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα σε 

συγκριτικά μεγαλύτερα ποσοστά από τα ιστολόγια του πυρήνα 2. Εμφανίζει δηλαδή 

ένα πιο πολυδιάστατο προφίλ σε ό,τι αφορά τους κομματικούς του 

προσανατολισμούς. Μάλιστα, εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό σε γενικές αναφορές 

σε αριστερά κόμματα   και την Αριστερά γενικά με το 72% των ιστολογίων του να 

έχει 42 γενικού τύπου αναφορές.  Ο πυρήνας 1 έχει αντίστοιχο ποσοστό 57% αλλά με 

5 αναφορές. Επίσης στον πυρήνα 3 εντοπίζεται το υψηλότερο ποσοστό ιστολογίων με 

αναφορές στο ΛΑΟΣ,  τη Δημοκρατική Συμμαχία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολυδιάστατος 

χαρακτήρας του πυρήνα 3 του τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι στο 17% των  

ιστολογίων του (μέγιστο ποσοστό σε σχέση με όλους τους πυρήνες) εμφανίζονται 

θετικές αναφορές στο ΠΑΣΟΚ, πράγμα σπάνιο για την οικονομικοπολιτική συγκυρία  

της περιόδου που εξετάζεται.  

Αναζητώντας κάποιες περαιτέρω ποιοτικές διαφορές μεταξύ των πυρήνων 2 και 

3, μπορεί να δει κανείς ότι ο πυρήνας 3 έχει σε μεγαλύτερο ποσοστό των ιστολογίων 

του αρνητικές αναφορές στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (στο 78% των 

ιστολογίων του με 68 αρνητικές αναφορές) σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του  

πυρήνα 2 (63% των ιστολογίων με 26 αρνητικές αναφορές).  Επίσης εμφανίζεται 

αξιόλογη διαφορά και σε ό,τι αφορά γενικού τύπου αναφορές στη ΝΔ, με 72% των 
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ιστολογίων του πυρήνα 3 να κάνουν 44 αναφορές έναντι 63% του πυρήνα 3 και 24  

αναφορές.  

Σε επίπεδο γενικού τύπου αναφορών στους  δύο πολιτικούς αρχηγούς, στον 

πυρήνα 3 εντοπίζονται τα μέγιστα ποσοστά ιστολογίων που τις περιέχουν με 72% και 

50 γενικές αναφορές στον Γ. Παπανδρέου και 78% και 55 αναφορές στον Α. Σαμαρά. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον πυρήνα 2 είναι 63% με 29 αναφορές για τον πρώτο 

και 38% και 19 αναφορές για τον δεύτερο. Τα παραπάνω υποδεικνύουν μάλιστα ότι ο 

πυρήνας 3 είναι ο μόνος πυρήνας που τα  ποσοστά και οι αναφορές στον Α. Σαμαρά 

είναι περισσότερες από τα αντίστοιχα του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου. Επίσης, 

μια άλλη διαφορά των πυρήνων 2, 3 έγκειται στο γεγονός ότι σχετικά  με τον Γ. 

Παπανδρέου, στον πυρήνα 3 από τις 50 γενικές αναφορές που περιέχονται  στο 72% 

των ιστολογίων του το μεγαλύτερο ποσοστό τους (34 αναφορές) είναι αρνητικές, ενώ 

στον πυρήνα 2 από τις  29 γενικές αναφορές  του το μεγαλύτερο ποσοστό τους (20 

αναφορές) είναι ουδέτερες. Αντίστοιχα για τον Α. Σαμαρά, και στους 2 πυρήνες το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών αναφορών είναι ουδέτερες. Διαφαίνεται δηλαδή 

μια πιο κριτική στάση του πυρήνα 3 απέναντι στον τότε πρωθυπουργό σε σχέση με 

τον πυρήνα 2. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των συγχωνευμένων κόμβων ΝΔ-Σαμαρά και 

ΠΑΣΟΚ/Παπανδρέου, στον πυρήνα 3 υπάρχει το μέγιστο ποσοστό ιστολογίων (89%) 

που τους περιέχει με 92 και 101 αναφορές αντίστοιχα). Τα ποσοστά αυτά είναι 

σχεδόν στη χαμηλότερη τους τιμή στον πυρήνα 1 (43% και 67% των ιστολογίων 

αντίστοιχα.).   

 

Δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

Το δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων έχει γενικές αναφορές στο χώρο της  

αριστεράς γενικά  στο 42% των ιστολογίων του. Στο περιεχόμενο αρκετών 

ιστολογίων του δείγματος δηλαδή εντοπίζονται οι σχετικές αναφορές στην Αριστερά 

γενικά αλλά με μικρό αριθμό αναφορών. Στο 43% των ιστολογίων εντοπίζονται  11 

γενικού τύπου αναφορές στη Δημοκρατική Συμμαχία ενώ στο 29% των ιστολογίων 

του εντοπίζονται 12 γενικού τύπου  αναφορές  στο ΛΑΟΣ. Τα δεδομένα αυτά 

δείχνουν ότι η ομάδα αυτή   ασχολείται και με τα 2 αυτά κόμματα. Επίσης σε 4 

ιστολόγια του δείγματος εντοπίζονται 9 γενικού τύπου  αναφορές  στο ΠΑΣΟΚ από 

τις οποίες οι 8 είναι αρνητικές γεγονός που υποδηλώνει την άσκηση έντονης κριτικής, 
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απόρροια του πολιτικού σκηνικού της περιόδου που εξετάζεται. Επισημαίνεται ότι τα 

όποια συμπεράσματα εδώ  αφορούν στο δείγμα των ιστολογίων με τη μεγαλύτερη 

επιρροή από τα 72 του συνόλου.  

 
 

 6.5.7.3  Στατιστικός έλεγχος των αποτελεσμάτων της κωδικοποίησης 2ου 
σταδίου 

Όπως και κατά την κωδικοποίηση του 1ου  σταδίου, τα συμπεράσματα 

βασίστηκαν στις παρατηρήσεις παρουσίας των κόμβων και στον αριθμό των 

αναφορών τους ανά ομάδα. Δημιουργώντας τους πίνακες συνάφειας (Παράρτημα, III 

& IV) των κόμβων του 2ου σταδίου κωδικοποίησης και του αριθμού αναφορών τους 

ανά ομάδα (πυρήνες και δείγμα ετερογενών ιστολογίων) είναι δυνατόν να διενεργηθεί 

και στατιστικός έλεγχος για τυχόν διαφορές ανά ομάδα.  

Σε ό,τι αφορά τις παρουσίες ή όχι ενός κόμβου στα ιστολόγια κάποιας υπό 

εξέταση ομάδας, ο έλεγχος x2   οδήγησε στην καταγραφή στατιστικά σημαντικών 

διαφορών  στα ποσοστά που ένας κόμβος συναντάται σε κάποια ομάδα σε σύγκριση 

με τις άλλες,  στις περιπτώσεις όπου p<0,05. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 54.  Με έντονη γραφή σημειώνονται τα στοιχεία που ξεχωρίζουν (έχουν 

μέγιστη ή ελάχιστη τιμή) σε κάποια ομάδα.  

 
 

 δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 

πυρήνας 1 
(%) 

πυρήνας 2 
(%) 

πυρήνας 3 
(%) p 

Ουδέτερη αναφορά στη 
Δημοκρατική Αριστερά ή στον 
Κουβέλη 

0 0 6,2 5,6 0,634 

Αρνητική αναφορά στη 
Δημοκρατική Αριστερά ή στον 
Κουβέλη 

0 4,8 0 0 0,576 

Θετικη αναφορά στη 
Δημοκρατική Αριστερά ή στον 
Κουβέλη 

14,3 0 0 0 0,046 

Ουδέτερη αναφορά στην 
Αριστερά γενικά 28,6 28,6 6,2 22,2 0,379 
αρνητική αναφορά για την 
Αριστερά 0 23,8 31,2 16,7 0,365 
θετική αναφορά για την 
Αριστερά 0 0 6,2 0 0,404 
Ουδέτερη Αναφορά στην 
Δημοκρατική Συμμαχία ή στη 
Μπακογιάννη 

28,6 4,8 6,2 33,3 0,048 

αρνητική αναφορά στη Ντόρα 
Μπακογιάννη 14,3 4,8 6,2 11,1 0,808 
θετική αναφορά στη Ντόρα 
Μπακογιάννη 14,3 0 0 5,6 0,232 
Ουδέτερη αναφορά στην 0 9,5 12,5 16,7 0,682 
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Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 
Αρνητική  αναφορά στην 
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 57,1 38,1 37,5 66,7 0,233 
Θετική Αναφορά στην 
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 0 0 0 0 - 
Ουδέτερη αναφορά στην ΝΔ 14,3 14,3 18,8 38,9 0,264 
αρνητική αναφορά στη ΝΔ 28,6 28,6 56,2 44,4 0,331 
θετική αναφορά στη ΝΔ 0 0 0 27,8 0,004 
Ουδέτερη αναφορά στο ΚΚΕ ή 
στην Παπαρήγα 28,6 38,1 25 38,9 0,797 
αρνητική αναφορά στο ΚΚΕ 0 4,8 18,8 6,5 0,12 
θετική αναφορά στο ΚΚΕ 0 4,8 12,5 0 0,346 
Ουδέτερη αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ 
ή τον Καρατζαφέρη 14,3 14,3 0 61,1 0,000 
αρνητική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ  
ή Καρατζαφέρη 28,6 28,6 6,2 16,7 0,338 
θετική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή 
Καρατζαφέρη 0 0 6,2 0 0,404 
Ουδέτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 28,6 28,6 31,2 44,4 0,729 
αρνητική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 28,6 19 62,5 72,2 0,003 
Θετική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 0 0 12,5 16,7 0,197 
Ουδέτερη αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ 
ή στον Τσίπρα 0  23,8 25  27,8 0,495 
αρνητική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ 
ή στον Τσίπρα 0 14,3 18,8 33,3 0,233 
θετική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή 
στον Τσίπρα 0 4,8 0 0 0,576 
Ουδέτερη αναφορά στον Γ. 
Παπανδρέου 14,3 9,5 50 44,4 0,021 
Αρνητικός σχολιασμός για Γ. 
Παπανδρέου 42,9 47,6 31,2 66,7 0,223 
Θετικός σχολιασμός για Γ. 
Παπανδρέου 0 0 6,2 16,7 0,169 
Ουδέτερη αναφορά στον Σαμαρά 42,9 4,8 37,5 72,2 0,000 
Αρνητικός σχολιασμός για 
Σαμαρά 14,3 0 18,8 5,6 0,185 
Θετικός σχολιασμός για Σαμαρά 0 4,8 0 27,8 0,02 

 
Πίνακας 54: Έλεγχος x2 για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικών διαφορών  στα ποσοστά παρουσίας των 
κόμβων 2ου σταδίου κωδικοποίησης στους τρεις πυρήνες και στο στοχευμένο δείγμα των επτά ετερογενών 

ιστολογίων με τον υψηλότερο Συνολικό Δείκτη Επιρροής. 
 
 

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αναφορών των κόμβων της κωδικοποίησης του 

2ου σταδίου ανά ομάδα,  έγινε  και στην περίπτωση αυτή έλεγχος ANOVA μέσων 

τιμών χρησιμοποιώντας τους σχετικούς πίνακες συνάφειας (Παράρτημα, V) για 

διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών (p<0,05). Και στον  πίνακα 55 οι 

περιπτώσεις αυτές εμφανίζονται με έντονη γραφή.   

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων

(Mean)  

πυρήνας 1 
(Mean) 

πυρήνας 2 
(Mean)   

πυρήνας 3 
(Mean)   p 

Ουδέτερη αναφορά στη 
Δημοκρατική Αριστερά ή στον 
Κουβέλη 

0 0 0,0625 0,0556 0,650 

Αρνητική αναφορά στη 
Δημοκρατική Αριστερά ή στον 
Κουβέλη 

0 0,0476 0 0 0,593 

Θετικη αναφορά στη Δημοκρατική 
Αριστερά ή στον Κουβέλη 0,1429 0 0 0 0,045 
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Ουδέτερη αναφορά στην Αριστερά 
γενικά 0,4286 0,8571 0,0625 0,3333 0,195 
αρνητική αναφορά για την 
Αριστερά 0 0,2381 0,3750 0,1667 0,3 
θετική αναφορά για την Αριστερά 0 0 0,0625 0  0,42 
Ουδέτερη Αναφορά στην 
Δημοκρατική Συμμαχία ή στη 
Μπακογιάννη 

1,2857 0,0476 0,0625 0,6111 0,02 

αρνητική αναφορά στη Ντόρα 
Μπακογιάννη 0,1429 0,0476 0,0625 0,2222 0,562 
θετική αναφορά στη Ντόρα 
Μπακογιάννη 0,1429 0 0 0,0556 0,241 
Ουδέτερη αναφορά στην 
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 0 0,1429 0,125 0,1667 0,810 
Αρνητική  αναφορά στην 
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 0,7143 0,9524 0,5625 1,8333 0,091 
Θετική Αναφορά στην Κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ 0 0 0 0  
Ουδέτερη αναφορά στην ΝΔ 0,1429 0,1905 0,375 1 0,102 
αρνητική αναφορά στη ΝΔ 1,5714 0,3333 1,1875 1,1111 0,321 
θετική αναφορά στη ΝΔ 0 0 0 0,4444 0,013 
Ουδέτερη αναφορά στο ΚΚΕ ή 
στην Παπαρήγα 0,2857 1,0952 0,4375 0,7222 0,397 
αρνητική αναφορά στο ΚΚΕ 0 0,0476 0,1875 0 0,123 
θετική αναφορά στο ΚΚΕ 0 0,1429 0,1250 0 0,673 
Ουδέτερη αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή 
τον Καρατζαφέρη 0,5714 0,3333 0 1,3333 0,035 
αρνητική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ  ή 
Καρατζαφέρη 1,5714 0,5238 0,0625 0,2778 0,096 
θετική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ ή 
Καρατζαφέρη 0 0 0,0625 0 0,42 
Ουδέτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 0,2857 0,381 0,3750 0,8889 0,256 
αρνητική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 0,4286 0,4762 1,375 2,0556 0,016 
Θετική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 0 0 0,1875 0,1667 0,269 
Ουδέτερη αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή 
στον Τσίπρα 0 0,5238 0,3750 0,3333 0,514 
αρνητική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή 
στον Τσίπρα 0 0,1905 0,25 0,9444 0,126 
θετική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή 
στον Τσίπρα 0 0,0476 0 0 0,593 
Ουδέτερη αναφορά στον Γ. 
Παπανδρέου 0,2857 0,4286 1,25 0,7222 0,328 
Αρνητικός σχολιασμός για Γ. 
Παπανδρέου 0,8571 0,9048 0,4375 1,8889 0,022 
Θετικός σχολιασμός για Γ. 
Παπανδρέου 0 0 0,1250 0,2222 0,311 
Ουδέτερη αναφορά στον Σαμαρά 0,7143 0,3810 0,8125 1,8889 0,034 
Αρνητικός σχολιασμός για Σαμαρά 1 0 1,1875 0,1667 0,132 
Θετικός σχολιασμός για Σαμαρά 0 0,0952 0 1 0,071 

 
Πίνακας 55: Έλεγχος ANOVA μέσων τιμών  για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικών διαφορών στον 
αριθμό  αναφορών των κόμβων 2ου σταδίου κωδικοποίησης στους τρεις πυρήνες και στο στοχευμένο 

δείγμα των επτά ετερογενών ιστολογίων με τον Συνολικό Δείκτη Επιρροής. 
 
 

Και στην περίπτωση της κωδικοποίησης του 2ου σταδίου τα αποτελέσματα των 

παραπάνω ελέγχων επιβεβαιώνουν στις περισσότερες περιπτώσεις   μεθόδους τα 

αριθμητικά αποτελέσματα που προηγήθηκαν κάνοντας απλή καταγραφή 

παρατηρήσεων. 
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6.5.8 Κωδικοποίηση 3ου σταδίου  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από την ευρύτερη θεματολογία των αναρτήσεων των 

ιστολογίων που εξετάζονται καταγράφηκε ένα ακόμη σύστημα κόμβων. Οι κόμβοι 

αυτοί απορρέουν από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά το διάστημα δειγματοληψίας 

και που δεν ταυτίζονται  εννοιολογικά με κάποιον από τους κόμβους των 2 

συστημάτων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.   

 
 

6.5.8.1 Σύστημα κόμβων γενικής θεματολογίας κωδικοποίησης  3ου 
σταδίου 

Οι κόμβοι πάνω στους οποίους κωδικοποιήθηκε το περιεχόμενου κατά το 3ο 

στάδιο περιγράφονται παρακάτω: 

 
Χρεοκοπία, χρέος, έλλειμμα της Ελλάδας 

Αναφορές στο χρέος ή έλλειμμα της Ελλάδας, στην οικονομική κρίση εντός της 

χώρας, την ενδεχόμενη χρεοκοπία και γενικά για την οικονομική κατάσταση. 

 

Υπόνοια για βουλευτικές εκλογές 

Οποιαδήποτε αναφορά ή νύξη στο ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών ως 

απόρροια της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα κατά 

το διάστημα που το περιεχόμενο των ιστολογίων εξετάζεται. 

 

Τοπική ειδησεογραφία-επικαιρότητα 

Χωρία εντός των αναρτήσεων ή και αναρτήσεις ολόκληρες που αφορούν σε τοπικές 

ειδήσεις περιοχών από τις οποίες προέρχεται  το ιστολόγιο και ο δημιουργός του.   

 

Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος 

 Στοιχεία που αναφέρονται σε διεθνές οργανωμένο σχέδιο που εξυπηρετεί ξένα 

οικονομικά  συμφέροντα συμπεριλαμβανομένου με απώτερο σκοπό την  κερδοσκοπία  

εις βάρος της Ελλάδας.  

 

Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ 
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 Ένδειξη για διάσπαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ενδεχόμενες ή 

τετελεσμένες αποχωρήσεις βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. 

 

Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ: 

 Ένδειξη για διάσπαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, ενδεχόμενες ή 

τετελεσμένες βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

 

Παράθεση πολυμεσικού περιεχομένου στην καταχώρηση 

Παράθεση οποιουδήποτε media στοιχείου όπως π.χ. βίντεο, εικόνα κλπ) που 

εμπλουτίζει κάποια ανάρτηση. Η κωδικοποίηση γίνεται επί του κειμένου που 

συνοδεύει το πολυμεσικό περιεχόμενο ή αν δεν υπάρχει του τίτλου της σχετικής 

ανάρτησης. 

 

Κριτική στο ενιαίο νόμισμα Ευρώ 

Αναφορές που έχουν να κάνουν με άσκηση κριτικής στο ευρωπαϊκό ενιαίο νόμισμα 

και την ευρωπαϊκή οικονομική ένωση καθώς και στο κατά πόσο απέδωσε η ενιαία 

νομισματική πολιτική στο σύνολο της. 

 

Ελληνική εξωτερική πολιτική 

Αναφορές σε θέματα  εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης κατά το διάστημα που το 

περιεχόμενο των ιστολογίων εξετάζεται. 

 

Γενική ειδησεογραφία 

Αναφορές γενικής ειδησεογραφικής ενημέρωσης των επισκεπτών του ιστολογίου. 

Ενσωματώνει και τους κόμβους τοπικής ειδησεογραφίας που προαναφέρθηκαν. 

 

Εθνικά ή εθνικιστικά στοιχεία 

Αναφορές σε  εθνικά ζητήματα, τα οποία πολλές φορές περιλαμβάνουν εθνικιστικού 

χαρακτήρα γεγονότα ή σχολιασμούς.    

 

Διεθνής Πολιτική  Σκηνή 

Αναφορές στη διεθνή πολιτική σκηνή και στην Ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια 

Οικονομία 
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Βωμολοχία 

Πεδία όπου χρησιμοποιούνται απρεπείς εκφράσεις για την περιγραφή προσώπων ή 

καταστάσεων. 

 

Αρνητική αναφορά στους Έλληνες πολιτικούς 

Αρνητικές αναφορές σε Έλληνες πολιτικούς αδιακρίτως με βάση κυρίως τους 

χειρισμούς τους κατά την περίοδο από την υπογραφή του μνημονίου και έπειτα. 

 

Αρνητική αναφορά στην Αμερική 

Αναφορά στον ρόλο που έπαιξαν κατά καιρούς οι Ην. Πολιτείες εις βάρος άλλων 

χωρών, και ειδικά της Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους. 

Επίσης, αναφορές και στις  όχι  καλές συνθήκες που επικρατούν σε  οικονομικό, 

πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο  στις ίδιες τις Ηνωμένες  Πολιτείες. 

 

Αρνητική αναφορά στη Γερμανία 

Αναφορά στον ρόλο που έπαιζε κατά καιρούς Γερμανία  εις βάρος άλλων χωρών, και 

ειδικά της Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδία συμφέροντα. 

Περιλαμβάνονται τα στοιχεία της σύγχρονης οικονομικής πολιτικής της Γερμανίας. 

 

Αναφορά στους οικονομικούς μετανάστες 

Αναφορά σε θέματα  οικονομικής μετανάστευσης καθώς και σχολιασμός στα 

κοινωνικά προβλήματα που επιφέρει η εγκατάσταση λαθρομεταναστών στη χώρα. 

 

Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ 

Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ/δημοσιογράφων που διαδραματίζουν 

μεταδίδοντας ψευδή στοιχεία και χειραγωγώντας την κοινή γνώμη προς όφελος 

συμφερόντων που ενδεχομένως υπηρετούν. 

 

Αναφορά στο σκάνδαλο της SIEMENS 

Αναφορές σε πρόσωπα και καταστάσεις  του σκανδάλου της SIEMENS 

 

Αναφορά στις Τέχνες 

Στοιχεία ή και ολόκληρες αναρτήσεις που σχετίζονται με τις Τέχνες και ιδιαίτερα με 

την Μουσική και τον Κινηματογράφο. 
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Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Αναφορές στις εκλογές  Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα στις 7 Νοεμβρίου 

2010 και στα αποτελέσματα τους. 

 

Αναφορά στην Ευρωπαϊκή κοινότητα 

Αναφορές στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. 

 

Αναφορά στην εσφαλμένη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα 

Αναφορές στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται την Ελλάδα με αρνητική 

αρνητικό σχολιασμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα της και της συνέπειες της 

στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Αναφορά στην Εκκλησία, την  Θεολογία ή τη θρησκεία 

Αναφορές στην Εκκλησία και στο ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομική συγκυρία 

κατά το διάστημα που το περιεχόμενο των ιστολογίων εξετάζεται. 

 

Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή 

Οποιαδήποτε αναφορά στα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής που σαν 

στοιχεία της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας 

 

Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα 

Αναφορές και σχολιασμοί στο ενδεχόμενο να εφαρμοστούν και νέα οικονομικά μέτρα 

πέραν αυτών που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τον καιρό της υπογραφής του πρώτου 

μνημονίου μέχρι το διάστημα που το περιεχόμενο των ιστολογίων εξετάζεται. 

 

Αναφορά σε νέες τεχνολογίες 

Αναφορά σε νέες τεχνολογίες, κυρίως αυτών που σχετίζονται με την πληροφορική 

και το διαδίκτυο και συγκεκριμένα τα δίκτυα κοινωνικής συμπεριφοράς. Ενίοτε και 

ανακοινώσεις  νέων προϊόντων. 

 

Αναφορά σε κυβέρνηση Συναίνεσης, συγκυβέρνηση 

Αναφορές στο ενδεχόμενο σχηματισμού μιας κυβέρνηση Εθνικής Συναίνεσης, το 

ενδεχόμενο δηλαδή  συγκυβέρνησης  δύο ή περισσοτέρων  κομμάτων. 
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Αθλητική ειδησεογραφία 

Ειδήσεις από το χώρο του αθλητισμού. 

 

Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα 

Αρνητικές αναφορές στην στάση που τηρούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι 

της Ελλάδος. 

 

Αναφορά στο Μνημόνιο 

Όλες οι αναφορές στο Μνημόνιο που η Ελλάδα υπέγραψε με το ΔΝΤ την ΕΕ και την 

ΕΚΤ την Άνοιξη του 2010. 

 

 

Αντιμνημονιακό σχόλιο 

Όλα τα αρνητικά σχόλια και η άσκηση κριτικής στο Μνημόνιο που η Ελλάδα 

υπέγραψε με το ΔΝΤ την ΕΕ και την ΕΚΤ την Άνοιξη του 2010. 

 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται με τυχαία σειρά όλοι οι κόμβοι που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την κωδικοποίηση του σταδίου αυτού καθώς και ο  αριθμός 

των ιστολογίων  εντός των οποίων συναντώνται και των αντίστοιχων αναφορών. 

 
 
α/α Κόμβος Ιστολόγια αναφορές 

1 Γενική ειδησεογραφία 50 192 
2 Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 31 83 
3 Παράθεση πολυμεσικού περιεχομένου στην καταχώρηση 31 69 
4 Αναφορά στους οικονομικούς μετανάστες 26 58 
5 Αναφορά στο Μνημόνιο 22 36 
6 Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος 19 35 
7 Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή 18 23 
8 Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ 18 36 
9 Αναφορά σε νέες τεχνολογίες 17 23 

10 βωμολοχία 17 31 
11 Αντιμνημονιακό σχόλιο 17 24 
12 Αρνητική αναφορά στους Έλληνες πολιτικούς 14 25 
13 Διεθνής Πολιτική  Σκηνή 14 20 
14 Αναφορά στο σκάνδαλο της SIEMENS 13 24 
15 Κριτική στο ενιαίο νόμισμα Ευρώ 13 19 
16 Χρεοκοπία, χρέος, έλλειμμα της Ελλάδας 13 19 
17 Αναφορά στην εσφαλμένη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα 12 20 
18 Ελληνική εξωτερική πολιτική 11 24 
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19 Εθνικά ή Εθνικιστικά στοιχεία 10 17 
20 Αρνητική αναφορά στη Γερμανία 8 12 
21 Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα 8 16 
22 Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα 7 12 
23 Αναφορά στις Τέχνες 7 12 
24 Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ 7 9 
25 Αναφορά στην Εκκλησία, την  Θεολογία ή τη θρησκεία 5 6 
26 Αρνητική αναφορά στην Αμερική 5 10 
27 Τοπική ειδησεογραφία-επικαιρότητα 5 29 
28 Αναφορά σε κυβέρνηση Συναίνεσης, συνκυβέρνηση 4 4 
29 Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ 4 4 
30 Υπόνοια για βουλευτικές εκλογές 3 4 
31 Αθλητική ειδησεογραφία 2 3 
32 Αναφορά στην Ευρωπαϊκή κοινότητα 1 2 

 
Πίνακας 56: αριθμός ιστολογίων και αναφορές του 2ου σταδίου κωδικοποίησης 

(ταξινόμηση κατά φθίνοντα αριθμό ιστολογίων όπου συναντώνται) 
 
 

Μετά την κωδικοποίηση των δεδομένων επί και του 3ου  συστήματος  κόμβων 

και τον έλεγχο συμφωνίας με 2ο κριτή, διενεργήθηκαν οι έρευνες (queries) και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν.  

 
 

6.5.8.2 Έλεγχος αξιοπιστίας Α.Π. 3ου σταδίου μεταξύ 2 κριτών με το δείκτη 
kappa 

Για λόγους αξιοπιστίας της Α.Π, πραγματοποιήθηκε και εδώ έλεγχος της 

παρουσίας των κόμβων του 3ου σταδίου από δεύτερο κριτή μέσω του δείκτη kappa 

και τα αποτελέσματα δίνονται στον επόμενο πίνακα.  

 
 
α/α Κόμβος Αποτέλεσμα ελέγχου 

1 Γενική ειδησεογραφία 0,793333 
2 Αθλητική ειδησεογραφία 0,791946 
3 Αναφορά σε κυβέρνηση Συναίνεσης, συγκυβέρνηση 0,783216 
4 Αναφορά σε νέες τεχνολογίες 0,918954 
5 Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα 0,525164 
6 Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή 0,765151 
7 Αναφορά στην Εκκλησία, την  Θεολογία ή τη θρησκεία 1 
8 Αναφορά στην εσφαλμένη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα 0,733218 
9 Αναφορά στην Ευρωπαϊκή κοινότητα 0,659340 

10 Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 0,903225 
11 Αναφορά στις Τέχνες 0,525164 
12 Αναφορά στο σκάνδαλο της SIEMENS 0,952671 
13 Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ 0,576397 
14 Αναφορά στους οικονομικούς μετανάστες 0,867521 
15 Αρνητική αναφορά στη Γερμανία 1 
16 Αρνητική αναφορά στην Αμερική 0,900321 
17 Αρνητική αναφορά στους Έλληνες πολιτικούς 0,775036 
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18 βωμολοχία 0,918954 
19 Διεθνής Πολιτική  Σκηνή 0,785615 
20 Εθνικά ή Εθνικιστικά στοιχεία 0,713493 
21 Ελληνική εξωτερική πολιτική 0,778966 
22 Κριτική στο ενιαίο νόμισμα Ευρώ 0,902668 
23 Παράθεση πολυμεσικού περιεχομένου στην καταχώρηση 1 
24 Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ 0,880308 
25 Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ 0,516883 
26 Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος 0,772337 
27 Τοπική ειδησεογραφία-επικαιρότητα 0,743801 
28 Υπόνοια για βουλευτικές εκλογές 0,546341 
29 Χρεοκοπία, χρέος, έλλειμμα της Ελλάδας 0,763358 
30 Αναφορά στο Μνημόνιο 0,861915 
31 Αντιμνημονιακό σχόλιο 0,765447 
32 Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα 0,795604 

 
Πίνακας 57: Συμφωνία κριτών με βάση τον δείκτη kappa για τους  κόμβους του 3ου σταδίου 

  
 
 

Σύνολο Κόμβων Βαθμός συμφωνίας 
μεταξύ κριτών 

5 Μέτρια συμφωνία 
15 Σημαντική συμφωνία 
12 Σχεδόν απόλυτη συμφωνία 
0 Καμία συμφωνία 

 
Πίνακας 58: Αντιστοιχία κόμβων 3ου σταδίου και βαθμού συμφωνίας κριτών με βάση τον δείκτη kappa 

  
 
 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι στο 74% των κόμβων υπήρξε 

σημαντική ή απόλυτη συμφωνία μεταξύ της κωδικοποίησης των 2 κριτών, ενώ σε 

16% καταγράφηκε μέτρια συμφωνία. Με τα παραπάνω τεκμηριώνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό η   αξιοπιστία της κωδικοποίησης του 3ου σταδίου και τα 

αποτελέσματα της έρευνας Α.Π. παρατίθενται παρακάτω. 

 
 

6.5.9 Αποτελέσματα κωδικοποίησης 3ου σταδίου 

6.5.9.1 Πίνακες παρουσίας κόμβου και αριθμού αναφορών στα ιστολόγια 
ανά ομάδα 

Όπως και στο 2ο στάδιο, έτσι και εδώ η αρχική μας  υπόθεση είναι αυτός 

καθαυτός ο  σχηματισμός των πυρήνων ιστολογίων. Η  Α. Π. και εδώ εφαρμόζεται 

για την ενδεχόμενη αναζήτηση ποιοτικών χαρακτηριστικών κάποιων  πυρήνων που 

τους διαφοροποιούν από άλλους πυρήνες .  
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Τα αποτελέσματα των ερευνών συνοψίζονται στους ακόλουθους πίνακες ώστε 

και εδώ να διευκολυνθεί  η εποπτεία τυχόν ποιοτικών διαφοροποιήσεων.  

Στον πίνακα 59  δίνεται ο αριθμός των ιστολογίων που περιέχουν όλους τους 

κόμβους γενικής θεματολογίας ανά πυρήνα, ανεξαρτήτως του ποσοστού που αυτοί 

εμφανίζονται. 

 

 
 

Πίνακας 59: Αριθμός ιστολογίων που περιέχουν όλους τους κόμβους του 3ου σταδίου  ανά ομάδα 
ιστολογίων 

 
Σκιαγραφημένα με κίτρινο χρώμα παρουσιάζονται τα κελιά των πινάκων όπου 

το αριθμητικό εύρημα χρήζει προσοχής μιας και υποδεικνύει μεγάλο συγκριτικά 

ποσοστό το οποίο βέβαια έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνδυαστεί και με 

αντίστοιχο αριθμό αναφορών του κόμβου. Με πράσινο χρώμα υποδεικνύεται μεγάλη 

ή μέγιστη τιμή μόνο των αναφορών δίχως να υπάρχει υψηλό ποσοστό ιστολογίων 

εντός του πυρήνα που περιέχουν τον συγκεκριμένο κόμβο. Ο πίνακας 60 δίνει τις 

τιμές των αναφορών αυτών ανά πυρήνα.  
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Πίνακας 60: Αριθμός αναφορών όλων των κόμβων του 3ου σταδίου  ανά ομάδα ιστολογίων 

 
 
 

 
Πίνακας 61: Αριθμός ιστολογίων μόνο των διακριθέντων κόμβων  του 3ου σταδίου  ανά ομάδα 

ιστολογίων  
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Διαπιστώνει κανείς ότι κάποιοι από τους κόμβους που επιλέχθηκαν εμφανίζουν 

πολύ χαμηλά  ποσοστά και  δεν αναμένεται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην 

συνέχεια της έρευνας.  

Από το σημείο αυτό και πέρα ενδιαφέρουν οι κόμβοι που εντοπίζονται σε 

υψηλό ποσοστό σε κάποιο ή κάποιους πυρήνες διαφοροποιώντας τον/τους από τους 

υπόλοιπους. Με τους χρωματισμούς που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ήδη υποδειχθεί οι 

κόμβοι που χρήζουν διερεύνησης και για καλύτερη εποπτεία μόνο αυτοί 

παρουσιάζονται σε επόμενους πίνακες. 

 

 
Πίνακας 62: Αριθμός αναφορών μόνο των διακριθέντων  κόμβων του 3ου σταδίου  ανά ομάδα 

ιστολογίων 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κόμβοι που απαντώνται σε υψηλό ποσοστό 

ιστολογίων σε κάποιους πυρήνες, ο αριθμός των αναφορών εντός των ιστολογίων 

αλλά και συνολικά των πυρήνων και μέσω γραφημάτων και η έκταση τους μέσα στα 

ιστολόγια. 

 

6.5.9.2    Παρουσίαση κόμβων που διακρίνονται,  αναφορές τους και 
γραφήματα έκτασης (coverage) 

Ο κόμβος «Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό 

αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3. Εκεί εντοπίζεται στο 50% των 
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ιστολογίων του με διάμεσο συχνότητα εμφάνισης τη μία αναφορά ανά ιστολόγιο και 

ομοιόμορφη κατανομή. Καταλαμβάνει  διάμεσο έκταση 2,55% επί του συνολικού 

όγκου του περιεχομένου του κάθε ιστολογίου, σε κάθε ιστολόγιο. Μεγάλη συγκριτικά 

τιμή έχει και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων με το να περιέχεται στο 43% 

δείγματος των ιστολογίων του, με διάμεσο συχνότητα εμφάνισης μία αναφορά ανά 

ιστολόγιο, ακολουθώντας και ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που εμφανίζεται. 

 Επίσης, ο κόμβος καταλαβάνει διάμεσο έκταση 1,02% επί του συνολικού 

όγκου του περιεχομένου τού κάθε ιστολογίου του σε αυτό το δείγμα, έχοντας επίσης 

ομοιομορφη κατανομή έκτασης στα ιστολόγια που εντοπίζεται.  

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά στη διαφθορά ή 
διαπλοκή" στον πυρήνα 3 και στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων  (φθίνουσα σειρά)
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(7) διάμεσος =1 ,
p=0,27

Έκταση Κόμβου "Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή"
 στα ιστολόγια του πυρήνα 3 και στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων  (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα 44 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά στη διαφθορά ή 

διαπλοκή»  στον πυρήνα 3 και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Ο κόμβος «Αρνητική αναφορά στους Έλληνες πολιτικούς» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό στον πυρήνα 2 με το να περιέχεται στο 38% των ιστολογίων εμφανιζόμενος  

με διάμεσο συχνότητα τη μία αναφορά ανά ιστολόγιο. Οι αναφορές του ακολουθούν 

ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που εμφανίζεται. Η διάμεσος έκταση του 

κόμβου σε κάθε ιστολόγιο είναι 0,84% επί του περιεχομένου του  και  είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένη στα ιστολόγια που εμφανίζεται.  
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Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αρνητική αναφορά στους 
Έλληνες πολιτικούς" στους πυρήνες 2,3  (φθίνουσα σειρά)
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p=0,617

πυρήνας 3 (18)
διάμεσος =1, 
p=0

Έκταση Κόμβου "Αρνητική αναφορά στους Έλληνες 
πολιτικούς"στα ιστολόγια  των πυρήνων 2,3 (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος =0,84 ,
p=0,002
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p=0

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα 45 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αρνητική αναφορά στους 

Έλληνες πολιτικούς» στους πυρήνες 2, 3   
 
 

Εμφανίζει όμως μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα  3 με 15 συνολικές 

αναφορές (διπλάσιες από οποιοδήποτε άλλο πυρήνα) με διάμεσο συχνότητα 

εμφάνισης την μία  αναφορά σε κάθε ιστολόγιο.  Η διάμεσος έκταση του κόμβου σε 

κάθε ιστολόγιο είναι 2,56% επί του περιεχομένου του.   

Ο κόμβος «Αναφορά στο σκάνδαλο της SIEMENS» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό 

αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3. Εντοπίστηκε  στο 56% των 

ιστολογίων με  16 συνολικές ομοιόμορφα κατανεμημένες αναφορές, οι οποίες 

εμφανίζονται  με διάμεσο συχνότητα μία αναφορά ανά ιστολόγιο.  Ο κόμβος 

καταλαμβάνει διάμεσο έκταση 3,56% σε κάθε ιστολόγιο επί του συνολικού όγκου 

του περιεχομένου του. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά στο σκάνδαλο της 

SIEMENS" στον πυρήνα 3  (φθίνουσα σειρά)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

αύξων αριθμός ιστολογίου

Α
ρι
θμ
ός

 α
να
φο
ρώ
ν

πυρήνας 3 (18)
διάμεσος =1, 
p=0,131

Έκταση Κόμβου "Αναφορά στο σκάνδαλο της SIEMENS"
στα ιστολόγια  του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος =3,56 ,
p=0,001

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα 46 (α), (β): αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά στο σκάνδαλο της 

SIEMENS»  στον πυρήνα 3   
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Ο κόμβος «Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 2. Εκεί εμφανίζεται στο 

63% των ιστολογίων του μέσω 34 συνολικών αναφορών. Η διάμεσος συχνότητα 

εμφάνισης είναι δύο αναφορές ανά ιστολόγιο. Ο κόμβος έχει σε κάθε ιστολόγιο 

διάμεσο έκταση 2,82% επί του συνολικού όγκου του περιεχομένου του. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά στις  εκλογές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης" στον πυρήνα 2  (φθίνουσα σειρά)
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διάμεσος =2, 
p=0

 

Έκταση Κόμβου "Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης" στα ιστολόγια  του πυρήνα 2 (φθίνουσα σειρά) 
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πυρήνας 2 (16)
διάμεσος =2,82 
p=0 

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    47 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά στις  εκλογές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  στον πυρήνα 2   
 
 

Ο κόμβος «Αναφορά στην εσφαλμένη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα» 

εμφανίζει μέγιστο ποσοστό στον πυρήνα 3 με το να περιέχεται στο 28% των 

ιστολογίων του.  Έχει διάμεσο συχνότητα εμφάνισης 3 αναφορές ανά ιστολόγιο και 

διάμεσο έκταση 0,86% επί του  συνολικού όγκου του περιεχομένου του κάθε 

ιστολογίου. Τόσο οι αναφορές του όσο και η έκταση που καταλαμβάνει έχουν 

ομοιόμορφη κατανομή στα ιστολόγια που εντοπίζεται. Ο κόμβος εμφανίζει μέγιστο 

αριθμό αναφορών στον πυρήνα 1 με 9 συνολικές αναφορές  ομοιόμορφα 

κατανεμημένες στο 19% των ιστολογίων του, οι οποίες εμφανίζονται  με διάμεσο 

συχνότητα 2 αναφορές ανά ιστολόγιο και έχει σε κάθε ιστολόγιο διάμεσο έκταση 

2,625% επί του συνολικού όγκου   του περιεχομένου του. 
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Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά στην εσφαλμένη 
οικονομική πολιτική στην Ελλάδα" στους πυρήνας  1,3  

(φθίνουσα σειρά)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5

αύξων αριθμός ιστολογίου

Α
ρι
θμ
ός

 α
να
φο
ρώ
ν

πυρήνας 3 (18)
διάμεσος=2, 
p=0,699

πυρήνας 1 (21)
διάμεσος=2, 
p=0,057

 

Έκταση Κόμβου "Αναφορά στην εσφαλμένη οικονομική πολιτική 
στην Ελλάδα" στα ιστολόγια  των πυρήνων 1,3 (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος =0,86 , 
p=0,055
πυρήνας 1 (21)
διάμεσος =2,625 
p=0

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    48 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά στην εσφαλμένη 

οικονομική πολιτική στην Ελλάδα» στους πυρήνες 1, 3   
 
 

Ο κόμβος «Αναφορά στο Μνημόνιο» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό αλλά και 

μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3 με το να περιέχεται στο 45% των 

ιστολογίων του μέσω 12 συνολικά αναφορών που ακολουθούν ομοιόμορφα 

κατανομή. Η  διάμεσος συχνότητα εμφάνισης είναι 1,5 αναφορά ανά ιστολόγιο και η 

διάμεσος έκταση του 0,59% επί του συνολικού όγκου του περιεχομένου για κάθε 

ιστολόγιο Η έκταση του κόμβου στα ιστολόγια που συναντάται επίσης έχει 

ομοιόμορφη κατανομή. Ο κόμβος έχει ίδιο αριθμό αναφορών και στον πυρήνα 2 όπου 

εμφανίζεται στο 37% των ιστολογίων του με διάμεσο συχνότητα εμφάνισης μία 

αναφορά ανά ιστολόγιο.  Καταλαμβάνει σε κάθε ιστολόγιο διάμεσο έκταση 1,08% 

επί του συνολικού όγκου του περιεχομένου του. Η έκταση και στον πυρήνα 2 

ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά στο Μνημόνιο" στους 

πυρήνες 2,3  (φθίνουσα σειρά)
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διάμεσος =1,5 
p=0,504

πυρήνας 2 (16)
διάμεσος =1  
p=0,011

 

Έκταση Κόμβου "Αναφορά στο Μνημόνιο" στα ιστολόγια  των 
πυρήνων 2,3 (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος =1 
p=0,906
πυρήνας 2 (16)
διάμεσος =1,08  
p=0,1

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    49 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά στο Μνημόνιο» 

στους πυρήνες 2, 3   
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Ο κόμβος «Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό αλλά 

και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3. Εμφανίζεται στο 17% των ιστολογίων 

του μέσω 5 συνολικά  αναφορών. Η διάμεσος συχνότητα εμφάνισης είναι δύο 

αναφορές ανά ιστολόγιο. Οι αναφορές ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή. Ο κόμβος 

καταλαμβάνει σε κάθε ιστολόγιο  διάμεσο έκταση 3,28% επί του συνολικού όγκου 

του περιεχομένου του, με την έκταση επίσης να κατανέμεται ομοιόμορφα στα 

ιστολόγια που ο κόμβος συναντάται. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά σε πιθανά νέα 

μέτρα" στον πυρήνα 3  (φθίνουσα σειρά)
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διάμεσος =2  
p=0,4

 

Έκταση Κόμβου "Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος =3,28  
p=0,08

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    50 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά σε πιθανά νέα 

μέτρα»στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3.  Εντοπίζεται στο 56% 

των ιστολογίων του μέσω 22 συνολικών αναφορών οι οποίες εμφανίζονται  διάμεσος 

συχνότητα 1,5 αναφορά σε κάθε ιστολόγιο. Ο κόμβος καταλαμβάνει χαμηλή 

διάμεσος έκταση σε κάθε ιστολόγιο ίση με 1,465% επί του συνολικού όγκου του. 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά στον αρνητικό 
ρόλο των ΜΜΕ" στον πυρήνα 3  (φθίνουσα σειρά)
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διάμεσος =1,5 
p=0,03

 

Έκταση Κόμβου "Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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πυρήνας 3 (18)
διάμεσος =1,465 
p=0

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    51 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά στον αρνητικό 

ρόλο των ΜΜΕ» στον πυρήνα 3 
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Ο κόμβος «Αναφορά στους οικονομικούς μετανάστες» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό αλλά και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3, όπου   περιέχεται στο 

67% των ιστολογίων του μέσω 25 ομοιόμορφα κατανεμημένων αναφορών.  Η 

διάμεσος συχνότητα εμφάνισης του είναι 1,5 αναφορά ανά ιστολόγιο και η διάμεσος 

έκταση που ο κόμβος καταλαμβάνει σε κάθε ιστολόγιο είναι 3,425% επί του 

συνολικού όγκου του περιεχομένου του 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά στους 
οικονομικούς μετανάστες" στον πυρήνα 3  (φθίνουσα σειρά)
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πυρήνας 3 (18)
διάμεσος =1,5 
p=0,09

 

Έκταση Κόμβου "Αναφορά στους οικονομικούς μετανάστες" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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πυρήνας 3 (18)
διάμεσος =3,625 
p=0

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    52 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά στους 

οικονομικούς μετανάστες» στον πυρήνα 3 
 

Ο κόμβος «Αρνητική αναφορά στη Γερμανία» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό αλλά 

και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3 όπου περιέχεται στο 33% των 

ιστολογίων του μέσω όμως 7 ομοιόμορφα κατανεμημένων αναφορών. Αυτές 

εμφανίζονται με διάμεσο συχνότητα εμφάνισης 1,5 αναφορά ανά ιστολόγιο. Ο 

κόμβος έχει σε κάθε ιστολόγιο διάμεσο έκταση 1,11% επί του συνολικού όγκου του 

περιεχομένου του. 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αρνητική αναφορά στη 
Γερμανία" στον πυρήνα 3  (φθίνουσα σειρά)
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πυρήνας 3 (18)
διάμεσος =1 
p=0,617

 

Έκταση Κόμβου "Αρνητική αναφορά στη Γερμανία" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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διάμεσος =1,11  
p=0,014

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    53 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αρνητική αναφορά στη 

Γερμανία» στον πυρήνα 3 
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Ο κόμβος «βωμολοχία» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό αλλά και μέγιστο αριθμό 

αναφορών στον πυρήνα 1 με το να περιέχεται στο 33% των ιστολογίων του. 

Εντοπίστηκαν  14 συνολικά ομοιόμορφα κατανεμημένες αναφορές με διάμεσο 

συχνότητα εμφάνισης  μια αναφορά ανά ιστολόγιο. Ο κόμβος  έχει χαμηλή 

ομοιόμορφα κατανεμημένη διάμεσο έκταση σε κάθε ιστολόγιο λόγω της φύσης τους 

(μεμονωμένες λέξεις)  ίση με 0,31% επί του συνολικού όγκου του περιεχομένου του. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "βωμολοχία" στον πυρήνα 1 
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Έκταση Κόμβου "βωμολοχία" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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πυρήνας 1 (21)
διάμεσος =0,31  
p=0,22

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    54 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «βωμολοχία» στον πυρήνα 

1 
 

Ο κόμβος «Διεθνής Πολιτική  Σκηνή» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό αλλά και 

μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 1. Εκεί βρέθηκε στο 38% των ιστολογίων του 

μέσω 11 ομοιόμορφα κατανεμημένων αναφορών με διάμεσο συχνότητα εμφάνισης 

μια αναφορά ανά ιστολόγιο.  Καταλαμβανεί  σε κάθε ιστολόγιο μεγάλη συγκριτικά 

διάμεσο έκταση ίση  8,44% επί του συνολικού όγκου του περιεχομένου του. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Διεθνής Πολιτική  Σκηνή" 
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Έκταση Κόμβου "Διεθνής Πολιτική  Σκηνή" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    55 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Διεθνής Πολιτική  Σκηνή» 

στον πυρήνα 1 
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Ο κόμβος «Ελληνική εξωτερική πολιτική» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό και 

μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 3 όπου να περιέχεται στο 38% των 

ιστολογίων του. Εντοπίστηκαν συνολικά 11 αναφορές του κόμβου με διάμεσο 

συχνότητα 2 αναφορές ανά ιστολόγιο. Ο κόμβος έχει μεγάλη  συγκριτικά διάμεσο 

έκταση σε κάθε ιστολόγιο ίση με 4,99% επί του συνολικού περιεχομένου του. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Ελληνική εξωτερική 

πολιτική" στον πυρήνα 3  (φθίνουσα σειρά)
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Έκταση Κόμβου "Ελληνική εξωτερική πολιτική" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 3 (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    56 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Ελληνική εξωτερική 

πολιτική» στον πυρήνα 3 
 
 

Ο κόμβος «Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα» εμφανίζει μέγιστο 

ποσοστό και μέγιστο αριθμό αναφορών στον πυρήνα 1 όπου περιέχεται στο 19% των 

ιστολογίων του μέσω 10 αναφορών. Η διάμεσος συχνότητα εμφάνισης είναι μια 

αναφορά ανά ιστολόγιο ενώ ο κόμβος έχει  διάμεσο έκταση  σε κάθε ιστολόγιο ίση με 

1,615% επί του συνολικού  του περιεχομένου. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αρνητική στάση Εταίρων 

προς την Ελλάδα" στον πυρήνα 1  (φθίνουσα σειρά)
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Έκταση Κόμβου "Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα" 
στα ιστολόγια  του πυρήνα 1 (φθίνουσα σειρά) 
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πυρήνας 1 (21)
διάμεσος =1,615  
p=0,001

 
                                  (α)                                                                              (β) 
 
Γραφήματα    57 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αρνητική στάση Εταίρων 

προς την Ελλάδα» στον πυρήνα 1 
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Ο κόμβος «Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό 
στο δείγμα των ετερογενών ιστολογίων όπου περιέχεται στο 43% των ιστολογίων του 
δείγματός του μέσω 5 ομοιόμορφα κατανεμημένων αναφορών.  Η διάμεσος 
συχνότητα εμφάνισης είναι 1 αναφορά σε κάθε ιστολόγιο. Ο κόμβος έχει αρκετά 
μεγάλη συγκριτικά διάμεσο έκταση σε κάθε ιστολόγιο ίση με 7,04% επί του 
συνολικού όγκου του περιεχομένου του κάθε ιστολογίου. Στον πυρήνα 3 όμως 
εμφανίζει μέγιστο αριθμό 12 αναφορών που εντοπίστηκαν στο 39% των ιστολογίων 
του με διάμεσο συχνότητα εμφάνισης  1 αναφορά ανά ιστολόγιο. Εκεί ο κόμβος έχει 
διάμεσο έκταση σε κάθε ιστολόγιο 2,15% επί του συνολικού   του περιεχομένου. 
 

Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Σχέδιο οικονομικής 
εξόντωσης της Ελλάδος" στον πυρήνα 3 και στο δείγμα των 

υπόλοιπων ιστολογίων  (φθίνουσα σειρά)
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Έκταση Κόμβου "Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της 
Ελλάδος" στα ιστολόγια του πυρήνα 3 και στο δείγμα των 

υπόλοιπων ιστολογίων   (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    58 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) έκταση του κόμβου «Σχέδιο 
οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος» στον πυρήνα 3 και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

 
 

Ο κόμβος «αντιμνημονιακό σχόλιο» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό στο δείγμα των 

ετερογενών ιστολογίων με το να περιέχεται στο 57% των ιστολογίων του δείγματός 

του μέσω 5 ομοιόμορφα κατανεμημένων αναφορών, οι οποίες εμφανίζονται με 

διάμεσο συχνότητα 1 αναφορά ανά ιστολόγιο.  Καταλαμβάνουν σε κάθε ιστολόγιο 

αρκετά  μικρή διάμεσο έκταση 0,665% επί του συνολικού περιεχομένου του. Η 

έκταση ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή.  Στον πυρήνα 1 όμως,  ο κόμβος εμφανίζει 

μέγιστο αριθμό 12 συνολικά αναφορών, επίσης ομοιόμορφα κατανεμημένων, οι 

οποίες εντοπίστηκαν στο 33% των ιστολογίων του. Η  διάμεσος συχνότητα 

εμφάνισης είναι 1 αναφορά ανά ιστολόγιο ενώ ο κόμβος στον πυρήνα αυτό έχει για 

κάθε ιστολόγιο  διάμεσο έκταση 1,37% επί του συνολικού   περιεχομένου του. 
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Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "αντιμνημονιακό σχόλιο" 
στον πυρήνα 1 και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

(φθίνουσα σειρά)
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Έκταση Κόμβου "αντιμνημονιακό σχόλιο" 
στα ιστολόγια του πυρήνα 1 και στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων  (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    59 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «αντιμνημονιακό σχόλιο» 

στον πυρήνα 1 και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Ο κόμβος «Παράθεση πολυμεσικού περιεχομένου στην καταχώρηση» 

εμφανίζει μέγιστο ποσοστό στον πυρήνα 2, όπου  περιέχεται στο 69% των ιστολογίων 

του. Συνολικά εντοπίστηκαν 21 ομοιόμορφα κατανεμένες αναφορές με διάμεσο 

συχνότητα εμφάνισης  2 αναφορές ανά ιστολόγιο. Καταλαμβάνει  σε κάθε ιστολόγιο 

χαμηλή διάμεσο έκταση 0,59% επί του συνολικού του περιεχομένου. Η έκταση 

ακολουθεί επίσης ομοιόμορφη κατανομή.  

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Παράθεση πολυμεσικού 

περιεχομένου στην καταχώρηση" στους πυρήνες 2,3  (φθίνουσα 
σειρά)
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Έκταση Κόμβου "Παράθεση πολυμεσικού περιεχομένου στην 
καταχώρηση" 

στoυς πυρήνες 2,3 (φθίνουσα σειρά) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

αύξων αριθμός ιστολογίου

έκ
τα
ση

 %

πυρήνας 2 (16)
διάμεσος =0,5  
p=,008

πυρήνας 3 (18)
διάμεσος =0,55  
p=0,002

 
                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    60 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «αντιμνημονιακό σχόλιο» 

στους πυρήνες 2,3   
 

  
Εμφανίζει όμως μέγιστο αριθμό 27 αναφορών στον πυρήνα 3 όπου εντοπίζεται 

στο 50% των ιστολογίων του.  Η διάμεσος  συχνότητα εμφάνισης είναι μία αναφορά 

ανά ιστολόγιο. Ο κόμβος έχει στα ιστολόγια που εμφανίζεται χαμηλή διάμεσο έκταση 

ίση με το 0,5% του περιεχομένου του κάθε ιστολογίου. 
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Τέλος, ο κόμβος «Αναφορά σε νέες τεχνολογίες» εμφανίζει μέγιστο ποσοστό 

στο δείγμα των ετερογενών ιστολογίων όπου περιέχεται στο 43% των ιστολογίων του 

δείγματός του μέσω 3 ομοιόμορφα κατανεμημένων αναφορών.  Η διάμεσος 

συχνότητα εμφάνισης είναι 1 αναφορά ανά ιστολόγιο ενώ ο κόμβος καταλαμβάνει  

διάμεσο έκταση ίση με 2,07% επί του συνολικού όγκου του περιεχομένου του κάθε 

ιστολογίου στο δείγμα αυτό. Η έκταση είναι επίσης ομοιόμορφα κατανεμημένη στα 

ιστολόγια που εντοπίζεται ο κόμβος. 

 
Παρουσίες ανά ιστολόγιο κόμβου "Αναφορά σε νέες 

τεχνολογίες" στον πυρήνα 1 και στο δείγμα των υπόλοιπων 
ιστολογίων   (φθίνουσα σειρά)
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Έκταση Κόμβου "Αναφορά σε νέες τεχνολογίες" 
στα ιστολόγια του πυρήνα 1 και στο δείγμα των υπόλοιπων 

ιστολογίων (φθίνουσα σειρά) 
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                                  (α)                                                                              (β) 

 
Γραφήματα    61 (α), (β):  αριθμός αναφορών (α) και έκταση (β) του κόμβου «Αναφορά σε νέες 

Τεχνολογίες» στον πυρήνα 1 και στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 
 
 

Στον πυρήνα 1 όμως, ο κόμβος  εμφανίζεται με μέγιστο αριθμό 12 αναφορών 

εντοπισμένων στο 29% των ιστολογίων του. Στον πυρήνα αυτό, εμφανίζεται  με 

διάμεσο συχνότητα 1 αναφορά ανά ιστολόγιο και κατέχει αξιόλογη διάμεσο έκταση 

2,155% επί του συνολικού όγκου του περιεχομένου του κάθε ιστολογίου του. 

 
 
 

6.5.10 Παρατηρήσεις επί των  αποτελεσμάτων 

 
Μια πρώτη παρατήρηση επί των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι ότι οι κόμβοι 

γενικής θεματολογίας δεν εμπεριέχονται σε ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά στα ιστολόγια 

των πυρήνων. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των συνολικών παρουσιών τους 

στα ιστολόγια, και μόνο η έκταση των αναφορών αυτών μπορεί να συγκριθεί με την 

έκταση κόμβων των πρώτων δύο σταδίων της κωδικοποίησης. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ένδειξη κορεσμού σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση νέων 
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θεματικών κόμβων για περαιτέρω  Α.Π. και ως εκ τούτου η κωδικοποίηση μέχρις 

αυτό το σημείο μπορεί να θεωρηθεί αρκετή μιας και μια περαιτέρω αναζήτηση 

συστημάτων κόμβων  μάλλον θα οδηγούσε σε  αρκετά εξεζητημένα χαρακτηριστικά.  

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα επί της κωδικοποίησης του 3ου σταδίου, ήδη 

προηγήθηκε ο αποκλεισμός από τη μελέτη 14  κόμβων  από το σύνολο των 32 που 

αρχικά επιλέχθηκαν, μιας και δεν προσέφεραν κάποιο σημαντικό εύρημα στην 

έρευνα μας. Οι εναπομείναντες 18 κόμβοι όμως δείχνουν να στοιχειοθετούν και αυτοί 

κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στους πυρήνες 1 και 3, τα οποία αναλύονται στην 

επόμενη παράγραφο. 

 
 

6.5.10.1 Τα δεδομένα υπό το πρίσμα των  πυρήνων 

 
Πυρήνας 1 

Κατόπιν των αποτελεσμάτων της κωδικοποίησης του 3ου σταδίου, ο πυρήνας 1 

εμφανίζει μέγιστο ποσοστό ιστολογίων που περιέχουν τον κόμβο «Αρνητική στάση 

Εταίρων προς την Ελλάδα» και συγκριτικά με τους υπόλοιπους πυρήνες μεγάλο 

αντίστοιχο ποσοστό (αν και όχι μέγιστο) καθώς και μεγάλο αριθμό αναφορών σε ό,τι 

αφορά τους κόμβους  «αντιμνημονιακό σχόλιο» (μέγιστο αριθμό αναφορών από 

όλους τους πυρήνες) και «Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος». 

Υπογραμμίζεται ότι μόνο στον πυρήνα 1 υπάρχουν ταυτόχρονα σε συγκριτικά μεγάλο 

ποσοστό ιστολογίων αλλά και με μέγιστο αριθμό αναφορών οι κόμβοι «Αρνητική 

στάση Εταίρων προς την Ελλάδα» και «αντιμνημονιακό σχόλιο». Επίσης, ο κόμβος 

«Αναφορά στην εσφαλμένη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα» εμφανίζει εδώ  

μέγιστο αριθμό αναφορών. Τα αποτελέσματα αυτά αν συνδυαστούν  με αυτά της 

κωδικοποίησης του 2ου σταδίου στοιχειοθετούν μια αρκετά σαφή ταυτότητα 

ποιοτικών χαρακτηριστικών για τον πυρήνα 1. Αξιοσημείωτο είναι και το μέγιστο  

ποσοστό ιστολογίων που περιέχουν τον κόμβο «βωμολοχία» που δείχνει κάποια 

χαρακτηριστικά του ύφους σχολιασμού στις αναρτήσεις του πυρήνα αυτού. Το 

μέγιστο ποσοστό ιστολογίων με αναφορές του κόμβου «Διεθνής Πολιτική  Σκηνή»  

δείχνουν και μια επιπλέον τάση ενασχόλησης και με τα διεθνή πολιτικά δρώμενα ενώ  

το συγκριτικά μεγάλο ποσοστό ιστολογίων και ο μέγιστος αριθμός  «Αναφορών σε 
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νέες τεχνολογίες» προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στη θεματολογία των 

ιστολογίων του πυρήνα αυτού.  

 

 

Πυρήνας 2 

Η  κωδικοποίηση του 3ου σταδίου δεν έδωσε κάποια σαφώς διαφορετική 

ποιοτικά υπόσταση στον πυρήνα 2 στο πλαίσιο του συνολικού δικτυώματος. Ο 

πυρήνας 2 μοιάζει  να ακολουθεί και υπό το 3ο σύστημα κόμβων, υπό κλίμακα, τα 

χαρακτηριστικά του πυρήνα 3. Εμφανίζει όμως και εδώ κάποιες ιδιαιτερότητες. 

Εμφανίζει μέγιστα ποσοστά  ιστολογίων που περιέχουν τους εξής 3 κόμβους: 

«Αρνητική αναφορά στους Έλληνες πολιτικούς», «Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» και «Παράθεση πολυμεσικού περιεχομένου στην καταχώρηση». 

Παρόλα αυτά, αντίστοιχα ποσοστά για τους ίδιους κόμβους συναντιόνται σε όλους 

τους υπόλοιπους πυρήνες.  Μόνο οι συνολικές παρουσίες  του κόμβου «Αναφορά 

στις  εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι αισθητά περισσότερες και με 

μεγαλύτερη έκταση από ότι στους υπόλοιπους πυρήνες. Μια αξιοσημείωτη 

παρατήρηση είναι ότι  τα ποσοστά ιστολογίων αλλά και οι αναφορές των κόμβων  

«Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα» και «αντιμνημονιακό σχόλιο» είναι 

ταυτόχρονα χαμηλά στον πυρήνα 2.  Τέλος, επιστρέφοντας στα αρχικά αποτελέσματα 

και για τους 32 κόμβους, δεν θα έπρεπε να παραβλέψει κανείς ότι στον πυρήνα 2 δεν 

εμφανίζονται καθόλου αναφορές του κόμβου «Εθνικά ή Εθνικιστικά στοιχεία», 

κόμβος που δε αυτήν την χρονική περίοδο αρχίζει σταδιακά να κάνει την εμφάνιση 

του στο περιεχόμενο των ιστολογίων όλων των άλλων πυρήνων. 

 

 

Πυρήνας 3 

Κατόπιν της κωδικοποίησης του 3ου σταδίου ο πυρήνας 3 δείχνει να έχει 

μέγιστα ποσοστά παρουσίας ή μέγιστους αριθμούς αναφορών (ή πολλές φορές και τα 

δύο) σε ό,τι αφορά  την συντριπτική πλειοψηφία των κόμβων που εξετάζονται στο 

στάδιο αυτό. Ακόμα και εκεί που τα αριθμητικά αποτελέσματα δεν βρίσκονται στο 

μέγιστο για τον πυρήνα αυτόν, πολλές φορές είναι σε εφάμιλλα με τους άλλους 

πυρήνες υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό από μόνο του δίνει μια υπόσταση στον 
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πυρήνα 3, χαρακτηριστικό που εμφάνισε και μετά την κωδικοποίηση του 2ου σταδίου. 

Επιπλέον,  οι «Αρνητικές αναφορές στην   Γερμανία» αλλά και οι «Αναφορές στο 

σκάνδαλο της Siemens» βρίσκονται σε μέγιστο ποσοστό ιστολογίων και σημειώνουν 

μέγιστο αριθμό αναφορών εδώ. Τελικά μόνο 2 κόμβοι μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν 

απάντησαν πρακτικά στον πυρήνα 3: η «Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα» 

και η «Αναφορά σε νέες τεχνολογίες». Τέλος, και στον πυρήνα 3 τα ποσοστά 

ιστολογίων αλλά και οι αναφορές των κόμβων  «Αρνητική στάση Εταίρων προς την 

Ελλάδα» και «Αντιμνημονιακό σχόλιο» είναι ταυτόχρονα χαμηλά και αυτή η 

παρατήρηση δείχνει να είναι μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των πυρήνων 2,3 

έναντι του πυρήνα 1 και του δείγματος των υπολοίπων ιστολογίων. 

 

Δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων 

Το δείγμα των ιστολογίων που δεν ανήκουν σε πυρήνα και που έχουν τον 

υψηλότερο δείκτη επιρροής, δείχνει να αποκτά κάποια ταυτότητα βασισμένη στα 

μέγιστα ποσοστά ιστολογίων που παρουσιάζει αναφορικά με την περιεκτικότητα 

στους κόμβους «Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος», «Αντιμνημονιακό 

σχόλιο» και  «Αναφορά σε νέες τεχνολογίες». Η εξαγωγή συμπερασμάτων επί του 

συνόλου των 72 ιστολογίων φυσικά κρίνεται επισφαλής λόγω του ότι η Α.Π. 

διεξάχθηκε επί ενός μόνο ποσοστού των ιστολογίων του αλλά και λόγω του μικρού 

συγκριτικά αριθμού συνολικών αναφορών των παραπάνω κόμβων στα ιστολόγια του 

δείγματος. Εντούτοις, τα συμπεράσματα αυτά αξίζει να αναφερθούν διότι πρόκειται 

τα ιστολόγια με την μεγαλύτερη δυνητική επιρροή, ενώ η εννοιολογική σχέση των 

πρώτων 2 από τους 3 κόμβους δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 

 
 
 

6.5.10.2 Στατιστικός έλεγχος των αποτελεσμάτων της κωδικοποίησης 3ου 
σταδίου 

Και στην περίπτωση του τρίτου σταδίου, τα συμπεράσματα βασίστηκαν στις 

παρατηρήσεις παρουσίας των κόμβων και στον αριθμό των αναφορών τους ανά 

ομάδα. Οι σχετικοί πίνακες συνάφειας (Παράρτημα, III & IV) των κόμβων του τρίτου 

σταδίου κωδικοποίησης και του αριθμού αναφορών τους ανά ομάδα (πυρήνες και 
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δείγμα ετερογενών ιστολογίων) επιτρέπουν κι εδώ τον στατιστικό έλεγχο για 

διαφοροποιήσεις ανά ομάδα.  

Σε ό,τι αφορά τις παρουσίες ή όχι ενός κόμβου του 3ου σταδίου στα ιστολόγια 

κάποιας υπό εξέταση ομάδας, ο έλεγχος x2   εντόπισε τις στατιστικά σημαντικές 

διαφορές  (p<0,05)  ποσοστών που ένας κόμβος συναντάται σε κάποια ομάδα σε 

σύγκριση με τις άλλες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 63, όπου κι 

εδώ με έντονη γραφή σημειώνονται τα στοιχεία που ξεχωρίζουν (έχουν μέγιστη ή 

ελάχιστη τιμή) σε κάποια ομάδα.  

 
 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 

πυρήνας 1 
(%) 

πυρήνας 2 
(%) 

πυρήνας 3 
(%) p 

Χρεωκοπία, χρεός, έλειμμα της 
Ελλάδας 14,3 23,8 18,8 22,2 0,949 
Υπόνοια για βουλευτικές εκλογές 0 0 6,2 11,1 0,387 
Τοπική ειδησεογραφία-επικαιρότητα 14,3 0 12,5 11,1 0,414 
Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της 
Ελλάδος 42,9 23,8 25 38,9 0,622 
Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ 0 14,3 0 22,2 0,154 
Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα 
της ΝΔ 14,3 0 6,2 11,1 0,422 
Παράθεση πολυμεσικού 
περιεχομένου στις καταχωρήσεις 57,1 33,3 68,8 50 0,193 
Κριτική στο ενιαίο νομισμα Ευρώ 28,6 25 16,7 21 0,4 
Ελληνική εξωτερική πολιτική 28,6 4,8 6,2 38,9 0,019 
ειδησεογραφία 100 71,4 75 88,9 0,269 
Εθνικά ή Εθνικιστικά στοιχεία 57,1 9,5 0 22,2 0,005 
Διεθνής Πολιτική  Σκηνή 0 38,1 0 33,3 0,013 
βωμολοχία 14,3 33,3 31,2 22,2 0,720 
Αρνητική αναφορά στους Έλληνες 
πολιτικούς 28,6 0 37,5 33,3 0,023 
Αρνητική αναφορά στην Αμερική 28,6 4,8 0 11,1 0,116 
Αρνητική αναφορά στη Γερμανία 0 4,8 6,2 33,3 0,022 
Αναφορά στους οικονομικούς 
μετανάστες 57,1 33,3 18,8 66,7 0,025 
Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των 
ΜΜΕ 0 9,5 37,5 55,6 0,004 
Αναφορά στο σκάνδαλο της 
SIEMENS 0 4,8 12,5 55,6 0,000 
Αναφορά στις Τέχνες 28,6 19 0 5,6 0,113 
Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 28,6 57,1 62,5 38,9 0,308 
Αναφορά στην Ευρωπαϊκή 
κοινότητα 14,3 0 0 0 0,046 
Αναφορά στην εσφαλμένη 
οικονομική πολιτική στην Ελλάδα 0 19 18,8 27,8 0,475 
Αναφορά στην Εκκλησία, την  
Θεολογία ή τη θρησκεία 28,6 4,8 0 11,1 0,116 
Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή 42,9 14,3 18,8 50 0,057 
Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα 0 9,5 12,5 16,7 0,682 
Αναφορά σε νέες τεχνολογίες 42,9 28,6 37,5 11,1 0,253 
Αναφορά σε κυβέρνηση Συναίνεσης, 
συνκυβέρνηση 0 9,5 6,2 5,6 0,841 
Αθλητική ειδησεογραφία 14,3 4,8 0 0 0,258 
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Αναφορά στο Μνημόνιο 28,6 28,6 37,5 44,4 0,742 
αντιμνημονιακό σχόλιο 57,1 33,3 12,5 22,2 0,138 
Αρνητική στάση Εταίρων προς την 
Ελλάδα 14,3 19 12,5 5,6 0,663 

 
Πίνακας 63: Έλεγχος x2 για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικών διαφορών  στα ποσοστά παρουσίας των 
κόμβων 3ου σταδίου κωδικοποίησης στους τρεις πυρήνες και στο στοχευμένο δείγμα των επτά ετερογενών 

ιστολογίων με τον υψηλότερο Συνολικό Δείκτη Επιρροής. 
 
 

Αναφορικά με  τον αριθμό των αναφορών των κόμβων της κωδικοποίησης του 

3ου σταδίου ανά ομάδα,  έγινε  και στην περίπτωση αυτή έλεγχος ANOVA μέσων 

τιμών χρησιμοποιώντας τους σχετικούς πίνακες συνάφειας (Παράρτημα, V) για 

διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών (p<0,05). Και στον  πίνακα 64 οι 

περιπτώσεις αυτές εμφανίζονται με έντονη γραφή.   

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(Mean) 

πυρήνας 1 
(Mean) 

πυρήνας 2 
(Mean) 

πυρήνας 3 
(Mean) p 

Χρεωκοπία, χρεός, έλειμμα της 
Ελλάδας 0,1429 0,381 0,3125 0,2778 0,875 
Υπόνοια για βουλευτικές εκλογές 0 0 0,625 0,1667 0,364 
Τοπική ειδησεογραφία-
επικαιρότητα 1,1429 0 0,6875 0,5556 0,528 
Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της 
Ελλάδος 0,7143 0,5238 0,4375 0,6667 0,938 
Ρήγμα στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΠΑΣΟΚ 0 0,2381 0 0,2222 0,261 
Ρήγμα στην κοινοβουλευτική 
ομάδα της ΝΔ 0,1429 0 0,625 0,1111 0,438 
Παράθεση πολυμεσικού 
περιεχομένου στις καταχωρήσεις 0,2857 0,5714 1,3125 1,5 0,372 
Κριτική στο ενιαίο νομισμα Ευρώ 0 0,4286 0,3125 0,2778 0,540 
Ελληνική εξωτερική πολιτική 0,5714 0,476 0,0625 1 0,14 
ειδησεογραφία 4,2857 2,4762 3,3125 3,1667 0,646 
Εθνικά ή Εθνικιστικά στοιχεία 1,1429 0,1429 0 0,3333 0,002 
Διεθνής Πολιτική  Σκηνή 0 0,5238 0 0,5 0,033 
βωμολοχία 0,5714 0,6667 0,5 0,2778 0,704 
Αρνητική αναφορά στους Έλληνες 
πολιτικούς 0,4286 0 0,4375 0,8333 0,219 
Αρνητική αναφορά στην Αμερική 0,4286 0,0476 0 0,3333 0,233 
Αρνητική αναφορά στη Γερμανία 0 0,1905 0,0625 0,3889 0,376 
Αναφορά στους οικονομικούς 
μετανάστες 2 0,7143 0,25 1,3889 0,024 
Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των 
ΜΜΕ 0 0,1905 0,625 1,2222 0,049 
Αναφορά στο σκάνδαλο της 
SIEMENS 0 0,0476 0,4375 0,8889 0,026 
Αναφορά στις Τέχνες 0,2857 0,4286 0 0,0556 0,162 
Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 1 0,8571 2,1250 1,3333 0,490 
Αναφορά στην Ευρωπαϊκή 
κοινότητα 0,2857 0 0 0 0,045 
Αναφορά στην εσφαλμένη 
οικονομική πολιτική στην Ελλάδα 0 0,4286 0,1875 0,4444 0,489 
Αναφορά στην Εκκλησία, την  
Θεολογία ή τη θρησκεία 0,4286 0,0476 0 0,1111 0,041 
Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή 0,5714 0,1429 0,1875 0,7222 0,013 
Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα 0 0,1429 0,25 0,2778 0,717 
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Αναφορά σε νέες τεχνολογίες 0,4286 0,5714 0,3750 0,1111 0,443 
Αναφορά σε κυβέρνηση 
Συναίνεσης, συνκυβέρνηση 0 0,0952 0,0625 0,0556 0,851 
Αθλητική ειδησεογραφία 0,1429 0,0952 0 0 0,51 
Αναφορά στο Μνημόνιο 0,4286 0,4286 0,75 0,6667 0,733 
αντιμνημονιακό σχόλιο 0,7143 0,5714 0,1250 0,2778 0,158 
Αρνητική στάση Εταίρων προς την 
Ελλάδα 0,1429 0,4762 0,1250 0,1667 0,680 

 
Πίνακας 64: Έλεγχος ANOVA μέσων τιμών  για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικών διαφορών στον 
αριθμό  αναφορών των κόμβων 3ου σταδίου κωδικοποίησης στους τρεις πυρήνες και στο στοχευμένο 

δείγμα των επτά ετερογενών ιστολογίων με τον Συνολικό Δείκτη Επιρροής. 
  

 
 

Στην περίπτωση της κωδικοποίησης του 3ου σταδίου, οι κόμβοι δεν απαντούν 

γενικά σε μεγάλα ποσοστά με αποτέλεσμα το p>0,05 στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Στις περιπτώσεις πάντως που υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά ή 

στους αριθμούς αναφορών των κόμβων ανά τις ομάδες, ο στατιστικός έλεγχος 

επικυρώνει τα αποτελέσματα από τις καταγεγραμμένες αριθμητικές παρατηρήσεις. 

 
 
 

6.6 Σύγκριση  των αποτελεσμάτων Ανάλυσης Περιεχομένου  και  
Ανάλυσης Συστάδων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων  

 
Στις προηγούμενες παραγράφους διαπιστώθηκε ότι  παρατηρώντας τα 

αποτελέσματα της Ανάλυσης Περιεχομένου υπό το πρίσμα των πυρήνων (όπως αυτοί 

προέκυψαν από την εφαρμογή της Ανάλυση Συστάδων) διαπιστώθηκε έως ένα βαθμό 

ποιοτική διαφοροποίηση  των ιστολογίων που ανήκαν σε διαφορετικούς πυρήνες. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαπίστωση αυτή βασίστηκε σε απλή καταγραφή της  

παρουσίας κάποιων κόμβων ή όχι σε ιστολόγια των ομάδων που εξετάστηκαν,  του 

συνολικού αριθμού των αναφορών αυτών στα ιστολόγια των ίδιων ομάδων  ή 

συνδυασμό των   δύο αυτών μεγεθών. Παρακάτω θα γίνει με στατιστικές μεθόδους   ο 

έλεγχος του αν οι εντοπισμένοι στα ιστολόγια κόμβοι των τριών σταδίων 

κωδικοποίησης   συνιστούν την ίδια ταξινόμηση σε ομάδες που προέκυψε από την 

εφαρμογή της Α.Σ.. Πιο συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αρχικά η  πολυμεταβλητή 

τεχνική της  Ανάλυσης των Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis, 

PCA) για την ελάττωση των αρχικών μεταβλητών και στη συνέχεια η τεχνική της 

Διακρίνουσας Ανάλυσης (Discriminant Analysis) για τον έλεγχο της 

κατηγοριοποίησης των ιστολογίων στις ομάδες της Α.Σ.  



Κεφάλαιο 6 
 

 270

 
 

6.6.1 Ανάλυση των Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component 
Analysis)  

Η τεχνική της Ανάλυσης των Κυρίων Συνιστωσών (από δω και εφεξής ΑΚΣ) 

αποσκοπεί στην ελάττωση του αριθμού των πιθανόν συσχετισμένων μεταβλητών που 

πρόκειται να εξεταστούν σε ένα μικρότερο αριθμό γραμμικά ασυσχέτιστων νέων 

μεταβλητών. Οι νέες αυτές μεταβλητές ονομάζονται κύριες συνιστώσες και είναι 

γραμμικοί συνδυασμοί των αρχικών μεταβλητών. Ο μαθηματικός υπολογισμός των 

κυρίων συνιστωσών χρησιμοποιεί έναν ορθογώνιο μετασχηματισμό κατά τον οποίο η 

πρώτη συνιστώσα έχει τη μέγιστη δυνατή διασπορά (variance) ενώ κάθε επόμενη 

συνιστώσα που προκύπτει έχει την μέγιστη δυνατή διασπορά υπό τον περιορισμό 

όμως να είναι ασυσχέτιστη με κάθε μία από τις προηγούμενες συνιστώσες.  

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται συνήθως προκειμένου να ελαττωθεί ο αριθμός των  

διαστάσεων του προβλήματος  και για  να αποφευχθούν προβλήματα 

συγγραμικότητας. Γενικά, η εφαρμογή της  βασίζεται στον συμβιβασμό της απώλειας 

ενός ποσοστού ακρίβειας των αρχικών δεδομένων λόγω μείωσης των αρχικών 

μεταβλητών που  αντισταθμίζεται από σωστή αντιπροσώπευση των υπό μελέτη 

δεδομένων, από απαλοιφή της πολυσυγγραμικότητας και από την μείωση των 

διαστάσεων του προβλήματος.  

 
 

6.6.2 Διακρίνουσα Ανάλυση (Discriminant Analysis) 

Η τεχνική της Διακρίνουσας Ανάλυσης (από δω και εφεξής Δ.Α) εφαρμόζεται 

προκειμένου να αναγνωριστεί κάποιος γραμμικός συνδυασμός μεταβλητών ο οποίος 

χαρακτηρίζει ή ταξινομεί τις αρχικές παρατηρήσεις σε δύο ή περισσότερα σύνολα. Ο 

συνδυασμός αυτός χρησιμοποιείται σαν ταξινομητής προκειμένου να διαχωριστούν οι 

αρχικές παρατηρήσεις σε μικρότερα υποσύνολα με βάση κάποιες κοινές ιδιότητες 

που αυτά έχουν. Η τεχνική βασίζει την ταξινόμηση των παρατηρήσεων (ανεξάρτητες 

μεταβλητές) στην διαδικασία έκφρασης μιας εξαρτημένης μεταβλητής του 

προβλήματος σαν γραμμικό συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η διακύμανση της γραμμικής συνάρτησης ανάμεσα στα σύνολα να είναι 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σε σχέση με την διακύμανση της εντός των συνόλων.  
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Ιδιαίτερα στην Δ.Α, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική και πρέπει να οριστεί 

σαφώς η σχέση της με τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  

Ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας της ταξινόμησης που επιτυγχάνεται, 

μπορεί να ελεγχθεί μέσω της συνάρτησης λάμδα του Wilk (Wilk’s Lambda), το οποίο 

αντιστοιχεί στο ποσοστό της διακύμανσης των εξαρτημένων μεταβλητών που δεν 

ερμηνεύεται από την παραπάνω ταξινόμηση. Λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και 1, με τιμές 

κοντά στο 0 να υποδεικνύουν ότι οι μέσοι των συνόλων διαφέρουν, ενώ τιμές κοντά 

στο 1 να υποδεικνύουν το αντίθετο.  

 
 

6.6.3 Έλεγχος ταύτισης αποτελεσμάτων Α.Σ. και Α.Π. μέσω της 
τεχνικής της Δ.Α  

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού SPSS (έκδοση 20) με την 

χρησιμοποίηση των πινάκων III και IV του παραρτήματος, οι οποίοι περιέχουν 

δεδομένα που προέκυψαν από την Α.Π.. Συγκεκριμένα, περιέχουν πληροφορίες 

σχετικά με το αν ένας κόμβος περιέχεται ή όχι σε κάποιο από τα 62 ιστολόγια που 

μελετήθηκαν με αυτήν την μέθοδο,  τον αριθμό των αναφορών των κόμβων σε κάθε 

ιστολόγιο καθώς και τον αριθμό του πυρήνα εντός του οποίου  μέσω της Α.Σ. το 

ιστολόγιο βρέθηκε να ανήκει. Ο αριθμός αυτός θα αποτελέσει και την κατηγορική 

εξαρτημένη μεταβλητή της τεχνικής της Δ.Α.   Αρχικά εφαρμόστηκε η τεχνική της 

ΑΚΣ για την ελάττωση των διαστάσεων των αρχικών παρατηρήσεων και στη 

συνέχεια οι νέες μεταβλητές – συνιστώσες χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο του 

κατά πόσο η ταξινόμηση που προκύπτει από την  Α.Π. ανταποκρίνεται σε αυτήν που 

προέκυψε από την Α.Σ, η οποία βασίστηκε στους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους 

των ιστολογίων. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ό,τι αφορά την παρουσία ενός κόμβου σε ένα 

ιστολόγιο και για τα τρία  στάδια της κωδικοποίησης δίνονται παρακάτω. 

Σχετικά με το πρώτο στάδιο της κωδικοποίησης, κατά την ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών παράγονται  5 συνιστώσες οι οποίες ερμηνεύουν το  62,313 % της 

συνολικής διασποράς. 

Από την εφαρμογή της τεχνικής της Δ.Α. με δεδομένα που προέκυψαν από το 

πρώτο στάδιο της κωδικοποίησης της  Α.Π. προκύπτει ότι το  59,7% των ιστολογίων 

κατηγοριοποιήθηκαν στην ομάδα που υπέδειξε και η μέθοδος της Α.Σ.  
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 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

 (%)  

πυρήνας 1       
(%) 

πυρήνας 2      
(%)     

πυρήνας 3      
(%)      

δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 
4 (57,1) 2 (28,6) 0 1 (14,3) 

πυρήνας 1      
(%) 4 (19) 13 (61,9) 2 (9,5) 2 (9,5) 

πυρήνας 2      
(%) 0  3 (18,8) 10 (62,5) 3 (18,8) 

πυρήνας 3      
(%) 5 (27,8) 2 (11,1) 1 (5,6) 10 (55,6) 

 
Wilks’ Lambda=0,379 

 
Πίνακας 65: Ταξινόμηση των ιστολογίων σε ομάδες με βάση την τεχνική της Δ.Α  βασιζόμενη σε 

παρουσίες κόμβων του πρώτου  σταδίου κωδικοποίησης της Α.Π στα 62 ιστολόγια.    
 

Σχετικά με το  δεύτερο  στάδιο της κωδικοποίησης,  κατά την ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών παράγονται   13 συνιστώσες οι οποίες ερμηνεύουν το 75,405 % της 

συνολικής διασποράς. 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

 (%)  

πυρήνας 1       
(%) 

πυρήνας 2      
(%)     

πυρήνας 3      
(%)      

δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 
3 (42,9) 3 (42,9) 1 (14,3) 0 

πυρήνας 1      
(%) 5 (23,8) 11 (52,4) 2 (9,5) 3 (14,3) 

πυρήνας 2      
(%) 0 4 (25) 12 (75) 0 

πυρήνας 3      
(%) 2 (11,1) 2 (11,1) 0 14 (77,8) 

 
Wilks’ Lambda=0,216    

 
Πίνακας 66: Ταξινόμηση των ιστολογίων σε ομάδες με βάση την τεχνική της Δ.Α  βασιζόμενη σε 

παρουσίες κόμβων του δευτέρου  σταδίου κωδικοποίησης της Α.Π στα 62 ιστολόγια .    
 

Η Δ.Α. με δεδομένα που προέκυψαν από το δεύτερο στάδιο της  Α.Π. έδωσε 

σαν αποτέλεσμα ότι το   64,5% των ιστολογίων κατηγοριοποιήθηκαν στην ομάδα που 

υπέδειξε και η μέθοδος της Α.Σ.  
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Αναφορικά  με το  τρίτο  στάδιο της κωδικοποίησης, κατά την ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών παράγονται    7 συνιστώσες οι οποίες ερμηνεύουν το   66,007 % της 

συνολικής διασποράς. 

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

 (%)  

πυρήνας 1       
(%) 

πυρήνας 2      
(%)     

πυρήνας 3      
(%)      

δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 
5 (71,4) 1 (14,3) 1 (14,3) 0 (0) 

πυρήνας 1      
(%) 2 (9,5) 12 (57,1) 5 (23,8) 2 (9,5) 

πυρήνας 2      
(%) 1 (6,3) 4 (25) 8 (50) 3 (18,8) 

πυρήνας 3      
(%) 2 (11,1) 2 (11,1) 1 (5,6) 13 (72,2) 

 
 Wilks’ Lambda=0,369    

 
Πίνακας 67 . Ταξινόμηση των ιστολογίων σε ομάδες με βάση την τεχνική της Δ.Α  βασιζόμενη σε 

παρουσίες κόμβων του τρίτου  σταδίου κωδικοποίησης της Α.Π στα 62 ιστολόγια .    
 

Με εφαρμογή  της Δ.Α. με δεδομένα που προέκυψαν από το τρίτο  στάδιο 

κωδικοποίησης της  Α.Π. προκύπτει ότι το   61,3 % των ιστολογίων 

κατηγοριοποιήθηκαν στην ομάδα που υπέδειξε και η μέθοδος της Α.Σ.  

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

 (%)  

πυρήνας 1       
(%) 

πυρήνας 2      
(%)     

πυρήνας 3      
(%)      

δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 
4 (57,1) 2 (28,6) 1 (14,3) 0 (0) 

πυρήνας 1      
(%) 3 (14,3) 15 (71,4) 0 (0) 3 14,3() 

πυρήνας 2      
(%) 1 (6,3) 2 (12,5) 12 (75) 1 (6,3) 

πυρήνας 3      
(%) 2 (11,1) 3 (16,7) 1 (5,6) 12 (66,7) 

 
Wilks’ Lambda=0,330     

 
Πίνακας 68: Ταξινόμηση των ιστολογίων σε ομάδες με βάση την τεχνική της Δ.Α  βασιζόμενη σε αριθμό 

αναφορών κόμβων του πρώτου  σταδίου κωδικοποίησης της Α.Π στα 62 ιστολόγια 
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Αν χρησιμοποιηθούν σαν δεδομένα για τον παραπάνω έλεγχο ο αριθμός των 

αναφορών κάθε κόμβου στα 62 ιστολόγια που μελετήθηκαν μέσω Α.Π., τα 

προκύπτοντα αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω. 

Χρησιμοποιώντας σαν δεδομένα τον αριθμό αναφορών των κόμβων από το 

πρώτο στάδιο της κωδικοποίησης, κατά την ανάλυση κυρίων συνιστωσών 

παράγονται    5  συνιστώσες οι οποίες ερμηνεύουν το  74,793 % της συνολικής 

διασποράς. 

 δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

 (%)  

πυρήνας 1       
(%) 

πυρήνας 2      
(%)     

πυρήνας 3      
(%)      

δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 
3 (42,9) 3 (42,9) 1 (14,3) 0 (0) 

πυρήνας 1      
(%) 2 (9,5) 14 (66,7) 2 (9,5) 3 (14,3) 

πυρήνας 2      
(%) 0 (0) 6 (37,5) 10 (62,5) 0 (0) 

πυρήνας 3      
(%) 0 (0) 3 (16,7) 1 (5,6) 14 (77,8) 

 
Wilks’ Lambda=0,277     

 
Πίνακας 69. Ταξινόμηση των ιστολογίων σε ομάδες με βάση την τεχνική της Δ.Α  βασιζόμενη σε αριθμό 

αναφορών κόμβων του δεύτερου  σταδίου κωδικοποίησης της Α.Π στα 62 ιστολόγια. 
 

Από την εφαρμογή της τεχνικής της Δ.Α. με δεδομένα τους αριθμούς αναφορών 

που προέκυψαν από το πρώτο στάδιο της κωδικοποίησης της  Α.Π. προκύπτει ότι το  

69,4% των ιστολογίων κατηγοριοποιήθηκαν στην ομάδα που υπέδειξε και η μέθοδος 

της Α.Σ.  

Σχετικά με το  δεύτερο  στάδιο της κωδικοποίησης,  κατά την ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών παράγονται    13 συνιστώσες οι οποίες ερμηνεύουν το    77,439%  της 

συνολικής διασποράς. 

Η Δ.Α. με δεδομένα που προέκυψαν από το δεύτερο στάδιο κωδικοποίησης της  

Α.Π. έδωσε σαν αποτέλεσμα ότι το   66,1% των ιστολογίων κατηγοριοποιήθηκαν 

στην ομάδα που υπέδειξε και η μέθοδος της Α.Σ.  

Αναφορικά  με το  τρίτο  στάδιο της κωδικοποίησης, κατά την ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών παράγονται    12 συνιστώσες οι οποίες ερμηνεύουν το      73,979%  της 

συνολικής διασποράς. 
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Με εφαρμογή  της Δ.Α. με δεδομένα αριθμών αναφορών κόμβων σε ιστολόγια 

που προέκυψαν από το τρίτο  στάδιο κωδικοποίησης της  Α.Π. προκύπτει ότι το   66,1 

% των ιστολογίων κατηγοριοποιήθηκαν στην ομάδα που υπέδειξε και η μέθοδος της 

Α.Σ.  

 
 δείγμα 

υπόλοιπων 
ιστολογίων 

 (%)  

πυρήνας 1       
(%) 

πυρήνας 2      
(%)     

πυρήνας 3      
(%)      

δείγμα 
υπόλοιπων 
ιστολογίων 

(%) 
5 (71,4) 0 (0) 2 (28,6) 0 (0) 

πυρήνας 1      
(%) 1 (4,8) 13 (61,9) 6 (28,6) 1 (4,8) 

πυρήνας 2      
(%) 0 (0) 3 (12,5) 12 (75) 2 (12,5) 

πυρήνας 3      
(%) 2 (11,1) 2 (11,1) 3 (16,7) 11 (61,1) 

 
 Wilks’ Lambda=0,288  

 
Πίνακας 70: Ταξινόμηση των ιστολογίων σε ομάδες με βάση την τεχνική της Δ.Α  βασιζόμενη σε αριθμό 

αναφορών κόμβων του τρίτου  σταδίου κωδικοποίησης της Α.Π στα 62 ιστολόγια .    
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι το περιεχόμενο των ιστολογίων που 

μελετήθηκαν με την τεχνική της Α.Π έχει, ως προβλεπτικός παράγοντας 

κατηγοριοποίησης (στους τρεις πυρήνες ή στο δείγμα των 7 ιστολογίων του συνόλου 

των ετερογενών με τον υψηλότερο Συνολικό Δείκτη Επιρροής), επιτυχία άνω του 60 

% σε σύγκριση με την κατηγοριοποίηση που προέκυψε από την  εφαρμογή της Α.Σ. η 

οποία βασίστηκε στους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους των ιστολογίων. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι υπήρξε σε σημαντικό ποσοστό συνάφεια  των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από τη  μελέτη των εισερχόμενων υπερσυνδέσμων των ιστολογίων και 

του περιεχομένου τους.    

 
 

 

6.7 Συσχέτιση αποτελεσμάτων της Α.Π. με τους δείκτες απήχησης 
των ιστολογίων 

Στις προηγούμενες παραγράφους η έρευνα των κόμβων των τριών συστημάτων 

κατηγοριών έγινε με σημείο αναφοράς τον σχηματισμό των τριών πυρήνων όπως 

αυτοί εντοπίστηκαν από την Α.Σ. Παρακάτω υπολογίζονται οι συντελεστές  
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συσχέτισης του Pearson του  αριθμού αναφορών των  κόμβων της κωδικοποίησης του 

1ου σταδίου και των δεικτών απήχησης μόνο για ιστολόγια  που ανήκουν στον ίδιο 

πυρήνα με σκοπό τον εντοπισμό ιδιαίτερων σχέσεων κόμβων –απήχησης που θα 

μπορούσαν να ισχύουν για κάθε πυρήνα μεμονωμένα. 

 
 

Συσχέτιση παρουσίας κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους 
δείκτες απήχησης για τα ιστολόγια του πυρήνα 1  

 

Κόμβος 
Συνολικός 
δείκτης 
επιρροής 

Δείκτης 
Κεντρικότητας 

Δείκτης 
ηλεκτρονικής 

κίνησης 
Κατάθεση άποψης-
κριτική  0,488* -0,487* 
Παροχή πληροφοριών -0,451* -0,590**  
Αναφορές  0,441* -0,541* 

**: p< 0.01, *: p< 0.05 

Πίνακας 71:  Συντελεστές συσχέτισης  κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους δείκτες απήχησης και 
τον συνολικό δείκτη επιρροής για τα ιστολόγια του πυρήνα 1. 

 
Στον πυρήνα 1, προκύπτει το ενδιαφέρον στοιχείο ότι η «παροχή 

πληροφοριών» στα ιστολόγια του συσχετίζεται σε χαμηλό βαθμό με τον συνολικό 

Δείκτη  Επιρροής που τα ιστολόγια αυτά έχουν. Συσχετίζεται όμως σε υψηλό βαθμό 

με την κεντρικότητα των ιστολογίων στο συνολικό κοινωνικό δίκτυο.  Αντίθετα, η 

υψηλή περιεκτικότητα σε «Κατάθεση άποψης-κριτική» και   «Αναφορές» 

συσχετίζονται με απώλεια κεντρικότητας αλλά με αύξηση ηλεκτρονικής κίνησης στα 

ιστολόγια του πυρήνα 1. Μάλιστα οι «Αναφορές» συσχετίζονται σε υψηλό βαθμό με 

την κατάταξη ηλεκτρονικής κίνησης που έχουν τα ιστολόγια που τις περιέχουν.  

 
 

 
Συσχέτιση παρουσίας κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους δείκτες 

απήχησης για τα ιστολόγια του πυρήνα 2  
 

Κόμβος 
Δείκτης 

δραστηριότητας 
κοινότητας 

Δείκτης 
Κεντρικότητας 

Ομιλία τρίτων προσώπων, συνέντευξη -0,522*  
Παροχή πληροφοριών  0,572* 
Οικολογικές Αναφορές  0,505* 

*: p< 0.05 
 
Πίνακας 72: Συντελεστές συσχέτισης  κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους δείκτες απήχησης για 

τα ιστολόγια του πυρήνα 2.  
 

Στον πυρήνα 2, η «παροχή πληροφοριών» οδηγεί σε αντίθεση με τον πυρήνα 1 

συσχετίζεται με μείωση της κεντρικότητας του ιστολογίου. Το ίδιο συμβαίνει και με 
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τις «Οικολογικές Αναφορές». Προέκυψε όμως υψηλή συσχέτιση του αριθμού 

σχολίων στα δημοσιευμένα κείμενα των ιστολογίων του πυρήνα 2 με «Ομιλίες τρίτων 

προσώπων, συνεντεύξεις». Μ’ άλλα λόγια με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, 

παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας της κοινότητας όταν συμβαίνει 

αναδημοσίευση τμημάτων λόγου προσώπων ή ομάδων και συνεντεύξεις. 

 
 

 
Συσχέτιση παρουσίας κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους δείκτες 

απήχησης για τα ιστολόγια του πυρήνα 3  
 

Κόμβος Εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι Δείκτης 
Κύρους 

Διαμόρφωση κοινοτήτων- 
περιβαλλόντων συνεργασίας 

 0,696** 
Κατάθεση άποψης-κριτική 0,481*  

**: p< 0.01, *: p< 0.05 

Πίνακας 73: Συντελεστές συσχέτισης  κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους δείκτες απήχησης για 
τα ιστολόγια του πυρήνα 3.  

 
Σε ό,τι αφορά τον πυρήνα 3, παρατηρήθηκε μια υψηλή αρνητική συσχέτιση της 

περιεκτικότητας αναφορών του κόμβου «Διαμόρφωση κοινοτήτων- περιβαλλόντων 

συνεργασίας» και της κατάταξης των ιστολογίων του με βάση τον δείκτη κύρους. Το 

γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στον δημοσιογραφικό χαρακτήρα των ιστολογίων του 

πυρήνα και στα χαρακτηριστικά του αναγνωστικού κοινού τους, τα οποίο 

χρησιμοποιεί τα ιστολόγια αυτά σαν εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης και όχι σαν 

πλατφόρμα επί της οποίας μπορούν να οικοδομηθούν κοινότητες συνεργασίας. Για 

τον ίδιο λόγο παρατηρήθηκε ότι και η περιεκτικότητα σε κόμβους «Κατάθεση 

άποψης-κριτική» για τον πυρήνα 3 συσχετίζεται με μείωση του αριθμού των 

εισερχόμενων υπερσυνδέσμων, κάτι που παρατηρήθηκε και στον πυρήνα 1.  

 
 

 
Συσχέτιση παρουσίας κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους δείκτες 

απήχησης για το στοχευμένο δείγμα των 7 ετερογενών ιστολογίων    
 

 
Κόμβος 

 
Εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι 

Προεκλογική εκστρατεία 0,778*  
*: p< 0.05 

 
Πίνακας: Συντελεστές συσχέτισης  κόμβων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τους δείκτες απήχησης των 7 

στοχευμένων ετερογενών  ιστολογίων που δεν ανήκουν σε πυρήνα. 
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Εκεί συσχετίστηκε με μείωση της συναφούς εννοιολογικά  με τους 

εισερχόμενους υπερσύνδεσμους κεντρικότητας αλλά με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αναγνωστικού κοινού του πυρήνα 1 (ιστολόγια με βασικό 

κομματικό προσανατολισμό την Αριστερά) εκεί συσχετίστηκε με αύξηση της 

ηλεκτρονικής κίνησης. Τέλος, στα 7 στοχευμένα ετερογενή ιστολόγια με τον 

μεγαλύτερο Δείκτη Επιρροής, παρατηρείται  ότι οι σχετικές με «προεκλογική 

εκστρατεία» αναφορές συσχετίζονται σε χαμηλό βαθμό με τους εισερχόμενους 

υπερσυνδέσμους τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
 Συμπεράσματα 

 
 
 

7.1 Ανακεφαλαίωση 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκε αναλυτικά μια συνδυαστική 

μέθοδος ανάλυσης ενός δικτυώματος  ιστολογίων. Η  μέθοδος εφαρμόστηκε σε ένα 

επιλεγμένο σύνολο 127 ελληνικών ιστολογίων πολιτικού περιεχομένου που με 

συγκεκριμένα κριτήρια  αναζήτησης θεωρούνταν την περίοδο της αναζήτησης ότι 

απάρτιζαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής πολιτικής μπλογκόσφαιρας.   

Αρχικά, οι υπερσύνδεσμοι των blogroll κάθε ιστολογίου οδήγησαν στην 

δημιουργία του πίνακα γειτνίασης τους, επί του οποίου εφαρμόστηκε η μέθοδος 

Ανάλυσης Συστάδων και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος two-step. Για την 

απλούστευση των υπολογισμών της μεθόδου εφαρμόστηκε πρωτίστως η μέθοδος της 

Πολυδιάστατης Κλιμάκωσης, η οποία ελάττωσε τον αριθμό των διαστάσεων του 

χώρου των αρχικών παρατηρήσεων. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην αναγνώριση 

τριών πυρήνων ιστολογίων, απαρτιζόμενων από 18, 16 και 21 ιστολόγια αντίστοιχα ο 

καθένας, τα οποία δέχονταν και τους περισσότερους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους, 

με την προαναφερθείσα σειρά κατάταξης,  σε σχέση με τα 72 υπόλοιπα ιστολόγια.  

Οι πυρήνες που αναγνωρίστηκαν, όπως και τα υπόλοιπα ιστολόγια τέθηκαν υπό 

περαιτέρω διερεύνηση σε ό,τι αφορά την απήχηση και τελικά την επιρροή που 

δυνητικά μπορούν να ασκήσουν τα ιστολόγια  που τους απαρτίζουν.  Με βάση τη 

διεθνή βιβλιογραφία υπολογίστηκαν  τέσσερις δείκτες απήχησης για κάθε ιστολόγιο 

καθώς και ένας συνολικός δείκτης επιρροής που προκύπτει λαμβάνοντας τους 

επιμέρους δείκτες απήχησης κάθε ιστολογίου.  Τα αριθμητικά αποτελέσματα 

οδήγησαν σε  τέσσερις διαφορετικές λίστες κατάταξης των 127 ιστολογίων ως προς 

τον κάθε δείκτη απήχησης και  μια τελική κατάταξη ως προς το συνολικό δείκτη 

επιρροής.  

Η έρευνα  μέχρις αυτό το σημείο χρησιμοποίησε επιδερμικά την μέθοδο της 

Ανάλυσης Περιεχομένου, κυρίως με την καταγραφή των υπερσυνδέσμων και των 

σχολίων επί των καταχωρήσεων των ιστολογίων, διαδικασία που κατά τoυς  Herring 

et al.  (2009) εμπίπτει στα ευρύτερα πλαίσια της μεθόδου αυτής. Κρίθηκε σκόπιμο να 
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εφαρμοστεί η μέθοδος σε μεγαλύτερο βάθος και συγκεκριμένα επί ενός δείγματος 

των καταχωρήσεων των ιστολογίων των 3 πυρήνων καθώς και των 7 ιστολογίων του 

συνόλου των υπολοίπων,  αυτών με τον μεγαλύτερο δείκτη επιρροής. Η διαδικασία 

έγινε με σκοπό την διερεύνηση του περιεχομένου των ιστολογίων και από ποιοτικής 

πλευράς, με σκοπό τα ποσοτικά αποτελέσματα της Ανάλυσης Περιεχομένου να 

συμπληρώσουν την εικόνα που η Ανάλυση Συστάδων και η Ανάλυση Δεικτών 

Απήχησης παρήγαγαν.  

Ο συνδυασμός των τριών παραπάνω επιμέρους μεθόδων οδήγησε σε μια 

λεπτομερή καταγραφή του υποσυνόλου της μπλογκόσφαιρας που εξετάστηκε. Η κάθε  

μέθοδος λειτούργησε συμπληρωματικά ως προς τις άλλες δύο, προσθέτοντας στοιχεία 

που οι άλλες μέθοδοι δεν ανίχνευσαν οδηγώντας στο συμπέρασμα που σύμφωνα με 

τους Gregory et al. (2011) καθώς και τους Shah & Sukthankar (2011) ισχύει σε αυτές 

τις περιπτώσεις: ότι ενδείκνυται γενικά ένας συνδυασμός μεθόδων δομικής 

διερεύνησης του κοινωνικού δικτύου και Ανάλυσης Περιεχομένου των 

προερχόμενων από το χρήστη δημοσιευμένων περιεχομένων (User Generated 

Content) στο διαδίκτυο. 

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας σχολιάζονται στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

7.2 Ανασκόπηση διαδικασίας και αποτελεσμάτων  

Κομβικό ρόλο της προτεινόμενης μεθόδου διαδραματίζει η διαδικασία της 

Ανάλυσης των Συστάδων που οδήγησε στην αναγνώριση των πυρήνων. Η συνολική 

μελέτη βασίστηκε στην αναγνώριση αυτή και διερεύνησε με την προσθήκη των 

άλλων δύο μεθόδων, τα ευρήματα της. Η αναγνώριση πυρήνων σε ένα  τμήμα  της 

ελληνικής πολιτικής μπλογκόσφαιρας  με εφαρμογή αλγορίθμων Α.Σ. βασιζόμενων 

σε υπερσυνδέσμους αποτέλεσε  καινοτομία της παρούσας διατριβής και η ενδεχόμενη 

μελλοντική χρήση παρόμοιων μεθόδων από άλλους ερευνητές σε άλλου τύπου 

υποσύνολα της μπλογκόσφαιρας μπορεί να γίνει (εφόσον κριθεί ότι ικανοποιούνται οι 

σκοποί της εκάστοτε έρευνας) εύκολα με αυτοματοποιημένες υπολογιστικές 

μεθόδους εξελίσσοντας εργαλεία παρόμοια με  αυτά που δημιουργήθηκαν στην 

περίπτωση των υπό έρευνα 127 ιστολογίων.  
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Οι 3 πυρήνες που αναγνωρίστηκαν από την μέθοδο τη Α.Σ. αποτελούν την 

οπτική υπό την οποία η κοινότητα των δημιουργών των ιστολογίων «βλέπει» το 

σύνολο των ιστολογίων αυτών καθαυτών. Η μέθοδος ορίζει κάποια ιστολόγια να 

ανήκουν στην ίδια συστάδα όταν παραπέμπονται  από το ίδιο σύνολο ιστολογίων, 

δηλαδή όταν το σύνολο αυτό τα αντιμετωπίζει ως συγγενή ιστολόγια από πλευράς 

ενδιαφερόντων, προσανατολισμού, κλπ.  Δεδομένου ότι οι επισκέπτες των 

ιστολογίων κατευθύνονται προς νέα ιστολόγια κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τα 

προτεινόμενα στο blogroll ενός ιστολογίου που διαβάζουν τακτικά ή επισκέφτηκαν 

έκτακτα βρίσκοντας το ενδιαφέρον, τα ποιοτικά συμπεράσματα που εξάγει κανείς με 

την ανάλυση συστάδων δίνουν μια πρώτη εικόνα της δυνητικής αναγνωσιμότητας 

των ιστολογίων. Εντοπίζοντας μάλιστα τον πυρήνα με τους περισσότερους 

εισερχόμενους υπερσυνδέσμους, έχει αυτομάτως αναγνωρίσει κατά μεγάλο ποσοστό 

τα ιστολόγια της κατηγορίας Α (Herring et al., 2004),  γεγονός  που πιστώνεται ως το 

κύριο εύρημα της  μεθόδου της Α.Σ.. 

Σε ό,τι αφορά τους  υπόλοιπους πυρήνες με μικρότερο αριθμό υπερσυνδέσμων 

που αναγνωρίστηκαν, η μέθοδος της Α.Σ. εφαρμοζόμενη μεμονωμένα δεν βοηθά 

στην εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. Τα στοιχεία διασύνδεσιμότητας 

μέσω υπερσυνδέσμων μεταξύ των ιστολογίων τόσο εντός του ίδιου πυρήνα όσο και 

μεταξύ αυτών που ανήκουν σε διαφορετικούς πυρήνες ή και στα υπόλοιπα ιστολόγια,   

δίνουν μια πολύ διευκρινιστική εικόνα του κοινωνικού δικτύου που σχηματίζεται 

αλλά δεν αρκούν για να περιγράψουν με όρους αναγνωσιμότητας τα ιστολόγια πέραν 

αυτών της κατηγορίας Α. 

Η Ανάλυση Δεικτών Απήχησης εφαρμόστηκε για να συμπληρώσει αυτό 

ακριβώς το κενό γνώσης. Ορίζοντας τους επιμέρους δείκτες της κεντρικότητας, του 

κύρους βάσει των παραπομπών, της ηλεκτρονικής κίνησης και της δραστηριότητας 

κάθε ιστολογίου και δημιουργώντας τον συνολικό Δείκτη Επιρροής (Karpf, 2009)  

κατέστη εφικτό : 

• Να επιβεβαιώσουμε ότι τα ιστολόγια του πυρήνα με τους περισσότερους 

εισερχόμενους υπερσυνδέσμους είναι και με όρους άσκησης επιρροής τα 

ιστολόγια της κατηγορίας Α 

• Να ερευνήσουμε σε ό,τι αφορά την απήχηση και επιρροή που δυνητικά 

μπορούν να ασκήσουν τα ιστολόγια των άλλων πυρήνων 
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• Να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τα ετερογενή ιστολόγια που δεν 

ανήκουν σε κάποιον από τους πυρήνες που αναγνώρισε η μέθοδος της Α.Σ. 

 
Πράγματι, τα ιστολόγια του πυρήνα 3 (ο πυρήνας με τα ιστολόγια που έχουν 

τους περισσότερους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους), έχουν και την υψηλότερη 

κατάταξη με βάση τόσο  τους τέσσερεις επιμέρους δείκτες, όσο και τον συνολικό 

δείκτη επιρροής και άρα επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τα ιστολόγια της 

κατηγορίας Α. Το ενδιαφέρον εύρημα της εφαρμογής της Ανάλυσης Δεικτών είναι 

ότι ορισμένα ετερογενή ιστολόγια, που δεν ανήκουν σε κάποιο πυρήνα,  έχουν για 

παράδειγμα μεγάλους δείκτες δραστηριότητας κοινότητας και  αριθμούς σχολίων 

αντίστοιχους με αυτούς των ιστολογίων της κατηγορίας Α.  Πρόκειται δηλαδή για  

ιστολόγια που ενώ δεν θεωρούνται κεντρικά στο συνολικό  κοινωνικό δίκτυο, 

συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς ενεργών επισκεπτών που συμμετέχουν 

καταχωρώντας  κατά καιρούς μεγάλους αριθμούς σχολίων. Με βάση τους δείκτες 

απήχησης, κάποια από τα ετερογενή ιστολόγια είχαν καλύτερη κατάταξη και από 

ιστολόγια που ανήκαν στους πυρήνες 1 και 2. Δηλαδή, ενώ η κοινότητα των 

ιστολόγων δεν τα υπολογίζει ως κεντρικά και δεν παραπέμπει συχνά σε αυτά, 

εντούτοις κάποια από αυτά εκτιμώνται από την κοινότητα των χρηστών,  έχουν 

υψηλή επισκεψιμότητα και αναγνωσιμότητα και  δυνητικά έχουν την δυνατότητα να 

επιρεάσουν την κοινή γνώμη. Οι δείκτες απήχησης σ’ αυτό το σημείο έδειξαν  ότι η 

εκτίμηση των ιστολόγων για τα ιστολόγια δεν ταυτίζεται με την εκτίμηση των 

χρηστών του διαδικτύου. Με άλλα λόγια, τα ιστολόγια του πυρήνα με τους 

περισσότερους υπερσυνδέσμους (πυρήνας 3) δεν είναι τα μόνα που έχουν την 

υψηλότερη επισκεψιμότητα και αναγνωσιμότητα. Υπάρχουν και κάποια ακόμα που 

μπορεί να βρίσκονται σε κάποιον άλλον πυρήνα ή ακόμη και εκτός πυρήνων. Για την 

ανεύρεση τους, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποια αυτοματοποιημένη μέθοδος με 

σχετικά γρήγορα αποτελέσματα, όπως η Α.Σ.. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η χρονοβόρα 

διαδικασία του υπολογισμού των δεικτών απήχησης. Εάν η ταχύτητα εντοπισμού 

είναι το ζητούμενο, τότε ίσως μπορεί να αρκεστεί κανείς στα αποτελέσματα που δίνει 

η Α.Σ.  

Αναφορικά με τα ιστολόγια των άλλων πυρήνων, εν προκειμένω των 

ιστολογίων των πυρήνων 1 και 2, ενώ ανήκουν σε κοινότητα ιστολογίων και από 

αυτήν την άποψη θεωρείται ότι έχουν ομοιογένεια και προτείνονται από άλλα 

ιστολόγια,  οι δείκτες απήχησης έδειξαν ότι δεν τυγχάνουν μεγάλης αναγνωσιμότητας 



Συμπεράσματα 
 

 283

και κατά συνέπεια επιρροής. Ιδιαίτερα  τα ιστολόγια του πυρήνα  2 ενώ 

παραπέμπονται από συγκριτικά πολλά μέλη της κοινότητας, δεν καταλαμβάνουν 

γενικά ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στις κατατάξεις απήχησης. Τα ιστολόγια των 

πυρήνων 1 και 2 καθώς και το τμήμα εκείνο των ετερογενών ιστολογίων εκτός 

πυρήνων με υψηλή κατάταξη ως προς την επιρροή αντιπροσωπεύουν ένα τμήμα της 

εκφραζόμενης μέσα από τα πολιτικά ιστολόγια ενεργοποιημένης κοινής γνώμης και 

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.  

Στο σημείο αυτό εφαρμόστηκε η Ανάλυση Περιεχομένου. Ο σκοπός της 

εφαρμογής της ήταν: 

• Στην ιδανική περίπτωση να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά στα ιστολόγια 

του κάθε πυρήνα ξεχωριστά, τέτοια που να στοιχειοθετούν ένα επιπρόσθετο 

λόγο συνάθροισης των ιστολογίων που τους απαρτίζουν. 

• Να περιγράψει στο μέτρο του δυνατού με όρους ποιοτικούς και ποσοτικούς  

τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου των ιστολογίων που μελετώνται σε ό,τι 

αφορά το διάστημα που έγινε η δειγματοληψία. 

• Να εντοπίσει ποιοτικές διαφορές στο περιεχόμενο ιστολογίων που ανήκουν 

σε διαφορετικούς πυρήνες 

• Να ελέγξει για την ομοιομορφία της  κατανομής κάποιων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στο σύνολο των ιστολογίων των πυρήνων 

• Να ερευνήσει από πλευράς περιεχομένου τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

ετερογενή ιστολόγια που δεν ανήκουν σε κάποιον πυρήνα αλλά κατέχουν  

υψηλές θέσεις κατάταξης σε ό,τι αφορά τον συνολικό Δείκτη Επιρροής. 

 
Επίσημα σ’ αυτό το σημείο μπορεί να πεί κανείς ότι η Α.Π., με βάση το 

περιεχόμενο των ιστολογίων, έδειξε ότι τα ιστολόγια του πυρήνα 1 έχουν 

συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό προς τον χώρο των  αριστερών κομμάτων. Η 

Α.Σ. δηλαδή απομόνωσε στον ένα πυρήνα  τη συντριπτική πλειοψηφία των 

ιστολογίων που προσανατολίζονται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και με 

συγκεκριμένο ύφος γραφής. Τα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων υπερσυνδέσμων 

των ιστολογίων αυτών, αν και συγκριτικά χαμηλά,  ήταν τέτοια ως προς το συνολικό 

δικτύωμα που κατέστησαν δυνατή την μέσω  Α.Σ.  συνάθροιση τους σε ένα από τους 

τρεις πυρήνες, γεγονός που πιστώνεται ως το δεύτερο σημαντικό εύρημα της 

μεθόδου. 
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Η Α.Π. εφαρμόστηκε σε 3 στάδια κωδικοποίησης τα οποία αντιστοιχούσαν σε 

γενικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (1ο στάδιο), σε χαρακτηριστικά 

κομματικού προσανατολισμού (2ο στάδιο), και σε χαρακτηριστικά της θεματολογίας 

συζήτησης που διεξάχθηκε  στα ιστολόγια την περίοδο της δειγματολειψίας (3ο 

στάδιο). Η συνολική Α.Π. που εφαρμόστηκε, όπως ήταν και το πιθανότερο, δεν 

εντόπισε κάποια χαρακτηριστικά  που μονοσήμαντα να αντιστοιχούν σε κάποιο 

μεμονωμένο πυρήνα  διαφοροποιόντας τον ποιοτικά από τους υπόλοιπους.  Ωστόσο, 

καταγράφηκαν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των ιστολογίων, είτε γενικά, είτε 

ανάλογα με τον πυρήνα που ανήκουν.  

Με βάση την ανάλυση, κατά την κωδικοποίηση του 1ου σταδίου,   όλα τα 

ιστολόγια που εξετάστηκαν έχουν σαν σκοπό να ενημερώνουν, αναφέροντας πολλές 

φορές τα ΜΜΕ σαν πηγές τους, με τους ιστολόγους να καταθέτουν τις απόψεις τους 

ασκώντας γενικά κριτική, ενώ όποτε τους δίνεται η ευκαιρία παρέχουν διάφορες 

πληροφορίες.  

Τα ιστολόγια του πυρήνα 1 διαφοροποιούνται με τον, σε μεγάλο συγκριτικά 

ποσοστό, αριστερό κομματικό τους προσανατολισμό, ενώ οι καταχωρήσεις εκεί  

προδίδουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με κάθε άλλο πυρήνα, σχηματισμούς 

κοινοτήτων συνεργασίας. Επίσης υψηλά ποσοστά εμφανίζουν και τα στοιχεία που 

φανερώνουν συλλογικές δράσεις.  Οι καταχωρήσεις δεν αποσκοπούν συνήθως στη 

δημιουργία εντυπώσεων και στον  προβληματισμό του αναγνώστη. 

Το χαρακτηριστικό του σχηματισμού κοινοτήτων συνεργασίας αλλά και 

συλλογικών δράσεων εντοπίζονται και στον πυρήνα 2. Οι κοινότητες συνεργασίας 

εντοπίζονται σε λίγο χαμηλότερο ποσοστό απ’ όσο στον πυρήνα 1, ενώ τα 

χαρακτηριστικά συλλογικής δράσης βρίσκονται εδώ στο μέγιστο τους.  Επιπρόσθετα,  

οι καταχωρήσεις  των ιστολογίων του πυρήνα 2 περιέχουν εντονότερα το στοιχείο της 

δημιουργίας προβληματισμού. Στα ίδια αυτά ιστολόγια γίνεται κατάθεση απόψεων 

και ασκείται κριτική στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε σύγκριση με τους άλλους πυρήνες. 

Όλα τα ιστολόγια του πυρήνα αυτού περιέχουν καταχωρήσεις  που παρέχουν 

πληροφορίες στους αναγνώστες τους.  

Στον πυρήνα 3, όπως και στον  πυρήνα 2 περιέχονται έστω και  σε χαμηλό 

ποσοστό οικολογικοί προβληματισμοί. Επίσης είναι ο μόνος πυρήνας   που  μπορεί  

κανείς να βρει έστω και σε μικρό ποσοστό τα στοιχεία που αφορούν δημοσκοπήσεις. 
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Στον πυρήνα αυτόν τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης κοινοτήτων συνεργασίας  και  

συλλογικής δράσης είναι ελάχιστα.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν έστω και συνδυαστικά μια ποιοτική 

ταυτότητα στα ιστολόγια των τριών πυρήνων σκιαγραφώντας μια εικόνα που μπορεί 

να δικαιολογήσει έως κάποιο βαθμό την συγκεκριμένη ταξινόμηση τους από την 

μέθοδο της Α.Σ.  

Το στοχευμένο δείγμα των 7 ιστολογίων με τον υψηλότερο Δείκτη Επιρροής  

απαρτίζεται από ιστολόγια με ουδέτερο κομματικό προσανατολισμό, που σε μεγάλο 

ποσοστό σκοπεύουν στην ειδησεογραφική ενημέρωση συνδυασμένη με   άσκηση  

κριτικής, που συχνά καταλήγει στην δημιουργία  προβληματισμού. Λιγότερο συχνά 

παρέχουν και πληροφορίες ενώ δεν φαίνεται από αυτό το δείγμα να έχουν σαν στόχο 

τον συντονισμό συλλογικών δράσεων. 

 

 
 

Σχήμα  7: Συγκεντρωτική απεικόνιση  των ευρημάτων της Α.Π  με βάση το σύστημα κόμβων της 
κωδικοποίησης  1ου Σταδίου 
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Τα έως τώρα ευρήματα της Α.Π. συνοψίζονται στο σχήμα 7. Με κύκλους 

απεικονίζονται οι 3 πυρήνες και το στοχευμένο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων, 

ενώ με  ρόμβους απεικονίζονται οι κόμβοι που, ανάλογα με τις γραμμές που 

συνδέονται με τους τέσσερις κύκλους (και τα σχετικά ποσοστά που αναφέρονται 

δίπλα τους) υποδεικνύουν πως εντοπίζονται μόνο σε κάποιον πυρήνα ή μόνο σε δύο 

πυρήνες ή που περιέχονται σε ιστολόγια όλων των πυρήνων (και του δείγματος των 

υπολοίπων ιστολογίων). Στα υπόλοιπα σχήματα παρατίθενται σχόλια σχετικά με τα 

ευρήματα της Α.Π. 

Προχωρώντας στο 2ο στάδιο κωδικοποίησης, ο πυρήνας 1 εμφανίζει το μέγιστο 

σε ποσοστό ιστολογίων που περιέχουν γενικού τύπου αναφορές στο ΚΚΕ   και την 

Αριστερά  ενώ μεγάλο συγκριτικά είναι και το ποσοστό ιστολογίων που περιέχουν 

γενικού τύπου αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ,  και γενικά στα αριστερά κόμματα και την 

Αριστερά. Ασκεί την κριτική του μέσω αρνητικών αναφορών τόσο στο ΠΑΣΟΚ  όσο 

και  στην ΝΔ, το ΛΑΟΣ και τον τότε Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Δείχνει να 

«ασχολείται» περισσότερο με το ΠΑΣΟΚ δεδομένου ότι ήταν το κυβερνόν κόμμα 

κατά την περίοδο που εξετάζεται. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ένα 

μικρό αλλά όχι ασήμαντο ποσοστό  των ιστολογίων του ασκεί κριτική και εντός του 

χώρου της Αριστεράς.  

Σε ό,τι αφορά τα ιστολόγια των πυρήνων 2, 3 οι καταχωρήσεις τους εμπλέκουν 

σχολιασμούς για όλα τα κόμματα. Στα ιστολόγια του πυρήνα 3  γίνονται αναφορές σε 

όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα σε συγκριτικά μεγαλύτερα ποσοστά από τα ιστολόγια 

του πυρήνα 2. Τα ιστολόγια αυτά στοιχειοθετούν για τον πυρήνα 3 ένα πολυδιάστατο 

προφίλ αναφορικά με τους κομματικούς του προσανατολισμούς. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις   οι  γενικές αναφορές σε αριστερά κόμματα   και την Αριστερά γενικά  

έχουν ποσοστά αντίστοιχα ή και μεγαλύτερα και από αυτά του πυρήνα 1.  Επίσης 

στον πυρήνα 3 περιέχονται τα περισσότερα ιστολόγια με αναφορές στο ΛΑΟΣ, τη 

Δημοκρατική Συμμαχία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολυδιάστατος προσανατολισμός του 

περιεχομένου των ιστολογίων του πυρήνα 3 διαφαίνεται και από το ότι σε αυτά 

εντοπίζεται το μεγαλύτερο συγκριτικά  ποσοστό, σε σχέση με όλους τους πυρήνες,   

θετικών αναφορών  στο ΠΑΣΟΚ, πράγμα που όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

σημείο θεωρείται σπάνιο για τα οικονομικοπολιτικά δεδομένα  της περιόδου που 

εξετάζεται. Ένα μικρό ποσοστό θετικών αναφορών στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και στα 

ιστολόγια του πυρήνα 2. 
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Σχήμα  8: Συγκεντρωτική απεικόνιση  των ευρημάτων της Α.Π  με βάση το σύστημα κόμβων της 
κωδικοποίησης  2ου Σταδίου 
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Σε ό,τι αφορά τις γενικές αναφορές στο ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ, δεν εντοπίζονται 

ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πυρήνων 2 και 3, πέραν του ευρήματος ότι μόνο 

στον πυρήνα 2 υπάρχουν οι μοναδικές , έστω και λίγες θετικές αναφορές στη Ν.Δ..  

Ούτε σε επίπεδο   αναφορών στους  δύο πολιτικούς αρχηγούς, εντοπίζονται 

διαφορές στους 2 πυρήνες με τα ιστολόγια και των δύο να αναφέρονται με 

παραπλήσια ποσοστά στον Γ. Παπανδρέου  και στον Α. Σαμαρά. Η μοναδική 

διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι   στον πυρήνα 3   το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αναφορών στον Γ. Παπανδρέου είναι αρνητικές, ενώ στον πυρήνα 2   το μεγαλύτερο 

ποσοστό   είναι ουδέτερες. Αναφορικά με τον Α. Σαμαρά, και στους 2 πυρήνες το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών αναφορών είναι ουδέτερες. Καταγράφηκε 

δηλαδή  μια πιο κριτική στάση του πυρήνα 3 απέναντι στον τότε πρωθυπουργό σε 

σχέση με τον πυρήνα 2.  

Στο δείγμα των υπόλοιπων ιστολογίων,  καταγράφηκαν αναφορές σε όλα τα 

κόμματα, ακόμα και στο ΛΑΟΣ και τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αναφορές υπάρχουν 

και στους δύο προαναφερθέντες πολιτικούς αρχηγούς.   Επίσης σε περισσότερα από 

τα μισά ιστολόγια εντοπίστηκαν  γενικού τύπου  αναφορές  στο ΠΑΣΟΚ, στην 

πλειοψηφία τους αρνητικές,  γεγονός που υποδηλώνει την άσκηση έντονης κριτικής 

στο κυβερνόν κόμμα.    

Όλα τα   αποτελέσματα  του δεύτερου σταδίου παρατίθενται  στο σχήμα 9.  Και 

σ’ αυτό το σχήμα οι κύκλοι απεικονίζουν τους 3 πυρήνες και το στοχευμένο δείγμα 

των υπόλοιπων ιστολογίων, οι  ρόμβοι απεικονίζουν τους κόμβους με τις γραμμές 

σύνδεσης και τα σχετικά ποσοστά που αναφέρονται) να υποδεικνύουν σε ποιον 

πυρήνα εντοπίζονται. Στα υπόλοιπα σχήματα παρατίθενται σχόλια σχετικά με τα 

ευρήματα της Α.Π. και ιδιαίτερα στις κίτρινες οβάλ ετικέτες αναφέρονται τα μέγιστα 

ποσοστά  ιστολογίων ομάδας που περιέχουν κάποιο κόμβο ή οι μέγιστες αναφορές 

του στην ομάδα αυτή.   

Η κωδικοποίηση του 2ου σταδίου μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβεβαίωσε τον 

κομματικό προσανατολισμό του 1ου πυρήνα ιστολογίων και εντόπισε κάποια 

χαρακτηριστικά των ιστολογίων των πυρήνων 2 και 3, παρά το   ότι οι διαφορές που 

καταγράφηκαν δεν  μπορούν να θεωρηθούν ικανές να διαχωρίσουν ποιοτικά τις δύο 

αυτές ομάδες. Το βασικό γνώρισμα που καθιστά τους δύο αυτούς πυρήνες 

διαφορετικούς παραμένει ο μεγάλος  αριθμός υπερσυνδέσμων του πυρήνα 3 και οι 

υψηλότεροι δείκτες απήχησής του συγκριτικά με τον πυρήνα 2. 



Συμπεράσματα 
 

 289

Την εικόνα των πυρήνων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έρχεται να 

ολοκληρώσει η   κωδικοποίηση του 3ου σταδίου, σύμφωνα με την οποία ο πυρήνας 1 

εμφανίζει το μέγιστο ποσοστό ιστολογίων που περιέχουν προτάσεις που αντανακλούν 

την αρνητική στάση των Εταίρων προς την Ελλάδα,  και συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους πυρήνες, πολλά  αντιμνημονιακά σχόλια και υπονοούμενα για 

οργανωμένο σχέδιο που αποσκοπεί στην οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδας. Μόνο 

σε αυτόν τον πυρήνα   υπάρχουν σε αρκετά ιστολόγια και με πολλές αναφορές  

ταυτόχρονα οι πρώτοι δύο από τους προαναφερθέντες κόμβους.  Επίσης, στα 

ιστολόγια του πυρήνα 1 γίνεται, συγκριτικά  με τους άλλους πυρήνες,   οι 

περισσότερες αναφορές   σε εσφαλμένες λύσεις για την επίλυση του  οικονομικού 

προβλήματος στην Ελλάδα αλλά και  σχολιασμοί  με θέμα την διεθνή πολιτική  

επικαιρότητα.  Οι απρεπείς εκφράσεις που πολλές φορές χρησιμοποιούνται σ’ αυτά 

τα ιστολόγια συμπληρώνουν την εικόνα για το ύφος σχολιασμού των ιστολογίων του 

πυρήνα αυτού.   

Σε ό,τι αφορά τους πυρήνες 2 και 3, η  κωδικοποίηση του 3ου σταδίου δεν 

έδωσε κάποια σαφή και διαφορετική ποιοτική υπόσταση σε κάποιον απ’ αυτούς. Και 

εδώ  ο  πυρήνας 2 μοιάζει ως προς τα χαρακτηριστικά  στον πυρήνα 3, έχοντας 

ελάχιστες ιδιαιτερότητες. Οι αναφορές στις  εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης που 

περιέχονται στο διάστημα που λήφθηκε το δείγμα  είναι αρκετά περισσότερες και με 

μεγαλύτερη έκταση από όσο στους υπόλοιπους πυρήνες, ενώ τα ποσοστά ιστολογίων 

αλλά και οι αναφορές στην αρνητική στάση των Εταίρων προς την Ελλάδα  και οι 

αντιμνημονιακοί  σχολιασμοί είναι ταυτόχρονα σε χαμηλά ποσοστά στον πυρήνα 2.  

Επιπρόσθετα, στον πυρήνα 2 δεν εμφανίζονται καθόλου αναφορές εθνικού ή 

εθνικιστικού περιεχομένου,  κάτι που  αρχίζει σταδιακά να εμφανίζεται στο 

περιεχόμενο των ιστολογίων όλων των άλλων πυρήνων.  

Ο  πυρήνας 3 περιέχει σε υψηλά ποσοστά τα περισσότερα χαρακτηριστικά που 

εξετάστηκαν σε αυτό το στάδιο της Α.Π., στοιχείο που τελικά είναι χαρακτηριστικό 

του πυρήνα αυτού. Επιπλέον,  οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί για την  Γερμανία αλλά 

και οι αναφορές στο σκάνδαλο της Siemens βρίσκονται σε μέγιστη παρουσία εδώ. 

Μόνο δύο χαρακτηριστικά   δεν εντοπίστηκαν εδώ: οι σχολιασμοί για αρνητική 

στάση των Εταίρων προς την Ελλάδα  και οι παντός είδους αναφορές σε νέες 

τεχνολογίες.  
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Σχήμα  9: Συγκεντρωτική απεικόνιση  των ευρημάτων της Α.Π  με βάση το σύστημα κόμβων της 

κωδικοποίησης  3ου Σταδίου 
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Τέλος, και στον πυρήνα 3 τα ποσοστά ιστολογίων   και οι συνολικοί σχολιασμοί 

για αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα καθώς και οι αντιμνημονιακοί 

σχολιασμοί είναι ταυτόχρονα χαμηλοί, γεγονός που αποτελεί την ειδοποιό διαφορά 

μεταξύ των ιστολογίων των πυρήνων 2,3 έναντι του πυρήνα 1 αλλά και του δείγματος 

των υπολοίπων ιστολογίων. 

Σχετικά με τα ιστολόγια που δεν ανήκουν σε πυρήνα και που έχουν υψηλό 

συνολικό Δείκτη Επιρροής, σημαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι  

παρουσιάζουν σημαντικό σε σημαντικό ποσοστό αναφορές  σχετικά με πιθανό 

οργανωμένο σχέδιο   οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος και αντιμνημονιακά 

σχόλια. Η εννοιολογική σχέση των 2 αυτών στοιχείων δεν μπορεί να  αμεληθεί, 

ειδικά όταν πρόκειται για ιστολόγια  με μεγάλη δυνητικά επιρροή. Οι συγκριτικά 

αρκετές αναφορές σε νέες τεχνολογίες συμπληρώνουν κάποια στοιχεία στην 

θεματολογία των καταχωρήσεων των ιστολογίων αυτών. 

Τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης του 3ου σταδίου της Α.Π. συνοψίζονται 

στο σχήμα 9, όπου   πάλι απεικονίζονται οι πυρήνες (κύκλοι), οι κόμβοι (ρόμβοι)  και 

οι σχολιασμοί (υπόλοιπα σχήματα) με τις οβάλ ετικέτες να υποδεικνύουν μέγιστες 

τιμές ποσοστών ιστολογίων που περιέχουν κάποιο κόμβο ή  αριθμού αναφορών του 

εντός της ομάδας. 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της Α.Σ. και της Α.Π. που πραγματοποιήθηκε 

με την τεχνική της Διακρίνουσας Ανάλυσης επί των κυρίων συνιστωσών του 

συνόλου παρουσιών των κόμβων στα ιστολόγια ή του αριθμού αναφορών οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι υπήρξε τελικά σε μεγάλο βαθμό ανταπόκριση του περιεχομένου 

των ιστολογίων με τις ομάδες στις οποίες τα ταξινομεί ή Α.Σ με βάση το σύνολο των 

εισερχόμενων υπερσυνδέσμων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ποσοστό της 

ανταπόκρισης αυτής για τα 3 στάδια της κωδικοποιήσης της Α.Π. που εφαρμόστηκε. 

 
 

 Κωδικοποίηση 1ου 
σταδίου ( ποσοστό 

ιστολογίων) 

Κωδικοποίηση 2ου 
σταδίου (ποσοστό 

ιστολογίων) 

Κωδικοποίηση 3ου 
σταδίου (ποσοστό 

ιστολογίων) 
Παρουσίες κόμβων στα 

ιστολόγια 59,7 64,5 61,3 

Αριθμός αναφορών 
κόμβων στα ιστολόγια 69,4 66,1 66,1 

 
Πίνακας 74: Ποσοστό  ιστολογίων που κατηγοριοποιήθηκαν βάσει του περιεχομένου τους  στην ομάδα 

που υπέδειξε και η μέθοδος της Α.Σ. για τα 3  στάδια της κωδικοποίησης της Α.Π.   
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Σε ό,τι αφορά την συσχέτιση των χαρακτηριστικών της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής (κόμβοι του 1ου σταδίου κωδικοποίησης) με τους δείκτες απήχησης σε 

κάθε πυρήνα ξεχωριστά, βρέθηκε ότι στον πυρήνα 1,   η παροχή πληροφοριών   

συσχετίζεται θετικά σε χαμηλό βαθμό με τον συνολικό Δείκτη  Επιρροής και σε 

υψηλό βαθμό με την κεντρικότητα που έχουν τα ιστολόγια του στο συνολικό 

κοινωνικό δίκτυο.  Στον ίδιο πυρήνα,  η υψηλή περιεκτικότητα σε άσκηση κριτικής  

συσχετίζεται αρνητικά με την  κεντρικότητα και θετικά με την  ηλεκτρονικής κίνηση. 

Στον πυρήνα 2, η παροχή πληροφοριών συσχετίζεται,  σε αντίθεση με τον 

πυρήνα 1,  αρνητικά με την κεντρικότητα του ιστολογίου. Επίσης, υπάρχει θετική 

συσχέτιση  της δραστηριότητας της κοινότητας με τον αριθμό των 

αναδημοσιευμένων τμημάτων λόγου προσώπων ή ομάδων και συνεντεύξεων. 

Τέλος, στον πυρήνα 3, παρατηρήθηκε μια υψηλή αρνητική συσχέτιση της 

περιεκτικότητας σε χαρακτηριστικά διαμόρφωσης κοινοτήτων  συνεργασίας και της 

κατάταξης των ιστολογίων του με βάση τον δείκτη κύρους, λόγω πιθανόν του 

δημοσιογραφικού χαρακτήρα των ιστολογίων του πυρήνα αυτού και των 

χαρακτηριστικών του αναγνωστικού κοινού τους που χρησιμοποιεί τα ιστολόγια αυτά 

ως εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης και όχι ως τόπο σχηματισμού κοινοτήτων 

συνεργασίας. Για τον ίδιο λόγο  η άσκηση κριτικής πιθανόν  να συσχετίζεται με 

μείωση του αριθμού των εισερχόμενων υπερσυνδέσεων και κατά συνέπεια της 

κεντρικότητας, κάτι που, όπως προαναφέρθηκε, ίσχυε και στον πυρήνα 1, όπου όμως 

συσχετιζόταν σε αύξηση της ηλεκτρονικής κίνησης.  

Τα ευρήματα και των τριών μεθόδων που εφαρμόστηκαν, της Α.Σ., της 

Ανάλυσης Δεικτών και της Α.Π. συνοψίζονται στον  πίνακα 72. 

 

 Πυρήνας 1 Πυρήνας 2 Πυρήνας 3 

7 από τα υπόλοιπα 
72 ιστολόγια,  τα 
με τον υψηλότερο 
Δείκτη Επιρροής 

Αριθμός ιστολογίων 21 16 18 7 (από 72) 
Μέση τιμή 

εισερχόμενων 
υπερσυνδέσμων 

(τυπική απόκλιση) 

5,81 (2,23) 7,26 (2,85) 11,33 (5,40) 
3,86 (1,21), 

(1,69, (1,44) για τα 
72) 

Μέση τιμή 
εισερχόμενων 
υπερσυνδέσμων 

προερχόμενων από το 
εσωτερικό της ομάδας 

(τυπική απόκλιση) 

3,1 (1,77) 2,69 (1,01) 5,4 (3,17) 

- 1 (1,41) για 
εισερχόμενους στα 7 
από τα 72,  
- 0 για εισερχόμενους 
στα 7 από τα 7, 
- 0,58, (0,83) για 
εισερχόμενους στα 72 
από τα 72) 

Μέση κατάταξη βάσει 40 (16,78) 30 (15,45) 16 (12,81) 58 (11,60) 
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των εισερχόμενων 
υπερσυνδέσμων 

(90 (22,33)  για τα 
72) 

Μέση κατάταξη 
δείκτη κεντρικότητας 

(τυπική απόκλιση) 
40 (31,25) 51 (42,71) 30 (19,02) 

69 (33,88) 
(82 (25,69)  για τα 

72) 
Μέση κατάταξη 
δείκτη κύρους με 

βάση τις 
παραπομπές 

(τυπική απόκλιση) 

61 (25,81) 70 (24,21) 22 (25,18) 
33,71 (26,45) 

(68 (33,90)  για τα 
72) 

Μέση κατάταξη 
Δείκτη ηλεκτρονικής 
κίνησης ιστολογίου  
(τυπική απόκλιση) 

78 (32,39) 67 (28,35) 22 (25,18) 
22,86 (11,89) 

(68 (33,90)  για τα 
72) 

Μέση κατάταξη   
Δείκτη 

δραστηριότητας 
κοινότητας 
ιστολογίου  

(τυπική απόκλιση) 

66 (36,57) 73 (32,62) 27 (25,29) 
13,86 (6,57) 

(65 (30,25)  για τα 
72) 

Μέση κατάταξη 
συνολικού Δείκτη 

Επιρροής  
(τυπική απόκλιση) 

63 (33,88) 67 (27,74) 20 (25,71) 
18 (8,76) 

(76 (33,77)  για τα 
72) 

Περιγραφή 
διακεκριμένων 

χαρακτηριστικών 
βάσει των ευρημάτων 
της προτεινόμενης 
μεθόδου (Α.Σ., 
Δείκτες, Α.Π.)   

- Αριστερός κομματικός 
προσανατολισμός 
-κριτικό ύφος 
- Διαμόρφωση κοινοτήτων 
συνεργασίας (ομοιόμορφη 
κατανομή αναφορών κόμβου) 
- Άσκηση αυστηρής κριτικής 
σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και τον τότε 
πρωθυπουργό  
- Άσκηση κριτικής και  εντός 
της Αριστεράς 
- αντιμνημονιακά σχόλια 
(ομοιόμορφη κατανομή 
αναφορών και έκτασης 
κόμβου) και αρνητική στάση 
προς τους Εταίρους 
-Εκφραζόμενη δυσπιστία για 
την αποτελεσματικότητα των 
οικονομικών μέτρων 
(ομοιόμορφη κατανομή 
αναφορών)  
- Συχνότερος σχολιασμός 
διεθνούς πολιτικής 
επικαιρότητας (ομοιόμορφη 
κατανομή αναφορών) 
-Συχνές απρεπείς εκφράσεις 
(ομοιόμορφη κατανομή 
αναφορών και έκτασης 
κόμβου) 
 

- Αυξημένη τάση για  
συλλογικές  δράσεις 
(ομοιόμορφη κατανομή 
έκτασης κόμβου) 
- Αυξημένη τάση για 
δημιουργία προβληματισμού  
- Σχολιασμός για όλα τα 
κόμματα 
-Μοναδικές λιγοστές θετικές 
αναφορές στην Ν.Δ.  
-πιο ήπια κριτική συγκριτικά 
με άλλους πυρήνες στάση 
απέναντι στον τότε 
πρωθυπουργό 
-Συγκριτικά η ηπιότερη στάση 
απέναντι σε Εταίρους και 
μνημόνιο 
-Καθόλου αναφορές εθνικού ή 
εθνικιστικού περιεχομένου 

- ειδησεογραφικά ιστολόγια 
που καταγραφουν την 
επικρατούσα τάση 
(mainstream) και ασκούν 
κριτική 
- Οι περισσότεροι 
εισερχόμενοι υπερσύνδεσμοι 
- Πολύπλευρη θεματολογία 
- Ελάχιστη τάση για 
διαμόρφωση κοινοτήτων 
συνεργασίας και συλλογική 
δράση (ομοιόμορφη κατανομή 
αναφορών κόμβου) 
- Στοιχεία δημοσκοπήσεων 
(ομοιόμορφη κατανομή 
αναφορών και έκτασης 
κόμβου) 
- Σχολιασμός για όλα τα 
κόμματα, αυστηρότερη 
κριτική συγκριτικά με τους 
άλλους πυρήνες η στάση 
απέναντι στον τότε 
πρωθυπουργό 
- περισσότεροι αρνητικοί 
σχολιασμοί για τη στάση της 
Γερμανίας (ομοιόμορφη 
κατανομή αναφορών) 
- περισσότερες συγκριτικά 
αναφορές για το σκάνδαλο της 
Siemens (ομοιόμορφη 
κατανομή αναφορών) 
- ήπια στάση απέναντι σε 
Εταίρους και μνημόνιο 
(ομοιόμορφη κατανομή 
αναφορών και έκτασης 
κόμβου) 

(αφορούν τα 7 στοχευμένα) 
- ετερογενή ιστολόγια με 
ουδέτερο κομματικό 
προσανατολισμό 
- Οι λιγότεροι  εισερχόμενοι 
υπερσύνδεσμοι 
- ειδησεογραφική ενημέρωση 
με άσκηση κριτικής 
- Σχολιασμός για όλα τα 
κόμματα 
-Συχνή και έντονη κριτική στο 
ΠΑΣΟΚ 
- αντιμνημονιακά σχόλια 
(ομοιόμορφη κατανομή 
αναφορών και έκτασης 
κόμβου) και κριτική στάση 
προς τους Εταίρους και το 
σχέδιο οικονομικής διάσωσης 
της Ελλάδας (ομοιόμορφη 
κατανομή αναφορών) 
 

Συσχέτιση δεικτών 
απήχησης με τα 

χαρακτηριστικά κάθε 
ιστολογίου (κόμβοι 
Ηλεκτρονικής 
συμμετοχής) 

-Η παροχή πληροφοριών 
συσχετίζεται με αύξηση στον 
συνολικό Δείκτη Επιρροής και 
πιο έντονα την κεντρικότητα 
των ιστολογίων 
- Η άσκηση κριτικής 
συσχετίζεται με μείωση της 
κεντρικότητας και αύξησης 
της  ηλεκτρονικής κίνησης 

-Η παροχή πληροφοριών 
συσχετίζεται με μείωση της 
κεντρικότητας των ιστολογίων 
- Η αναδημοσίευση τμήματων 
λόγου προσώπων ή ομάδων 
και οι συνεντεύξεις 
συσχετίζονται με αύξηση στην 
δραστηριότητα της κοινότητας 
  
 

- Η διαμόρφωση κοινοτήτων 
συσχετίζεται με μείωση στον 
δείκτη κύρους των ιστολογίων 
- Η άσκηση κριτικής 
συσχετίζεται με μείωση της 
κεντρικότητας 

- οι αναφορές «προεκλογικής 
εκστρατείας» δείχνουν έχουν  
θετική συσχέτιση με τους 
εισερχόμενους 
υπερσυνδέσμους. 

 
Πίνακας 75: Συγκεντρωτική απεικόνιση  των ευρημάτων της προτεινόμενης μεθόδου ανάλυσης των 127 
πολιτικών ιστολογίων. Παρατίθενται τα διακεκριμένα χαρακτηριστικά των ιστολογίων των πυρήνων που 

βάσει της Α.Π. διαφοροποιείται η γενική τους εικόνα  σε σχέση με την εικόνα των άλλων. 
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7.3 Σχολιασμός της προτεινόμενης μεθόδου και περιορισμοί 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της συνδυαστικής προτεινόμενης μεθόδου 

παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και τα συνοπτικά αποτελέσματα   

παρατέθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η μέθοδος πέτυχε να ταξινομήσει τα 

ιστολόγια σε τέσερεις ομάδες που σε μεγάλο βαθμό συγκεντρώνουν διακεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τους τους εισερχόμενους υπερσυνδέσμους, όσο και 

κάποιους δείκτες απήχησης, οι τέσερις ομάδες τείνουν να ακολουθούν την σειρά 

ταξινόμησης: 

 
πυρήνας 3 > πυρήνας 2 > πυρήνας 1   

 
Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα σημειώνονται σε κάποιες περιπτώσεις 

μεταξύ των πυρήνων 1 και 2. Κατά τη σύγκριση του στοχευμένου δείγματος  των 7 

ιστολογίων με τον υψηλότερο δείκτη επιρροής με τους πυρήνες, διαπιστώθηκε ότι τα 

7 αυτά ιστολόγια, σαν σύνολο υστερούν (σαν τμήμα των 72 ετερογενών ιστολογίων) 

από όλους τους πυρήνες κατά την κατάταξη με βάση τους εισερχόμενους 

υπερσυνδέσμους και την παράγωγο από αυτούς κεντρικότητα ενώ υπερτερούν με 

βάση όλους τους υπόλοιπους δείκτες από τους πυρήνες 1 και 2. Σε σύγκριση με τον 

πυρήνα 3, υπολείπονται ελαφρώς στην κατάταξη ως προς τον δείκτη κύρους και 

ηλεκτρονικής κίνησης αλλά υπερτερούν στην κατάταξη με βάση το Δείκτη 

δραστηριότητας κοινότητας αλλά και τον Συνολικό Δείκτη Επιρροής. 

Η μέθοδος απομόνωσε σε μια ομάδα τα ιστολόγια ενός συγκεκριμένου 

κομμματικού προσανατολισμού. Σε μια άλλη ομάδα αναγνώρισε τα ιστολόγια της 

κατηγορίας Α που η κοινότητα των ιστολόγων αλλά και γενικά οι επισκέπτες 

θεωρούν ως κεντρικά και αξιόπιστα για την ενημέρωση τους. Σε μια άλλη ομάδα 

συγέντρωσε την πλειοψηφία των ιστολογίων με τους χαμηλότερους εισερχόμενους 

υπερσυνδέσμους, ένδειξη του ότι πρόκειται για τα ιστολόγια που η κοινότητα των 

ιστολόγων αξιολόγησε ως μή κεντρικά. Σ΄αυτην την πολυπλυθέστερη ομάδα η 

μέθοδος μέσω του υπολογισμού των δεικτών απήχησης αναγνώρισε ένα τμήμα 

ιστολογίων, των οποίων τα χαρακτηριστικά απέδειξαν ότι τα συγκεκριμένα ιστολόγια 

τυγχάνουν επισκεψιμότητας και εκτίμησης των χρηστών του διαδικτύου και που 

συναγωνίζονται σε αυτόν τα ιστολόγια της κατηγορίας Α.  Στην τελευταία ομάδα 

αναγνώρισε κάποια ιστολόγια των οποίων τα χαρακτηριστικά ομοιάζουν με αυτά της 

κατηγορίας Α (αν και υπολείπονται στην ταξινόμηση με βάση τους δείκτες) και 
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απαιτήθηκε σε βάθος ανάλυση στο περιεχόμενο των καταχωρήσεων προκειμένου να 

εντοπιστούν ποιοτικές διαφορές των ιστολογίων της ομάδας αυτής σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες. Η σε βάθος ανάλυση εφαρμόστηκε και στο περιεχόμενο των 

ιστολογίων της κατηγορίας Α, των ιστολογίων του αριστερού κομματικού 

προσανατολισμού και ενός στοχευμένου δείγματος των μη κεντρικών ιστολογίων με 

χαρακτηριστικά εφάμιλλα της κατηγορίας Α. Κατά την διαδικασία αυτή, εκτός του 

ότι καταγράφηκαν λεπτομερώς τα θέματα της δημόσιας συζήτησης που διεξαγόταν 

στα ιστολόγια κατά την περίοδο του δείγματος, εντοπίστηκαν και ποιοτικές διαφορές 

στις καταχωρήσεις τους, άλλοτε έντονες και άλλοτε  δυσδιάκριτες. 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της Α.Σ. και της Α.Π. μέσω της Δ.Α. έδειξε 

ότι το περιεχόμενο των ιστολογίων ανταποκρίνεται σε σημαντικό βαθμό τελικά στο 

σχηματισμό των συστάδων, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση των 

εισερχόμενων υπεσυνδέσμων των ιστολογίων.  

Τα συμπεράσματα προφανώς δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν αν η μέθοδος 

εφαρμοστεί σε ένα άλλο δείγμα, π.χ. μιας άλλης περιόδου. Σκοπός της έρευνας ήταν 

να προτείνει μια συνδυαστική μέθοδο ανάλυσης ενός πολύπλευρου αντικειμένου 

όπως τα πολιτικά ιστολόγια, μιας και σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία  (Gregory 

et al., 2011; Shah & Sukthankar, 2011) έτσι παράγονται καλύτερα αποτελέσματα. Η 

μέθοδος που προτάθηκε, στο στατιστικό της κομμάτι είναι δυνατόν να δώσει άμεσα 

αποτελέσματα σε ένα σύνολο ιστολογίων, λόγω των αυτοματοποιημένων μεθόδων 

που εφαρμόστηκαν στην παρούσα διατριβή και που γενικά μπορούν να εφαρμοστούν 

σε παρόμοιες μελέτες. Οι περαιτέρω διείσδυση σε βάθος απαιτεί περισσότερο 

συστηματική δουλειά (υπολογισμός δεικτών, Α.Π., κλπ) κάτι που μάλλον δεν μπορεί 

να αποφευχθεί στις μελέτες τέτοιου είδους (Krishnamurthy, 2002). Ήδη όμως τα 

γρήγορα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της  πολυμεταβλητής 

στατιστικής κρίνονται σημαντικά μιας και οι ομάδες που εντοπίζονται έχουν  

αδιαμφισβήτητες ιδιότητες που προκύπτουν από τους εισερχόμενους 

υπερσυνδέσμους (κεντρικότητα, κλπ) και, όπως έδειξε και η έρευνα που προηγήθηκε, 

έχουν σοβαρές πιθανότητες να συγκεντρώνουν κι άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά.  

Σε πολλά σημεία ήταν υποχρεωτικό να γίνουν κάποιες επιλογές ή παραδοχές. Η 

διαδικασία αυτή είναι  αναπόφευκτη, ειδικά σε έρευνες που πραγματοποιούνται με 

συνδυαστική χρήση εργαλείων επί ενός αντικειμένου για πρώτη φορά. Ωστόσο, οι 

αποφάσεις βασίστηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία ή σε αντικειμενικά κριτήρια, 
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διασφαλίζοντας έτσι στο μέγιστο βαθμό την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.  Στην 

παρούσα διατριβή οι επιλογές που έγιναν συνοψίζονται παρακάτω: 

 
• Επιλογή των ιστολογίων. Η αναζήτηση έγινε μέσω Tag (Tag Search) η οποία 

οδήγησε στο δείγμα προς μελέτη. Είναι προφανές ότι σε μια άλλη περίοδο το 

δείγμα θα ήταν διαφορετικό καθώς οι λίστες κατάταξης των μηχανών 

αναζήτησης μεταβάλλονται χρονικά με βάση ένα σύνθετο αλγόριθμο (Brin & 

Page, 2008). Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν παρά να εξεταστεί ένα σύνολο 

ιστολογίων σε μια οριοθετημένη χρονική περίοδο, κάτι που έγινε και στην 

παρούσα έρευνα. Η μεταβλητότητα της μπλογκόσφαιρας επιρεάζεται 

επιπλέον και από τον χρόνο ζωής ενός ιστολογίου,  ο οποίος συνήθως είναι 

σχετικά σύντομος με πολλά ιστολόγια να μην διατηρούνται ενεργά 

περισσότερο από λίγους μήνες, ενώ είναι λίγα τα ιστολόγια που οι δημιουργοί 

τους τα συντηρούν για χρόνια. Το γεγονός αυτο είναι ο βασικότερος 

παράγοντας μεταβολής των χαρακτηριστικών της μπλογκόσφαιρας. Επίσης, 

πολλά ιστολόγια σε κάποια στιγμή παύουν να είναι ανοιχτά για το ευρύ κοινό 

και λειτουργούν μόνο με προσκλήσεις, γεγονός που επιρεάζει κι αυτό την 

φυσιολογία της μπλογκόσφαιρας. Για τους λόγους αυτούς κάθε προτεινόμενη 

μέθοδος μελέτης ιστολογίων είναι καταδικασμένη να καταγράφει το τοπίο 

που διαμορφώνεται μόνο σε δεδομένες χρονικές περιόδους. 

 

• Η επιλογή των υπερσυνδέσμων των blogroll. Ο πίνακας γειτνίασης βασίστηκε 

μόνο σ’ αυτούς τους υπεσυνδέσμους με βάση τη λογική ότι δεν είναι τόσο 

δυναμικά εξελισσόμενοι όσο οι υπερσύνδεσμοι που μπορεί να περιέχονται 

στις καταχωρήσεις, οι οποίοι αλλάζουν διαρκώς. Γενικά, η βιβλιογραφία 

(Herring et al., 2004) προτείνει τη χρήση παραμέτρων «ανθεκτικών στο 

χρόνο», ώστε ομοίως και τα μοντέλα (εν προκειμένω οι συστάδες) που θα 

προκύψουν να έχουν ένα επαρκή προς μελέτη χρόνο ζωής. 

 

• Η επιλογή μεθόδου Α.Σ. και των παραμέτρων της. Για λόγους που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4, επιλέχθηκε η μέθοδος two-step. Ωστόσο, 

ακόμα και μετά την επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί, υπάρχει  και 

μια ομάδα παραμέτρων που πρέπει να οριστούν, ανάλογα με την φύση της 

έρευνας και τα αποτελέσματα που αναζητούνται. Στην περίπτωση της two-
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step μεθόδου, επιλέχθηκε για παράδειγμα η χρήση της loglikelihood 

απόστασης έναντι της Ευκλείδιας και βάσει της βιβλιογραφίας ο δείκτης 

καλής προσαρμογής BIC αντί του AIC. Η επιλογή των παραμέτρων αυτών δεν 

είναι απόλυτη αλλά γίνεται πολλές φορές με βάση την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων που κάθε επιλογή συνεπάγεται (IBM SPSS Statistics Guides: 

380), αξιολογώντας κάθε φορά αν το αποτέλεσμα εξυπηρετεί τους σκοπούς 

της εκάστοτε έρευνας. Στην περίπτωση της παρούσας ανάλυσης, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, η επιλογή της Ευκλείδειας απόστασης δεν οδηγεί σε 

αναγνώριση πλέον της μιας συστάδας ενώ ο δείκτης AIC οδηγεί σα 

αναγνώριση μιας συστάδας επιπλέον. Οι επιλογές που γίνονται ως προς τη 

μέθοδο αλλά και τις παραμέτρους επηρεάζουν τελικά το αποτέλεσμα. 

 

• Η δειγματοληψία στο περιεχόμενο. Κρίθηκε απαραίτητη για να προκύψει ένας 

διαχειρίσιμος όγκος περιεχομένου των ιστολογίων, κατάλληλος για Α.Π.. 

Ορίστηκε το χρονικό παράθυρο, οι κανόνες της δειγματοληψίας  και ο όγκος 

του περιεχομένου για κάθε ιστολόγιο. Το ίδιο έγινε και για το χρονικό 

παράθυρο στο οποίο μετρήθηκαν τα σχόλια επί των καταχωρήσεων για τον 

υπολογισμό του Δείκτη δραστηριότητας της κοινότητας.   

 
Οι παραπάνω επιλογές παραδοχές κατέστησαν τελικά δυνατή την διεξαγωγή 

της έρευνας, προτείνοντας  ένα τρόπο ανάλυσης της πολιτικής μπλογκόσφαιρας. Στην 

επόμενη παράγραφο προτείνονται τρόποι περαιτέρω εμπλουτισμού της μεθόδου και 

σκέψεις για συγγενείς έρευνες στο ίδιο αντικείμενο. 

 
 

7.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι διαδικασία της έρευνας που προηγήθηκε έδωσε σε πολλά σημεία λαβή για 

σκέψεις περαιτέρω έρευνας του χώρου των ελληνικών πολιτικών ιστολογίων. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες προτάσεις εμπλουτισμού της μεθόδου που 

περιγράφηκε ή εφαρμογής της σε παρεμφερή πεδία με αυτό που εξετάστηκε: 

 
• Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου με Α.Π. και στα σχόλια των 

ανανωστών επί των καταχωρήσεων των ιστολογίων (αναγκαστική 

δειγματοληψία στις περισσότερες περιπτώσεις). 
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• Μελέτη μεταβλητότητας σε κάποιο σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα επί της 

πολιτικής μπλογκόσφαιρας με γνώμονα τις μεταβολές στις υπερσυνδέσεις και 

άρα στις συστάδες, δεδομένης της αλλαγής των blogroll. Έρευνα αν  οι 

συστάδες παραμένουν οι ίδιες ή μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και 

ταυτόχρονη μελέτη μεταβολής του περιεχομένου τους (Meila, 2003). 

 

• Εφαρμογή της μεθόδου σε διαστήματα που περιέχουν ένα σημαντικό πολιτικό 

γεγονός (π.χ. πτώση κάποιας κυβέρνησης, κλπ) και έλεγχος των μεταβολών 

που το γεγονός αυτό προκάλεσε στην πολιτική μπλογκόσφαιρα. 

 

• Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου σε ιστολόγια ενός οριοθετημένου 

πολιτικά χώρου, π.χ. της Αριστεράς   προς αναζήτηση των χαρακτηριστικών 

του σχετικού δικτυώματος. 

 

• Έρευνα αποκλειστικά των ιδιαίτερων ιστολογίων με τους λίγους 

εισερχόμενους υπερσύνδεσμους που ενώ δεν θεωρούνται κεντρικά από την 

κοινότητα των ιστολογίων, εντούτοις κάποια από αυτά τυγχάνουν 

επισκεψιμότητας και μπορούν να ασκήσουν  επιρροή. 

 

• Έρευνα της φύσης κάθε ιστολόγου μέσω online ερωτηματολογίου που θα 

συμπληρωθεί από τον ίδιο με σκοπό την αντιπαράθεση της εικόνας του 

(κίνητρα, σκοπός, εκπαίδευση, κλπ) με τον σχηματισμό των συστάδων. 

 

• Αναζήτηση της σχέσης του χρόνου που το ιστολόγιο είναι ενεργό από τον 

δημιουργό του και της συστάδας που ανήκει. Απάντηση στο ερώτημα του αν 

είναι τα ιστολόγια κατηγορίας Α και τα μακροβιότερα. 

 

• Αναζήτηση της αιτίας που οι ιστολόγοι βλέπουν διαφορετικά την πολιτική 

μπλογκόσφαιρα από ότι οι επισκέπτες των ιστολογίων τους. Απάντηση στο 

ερώτημα γιατί κάποια ιστολόγια θεωρούνται κεντρικά από τους ιστολόγους 

αλλα δεν ασκούν επιρροή και γιατί κάποια ιστολόγια που ασκούν επιρροή δεν 

αντιμετωπίζονται ως κεντρικά από τους ιστολόγους. Η έρευνα μπορεί να 
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χρησιμοποιήσει  ερωτηματολόγια που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι 

ιστολόγοι ώστε να ληφθούν και εδώ υπόψη τα κίνητρα και ο σκοπός τους. 

Αναζήτηση και μέσω Α.Π. του αν ο «ιστολογικός ακτιβισμός» (Ανδριωτάκης 

2007:171) αποτελει την αιτία για κάποιο, αν όχι και τα δύο, από τα παραπάνω.  

 

• Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου για ιστολόγια προερχόμενα μόνο από 

πολιτικούς ή κόμματα (Farrell, 2006; Park & Kluver, 2009). Ανάλυση  των 

συστάδων που προκύπτουν από τους μεταξύ τους αναπτυσσόμενους 

υπερσυνδέσμους και έρευνα αν τελικά ωφελούνται από το συμμετοχικό 

διαδίκτυο τα μεγάλα ή τα μικρά κόμματα (Kluver, 2005).  

 

• Εξέταση του δικτυώματος των ιστολογίων λαμβάνοντας υπόψη μόνο 

αμοιβαίους υπερσυνδέσμους (Park et al., 2005:15). Εξέταση του αν οι 

συστάδες που σχηματίζονται υποδεικνύουν κάποιους συνασπισμούς, ιδιαίτερα 

αν εξετάζονται τα ιστολόγια πολιτικών προσώπων. 

 

• Εφαρμογή της μεθόδου Α.Σ. σε ιστολόγια πολιτικών προσώπων και πολιτών. 

Διερέυνηση του αν οι συστάδες αποτελούν σε προεκλογικές περιόδους 

προπομπούς του αν τα πολιτικά πρόσωπα ή τα κόμματα τους θα εκλεγούν ή 

όχι και πως επιρεάζεται η εκλογική τους βάση (Μαραντζίδης & 

Ζαφειρόπουλος, 2002). Επίσης διερεύνηση με ποσοτικές μεθόδους  του αν το 

συμμετοχικό διαδίκτυο ευννοεί περισσότερο τους περιθωριοποιημένους 

πολιτικούς από τους πιο δημοφιλείς (Gibson et al., 2003; Norris 2001). 

Έρευνα με Α.Π. στο θέμα του αν οι συστάδες αποτελούν ομάδες χρηστών  

κοινής ιδεολογίας ή είναι ετερογενείς και απλά βασίζονται στη διάθεση για 

πληροφόρηση οποιουδήποτε πολίτη από οποιουδήποτε χώρου πολιτικό και 

αντιστρόφως. (Park  et al., 2005). 

 

• Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου τόσο σε δείγμα επώνυμων όσο και 

ανώνυμων ιστολογίων και αναζήτηση διαφορών κάθε δικτυώματος. 

Επεξήγηση των διαφορών που ενδεχομένως θα εντοπιστούν με τις διαφορές 

παραδοσιακής δημοκρατίας (όπου όλοι είναι φανεροί) και ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας, όπου η ανωνυμία του συμμετέχοντος είναι συχνό φαινόμενο. 
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Έρευνα για το κατά πόσο η μικτή φύση (επώνυμων ή ανώνυμων) δημιουργών 

ευθύνεται για τυχόν δύσκολα εντοπίσημες ποιοτικά διαφοροποιήσεις πυρήνων 

ιστολογίων Kim, 2007:19), όπως π.χ. οι πυρήνες 2 και 3 της παρούσας 

μελέτης. 

      

• Κατά τον Ανδριωτάκη (2007), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν τα 

ιστολόγια ευνοούν το σχηματισμό κοινοτήτων ακραίου ιδεολογικού χώρου. 

Με εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου, αναζήτηση του αν το γεγονός αυτό 

ισχύει στην σύγχρονη εποχή. 

 

• Διερεύνηση στα ιστολόγια που ανήκουν στην  ίδια συστάδα, μέσω ορισμού 

και υπολογισμού δεικτών απήχησης και επιρροής που απορρέουν από  τους 

δημιουργούς των ιστολογίων της συστάδας αυτής (π.χ. κεντρικότητα 

ιστολογίων εντός της ίδιας συστάδας, σχόλια μόνο από τους δημιουργούς των 

αλλων ιστολογίων της, κλπ). Οι Ghosh & Lerman (2008) στο μοντέλο 

υπολογισμού επιρροής που πρότειναν, βασίζονται στον ορισμό του ότι μια 

κοινότητα ορίζεται μέσω της αυξημένης επιρροής που τα μέλη της ασκούν επί 

των μελών της ίδιας κοινότητας σε σχέση με αυτά που βρίσκονται εκτός 

αυτής. Διερεύνηση των συστάδων με βάση τον ορισμό αυτόν. Χρησιμοποίηση 

μοντέλων πρόβλεψης (Nallapati & Cohen, 2008) π.χ. σχολίων επί των 

καταχωρήσεων των ιστολογίων όπως αυτό των  Yano et al. (2009), όπου τα 

μοντέλα που προτείνονται παραγματοποιούν πρόβλεψη της κατηγορίας 

χρηστών που θα σχολιάσει κάποια ανάρτηση ανάλογα με το περιεχόμενο της.   

 
 
 

7.5 Επίλογος 

Το διαδίκτυο έχει συγκεκριμένο πολιτικό ρόλο, ο οποίος σφυρηλατήθηκε από 

τη εισαγωγή των τεχνολογιών του Web 2.0. Οι  τεχνολογίες αυτές, κατέστησαν την 

δημοκρατία  πιο πολυφωνική, με τα ιστολόγια, σαν αντιπροσωπευτικό εκπρόσωπο 

τους,   να δίνουν το βήμα σε κάθε πολίτη να καταθέσει την άποψη του αλλά και να 

ακούσει την άποψη ή τις πληροφορίες που είναι σε θέση να του μεταφέρουν οι 

συμπολίτες του.    
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Η μπλογκόσφαιρα, στο βαθμό που το Διαδίκτυο έχει διεισδύσει στη χώρα μας 

αποτελεί δημόσιο χώρο όπου ο Έλληνας ψηφιακός πολίτης εκμεταλλεύτηκε την 

δυνατότητα να  δημιουργήσει ταχύτατα και ανέξοδα το δικό του ιστολόγιο με σκοπό 

να γίνει κι αυτός φορέας  της δημοσιογραφίας των πολιτών, μεταφέροντας ειδήσεις, 

καταθέτοντας απόψεις, ασκώντας κριτική, συντονίζοντας δράσεις ή ξεκινώντας 

ομάδες συνεργασίας. Επιπλέον, μέσω του blogroll του, μετέτρεψε το ιστολόγιο του 

σε πύλη προς άλλα ιστολόγια, κατευθύνοντας στην ουσία τους επισκέπτες του δικού 

του ιστολογίου προς άλλα ιστολόγια που ο ίδιος θεωρεί χρήσιμα. Η πρακτική αυτή 

οδήγησε στην δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου μεταξύ των ιστολογίων και κατ’ 

επέκταση των ιστολόγων, το οποίο αντικατοπτρίζει τον τρόπο που οι ιστολόγοι 

βλέπουν την κοινότητα τους. Με πολυμεταβλητές στατιστικές μεθόδους 

αποδεικνύεται ότι οι ιστολόγοι συναθροίζονται σε ομάδες με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο που τα ιστολόγια διασυνδέονται μεταξύ 

τους, την επιρροή που μπορεί να ασκήσουν και τη φύση του  περιεχομένου τους. Ο 

τρόπος που τελικά οι ιστολόγοι βλέπουν την κοινότητα τους, διαφέρει σε μερικές 

περιπτώσεις  από τον τρόπο που οι ψηφιακοί επισκέπτες βλέπουν την πολιτική 

μπλογκόσφαιρα. Το να δέχεται κάποιο ιστολόγιο πληθώρα εισερχόμενων 

υπερσυνδέσμων  αποτελεί ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την 

αναγνωσιμότητα του, μιας και  το ίδιο το περιεχόμενο του αλλά ενδεχομένως και  η   

εικόνα και το κίνητρο του ίδιου του ιστολόγου  μπορεί να συντελέσουν στην υψηλή 

αναγνωσιμότητα ιστολογίων που η κοινότητα γενικά δεν αξιολογεί ως κεντρικά. 

Οι διαφορές  στην τρόπο που οι ιστολόγοι  και οι απλοί επισκέπτες των 

ιστολογίων θα μπορούσαν να αποτελέσουν το επόμενο σημείο που μπορεί να 

ερευνηθεί στην ελληνική πολιτική μπλογκόσφαιρα.   

Η παρούσα διατριβή συνετέλεσε στο να εντοπίσει τα πιο δραστήρια ελληνικά 

πολιτικά ιστολόγια κατά το διάστημα εκπόνησής της, να αποτυπώσει το κοινωνικό 

τους δίκτυο, να αποκαλύψει τις κοινότητες στις οποίες συναθροίζονται, να 

πιστοποιήσει ότι τα βασικά στοιχεία της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής διέπουν τις 

καταχωρήσεις των ιστολογίων αυτών, να καταγράψει ότι η συζήτηση περί  της 

πολιτικής επικαιρότητας αναπαράγεται και στην πολιτική μπλογκόσφαιρα  και να 

υπολογίσει την δυνητική επιρροή που τα ιστολόγια αυτά μπορούν να ασκούν στον 

Έλληνα ψηφιακό πολίτη.   
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Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν ένα υπόστρωμα για  την διεξαγωγή 

περαιτέρω έρευνας στο χώρο των πολιτικών ιστολογίων   ή σε παραπλήσιο θεματικό 

αντικείμενο που εντάσσεται στην ευρύτερη σφαίρα του ρόλου των εφαρμογών του 

Web 2.0 και των κοινωνικών δικτύων που σχηματίζουν (Chadwick 2006:97)   στην 

ηλεκτρονική συμμετοχική δημοκρατία των πολιτών και στην πολιτική γενικότερα.  
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I. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ kappa ΔΥΟ 
ΚΡΙΤΩΝ 

 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 
 
 
             
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1 

ΝΑΙ 54 3 57 
 

  

Κ
ρι
τή
ς 

  

ΟΧΙ 0 5 5 

 

    Σ 54 8 62  
      k= 0,743802    
             

Κατάθεση άποψης-κριτική 

 
             
      Κριτής  2     

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ   

 

1 

ΝΑΙ 53 1 54 
  

 Κ
ρι
τή
ς 

  

ΟΧΙ 2 6 8 
  

   Σ 55 7 62 
  

     k= 0,77261     
              

Παροχή πληροφοριών 
 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 50 2 52 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 7 10 
 

    Σ 53 9 62 
 

      k= 0,689378     
             

Αναφορές 

 
           
     Κριτής  2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 31 2 33 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 24 29 
 

   Σ 36 26 62 
 

     k= 0,771819    
           

Δημιουργία ή διαχείριση εντυπώσεων, κλίματος 
ανησυχίας και προβληματισμού 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 31 1 32 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 4 26 30 
 

    Σ 35 27 62 
 

      k= 0,83803    
             

Ομιλία τρίτων προσώπων, συνέντευξη 

 
            
     Κριτής  2     

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ   

 

1

ΝΑΙ 10 2 12 
  

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 4 46 50 
  

   Σ 14 48 62 
  

     k= 0,708463     
            

Δημοσκόπηση 



Παράρτημα 
 

 342

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 8 2 10 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 6 46 52 
 

    Σ 14 48 62 
 

      k= 0,589404    
             

Οικολογικές Αναφορές 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 5 0 5 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 54 57 
 

   Σ 8 54 62 
 

     k= 0,743801    
           

Προεκλογική εκστρατεία 
 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 2 1 3 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 56 59 
 

    Σ 5 57 62 
 

      k= 0,467811    
             

Προτροπή για διαβούλευση 

 

  



Παράρτημα 
 

 343

 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 

 
 

            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 19 2 21 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 6 35 41 
 

    Σ 25 37 62 
 

      k= 0,724750    
             

Ουδέτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 26 3 29 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 28 33 
 

   Σ 31 31 62 
 

     k= 0,741935    
           

αρνητική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 4 1 5 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 4 53 57 
 

    Σ 8 54 62 
 

      k= 0,573002    
             

Θετική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 5 2 7 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 52 55 
 

   Σ 8 54 62 
 

     k= 0,621026    
           

Ουδέτερη αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 26 4 30 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 27 32 
 

    Σ 31 31 62 
 

      k= 0,709677    
             

Αρνητική  αναφορά στην Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 16 3 19 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 4 39 43 
 

   Σ 20 42 62 
 

     k= 0,738238    
           

Ουδέτερη αναφορά στον Γ. Παπανδρέου 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 28 2 30 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 27 32 
 

    Σ 33 29 62 
 

      k= 0,774662    
             

Αρνητικός σχολιασμός για Γ. Παπανδρέου 
 

 
 

           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 3 1 4 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 4 54 58 
 

   Σ 7 55 62 
 

     k= 0,504792    
           

Θετικός σχολιασμός για Γ. Παπανδρέου 

 
 

            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 11 3 14 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 45 48 
 

    Σ 14 48 62 
 

      k= 0,723214    
             

Ουδέτερη αναφορά στην ΝΔ 
 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 22 3 25 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 34 37 
 

   Σ 25 37 62 
 

     k= 0,798918    
           

αρνητική αναφορά στη ΝΔ 
 

 
 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 4 1 5 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 52 57 
 

    Σ 9 53 62 
 

      k= 0,521850    
             

θετική αναφορά στη ΝΔ 
 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 20 3 23 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 36 39 
 

   Σ 23 39 62 
 

     k= 0,792642    
           

Ουδέτερη αναφορά στον Α.Σαμαρά 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 5 0 5 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 54 57 
 

    Σ 8 54 62 
 

      k= 0,743801    
             

Αρνητικός σχολιασμός για τον Α. Σαμαρά 
 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 5 1 6 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 53 56 
 

   Σ 8 54 62 
 

     k= 0,678756    
           

Θετικός σχολιασμός για τον Α. Σαμαρά 
 

 
 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 13 1 14 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 6 42 48 
 

    Σ 19 43 62 
 

      k= 0,713342    
             

Ουδέτερη αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 
 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 10 2 12 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 45 50 
 

   Σ 15 47 62 
 

     k= 0,669710    
           

Αρνητική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 0 1 1 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 0 61 61 
 

    Σ 0 62 62 
 

      k= 0    
             

Θετική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Τσίπρα 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 2 0 2 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 59 60 
 

   Σ 3 59 62 
 

     k= 0,791946    
           

Ουδέτερη αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά  
ή στον Φ. Κουβέλη 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 0 1 1 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 0 61 61 
 

    Σ 0 62 62 
 

      k= 0    
             

Αρνητική αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά  
ή στον Φ. Κουβέλη 

 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 1 0 1 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 60 61 
 

   Σ 2 60 62 
 

     k= 0,659340    
           

Θετική αναφορά στη Δημοκρατική Αριστερά  
ή στον Φ. Κουβέλη 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 17 4 21 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 38 41 
 

    Σ 20 42 62 
 

      k= 0,745005    
             
Ουδέτερη αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 

 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 3 1 4 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 55 58 
 

   Σ 6 56 62 
 

     k= 0,566433    
           

Αρνητική αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 2 1 3 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 56 59 
 

    Σ 5 57 62 
 

      k= 0,467811    
             

Θετική αναφορά στο ΚΚΕ ή στην Α. Παπαρήγα 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 11 2 13 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 2 47 49 
 

   Σ 13 49 62 
 

     k= 0,805337    
           

Ουδέτερη αναφορά στην Αριστερά 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 11 2 13 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 46 49 
 

    Σ 14 48 62 
 

      k= 0,763358    
             

Αρνητική αναφορά για την Αριστερά 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 1 0 1 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 60 61 
 

   Σ 2 60 62 
 

     k= 0,659340    
           

Θετική αναφορά για την Αριστερά 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 10 5 15 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 42 47 
 

    Σ 15 47 62 
 

      k= 0,560283    
             

Ουδέτερη αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ 
ή στον Γ. Καρατζαφέρη 

 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 10 2 12 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 47 50 
 

   Σ 13 49 62 
 

     k= 0,749596    
           

Αρνητική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ  
 ή στον Γ. Καρατζαφέρη 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 5 0 5 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 56 57 
 

    Σ 6 56 62 
 

      k= 0,900321    
             

Θετική αναφορά στο ΛΑ.Ο.Σ  
ή στον Γ. Καρατζαφέρη 

 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 8 2 10 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 2 50 52 
 

   Σ 10 52 62 
 

     k= 0,761538    
           

Ουδέτερη Αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία 
 ή στη Ντ. Μπακογιάννη 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 4 1 5 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 56 57 
 

    Σ 5 57 62 
 

      k= 0,782456    
             

αρνητική αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία 
 ή στη Ντ. Μπακογιάννη 

 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 0 2 2 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 0 60 60 
 

   Σ 0 62 62 
 

     k= 0    
           

θετική αναφορά στην Δημοκρατική Συμμαχία  
ή στη Ντ. Μπακογιάννη 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3ου ΣΤΑΔΙΟΥ 

 
 

            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 48 2 50 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 2 10 12 
 

    Σ 50 12 62 
 

      k= 0,793333    
             

Γενική ειδησεογραφία 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 2 0 2 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 59 60 
 

   Σ 3 59 62 
 

     k= 0,791946    
           

Αθλητική ειδησεογραφία 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 4 0 4 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 2 56 58 
 

    Σ 6 56 62 
 

      k= 0,783216    
             

Αναφορά σε κυβέρνηση Συναίνεσης, 
συγκυβέρνηση 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 16 1 17 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 44 45 
 

   Σ 17 45 62 
 

     k= 0,918954    
           

Αναφορά σε νέες τεχνολογίες 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 15 3 18 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 41 44 
 

    Σ 18 44 62 
 

      k= 0,765151    
             

Αναφορά στη διαφθορά ή διαπλοκή 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 5 2 7 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 50 55 
 

   Σ 10 52 62 
 

     k= 0,525164    
           

Αναφορά σε πιθανά νέα μέτρα 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 5 0 5 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 0 57 57 
 

    Σ 5 57 62 
 

      k= 1    
             

Αναφορά στην Εκκλησία, την  Θεολογία 
 ή τη θρησκεία 

 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 9 3 12 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 2 48 50 
 

   Σ 11 51 62 
 

     k= 0,733218    
           

Αναφορά στην εσφαλμένη οικονομική πολιτική  
στην Ελλάδα 

 
 

            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 1 0 1 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 60 61 
 

    Σ 2 60 62 
 

      k= 0,659340    
             

Αναφορά στην Ευρωπαϊκή κοινότητα 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 29 2 31 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 30 31 
 

   Σ 30 32 62 
 

     k= 0,903225    
           

Αναφορά στις  εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 5 2 7 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 5 50 55 
 

    Σ 10 52 62 
 

      k= 0,525164    
             

Αναφορά στις Τέχνες 
 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 13 0 13 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 48 49 
 

   Σ 14 48 62 
 

     k= 0,952671    
           

Αναφορά στο σκάνδαλο της SIEMENS 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 13 5 18 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 6 38 44 
 

    Σ 19 43 62 
 

      k= 0,576397    
             

Αναφορά στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ 
 
 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 24 2 26 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 2 34 36 
 

   Σ 26 36 62 
 

     k= 0,867521    
           

Αναφορά στους οικονομικούς μετανάστες 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 8 0 8 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 0 54 54 
 

    Σ 8 54 62 
 

      k= 1    
             

Αρνητική αναφορά στη Γερμανία 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 5 0 5 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 1 56 57 
 

   Σ 6 56 62 
 

     k= 0,900321    
           

Αρνητική αναφορά στην Αμερική 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 12 2 14 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΟΧΙ 3 45 48 
 

    Σ 15 47 62 
 

      k= 0,775036    
             
Αρνητική αναφορά στους Έλληνες πολιτικούς 

 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 16 1 17 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 1 44 45 
 

   Σ 17 45 62 
 

     k= 0,918954    
           

βωμολοχία 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 13 1 14 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 4 44 48 
 

    Σ 17 45 62 
 

      k= 0,785615    
             

Διεθνής Πολιτική  Σκηνή 
  

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 8 2 10 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 3 49 52 
 

   Σ 11 51 62 
 

     k= 0,713493    
           

Εθνικά ή Εθνικιστικά στοιχεία 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 9 2 11 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 2 49 51 
 

    Σ 11 51 62 
 

      k= 0,778966    
             

Ελληνική εξωτερική πολιτική 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 12 1 13 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 1 48 49 
 

   Σ 13 49 62 
 

     k= 0,902668    
           

Κριτική στο ενιαίο νόμισμα Ευρώ 
 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 31 0 31 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 0 31 31 
 

    Σ 31 31 62 
 

      k= 1    
             

Παράθεση πολυμεσικού περιεχομένου στην 
καταχώρηση 

 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 4 0 4 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 1 57 58 
 

   Σ 5 57 62 
 

     k= 0,880308    
           

Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ 
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 4 3 7 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 3 52 55 
 

    Σ 7 55 62 
 

      k= 0,516883    
             
Ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ 

 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 16 3 19 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 3 40 43 
 

   Σ 19 43 62 
 

     k= 0,772337    
           

Σχέδιο οικονομικής εξόντωσης της Ελλάδος 

 
 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 5 0 5 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 3 54 57 
 

    Σ 8 54 62 
 

      k= 0,743801    
             

Τοπική ειδησεογραφία-επικαιρότητα 
 

 
 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 2 1 3 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 2 57 59 
 

   Σ 4 58 62 
 

     k= 0,546341    
           

Υπόνοια για βουλευτικές εκλογές 

 
            
      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1

ΝΑΙ 11 2 13 
 

  Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 3 46 49 
 

    Σ 14 48 62 
 

      k= 0,763358    
             

Χρεοκοπία, χρέος, έλλειμμα της Ελλάδας 
 

 
           
     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 21 1 22 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 3 37 40 
 

   Σ 24 38 62 
 

     k= 0,861915    
           

Αναφορά στο Μνημόνιο  
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      Κριτής  2    

      ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

  

1
ΝΑΙ 15 2 17 

 

  Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 4 41 45 
 

    Σ 19 43 62 
 

      k= 0,765447    
             

Αντιμνημονιακό σχόλιο 
 

     Κριτής 2    

     ΝΑΙ ΟΧΙ Σ  

 

1

ΝΑΙ 7 1 8 
 

 Κ
ρι
τή
ς

ΌΧΙ 2 52 54 
 

   Σ 9 53 62 
 

     k= 0,795604    
           

Αρνητική στάση Εταίρων προς την Ελλάδα 
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II. VISUAL BASIC SCRIPT ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ (ADJACENCY MATRIX) ΤΩΝ 127 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
VERSION 5.00 
Begin VB.Form Form1  
   Caption         =   "Form1" 
   ClientHeight    =   6540 
   ClientLeft      =   60 
   ClientTop       =   450 
   ClientWidth     =   12120 
   LinkTopic       =   "Form1" 
   ScaleHeight     =   6540 
   ScaleWidth      =   12120 
   StartUpPosition =   3  'Windows Default 
   Begin VB.FileListBox File1  
      Height          =   3600 
      Left            =   240 
      TabIndex        =   1 
      Top             =   480 
      Width           =   3735 
   End 
   Begin VB.CommandButton Command1  
      Caption         =   "Command1" 
      Height          =   615 
      Left            =   7320 
      TabIndex        =   0 
      Top             =   2760 
      Width           =   1335 
   End 
End 
Attribute VB_Name = "Form1" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
 
    Dim xlBook, xlMinimized 
    Dim strFile, strMatch, tmp As String 
    Dim s As Integer 
 
    Set xlBook = GetObject("e:\extractor\myxls1.xlsx") 
 
    xlBook.Application.Visible = True 
    xlBook.Windows(1).Visible = True 
 
    Dim irow As Integer 
    Dim icol As Integer 
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    For i = 0 To File1.ListCount - 1 
        For j = 1 To Len(File1.List(i)) 
            If Mid(File1.List(i), j, 1) = "_" Then Exit For 
        Next j 
        j = j - 1 
        xlBook.Worksheets(1).Cells(i + 2, 1).Value = Str(i + 1) 
        If InStr(File1.List(i), "www.") Then s = 5 Else s = 1 
        xlBook.Worksheets(1).Cells(i + 2, 2).Value = Mid(File1.List(i), s, j - s + 1) 
        xlBook.Worksheets(1).Cells(1, i + 3).Value = Str(i + 1) 
    Next i 
     
    For i = 0 To File1.ListCount - 1 
        Open "e:\data\" + File1.List(i) For Input As #1 
            strFile = Input(LOF(1), #1) 
        Close (1) 
     
        icol = i + 3 
        For irow = 2 To File1.ListCount + 1 
            strMatch = xlBook.Worksheets(1).Cells(irow, 2).Value 
            If InStr(strFile, strMatch) > 10 And icol - irow <> 1 Then 
                xlBook.Worksheets(1).Cells(i + 2, irow + 1).Value = "1" 
            End If 
        Next 
    Next 
     
    Command1.Caption = "Finish" 
     
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
 
    File1.Path = "e:\data" 
     
End Sub 
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III. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΑ 
ΟΜΑΔΑ 

 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3ου ΣΤΑΔΙΟΥ 
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IV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3ου ΣΤΑΔΙΟΥ 
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V. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ 127 ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ  
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