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Πεξίιεςε 

Ζ θαζνιηθή απνδνρή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), αλάινγα κε ην κείγκα ηήο εθάζηνηε εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. ηηο κέξεο καο, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ, θαηαθεχγνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ. 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα, πνπ ηα 

θαζηζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε άκεζα απνηειέζκαηα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επειημία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Παξφια απηά, νη έσο ηψξα έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη θπβεξλήζεηο θαηαθεχγνπλ 

ζηελ πεξηζηαζηαθή κφλν ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, επηθεληξψλνληαο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, εθκεηαιιεπφκελεο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν κφλνλ έλα κηθξφ κέξνο απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο, απνηπγράλνπλ λα παξάζρνπλ έλα 

ζπλεθηηθφ θαη δνκεκέλν κνληέιν, σο απνηέιεζκα κηαο πνιπθξηηεξηαθήο 

πξνζέγγηζεο, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ επηκέξνπο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα θαιχςεη ην εξεπλεηηθφ απηφ θελφ, 

παξνπζηάδνληαο κηα πνιπθξηηεξηαθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πην δεκνθηινχο κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Twitter, φζν θαη 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

πκκεηνρήο. ηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε αλάδεημε ησλ επηκέξνπο ηδηνηήησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Twitter, πξνηείλνληαο κηα ζπλεθηηθή κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε δπλακηθή πνπ παξνπζηάδνπλ νη ινγαξηαζκνί 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ ρσξψλ αλαθνξάο, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην κέζν. 

Σν Twitter απνηειεί ηκήκα ηνπ κίγκαηνο κέζσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ 

θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ ππεξεζία ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

2 
 

Γηαθπβέξλεζεο. Δπίζεο απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα 

ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο. Καηά ζπλέπεηα, ε βειηίσζε θαη 

ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κέζα ζε απηφ, είλαη δπλαηφ 

λα νδεγήζεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο κε βάζε ηνπο ηηζέκελνπο 

θαηά πεξίπησζε ζηφρνπο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

  Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν κειέηεο ηκεκαηνπνηείηαη κε βάζε δχν δηαθξηηά 

επίπεδα αλάιπζεο, ην καθξνζθνπηθφ θαη ην κηθξνζθνπηθφ, ελψ θάζε έλα απνηειείηαη 

απφ επηκέξνπο κέξε. Ζ καθξνζθνπηθή αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηελ ζπγθξηηηθή κειέηε 

ηφζν ζε επίπεδν ρσξψλ φζν θαη ζε επίπεδν ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο, ελψ ε 

κηθξνζθνπηθή αθνξά ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ (user accounts) ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαζψο θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ηνπο αθνινπζνχλ. Απφ ηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο πξνθχπηνπλ επξήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ ζρεηηθή ζέζε ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην 

Twitter, ζε ζρέζε κε αλάινγνπο ινγαξηαζκνχο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπίζεο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη βειηίσζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο. 

Απνζαθελίδνληαη βαζηθέο δνκηθέο ηδηφηεηεο ησλ Διιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ δηθηχσλ 

ζην Twitter θαη πξνζδηνξίδνληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ ηνπο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ πνπ δνκνχλ ηελ επηηπρεκέλε 

παξνπζία ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο θπβεξλεηηθήο ππεξεζίαο ζην Twitter.  

Ζ πξσηνηππία ηεο αλάιπζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά 

πξνηείλεηαη έλα πνιπθξηηεξηαθφ εξγαιείν κειέηεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ηελ βάζε ελφο επέιηθηνπ δνκεκέλνπ κνληέινπ αλάιπζεο, αλνηθηνχ ζε ηξνπνπνηήζεηο 

θαη βειηηψζεηο. Δπηπξνζζέησο γηα ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο κειέηεο, γίλεηαη ρξήζε κηαο επξείαο γθάκαο 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο 

ζηαηηζηηθήο φπσο απηά ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ, ηεο Αλάιπζεο 

πζηάδσλ, ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο, ησλ δεηθηψλ εγγχηεηαο, ηεο Πνιπδηάζηαηεο 

Κιηκάθσζεο, κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (Social 

Network Analysis), θαζψο θαη εξγαιεία κεζνδνινγίαο ζρεηηθήο κε ηελ εχξεζε 

θαλφλσλ ζπζρέηηζεο θαη ηερληθψλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ.  
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Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ελδείμεηο φηη ε Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ρακειή ζρεηηθή ζέζε ζηνπο δείθηεο (indicators) Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο θαη ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο ηεο κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ 

απνπζία νκάδσλ δηαβνχιεπζεο ζηα ππφ κειέηε δίθηπα. Χζηφζν νη ινγαξηαζκνί ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ζηνπο 

επηκέξνπο δείθηεο, σο απνηέιεζκα ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ. Οη φπνηεο βειηησηηθέο 

ελέξγεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαηαη δπλαηή ε  βειηίσζε 

ηεο ζρεηηθήο ζέζεο πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα ζηνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο .  
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THE USE OF SOCIAL MEDIA IN PROMOTING E-GOVERNMENT SERVICES: 

THE CASE OF GREECE IN COMPARISON TO COUNTRIES OF THE 

EUROPEAN UNION 

Abstract 

Social media are widely accepted and used and governments all over the world 

could benefit from using them. Up to this time, governments have responded, using 

social media as means of communication with the public, according to their particular 

e-government strategy. Using social media within the e-government services context 

offers some advantages, and governments can benefit from using them in order to 

enhance efficiency of public administration. Despite all these, previous research 

reveals that governments make only partial and occasional use of social media for 

their purposes, and they mostly use them to offer one-way communication, using 

them mainly as public announcement boards. On the other hand, the relative research 

focuses on individual and particular approaches; lacking to offer a comprehensive or 

multicriteria approach. This study strives to tackle the need of using a multilevel and 

overall approach, which would take into account the characteristics and properties of 

Twitter, on one hand, and the basic objectives of eGovernment and eParticipation on 

the other. The analysis aims to emphasize and use the particular properties of Twitter 

by proposing a framework as a unified methodology. This methodology evaluates and 

points out the potential performance of the governmental Twitter accounts in order to 

introduce ways of enhancing their presence on the Twitter. 

The proposed framework uses two levels of analysis; a macroscopic and a 

microscopic one. Each level consists of several parts of analysis. The macroscopic 

analysis offers a comparative study of several EU countries governmental accounts on 

Twitter, while the microscopic one refers to the study of the Greek governmental 

accounts, their network properties and the properties of their followers. The relative 

placement of Greece within the context of the other EU countries is assessed and 

conclusions on the potential of enhancing the accounts performance are reported. By 

clarifying and presenting the Greek Twitter accounts networks and their properties, 

and by describing their followers profiles, the study offers information that could be 

used in order to improve the accounts  performance aiming to reach the public in a 

better way.   
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This study is original in many ways because of its comprehensive-overall 

approach. It uses both a comparative study of the EU countries and a detailed case 

study of Greek government services on Twitter. It also uses a multilevel approach, 

which takes into account the Twitter networks properties, the performance of the 

accounts, the communities of followers‟ characteristics and the particular properties 

of the followers. The methodology also combines statistical techniques, Social 

Network Analysis techniques, and Data Mining techniques.  

Findings reveal that although there is a relatively good activity of the 

eGovernment Twitter accounts, there is hardly evidence that communities of 

followers have formed discussion in order to allow discussion and information 

diffusion; the last being a desirable property of eGovernment adoption. On the other 

hand, Greece is placed within the last places in the ranking system proposed by the 

study. However, Greek eGovernment accounts have the potential to expand and 

improve performance. By taking into consideration the properties revealed in the 

findings, policy makers and strategists could make improvements. As an outcome, 

eGovernment Twitter accounts could reach more citizens and provide the conditions 

to allow communities of followers‟ formation. These could elevate the relative 

eGovernment and eParticipation indexes and performance. 
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Δηζαγσγή 
 

Ζ εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκηνχξγεζαλ λέεο 

δπλαηφηεηεο ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα 

πνιχηηκα εξγαιεία ζηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ λα 

πξνσζήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ην θνηλφ. Οη θπβεξλήζεηο θαη νη θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί, έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε ζε κεγάιν βαζκφ ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα λέα κέζα, ζηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη άιινπο θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο γίλνληαη δηαζέζηκεο 

πξνο ηνπο εκπιεθνκέλνπο, κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 

Οη θπβεξλήζεηο είλαη ζε ζέζε θάλνληαο ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ web 2.0, λα 

αληαπνθξίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ δηαθάλεηα, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο δηνίθεζεο θαη 

αληηκεησπίδνληαο κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο παζνγέλεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Ζ επηθνηλσλία πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο αιιάδεη πιένλ κνξθή θαη κεηαηξέπεηαη απφ 

κνλνδηάζηαηε παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε, φπνπ ην θνηλφ-ζηφρνο 

παχεη πιένλ λα αληηκεησπίδεηαη σο απιφο δέθηεο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αλάδξαζεο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, είλαη πιένλ ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ κελπκάησλ θαη κέζσ ηεο 

δηαβνχιεπζεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ.  

Παξά ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηηο ηεξάζηηεο επθαηξίεο πνπ 

απηέο πξνζθέξνπλ ζηηο θπβεξλήζεηο, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε θαη απφ ηελ αλάιπζε 

πνπ αθνινπζεί, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ρξεηάδεηαη λα δηαλχζνπλ αθφκα πνιχ 

έδαθνο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνθνκίζνπλ ηα δπλεηηθά νθέιε απφ ηελ 

ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ. Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα 

απνζαθεληζηνχλ πιήξσο νη ιεηηνπξγηθέο ηνπο δνκέο θαη νη παξάκεηξνη πνπ ηηο 

πξνθαζνξίδνπλ.  

Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ην Twitter, ην 

νπνίν ήδε ζηελ Δπξψπε ην ρξεζηκνπνηνχλ πνιινί θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί σο κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. Σν Twitter παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κηα ζεηξά εξγαιείσλ 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ακθίδξνκε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, κε βάζε ηα νπνία ην 
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κέζν αλάγεηαη ζε έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γελ 

είλαη ηπραίν φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέζν ζηηο κέξεο καο έρεη αλαρζεί σο ην 

δεκνθηιέζηεξν κέζν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο, θεξδίδνληαο νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν έδαθνο απφ ηα αληαγσληζηηθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ηδηαίηεξεο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, θαζψο θαη ε πςειή δεκνηηθφηεηα ηνπ, ην θαζηζηνχλ 

θαηάιιειν γηα ηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ κειέηε 

πνπ αθνινπζεί επηθεληξψλεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ Twitter, ζηελ πξνψζεζε 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο, 

ζε  επίπεδν ζχγθξηζεο κε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο ζπλεθηηθνχ 

κνληέινπ κειέηεο ηεο παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα. Ζ αλάιπζε έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηνπο ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη σο κέζν εθαξκνγήο ην Twitter. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζην κέζν 

θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε, νχησο ψζηε λα γίλεη απφ ηελ αξρή 

θαηαλνεηφ φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε δχλαηαη απηνχζηα ε κε 

ηξνπνπνηήζεηο λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα αλάινγεο εξεπλεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ άιια κέζα, φπσο γηα παξάδεηγκα άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη 

άιια πεδία εθαξκνγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνψζεζε θαηαλαισηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ο κειινληηθφο αλαιπηήο ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηαθξηηά ζηάδηα ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε ην 

κέζν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο, αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο 

εθάζηνηε εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο.  

Πξνρσξψληαο ζηελ δφκεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κνληέινπ, ζε πξψην ζηάδην 

πξνζδηνξίδνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο. Με βάζε ηνπο ζηφρνπο απηνχο 

θαηαγξάθνληαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη νη θαηάιιεινη δείθηεο πνπ απνηεινχλ ηηο 

επηκέξνπο κεηαβιεηέο ηεο αλάιπζεο. ηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε δφκεζε ηνπ 

κνληέινπ κειέηεο κε βάζε δχν δηαθξηηνχο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ηνπο 

επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηηο ζπληζηψζεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ην ίδην ην κέζν 

θαη ηα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα νη ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ 

κνληέινπ θαηάηαμεο πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

9 
 

αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

πξνζαξκνζκέλα ζηα ελ γέλεη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Twitter. Με βάζε ηνπο ελ 

ιφγσ άμνλεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

κειέηεο, ε αλάιπζε ρσξίδεηαη ζε δχν επίπεδα, ην καθξνζθνπηθφ πνπ αθνξά ηελ 

ζπγθξηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην 

Twitter, ζε ζρέζε κε αλάινγνπο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, θαη ην 

κηθξνζθνπηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηκέξνπο κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπο.  

χκθσλα κε ηα επίπεδα Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο πνπ πξνηείλεη ν ΟΟΑ 

(2003, ζει 32), βαζηθφο ζηφρνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ηφζν σο πξνο ηελ δηαβνχιεπζε φζν θαη σο πξνο ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε 

επηηπρεκέλε παξνπζία ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Twitter, πξέπεη σο απψηεξν 

ζηφρν λα έρεη ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ δηαβνχιεπζεο θαη αλάδξαζεο πάλσ ζηα 

δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη νη εθάζηνηε ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο 

πκκεηνρήο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 7.2. ηεο παξνχζεο). Με βάζε 

ηα παξαπάλσ, ηφζν ην καθξνζθνπηθφ επίπεδν ηεο κειέηεο φζν θαη ην ηκήκα ηεο 

κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, δνκνχληαη γχξσ απφ ηνλ βαζηθφ απηφ ζηφρν, φπνπ αξρηθά 

δηεξεπλάηαη ε χπαξμε νκαδνπνηήζεσλ ζηα δίθηπα αλαθνξάο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε θαη ε απνζαθήληζε ησλ ζπληζησζψλ πνπ δχλαληαη λα 

νδεγήζνπλ ζηελ ελίζρπζε ή ζηελ επίηεπμε ηνπο. ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο 

κεζνδνινγίαο είλαη λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή πνιχηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί  δπλαηή ε βειηίσζε ησλ 

επηκέξνπο δεηθηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ 

επηθνηλσλίαο θαη δηαβνχιεπζεο. Σα δχν επίπεδα θαη ν θεληξηθφο ζηφρνο ηεο 

αλάιπζεο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα Δ.1. πνπ αθνινπζεί. Ζ ελίζρπζε ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαη ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ζηα ππφ αλαθνξά δίθηπα, απνηειεί ην 

βαζηθφ δεηνχκελν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ αλάιπζεο. 
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ρήκα Δ.1.: Σα δύν επίπεδα θαη ν θεληξηθόο ζηόρνο ηεο αλάιπζεο. 

 

Ζ δνκή ηεο αλάιπζεο θιηκαθψλεηαη απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. Ζ 

καθξνζθνπηθή αλάιπζε δηαρσξίδεηαη ζε δχν ζηάδηα. Σν πξψην γεληθφ ζηάδην αξρηθά 

παξνπζηάδεη ηελ θαηάηαμε πνπ εκθαλίδνπλ νη ρψξεο ζε ηξεηο γεληθνχο θαη επξέσο 

απνδεθηνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ηελ ζπλέρεηα νη δείθηεο απηνί ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρνπο 

δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter, σο έλα αξρηθφ πεδίν ζχγθξηζεο 

ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ. Καζψο ην Twitter απνηειεί ηκήκα ησλ επηκέξνπο 

ειεθηξνληθψλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο 

ζηα πιαίζηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απηνχ ηνπ είδνπο ε ζχγθξηζε κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα πξψην ζεκείν αλαθνξάο ζην κνληέιν αλάιπζεο. Άιισζηε κέζσ 

ηεο βειηίσζεο ηεο παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηα επηκέξνπο κέζα 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη ε 

γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο ηεο ρψξαο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.  

ε έλα δεχηεξν βήκα γίλεηαη έιεγρνο ηεο χπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ κε βάζε 

ηελ δηαβνχιεπζε, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο αλαξηήζεηο (tweets) ησλ ππφ κειέηε 

Ενίςχυςθ τθσ διαβοφλευςθσ και δθμιουργία 
κοινοτιτων

Μαθξνζθνπηθφ επίπεδν 
αλάιπζεο

Μηθξνζθνπηθφ επίπεδν 
αλάιπζεο
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ινγαξηαζκψλ. Σν πξψην απηφ ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί ηελ 

βάζε γηα ηα επφκελα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο, θαζφηη ζηε θάζε απηή νξηνζεηνχληαη δχν 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο έξεπλαο, ε αξρηθή γεληθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ θαη ησλ ππφ 

κειέηε ινγαξηαζκψλ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηξηψλ ελδεηθηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο 

χπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ ζηα δίθηπα αλαθνξάο.  

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, επηρεηξείηαη ε θαηάηαμε 

ησλ ρσξψλ θαη ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε βάζε 

ηξεηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο, ηεο εκβέιεηαο, ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ. Οη ηξεηο δηαθξηηέο ζπληζηψζεο απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο δείθηεο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ δφκεζε ελφο πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαηάηαμεο πνπ απνηειεί κηα 

παξαιιαγή ηνπ δείθηε πνπ πξφηεηλε ν Karpf (2008). Ζ επηινγή ησλ ζπληζησζψλ 

νξίδεηαη κε βάζε ηελ δνκή πνπ δχλαηαη λα έρεη κηα πεηπρεκέλε παξνπζία ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, αλάινγα κε ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ (βιέπε παξάγξαθν 7.2 ηεο παξνχζεο). Ζ ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε αθνξά ηφζν ηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο ησλ δεηθηψλ ησλ ζπληζησζψλ, φζν θαη 

ηελ ζπλνιηθή θαηάηαμε ησλ ππφ κειέηε ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ αιιά θαη 

ζπλνιηθά ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ κε βάζε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν. Απφ ηηο 

επηκέξνπο αλαιχζεηο, πξνθχπηνπλ επξήκαηα ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη ππφ δηεξεχλεζε πεξηπηψζεηο ζηνπο επηκέξνπο 

δείθηεο. Βαζηθφο ζηφρνο ζην ζεκείν απηφ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δεηθηψλ εθείλσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη ελίζρπζε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ βειηίσζε ζηελ ζπλνιηθή θαηάηαμε 

ηφζν ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο θαηάηαμεο 

ηεο ρψξαο. Θπκίδνπκε ζην ζεκείν απηφ πσο θαζψο ην Twitter απνηειεί ππνζχλνιν 

ηνπ κίγκαηνο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλνιηθά νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, νη 

φπνηεο βειηηψζεηο ζηηο επηκέξνπο θαηαηάμεηο ζε επίπεδν θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

θαη ηελ ζπλνιηθή θαηάηαμε ηεο ρψξαο ζε απηφ, δχλαληαη λα ζπκβάινπλ κε ζεηηθφ 

ηξφπν ζηελ βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.  

Χο έλα ηειηθφ βήκα, ε καθξνζθνπηθή αλάιπζε θαηαιήγεη ζηελ δηεξεχλεζε 

ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ησλ δηθηχσλ κε βάζε ηέζζεξηο βαζηθνχο δηθηπαθνχο 

δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ηνπ Twitter, ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο 
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δηθηπαθέο ππφ-δνκέο πνπ απαληνχλ ζε ηξία δηθηπαθά ππνζχλνια. Μέζσ ησλ 

επηκέξνπο αλαιχζεσλ είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζεγγίζνπκε ην δηθηπαθφ ππνζχλνιν 

πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα πξψηε βαζηθή δεμακελή ησλ αθνινχζσλ (ρξεζηψλ 

ησλ δηθηχσλ) (Followers), ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα απεπζπλζνχλ νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα λα πξνζειθχζνπλ λένπο 

αθνινχζνπο. Οη αθφινπζνη απηνί ζε έλα πξψην ζηάδην, είλαη δπλαηφλ λα 

απνηειέζνπλ ην αξρηθφ θνηλφ-ζηφρν, ζην νπνίν ζα απεπζχλνληαη νη πξνηεηλφκελεο 

βειηηψζεηο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο θαη ηδηαηηέξα ζην κείγκα θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

αλαξηήζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο.  

Σν ρήκα Δ.2. πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηα δηαθξηηά επίπεδα πνπ δνκνχλ 

ηελ καθξνζθνπηθή αλάιπζε. Σν πξψην ζηάδην ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί θαη σο ην γεληθφ δηεξεπλεηηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο, θαζψο ζε απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη εμαξρήο ε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ρψξαο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο θαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ. Ζ βειηίσζε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ 

δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ δηαζθάιηζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νκάδσλ επηθνηλσλίαο 

θαη δηαβνχιεπζεο ζηα ππφ κειέηε δίθηπα, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο ζηνπο επηκέξνπο γεληθνχο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.  
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ρήκα Δ.2.: Σα επίπεδα ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. 

 

 

 

 

Μακποζκοπικό 
επίπεδο ανάλςζηρ

Ππώηο Σηάδιο

Απσική καηάηαξη 
με βάζη ηοςρ 

γενικούρ δείκηερ 
ηλεκηπονικήρ 

διακςβέπνηζηρ

Έλεγσορ ύπαπξηρ 
ομαδοποιήζεων με 

βάζη ηην 
διαβούλεςζη

Δεύηεπο Σηάδιο

Τελική και 
επιμέποςρ 

καηαηάξειρ με βάζη 
ηο πποηεινόμενο 

μονηέλο

Έλεγσορ δςναμικήρ 
και δςναηόηηηαρ 
επέκηαζηρ ηων 

δικηύων
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Σν κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ηεο αλάιπζεο αθνξά ζηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηφζν ηα δίθηπα ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο 

(ζηελ πεξίπησζε καο ηα δίθηπα πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο αθνινχζνπο 

ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter), φζν θαη νη ρξήζηεο πνπ ηα 

αθνινπζνχλ. Μέζσ ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνζεγγίζνπκε ην θνηλφ-ζηφρν, πξνηείλνληαο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο κε βάζε ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθξίλνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

είλαη δπλαηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ επξεκάησλ θαη ησλ 

επηζεκάλζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο πξνεγεζείζαο καθξνζθνπηθήο 

αλάιπζεο.  

Δθφζνλ ε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε απνηειεί ην επφκελν ζηάδην ηεο 

καθξνζθνπηθήο, φληαο άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε απηή, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αθνινπζείηαη κεηά απφ κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ επηκέξνπο επξεκάησλ θαη 

θαηαηάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ καθξνζθνπηθή έξεπλα. ηελ ζπλέρεηα ε 

αλάιπζε ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο ζηάδηα, ην πξψην εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ ησλ αθνινχζσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ην δεχηεξν 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ. ε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν ζηάδην, απηφ 

ηκεκαηνπνηείηαη ζε δχν ππνπεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ε δεχηεξε ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αθνινχζσλ ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε εθηφο απφ 

ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ, επηρεηξείηαη 

ε εχξεζε ελφο αλνηρηνχ θαη ελφο θιεηζηνχ ππξήλα απηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα ππφ κειέηε δίθηπα.  ηελ δεχηεξε πεξίπησζε πξνηείλνληαη 

δχν κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ρξήζηεο επηιέγνπλ 

λα αθνινπζνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ην πψο νη ινγαξηαζκνί νκαδνπνηνχληαη κε 

βάζε ηηο πξνηηκήζεηο απηέο. Σν ρήκα Δ.3. αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ δνκή θαη ζηα 

δηαθξηηά επίπεδα ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. 
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ρήκα Δ.3.: Σα επίπεδα ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. 

 

 

 

 

Μικποζκοπικό 
επίπεδο 

ανάλςζηρ

Ππώηο Σηάδιο

Εξέηαζη ηων 
δομικών 

σαπακηηπιζηικών 
ηων δικηύων  ηων 
λογαπιαζμών ηηρ 

ελληνικήρ 
κςβέπνηζηρ

Επιμέποςρ 
ηαξινομήζειρ 

ηων 
λογαπιαζμών 
ηηρ ελληνικήρ 
κςβέπνηζηρ 

ζηοςρ επιμέποςρ 
δείκηερ ηηρ 

μακποζκοπικήρ 
ανάλςζηρ

Δεύηεπο Σηάδιο

Χαπηογπάθηζη 
ηων πιο ενεπγών 
ακολούθων ηων 

ελληνικών 
κςβεπνηηικών 
λογαπιαζμών

Ομαδοποιήζειρ 
ηων ελληνικών 
κςβεπνηηικών 
λογαπιαζμών 

ανάλογα με ηιρ 
πποηιμήζειρ ηων 

σπηζηών
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Αθνινπζψληαο ηελ πξνηεηλφκελε δνκή ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, 

είκαζηε ζε ζέζε αθνχ πξψηα πξνβνχκε ζε κηα αξρηθή ζπγθξηηηθή κειέηε κε βάζε 

ηνπο γεληθνχο δείθηεο, λα ζπγθξίλνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηηο επηκέξνπο θαηαηάμεηο ησλ 

ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ηεο ρψξαο αλαθνξάο, κε βάζε ηηο επηκέξνπο 

ζπληζηψζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαηάηαμεο θαη ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο 

πνπ ηηο απαξηίδνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγνχκαζηε ζε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο παξνπζίαο ησλ ππφ δηεξεχλεζε 

πεξηπηψζεσλ ζην Twitter. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην κείγκα ησλ 

απαξαίηεησλ πξνηεηλφκελσλ βειηηψζεσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ησλ επηκέξνπο 

κεηαβιεηψλ, ζηηο νπνίεο ηφζν ε ρψξα αλαθνξάο, φζν θαη νη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί 

ππνιείπνληαη ζρεηηθά. Με ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ επέθηαζεο ησλ δηθηχσλ, 

αθνχ πξψηα δηαπηζησζεί ε δπλακηθή πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηκέξνπο δηθηπαθέο ππν-

νκάδεο ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο, είκαζηε ζε ζέζε λα επηιέμνπκε κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ην θνηλφ-ζηφρν ζην νπνίν ζα απεπζπλζνχκε, βειηηψλνληαο παξάιιεια ην 

κείγκα ησλ κελπκάησλ πξνο απηφ.   

Πεξλψληαο απφ ηελ καθξνζθνπηθή ζηελ κηθξνζθνπηθή αλάιπζε, ζε αξρηθφ 

ζηάδην κπνξνχκε λα έρνπκε κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ βαζηθψλ δηθηπαθψλ δεηθηψλ 

ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter. Οη δείθηεο θεληξηθφηεηαο 

(Centrality Measures), θαζψο θαη νη δείθηεο ππθλφηεηαο (Density) θαη ηνπ ζπληειεζηή 

κεηαβαηηθφηεηαο (Transitivity), δίλνπλ κηα αξθεηά εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα ηεο 

δνκήο ησλ δηθηχσλ, βάζεη ηεο νπνίαο  ν αλαιπηήο δχλαηαη λα νδεγεζεί ζε πνιχηηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ αθνινχζσλ κεηαμχ ηνπο, πξηλ πξνβεί ζηελ 

αλάιπζε ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ πνπ αθνξά ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Με ηελ 

επηζήκαλζε ησλ πην ελεξγψλ αθνινχζσλ, θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηεξεχλεζε ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαιήγνπκε 

ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηνη είλαη αξρηθά νη ρξήζηεο πνπ ζηελ παξνχζα θάζε 

ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. ην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν αλάιπζεο θαη κεηά ηελ απνζαθήληζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο επηιέγνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην Twitter, θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ινγαξηαζκνί νκαδνπνηνχληαη κε 

βάζε ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ, είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αλ νη ινγαξηαζκνί 

επηιέγνληαη ηπραία ή κε βάζε ηα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζεκαηηθή ηνπο. 
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Όπσο ήδε αλαθέξακε, ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε πξφηαζε ελφο 

ζπλεθηηθνχ δνκηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν δχλαηαη λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα 

αλάινγεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. Χζηφζν νη επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο αλάιπζεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο νη 

νπνίνη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Γηεξεχλεζε ηεο ζπγθξηηηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο, κε βάζε ηξεηο γεληθνχο 

θαη επξέσο απνδεθηνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

 Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ 

ζηνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο θαη 

ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter. 

 Γηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλνηήησλ, ζηα ππφ κειέηε 

δίθηπα, κέζσ ηξηψλ ελδεηθηηθψλ ηδηνηήησλ παξνπζίαο νκαδνπνηήζεσλ 

κέζα ζε απηά. Ζ παξνπζία νκάδσλ ζπδήηεζεο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ θαη αλάδξαζεο αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.    

 χγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη κε βάζε ηνπο επηκέξνπο αλά πεξίπησζε 

δείθηεο. Οη δείθηεο απαληνχλ ζηα δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο θαη 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο, ζηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter, 

θαζψο θαη ζε επηιεγκέλνπο δείθηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. 

 χγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

ζην Twitter, κε αλάινγνπο ινγαξηαζκνχο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη επηκέξνπο ζπγθξίζεηο αλά είδνο ινγαξηαζκνχ. 

 Μειέηε ησλ δηθηπαθψλ δνκψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ κεγέζπλζεο ησλ ππφ 

κειέηε δηθηχσλ, θαζψο θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ ελ δπλάκεη θνηλνχ-ζηφρνπ. 

 Γηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ δηθηπαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter. 
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 Δμεχξεζε ησλ αθνινχζσλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή, απφ ην ζχλνιν ησλ 

ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ειιεληθνχο θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ζην Twitter θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ. 

 Γηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ρξήζηεο επηιέγνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ 

αθνινπζνχλ θαη νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ βάζε ηεο ελ ιφγσ 

επηινγήο. 

 

Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο 

Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (Social Network Analysis). Χζηφζν ζηηο επηκέξνπο 

αλαιχζεηο γίλεηαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ηεο ζηαηηζηηθήο, φπσο ηεο 

Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ, ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο, ησλ δεηθηψλ 

εγγχηεηαο, ηεο Πνιπδηάζηαηεο Κιηκάθσζεο θαη ηεο Αλάιπζεο πζηάδσλ, θαζψο θαη 

εξγαιείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξεζε θαλφλσλ ζπζρέηηζεο θαη ηερληθψλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ 

παθέην NodeXL, πνπ ελζσκαηψλεηαη σο πξφζζεην ηνπ Microsoft Excel θαη 

αλαπηχζζεηαη σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ απφ ηελ Social Media Research Foundation 

(www.codeplex.com/NodeXL), θαζψο θαη νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη ηα 

εξγαιεία ηνπ “Topsy” (www.Topsy.com) θαη ηνπ δείθηε Effective Reach 

(www.twtrland.com) (Hansen & Shneiderman, 2009). Σέινο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ εθηφο απφ ην NodeXL έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλάιπζεο δηθηχσλ 

Ucinet (Harvard Analytic Technologies) θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ R θαη SPSS,  

ελψ γηα ηελ εμφξπμε θαλφλσλ ζπζρέηηζεο  ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Weka 

(Waikato Environment for Knowledge Analysis) (www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka).  

ε θάζε επίπεδν ηεο αλάιπζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε. Ζ δηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε πξνθίι ησλ 

θπβεξλεηηθψλ  ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, έιαβε ρψξα απφ 19 Φεβξνπαξίνπ έσο 28 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013, ελψ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν κεηαμχ Μαξηίνπ θαη Μαΐνπ ηνπ 2013.  

Σα θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο αθνινπζνχλ ηελ δνκή ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο. 

ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

web 2.0, ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο Twitter σο κέζν πξνψζεζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο 
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Γηαθπβέξλεζεο. ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη νξηζκνί θαη ηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Σα θεθάιαηα 4,5,6,7 θαη 8 απνηεινχλ 

ην ηκήκα ησλ δχν ζηαδίσλ ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, φπνπ ην 4ν θεθάιαην 

απνηειεί κηα κηθξή εηζαγσγή ζηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο. Σν 

θεθάιαην 5 αλαθέξεηαη ζηελ ζπγθξηηηθή ζέζε ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ κε βάζε ηνπο 

γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ θαζψο θαη ζηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο 

ηνπ Twitter. Σν 6ν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

νκαδνπνηήζεσλ βάζεη ηξηψλ ελδεηθηηθψλ ηδηνηήησλ ζηα δίθηπα αλαθνξάο. ην 7ν 

θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη νη επηκέξνπο θαηαηάμεηο κε βάζε ηηο ζπληζηψζεο πνπ ην 

απαξηίδνπλ. Σέινο ζην 8ν θεθάιαην αλαιχνληαη νη δηθηπαθέο ππo-δνκέο ησλ δηθηχσλ 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

απηέο παξνπζηάδνπλ κε βάζε ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην 

Twitter, ελψ πξνζδηνξίδεηαη θαη ην θνηλφ-ζηφρνο κε βάζε ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ. 

Σα ζηάδηα ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηα θεθάιαηα 

9,10,11 θαη 12. ην 9ν εηζαγσγηθφ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο θαζψο θαη νη επηκέξνπο θαηαηάμεηο ηεο 

Διιάδαο ζηνπο δείθηεο ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. ην 10ν θεθάιαην επηρεηξείηαη 

ε δηεξεχλεζε ηεο δνκήο ησλ δηθηχσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Σέινο ην 11ν θαη ην 

12ν θεθάιαην πξαγκαηεχνληαη ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηα δχν ζηάδηα αλάιπζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ εχξεζε ησλ 

ππξήλσλ απηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  

Όπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.5, νη έσο ηψξα πξνζπάζεηεο 

δηεξεχλεζεο ηεο παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ λα επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Content Analysis). Οη κέρξη ηψξα εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο αδπλαηνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν σο κηα 

πνιπθξηηεξηαθή δηαδηθαζία, εζηηάδνληαο θάζε θνξά ζε επηκέξνπο πηπρέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, απνηπγράλνληαο λα πξνηείλνπλ κηα ζπλεθηηθή κεζνδνινγία αλάιπζεο 
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δνκεκέλε κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ νη δηάθνξνη δηαθξηηνί παξάγνληεο ζπλδπάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Με ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, επηρεηξείηαη ε ζε βάζνο 

αλάιπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ινγαξηαζκψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην 

Twitter, κε βάζε ηνπο  δχν δηαθξηηνχο άμνλεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ, σο κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί έλα πνιπδηάζηαην θαη 

πνιπθξηηεξηαθφ κνληέιν αλάιπζεο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ηνλ εξεπλεηή 

ζε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξέκβαζε θαη ελίζρπζε ηεο 

παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ επηηπρία ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Σν web 2.0, ε  Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη 

ηα ζύγρξνλα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ην “πκκεηνρηθφ 

Γηαδίθηπν” (Web 2.0), απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δφκεζε ελφο πεηπρεκέλνπ 

κνληέινπ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Οη θπβεξλήζεηο έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπο 

ηα πνιχηηκα εξγαιεία πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεχνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο 

πκκεηνρήο, νχησο ψζηε λα πξνσζνχλ κε κεγαιχηεξε καδηθφηεηα θαη επειημία θαη κε 

ιηγφηεξν θφζηνο ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ην θνηλφ. 

 

1.1 Οπιζμόρ και λειηοςπγίερ ηος web 2.0 

Μηα αξρηθή νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ web 2.0, επηρεηξήζεθε απφ ηνλ O'Reilly 

(2007), φπνπ „ην web 2.0 νξίδεηαη σο ε δηθηπαθή πιαηθφξκα, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο. Οη εθαξκνγέο ηνπ web 2.0 θαιχπηνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ελ γέλεη πιενλεθηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο. Ζ παξαγσγή 

ινγηζκηθνχ λνείηαη σο κηα ζπλερψο ελεκεξσκέλε θαη εμειηζζφκελε ππεξεζία, πνπ 

βειηηψλεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ αχμεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Σα 

άηνκα απηά έρνληαο πξφζβαζε ζε δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, εκπιέθνληαη ζε 

κηα δηαδηθαζία αλαδεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Δπίζεο νη 

κεκνλσκέλνη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ παξάιιεια ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα 

θαη ππεξεζίεο ππφ κνξθή πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε άιινπο ρξήζηεο λα 

παξεκβαίλνπλ βειηηψλνληαο θαη αλαζρεκαηίδνληάο ηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δνκείηαη 

κηα λένπ ηχπνπ δηθηπαθή δνκή βαζηδφκελε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο. Μηα δνκή πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο αξρηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

web 1.0, απμάλνληαο θαηαθφξπθα ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε‟ (www.oreilly.com). 

Βαζηθή αξρή ηεο λέαο πιαηθφξκαο ζχκθσλα κε ηνλ O'Reilly (2007), απνηειεί ε 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ δχλαληαη λα απμήζνπλ ηελ απήρεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. 
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Οη Boyd & Ellison (2007), επηρείξεζαλ κηα ρξνλνινγηθή θαηαγξαθή ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απφ ην 1997 πνπ άξρηζαλ λα 

πξσηνεκθαλίδνληαη, κέρξη ην 2006, φηαλ θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ην Twitter, θαη ην 

Facebook έγηλε δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Όπσο 

παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 1.1. πνπ αθνινπζεί, ε δεκηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε λέσλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη ε κεηεμέιημε νξηζκέλσλ ηζηνηφπσλ ζε 

ζειίδεο κε δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θνξπθψλεηαη ηα έηε 2004, 2005 θαη 

2006.    

 

1997 Six Degrees.com 

1999 LiveJournal, AsianAvenue, BlackPlanet 

2000 LunarStorm, MiGente 

2001 Cyworld, Ryze 

2002 Fotolog, Friendster, Skyblog 

2003 Couchsurfing, Linkedln, My space, Tribe.net, 
BC/Xing, Last.FM, Hi5 

2004 Orkut, Dogster, Flickr, Piczo, Mixi, Facebook 
(Harvard-only), Multiply, aSmallWorld, 
Dodgeball, Care2 (SNS relaunch), Catster, 
Hyves 

2005 Yahoo! 360, YouTube, Xanga (SNS relaunch), 
Cyworld (China), Bebo (SNS relaunch), 
Facebook (high school networks), Ning, 
AsianAvenue, BlackPlanet (relaunch) 

2006 QQ (relaunch), Facebook (corporate 
networks), Windows Live Spaces, Cyworld 
(U.S.), Twitter, MyChurch, Facebook 
(everyone) 

Πίλαθαο 1.1.: Υξνληθή εμέιημε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δεκνθηιώλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, κε βάζε 

ηελ θαηαγξαθή ησλ Boyd & Ellison (2008). 

 

Οη Hansen θ.ά. (2011), πξνηείλνπλ κηα ηδηαηηέξα ιεπηνκεξή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε ηαμηλφκεζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν θαη ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ. Ζ ηαμηλφκεζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

1.2., φπνπ ζηελ πξψηε ζηήιε εκθαλίδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

θαη ζηελ δεχηεξε ζηήιε ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θάζε 

θαηεγνξία.       
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Τύπορ κοινωνικών μέζων Παπαδείγμαηα 

Αζύγρξνλέο λεκαηηθέο ζπδεηήζεηο 

(Asynchronous threaded conversation) 

 

Email, BBS, Φόξνπκ ζπδήηεζεο, Usenet 

newsgroups, email lists 

Gmail, Hotmail, AIM Mail, Yahoo! Mail, 

MS Outlook, Slashdot, Google groups, 

Yahoo! Groups, Yahoo! Answers, Listserv 

πγρξνληζκέλεο ζπδεηήζεηο (Synchronous 

conversations)  

 

πδεηήζεηο, άκεζα κελύκαηα, γξαπηά 

κελύκαηα, ζπλδηαζθέςεηο  θαη 

ηειεδηαζθέςεηο. 

Unix Talk, IRC, Yahoo! Messenger, MSN 

Messenger, AIM, Google Talk, ChaCha. 

Skype, Gizmo, iChat, Window's Live 

Παγθόζκηνο Ηζηόο (World Wide Web) Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ ηζηνζειίδεο, 

homepages, θαη έγγξαθα 

Δηαηξείεο, νξγαληζκνί, θαη θπβεξλεηηθνί 

ηζηόηνπνη θαζώο θαη ηζηνζειίδεο 

εγγξάθσλ. 

Ford.com, UMD.edu, Prevent.org, Serve.gov, 

Data.gov 

Faculty member websites, artists' portfolio 

websites, family history websites 

πλεξγαηηθόο Ηζηνρώξνο (Collaborative 

Authoring)  

 

Wiki 

 

Κνηλόρξεζηα έγγξαθα 

Wikipedia, Wikia (Lostpedia), pbwiki, 

wetpaint 

Google Docs, Zoho, Etherpad 

Blogs & Podcasts   

Blogs 

Microblogs θαη ξνέο δξαζηεξηόηεηαο 

(activity streams) 

πνιπκέζα blogs θαη podcasts 

LiveJournal, Blogger, WordPress 

Twitter, Yammer, Buzz, Activity Streams 

Blogs (video blogs φπσο ην Qik), Photo blogs 

(Fotolog, FAILblog.org), moblog (mobile 

blogging φπσο ην moblog.net), podcasts 

(itunes, NRP) 

Κνηλσληθόο δηακνηξαζκόο (Social Sharing)   

Σειεόξαζε θαη βίληεν  

Φσηνγξαθίεο θαη ηέρλε  

Μνπζηθή 

ειηδνδείθηεο (bookmarks), λέα, θαη 

βηβιία 

YouTube, Hulu, Netflix, Vimeo, Chatroulette 

Flickr, Picasso, deviantART 

Last.Fm, immeem; Sonic Garden 

Delicious, Digg, Reddit, StumpleUpon, 

Goodreads, LibraryThing, citeulike 

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο  

Social and dating 

 

Professional 

Niche networks 

Facebook, MySpace, BlackPlanet, Tagged, 

eHarmony, Match 

LinkedIn, Plaxo, XING 

Ning (e.g., classroom 2.0), Raverly, Grou.ps 

Γηαδηθηπαθέο Αγνξέο θαη Παξαγσγή  

Οηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

Πξντόληα ρξεζηώλ  

 

Κξηηηθή ρξεζηώλ (Review sites) 

eBay, Amazon, Craigslist, Kiva 

Instructables, Threadless, TopCoder, 

Sourceforge, Codeplex 

ePinions, Amazon, Angie's List, Yelp 

Παξαγσγή Ηδεώλ  

Ηζηόηνπνη κε θεληξηθό ζέκα ηελ παξαγσγή 

ηδεώλ, ηηο επηινγέο, θαη ηηο πξνθιίζεηο 

IdeaConnection, Chaordix, IdeaScale, 

Imaginatik 

Δηθνληθνί Κόζκνη  

Κόζκνη εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

Μαδηθά παηρλίδηα πνιιώλ παηρηώλ 

Second Life, Club Penguin, Webkinz, Habbo 

World of Warcraft, Lord of the rings online, 

Aion 

Mobile-Based Services  

Γηακνηξαζκόο πιεξνθνξηώλ ηνπνζεζίαο, Foursquare, Gowalla, Loopt, MapMyRun, 
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ζρόιηα, θαη παηρλίδηα Geocaching, Letterboxing, SCVNGR 

Πίλαθαο 1.2.: Ζ ηαμηλόκεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ πξόηεηλαλ νη Hansen θ.ά. 

(2011). 

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, ηα θνηλσληθά κέζα ρσξίδνληαη 

ζε 11 δηαθξηηέο θαηεγνξίεο. Οη δηάθνξεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

φπσο ην Gmail ηεο Google, νξίδνληαη σο αζχγρξνλεο λεκαηηθέο ζπδεηήζεηο, ζηηο 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ηα θφξνπκ ζπδεηήζεσλ θαη ηα 

newsgroups. Αληίζεηα νη ππεξεζίεο άκεζεο επηθνηλσλίαο φπσο ην Messenger θαη ην 

Google Talk,  αλαθέξνληαη σο ζπγρξνληζκέλεο ζπδεηήζεηο. Ζ θαηεγνξία παγθφζκηνο 

ηζηφο πεξηιακβάλεη ηηο ηζηνζειίδεο δηαθφξσλ νξγαληζκψλ, εηαηξεηψλ θαζψο θαη 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Τπφ ηνλ φξν ζπλεξγαηηθφο ηζηνρψξνο, λννχληαη ηα Wikis 

φπσο ε Wikipedia, θαζψο θαη νη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ θηινμελνχλ θνηλφρξεζηα 

έγγξαθα. Ζ θαηεγνξία Blogs θαη Podcasts, πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα δηάθνξα 

ηζηνιφγηα, θαη ηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα ηελ κεηάδνζε ήρνπ θαη βίληεν 

(LiveJournal, itunes), θαζψο θαη Microblogs φπσο είλαη ην Twitter πνπ απνηειεί ην 

θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξνχζα κειέηε. Τπφ ηνλ 

φξν θνηλσληθφο δηακνηξαζκφο, λννχληαη δηάθνξεο ππεξεζίεο αληαιιαγήο πνιπκέζσλ, 

φπσο βίληεν, κνπζηθή θαη θσηνγξαθίεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ε δεκνθηιήο 

πιαηθφξκα θηινμελίαο πνιπκέζσλ YouTube θαη ην Flickr πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θηινμελία θσηνγξαθηψλ. ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλήθνπλ θνηλσληθά 

δίθηπα φπσο ην Facebook θαη ην MySpace, ελψ ε θαηεγνξία δηαδηθηπαθέο αγνξέο θαη 

παξαγσγή πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο ηζηνζειίδεο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

πψιεζεο πξντφλησλ φπσο ην e-bay θαη ην Amazon. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

πξνηείλνπλ νη Hansen θ.ά (2011) πεξηιακβάλεη θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγσγήο 

ηδεψλ, ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ θαη ηηο θνξεηέο ππεξεζίεο. Ζ παξαγσγή ηδεψλ 

αλαθέξεηαη ζε ηζηφηνπνπο ζαλ ηνλ Imaginatik, ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο αλήθνπλ νη 

ηνπνζεζίεο κε ζέκα ηα παηρλίδηα κε πνιινχο παίρηεο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ζην 

Γηαδίθηπν φπσο ην World of Warcraft, ελψ ζηηο θνξεηέο ππεξεζίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπνζεζίεο πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο ηνπνζεζίαο.  
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1.2 Τα κοινωνικά δίκηςα και ηα μέζα κοινωνικήρ 

δικηύωζηρ 

Ήηαλ ν Αξηζηνηέιεο, ν Έιιελαο θηιφζνθνο πνπ 400 ρξφληα πξηλ ηελ γέλλεζε 

ηνπ Υξηζηνχ απνθάιεζε ηνλ άλζξσπν σο “πνιηηηθφ δψνλ” (Zoon politikon), ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ν άλζξσπνο απφ ηελ θχζε ηνπ έρεη ηελ ζεκειηψδε αλάγθε ηεο εμεξεχλεζεο 

θαη ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληψλ (Heidemann θ.ά., 2012, Tunçel, 2013). Σα άηνκα 

έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλππάξρνπλ, λα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο θαη λα ζπλδένληαη κε 

θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο ή ζπλαιιαγέο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

δεκηνπξγνχλ δίθηπα (Backstrom θ.ά., 2006, Herring θ.ά., 2005). Ζ πην πάλσ ηάζε 

απνηειεί δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσληθήο δνκήο (Heidemann θ.ά., 2012, Backstrom 

θ.ά., 2006). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπληζηνχλ θνηλφηεηεο κειψλ 

πνπ δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ δηαθφξσλ ηχπσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ή 

ζπλαιιαγψλ (Herring θ.ά., 2005). Έλα θνηλσληθφ δίθηπν κπνξεί λα νξηζηεί ππφ ην 

πξίζκα κηαο πεπεξαζκέλεο νκάδαο θφκβσλ, πνπ απνηεινχλ ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεσλ (Musiał & Kazienko, 2013). 

Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ web 2.0, νδήγεζε ζηελ 

αλάδπζε λέσλ ηχπσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηελ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαη ηελ δηάρπζε 

ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο γλψζεο. Με ηελ ρξήζε ησλ λέσλ απηψλ κέζσλ, 

δεκηνπξγνχληαη λένπ ηχπνπ δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζε άηνκα πνπ κνηξάδνληαη θνηλά 

ελδηαθέξνληα (Boyd, 2006, Wellman, 2001). ε απηφ ην πιαίζην, έλα θνηλσληθφ 

δίθηπν κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο „έλα ζχλνιν απνηεινχκελν απφ άηνκα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ςεθηαθή ηνπο αληηπξνζψπεπζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

εγγεγξακκέλα κέιε ελφο δηθηχνπ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζεηο πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ηελ θνηλή 

ηνπο επηθνηλσλία ή ηηο απεπζείαο δηαζπλδέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ‟ (Musiał & Kazienko, 2013, ζει13). Ζ πην πάλσ 

πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνυπνζέηεη φηη φια ηα άηνκα κε ηα νπνία 

θάπνηνο κνηξάδεηαη κηα θνηλσληθή ζρέζε, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάηη ηέηνην ζπάληα ζπκβαίλεη, θαζψο ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κε 

έλα κηθξφ κέξνο ησλ κειψλ πνπ βξίζθνληαη ζην δίθηπν ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα, ζηα νπνία κηα 

ηέηνηνπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζε απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν (Huberman θ.ά., 2009). 
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Σα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ πιένλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, έρνληαο 

επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ ηα άηνκα κέζα ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, επεξεάδνληαο ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο θάζε είδνπο 

κεηαμχ ηνπο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Boyd, 2007, Farnham θ.ά., 2004). ηηο 

κέξεο καο, ην Γηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

αλάδεημε λέσλ δπλαηνηήησλ ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηελ πξνψζεζε θαη δεκηνπξγία κηαο 

κνλαδηθήο θαη αληαγσληζηηθήο εηθφλαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

(Vrana & Zafiropoulos, 2011). Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ πιένλ ζηελ δηάζεζε ηνπο 

πνηθηιία απφ εθαξκνγέο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (Dagdilelis 

θ.ά, 2003). Ζ ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ ζπλεπηθνπξεί ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ-

ζηφρνπ κε βάζε ηα ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ πξνψζεζε δηαθξηηψλ 

πξντφλησλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ (Blumrodt 

& Palmer, 2014). Τπεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook, ην Twitter, ην 

Youtube, ην Flickr, ην del.icio.us θαζψο θαη ηα άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

κεηαβάιινληαη ζπλερψο ζε θνηλσληθνχο ρψξνπο, κέζα ζηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο (Anagnostopoulos θ.ά., 2008). 

Έηζη, λένπ ηχπνπ κέζα θνηλσληθήο δηθηπψζεηο έρνπλ αλαδπζεί θαη λένπ ηχπνπ 

δηαζπλδέζεηο έρνπλ αλαθχςεη αλάκεζα ζε άηνκα κε θνηλά ελδηαθέξνληα (Vrana θ.ά., 

2013). 

Μηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ επηρεηξείηαη απφ ηελ  

Boyd (2008), ππφ ην πξίζκα ελφο „πνιπζρηδνχο νξηζκνχ κε βάζε ηνλ νπνίν ν φξνο 

θνηλσληθά δίθηπα αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα απφ εξγαιεία, ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο ρξήζηεο, θάλνληαο 

ρξήζε δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ‟ (Boyd, 2008, ζει.92). χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, ε επηθνηλσλία απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηε ζηηγκή πνπ ε δηάρπζε ησλ φπνησλ κνξθψλ πιεξνθφξεζεο 

απνηειεί κφλν έλα κηθξφ ηκήκα (Gustafsson & Leetocracy, 2013).  

Σα λένπ ηχπνπ κέζα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξάιιεια θαη λα 

ζπλεπηθνπξήζνπλ ζηελ ρξήζε ησλ θιαζηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηνπο Valenzuela θ.ά. (2008), ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ (θπξίσο ησλ κηθξφηεξσλ 
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ειηθηαθά ελειίθσλ), έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζην δεκφζην βίν. Σελ ίδηα ζηηγκή ν 

Rutigliano (2007), ππνζηεξίδεη πσο ηα κέζα ελεκέξσζεο θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιίηεο λα 

ζπλδεζνχλ ζηελ “θνηλσλία ησλ πνιηηψλ”, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε 

δξάζεο πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.      

Οη δηάθνξεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Twitter, ην 

Facebook, θαη ην YouTube, πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ αλάθηεζε θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη 

ρακεινχ θφζηνπο ζεκείσλ πξφζβαζεο γηα πνιηηηθή ελεκέξσζε θαη πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή. Καηά ζπλέπεηα ε θνηλσληθή θαη δηαδξαζηηθή θνπιηνχξα ηεο  

επηθνηλσλίαο ζε απεπζείαο ζχλδεζε, πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ εκθάληζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζπκβάιεη κε δπλακηθφ ηξφπν ζηελ ελίζρπζε ηνπ  

εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο (Breuer θ.ά., 2014).   

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ελππάξρεη ε δπλακηθή πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ γίγλεζζαη, λα 

δεκνζηνπνηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα εθθξάδνπλ ην ζπκφ ε ηε δπζαξέζθεηα ηνπο, λα 

κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο, λα γίλνληαη 

ζεκαληηθνί θαηαιχηεο κηαο ζπλεθηηθήο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηέινο λα 

ελεξγνπνηνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο θνηλσληθά δίθηπα (Chatora, 2012, Bennett, 2012). 

Δπηπξφζζεηα, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ θαη κέζσ ησλ ξνψλ εηδήζεσλ (newsfeed), 

νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θίισλ ηνπο, πξνβαίλνληαο ηαπηφρξνλα ζε παξαηεξήζεηο θαη 

ζρφιηα. Δπίζεο, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο επηγξακκηθήο ζχλδεζεο, κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζε νκάδεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο, νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ηεο εκέξαο, κέζα απφ ηελ άλεζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Σέινο, ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πνιηηηθνχο 

νξγαληζκνχο, κέζσ ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παξαζηνχλ ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε ή 

ζπλάληεζε (Breuer θ.ά, 2014). Με ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

εθπιεξψλνληαη πνιιέο απφ ηηο ππνζρέζεηο ηεο επνλνκαδφκελεο “δεκνζηνγξαθίαο 

ησλ πνιηηψλ”, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Merritt (1998), ηα θνηλσληθά δίθηπα 
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επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο παξέρνληαο παξάιιεια έλα 

θαιά δνκεκέλν πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ. 

πλνςίδνληαο, είλαη γεγνλφο πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαηάθεξαλ 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, εηζβάινληαο ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη 

κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Ahmad (2015), ηα 

θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ εδξαηψζεη ηελ ζέζε ηνπο σο παξάιιεινπ ζχκπαληνο, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, 

αλαπηχζζνληαο ζρέζεηο κνηξαδφκελνη εκπεηξίεο.  

 

1.3 Οπιζμόρ ηηρ Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο (world bank, 2003), ν φξνο 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη „ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο 

απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (φπσο ηα εθηεηακέλα δίθηπα, ην Γηαδίθηπν θαη ηνπο 

θνξεηνχο ππνινγηζηέο), πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο δηάθνξνπο εκπιεθνκέλνπο, φπσο νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη ινηπνί 

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο ηνπο πνιίηεο, λα βειηηψζνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ βηνκεραλία, λα ελδπλακψζνπλ ηνλ ξφιν 

ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη λα νδεγήζνπλ ζε πην 

απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε. Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, πξνθχπηνπλ 

πιενλεθηήκαηα φπσο ε κείσζε ηεο δηαθζνξάο, ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο‟.  

Ζ UNESCO (2007), νξίδεη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε σο „ηελ ρξήζε 

απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο, κε ζηφρν 

ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ, ελζαξξχλνληαο ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη βειηηψλνληαο ηελ 

αμηνπηζηία, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο‟. 
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χκθσλα κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (Council of Europe, 2004), „ε 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ηφρνο επίζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ δηαθφξσλ θνηλνηήησλ, νδεγψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κηα πεξηζζφηεξν ηζρπξή, πην ππεχζπλε θαη πην πεξηεθηηθή 

δεκνθξαηία‟.   

Σν ειιεληθφ Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (2014) δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: „Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αθνξά 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε φρεκα ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε ζηφρν ην ξηδηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πξνθεηκέλνπ ε 

Γηνίθεζε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη πξνάγνληαο ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ‟. 

ηελ βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο άιινηε γηα Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε θαη 

άιινηε γηα Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Οξηζκέλεο θνξέο νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηαπηφζεκα, ελψ νξηζκέλνη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζηηο δηαθνξέο ηνπο (Marche & 

McNiven, 2003). Οη Jain-Palvia & Sharma (2007), δηαρσξίδνληαο ηνπο δχν φξνπο, 

ζεσξνχλ πσο ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνρέο θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο εθηφο θπβέξλεζεο ή νξγαληζκνχ αλαθνξάο, είηε πξφθεηηαη 

γηα ηελ δηνίθεζε ή ηνλ Γεκφζην Σνκέα ζε επίπεδν πφιεο, ρψξαο, ή δηεζλψο, ηελ 

ζηηγκή πνπ ε Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ (ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ).  

Οη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο ηφζν γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε φζν θαη γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, έρνπλ σο 

επίθεληξν ηελ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο (Aichholzer, 2001, Council of Europe, 2004, Drucker, 2001, Gil-Garcia 

& Martinez-Moyano, 2007, Gisler & Spahni, 2001, Godse & Garg, 2007, Jain-Palvia 

& Sharma, 2007, Means & Schneider, 2000, Misuraca, 2006, Peristeras & Tarabanis, 
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2001, Riley, 2001, Scholl, 2003, UN, 2003, UNESCO, 2007, Visser & Twinomurinzi, 

2008, West & Wind, 1996, ΟΟΑ, 2003).  

 

 1.3.1 Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ σο κέξε ηεο δνκήο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε 

κεηαμχ ηνπο ή κε ηξίηνπο αιιειεπηδξάζεηο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη 

ηχπνη αιιειεπίδξαζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο θαη έρνπλ επηθξαηήζεη σο 

βαζηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Κπβέξλεζε θαη Πνιίηεο (G2C – C2G): Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αξσγή ησλ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ, έηζη ψζηε 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε άκεζε θαη απξφζθνπηε αιιειεπίδξαζε ηεο θπβέξλεζεο κε 

ηνπο πνιίηεο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ 

δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ απφ θαη πξνο ηνλ πνιίηε (Bonham θ.ά., 2001, Fang, 2002, 

Ndou, 2004, Siau & Long, 2005). Οη πνιίηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 

πνηθηινηξφπσο κε ηελ θπβέξλεζε, κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ κέζσλ φπσο ην 

Γηαδίθηπν, νη θνξεηέο ζπζθεπέο, νη δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξεκβαίλνληαο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ή ζπκκεηέρνληαο ζε ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο (Hiller & 

Belanger, 2001, NIC, 2005). Απνηέιεζκα ηεο ακθίδξνκεο κνξθήο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο πνιίηεο, είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη 

ηεο αλάδξαζεο, πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο (Riley, 2001, Ndou, 2004). 

Κπβέξλεζε θαη Δπηρεηξήζεηο (G2B – B2G): Σν πέξαζκα απφ ηελ 

βηνκεραληθή νηθνλνκία ζηελ νηθνλνκία ηεο πιεξνθνξίαο, έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο, κε απνηέιεζκα ηελ πςειή αλάπηπμε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο (Protogeros, 2008).  Οη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

αιιειεπηδξνχλ κε ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ κείσζε ηνπ 
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θφζηνπο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ, ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

(Symonds, 2000, Hiller & Belanger, 2001, Siau & Long , 2005, ALFawwaz θ.ά, 

2013). Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε αιιειεπίδξαζε, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

πεξηβάιινληνο γηα ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε δπλαηφηεηα πιήξνπο ππνθαηάζηαζεο 

ηεο ππεξεζίαο (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 2013), γηα 

δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ, γηα ειεθηξνληθέο Γεκφζηεο ζπκβάζεηο, γηα πσιήζεηο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ειεθηξνληθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γηα ξχζκηζε 

παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο εκπφξην. (Fang, 2002, Bonham 

θ.ά., 2001). Δπηπξνζζέησο, νη επηρεηξήζεηο εμαζθαιίδνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, φπσο 

θνξνινγηθά θαη λνκνζεηηθά δεηήκαηα (ALFawwaz θ.ά, 2013). Παξφια απηά ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπσο ε Διιάδα, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελφο απνθεληξσκέλνπ θαη επέιηθηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

εθπαηδεχεη θαη ζα βνεζά ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο (Dagdilelis θ.ά, 2003). 

Κπβέξλεζε θαη Κπβέξλεζε (G2G): Αθνξά ζηελ εμάξηεζε, ζηε ζπλεξγαζία 

θαη ζηελ θνηλή πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ ζε φια ηα επηκέξνπο επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο, θαζψο θαη ζε 

ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Bonham θ.ά., 2001, Ndou, 2004). Οη θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα εζσηεξηθή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη εκπνξεπκάησλ (Fang, 2002).  Απηήο ηεο κνξθήο ε επηθνηλσλία έρεη 

άκεζν αληίθηππν ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

αζθάιεηαο, θαζψο δηάθνξνη θαηαζηαιηηθνί θνξείο δηαζπλδένληαη θαη ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (Fang, 2002, ALFawwaz θ.ά, 2013). 

Κπβέξλεζε  θαη  Τπάιιεινη (G2E – E2G): Αλαθέξεηαη ζηηο επηγξακκηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ηνπο. Οη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί κέζσ ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ, δχλαληαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. ηφρνο είλαη ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ 
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θαη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ αληαιιαγή γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ, ηελ 

δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε βειηίσζε ζηε 

δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηελ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πινπνίεζε ησλ ηηζέκελσλ 

ζηφρσλ θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο πην απνηειεζκαηηθήο θαη επέιηθηεο δηνηθεηηθήο 

δνκήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Riley, 2001, Fang, 2002, Siau & Long, 2005, 

Spremić θ.ά., 2009).  

Κπβέξλεζε θαη Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί (G2N – N2G): Ζ 

θπβέξλεζε δηαζθαιίδεη θαη ελδπλακψλεη ηελ επηθνηλσλία κε κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο, θνξείο, νξγαλψζεηο, πνιηηηθέο παξαηάμεηο θηι., κε ζηφρν ηελ παξνρή 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. (Fang, 2002, Golubeva & Merkuryeva, 2005, Riad θ.ά., 

2010). 

 

1.3.2 Δπίπεδα Οινθιήξσζεο Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Σα επίπεδα νινθιήξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πξνζδηνξίδνληαη 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ νινθιήξσζεο πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη κε βάζε ηνπο ηηζέκελνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηαθηηθέο ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (Γξνγθάξεο, 2013). 

Καηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

βαζκνχ νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ 

νξγαληζκνχο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, εηαηξείεο θαη εξεπλεηέο φπσο απηά ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2001, 2007), ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2003 

& 2008), ηνπ Gartner group (2000), ηνπ Accenture, (2003) θαη ησλ Alhomod θ.ά 

(2012), Almazan & Gil-Garcia (2012), Andersen & Henriksen (2006), Baum & di-

Maio (2000), Capgemini (2007), Cisco (2007), Deloitte & Touche (2001), Hiller & 

Belanger (2001), Howard (2001), Kim & Grant (2010), Layne & Lee (2000), Lee & 

Kwak (2012), Moon (2002), Reddick (2004), Siau & Long (2005), West (2004) θαη 

Windley (2002). ηνλ Πίλαθα 1.3. παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα κνληέισλ σξίκαλζεο θαη ηα πξνηεηλφκελα επίπεδα-ζηάδηα σξηκφηεηαο 

πνπ ηα δηαθξίλνπλ (Fath-Allah θ.ά, 2014, Νηαιηάλε, 2009). Σν θάζε ζηάδην απνηειεί 
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εμέιημε ηνπ πξνεγνχκελνπ, ελψ απφ ζηάδην ζε ζηάδην βειηηψλεηαη ην επίπεδν 

ηερλνινγίαο  θαη απμάλνληαη ηα νθέιε γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο.  

 

 

 ηάδην 1  ηάδην 2 ηάδην 3 ηάδην 4 ηάδην 5 ηάδην 6 

Baum & di-

Maio (2000) 

Παξνπζία ζην 

Γηαδίθηπν 

Αιιειεπίδξαζε πλαιιαγή  Μεηαζρεκαηηζκφο   

Gartner group 

(2000) 

Παξνπζία ζην 

Γηαδίθηπν 

Αιιειεπίδξαζε πλαιιαγή Μεηαζρεκαηηζκφο   

Layne & Lee 

(2000) 

Καηαινγνγξάθεζε 

 

πλαιιαγή Κάζεηε 

νινθιήξσζε 

Οξηδφληηα  

νινθιήξσζε 

  

Hiller & 

Belanger 

(2001) 

Γηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ  

Ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία 

Δμππεξέηεζε θαη 

νηθνλνκηθή 

ζπλαιιαγή 

Κάζεηε θαη 

νξηδφληηα 

νινθιήξσζε  

Πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή 

 

Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 

(2001) 

Πιεξνθφξεζε 

 

Αιιειεπίδξαζε 

 

Ακθίδξνκε 

αιιειεπίδξαζε 

πλαιιαγή   

Deloitte & 

Touche (2001) 

 

Γεκνζίεπζε θαη 

Γηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ  

Δπίζεκε 

ακθίδξνκε 

ζπλαιιαγή 

Πχιεο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ 

 

Δμαηνκηθεπκέλεο 

πχιεο 

Οκαδνπνίεζε 

θνηλψλ ππεξεζηψλ 

 

Οινθιήξσζε θαη 

κεηαζρεκαηηζκφο 

νξγαληζκψλ. 

Howard 

(2001) 

Γεκνζίεπζε Αλληλεπίδραζη πλαιιαγή    

Windley 

(2002) 

Απιή παξνπζία ζην 

Γηαδίθηπν 

Δπηγξακκηθή 

θπβέξλεζε 

Οινθιεξσκέλε 

θπβέξλεζε 

Μεηαζρεκαηηζκέλε 

θπβέξλεζε 

  

Moon ( 2002)  Απιή δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ 

Αμθίδρομη 

επικοινωνία 

Οηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη 

ζπλαιιαγέο 

ππεξεζηψλ 

Οινθιήξσζε Πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή 

 

UN (2003) Αλεξρφκελε 

παξνπζία  

 

Δκπινπηηζκέλε 

παξνπζία 

Γηαδξαζηηθή 

παξνπζία 

πλαιιαθηηθή 

παξνπζία 

Γηθηπσκέλε 

παξνπζία 

 

Accenture 

(2003) 

Γηαδηθηπαθή 

παξνπζία 

Βαζηθή 

ηθαλφηεηα 

Γηαζεζηκφηεηα 

ππεξεζηψλ 

Ώξηκε δηαλνκή Μεηαζρεκαηηζκφο 

ππεξεζηψλ 
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West ( 2004) Αλαγγειία Μεξηθή παξνρή 

ππεξεζηψλ 

Γηθηπαθή πχιε Γηαδξαζηηθή 

Γεκνθξαηία 

  

Reddick 

(2004) 

Καηαινγνγξάθεζε πλαιιαγέο     

Siau & Long 

(2005) 

Γηαδηθηπαθή 

παξνπζία 

Αιιειεπίδξαζε πλαιιαγή Μεηαζρεκαηηζκφο Ζιεθηξνληθή 

Γεκνθξαηία 

 

Andersen & 

Henriksen 

(2006) 

Καιιηέξγεηα Γηεχξπλζε Χξηκφηεηα Δπαλάζηαζε   

Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 

(2007) 

Πιεξνθφξεζε 

 

Αιιειεπίδξαζε 

 

Ακθίδξνκε 

αιιειεπίδξαζε 

πλαιιαγή Πξνζσπνπνίεζε  

Cisco ( 2007) Πιεξνθφξεζε / 

Αιιειεπίδξαζε 

πλαιιαγή 

/Απνδνηηθφηεηα  

Μεηαζρεκαηηζκφο 

κε επίθεληξν ηνλ 

πνιίηε  

   

UN (2008) Αλεξρφκελε 

παξνπζία  

 

Δκπινπηηζκέλε 

παξνπζία 

Γηαδξαζηηθή 

παξνπζία 

πλαιιαθηηθή 

παξνπζία 

πλδεδεκέλε 

παξνπζία 

 

Kim &Grant 

(2010) 

Γηαδηθηπαθή 

παξνπζία 

Αλληλεπίδραζη πλαιιαγή Οινθιήξσζε πλερήο βειηίσζε  

Alhomod θ.ά 

(2012) 

Γηαδηθηπαθή 

παξνπζία 

Αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηελ 

θπβέξλεζε θαη 

ηνπο πνιίηεο 

Πιήξεο ζπλαιιαγή 

ζην Γηαδίθηπν 

Δλζσκάησζε ησλ 

ππεξεζηψλ 

  

Almazan & 

Gil-Garcia 

(2012) 

Παξνπζία Πιεξνθφξεζε Αιιειεπίδξαζε πλαιιαγή Οινθιήξσζε Πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή 

Lee & Kwak 

(2012) 

Αξρηθέο ζπλζήθεο Διαθάνεια ζηα 

δεδομένα 

Αλνηρηή ζπκκεηνρή Αλνηρηή 

ζπλεξγαζία 

Δπξέσο 

δηαδεδνκέλε 

δέζκεπζε 

 

Πίλαθαο 1.3.: Πξνηεηλόκελα κνληέια νινθιήξσζεο ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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Οη Radhikaashree & Sinduja (2015) θάλνπλ ιφγν γηα πέληε ζηάδηα 

νινθιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο θπβέξλεζεο σο εμήο: 

 ηάδην πξψην - Απιή δηαζπνξά πιεξνθνξηψλ: Αθνξά ηελ κνλφπιεπξε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνπο εκπιεθφκελνπο. 

 ηάδην δεχηεξν - Ακθίδξνκε επηθνηλσλία: Υξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, φπσο νη ειεθηξνληθέο θφξκεο θαη ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, κε ζηφρν ηελ ακθίδξνκε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα. 

 ηάδην ηξίην - Δπηγξακκηθέο ζπλαιιαγέο ππεξεζηψλ: Γπλαηφηεηα ρξήζεο 

επηγξακκηθψλ θνξκψλ απφ ηνπο πνιίηεο γηα πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη 

γηα δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ. 

 ηάδην ηέηαξην - Κάζεηε θαη νξηδφληηα ελζσκάησζε: Υξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, γηα ηελ εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή νινθιήξσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 ηάδην πέκπην - Πνιηηηθή ζπκκεηνρή: Γηάθνξεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο 

κε ηελ θπβέξλεζε, φπσο επηγξακκηθέο δπλαηφηεηεο δεκνζθνπήζεσλ, 

ςεθνθνξίαο, θαη Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.  

Μία αληηπξνζσπεπηηθή ηαμηλφκεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε αλάινγα κε ην επίπεδν σξίκαλζεο, είλαη απηή πνπ πξφηεηλε ν Backus 

(2001). Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν απνηειείηαη απφ ηξεηο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο 

(Κπβέξλεζε πξνο Πνιίηεο (G2C), Κπβέξλεζε πξνο Δπηρεηξήζεηο (G2B), Κπβέξλεζε 

πξνο Κπβέξλεζε (G2G)) πνπ αλαιχνληαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα σξίκαλζεο θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.4. πνπ αθνινπζεί. 

 

Δπηζθόπεζε ιύζεσλ 

Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

   

 G2C (Δμσηεξηθά) G2B (Δμσηεξηθά) G2G (Δζσηεξηθά) 

Πξώην ζηάδην: 

Πιεξνθόξεζε 

Σνπηθή / Σκεκαηηθή / 

Κξαηηθή 

πιεξνθφξεζε, φπσο 

ζθνπφο θαη 

νξγαλσηηθή δνκή.  

Γηεπζχλζεηο, σξάξηα 

ιεηηνπξγίαο, 

Δπηρεηξεκαηηθή 

πιεξνθφξεζε. 

Γηεπζχλζεηο, σξάξηα 

ιεηηνπξγίαο, 

εξγαδφκελνη, 

ηειεθσληθνί αξηζκνί. 

Καλνληζκνί λνκηθφ 

Βάζε δεδνκέλσλ 

γλψζεσλ (static 

intranet). 

Γηαρείξηζε γλψζεσλ 

(LAN).  
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ππάιιεινη, 

ηειεθσληθνί αξηζκνί. 

Καλνληζκνί λνκηθφ 

πιαίζην, θαη 

αλαθνξέο. 

Κπβεξλεηηθέο 

πξαθηηθέο. 

Δηδήζεηο. 

πιαίζην, θαη 

αλαθνξέο.  

Γεύηεξν ζηάδην: 

Αιιειεπίδξαζε 

Αλάθηεζε εληχπσλ 

απφ ηζηνζειίδεο.  

Φφξκεο ππνβνιήο. 

Δπηγξακκηθή βνήζεηα 

κε ηελ ζπκπιήξσζε 

ειεθηξνληθψλ 

θνξκψλ (φπσο 

άδεηεο, 

πηζηνπνηεηηθά 

γέλλεζεο ή 

ζαλάηνπ).  

Δηζαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα 

αδεηνδνηήζεηο θηι..  

Ζιεθηξνληθφ 

Σαρπδξνκείν.  

Newsletters.  

Οκάδεο ζπδεηήζεσλ 

(Ζιεθηξνληθή 

Γεκνθξαηία). 

Γεκνζθνπήζεηο θαη 

εξσηεκαηνιφγηα. 

Δμαηνκηθεπκέλεο 

ηζηνζειίδεο. 

Κνηλνπνηήζεηο. 

Αλάθηεζε εληχπσλ 

απφ ηζηνζειίδεο. 

Φφξκεο ππνβνιήο.  

Δπηγξακκηθή βνήζεηα 

κε ηελ ζπκπιήξσζε 

ειεθηξνληθψλ 

θνξκψλ (φπσο 

άδεηεο).   

Δηζαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο γηα 

αδεηνδνηήζεηο θηι..  

Ζιεθηξνληθφ 

Σαρπδξνκείν.  

Κνηλνπνηήζεηο. 

Ζιεθηξνληθφ 

Σαρπδξνκείν. 

Γηαδξαζηηθή γλψζε. 

Βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Δξγαιεία δηαρείξηζεο 

παξαπφλσλ. 

 

Σξίην ζηάδην: 

πλαιιαγή 

Δθαξκνγέο 

αδεηνδφηεζεο / 

αλαλεψζεηο, 

Δπηθπξψζεηο θαη 

αλαλεψζεηο 

πηλαθίδσλ θαη αδεηψλ 

νρεκάησλ. 

Πξνζσπηθνί 

ινγαξηαζκνί (mytax, 

myfines, mylicenses 

θηι.). 

Πιεξσκέο θφξσλ 

πεξηνπζίαο. 

Πιεξσκέο 

θφκηζηξσλ θαη 

εηζηηεξίσλ.  

Πιεξσκέο 

ινγαξηαζκψλ θνηλήο 

σθέιεηαο. 

Δγγξαθή θαη 

ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία. 

Δθαξκνγέο 

αδεηνδφηεζεο θαη 

ειεθηξνληθέο 

αλαλεψζεηο. 

Πιεξσκή θφξσλ. 

Πξνκήζεηεο. 

Γηαθπβεξλεηηθέο 

ζπλαιιαγέο. 
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Σέηαξην ζηάδην: 

Μεηαζρεκαηηζκόο 

Δμαηνκηθεπκέλνο 

ηζηφηνπνο κε 

ελζσκαησκέλν 

αηνκηθφ ινγαξηαζκφ 

γηα φιεο ηηο 

ππεξεζίεο. 

Δμαηνκηθεπκέλνο 

ηζηφηνπνο κε 

ελζσκαησκέλν 

επηρεηξεκαηηθφ 

ινγαξηαζκφ γηα φιεο 

ηηο ππεξεζίεο. 

Δλζσκάησζε βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

Πίλαθαο 1.4: Ζ επηζθόπεζε ιύζεσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πξόηεηλε ν Backus 

(2001).  

 

1.3.3 Οθέιε ηεο  Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

χκθσλα κε ηνλ Bais (2012), ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. Καηά ζπλέπεηα ε θαηάιιειε ρξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο απνηειεί βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο. Ζ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κεραγηά, 2009, Νηαιηάλε, 

2009).  

Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ νη ππεξεζίεο αλαδηνξγαλψλνληαη, κε απνηέιεζκα λα παξέρνληαη λέεο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη ππεξεζίεο πξνο ην θνηλφ. Μεηψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

θφζηνο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη ην θφζηνο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ, αληηκεησπίδνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνπο κεησκέλνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο,  ελψ θαζίζηαηαη πην 

απνηειεζκαηηθή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη παξέρνληαη ηα κέζα 

γηα επηθνηλσλία ζε απνκαθξπζκέλεο ή απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα 

δηαζθαιίδεηαη ε έγθπξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, λα γεθπξψλεηαη ε 

απφζηαζε κε ηνπο πνιίηεο θαη λα θαιχπηνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ (McNutt, 

2012, Van de Donk & Foederer, 2001, Βαγηάλνο, 2013, Κεραγηά, 2009, Μπιψζε & 

Μπνδίλεο, 2011, Νηαιηάλε, 2009). Δπηπξνζζέησο, κεηψλεηαη ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο 

ηνπ θνηλνχ, ηηζαζεχεηαη ε πςειή πξνζέιεπζε θαη ε πνιπθνζκία ζηηο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο, πεξηνξίδεηαη ε γξαθεηνθξαηία, ελψ ηαπηφρξνλα ειαηηψλεηαη ε δηαθζνξά 

θαη απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ησλ κεραληζκψλ δηνίθεζεο (World Bank, 2003,  Κεραγηά, 

2009). χκθσλα κε ηνπο Tahinakis θ.ά (2006),  ζηελ Διιάδα θαη ζε φ,ηη αθνξά ην 
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ζχζηεκα “TAXISnet”, πνπ αθνξά ηελ πχιε γηα ηελ θνξνινγία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε 

απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ην ρακειφ θφζηνο θαη ε επθνιία ζηελ 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο. 

Ο Ashaye (2014) θαηαηάζζεη ηα νθέιε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε 

ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

 Δζσηεξηθά νθέιε: Πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ νθέιε φπσο αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα, 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζε εζσηεξηθά δεδνκέλα, δεκηνπξγία πην επέιηθησλ 

δνκψλ δηνίθεζεο θαη βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Δπηρεηξεζηαθά νθέιε: Αλαθέξνληαη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζπλαιιαγψλ, 

ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηε κείσζε ησλ νπξψλ αλακνλήο, 

ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο απφδνζεο ηεο Γηνίθεζεο, ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 Οξγαλσζηαθά νθέιε: Αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηνλ 

ηξφπν δηνίθεζεο πνπ νδεγεί ζε πην επέιηθηεο δηνηθεηηθέο δνκέο, ηε 

βειηίσζε ζηελ αθξίβεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ ηκεκάησλ 

ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ηνπ εκπιεθνκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σερληθά νθέιε: Οθέιε φπσο ε ελζάξξπλζε ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα 

ζπκκεηνρή ζε θπβεξλεηηθέο δηαδηθαζίεο., ε αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο ηερλνινγίαο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππαξρφλησλ ππεξεζηψλ 

θαη ε επέθηαζε ζε λέεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

 Δμσηεξηθά νθέιε: Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο, 

βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο, κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

βαζκνχ πξφζβαζεο ζε θνηλή πιεξνθφξεζε ησλ δηάθνξσλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη παξνρή ελφο ελνπνηεκέλνπ θαη απηνκαηνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο επηγξακκηθήο επηθνηλσλίαο. 

Ζ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο, έρεη επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη 
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θπβεξλήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζπλεθηηθήο δηνηθεηηθήο δνκήο, 

αληαπνθξηλφκελεο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Οη πνιίηεο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

απνθάζεσλ, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ δηαβνχιεπζεο θαη αλάδξαζεο (Schuler & Day, 

2004). Δπηπιένλ νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέγνπλ ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ζρεδηαζκφο ησλ ππεξεζηψλ 

κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, απμάλνληαο έηζη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 

AlFawwaz θ.ά, 2013). Σν απνηέιεζκα είλαη ε επίηεπμε πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(Ngulube, 2007, McNutt, 2012, Osimo, 2008), κε βαζηθέο αξρέο ηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ ζπλ-δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ, 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επίηεπμεο δηαθάλεηαο (Executive Office of the 

President of the United States, Open Government Directive, 2009, Νηαιηάλε, 2009).   

 

1.3.4 Πηπρέο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Ζ Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία θαη ε Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή, απνηεινχλ ηνπο 

δχν βαζηθνχο ππιψλεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη αλαιχνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ.  

1.3.4.1 Ηλεκτρονική Δημοκρατία  

Ζ Γεκνθξαηία σο πνιηηηθφ ζχζηεκα πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ αξραία Αζήλα 

ηελ πεξίνδν 500-321 π.ρ. (Bozinis, 2007). Ζ αξραία Αζήλα σο πφιε-θξάηνο 

απνηέιεζε ην ιίθλν ηεο “Άκεζεο Γεκνθξαηίαο”, κε βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

ιατθή θπξηαξρία θαη ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηνπο λφκνπο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, 

αλεμάξηεηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε απφ φπνπ 

πξνέξρνληαλ (Κεκαιήο, 2006, Mpoitsis & Koutsoupias, 2013). ηηο κέξεο καο έρεη 

θαζηεξσζεί ην ζχζηεκα ηεο “Αληηπξνζσπεπηηθήο Γεκνθξαηίαο”, ελψ ζηαδηαθά 

νδεγεζήθακε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ (Κεραγηά, 2009, Jaeger, 2003). Παξφια απηά νη ηερλνινγίεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 
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χκθσλα κε ηνπο Breindl & Francq (2008), ε Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία 

νξίδεηαη σο  „ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη θπξίσο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνπο 

πνιίηεο θαη ην θξάηνο, έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε άκεζε θαη πην ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηνλ δεκφζην βίν θαη ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ‟.  ηελ ρξήζε 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο εζηηάδνπλ θαη νη νξηζκνί ησλ  

Gronlund (2003) θαη Macintosh (2004). Οη Breindl & Francq (2008), δηαρσξίδνληαο 

ηνλ Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ζεσξνχλ πσο ε 

πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ επηγξακκηθή ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δξάζε, ελψ ε δεχηεξε 

εζηηάδεη ζηελ δξάζε ηεο θπβέξλεζεο.  

Ο Bozinis (2007) ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία σο εμήο: 

 Δπίζεκε ε αλεπίζεκε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. 

 24 ψξεο ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε βάζε πνιηηηθά δεηήκαηα. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο δεκφζηαο ζθαίξαο παξαθάκπηνληαο ηηο 

απνζηάζεηο, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ.  

Οη κεραληζκνί πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ εξγαιεία ηνπ πκκεηνρηθνχ 

Γηαδηθηχνπ φπσο νη θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο πχιεο (portals), νη ειεθηξνληθέο 

δεκνζθνπήζεηο, ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), ηα ειεθηξνληθά 

θφξνπκ (e-forum) πνπ εληζρχνπλ ηελ ειεθηξνληθή  δηαβνχιεπζε (e-consultation) ε 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία (e-voting), θαζψο θαη δηάθνξα άιια εξγαιεία (Usenet, 

bulletin, θνηλή ρξήζε αξρείσλ θαη ε δηθηχσζε peer-to-peer) (Απνζηνιάθεο, 2008, 

Βαγηάλνο, 2013, Dahlberg, 2001). πλνςίδνληαο νη Esteves θ.ά (2006), θάλνπλ ιφγν 

γηα ηέζζεξα βαζηθά δηαδηθηπαθά εξγαιεία ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο, απηά ησλ 

ειεθηξνληθψλ θφξνπκ (e-forums), ησλ ηζηνινγίσλ (blogs), ησλ δηθηπαθψλ ρψξσλ 

ζπλνκηιίαο (chats) θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

εξεπλψλ (surveys).  
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1.3.4.2 Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

χκθσλα κε ηνπο Albrecht θ.ά. ( 2008, ζει.4) ε Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή (e-

participation) νξίδεηαη σο „ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ζηηο 

πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)‟. Οη Macintosh θ.ά. (2009) νξίδνπλ ηελ 

Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή σο „ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο δεκνθξαηηθήο 

απνδέζκεπζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ παξνρή ησλ κέζσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε πνιηηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ‟ 

Ο νξηζκφο ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηελ απιή 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ δηακεζνιάβεζε, φζν θαη ηελ δηαβνχιεπζε θαζψο θαη 

ηηο θακπάληεο πνπ αθνξνχλ ηηο εθινγηθέο εθζηξαηείεο (Tambouris, 2007), ελψ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε εζεινληηθή θαη απζφξκεηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

πνπ είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλε (Rheingold, 2000, Rose θαη Sæbø, 2008). Οη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ηα ζχγρξνλα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ ζπκκέηνρε ησλ πνιηηψλ ζηελ πνιηηηθή ζπδήηεζε 

(θαζηζηψληαο ηνπο κέξνο ηεο “πνιηηηθήο δσήο”), θαζψο θαη ζε δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο θαη δηαθπβέξλεζεο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο, κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη κε ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο, θαη κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηνλ ζρεδηαζκφ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ (Bingham θ.ά., 2005, Tambouris, 2007, Polat 

θ.ά., 2013).  

Χο εξγαιεία Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο αλαθέξνληαη δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη 

εξγαιεία ηνπ Γηαδηθηχνπ, εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. 

χκθσλα κε ηνπο  Macintosh θ.ά. (2004), Tambouris (2007), Καξαβαζίιεο (2012) 

θαη Kriplean θ.ά. (2009) ηέηνηνπ είδνπο εξγαιεία είλαη: 

 eParticipation Discussion forum/board: Δπηγξακκηθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ 

κέζσ αληαιιαγήο κελπκάησλ ζε ζέκαηα Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο, αλάκεζα 

ζε ρξήζηεο κε θνηλά ζπκθέξνληα.  

 email group lists: Οκαδηθέο ιίζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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 Suggestion Tools for (formal) Planning Procedures: Τπνζηεξίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζε επίζεκεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, φπνπ γηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν, ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ θαηαγξάθνληαη ζε επίζεκα έγγξαθα.  

  interactive live broadcasts ή real email response: Γηαδξαζηηθέο δσληαλέο 

κεηαδφζεηο ή απνθξίζεηο ζε email ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 eDeliberative Polling: Γηεπθνιχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε 

δηαβνχιεπζε δηαθφξσλ ζεκάησλ κε ζπκκεηνρή ζε κηθξέο νκάδεο ζπδήηεζεο 

κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. 

 Blogs: Θεκαηηθά Ηζηνιφγηα. 

 FAQ (Frequently asked questions): Πξναπαληεκέλεο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ, εξσηήζεσλ ή 

πξνηάζεσλ. 

 Podcasts:  Γεκνζηνπνίεζε αξρείσλ πνιπκέζσλ. 

 Web Portals: Σνπνζεζίεο γηα πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο θαη πιεξνθνξίεο. 

 Virtual Communities: Δηθνληθνί ρψξνη ζπλάληεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

ρξεζηψλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, ζηα πιαίζηα ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο.   

 Quick polls: Γηαδηθηπαθέο ειεθηξνληθέο δεκνζθνπήζεηο. 

 Alert services: Τπεξεζίεο εηδνπνηήζεσλ κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο, γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα θάπνηα είδεζε ή ζπκβάλ κέζσ email, RSS Feeds 

θηι. 

 ePanels: Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, φπνπ επηιεγκέλνη ζπκκεηέρνληεο 

εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα κηα πνηθηιία δεηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 Surveys: Γηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα ζε έηνηκεο θφξκεο 

απαληήζεσλ.  

 Decision-making Games: Παηρλίδηα φπνπ νη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηε 

ρξήζε θηλνχκελσλ εηθφλσλ, πνπ πξνζνκνηψλνπλ, απεηθνλίδνπλ ή 

πεξηγξάθνπλ ζρεηηθέο πηπρέο ελφο δεηήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηε ιήςε 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.  

 eParticipation Chat Rooms:  Γηθηπαθνί ρψξνη ζπλνκηιίαο κε βάζε ηελ 

Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή. 
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 Online  newsletters: Δξγαιεία κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε γεληθά ηνπ θνηλνχ ή ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο εηδήζεηο θαη γεγνλφηα. 

 Webcasts: Γηαδηθηπαθή κεηάδνζε ζπλαληήζεσλ. 

 eConsultation: Δθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηαβνχιεπζε, επηηξέπνληαο 

ζε έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα 

θαη ηνπο άιινπο λα απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο έρνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη παξαηεξήζεσλ. 

 GIS-tools: Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

βιέπνπλ ράξηεο πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

 Search Engines: Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ζπλήζσο κε ηε ρξήζε 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηνχλ θαη λα αλαθηνχλ 

πιεξνθνξίεο. 

 ePetitioning:  Δπηγξακκηθέο θφξκεο αηηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

πνιίηεο  κε ηελ πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο (φλνκα θαη δηεχζπλζε) λα 

ππνγξάθνπλ ζε κηα αλαθνξά.  

 LIST SERVS: Δξγαιεία γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη ακθίδξνκεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο, κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

Γηνίθεζεο, κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θηι. 

 Groupware tools: Δξγαιεία ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ππνζηήξημε νκαδηθήο 

εξγαζίαο. 

 eVoting: Γπλαηφηεηα ςεθνθνξίαο είηε κέζσ Γηαδηθηχνπ είηε κε ηελ ρξήζε 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, παξέρνληαο έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνβνιή 

θαη ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ.  

 Wikis: πλεξγαηηθέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο εξγαιείσλ θαη θπκαίλεηαη απφ ηελ απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηα 

ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα, κέρξη ηελ δπλαηφηεηα ςεθνθνξίαο ή δηαβνχιεπζεο. 

Οη Tambouris θ.ά. (2007) πξνηείλνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο 

ζε πέληε επηκέξνπο επίπεδα (“eInforming”, “eConsulting”, “eInvolving”,  
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“eCollaborating” θαη “eEmpowerment”) πνπ αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα 

(Καξαβαζίιεο, 2012). 

 eInforming (Ζιεθηξνληθή πιεξνθόξεζε): Ζ θπβέξλεζε βάζε κηαο κνξθήο 

κνλφδξνκεο επηγξακκηθήο επηθνηλσλίαο, παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηηο δηάθνξεο 

πνιηηηθέο. 

 eConsulting (Ζιεθηξνληθή πκβνπιεπηηθή): Κάλνληαο ρξήζε ελφο 

πεξηνξηζκέλνπ ακθίδξνκνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο, ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ Γεκφζηαο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  

 eInvolving (Ζιεθηξνληθή Δκπινθή):  ηφρνο ε δηαξθήο εμαζθάιηζε ηεο  

επηγξακκηθήο ζχλδεζεο κε ην Γεκφζην, έηζη ψζηε λα θαηαλννχληαη θαη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

 eCollaborating (Ζιεθηξνληθή πλεξγαζία): Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ, φπνπ νη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ αλάπηπμε ιχζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, κέζσ ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  

 eEmpowerment (Ζιεθηξνληθή Δλδπλάκσζε):  Οη πνιίηεο ελζαξξχλνληαη θαη 

έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ ιήςε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ. 

Πεξηγξάθνληαο ηα νθέιε ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο, νη Phang & 

Kankanhalli (2008) επηζεκαίλνπλ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο κέζν ηεο ζπκκεηνρήο λα 

γίλνληαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ απνθηψληαο εμνηθείσζε θαη 

ζρεηηθή εκπεηξία. Ζ ζπλεθηηθφηεηα επλνεί θαη ηηο δχν εκπιεθφκελεο πιεπξέο 

πξνζθέξνληαο ακνηβαία πιεξνθφξεζε, γλψζε θαη εκπεηξία. Ζ πην πάλσ δηαδηθαζία 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ λνκηκνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

θπβέξλεζεο, ελψ παξάιιεια εληζρχεηαη ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, μεπεξληνχληαη νη 

ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, κεηψλεηαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο, θαη εθκεδελίδνληαη νη 

απνζηάζεηο (Weber & Bergman, 2001).  

 Οη Chun & Luna-Reyes (2012), θαηέιεμαλ ζε κηα επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ 

ηερλνινγηψλ, ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Web 2.0. χκθσλα 

κε απηνχο, „ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα θπβεξλεηηθνχο ζθνπνχο, κπνξεί λα 
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εθιεθζεί ππφ ην πξίζκα ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ησλ κέζσλ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, κέζσ ζηνρεπκέλσλ 

κνξθψλ εθζηξαηείαο θαη αθηηβηζκνχ, νχησο ψζηε λα πξναρζνχλ νη δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο απφ ηελ πιεπξά ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο‟. Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, νδεγεί ζηελ δηακφξθσζε κηαο “εηθνληθήο δεκφζηαο ζθαίξαο” (Papacharissi, 

2002) πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα κνξθή πιαηθφξκαο πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο θαη δηαβνχιεπζεο (Gustafsson, & Leetocracy, 2013). Σα θνηλσληθά 

δίθηπα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή θαη 

αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηψλ (Dixon, 2010) θαη ηδηαίηεξα ησλ ππν-εθπξνζσπνχκελσλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, πνπ πξσηχηεξα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα είλαη πξνζβάζηκεο 

(Bertot θ.ά., 2012). Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη δηακέζνπ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ 

ειεχζεξνπ δηαιφγνπ, ελδπλακψλεηαη ην δεκνθξαηηθφ θξφλεκα θαη νη αμίεο, γηα ηνπο 

πιεζπζκνχο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απνιπηαξρηθή αξρή (Burford, 2012). 

Παξφια απηά, ε βαζηθή ηδέα ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη πνιπδηάζηαηε 

θαη ελζσκαηψλεη δηάθνξσλ κνξθψλ δξάζεηο, φπσο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ εθιέγεηλ, ε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε πνιηηηθέο εθζηξαηείεο, ε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθέο εκεξίδεο 

ή ε πξνζπάζεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο παξαηάμεηο, ε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο πνπ ν θαζέλαο αλήθεη, ε ζπκκεηνρή ζε ελέξγεηεο πνιηηηθήο δηακαξηπξίαο 

θαη αθηηβηζκνχ, ε πξνζππνγξαθή ζε αηηήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ, ε ζπκκεηνρή ζε 

νκάδεο ελδηαθέξνληνο ή ζε νκάδεο πνπ απνηεινχλ θάπνηαο κνξθήο ιφκπη ή αθφκε 

θαη ζε νκάδεο πξνάζπηζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (Chatora, 2012).  

χκθσλα κε ηνπο Vatrapu θ.ά. (2008), ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη επηθέξεη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή. Σελ ίδηα ζηηγκή 

νη  Lawrence & Dion (2010) θάλνπλ ιφγν γηα κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ηε δνκή, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο, ελψ νη Drezner & Farrell 

(2004, 2008), αλαθέξνληαη ζηελ νινέλα θαη απμαλφκελε επηξξνή ησλ λέσλ κέζσλ 

ζηελ πνιηηηθή.  

Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηθέξεη ηφζν άκεζεο, φζν θαη 

έκκεζεο επηπηψζεηο ζηηο ελέξγεηεο ησλ λφκηκσλ θπβεξλήζεσλ, επεξεάδνληαο ηηο 

απνθάζεηο ησλ εθιεγκέλσλ αμησκαηνχρσλ. χκθσλα κε ηνπο Breuer θ.ά. (2014), 
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κεξηθέο απφ ηηο ηππηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη απφ 

ηελ ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκβαηηθή πνιηηηθή ζπκκεηνρή, φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη απφ ην δηθαίσκα ςήθνπ, ηηο κεηξήζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο, ηηο 

πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζηηο πνιηηηθέο θακπάληεο θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε πνιηηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ηηο δσξεέο ρξεκάησλ θαη ηε λφκηκε 

αληηζπκβαηηθή ζπκκεηνρή πνπ αλαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα ζε ελέξγεηεο φπσο ε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδειψζεηο θαη απεξγίεο, ε ππνγξαθή αλαθνξψλ (petition) θαζψο θαη 

ε ζπκκεηνρή ζε άιινπ ηχπνπ ελέξγεηεο αθηηβηζκνχ.  

Πξφζθαηεο έξεπλεο πξνρψξεζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο απφ ηηο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο. ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε ζε νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο, 

θαζψο ζηελ παξάγξαθν 2.4. γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ρξήζε ηνπ Twitter πνπ 

απνηειεί άιισζηε ην κέζσ αλαθνξάο ηεο κειέηεο.   

Οη Bonsón θ.ά. (2015), κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή 75 

δήκσλ 15 ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, επηρείξεζαλ 

λα κεηξήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζειίδσλ ηνπο ζην Facebook. Απφ 

ηα επξήκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο παξά ην γεγνλφο φηη νη πνιίηεο ελδηαθέξνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαζψο 

θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ δήκνπ, νη δεκνηηθέο ζειίδεο ζην  

Facebook πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην κάξθεηηλγθ. 

Καζίζηαηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε αιιαγή πιεχζεο, θαζψο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

παξνπζία θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζην κέζν, νη δηαρεηξηζηέο ησλ δεκνηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ην πεξηερφκελν παξέρνληαο ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε κε βάζε ηηο απφςεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

Απφ ηα επηκέξνπο επξήκαηα, ελδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε πνιπκέζσλ 

φπσο εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ θαη ε δπλαηφηεηα απεπζείαο αλαξηήζεσλ ζηνλ ηνίρν 

ησλ δεκνηηθψλ πξνθίι πξνζειθχεη ην ελδηαθέξσλ ησλ πνιηηψλ, απμάλνληαο ηα 

επίπεδα ζπκκεηνρήο ηνπο.  Έηζη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν φηη ε επξχηεξε πην 

εκπινπηηζκέλε θαη πην αλνηθηή απφ πιεπξάο επηθνηλσλίαο ρξήζε ηνπ ππφ αλαθνξά 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ 

παξνρή ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο, 
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αιιά παξάιιεια νη πνιίηεο θαζίζηαληαη πην ελεξγνί θαη δξαζηήξηνη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο. 

Οη Effing θ.ά. (2011) ζπγθεληξψλνληαο δεδνκέλα απφ ηξεηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο ζηελ Οιιαλδία, δηεξεχλεζαλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα 

θνηλσληθά κέζα. Απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε δηαθνξά ζηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο 

αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο θαη ζηηο εζληθέο εθινγέο. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εζληθψλ εθινγψλ ηνπ 2010, 

θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Αληίζεηα ε ζπκκεηνρή ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε ζηηο ηνπηθέο εθινγέο.  

Οη Lestari & Moon (2014), εμεηάδνληαο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο απφ ηελ πεξηθεξεηαθή αζηπλνκία θαη ην θέληξν δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Σδαθάξηα ζηελ Ηλδνλεζία, επηρείξεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο πνπ απηά έρνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ηνπ θνηλνχ θαη ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ 

παξνρή Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή βαζίζηεθε ζην γεγνλφο πσο 

γηα ηελ θπβέξλεζε ηεο Ηλδνλεζίαο, ε πεξηθεξεηαθή αζηπλνκία θαη ην θέληξν 

δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο έρεη αλαγλσξηζηεί σο κηα απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο 

ππεξεζίεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ πσο ε ρξήζε ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

βειηηψλεηαη ε δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξεο δεκφζηαο εηθφλαο.  

 

1.4. Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη και μέζα κοινωνικήρ 

δικηύωζηρ 

ηηο κέξεο καο ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Bertot θ.ά., 2012), επηθέξνληαο αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (Lewis θ.ά., 

2010). Έηζη εθηφο απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ην Twitter, ην 

Facebook θαηαγξάθεη πάλσ απφ 1,1 δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο κεληαίσο, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ην Google+ θαηαγξάθεη κεληαίσο 359 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο 

(Mason, 2013). χκθσλα κε ηνλ Smith (2013), ην έλα ηξίην ησλ ελειίθσλ ρξεζηψλ 
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ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο Ζ.Π.Α έρνπλ θαηαθχγεη ζηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

γηα πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο. ην ίδην 

κήθνο θχκαηνο νη Pirolli θ.ά. (2010), ππνζηεξίδνπλ πσο θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απμάλεηαη, πθίζηαηαη αληίζηνηρε ηάζε αχμεζεο 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Σα θνηλσληθά 

δίθηπα έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο σο κηα ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο, πνπ ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνθηνχλ θαη λα παξέρνπλ 

πιεξνθφξεζε κε ηαρχηαην ξπζκφ (Husin & Hanisch, 2011). 

ε παγθφζκην επίπεδν, πνιινί θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί δηαηεξνχλ 

ινγαξηαζκφ ζην Twitter. χκθσλα κε ηνπο Waters & Williams (2011), ην Twitter 

απνηειεί κηα απφ ηηο επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλεο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ 

ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο, θαζψο θαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηηο 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο. To 2012, 78 απφ ηα 193 θξάηε κέιε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, πνζνζηφ θνληά ζην 40%, κέζσ ησλ επίζεκσλ θπβεξλεηηθψλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ ηνπο, δηέζεηαλ ππεξ-ζπλδέζκνπο κε ηνπο νπνίνπο παξαθηλνχζαλ ηνπο ρξήζηεο 

λα ηνπο αθνινπζήζνπλ ζην Facebook ή ζην Twitter (UN, 2012). Ο Mergel (2012 (a)) 

ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη πνιιαπινχο 

ινγαξηαζκνχο ζην Twitter, κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα ζηα νπνία 

απεπζχλνληαη θαη ηηο ελ γέλεη επηρεηξεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε παξνπζία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

πκκεηνρήο (UN, 2012). 

Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

πνιίηεο έξρνληαη ζε επαθή κε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο, ηα γεγνλφηα ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη κε ηηο 

εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλσλίεο (Kavanaugh θ.ά., 2012). 

Καζψο ε αλζξσπφηεηα δηαζπλδέεηαη θνηλσληθά κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε 

φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ, νη θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο επηρεηξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ελδηαθέξνπζεο λέεο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, έηζη ψζηε κέζσ κηαο πην αλνηθηήο δηαδηθαζία λα κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζε έλα επξχηεξν θνηλφ (McNutt, 2012). Οη θπβεξλήζεηο 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαθχγνπλ ζηελ ελεξγή ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, 
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νχησο ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο εθάζηνηε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (Effing θ.ά., 2011), εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ 

αλνηθηφ “εηαηξηθνχ ηχπνπ” δηάινγν (Bonsón θ.ά., 2012). Δπηπιένλ, ηα θνηλσληθά 

δίθηπα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ πξνζπάζεηα νξγαληζκψλ, φπσο είλαη νη 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν κε ην θνηλφ-

ζηφρν, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ 

πξνζθέξνπλ (Li & Bernoff, 2008, Solis & Breakenridge, 2009, Waters & Williams, 

2011). Δπηπξνζζέησο, ηα λέα κέζα ηνχο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπκβνπιεχνληαη ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο αλάδξαζεο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε απηνχο, θαζψο ην θνηλφ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε 

ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο κε ην λα παξέρεη ζηηο θπβεξλήζεηο ζπιινγηθή γλψζε, ηδέεο 

θαη εκπεηξίεο (Chun θ.ά., 2010). Οη θπβεξλήζεηο είλαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζνχλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (UN, 2012), 

έηζη ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο βειηηψζεηο, 

επηηπγράλνληαο ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηνλ πνιίηε (Osimo, 

2008),  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπκβνπιεχνληαη ηνπο ρξήζηεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, 

ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο, απνθάζεηο ή θαη ελέξγεηεο, κέζσ ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ 

ζθπγκνκέηξεζεο, δηαθφξσλ θφξνπκ, ή θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Effing et al, 2011). 

Μπνξνχλ αθφκε λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ζπλ-

δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαιφγνπ, είηε αθνινπζψληαο ελεξγά νκάδεο 

δηαιφγνπ κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ, είηε παξαθηλψληαο ηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ζπδήηεζε θάπνηνπ ζέκαηνο (Postman, 2009). Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη  

θαη εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάδξαζεο (feedback), αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο θαη 

ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (Halavais, 2009). Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ 

δηαδηθαζηψλ, εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ (Chun θ.ά., 2010). 

Καζψο ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη δπλαηή ε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ακθίδξνκή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, νη πνιίηεο δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπλ-

δηακνξθσηέο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη φρη σο απινί παζεηηθνί απνδέθηεο 

απηψλ (UN, 2012). Παξ' φια απηά ε έσο ηψξα εκπεηξία δείρλεη φηη νη νξγαληζκνί 
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θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπαλίσο ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο (Seltzer & Mitrook, 2007, Bortree & Seltzer, 2009, 

Waters & Williams, 2011). Χζηφζν, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ έηζη ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ εθάζηνηε ζηξαηεγηθψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο κεηαζηξνθή ζηε ζεψξεζε 

ησλ πξαγκάησλ, ζηε λννηξνπία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ππεχζπλνη ιακβάλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ηνπο απνθάζεηο (McNutt, 2012). 

Σα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο απφ ηε ρξήζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεηαζρεκαηηζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

απηά εκπεξηέρνπλ. χκθσλα κε ηνλ Cardenas (2013), ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπληφκεπζε ή ηελ εμάιεηςε ηεο φπνηαο απφζηαζεο 

κπνξεί λα ρσξίδεη ηελ θπβέξλεζε απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ θαζηέξσζε ηεο παξνπζίαο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε κηα επξεία γθάκα εθαξκνγψλ, δχλαηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ δηεχξπλζε ηεο εκβέιεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο (Mergel, 2012 (c)). Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

ακεζφηεηαο ζηελ παξαγσγή κελπκάησλ, ηα θνηλσληθά δίθηπα παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηαρχηεηαο, έηζη ψζηε λα θαζίζηαληαη θαηάιιεια 

γηα ηελ παξνρή έγθπξεο πιεξνθφξεζεο. Σέινο, θαζψο νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο παξέρνληαη δσξεάλ γηα ρξήζε ηφζν πξνο ηνπο πνιίηεο, φζν θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο, ειινρεχεη ε αληίιεςε φηη απνηεινχλ κηα πην πξνζβάζηκε θαη ιηγφηεξν 

θνζηνβφξα ελαιιαθηηθή ιχζε, ζε ζρέζε κε ηα άιια παξαδνζηαθά κέζα (Newman, 

2009).  

Παξφια απηά, ε πηνζέηεζε ηεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά απφ εκπφδηα θαη πεξηνξηζκνχο.  

Σα εκπφδηα απηά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, ζε 

δεηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πνιηηηζηηθή εηνηκφηεηα ή αθφκα θαη έιιεηςεο 

ζηξαηεγηθήο. Άιια εκπφδηα κπνξεί λα αλαθχπηνπλ απφ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο, ηηο αλεζπρίεο πνπ ελππάξρνπλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη απφ πεξηνξηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλάινγνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ. (Picazo-Vela θ.ά., 2011).  
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ε φ,ηη αθνξά ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη πίζσ 

απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο  (E-Readiness Ranking, 2009), θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη 

ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (The United Nations‟ e-government survey) (United Nations, 2008), ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηελ 37ε ζέζε παγθνζκίσο ζε φ,ηη αθνξα ηελ αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, έρνληαο βειηηψζεη ηελ ζέζε ηεο απφ ηελ 41ε ζέζε πνπ θαηείρε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Πιένλ ε Διιάδα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα κε ηηο ρψξεο 

πνπ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ηζηνηφπνπο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο 

ππεξζπλδέζκσλ, κε ηνπο νπνίνπο παξνηξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ζην Facebook ή ην Twitter (United Nations, 2008). 

 

1.5 Χπήζη ηων μέζων κοινωνικήρ δικηύωζηρ από ηιρ 

κςβεπνήζειρ ηων σωπών ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

 Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη θπβεξλήζεηο 

θαηαθεχγνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πηνζέηεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πνιίηεο, πξνζθέξνληαο 

ηνπο ελεκέξσζε γηα ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Χζηφζν ηα λέα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα ηνπ web 2.0. δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο κε νκνηφκνξθν ηξφπν, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

απηέο είηε δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε νξηζκέλα απφ απηά ή ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά 

πεξίζηαζε. Κάηη ηέηνην δείρλεη λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ 

γηα ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο ηεο αλάιπζεο ηεο επξσπατθήο πεξίπησζεο πνπ 

αθνινπζεί (επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ χπαξμε ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter 

ζηελ Διιάδα). Δπίζεο ππάξρεη θαη ε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πξνεδξηθνχο θαη πξσζππνπξγηθνχο. Ζ 

δηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε πξνθίι ζην Τoutube, ζην Facebook θαη ζην Flickr, έιαβε 

ρψξα κε βάζε ηελ χπαξμε ππεξ-ζπλδέζκσλ πξνο απηέο ηηο ππεξεζίεο, απφ ηνπο 

θεληξηθνχο ηζηνηφπνπο ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ. Σα ελ ιφγσ κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο καδί κε ην Twitter, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξ-ζπλδέζκσλ πξνο απηά 

απφ ηνπο θεληξηθνχο θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, απνηεινχλ ηα ηέζζεξα πην 

δεκνθηιή θνηλσληθά κέζα πνπ επηιέγνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ. Ο Πίλαθαο 1.4. απεηθνλίδεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηα κέζα θνηλσληθήο 
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δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ινγαξηαζκνί αλαθνξάο νξηζκέλσλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην δηάζηεκα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (Φεβξνπάξηνο ηνπ 

2012). Ο Πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθφο θαη αθνξά κφλν ηελ έξεπλα χπαξμεο 

ινγαξηαζκψλ κε βάζε ηελ χπαξμε ππέξ-ζπλδέζκσλ. 

 

Υώξα Φνξέαο  Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί 

Απζηξία Τπνπξγείν Παηδείαο Facebook 

Βέιγην 

 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Twitter, Facebook 

Πξσζππνπξγφο Twitter 

Κπβέξλεζε Twitter, Τoutube, Facebook 

Βνπιγαξία Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Facebook 

Γαιιία 

 

Πξνεδξίαο Twitter, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter, Τoutube, Facebook 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter 

Γεξκαλία 

 

Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο Twitter 

Κπβέξλεζε Τoutube 

Καγθειαξίνπ Twitter 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter, Youtube 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Τoutube 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter, Τoutube, Facebook 

Γαλία Κπβέξλεζε Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Διιάδα 

 

Πξσζππνπξγφο Twitter, Τoutube, Facebook 

Κπβέξλεζε Twitter, Facebook 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Facebook 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter, Facebook 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter, Facebook 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Twitter 

Δζζνλία 

 

Κπβέξλεζε Twitter, Τoutube, Facebook 

Τπνπξγείν Παηδείαο Facebook 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Βξεηαλία 

 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Twitter, Τoutube, Flickr 

Πξσζππνπξγφο Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Κπβέξλεζε Twitter, Τoutube, Facebook 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter, Τoutube, Flickr 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Ηξιαλδία Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter, Flickr 
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 Πξσζππνπξγφο Twitter 

Κπβέξλεζε Twitter 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter 

Ηζιαλδία Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Facebook 

Ηζπαλία 

 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter 

Κπβέξλεζε Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter, Τoutube 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter, Τoutube 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter, Τoutube, Facebook 

Πξσζππνπξγφο Twitter 

Ηηαιία 

 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Flickr 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter, Τoutube, Facebook 

Τπνπξγείν Τγείαο Τoutube 

Κύπξνο 

 

Τπνπξγείν Παηδείαο Τoutube 

Κπβέξλεζε Twitter 

Λεηνλία 

 

Πξνεδξίαο Twitter, Τoutube 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter 

Κπβέξλεζε Twitter, Τoutube 

Πξσζππνπξγφο Flickr 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Twitter 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Twitter, Flickr, Τoutube 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter, Flickr, Τoutube 

Ληζνπαλία 

 

Κπβέξλεζε Twitter, Facebook 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Τoutube, Facebook 

Οιιαλδία 

 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Twitter, Facebook 

Κπβέξλεζε Twitter, Τoutube 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter, Facebook 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter, Facebook 

Πξσζππνπξγφο Flickr 

Οπγγαξία Κπβέξλεζε Twitter, Flickr 

Πνισλία 

 

Κπβέξλεζε Twitter, Facebook, Flickr 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter 

Πξφεδξνο Twitter, Τoutube, Flickr 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Flickr 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter, Τoutube, Facebook 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter, Τoutube, Facebook 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Twitter, Facebook, Τoutube 

Πνξηνγαιία Κπβέξλεζε Twitter, Facebook 

Ρνπκαλία 

 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Twitter, Τoutube, Facebook 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 

ινβαθία Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Τoutube, Facebook 

ινβελία 

 

Τπνπξγείν Παηδείαο Twitter 

Κπβέξλεζε Twitter 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Facebook 

νπεδία 

 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter, Flickr 

Σζερία Κπβέξλεζε Twitter, Facebook 
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Φηιαλδία 

 

Τπνπξγείν Τγείαο Twitter 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Twitter, Τoutube, Facebook 

Κπβέξλεζε Twitter, Flickr 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Twitter 

Πίλαθαο 1.5.: Παξνπζία ησλ θπβεξλεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηα ηέζζεξα πην δεκνθηιή κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κε βάζε ηνπο ππεξ-ζπλδέζκνπο 

παξαπνκπήο από ηνπο θεληξηθνύο ηζηνηόπνπο ησλ θπβεξλήζεσλ. 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί ρσξψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην Twitter (31 πεξηπηψζεηο),  ελψ ειάρηζηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο 

πνπ θάλνπλ ρξήζε κφλν ηνπ Facebook (3 πεξηπηψζεηο), ηνπ Τoutube (4 πεξηπηψζεηο) 

θαη ηνπ Flickr (2 πεξηπηψζεηο). Σν Twitter θαη ην Facebook ρξεζηκνπνηνχλ 

ηαπηφρξνλα 13 θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί ησλ ρσξψλ αλαθνξάο, ηελ ζηηγκή πνπ 13 

είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ην Twitter, ην Τoutube, θαη 

ην Facebook. Σνλ ζπλδπαζκφ Twitter, Τoutube, θαη Flickr ηνλ επηιέγνπλ 7 

πεξηπηψζεηο θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, ηελ ζηηγκή πνπ ηνλ ζπλδπαζκφ Twitter, 

Facebook, θαη Flickr ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ 2 απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο. Σν 

Twitter θαη ην Flickr ην ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα 4 πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ, ελψ 

ζηελ ρξήζε ηνπ Twitter θαη ηνπ Τoutube θαηαθεχγνπλ 6 πεξηπηψζεηο. Σέινο ηνλ 

ζπλδπαζκφ Τoutube θαη Facebook επηιέγνπλ 2 πεξηπηψζεηο, ελψ ζηελ ρξήζε θαη ησλ 

ηεζζάξσλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Twitter, Τoutube, Facebook θαη Flickr 

θαηαθεχγνπλ 11 πεξηπηψζεηο. Οη παξαπάλσ ζπλδπαζκνί θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία εκθαλίδνληαη ζηηο ππφ έξεπλα πεξηπηψζεηο, απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.5. 

πνπ αθνινπζεί. 
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πλδπαζκόο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ινγαξηαζκνί αλαθνξάο.  

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ θπβεξλεηηθώλ 

ινγαξηαζκώλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

ζπλδπαζκνύ. 

Twitter, Τoutube, Facebook, Flickr 11 

Twitter, Τoutube, Flickr 7 

Twitter, Τoutube, Facebook 13 

Twitter, Facebook, Flickr 2 

Youtube, Facebook 2 

Twitter, Flickr 4 

Twitter, Τoutube 6 

Twitter, Facebook 13 

Twitter 31 

Facebook 3 

Τoutube 4 

Flickr 2 

Πίλαθαο 1.6.: Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ησλ ηεζζάξσλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπο. 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ν Πίλαθαο 1.6. κε ηηο παξνπζίεο ζηα ηέζζεξα 

θνηλσληθά δίθηπα αλά ρψξα. Γηαπηζηψλνπκε φηη γηα ηνπο νθηψ ινγαξηαζκνχο ηεο 

κειέηεο, ζε 26 ρψξεο φπνπ παξαηεξείηαη θάπνηα παξνπζία ζε θάπνην απφ ηα ηέζζεξα 

ππφ κειέηε θνηλσληθά δίθηπα, ην Twitter επηθξαηεί θαζψο επηιέγεηαη απφ 87 

πεξηπηψζεηο θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Αθνινπζνχλ ην Facebook θαη ην Τoutube, 

πνπ εκθαλίδνληαη ζε 44 θαη 43 πεξηπηψζεηο αληίζηνηρα, ηελ ζηηγκή πνπ ην Flickr 

επηιέγνπλ κφιηο 36 νξγαληζκνί. Απφ πιεπξάο ρσξψλ, ε Βξεηαλία έρεη ηελ πςειφηεξε 

παξνπζία ζηα επηιεγκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο εκθαλίδεη 

ινγαξηαζκνχο ζε 26 πεξηπηψζεηο. Αθνινπζεί ε Πνισλία κε 19 θαη ε Ηζπαλία κε ηελ 

Λεηνλία κε 18. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε Βνπιγαξία, ε Κχπξνο, ε 

Οπγγαξία, ε Πνξηνγαιία, ε ινβαθία θαη ε Σζερία πνπ εκθαλίδνπλ ινγαξηαζκνχο ζε 

δχν πεξηπηψζεηο, ελψ ε Απζηξία θαηαγξάθεη κφλν κία πεξίπησζε. 
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 Twitter Facebook Τoutube Flickr ύλνιν 

Απζηξία 0 1 0 0 1 

Βέιγην 4 2 1 0 7 

Βνπιγαξία 1 1 0 0 2 

Γαιιία 7 3 2 2 14 

Γεξκαλία 5 1 4 0 10 

Γαλία 1 1 1 1 4 

Διιάδα 8 5 1 0 14 

Δζζνλία 2 3 2 1 8 

Βξεηαλία 8 5 7 6 26 

Ηξιαλδία 5 0 0 1 6 

Ηζιαλδία 0 1 0 0 1 

Ηζπαλία 8 3 5 2 18 

Ηηαιία 2 1 3 1 7 

Κύπξνο 1 0 1 0 2 

Λεηνλία 8 1 5 4 18 

Ληζνπαλία 1 2 1 0 4 

Οιιαλδία 5 3 1 1 10 

Οπγγαξία 1 0 0 1 2 

Πνισλία 7 4 5 3 19 

Πνξηνγαιία 1 1 0 0 2 

Ρνπκαλία 2 2 2 1 7 

ινβαθία 0 1 1 0 2 

ινβελία 3 1 0 0 4 

νπεδία 2 0 0 1 3 

Σζερία 1 1 0 0 2 

Φηιαλδία 4 1 1 1 7 

ύλνιν 87 44 43 26 200 

    Πίλαθαο 1.7.: Ο αξηζκόο ησλ θπβεξλεηηθώλ ινγαξηαζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θάζε  έλα 

από ηα ηέζζεξα θνηλσληθά δίθηπα, αλά ρώξα. 

 

Σέινο αθνινπζεί ν Πίλαθαο 1.7. κε ηνπο αξηζκνχο ινγαξηαζκψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη αλά ππνπξγείν ζηα ηέζζεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο κειέηεο, 

θαζψο θαη ην ρήκα 1.1. κε ηηο επηκέξνπο θαηαλνκέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα ηέζζεξα 

κέζα αλά θαηεγνξία ινγαξηαζκψλ.  Δληνπίδνπκε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο παξνπζίεο ηηο 

έρνπλ νη θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί θαη ηα ππνπξγεία εμσηεξηθψλ (41 θαη 46 

αληίζηνηρα). Αληίζεηα παξαηεξείηαη κεγάιε νκνηνγέλεηα ζε φ,ηη αθνξά ηα άιια πέληε 

ππνπξγεία θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πξνέδξσλ θαη ησλ πξσζππνπξγψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ απφ 17 κέρξη 21 παξνπζίεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ κέζσλ αλά 

θαηεγνξία ινγαξηαζκψλ, βιέπνπκε φηη παληνχ πξνεγείηαη ην Twitter, ελψ αθνινπζεί 

ην Facebook, εθηφο απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ πνπ αθνινπζεί ην Τoutube. 
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 Twitter Facebook Τoutube Flickr ύλνιν 

Κπβέξλεζε 18 10 8 5 41 

Πξσζππνπξγόο -

Πξόεδξνο 
9 3 4 5 21 

Τπνπξγείν 

εμσηεξηθώλ 
17 12 10 7 46 

Τπνπξγείν 

νηθνλνκηθώλ 
8 4 5 3 20 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο 
8 5 4 1 18 

Τπνπξγείν 

πεξηβάιινληνο 
9 2 4 2 17 

Τπνπξγείν παηδείαο 10 5 4 1 20 

Τπνπξγείν πγείαο 8 3 4 2 17 

ύλνιν 87 44 43 26 200 

Πίλαθαο 1.8.: Αξηζκνί ινγαξηαζκώλ αλά ππνπξγείν ζηα ηέζζεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

 

 

ρήκα 1.1.: Οη επηκέξνπο θαηαλνκέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα ηέζζεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

αλά θαηεγνξία ινγαξηαζκώλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν 

Σν θνηλσληθό δίθηπν Twitter σο κέζν 

πξνώζεζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ηηο κέξεο καο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηηο 

θπβεξλήζεηο, ηεο αμηνπνίεζεο φισλ ησλ πηζαλψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ πνιηηψλ, 

αζρέησο ηνπ πφζν αλαιθάβεηνη, θησρνί ή απνκνλσκέλνη είλαη (UN, 2012). Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζην Twitter ινγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ππνδαχιηζεο 

ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ. Σν Twitter πξνζθέξεη ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ηε 

δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηνχλ παξάιιεια κε ηα άιια κέζα, σο έλα επηπξφζζεην 

θαλάιη επηθνηλσλίαο. Μέζσ ηνπ θαλαιηνχ απηνχ, γίλεηαη δπλαηή ε δεκνζίεπζε 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ ηχπν, θαζψο θαη άιισλ επίζεκσλ αλαθνηλψζεσλ, πνπ  

ζπκβάιινπλ ζηελ δηάδνζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνζηνιή ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ 

πιεξνθνξηψλ.  

Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ Twitter ζηηο 

θπβεξλήζεηο, αλαθέξνληαη ε πξνζέιθπζε ηεο ζπκκεηνρήο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

πνιηηψλ, ε πξνηξνπή πξνο ζπδήηεζε θαη δηαβνχιεπζε, ε θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ ηεο 

θνηλήο γλψκεο πάλσ ζηελ δηακφξθσζε ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο, ε επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζε πεξηπηψζεηο άκεζεο αλάγθεο θαζψο θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δηπισκαηίαο (Mergel, 2012 (a)). Ζ ρξήζε ηνπ Twitter θαη 

ησλ άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην δηαθαλείο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ εληζρχεη 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, ελζαξξχλνληαο θαη αλαδσππξψλνληαο ην δηάινγν 

αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλνηθνδφκεζε ελφο 

θιίκαηνο αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο (Chadwick, 2009, Drogkaris θ.ά., 2010, Mergel, 

2012 (a), Mergel θ.ά., 2009).  

Οη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ Wigand (2010), θαηαθεχγνπλ 

ζην Twitter θαζψο ην ζεσξνχλ σο έλα απνηειεζκαηηθφ, ιεηηνπξγηθφ, δηαρξνληθφ θαη 

πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πνιίηεο. Έηζη, 

ελαξκνληδφκελεο κε ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη θπβεξλήζεηο ζε φιν 

θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηνπ Twitter ζηα κέζα 

πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, νχησο ψζηε λα 
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κεγηζηνπνηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ web 2.0, 

(Sivarajah & Irani, 2012).  

 

2.1 Οι κοινωνικέρ διαζςνδέζειρ ζηο Twitter 

ηηο κέξεο καο ην Twitter απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή ππεξεζία microblogging 

θαη κηα απφ ηηο πην δξαζηήξηεο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο ζηνλ θφζκν, κε 135,000 

θαηλνχξηνπο ρξήζηεο θαζεκεξηλά. Σν Twitter απνηειεί κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν 

δξαζηήξηεο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο ζηνλ θφζκν, ελψ ην 77% ησλ ινγαξηαζκψλ 

αλήθεη ζε ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ Ζ.Π.Α (Vincezini, 2013, Shi θ.ά., 2014, 

Statistic Brain, 2014, Twitter, 2014).  Ζ δπλακηθή πνπ εκθαλίδεη ην ζπγθεθξηκέλν 

κέζν ζηελ απνδνρή θαη πηνζέηεζε ηνπ απφ κηα ηαρχηαηα δηεπξπλφκελε θνηλφηεηα 

ελεξγψλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην αλάγνπλ ζε έλα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν κέζν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δπηπξνζζέησο είλαη αμηνζεκείσηε ε δηείζδπζε πνπ εκθαλίδεη 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 55-64 εηψλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ σο ηελ νκάδα πνπ απφ 

ην 2012 εκθαλίδεη ηνπο ηαρχηεξνπο ξπζκνχο πηνζέηεζεο ηνπ κέζνπ (Vincezini, 2013). 

Σν Twitter σο έλα απνηειεζκαηηθφ θαη θαηλνηφκν κέζν επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο,  κεηαμχ άιισλ πηνζεηείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ λένπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο, απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο 

ηνπο θαη απφ ηα κέιε ησλ θνηλνβνπιίσλ θαη ηνπο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, 

(Heymans, 2010, Mergel, 2012 (a)). Μηα ηδηαηηέξσο ειπηδνθφξα πηπρή απνηειεί ην 

γεγνλφο πσο ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη πνιηηηθνί αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε έλα θνηλφ 

πιαίζην, θάλνληαο ρξήζε κελπκάησλ παξφκνηνπ κεγέζνπο, κε νκνίνπ ηχπνπ 

δηαιεθηηθή θαη κε παξφκνηεο εμσηεξηθέο αλαθνξέο, θαηαθεχγνληαο ζπρλά ζηε ρξήζε 

ηνπ ίδηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα hashtags θαη ηηο αλαδεκνζηεχζεηο (retweets) (Barbera θ.ά, 

2013).  
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2.1.1 Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Twitter σο κέζν 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ε δπλακηθή πνπ απηό 

εκθαλίδεη   

Ο φξνο microblogging αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή blog (ηζηνινγίνπ) κέζσ ηεο 

νπνίαο επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκνζηεχνπλ ζχληνκεο αλαξηήζεηο ππφ ηε 

κνξθή θεηκέλνπ - text, επηθνηλσλψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κε ηνπο θίινπο ηνπο 

θάλνληαο ρξίζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, κέζσ ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ζπζθεπψλ, άκεζσλ 

κελπκάησλ, θαη δηαθφξσλ ηδίνπ ηχπνπ εθαξκνγψλ (Edman, 2007, Mergel, 2012 (a), 

Miller, 2008). Οη πιαηθφξκεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο κηα 

πξνζβάζηκε θφξκα επηθνηλσλίαο, θαζηζηψληαο ηνπο ηθαλνχο λα δεκνζηεχνπλ θαη λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ηηο απφςεηο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο (Java θ.ά., 2007). Ζ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο πηνζέηεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απνηειεί κηα γεληθεπκέλε ηάζε πνπ 

δχλαηαη λα αιιάμεη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ, ηφζν ζε δηαπξνζσπηθφ φζν θαη 

ζε θνηλσληθφ επίπεδν (Ellison θ.ά., 2009).  Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην 

Twitter, ην Facebook, ην YouTube θαη ην Flickr δνκνχληαη σο ακθίδξνκα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο (Huvila, 2013), απνηειψληαο γηα ηνπο δηαθφξνπο νξγαληζκνχο ρξήζηκα 

εξγαιεία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εληζρχζνπλ ηνλ δηάινγν κε ηνπο πνιίηεο, 

παξέρνληαο ηνπο ηαπηφρξνλα ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ έλαλ πην επξχ θνηλσληθφ 

θαη ζπκκεηνρηθφ ραξαθηήξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη νξγαληζκνί νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηείλνπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηα νθέιε θαη ηελ δπλακηθή πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Effing θ.ά., 2011). 

Δπηπξνζζέησο, ε ακεζφηεηα πνπ δηαθξίλεη ην Twitter έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

δηαξθή θαη ζηαζεξή ξνή ελεκέξσζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ ιηηνχ απηνχ ηχπνπ 

κελπκάησλ, ε ζεκαηνινγία ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη απφ ηελ εηδεζηνγξαθία θαη ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, φπσο ν αθηηβηζκφο θαη νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, σο ηηο ζπδεηήζεηο ζε ζέκαηα παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο κε 

ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ δσή θαζψο θαη ηελ 

παξάζεζε ππεξζπλδέζκσλ ζρεηηθψλ κε ην εθάζηνηε πεξηερφκελν. Οη ρξήζηεο 

θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε ηνπ Twitter έηζη ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

επηθνηλσλία, ζηελ αλαδήηεζε θαηεπζχλζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζε 
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δηαθνξέο κνξθέο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Με ηελ ρξήζε ηνπ Twitter, ηνπο 

παξέρεηαη ηφζν ε δπλαηφηεηα εξσηαπνθξίζεσλ φζν θαη ε δπλαηφηεηα 

επηζεκνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο δηαθφξσλ ηδεψλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάδξαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε ηνπο άιινπο.  Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ην Twitter ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

δηαθνξεηηθψλ θαη ζπλνπηηθψλ ηδεψλ (Meyer θ.ά., 2011, Grosseck & Holotescu, 2008,  

Marwick & Boyd, 2010, Poblete θ.ά., 2011). 

Ο Hermida (2010) θάλνληαο κηα πεξηγξαθή ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ εηδήζεσλ ζην Twitter, έθαλε ιφγν γηα ηελ χπαξμε ελφο “πεξηβάιινληνο 

δεκνζηνγξαθίαο”, κέζα ζην νπνίν παξέρεηαη θαηαθεξκαηηζκέλν κίγκα πιεξνθνξηψλ, 

δηαθψηηζε θαη ςπραγσγία θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε θνηλσληθήο 

ζπλείδεζεο.  χκθσλα κε ηνπο Sakaki θ.ά., (2010), ππήξμαλ νξηζκέλεο κνξθέο 

πεξηπηψζεσλ ζην Twitter, νπνχ νη ρξήζηεο είραλ αλαιάβεη λα παίμνπλ ην ξφιν ησλ  

“αηζζεηήξσλ” θνηλσληθψλ εηδήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν σο έλα θαλάιη 

αλαγγειίαο ζεκαληηθψλ λέσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξείρεην ζπλερήο ξνή δεδνκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ.   

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Twitter σο κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο βαζίδεηαη ζηελ 

απιή παξαδνρή πσο „νη άλζξσπνη δηαθαηέρνληαη απφ ηελ αέλαε αλάγθε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, θαη ην Twitter έξρεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάγθε 

απηή κε ηνλ πην απιφ θαη εχιεπην ηξφπν‟ (Twitter, 2009). Μέζσ ησλ αλαξηήζεσλ νη 

ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα απαληάλε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά εξσηήκαηα ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ή ηη πξαγκαηηθά έρεη ζπκβεί 

(“What‟s happening”) θαζψο θαη ηη θάλεη θάπνηνο ηελ δεδνκέλε ζηηγκή  (“What are 

you doing now?”) (Chu θ.ά., 2010, Naveed θ.ά., 2011, Sousa θ.ά., 2010). Απφ ην 

2009 παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε ζην βαζηθφ εξψηεκα απφ ην ηη θάλεη θάπνηνο ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή ζην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Με βάζε απηή ηελ αιιαγή, ην κέζν 

κεηαιιάζζεηαη νπζηαζηηθά απφ έλαλ πξνζσπνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ηζηφηνπν, 

ζε κηα πιαηθφξκα δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ (Chu θ.ά., 2010) θαη κεηαηξέπεηαη απφ 

κηα θνξεηή ππεξεζία ελεκεξψζεσλ κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία κε θίινπο θαη άιινπ 

είδνπο επαθέο (Kirilenko θ.ά., 2015 ζει. 93) ζε έλα κέζν δεκνζίεπζεο αλαξηήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ κηα επξεία γθάκα δεηεκάησλ, αλζξψπσλ θαη γεγνλφησλ πνπ 

πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ (Stone, 2009). Πξάγκαηη έλα πνζνζηφ 63% 
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ησλ ρξεζηψλ ππνζηεξίδεη πσο ην ελ ιφγσ κέζν απνηειεί πεγή πιεξνθφξεζεο γη' 

απηνχο (Digital Marketing, 2015).  

ην Twitter, ε ζεκαηηθή ησλ αλαξηήζεσλ θαηά θχξην ξφιν ζρεηίδεηαη κε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ κε ελεκεξψζεηο πνπ ηνπο 

αθνξνχλ πξνζσπηθά, φπσο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνπο νηθείνπο ηνπο, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ 

εξγαζία. Δπηπξφζζεηα ηα κελχκαηα πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ δεκνζίεπζε εηδήζεσλ θαη αξζξνγξαθίαο, δηάθνξα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ δηαθήκηζε, θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε 

ζπδεηήζεηο φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο απφςεσλ κε άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο παξαηεξεηέο (Java θ.ά., 2007, McFedries, 2007, Meyer θ.ά., 2011, 

Zhao & Rosson, 2009). Μέζσ ησλ αλαξηήζεσλ, νη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα 

αλαδεηνχλ γλψζε θαη εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο, γεγνλφο πνπ ηνπο παξέρεη αθφκα 

έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ηφζν κε ηνπο θίινπο ηνπο, φζν θαη κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν (McFedries, 2007). Οη Zhao & Rosson (2009, ζει.243) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα πην “ζπλαηζζεκαηηθά” απφ ηελ θχζε ηνπο άηνκα εκθαλίδνληαη 

λα θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν, κε 

ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ έλα κεγαιχηεξν επίπεδν παξνπζίαο ζηνλ θπβεξλνρψξν, 

ηζρπξνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ παξνπζία ηνπο “εθεί έμσ”. 

Απφ ην 2006 πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε σο κηα λέα πιαηθφξκα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Krishnamurthy θ.ά, 2008), ην Twitter κπήθε άκεζα ζε θάζε ηαρχηαηεο 

αλάπηπμεο θεξδίδνληαο γξήγνξα πςειφ βαζκφ δεκνθηιίαο θαη ζπλερίδεη λα 

εμειίζζεηαη κε φιν θαη απμαλφκελνπο ξπζκνχο σο έλα θαιά δνκεκέλν ζχζηεκα 

παξνρήο πιεξνθφξεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Shi θ.ά., 2014). Σν 2015 έθηαζε ζηελ 

8ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζχκθσλα κε ην εγθπξφηαην 

Alexa.com, πνπ θαηαηάζζεη ηνπο ηζηνηφπνπο παγθνζκίσο κε βάζε ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ηνπο (Alexa, 2015). Μέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014, νη εγγεγξακκέλνη 

ρξήζηεο ζην κέζν ήηαλ πάλσ απφ 645,750,000 παγθνζκίσο, θηάλνληαο κέζα ζηνλ 

Απξίιην ηνπ 2015 θνληά ζην δηζεθαηνκκχξην (DMR, 2015), απφ ηνπο νπνίνπο νη 

κεληαίνη ελεξγνί ρξήζηεο αλέξρνληαλ ζε 288 εθαηνκκχξηα (Twitter, 2015), θηάλνληαο 

ηα 316 εθαηνκκχξηα ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο (Digital Marketing, 2015). Σνλ Ηνχλην 

ηνπ 2014 νη ρξήζηεο ζπλνιηθά αλαξηνχζαλ θαηά κέζν φξν 58 εθαηνκκχξηα κελχκαηα 
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(tweets) αλά κέξα, αξηζκφο πνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 αλήιζε ζε 500 εθαηνκκχξηα 

(DMR, 2015). Απνηειεί γεγνλφο πσο κέζα ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, νη 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ, ηε ζηηγκή πνπ ε εκεξήζηα παξαγσγή 

κελπκάησλ ζρεδφλ δεθαπιαζηάζηεθε. Αξρηθά ρξεηάζηεθαλ 3 ρξφληα,  2 κήλεο θαη κία 

κέξα γηα λα αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά έλα δηζεθαηνκκχξην κελχκαηα (Social Times, 

2013), ηε ζηηγκή πνπ ζηηο κέξεο καο νη ρξήζηεο ρξεηάδνληαη κφλν ηέζζεξηο εκέξεο γηα 

ηελ απνζηνιή ηνπ ηδίνπ αξηζκνχ κελπκάησλ (Twitter, 2015). Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Twitter ππνζηεξίδνληαη πάλσ απφ 35 γιψζζεο (Twitter, 2015), κε πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηελ αγγιηθή θαη ηελ ηαπσληθή (Smith, 2015). Οη κεηαβνιέο απηέο 

απνδεηθλχνπλ ηελ ηαρχηαηε πηνζέηεζε ηνπ κέζνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Έηζη ην Twitter αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ππφ φξνπο ζπκκεηνρήο λέσλ ρξεζηψλ, 

ρξεζηηθφηεηαο θαη δεκνηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ηεξάζηηα αχμεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ παξαγσγή κελπκάησλ αλά εκέξα, απνδεηθλχεη ηελ δπλακηθή πνπ 

παξνπζηάδεη ην κέζν ζην λα δεκνζηεχεη θαη λα δηακνηξάδεη πιεξνθνξίεο. ρεηηθά κε 

ηε δπλακηθή ηνπ Twitter ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη απφ ηνλ Mason (2013).   

 

2.2.2 Σα βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα εξγαιεία 

ηνπ  Twitter   

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ζην Twitter, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο 

πξνζσπηθψλ πξνθίι. Οη ρξήζηεο κεηαμχ άιισλ, κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι 

ηνπο, κπνξεί λα επηιέμνπλ ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη λα γίλνπλ 

αθφινπζνη (followers) ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή δελ ππφθεηηαη ζε θάπνηνπ είδνπο 

πεξηνξηζκνχο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ απαηηείηαη θακία έγθξηζε απφ ηνπο ρξήζηεο 

(Weng θ.ά., 2010). Οη θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο ζην Twitter ιακβάλνπλ ρψξα ππφ ηελ 

κνξθή ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ (followings). Ζ δηθηπαθή απηή 

δνκή πνπ βαζίδεηαη ζηνπο αθνινχζνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

εθηεηακέλσλ δηθηπαθψλ δνκψλ (Yang & Counts, 2010). Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε 

επηινγή ησλ αθνινχζσλ είλαη ε βαζηθή ιεηηνπξγία πάλσ ζηελ νπνία είλαη δνκεκέλν 

ην Twitter σο θνηλσληθφ δίθηπν, θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο  Hutto θ.ά., (2013, ζει.821) 

νη αθφινπζνη απνηεινχλ ην βαζηθφ δνκηθφ ζπζηαηηθφ ζην ελ ιφγσ κέζν.  

Έλαο ρξήζηεο εθηφο απφ ην λα αθνινπζεί άιινπο ρξήζηεο, κπνξεί λα 

αθνινπζείηαη θαη απφ άιινπο (followings). πλεπψο νη αθφινπζνη ελφο ρξήζηε είλαη 
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νη ρξήζηεο πνπ επηιέγνπλ λα δέρνληαη ηηο αλαξηήζεηο ηνπ (Shi θ.ά., 2014, Yardi θ.ά., 

2010). Σν γεγνλφο φηη ην λα αθνινπζεί θάπνηνο ρξήζηεο έλαλ άιινλ ζην Twitter 

απνηειεί κηα ελέξγεηα πνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνπ είδνπο έγθξηζε απφ θακία εθ ησλ 

δχν πιεπξψλ, θάλεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ζρέζε κηα  ζρεηηθά αλνηθηή δηαδηθαζία (Shi 

θ.ά., 2014). Δπηπξνζζέησο, απηήο ηεο κνξθήο ε ζρέζε κπνξεί λα είλαη εηεξνβαξήο, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη έλαο ρξήζηεο πνπ αθνινπζείηαη απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε δελ 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη απηφο αθφινπζνο ηνπ άιινπ ρξήζηε (Kwak θ.ά., 2010). Καηά 

ζπλέπεηα, ε ζρέζε ησλ αθνινχζσλ δελ είλαη απαξαηηήησο ακνηβαία (Hargittai θ.ά., 

2012) θαη δελ πξνζνκνηάδεη ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ή ζηηο δηαζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε άιινπ ηχπνπ 

θνηλσληθά δίθηπα φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Facebook (Shi θ.ά., 2014). Πξνεγνχκελεο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβαηφηεηα. Οη 

Java θ.ά. (2007), κειεηψληαο δίθηπα ρξεζηψλ βξήθαλ φηη πθίζηαηαη πςειφο βαζκφο 

ζπζρέηηζεο θαη ακνηβαηφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ χπαξμε ακνηβαίαο νηθεηφηεηαο 

αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν Kwak (2010) παξαηήξεζε φηη κφλν 

έλα πνζνζηφ 22,1% ησλ ρξεζηψλ δηαηεξνχλ ακνηβαίεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Μηα βαζηθή εηθφλα γηα ηα ελδηαθέξνληα θαη ην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε 

κπνξεί λα αλαθηεζεί απφ ηελ αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε ηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη νη αλαξηήζεηο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απηφο αθνινπζεί (Meeder 

θ.ά., 2011). ην πξνθίι θάζε ρξήζηε ππάξρνπλ θαηάινγνη ππφ κνξθή ιίζηαο κε ηα 

άηνκα πνπ ηνλ αθνινπζνχλ ή  αθνινπζνχληαη απφ απηφλ (Kwak θ.ά., 2010).  ην 

Twitter ην λα αθνινπζεί έλαο ρξήζηεο „A‟ έλαλ άιιν ρξήζηε „B‟, ζεκαίλεη φηη ν „Α‟ 

σο αθφινπζνο ηνπ „Β‟ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ. Χο επαθφινπζν 

ηεο παξαπάλσ ζρέζεο, νη αλαξηήζεηο ηνπ „Β‟ ζα εκθαλίδνληαη ζην πξνθίι ηνπ „Α‟. 

Δπηπξνζζέησο ν „B‟ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηέιλεη απεπζείαο κελχκαηα ζηνλ „Α‟. 

Δπνκέλσο, νη αθφινπζνη ελφο ρξήζηε είλαη απηνί πνπ ηνλ επηιέγνπλ ψζηε λα κπνξνχλ 

λα δέρνληαη ηηο αλαξηήζεηο (tweets) πνπ απηφο θάλεη.  

Οη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Twitter, φπσο ην λα αθνινπζνχλ ή λα 

αθνινπζνχληαη απφ άιινπο θαη ην λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ησλ άιισλ 

κέζσ ησλ αλαθνξψλ (mentions) ή ησλ απνθξίζεσλ (replies) ζε απηέο, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ππφ ηε 

κνξθή κηθξψλ ή κεγάισλ δηθηχσλ (Pew Internet Research, 2014). Ζ κνξθή ησλ 
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θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

κειψλ ζην Twitter είλαη “κε ζπκκεηξηθή” (asymmetric) (Grant θ.ά., 2010, Hargittai & 

Litt, 2012) αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη κε άιινπο “παξαδνζηαθνχο” ηχπνπο δηθηχσλ 

(Poblete θ.ά., 2011) ή άιια θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Facebook ή ην  MySpace. 

πλεπψο ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο αθνινχζνπο θαη ηνπο αθνινπζνχκελνπο είλαη 

θαηεπζπληηθή (directed) (Shi θ.ά., 2014). Σα δίθηπα απηά παξνπζηάδνπλ πςειή 

αζπκκεηξία ζηελ θαηαλνκή ησλ αθνινχζσλ θαη ρακειφ πνζνζηφ ακνηβαίσλ, δηπιήο 

θαηεχζπλζεο δηαζπλδέζεσλ (reciprocal  ties) (Bakshy (a) θ.ά., 2011, Huberman θ.ά., 

2009, Kwak θ.ά., 2010). Οη Weng θ.ά., (2010), ππνζηεξίδνπλ φηη ε χπαξμε 

ακνηβαηφηεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο φηαλ πθίζηαηαη, κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην 

θαηλφκελν ηεο “νκνθηιίαο” (homophily), ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα δίθηπα είλαη 

νκνγελνπνηεκέλα ππφ ην πξίζκα ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκπεξηέρνληαη κέζα ζε απηά (McPherson θ.ά., 

2001 ζει.415). Ζ δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο θνηλφηεηαο απφ αθνινχζνπο, ππνδειψλεη 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα δίθηπν απνηεινχκελν απφ θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο, 

κε αξθεηέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη επηξξνή (Hutto θ.ά., 2013). 

ην Twitter νη ρξήζηεο κπνξνχλ κεηαμχ άιισλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη ζηηο αλαξηήζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ, επηηξέπνληάο ηελ 

κφλν ζε νξηζκέλνπο ρξήζηεο ηεο επηινγήο ηνπο ή ελαιιαθηηθά λα επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ κέζνπ (Edman, 2007). Ζ κεγαιχηεξε 

πιεηνςεθία ησλ ινγαξηαζκψλ ζην ελ ιφγσ κέζν έρεη δεκφζην ραξαθηήξα, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη είλαη πξνζβάζηκνη απφ φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζε απηφ 

(Marwick & Boyd, 2010). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, κεξηθνί ρξήζηεο ηπγράλεη λα 

αθνινπζνχλ ιίγνπο ρξήζηεο, ηε ζηηγκή πνπ άιινη αθνινπζνχλ ρηιηάδεο. Μεηαμχ ησλ 

πην δεκνθηιψλ ινγαξηαζκψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί δηαθφξσλ 

δηαζεκνηήησλ, πνιηηηθψλ θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (Meeder θ.ά., 2011).  

Μεξηθνί αθνινπζνχλ κφλν ρξήζηεο πνπ γλσξίδνπλ πξνζσπηθά, ελψ άιινη 

αθνινπζνχλ δηαζεκφηεηεο ή άιινπο ρξήζηεο πνπ ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Boyd 

θ.ά., 2010). Απηνχ ηνπ ηχπνπ, ε ζε κεγάιν βαζκφ αζχκκεηξε θαηαλνκή 

θαηαγξάθεηαη επίζεο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αθνινχζσλ.  Έηζη, πθίζηαληαη 

ινγαξηαζκνί πνπ θαηαγξάθνπλ ηεξάζηην αξηζκφ αθνινχζσλ, ελψ άιινη (ε 

πιεηνςεθία ησλ ινγαξηαζκψλ) αθνινπζνχληαη απφ πνιχ ιίγνπο ρξήζηεο (Bakshy (b) 

θ.ά., 2011, Huberman θ.ά., 2009, Kwak θ.ά., 2010). Σν ίδην ην κέζν παξαθηλεί ηα 
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κέιε λα αθνινπζήζνπλ άιινπο, δηακνξθψλνληαο κηα ιίζηα κε πξνηεηλφκελνπο 

ρξήζηεο θαηά πεξίζηαζε. (Meeder θ.ά., 2011).  

Σν Twitter κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ, ζπλδξάκεη ζηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, κέζσ ηεο απνζηνιήο απεπζείαο κελπκάησλ (direct messages)   

πνπ πξννξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο. Ζ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Twitter βαζίδεηαη ζηελ ζρεηηθή νξνινγία πνπ έρεη επηθξαηήζεη, θαη αληαπνθξίλεηαη 

ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ. Έηζη, ε δεκηνπξγία ελφο κελχκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξήζηε θαιείηαη “αλαθνξά” (mention). Οη αλαθνξέο ζε άιινπο ρξήζηεο (mentioning) 

απνηεινχλ έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν έθζεζεο ζε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ρξήζηεο, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο. Παξ' 

φια απηά, νη αλαθνξέο δελ απνηεινχλ απαξαίηεηα κηα άκεζε απφθξηζε ζε θάπνηνλ 

άιιν ρξήζηε.  ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο „A‟ αλαθεξζεί ζηνλ ρξήζηε „B‟, ηφηε ν 

„A‟ ζπληάζζεη κηα αλάξηεζε (tweet) πνπ πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ „B‟ κε πξφζεκα 

ην ζχκβνιν @ (@username) σο ζψκα ηνπ κελχκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν κέζα 

ζε απηφ. 

Ο φξνο απφθξηζε (@reply), αλαθέξεηε ζε αλαξηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ απνθξίζεσλ, φηαλ ν ρξήζηεο 

„A‟ απνθξίλεηαη ζηνλ ρξήζηε „B‟, ηφηε ν „A‟ δεκνζηεχεη κηα αλάξηεζε πνπ μεθηλά κε 

ην φλνκα ηνπ „B‟ κε πξφζεκα ην @ (@username). Οη απνθξίζεηο (@replies) 

εκθαλίδνληαη κφλν  ζηηο ελεκεξψζεηο (timeline) ελφο ηξίηνπ ρξήζηε „C‟, φηαλ απηφο 

επηιέμεη λα αθνινπζήζεη ηφζν ηνλ δεκηνπξγφ ηεο αξρηθήο αλάξηεζεο ρξήζηε  „A‟, 

φζν θαη ηνλ απνδέθηε ηεο αλαθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ αλάξηεζε, ρξήζηε „B‟. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη θαη νη δχν πην πάλσ ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ην „@‟ σο 

αλαγλσξηζηηθφ ζχκβνιν, αθνινπζνχκελν απφ ηελ ηαπηφηεηα (id) ηνπ ρξήζηε 

αλαθνξάο.              

 Δθηφο απφ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλζέηνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ αλαξηήζεηο 

(tweets) ησλ 140 ραξαθηήξσλ (κε κέζν φξν 11 ιέμεηο αλά κήλπκα (O‟Connor θ.ά, 

2010)), νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεκνζηεχνπλ αλαξηήζεηο θαη 

πεξηερφκελν πξνεξρφκελν απφ άιινπο ρξήζηεο ή πεγέο, κηα δηαδηθαζία πνπ 

νλνκάδεηαη “retweet”. Ζ αλαδεκνζίεπζε απνηειεί γηα ηνπο ρξήζηεο κηα εμαηξεηηθή 

δπλαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε αλαξηήζεσλ πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο  θαη 
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ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηελ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κέζσ ηεο εθζέζεσο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλα λέν αθξναηήξην. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε 

πηζαλφηεηα έθζεζεο πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ζην αξρηθφ κήλπκα (Boyd θ.ά., 2010),  

γεγνλφο πνπ έρεη σο  ζπλεπαθφινπζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (Shi θ.ά.,. 2014). Ζ ελέξγεηα ηεο αλαδεκνζίεπζεο αλαξηήζεσλ, δχλαηαη 

λα ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηελ αλάξηεζε επηπξφζζεηνπ πεξηερνκέλνπ ελζσκαησκέλνπ 

είηε πξηλ είηε κεηά απφ ην αξρηθφ κήλπκα, νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ζρνιηαζκφο 

ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο ή ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ (Boyd θ.ά., 2010). Ζ 

αλαδεκνζίεπζε απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε ιεηηνπξγία, θαζψο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

άκεζα θαη ζε έλα κφιηο βήκα (Anger & Kittl, 2011, Kim θ.ά., 2014). Οη Rudat & 

Buder (2015) ππνζηεξίδνπλ φηη νη αλαδεκνζηεχζεηο ησλ αλαξηήζεσλ απνηεινχλ έλαλ 

εχθνιν θαη ηαρχηαην ηξφπν δηάρπζεο ησλ αξρηθψλ κελπκάησλ, ελψ νη Boyd θ.ά. 

(2010) ηνλίδνπλ φηη δελ απνηεινχλ κφλν κηα κνξθή δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά 

θαη έλα κέζν ζπκκεηνρήο ζε επξχηεξν (κε ζπγθεληξσηηθήο κνξθήο) δηάινγν. 

Σέινο, ν φξνο “hashtag” πνπ ζπκβνιίδεηαη κε „#‟ αθνινπζνχκελν απφ 

νπνηαδήπνηε ιέμε θιεηδί, αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ 

αλαξηήζεσλ κε βάζε ηε ιέμε θιεηδί, επηηξέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηνπο ρξήζηεο 

ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ κελπκάησλ κε δεδνκέλα ηχπνπ metadata (Conover θ.ά., 2011). Οη 

ρξήζηεο επηπξφζζεηα κπνξνχλ κέζα απφ ην κεραληζκφ αλαδήηεζεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ην ίδην ην κέζν, λα αλαδεηνχλ άιινπο ρξήζηεο ή δεκνζηεχζεηο, θαζψο θαη 

λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε νκάδεο ζπδεηήζεσλ δεκνθηιψλ ζεκάησλ. Δπίζεο ηνπο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο θαη 

θαηαγξαθήο ηνπο ζε ιίζηεο (Hargittai & Litt, 2012, Kwak θ.ά., 2010, Sousa θ.ά. 

2010). Δπηπξνζζέησο, έκκεζα ελδηαθεξφκελνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ απμάλνπλ 

ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κέζνπ, φπσο ε δπλαηφηεηα ρνξεγηψλ ή ε θαηάηαμε ησλ 

ρξεζηψλ κε βάζε ηελ επηξξνή ηνπο (Hargittai & Litt, 2012). Αλαθεθαιαηψλνληαο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ Sousa (Sousa θ.ά., 2010), ζηνλ θφζκν ηνπ Twitter, ηα θνηλσληθά 

δίθηπα κνξθνπνηνχληαη κέζσ ησλ ζρέζεσλ ησλ αθνινχζσλ, ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ 

ησλ κελπκάησλ (retweets), ησλ απνθξίζεσλ (@replies) θαη ησλ #hashtags. 

Με ην ρξφλν, νη ρξήζηεο νηθνδνκνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ηζηνξηθφ 

αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. πρλή είλαη θαη ε απνζηνιή άκεζσλ 

κελπκάησλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ απνδεθηψλ ηνπο, παξά 
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ην γεγνλφο φηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο (spammers) 

(Egele θ.ά., 2013). Οη αλαξηήζεηο (tweets), πνπ εκθαλίδνληαη ζηα πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ κε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά (απφ ην λεψηεξν πξνο ην παιαηφηεξν) 

(Hargittai & Litt, 2012), δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο πνπ παξαπέκπνπλ ζε 

πεξηερφκελν άιισλ κέζσλ ή ηζηνηφπσλ ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο ζηηο αλαξηήζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα επηζπλάπηεηαη πιηθφ πνιπκέζσλ (multimedia), φπσο βίληεν θαη 

θσηνγξαθίεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ε δπλαηφηεηα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

παξαθάκςνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 140 ραξαθηήξσλ, θαηαθεχγνληαο ζην θαηά 

πεξίζηαζε πινχζην πεξηερφκελν πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην εθάζηνηε πιηθφ 

πνιπκέζσλ. Δπηπξνζζέησο, ζηηο αλαξηήζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο επηζχλαςεο 

URLs, ψζηε λα γίλεηαη δπλαηή ε άκεζε πξφζβαζε ζε εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ. Δπεηδή ηα URLs ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη αξθεηά καθξνζθειή, νη ρξήζηεο θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε 

ηερληθψλ ζχκπηπμεο, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζπληνκφηεξσλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ (Boyd θ.ά., 2010). Δπηπιένλ, ην Twitter επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο ην ζπλδπαζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε άιια θνηλσληθά δίθηπα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν νη ρξήζηεο κέζα απφ ην Twitter, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηα πξνθίι 

πνπ δηαηεξνχλ ζην Flickr, ζην YouTube, ζην Facebook, ζηα δηάθνξα blogs, ή ζε 

φπνην άιιν δηαδηθηπαθφ κέζν δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ ηπγράλεη λα είλαη κέιε 

(Mergel, 2012 (a)).  

Μειεηψληαο ηελ δηθηπαθή δνκή ζην Twitter, νη Villazon-Terrazas θ.ά, (2015), 

απέδεημαλ πσο ην κέζν, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια ζεκαληηθά δίθηπα ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πνιχπινθνχ δηθηχνπ, ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο παξνπζίαο κεγάινπ αξηζκνχ θφκβσλ θαη δηαζπλδέζεσλ. Οη Ahn & Park (2015), 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην Twitter ραξαθηεξίδεηαη δνκηθά απφ ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζε ρξήζηεο πνπ αθνινπζνχλ ρξήζηεο θαη απφ ραιαξέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο. Οη ραιαξέο δηαζπλδέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κέζν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, παίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν 

ζηελ αλάθηεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ  δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, απφ φηη νη ηζρπξέο 

δηαζπλδέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απιή δεκηνπξγία ζρέζεσλ αθφινπζσλ-

αθνινπζνχκελσλ. 
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα ιέγακε φηη νη ρξήζηεο ηνπ Twitter αθνινπζνχλ 

άιινπο ρξήζηεο, αλαδεκνζηεχνπλ ηα κελχκαηα πνπ αλαξηνχληαη απφ άιια κέιε, 

αλαθέξνληαη θαη απνθξίλνληαη ζε κελχκαηα άιισλ ρξεζηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθά δίθηπα θαη θνηλφηεηεο κειψλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη 

θαη ν δηάινγνο αλάκεζα ζηα κέιε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν.   

 

2.3 Η διεπεύνηζη ηων δικηύων ηος Twitter ζηο 

πλαίζιο ηηρ Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 

Ζ έσο ηψξα έξεπλα γηα ηελ ρξήζε ηνπ Twitter ζην πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί ειάρηζηεο 

απφπεηξεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο (Alam & Lucas, 2011). Οη φπνηεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο, επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

κελπκάησλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis). 

Παξφια απηά, πθίζηαληαη πνιχ ιίγεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ δεκηνπξγεζέλησλ δηθηχσλ. ε απηφ ην πιαίζην, νη 

Panagiotopoulos & Sams (2012) κειέηεζαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχλ ζην 

Twitter νη ηνπηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. πιιέγνληαο έλαλ 

αξηζκφ αλαξηήζεσλ πνπ μεπεξλά ηηο 296,000, απφ 187 επίζεκα θαηαγεγξακκέλνπο 

ηνπηθνχο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, εμέηαζαλ ηα δίθηπα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ 

ηνπο αθνινχζνπο, κέζσ κηαο δνκηθήο (structural) αλάιπζεο ησλ αλαξηήζεσλ (tweets). 

Σα επξήκαηα αλέδεημαλ ηνλ πςειφ βαζκφ δηείζδπζεο ηνπ κέζνπ ζηνπο ηνπηθνχο 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Σν πνιιά ππνζρφκελν κέγεζνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αθνινχζσλ αλά ινγαξηαζκφ καδί κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ αθνινχζσλ πνπ 

παξνπζίαζαλ ρακεινχο ζπληειεζηέο θεληξηθφηεηαο, θαζψο θαη νη πνιπάξηζκνη 

αθφινπζνη κε ακνηβαίεο δηαζπλδέζεηο, ππνδεηθλχνπλ φηη νη ηνπηθέο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο δεκηνχξγεζαλ έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζην Twitter, πνπ ηνπο δηαζθαιίδεη 

ηελ πξφζβαζε ζε έλα ηδηαίηεξν κείγκα  ελδηαθεξφκελσλ πέξαλ ησλ δηθηπσκέλσλ 

πνιηηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ ππεξεζηψλ κε ηνπο πνιίηεο, απηέο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ, πξνζπαζνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αξθεηά πνιχπινθεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ. Πέξαλ 

ηνχηνπ, νη θαηά ηφπνπο νξγαληζκνί, θαηαθεχγνπλ ζε αλαξηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 
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ηνπηθέο δηαδηθαζίεο, πηζαλψο σο κέξνο κηαο πξνζπάζεηαο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ 

γηα ηνπηθά δεηήκαηα, κε πηζαλφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Ζ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππφθεηηαη ζε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

έρεη ηνπηθφ ραξαθηήξα. Παξφια απηά, ην Twitter ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο θπβεξλεηηθήο ζηξαηεγηθήο γχξσ απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα.  

Οη Golbeck θ.ά. (2010), κειέηεζαλ ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ πνπ 

αλαξηνχζαλ κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. ηελ έξεπλα 

ηνπο αλαιχζεθαλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 6000 αλαξηήζεηο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ Twitter σο κέζν πξνψζεζεο ηoπ 

πξνθίι ηνπο, ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

λνκνζεηηθφ ηνπο έξγν, ην θπβεξλεηηθφ έξγν ή ηα θπβεξλεηηθά λέα, απνθεχγνληαο 

επίζεο λα ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηα 

επξήκαηα, ην Twitter παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ 

Κνγθξέζνπ θαη ησλ πνιηηψλ. 

Οη Unsworth & Townes (2012), παξνπζίαζαλ κηα αλαθνξά ζρεηηθή κε ηελ 

ρξήζε ηνπ Twitter απφ ην ππνπξγείν γεσξγίαο ησλ Ζ.Π.Α. (USDA). Οη πην πάλσ 

εξεπλεηέο εθάξκνζαλ κηα πξνζέγγηζε βαζηδφκελε ζε κηα ζεηξά κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ φπσο ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory), ηεο Αλάιπζεο 

Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (Social Network Analysis), ηεο Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ 

(Content Analysis) θαη ηεο Αλάιπζεο Λφγνπ (Discourse Analysis). Σα επξήκαηα 

ππνδειψλνπλ ηελ απνπζία ζαθψλ ελδείμεσλ χπαξμεο δηαιφγνπ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ αλαθνξάο (USDA) θαη ησλ 

ππνινίπσλ ρξεζηψλ.  

Ζ Al-Aama (2015), δηεξεπλψληαο αλαξηήζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην Twitter 

ζε ινγαξηαζκνχο ησλ δέθα κεγαιχηεξσλ δήκσλ ζηε ανπδηθή Αξαβία (αθνξνχλ 

πεξίπνπ 12.000 αλαξηήζεηο), επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ηνπ κέζνπ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ βαζίζηεθε ζηελ κειέηε ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ αλαξηήζεσλ, ησλ αληηδξάζεσλ ησλ αθνινχζσλ, θαζψο θαη ινηπψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνέθπςε φηη νη δήκνη δεκνζηεχνπλ ελλέα δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο αλαξηήζεσλ. Οη αλαξηήζεηο πνπ πξνθαινχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην 
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ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ, είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε πιεξνθνξίεο γηα έξγα θαη 

ππνδνκέο θαη απηέο πνπ παξαθηλνχλ ην θνηλφ ζε θάπνηα κνξθή δξάζεο.  

Οη Hemphill θ.ά. (2013), θάλνληαο ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα 380 κειψλ ηνπ Κνγθξέζνπ ζην Twitter θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα ηνπ 2012, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βαζηθή ρξήζε ηνπ κέζνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ ζέζεσλ θαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

Χζηφζν ε ππφ κειέηε ρξήζηεο ζπαλίσο θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε ηνπ κέζνπ γηα ηελ 

παξαθίλεζε ησλ εθινγέσλ λα αλαιάβνπλ θάπνηνπ είδνπο πνιηηηθή δξάζε ή γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ησλ άιισλ. Απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηελ 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Twitter, ηφζν αλάκεζα ζηνπο γεξνπζηαζηέο θαη 

ζηνπο αληηπξνζψπνπο, φζν θαη αλάκεζα ζηνπο ξεπνπκπιηθάλνπο θαη ζηνπο 

δεκνθξαηηθνχο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.  

Καη ν Mergel (2012 (b)) εμέηαζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ηνπ 

Κνγθξέζνπ ζηηο Ζ.Π.Α θάλνπλ ρξήζε ηνπ Twitter. Γηα κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ 

αλαξηήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε πνηνηηθή έξεπλα κε ηε βνήζεηα ζπλεληεχμεσλ κε 

αμησκαηνχρνπο ηνπ Κνγθξέζνπ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ελ ιφγσ άηνκα 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ κέζνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πθηζηάκελεο εηθφλαο θαη ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ηνπο πξνθίι, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξνχλ λα δηαλείκνπλ ην 

επηιεγκέλν πεξηερφκελν πξνο ην θνηλφ. Απφ ηα επξήκαηα δελ πξνέθπςε ρξήζε ηνπ 

Twitter γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο.  

Οη Heverin & Zach (2010) θαη ν Crump (2011), κειέηεζαλ ηελ ρξήζε ηνπ 

Twitter απφ ηελ αζηπλνκία ηφζν ζηηο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. φζν θαη ζε πφιεηο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Οη Heverin & Zach (2010), αλαιχνληαο 4915 αλαξηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ αζηπλνκηθά ηκήκαηα πνιηηεηψλ ησλ Ζ.Π.Α. κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 

300000 θαηνίθνπο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηηο πεξηνρέο απηέο ε αζηπλνκία 

θαηά θχξην ιφγν θάλεη ρξήζε ηνπ κέζνπ γηα ηελ δηάδνζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην έγθιεκα θαη ηα αλάινγα πεξηζηαηηθά. Δπίζεο ηα αζηπλνκηθά 

ηκήκαηα ησλ πνιηηεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα, ηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά, ηελ θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αζθαιείαο, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνηξνπή ηνπ εγθιήκαηνο, θαη ζε έλα κηθξφηεξν βαζκφ ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κε 

ηα δεκφζηα κέζα ελεκέξσζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Crump (2011) αλέιπζε ηελ δνκή 
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ησλ δηθηχσλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα ελ γέλεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αζηπλνκίαο, απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ Twitter ζηα απνιχησο απαξαίηεηα. Έηζη ε αζηπλνκία 

βιέπεη ην κέζν κε επηθπιαθηηθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηζζφηεξν σο επηθνπξηθφ 

κέζν ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο.  

Οη Alam & Lucas (2011), νη Waters &Williams (2011), ν Small (2012) θαη νη 

Cho & Park (2012), κειέηεζαλ ηελ ρξήζε ηνπ Twitter απφ ηηο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο δηαθφξσλ ρσξψλ. Οη Alam & Lucas (2011), εξεχλεζαλ ηελ ρξήζε ηνπ 

Twitter απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο, αλαιχνληαο ηηο αλαξηήζεηο έμη 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα, νη 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν ρξήζε ηνπ κέζνπ γηα ηελ δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ άξζξα εθεκεξίδσλ θαη εθζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Waters & Williams (2011) 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πιαίζην κνληέια δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν πνπ 

60 θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε θπβεξλεηηθφ θαη νκνζπνλδηαθφ επίπεδν ζηηο Ζ.Π.Α, 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Twitter γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ην θνηλφ. Μέζσ ηερληθψλ 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ αλέιπζαλ ζπλνιηθά 1800 αλαξηήζεηο, θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαηά θχξην ιφγν βαζίδνληαη ζε κηα 

κνλνζήκαληε κνξθή επηθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ ρξεζηψλ, θαη φρη ζε έλαλ ηχπν ακθίδξνκεο θαη ζπκκεηξηθήο κνξθήο δηαιφγνπ.  

Ζ ρξήζε ηνπ Twitter απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά  κειεηήζεθε απφ ηνλ 

Small (2012). ηελ ρψξα απηή ην Twitter απνηειεί επίζεκν ηκήκα ηεο ζηξαηεγηθήο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Μέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη θπβεξλεηηθέο αλαξηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλάγθε 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. ηελ Κνξέα νη Cho & Park (2012), θάλνληαο 

ρξήζε ηερληθψλ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, κειέηεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ζην Twitter ην ππνπξγείν ηξνθίκσλ, γεσξγίαο, δαζψλ θαη αιηείαο ηεο 

ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνπξγείνπ ζην, σο ακθνηεξνβαξνχο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο. 

Παξ' φια απηά ην Twitter κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Καζψο ε κειέηε 
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πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ κφλν θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε απνθπγή ηεο 

γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ. 

Οη Yoon & Park (2014), θαηέθπγαλ ζηελ ρξήζε ηερληθψλ Αλάιπζεο 

Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ γηα λα κειεηήζνπλ ηελ δηθηπαθή δνκή ηνπ Twitter πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ζρέζεηο αθνινχζσλ, αθνινπζνχκελσλ θαη αλαθνξψλ (mentions), 

αλάκεζα ζε πνιηηηθνχο ηεο Νφηηαο Κνξέαο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

πνιηηηθνί ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα κεηέξρνληαη δχν δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

νχησο ψζηε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ζρέζεηο κε άιινπο πνιηηηθνχο ζην Twitter. 

Απφ ηελ κία πιεπξά αθνινπζνχλ άιινπο πνιηηηθνχο, σο απνηέιεζκα κηαο ηππηθήο 

κπζηαγσγηθνχ ηχπνπ θνηλσληθφηεηαο ππφ ηελ κνξθή δπαδηθήο ακνηβαηφηεηαο, ελψ 

απφ ηελ άιιε θαηαθεχγνπλ ζηελ αλαθνξά (mention) ζε έηεξνπο πνιηηηθνχο ππφ ηελ 

κνξθή αζχκκεηξεο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο, πνπ εδξάδεη ζηελ δεκνηηθφηεηα ησλ 

νκνγάιαθησλ ηνπο ζην κέζν. 

Ζ ρξήζε ηνπ Twitter απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Κνξέαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. 

εξεπλήζεθε απφ ηνπο Khan θ.ά. (2014), νη νπνίνη κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαδηθηπνκεηξηθψλ  (webometric) ηερληθψλ, ζπλέιεμαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλαξηήζεσλ (tweets), γηα λα κεηξήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ππφ κειέηε 

ινγαξηαζκψλ ζην κέζν. Δπηπξνζζέησο κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ Αλάιπζεο 

Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (SNA), κειέηεζαλ ηελ ζρέζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ  εμσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο αλαξηήζεηο πνπ απηνί θάλνπλ. Απφ ηελ κειέηε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

πθίζηαληαη μεθάζαξεο δνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα ππφ δηεξεχλεζε δίθηπα. 

Οη ινγαξηαζκνί ησλ ππνπξγείσλ ζηελ Κνξέα εκθάληδαλ κηα ππθλή δηαζπλδεζηκφηεηα 

ζε έλα πνιππιεζέο δίθηπν απνηεινχκελν απφ ζρέζεηο αθνινχζσλ θαη 

αθνινπζνχκελσλ, ηελ ζηηγκή πνπ νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ζηηο Ζ.Π.Α, 

παξνπζίαδαλ κηα ηάζε ραιαξήο δηαζπλδεζηκφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, νη ινγαξηαζκνί 

ησλ Κνξεάηηθσλ ππνπξγείσλ, βξίζθνληαλ ζε κηα ζρέζε “επηιεθηηθήο 

ζπλεθηηθφηεηαο”, αλαδεκνζηεχνληαο θνηλφ πεξηερφκελν, ηελ ζηηγκή πνπ νη 

αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ζηηο Ζ.Π.Α αλαδεκνζίεπαλ κφλν ηα κελχκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

74 
 

Οη Chung θ.ά. (2014), δηεξεχλεζαλ ηελ ρξήζε ηνπ κέζνπ απφ 26 

θπβεξλεηηθέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηνπ Me2Day, ηνπ κεγαιχηεξνπ ηζηνινγίνπ θαη 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζηελ Κνξέα. Υξεζηκνπνηψληαο Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα δείθηεο θεληξηθφηεηαο (θεληξηθφηεηα βαζκνχ, θεληξηθφηεηα 

ελδηακεζφηεηαο, θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο, θαη θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο), 

επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ ζπλχπαξμε θνηλψλ δηεπζχλζεσλ ρξεζηψλ ζην Me2Day 

θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο ρξήζηεο κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή κέζα ζην δίθηπν. Με 

βάζε ηα επξήκαηα, ε πςειή θεληξηθφηεηα πνπ είραλ αξθεηέο θπβεξλεηηθέο 

δηεπζχλζεηο κέζα ζην δίθηπν, απνηειεί έλδεημε φηη ε θνξεαηηθή θπβέξλεζε 

θαηαθεχγεη ζηελ ρξήζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ηεο 

κε ηνπο πνιίηεο. 

 

2.4 Μέηπηζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ και ηηρ επιπποήρ 

ζηο Twitter 

Σν Twitter ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ πνηθίινπλ 

απφ απινχο ηδηψηεο θαη θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο κέρξη πνιηηηθνχο θαη δηαζεκφηεηεο, 

απφ κηθξέο εηαηξίεο κέρξη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη απφ πξαθηνξεία 

ελεκέξσζεο κέρξη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Σν Twitter δηεπθνιχλεη ηελ 

αληαιιαγή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, σζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ  Robles (2011) δελ 

είλαη ηφζν θνηλσληθφ θαζψο πθίζηαηαη ρακειφο βαζκφο θηλεηξνπνίεζεο γηα 

ζπκκεηνρή ζε δηάινγν. Έηζη αλεμάξηεηα απφ ηα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,  φινη 

νη ρξήζηεο επηδεηνχλ ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε δηάρπζε ησλ κελπκάησλ ηνπο, 

ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο (Razis & Anagnostopoulos, 2014). Σα 

κελχκαηα είλαη δπλαηφλ λα θαηαλέκνληαη ζε έλαλ αξηζκφ απφ δίθηπα, ηξαβψληαο ηελ 

πξνζνρή ελφο αξηζκνχ ρξεζηψλ, αθφκα θαη απηψλ πνπ κπνξεί λα κελ αθνινπζνχλ 

άκεζα ηνλ ρξήζηε δεκηνπξγφ ηνπ κελχκαηνο. Οη Anger & Kittl (2011) ππνζηεξίδνπλ 

φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάρπζε ελφο κελχκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξε ζε έθηαζε 

είλαη ε επηξξνή ελφο ρξήζηε. 

Οη Rabiger & Spiliopoulou (2015), ζεσξνχλ φηη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή, είλαη ελεξγνί θαη παξαζχξνπλ ηνπο αθνινχζνπο ηνπο ζην λα 

αιιειεπηδξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κε απηνχο. Παξφια απηά νη ελεξγνί ρξήζηεο δελ 

εκθαλίδνπλ απαξαίηεηα ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζε φια ηα δεηήκαηα (Weng θ.ά., 
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2010). Ο εληνπηζκφο ησλ πην ελεξγψλ αθνινχζσλ ζην Twitter είλαη ζεκαληηθφο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζε έλα απφ ηα ζηάδηα 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζεί, 

επηρεηξείηαη ε αλάπηπμε κηαο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πην 

ελεξγψλ ρξεζηψλ ζην Twitter. Απηφ αθνξά ηε κειέηε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο θαη 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Twitter πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 

βξίζθεη εχθνια εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν ζην Twitter, θαζψο φινη νη δείθηεο 

αλαθνξάο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε γεληθφ επίπεδν. 

Παξ' φια απηά ε ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζην 

Twitter βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ ηεο επηξξνήο 

θαη ηεο επηδξαζηηθφηεηαο (Rabiger & Spiliopoulou, 2015). Καηά θαηξνχο, έρνπλ 

πηνζεηεζεί δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαζαθήληζε ησλ βαζηθψλ 

ηδηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή θαη ηνπ ηξφπνπ 

ηαπηνπνίεζεο ηνπο.  Οη Anger & Kittl (2011), νη King θ.ά. (2013) θαη νη Razis & 

Anagnostopoulos (2014), ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαηάμνπλ ηνπο ρξήζηεο 

ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ επηξξνήο ηνπο, θαηέθπγαλ ζηε ρξήζε δηαθφξσλ δεηθηψλ, 

φπσο ν αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ 

αλαθνξψλ θαη ησλ απνθξίζεσλ. ην Γηαδίθηπν κπνξεί θαλείο λα βξεη δηάθνξεο 

εκπνξηθέο ππεξεζίεο (Klout, twitalyzer, PeerIndex,  Crowdbooster θαη Tweet Grader) 

πνπ ε θάζε κηα βαζηδφκελε ζε δηθέο ηεο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηξξνήο, κεηξά ηελ επηξξνή ησλ ρξεζηψλ ζην Twitter. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ην Twitter ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηνχο ρξήζηεο σο 

εξγαιείν δηάρπζεο πξνο ηνπο άιινπο ρξήζηεο, ησλ απφςεσλ, ηεο γλψζεο θαη ησλ 

ηδεψλ ηνπο (Romero θ.ά., 2011, ζει.21).  Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη αθνξά ην θαηά 

πφζν είλαη πηζαλή ε ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγνί ζηελ 

δηάρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ. Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη 

ηελ πξνζνρή ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ρξεζηψλ κε επηξξνή. Οη ρξήζηεο κε επηξξνή 

πεξηγξάθνληαη σο „ηα άηνκα πνπ ζε δπζαλάινγν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ρξήζηεο, επεξεάδνπλ ηελ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ή θάπνηαο ζρεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ελδηαθέξνληνο‟ (Bakshy (a) θ.ά., 2011).   
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Οη Chu θ.ά. (2010) ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηελ δπλακηθή ηεο 

επηξξνήο ησλ ρξεζηψλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηξεηο δείθηεο, ηνλ δείθηε in-degree (αξηζκφο 

ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ δέρεηαη έλαο ρξήζηεο κε βάζε ηνπο ρξήζηεο πνπ ηoλ 

αθνινπζνχλ), ηνλ αξηζκφ ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ (retweets), θαη ηoλ αξηζκφ ησλ 

αλαθνξψλ (mentions). χκθσλα κε ηνπο Chu θ.ά. (2010), ν δείθηεο In-degree 

ππνδεηθλχεη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ ελφο ρξήζηε. Ο αξηζκφο ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε λα παξάγεη πεξηερφκελν πνπ απφ κφλν ηνπ 

δεκηνπξγεί δπλακηθή, πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ άιισλ ρξεζηψλ. Σέινο ν 

αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ (mentions), αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε λα 

πξνζειθχεη άιινπο ρξήζηεο ζηελ ζπδήηεζε. χκθσλα κε ηα επξήκαηα, νη ρξήζηεο 

πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ δείθηε in-degree, δελ εκθαλίδνπλ απαξαηηήησο αληίζηνηρα 

πςειέο ηηκέο ζηνλ αξηζκφ ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ θαη ησλ αλαθνξψλ. Οη ελ ιφγσ 

εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηξξνή κπνξεί λα έξζεη σο απνηέιεζκα ζηνρεπφκελσλ 

ελεξγεηψλ, φπσο ν πεξηνξηζκφο ηεο ζεκαηηθήο ησλ αλαξηήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα.  

Οη Kwak θ.ά. (2010), θαηέηαμαλ ηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αθνινχζσλ (followers), ηνλ δείθηε PageRank θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ 

(retweets). Ο αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ θαη ν δείθηεο PageRank απέδσζαλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα, ηελ ζηηγκή πνπ ε θαηάηαμε κε βάζε ηηο αλαδεκνζηεχζεηο δηαθέξεη 

αηζζεηά απφ απηή ησλ άιισλ δχν δεηθηψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε 

θάπνηνπ είδνπο ράζκαηνο κεηαμχ ηεο επηξξνήο πνπ παξάγεηαη σο απνηέιεζκα ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ θαη ηεο επηξξνήο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο δεκνηηθφηεηαο 

ησλ αλαξηήζεσλ ελφο ρξήζηε. Οη Weng θ.ά. (2010), σο θαηάιιειν εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο επηξξνήο ησλ ρξεζηψλ ζην Twitter, πξνηείλνπλ ηνλ δείθηε 

“TwitterRank”, πνπ απνηειεί κηα πξνέθηαζε ηνπ αιγνξίζκνπ “PageRank”. Ο 

αιγφξηζκφο “TwitterRank” κεηξά ηελ επηξξνή ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο 

νκνηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηνπηθά νη ρξήζηεο, φζν θαη ηελ δνκή ησλ δηαζπλδέζεσλ. 

Οη Lee θ.ά. (2010), πξφηεηλαλ κηα κεζνδνινγία ηαπηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ κε 

επηξξνή, πνπ ζπλδπάδεη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηελ 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ηεο πηνζέηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην Twitter. Ζ πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ αλαγλσζηψλ (effective readers) 

ελφο ρξήζηε. Ζ πνζνηηθή ζχγθξηζε ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην 
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πξνηεηλφκελν κνληέιν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ, αλαδεηθλχεη έλα πνζνζηφ 

επηθάιπςεο 34% γηα ηνπο 1000 ρξήζηεο κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. Ο βαζκφο 

επηθάιπςεο εκθαλίδεηαη αθφκα κηθξφηεξνο φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ PageRank. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή 

ησλ Bakshy (b) θ.ά. (2011), πνπ κειέηεζαλ ηελ θαηαλνκή ησλ δηαδνρηθψλ 

αλαδεκνζηεχζεσλ (retweets) ζην Twitter. Απφ ηα επξήκαηα ηνπο πξνέθπςε φηη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ δηαδνρηθψλ αλαδεκνζηεχζεσλ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

πνπ είραλ παξνπζηάζεη επηξξνή ζην παξειζφλ θαη ζπγθεληξψλνπλ πςειφ αξηζκφ 

αθνινχζσλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο επηξξνήο ιακβάλνπλ ππφςε ηα 

δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε. Οη Brown & Feng (2011) ππνζηεξίδνπλ πσο νη εθηηκεηέο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη θαηάιιεινη ζηελ ηαπηνπνίεζε ηεο επηξξνήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπρλή ρξήζε, 

ρσξίο λα είλαη αξθεηά “επαίζζεηνη” ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ επηξξνή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ κε ζπρλή ρξήζε. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο 

ζην Twitter, νη πην πάλσ εξεπλεηέο θαηέθπγαλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ k-

shell (k-shell decomposition algorithm). χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπο, ε θακπχιε 

ηεο θαηαλνκήο ησλ ρξεζηψλ παξνπζηάδεη ηε κνξθή θακπάλαο, κε απνηέιεζκα ε 

εξκελεπηηθή επάξθεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγφξηζκνπ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζηελ 

πξνζπάζεηα επξέζεσο κηαο κηθξήο νκάδαο ρξεζηψλ πνπ παξνπζηάδεη πςειφ πνζνζηφ 

επηξξνήο, πνπ εθηηκάηαη κε βάζε ηελ δπλακηθή θαη ηελ δπλαηφηεηα δηάρπζεο. Ο 

πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο βαζηθφο εθηηκεηήο 

ηεο επηξξνήο ζην Twitter, πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη άιινη 

εθηηκεηέο.   

Οη Wu θ.ά. (2011), πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην ραξαθηεξηζηηθφ 

εξψηεκα “πνηνο ιέεη ηη ζε πνηνλ”, ζην πεξηβάιινλ ηνπ Twitter. Βξήθαλ φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ζε πςειφ βαζκφ ζπγθεληξσκέλε θαζψο πεξίπνπ ην 0,05% ηνπ 

πιεζπζκνχ επζχλεηαη γηα ηα κηζά ζρεδφλ αλαξηεκέλα URLs. Αλάκεζα ζην πιεζπζκφ 

ησλ ρξεζηψλ ηεο “ειίη”, ε ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ σο 

“νκνθπιηθή” (homophilous), ππφ ηελ έλλνηα φηη νη δηαζεκφηεηεο αθνινπζνχλ ηηο 

δηαζεκφηεηεο, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο αθνινπζνχλ ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηα ηζηνιφγηα αθνινπζνχλ ηα ηζηνιφγηα. 
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Ο  Aladwani (2015), κειεηψληαο ηφζν θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, φζν θαη 

ινγαξηαζκνχο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θάλεη ιφγν γηα έμη βαζηθέο εξσηήζεηο 

“πνηνο, γηαηί, ηη, πνπ, πφηε θαη πψο” πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Twitter. Απφ ηελ κειέηε 

πξνέθπςε, φηη νη ηδηψηεο παξάγνπλ δχν θνξέο πεξηζζφηεξεο αλαξηήζεηο απφ απηέο 

πνπ δεκνζηεχνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Οη επηρεηξήζεηο 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ πξνεγεζεί ζηελ πηνζέηεζε ηνπ κέζνπ, θαζψο νη ινγαξηαζκνί 

ηνπο εκθαλίδνπλ ηελ παιαηφηεξε θαηά κέζν φξν εκεξνκελία έλαξμεο ζην δείγκα, 

καδί κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αθνινχζσλ αλάκεζα ζηηο ηξεηο ππφ κειέηε νκάδεο. Οη 

αθφινπζνη ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ηδησηψλ, εκθαλίδνληαη λα δηαζέηνπλ ιηγφηεξε 

εκπεηξία θαη δξαζηεξηφηεηα ζην Twitter απφ φηη νη αθφινπζνη ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηεο θπβέξλεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

αλαιχνληαο ηηο ρξνληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην Twitter, βξέζεθε 29% 

πνζνζηφ επηηπρίαο φηαλ νη ηδηψηεο παξάγνπλ αλαξηήζεηο θαη νη αθφινπζνη ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγά ην κέζν. Σελ ίδηα ζηηγκή, απηνχ ηνπ είδνπο ε ρξνληθή 

αληηζηνίρεζε έδεημε πνζνζηφ επηηπρίαο 16% αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

αθνινχζνπο ηνπο θαη 13% γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη νη θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί θαη απηνί ησλ επηρεηξήζεσλ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ηνπο αθνινπζνχλ. 

Οη King θ.ά. (2013), επηρεηξψληαο λα ζπγθξίλνπλ ηελ επηξξνή ησλ ρξεζηψλ 

θαη κε βάζε θάπνηα ζεκαηηθή αλαθνξάο, λα θαηαιήμνπλ ζηελ εχξεζε απηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή, θαηέθπγαλ ζηελ ρξήζε ηνπ δείθηε “T-index”. Ο 

δείθηεο T-index αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ πνπ επηηπγράλνπλ νη 

αλαξηήζεηο πνπ παξάγεη ν θάζε ρξήζηεο ζην Twitter. Ο T-index ηνπ „t‟ αθνξα ζηνλ 

αξηζκφ ησλ αξρηθψλ αλαξηήζεσλ πνπ επηηπγράλνπλ ηνπιάρηζηνλ t αλαδεκνζηεχζεηο.  

Γηεξεπλψληαο ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεζηψλ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επηξξνήο 

ηνπο, νη Razis θαη Anagnostopoulos (2014) δεκηνχξγεζαλ έλαλ δείθηε επηξξνήο πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ ιφγν ησλ αθνινχζσλ δηα ησλ αθνινπζνχκελσλ, ζηνλ ξπζκφ 

δεκηνπξγίαο λέσλ κελπκάησλ, ζηνλ δείθηε αλαδεκνζηεχζεσλ  (“ReTweet h-index”) 

γηα ηηο εθαηφ ηειεπηαίεο δεκνζηεχζεηο, θαζψο θαη ζηνλ δείθηε αγαπεκέλσλ (“Favorite 

h-index”) επίζεο γηα ηηο 100 ηειεπηαίεο δεκνζηεχζεηο. Οη πην πάλσ αλαιπηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο δχν δείθηεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ βαζκφ ηεο 
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αλαγλσζηκφηεηαο θαη ηεο επηξξνήο πνπ ηπγράλνπλ νη αλαξηήζεηο ηνπ ρξήζηε 

αλαθνξάο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφ κειέηε πεξηπηψζεσλ, έδεημαλ φηη ν αξηζκφο 

ησλ αθνινχζσλ πνπ έρεη έλαο ρξήζηεο δελ επαξθεί γηα λα πεξηγξάςεη ηελ κέγηζηε 

δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην κέζν. Οη ελ ιφγσ αλαιπηέο ππνζηήξημαλ φηη θάηη 

ηέηνην απνηειεί απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αθφινπζνη ηνπ εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ 

δελ πξέπεη κφλν λα είλαη ελεξγνί ρξήζηεο ζην Twitter, αιιά επηπξνζζέησο λα 

εκθαλίδνπλ επηξξνή ζην δίθηπν, ε νπνία κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηνλ πξνηεηλφκελν 

δείθηε επηξξνήο. Ο δείθηεο επηξξνήο είλαη άκεζα εμαξηεκέλνο απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε. 

Σέινο, νη Rabiger & Spiliopoulou (2015), επηρείξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ηδηφηεηεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο κε επηξξνή απφ ηνπο ρξήζηεο ρσξίο επηξξνή 

ζην Twitter. Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην εξγαζίαο ζην νπνίν θαηέιεμαλ, απνηεινχληαλ 

απφ δχν ζπληζηψζεο (ηηο νλφκαζαλ InfluenceLearner θαη SNAnnotator). Ζ πξψηε 

ζπληζηψζα, θαηαιήγεη ζηνλ ππνινγηζκφ ελφο γξαθήκαηνο ζπλάθεηαο θαη ελφο 

γξαθήκαηνο αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα δεδνκέλν θνηλσληθφ δίθηπν. 

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη δηθηπαθέο ηδηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνληαη κέζα ζε απηά 

θαη αθνινχζσο γίλεηαη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε λα ειεγρζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

πιεξνθφξεζεο. Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα, πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε κηα πξννδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία παξάγεηαη κηα νκάδα απφ αλαξηήζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ ζρνιηαζκφ εθηφο δηθηχνπ, θαζψο θαη ελφο δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην 

νπνίν νη ζρνιηαζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ έηζη ψζηε λα 

ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο.   

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπο, ππάξρνπλ εξκελεπηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλφηεηεο. 

Χζηφζν γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο ρξήζηεο σο ρξήζηεο κε κεγάιε επηξξνή, δελ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζχλζεζε “επηδξαζηηθνχ” πεξηερνκέλνπ ζηηο 

αλαξηήζεηο πνπ επηιέγεη λα δεκνζηεχζεη. 

 

2.5 Σςμπεπάζμαηα 

Ζ αξρηθή κνξθή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είρε σο ζεκείν αλαθνξάο ηα δίθηπα 

πνπ απνηεινχληαλ απφ άηνκα βάζεη ησλ θηιηθψλ ηνπο ζρέζεσλ (Van de Velde θ.ά., 

2015). Παξ' φια απηά, νη θπβεξλήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ζχληνκα πηνζέηεζαλ ηα λέα 
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κέζα σο κέζα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο, έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζην θνηλφ, δηεπθνιχλνληαο ηελ δεκηνπξγία 

ελεξγψλ κνξθψλ δηαδξαζηηθφηεηαο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ απνδνρή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (Chatfield θ.ά., 2014, Lestari & Moon, 2014, Ma, 2014, 

McAfee, 2009, Mergel, 2012). Απνηειεί γεγνλφο πσο κε ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ 

νη θπβεξλήζεηο θαη νη νξγαληζκνί θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε αξθεηψλ απφ ηα λένπ 

ηχπνπ θνηλσληθά δίθηπα. Σν Facebook θαη ην Twitter απνηεινχλ ηα δεκνθηιέζηεξα 

απφ απηά γηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Sivarajah θ.ά., 

2014), ηελ ζηηγκή πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Stelzner (2011), ην Twitter είλαη ε ςεθηαθή 

πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν σο επίζεκν 

κέζν πξνψζεζεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη κάξθεηηλγθ θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.     

Ζ δπλακηθή ηνπ Twitter θαη ησλ άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έγθεηηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δηαζπλδένληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο, ππνδαπιίδνληαο ηελ δεκηνπξγία θνηλνηήησλ (Bertot θ.ά., 2010). Γηα 

ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ε επηηπρεκέλε ρξήζε ηνπ Twitter εμαξηάηαη απφ ην 

πσο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πνιίηεο θαη ην πσο ελζσκαηψλνληαη ζε δίθηπα πνιηηψλ, 

θηλεηξνπνηψληαο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

(Khan θ.ά., 2014). Με ην λα αθνινπζνχλ νη πνιίηεο θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην 

Twitter, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα ηειεπηαία λέα θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Ζ πην ηππηθή θαη 

ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο, είλαη 

κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ππφ ηελ κνξθή κελχκαηνο (tweet), απεπζείαο απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ θαηέρεη ηνλ ινγαξηαζκφ ζην Twitter. Παξφια απηά, γεληθά κηα 

πιεξνθνξία κπνξεί λα αλαπαξαρζεί θαη κέζσ ηεο ππφκλεζεο ή ηνπ δηαιφγνπ.  

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

θάπνηα αλάξηεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ θάπνην θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ, κε ηελ 

αλαδεκνζίεπζε ηνπ κελχκαηνο πξνο ηνπο αθνινχζνπο ηνπο. Μέζσ ηεο 

αλαδεκνζίεπζεο επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο ζρφιηα θαη 

εξσηήζεηο κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ν αξρηθφο δεκηνπξγφο ηνπ 

κελχκαηνο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Ζ δπλαηφηεηα 

αλαδεκνζίεπζεο ησλ αξρηθψλ κελπκάησλ απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο, βνεζά ζηελ 
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εχθνιε θαη ηαρχηαηε δηάρπζε ησλ κελπκάησλ (Rudat & Buder, 2015). Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ην Twitter εθηφο απφ ην λα απνηειεί έλα κέζν δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ, 

επηπξνζζέησο απνηειεί θαη έλα ζπκκεηνρηθφ εξγαιείν δηάδνζεο ηεο ζπδήηεζεο 

(Boyd θ.ά., 2010). Έλαο αθφκα ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αθφινπζνη είλαη ζε ζέζε 

λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζην Twitter θαη λα αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε άιινπο 

ρξήζηεο, είλαη θαη κέζσ ησλ αλαθνξψλ ή ησλ απνθξίζεσλ (mentions ή replies). Οη 

ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο απνηεινχλ θνηλφ ηφπν ζην ελ ιφγσ κέζν, κε 

απνηέιεζκα πνιιά κεγάια ή κηθξά δίθηπα λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε απηφ ην 

ζθνπφ. Οη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ πξνάγνληαο ηε ζπδήηεζε κε απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία θαλαιηψλ δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία κηθξψλ θνηλνηήησλ.  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ πνιηηψλ θάλνπλ 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, γεγνλφο πνπ απαληάηαη ηφζν ζε ρψξεο κε πςειή φζν 

θαη ζε ρψξεο κε ρακειή δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (UN, 2012). Οη Δπξσπατθέο 

θπβεξλήζεηο σο επαθφινπζν απηήο ηεο εθηεηακέλεο θαη δηαξθψο απμαλφκελεο ηάζεο 

ρξήζεσο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ ζηελ θαηνρή 

ηνπο έλα βαζηθφ θαη πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, γηα επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θαη γηα παξνρή 

πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. χκθσλα κε κειέηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (e-

government survey, 2012), πνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηηο επίζεκεο θπβεξλεηηθέο πχιεο ησλ 193 κειψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 23 επξσπατθέο ρψξεο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ηνπο ηζηνηφπνπο, 

παξείραλ ππεξζπλδέζκνπο γηα παξαπνκπή ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ζην Twitter ή 

ζην Facebook (UN, 2012).  

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ζηηο κέξεο καο ηα θνηλσληθά δίθηπα, 

δεκνθηιέζηεξν εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην Twitter, δηαζθαιίδνπλ ηελ αλνηθηή, ειεχζεξε 

θαη ελεξγή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ (Ma, 2014, 

McAfee, 2009). Οη θπβεξλήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο, κέζσ ηεο 

δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ (Chatfield 

θ.ά., 2014, Lestari & Moon, 2014). Έηζη ε ζπλερήο δπλακηθή πνπ δείρλεη ην ελ ιφγσ 

κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην θαζηζηά έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ησλ 
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θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαρχηαηε δηάρπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο άκεζεο δηαζχλδεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο παξνρήο πξφζβαζεο ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη πνιίηεο δχλαληαη λα εθιάβνπλ ην λέν κέζν σο κηα πνιχηηκε πιαηθφξκα 

επηθνηλσλίαο κε ηελ θπβέξλεζε, πνπ ηνπο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κνηξάδνληαη ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα δηαβνπιεχνληαη.  

Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο απνηειεί θαιφ 

παξάδεηγκα αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο (open government), κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο θεληξηθήο ζέζεο ηνπ πνιίηε (UN, 2012). 

Γεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο ηνπ, ην Twitter κεηαμχ άιισλ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθά 

ζεηηθφ ξφιν ζηελ δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θπβέξλεζε, ζηε 

ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηψλ, ζηε δηάπιαζε θαη θαηεχζπλζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο, ζηε δεκηνπξγία θαη ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ, ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη θαη ζηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο 

ζπλεθηηθφηεηαο έηζη ψζηε φιεο νη απφςεηο λα αθνχγνληαη, ζηελ επηηάρπλζε ηεο 

αληαπφθξηζεο ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ηαθηηθψλ θαη ζην θηίζηκν ηεο θπβεξλεηηθήο εηθφλαο (Mushfiqur θ.ά., 

2010, Tang θ.ά., 2014, Mergel, 2012).  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη θπβεξλήζεηο θαη νη δηάθνξνη νξγαληζκνί, θάλνπλ 

θαηά θχξην ιφγν ρξήζε ηνπ Twitter θαη ησλ άιισλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη φρη γηα ηελ δεκηνπξγία δηαιφγνπ (Bortree & Seltzer,  

2009, Seltzer & Mitrook, 2007, Waters & Williams, 2011). Έηζη δελ αμηνπνηνχλ 

πιήξσο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα ζχγρξνλα κέζα. Με βάζε ηελ 

ηάζε απηή, ην Twitter απνηειεί ζεκαληηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη αμηφπηζην εξγαιείν 

δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο (Wigand, 2010, ζει66).  

 

 

 

 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

83 
 

Κεθάιαην 3 

Αλάιπζε Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ - Οξηζκνί θαη 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία 

Ζ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (Social Network Analysis) (SNA) απνηειεί 

θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο, πνπ έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηε δηεξεχλεζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο απνζαθελίζεσο ηεο δνκηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

αηφκσλ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν (Marlow, 2004). Ζ 

Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ απνηειεί κηα πνιπ-παξαγνληηθή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ππφ ηελ ζθέπε ηεο ζπλππάξρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη 

δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ ελ ιφγσ αλάιπζε ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην 

αλαπηχρζεθε θπξίσο σο εξγαιείν πξνζέγγηζεο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνηλσληθή ςπρνινγία, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε πξνηχπσλ ζρέζεσλ θαη 

αιιεινεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε θνηλσληθνχο δξψληεο (Marlow, 2004, Scott, 2000, 

Wasserman & Faust, 1994). 

 

3.1 Ανάλςζη Κοινωνικών Γικηύων 

 Οη Wasserman θαη Faust (1994) πεξηέγξαςαλ έλα θνηλσληθφ δίθηπν „σο έλα 

ζχλνιν απφ δξψληεο πνπ δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο‟ θαη ν Marsden (2000, ζει. 

2727) σο κηα „δνκή απνηεινχκελε απφ ζρέζεηο πνπ δηαζπλδένπλ θνηλσληθνχο 

δξψληεο‟. Ζ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε (actors) ελφο δηθηχνπ, θαζψο 

θαη ησλ ηαπηνηήησλ θαη ηδηνηήησλ ηνπο,  απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο 

Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (Cao θ.ά., 2009). Ζ ελ ιφγσ αλάιπζε απνηειεί 

ηξφπν ραξηνγξάθεζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ, ησλ ξνψλ θαη ησλ 

επηδξάζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ελφο δηθηχνπ, θαζψο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ 

θεληξηθφηεξσλ κειψλ κέζα ζε απηφ θαη κειέηεο ησλ ζέζεσλ θαζψο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο απηά είλαη πηζαλψλ λα πξνβνχλ. (Krackhardt, 1996, ζει.161). 

Μέζσ ησλ ηερληθψλ Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ απνθαιχπηνληαη νη 

ελδηαθέξνπζεο πηπρέο θαη ηδηφηεηεο πνπ απηά δχλαηαη λα εκπεξηέρνπλ (Staab, 2005). 

Ζ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ έρεη σο αθεηεξία ην ελλνηνινγηθφ 

ππφβαζξν ησλ θφκβσλ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ αμίσζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο αιιεινεπηδξψληεο θφκβνπο 
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(Albrecht θ.ά., 2007). Ζ ελ ιφγσ αμίσζε απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο Αλάιπζεο 

Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, πξνυπνζέηνληαο πσο ε θνηλσληθή δσή ζρεκαηνπνηείηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνχο δξψληεο 

θαη ηα πξφηππα πνπ κνξθνπνηνχληαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο (Marin & Wellman, 

2011). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ ελφο δνκηθνχ ηχπνπ δηαζαθήληζεο ησλ 

αιιεινεπηδξάζεσλ ησλ αλζξψπσλ (Marlow, 2004, Wasserman & Faust, 1994). 

ηφρνο είλαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ κειψλ ηνπ ζπλφινπ, φπσο απηά 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ άπνςε θχινπ, ειηθίαο, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, 

εθπαίδεπζεο θ.η.ι.. εκαληηθή επίζεο είλαη θαη ε απνζαθήληζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζρέζεηο, κε βάζε ηελ θχζε ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

δηαζπλδέζεσλ (Chau & Xu, 2008, Krackhardt, 1996).  ηελ πξνζπάζεηα “εμφξπμεο” 

ελφο δηθηχνπ, κέζσ ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ είλαη πηζαλφ λα 

απνθαιπθζνχλ δνκηθήο ζεκαζίαο ηδηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θεληξηθνί θφκβνη 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο “εγέηεο” ή θεληξηθά ζεκεία πνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

κνλαδηθνχ ελδηάκεζνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ γεθπξψλνληαη δηάθνξνη άιινη θφκβνη, 

επηηξέπνληαο ηε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο (Albrecht θ.ά., 

2007). 

Οη θφκβνη είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξνληαη ζε αλζξψπνπο, νκάδεο, 

νξγαληζκνχο, εζλφηεηεο, θνηλφηεηεο θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αθνινχζσο, νη 

δηαζπλδέζεηο αλαθέξνληαη ζηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θφκβνη 

κέζα ζην δίθηπν. Οη δηαζπλδέζεηο κπνξεί λα έρνπλ ηελ κνξθή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

φπσο ζρέζεηο θηιίαο, γλσξηκίαο, ζπγγέλεηαο, αμηνιφγεζεο θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ, 

ζπλάδειθσλ ζηελ εξγαζία, εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, θαη 

αλαπαξίζηαληαη κε ηελ κνξθή ζπλδέζκσλ ή ξνψλ αλάκεζα ζε θνηλσληθνχο δξψληεο 

(Balancieri θ.ά., 2007, Martino & Spoto, 2006). Οη δηαζπλδέζεηο κπνξεί λα είλαη 

θαηεπζπλφκελεο (directed), είηε πξνο κία θαηεχζπλζε (φπσο ζπκβαίλεη γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα ζρέζε φπνπ ν έλαο δίλεη θάπνηα ζπκβνπιή ζηνλ άιιν) ή θαη πξνο 

ηηο δχν θαηεπζχλζεηο (θαη νη δχν αληαιιάζνπλ ζπκβνπιέο) ή κε θαηεπζπλφκελεο 

(undirected). Γχλαηαη επίζεο λα αλαπαξηζηνχλ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο εγγχηεηαο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε κηα θπζηθή δηαδξνκή. Δπηπξνζζέησο κπνξεί λα έρνπλ δηρνηνκηθή 

κνξθή, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε ή ηελ έιιεηςε θάπνηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ, φπσο ην εάλ δχν άλζξσπνη είλαη θίινη ή φρη κεηαμχ ηνπο. Σέινο, 
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κπνξεί λα ιακβάλνπλ βεβαξπκκέλε κνξθή παίξλνληαο δηάθνξεο ηηκέο, κεηξψληαο γηα 

παξάδεηγκα ην πφζν ηζρπξή είλαη κηα θηιηθή ζρέζε (Coulon, 2005). Οη δηαζχλδεζεο 

κέζα ζε έλα γξάθεκα απηήο ηεο κνξθήο, έρνπλ ηελ κνξθή θνξπθψλ πνπ δέρνληαη 

ηηκέο κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην αλαθνξάο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο ελδεηθλπφκελνη ηξφπνη γηα λα αλαπαξαζηήζεη θαλείο έλα 

θνηλσληθφ δίθηπν. Ο πξψηνο αθνξά ηελ απιή θαηαγξαθή φισλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηα κέιε ελφο δηθηχνπ, θαζψο θαη ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

δεχγε ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ αθνξνχλ θάπνηνπ είδνπο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο έρεη ηελ κνξθή ελφο “Πίλαθα Γεηηλίαζεο” πνπ 

νλνκάδεηαη θαη “Πίλαθαο Αληηζηνίρεζεο”. Δάλ δχν κέιε ηεο θνηλσλίαο ν I θαη ν J 

εκθαλίδνπλ θάπνηνπ είδνπο θνηλσληθή δηαζχλδεζε, ηφηε ζην θειί  (i,j) εκθαλίδεηαη ε 

θαηαγξαθή 1, δηαθνξεηηθά ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο δηαζπλδέζεσο αλάκεζα ηνπο, 

θαηαγξάθεηαη ε ηηκή 0. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ν ζπλνιηθφο Πίλαθαο 

Γεηηλίαζεο αλάκεζα ζηα κέιε ελφο δηθηχνπ, ζηνλ νπνίν ε ηηκή 1 ζπκβνιίδεη ηελ 

χπαξμε δεζκνχ θαη ε ηηκή 0 ηελ απνπζία. Σέινο, ε ηξίηε κνξθή παξνπζίαζεο, 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ζεσξία ησλ γξάθσλ ή γξαθεκάησλ φπνπ ν θάζε θνηλσληθφο 

δξψλ, αλαπαξηζηά κηα αθκή, πνπ νλνκάδεηαη θφκβνο νη νπνίνη δηαζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε ζρέζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ δεπγάξηα αηφκσλ θαη αλαπαξίζηαληαη κε ηελ 

κνξθή γξακκψλ αλάκεζα ζηνπο δχν ζπλδεδεκέλνπο θφκβνπο, πνπ νλνκάδνληαη 

δηαζπλδέζεηο (edges) ηνπ γξαθήκαηνο (Marlow, 2004, Martino & Spoto, 2006). Σν 

πιενλέθηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ έγγπηαη ζην γεγνλφο φηη 

“επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ ππφ ην πξίζκα ηνπ 

παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

αλάκεζα ζε θνηλσληθέο νληφηεηεο” (Martino & Spoto, 2006 ζει. 54). 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε πσο, νη δξψληεο κέζα ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, κε 

βάζε ηηο ελέξγεηεο ηνπο ζεσξνχληαη σο αιιεινεμαξηεκέλεο κνλάδεο (Cao θ.ά., 2009).  

πλεπψο έλα θνηλσληθφ δίθηπν απνηειεί κηα πεπεξαζκέλε δνκή απφ θφκβνπο θαη 

δεζκνχο (ties) κέζσ ησλ νπνίσλ νη θφκβνη δηαζπλδένληαη (Musiał & Kazienko, 

2013). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ βαζηθψλ κειψλ (actors) ελφο δηθηχνπ, ησλ ζέζεσλ ηνπο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο είλαη πηζαλφ λα πξνβνχλ (Krackhardt, 1996, ζει. 161). 
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3.2 Οι ηεσνικέρ Ανάλςζηρ Κοινωνικών Γικηύων και 

οι ιδιόηηηερ ηοςρ 

Ζ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, ζπκπεξηιακβάλεη κηα επξεία γθάκα 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ αλάιπζεο, πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζε επίπεδν δεζκψλ θαη 

θφκβσλ, φζν θαη ζε ζπλνιηθφ δηθηπαθφ επίπεδν. Οη ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνληαη 

παξαθάησ αθνξνχλ ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο κε βάζε ηεο αλάγθεο ηεο κειέηεο. Απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 

ζρεηηθνχο δείθηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, θαζψο θαη ζηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο 

πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ.  

 

3.2.1 Μεηξηθέο θαη δείθηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ 

Γηθηύσλ 

Σα κέηξα Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ 

αθνξνχλ ηα δηάθνξα κέηξα θεληξηθήο ζέζεο (centrality measures), ηνλ ζπληειεζηή 

ππθλφηεηαο (density), ηνλ ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity), θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο ζπζζψξεπζεο θαη κεηαβαηηθφηεηαο (Clustering Coefficient & 

Transitivity). Δπίζεο ππάξρεη θαη κηα κηθξή αλαθνξά γηα ην πξφβιεκα ηεο 

ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο. 

 

3.2.1.1 Μέτρα κεντρικήσ θέςησ 

Σα κέηξα θεληξηθήο ζέζεο αθνξνχλ ηελ θεληξηθφηεηα βαζκνχ (degree 

centrality), ηελ θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο (eigenvector centrality), ηελ 

θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο (closeness centrality) θαη ηελ θεληξηθφηεηα ελδηακεζφηεηαο 

(betweenness centrality). O Freeman (1979), κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο γξαθήκαηνο 

“Αζηέξα” (star graph), πεξηέγξαςε ηελ έλλνηα ηεο θεληξηθήο ζέζεο ππφ ην πξίζκα 

ελφο θφκβνπ πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλνο κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο, ρσξίο 

ηαπηφρξνλα λα ζπκβαίλεη ην ίδην γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ππφινηπνπο. Όπσο 

παξαηεξνχκε ζην ρήκα 3.1. πνπ αθνινπζεί θαη αλαπαξηζηά έλα γξάθεκα ηχπνπ 

“Αζηέξα”, ν θφκβνο Α δέρεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο δηαζπλδέζεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο, 

εκθαλίδνληαο ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ζηνλ δείθηε θεληξηθφηεηαο βαζκνχ. Σαπηφρξνλα 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο, απνηειψληαο ην κνλαδηθφ 
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ζεκείν δηαζχλδεζεο ηνπο κε ην ππφινηπν δίθηπν, εκθαλίδνληαο παξάιιεια θαη ην 

κηθξφηεξν κήθνο ζχληνκεο δηαδξνκήο αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνπο ππφινηπνπο. Με 

άιια ιφγηα εκθαλίδεη ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ζηνπο δείθηεο ηεο θεληξηθφηεηαο 

ελδηακεζφηεηαο θαη ηεο θεληξηθφηεηαο εγγχηεηαο (Prell, 2012).     

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.1.: Σν δίθηπν ―Αζηέξαο‖ (star graph) ηνπ Freeman. 

 

Ζ κειέηε ηεο θεληξηθήο ζέζεο αθνξά ζε δχν επίπεδα: απηφ ησλ θφκβσλ θαη 

απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ. Σα κηθξφηεξα ζε κέγεζνο δίθηπα ηείλνπλ λα έρνπλ 

πςειφηεξν βαζκφ ππθλφηεηαο, κε απνηέιεζκα νη θφκβνη κέζα ζε απηά λα 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ 

απφ φηη απηνί ζε έλα κεγαιχηεξν δίθηπν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη νη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε δίθηπα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, θάλνληαο 

απεπζείαο ρξήζε ησλ κέηξσλ θεληξηθήο ζέζεο. Γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα δίθηπα 

δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλνληθνπνηεκέλνη 

δείθηεο θεληξηθήο ζέζεο.  

 

3.2.1.1.1 Κεντρικότητα με βάςη τον βαθμό (degree centrality) 

Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Freeman (1979), ε έλλνηα ηεο θεληξηθφηεηαο κε 

βάζε ηνλ βαζκφ, αθνξά ηνπο θφκβνπο ελφο δηθηχνπ πνπ δέρνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

δηαζπλδέζεηο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα κέιε ελφο δηθηχνπ πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ 

Β 
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βαζκφ δηαζπλδέζεσλ κε άιια κέιε, δχλαηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο, φληαο ιηγφηεξν εμαξηεκέλα απφ ηνπο άιινπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ θάζε θνξά θάλνληαο ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπο 

επηινγψλ, λα δηαρεηξίδνληαη ηε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ε ζπλέρηζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο άιινπο (Hanneman & Riddle, 2005). Σν παξαθάησ γξάθεκα (ρήκα 3.2.) 

αλαπαξηζηά ην δίθηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, φπνπ νη πην 

θεληξηθνί θφκβνη κε βάζε ηελ θεληξηθφηεηα βαζκνχ απεηθνλίδνληαη κε θφθθηλν 

ρξψκα. Παξαηεξνχκε φηη νη ελ ιφγσ θφκβνη εκθαλίδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

δηαζπλδέζεσλ κε άιινπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ.  

 

ρήκα 3.2.: Σν δίθηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ςεθηαθήο ζύγθιηζεο ζην Twitter (κε θόθθηλν 

απεηθνλίδνληαη νη θεληξηθόηεξνη κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα βαζκνύ θόκβνη ηνπ 

δηθηύνπ). 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν είλαη κε ζπκκεηξηθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη 

απνηειείηαη απφ θαηεπζπλφκελνπο δεζκνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξίζνπκε ηελ 

θεληξηθφηεηα ζε in-degree θαη out-degree. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηηο 

εηζεξρφκελεο δηαζπλδέζεηο ηνπ θάζε θφκβνπ θαη ε δεχηεξε ηηο εμεξρφκελεο. Έλα 

κέινο πνπ δέρεηαη πνιιέο δηαζπλδέζεηο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ππφ ηελ έλλνηα φηη 
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πνιιά απφ ηα ππφινηπα κέιε αλαδεηνχλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε απηφ. Σα κέιε 

πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ out-degree, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζζνληαη κε 

πνιιά δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ δηθηχνπ, απνηειψληαο πφινπο ελεκέξσζεο θαη 

επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηα ππφινηπα 

(Hanneman & Riddle, 2005). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη καζεκαηηθέο 

ζπλαξηήζεηο γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θεληξηθφηεηαο κε βάζε ηνλ βαζκφ (Prell, 

2012). 

Γεληθά ε θεληξηθφηεηα βαζκνχ γηα έλα ζπκκεηξηθφ δίθηπν δίλεηαη απφ ηελ 

ζρέζε: 

𝐶𝐷 𝑖 =  𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

=  𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Όπνπ: 

𝑋𝑖𝑗 : Ο βαζκφο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ θφκβν i θαη ζηνλ θφκβν j  

πνπ παίξλεη ηηκέο απφ 0-1, φπνπ ην 0 ζπκβνιίδεη ηελ αλππαξμία 

δεζκνχ θαη ην 1 ηελ χπαξμε (αθνξά ην άζξνηζκα φισλ ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ δηθηχνπ). 

n:    Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ 

Αληίζηνηρα ε θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθφηεηα βαζκνχ γηα ζπκκεηξηθά δίθηπα 

νξίδεηαη σο: 

𝑐′ 𝐷 𝑖 =
𝐶𝐷(𝑖)

𝑛 − 1
 

Όπνπ:  

    n:   Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ 

Ζ θεληξηθφηεηα βαζκνχ πνπ αθνξά ηηο εηζεξρφκελεο δηαζπλδέζεηο 

(in-degree) δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝐶1 𝑖 =  𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1
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Ζ αληίζηνηρε ζρέζε γηα ηελ θαλνληθνπνηεκέλε in-degree 

θεληξηθφηεηα βαζκνχ είλαη: 

𝑐′1 𝑖 =
𝐶1(𝑖)

𝑛 − 1
 

Σέινο ε θεληξηθφηεηα βαζκνχ γηα ηηο εμεξρφκελεο δηαζπλδέζεηο (out-

degree) νξίδεηαη σο: 

𝐶0 𝑖 =  𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

θαη ε αληίζηνηρε θαλνληθνπνηεκέλε σο: 

𝑐′0(𝑖)𝑖 =
𝐶0(𝑖)

𝑛 − 1
 

 

3.2.1.1.2 Κεντρικότητα ιδιοδιανύςματοσ (eigenvector centrality) 

Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Bonacich (1972), δελ αξθεί κφλν έλαο θφκβνο 

λα είλαη απνδέθηεο πςεινχ βαζκνχ δηαζπλδέζεσλ γηα λα ραξαθηεξηζηεί θεληξηθφο, 

αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πφζν δηαζπλδεδεκέλνη εκθαλίδνληαη νη 

γεηηνληθνί ζε απηφλ θφκβνη. Ο Bonacich (1972) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζχλδεζε ελφο θφκβνπ πνπ εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ δηαζπλδέζεσλ κε άιινπο πςειά 

δηαζπλδεδεκέλνπο θφκβνπο, παξά ην φηη ηνλ θαζηζηά θεληξηθφ, δελ ηνπ πξνζδίδεη 

απαξαίηεηα θαη πςειή επηξξνή, θαζψο νη εγγχηεξνη ζε απηφλ θφκβνη παχνπλ λα είλαη 

ζε πςειφ βαζκφ εμαξηεκέλνη απφ ηνλ θφκβν αλαθνξάο, θαζψο εκθαλίδνπλ ηελ 

επειημία ησλ πνιιαπιψλ κε βάζε ηηο δηαζπλδέζεηο επηινγψλ. Έηζη φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Hanneman & Riddle (2005), θαηά θάπνηνλ εηξσληθφ 

ηξφπν, ην λα είλαη θάπνηνο ζπλδεδεκέλνο κε θάπνηνπο πνπ δελ είλαη θαιά 

δηαζπλδεδεκέλνη, ηνπ πξνζδίδεη κεγαιχηεξε επηξξνή, θαζψο απηνί κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέεηαη είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ εμαξηεκέλνη απφ απηφλ. Ο Bonacic (1972) 

ζεσξεί φηη ηφζν ε θεληξηθφηεηα φζν θαη ε επηξξνή, απνηεινχλ παξάγνληα ηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο ησλ γεηηνληθψλ κειψλ ηνπ ππφ κειέηε κέινπο ελφο δηθηχνπ. Όζν 

πεξηζζφηεξεο δηαζπλδέζεηο έρνπλ ηα κέιε πνπ βξίζθνληαη ζηε γεηηνληθή πεξηνρή ελφο 
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θφκβνπ ηφζν θεληξηθφο απηφο θαζίζηαηαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζν ιηγφηεξν 

αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ εκθαλίδεη έλαο θφκβνο, ηφζν απμάλεηαη ν βαζκφο επηξξνήο ηνπ.  

Ο Bonacich (1987) θαηέιεμε ζηελ δεκηνπξγία ελφο αιγνξίζκνπ, φπνπ 

ζπλήζσο αιιά φρη απαξαίηεηα γηα ηα ζπκκεηξηθά δίθηπα, ν βαζκφο θεληξηθφηεηαο γηα 

ην θάζε κέινο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ κε ηα 

άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ, ζηαζκηζκέλσλ κε ηνπο βαζκνχο θεληξηθφηεηαο ησλ κειψλ κε 

ηα νπνία απηφ ζπλδέεηαη. ηελ ζπλέρεηα ν ππνινγηζκφο επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηα 

ζρεηηθά (φρη ηα απφιπηα) κεγέζε ησλ ζθνξ φισλ ησλ κειψλ λα θηάζνπλ ζην ζεκείν 

λα είλαη ηα ίδηα (μαλαδίλεη ζε θάζε θφκβν έλαλ βαζκφ θεληξηθφηεηαο φκνην κε απηφλ 

πνπ βξέζεθε απφ ηνλ αξρηθφ ππνινγηζκφ, πξνζζέηνληαο ηα πξψηα ζθνξ απηψλ κε 

ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλνο) (Hanneman & Riddle,  2005, Bonacich & Lloyd, 

2001).  

ε έλα δίθηπν R ζην νπνίν ε θχξηα δηαγψληνο απνηειείηαη απφ κεδεληθέο 

ηηκέο, ε θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο ελφο θφκβνπ i δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝜆𝑒𝑖 =  𝑅𝑖𝑗 𝑒𝑗
𝑗

 

Όπνπ ι ε ζηαζεξά πνπ απαηηείηαη ψζηε νη ππνινγηζκνί λα κελ θαηαιήγνπλ ζε 

κεδεληθή ιχζε. Γηα έλαλ πίλαθα γεηηλίαζεο, ηζρχεη: 

                                          ιe = Re 

Όπνπ ην e απνηειεί έλα ηδηνδηάλπζκα ηνπ R θαη ην ι ηελ αληίζηνηρε ηδηνηηκή 

(ζπλήζσο επηιέγεηαη ε κεγαιχηεξε ηδηνηηκή) (Bonacich, 1987).   

 

3.2.1.1.3 Κεντρικότητα με βάςη την εγγύτητα (closeness centrality) 

 

Ζ έλλνηα ηεο θεληξηθφηεηαο κε βάζε ηελ εγγχηεηα (closeness Centrality), δίλεη 

έκθαζε ζηελ απφζηαζε θάπνηνπ θφκβνπ απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζην δίθηπν, 

εζηηάδνληαο ζηελ απφζηαζε ηνπ θάζε θφκβνπ απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

(Hanneman & Riddle, 2005). ηελ πεξίπησζε ηεο θεληξηθφηεηαο εγγχηεηαο, φζν πην 

θεληξηθνί εκθαλίδνληαη νη θφκβνη, ηφζν πην γξήγνξα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ 
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άιινπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Ζ θεληξηθφηεηα κε βάζε ηελ εγγχηεηα ιακβάλεη ππφςε 

ην κήθνο ηνπ κέζνπ ζχληνκνπ κνλνπαηηνχ αλάκεζα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν θαη 

ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. πλεπψο νη θεληξηθφηεξνη θφκβνη κε βάζε ηελ 

εγγχηεηα, παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν κέζν κήθνο ζχληνκνπ κνλνπαηηνχ πξνο ηνπο 

άιινπο θφκβνπο (Zafarini θ.ά, 2014). Οη ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο 

θεληξηθφηεηαο εγγχηεηαο, ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κηαο πεξηζζφηεξν θεληξηθήο 

ζέζεο ζην δίθηπν.  

Ο βαζκφο θεληξηθφηεηαο κε βάζε ηελ εγγχηεηα γηα έλαλ θφκβν i κέζα ζε έλα 

δίθηπν δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε (Prell, 2012): 

cc(i) =  dij

n

j=1

 

Όπνπ ην dij  αθνξά ηελ απφζηαζε πνπ ζπλδέεη ηνλ θφκβν i κε ηνλ θφκβν j 

(farness). 

Δλψ αληηζηνίρσο ε θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο νξίδεηαη σο: 

𝑐΄𝑐 𝑖 =  𝑐𝑐 𝑖  
−1(𝑛 − 1) 

 

 

3.2.1.1.4  Κεντρικότητα ενδιαμεςότητασ (betweenness centrality) 

 

Με βάζε ηελ θεληξηθφηεηα ηεο ελδηακεζφηεηαο, έλαο θφκβνο βξίζθεηαη ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε φηαλ βξίζθεηαη ζε γεσδαηηηθά κνλνπάηηα, αλάκεζα ζε άιια 

δεπγάξηα θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, φζν πεξηζζφηεξνη θφκβνη 

εμαξηψληαη απφ θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαζπλδένληαη κε άιινπο θφκβνπο, ηφζν κεγαιχηεξε επηξξνή εκθαλίδεη ν ελ ιφγσ 

θφκβνο. Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο θεληξηθφηεηαο ηεο 

ελδηακεζφηεηαο, είλαη αληί γηα ηνπο θφκβνπο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαζπλδέζεηο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε κία ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη σο ελδηάκεζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

απνηειεί κέξνο κηαο γεσδαηηηθήο ζέζεο αλάκεζα ζε δεπγάξηα θφκβσλ (Hanneman & 

Riddle, 2005).  
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ην ρήκα 3.3. είλαη πξνθαλέο φηη αλ αθαηξέζνπκε ηνπο θφκβνπο Ε θαη Π απφ 

ην δίθηπν, ηφηε απηφ ζα ρσξηζηεί ζε ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο νκάδεο. πλεπψο 

νη θφκβνη Ε θαη Π, θαζίζηαληαη ζεκαληηθνί, θαζψο νξίδνληαη σο ηα κνλαδηθά θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο ηνπ δηθηχνπ, κε απνηέιεζκα νη θφκβνη πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ησλ νκάδσλ απηψλ λα είλαη άκεζα εμαξηεκέλνη απφ ηνπο ελ ιφγσ 

θφκβνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

δηθήο ηνπο νκάδαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.3.: ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο θεληξηθόηεηαο ελδηακεζόηεηαο. 

 

Ο βαζκφο ηεο θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο ελφο θφκβνπ k δίλεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε (Prell, 2012). 

𝑐𝑏 𝑘 =  𝜕𝑖𝑘𝑗 / 𝜕𝑖𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘 

Όπνπ: 

Β 

Α 

Γ 

Δ 

Ε Η 
Θ 

Θ 

Ι Κ 

Λ 

Μ 

Ν 

Ξ 

Ο 

Π

  

Ρ 

 

Σ 
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 𝜕𝑖𝑘𝑗 : ν αξηζκφο ησλ γεσδαηηηθψλ θφκβσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο 

θφκβνπο i θαη j θαη πεξλνχλ απφ ηνλ θφκβν k 

 𝜕𝑖𝑗  : ν αξηζκφο ησλ γεσδαηηηθψλ θφκβσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο 

θφκβνπο i θαη j. 

Αληίζηνηρα ν βαζκφο ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝐶΄𝛣 = 𝐶𝐵(𝑘)/[(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)/2] 

 

3.2.1.1.5 Ο ςυνολικόσ βαθμόσ κεντρικότητασ ενόσ δικτύου 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ην δίθηπν “Αζηέξαο” (star network) εκθαλίδεηαη σο ην 

πην θεληξηθνπνηεκέλν δίθηπν γηα θάζε αξηζκφ κειψλ. ε έλα ηέηνην δίθηπν φινη νη 

θφκβνη εθηφο ηνπ θεληξηθνχ έρνπλ βαζκφ θεληξηθφηεηαο 1, θαη ν θεληξηθφο θφκβνο 

έρεη βαζκφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ πιελ έλα. χκθσλα κε ηνλ Freeman 

(1978), είλαη ρξήζηκν ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ζην πνζνζηφ ησλ κειψλ ελφο ππφ 

εμέηαζε δηθηχνπ, λα εθθξαζηεί σο πνζνζηφ ηνπ αληίζηνηρνπ βαζκνχ ελφο δηθηχνπ 

“Αζηέξα” ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. Έηζη ν βαζκφο θεληξηθφηεηαο ηνπ δηθηπνχ ζπλνιηθά, 

εθθξάδεηαη σο ν βαζκφο κεηαβιεηφηεηαο ή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ππφ εμέηαζε 

δηθηχνπ, ζε ζρέζε κε απηφλ (σο πνζνζηφ) ελφο δηθηχνπ “Αζηέξα” ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο 

(Hanneman & Riddle, 2005). Αλ 𝑝∗ είλαη ν θφκβνο κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

θεληξηθφηεηαο ζην γξάθεκα X, ηφηε ν ζπλνιηθφο βαζκφο θεληξηθφηαηεο ζχκθσλα κε 

ηνλ Freeman, νξίδεηαη σο εμήο:  

𝐶𝑋 =
 [𝑐𝑥 𝑝

∗ − 𝑐𝑥 𝑝𝑖 ]𝑛
𝑖=1

𝑚𝑎𝑥  [𝑐𝑥 𝑝∗ − 𝑐𝑥 𝑝𝑖 ]𝑛
𝑖=1

 

Όπνπ: 

n:        Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ. 

𝑐𝑥 𝑝𝑖 :  Ο βαζκφο θεληξηθφηεηαο ελφο δεδνκέλνπ θφκβνπ. 

 𝑐𝑥 𝑝
∗ : Ζ πςειφηεξε ηηκή 𝑐𝑥 𝑝𝑖  γηα νπνηνλδήπνηε θφκβν 

ηνπ δηθηχνπ. 
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𝑚𝑎𝑥  [𝑐𝑥 𝑝
∗ − 𝑐𝑥 𝑝𝑖 ]𝑛

𝑖=1 : Σν κεγαιχηεξν δπλαηφ 

άζξνηζκα ησλ δηαθνξψλ ησλ θεληξηθνηήησλ ελφο 

γξαθήκαηνο κε n θφκβνπο. Αθνξά ηνλ κεγαιχηεξν 

ζεσξεηηθά βαζκφ θεληξηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη 

έλα γξάθεκα κε ηνλ ίδην αξηζκφ θφκβσλ θαη ηηο 

ίδηεο παξακέηξνπο (θαηεπζχλζεηο δηαζπλδέζεσλ 

θ.η.ι.) (Kolaczyk & Csardi, 2014). 

Γηαηξψληαο κε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ άζξνηζκα ησλ δηαθνξψλ ησλ 

θεληξηθνηήησλ ελφο γξαθήκαηνο κε n θφκβνπο, ν ζπλνιηθφο βαζκφο θεληξηθφηεηαο 

ελφο δηθηχνπ πνζνηηθνπνηείηαη θαη παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη δπλαηή ε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ κεηαμχ ηνπο. Γηα ηηο θεληξηθφηεηεο 

βαζκνχ, εγγχηεηαο θαη ελδηακεζφηεηαο, ε πην θεληξηθνπνηεκέλε δνκή ελφο 

γξαθήκαηνο, πξνζνκνηάδεη ζηηο αληίζηνηρεο εθδνρέο ηνπ γξαθήκαηνο “Αζηέξα” (in-

star, out-star θαη undirected star). Αληίζεηα γηα ηελ θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο, ε 

πην θεληξηθή δνκή ελφο δηθηχνπ είλαη απηή ελφο γξαθήκαηνο κε κία κφλν δηαζχλδεζε 

θαη πηζαλφλ πνιινχο απνκνλσκέλνπο θφκβνπο (Kolaczyk & Csardi, 2014). 

 

3.2.1.2 Ο ςυντελεςτήσ πυκνότητασ 

Με ηνλ φξν ππθλφηεηα ζηελ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, νξίδεηαη ην 

πνζνζηφ ζην νπνίν νη δηαζπλδέζεηο κέζα ζε έλα δίθηπν, απέρνπλ απφ ηνλ κέγηζην 

αξηζκφ ησλ πηζαλψλ δηαζπλδέζεσλ. Ο ζπληειεζηήο παίξλεη ηηκέο απφ 0-1, κε ηηο ηηκέο 

θνληά ζην 0 λα ππνδεηθλχνπλ αξαηά ζε δνκή δίθηπα (κε βάζε ηηο δηαζπλδέζεηο), θαη 

ηηο ηηκέο θνληά ζην 1 ππθλά. Οη ζπληειεζηέο ππθλφηεηαο δίλνληαη απφ ηηο αθφινπζεο 

ζρέζεηο (Coleman & More, 1983):    

Γηα ηα ζπκκεηξηθά ρσξίο θαηεπζπλφκελεο δηαζπλδέζεηο δίθηπα: 

𝑑 =
𝐸

𝑛(𝑛 − 1)/2
 

Γηα ηα κε ζπκκεηξηθά κε θαηεπζπλφκελεο δηαζπλδέζεηο δίθηπα: 

𝑑 =
𝐸

𝑛(𝑛 − 1)
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Όπνπ: 

             E:  Ο αξηζκφο ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ. 

             n:  Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

3.2.1.3 Το πρόβλημα τησ ςύντομησ διαδρομήσ 

χκθσλα κε ηνπο Hillier & Lieberman (1984, ζει.12), ην πξφβιεκα ηεο 

ζχληνκεο δηαδξνκήο, αλαθέξεηαη ζηελ „εχξεζε ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο κεηαμχ 

κηαο πξνέιεπζεο (αξρήο) θαη ελφο πξννξηζκνχ δηακέζνπ ελφο ζπλεθηηθνχ δηθηχνπ, 

φηαλ είλαη γλσζηέο νη απνζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ αθκψλ ηνπ δηθηχνπ‟. Ζ ηερληθή 

ηεο ζχληνκεο δηαδξνκήο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή, πσο κε θάζε επαλάιεςε, κπνξεί 

λα βξεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο θφκβνο πνπ νλνκάδεηαη κφληκνο ή ιπκέλνο, γηα ηνλ 

νπνίνλ είλαη αδχλαηε ε βειηίσζε ηεο δηαδξνκήο απφ ηελ αθεηεξία κέρξη απηφλ 

(Οηθνλφκνπ & Γεσξγίνπ, 2000). Γηα ηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ 

πξνηαζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξνη αιγφξηζκνί, φπσο απηνί ησλ Bellman (1958), ησλ 

Ford & Fulkerson, (1956) θαη ηνπ Dijkstra (1959). 

 

3.2.1.4 Συντελεςτήσ ταξινομηςημότητασ (assortativity) 

Ο Newman (2002) ήηαλ ν πξψηνο πνπ έθαλε ιφγν γηα ην ζπληειεζηή 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο, θάλνληαο ρξήζε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε ηπραίεο κεηαβιεηέο, 

ζε έλα ζπκκεηξηθφ δίθηπν ρσξίο θαηεπζπλφκελεο δηαζπλδέζεηο. Έζησ έλα δίθηπν κε 

M δηαζπλδέζεηο, ζην νπνίν ε βαζκηαία πηζαλνηηθή θαηαλνκή (degree distribution), 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα έλαο ηπραία επηιεγκέλνο θφκβνο ηνπ γξαθήκαηνο 

λα εκθαλίδεη βαζκφ δηαζπλδέζεσλ ίζν κε k, είλαη Pk.. Έζησ επίζεο φηη επηιέγνπκε 

ηπραία κηα δηαζχλδεζε πνπ ζπλδέεη δχν θφκβνπο. Μαο ελδηαθέξεη φρη ν ζπλνιηθφο 

βαζκφο δηαζπλδέζεσλ ελφο θφκβνπ, αιιά νη δηαζπλδέζεηο πνπ απνκέλνπλ αθνχ 

αθαηξεζεί ε αξρηθά επηιεγκέλε. Απηφο ν αξηζκφο είλαη θαηά έλα κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

ζπλνιηθφ βαζκφ δηαζπλδέζεσλ ηνπ θφκβνπ θαη ζπλεπψο θαηαλέκεηαη ζε αλαινγία σο 

 𝑘 + 1 𝑝(𝑘+1).   
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Ζ εμίζσζε ηνπ Newman νξίδεηαη σο εμήο: 

𝑟 =
 𝑗𝑘𝑗𝑘 (𝑒𝑗𝑘 − 𝑞𝑗𝑞𝑘)

𝜎𝑞2
 

Όπνπ:    

                       qk:      Ζ θαλνληθνπνηεκέλε θαηαλνκή ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

δηαζπλδέζεσλ ελφο ηπραία επηιεγκέλνπ θφκβνπ θαη ηζνχηαη 

κε: 

                                                                    𝑞𝑘 =
(𝑘+1)𝑝𝑘+1

 𝑗𝑝𝑗𝑗
. 

                              𝑒𝑗𝑘 :      Ζ αζξνηζηηθή βαζκηαία πηζαλνηηθή θαηαλνκή (degree 

distribution) ηνπ ππνινίπνπ ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ δχν 

θφκβσλ πνπ βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλνη ζε θάζε άθξε ελφο 

ηπραία επηιεγκέλνπ δεζκνχ. 

𝜎𝑞
2:        Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο θαηαλνκήο 

ησλ ελαπνκεηλάλησλ δηαζπλδέζεσλ ελφο ηπραία 

επηιεγκέλνπ θφκβνπ. 

 

ε έλα ζπκκεηξηθφ δίθηπν ηζρχεη 𝑒𝑗𝑘 =𝑒𝑘𝑗  θαη αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο 

αζξνίζκαηνο: 

 𝑒𝑗𝑘 = 1

𝑗𝑘

 

θαη  

 𝑒𝑗𝑘 = 𝑞𝑘

𝑗
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Μεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

κπνξεί λα δνζεί απφ ηελ ζρέζε (Noldus & Van Mieghem, 2015): 

 𝜌 𝑋,𝑌 =  
𝐸 𝑋𝑌 −𝜇𝛸𝜇𝛶

𝜎𝛸𝜎𝛶
=

𝐸 [ 𝑋−𝐸 𝑋   𝑌−𝐸 𝑋  ]

 𝐸[(𝑋−𝐸[𝑋)2]𝐸[(𝑌−𝐸 𝑌 )2]
 

Όπνπ: 

                 𝜇𝛸  θαη 𝜇𝑌:             Οη κέζνη φξνη ησλ Υ θαη Y  

                 𝐸 𝑋𝑌 − 𝜇𝛸𝜇𝛶:     Ζ  ζπλ-δηαθχκαλζε ησλ Υ θαη Y 

                 𝜎𝛸  θαη 𝜎𝑌:              Οη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ Υ θαη Y 

Ο βαζκφο ηαμηλνκεζεκφηεηαο πνζνηηθνπνηείηαη εθαξκφδνληαο ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ζηηο ηηκέο ησλ Υ θαη Τ, πνπ ζηελ πεξίπησζε καο αθνξνχλ ηε 

βαζκηαία πηζαλνηηθή θαηαλνκή ησλ ππφινηπσλ δηαζπλδέζεσλ ησλ θφκβσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλνη ζε θάζε άθξε ελφο ηπραία επηιεγκέλνπ δεζκνχ. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο βαζκηαίαο θαηαλνκήο ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

δηαζπλδέζεσλ ελφο ηπραία επηιεγκέλνπ θφκβνπ, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                                    𝜎𝑞=
2  𝑘2

𝑘 𝑞𝑘 − [ 𝑘𝑞𝑘]𝑘
2
  

 

3.2.1.5 Συντελεςτήσ ςυςςώρευςησ και ςυντελεςτήσ μεταβατικότητασ (Clustering 
Coefficient & Transitivity) 

Έζησ έλα δίθηπν απνηεινχκελν απφ ηελ νκάδα θφκβσλ „Υ‟ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο θφκβνπο A, B, θαη D, ζην νπνίν κεηαμχ ησλ θφκβσλ 

αλαπηχζζνληαη δπαδηθέο ζρέζεηο „C‟. Γηα λα εμεηάζνπκε ην ζπληειεζηή 

κεηαβαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηνπο ηξεηο θφκβνπο. Δάλ ν θφκβνο A ζπλδέεηαη κε ηνλ B θαη ν θφκβνο B ζπλδέεηαη 

κε ηνλ D, ηφηε ζα πξέπεη θαη ν A λα ζπλδέεηαη κε ηνλ D νχησο ψζηε νη δπαδηθέο 

ζρέζεηο „C‟ αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο λα ραξαθηεξίδνληαη σο “κεηαβαηηθέο” 

(transitive). ηελ πεξίπησζε πνπ ν A ζπλδέεηαη κε ηνλ B, ν B ζπλδέεηαη κε ηνλ D 

αιιά ν A δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ D, νη δπαδηθέο ζρέζεηο „C‟ ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

κεηαβαηηθέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν A ζπλδέεηαη κε ηνλ B, αιιά ν B δελ ζπλδέεηαη κε 

ηνλ D, ηφηε δελ ηθαλνπνηείηαη ε ηδηφηεηα ηεο κεηαβαηηθφηεηαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 
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ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν B ζπλδέεηαη κε ηνλ D, αιιά φ B δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ A, 

θαζψο θαη φηαλ δελ πθίζηαηαη θαλέλαο δεζκφο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο θφκβνπο. Οη 

πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη θαη σο “ειιηπείο κεηαβαηηθέο ηξηάδεο”  (Vacuous 

Transitive Triads), δηφηη δελ πθίζηαηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο δηαζπλδέζεσλ ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κεηαβαηηθέο (transitive) ε σο κε κεηαβαηηθέο 

(intransitive) (Holland & Leinhardt, 1970). Έλα δίθηπν κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

ειιηπείο κεηαβαηηθέο ηξηάδεο, σζηφζν δελ παχεη λα εκπεξηέρεηαη ζε απηφ ε δνκηθή 

ηδηφηεηα ηεο κεηαβαηηθφηεηαο (Prell, 2012).   

Οη Holland & Leinhardt (1970), θαηεγνξηνπνίεζαλ φινπο ηνπο πηζαλνχο 

ζπλδπαζκνχο ηξηάδσλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κέζα ζε έλα δίθηπν, αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ακνηβαίσλ, κε ζπκκεηξηθψλ ή θελψλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδπαζκψλ αλάκεζα ζε δπν θφκβνπο. Με βάζε ηελ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. πνπ αθνινπζεί, νη δεθαέμη ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο 

ηξηάδσλ πνπ πξνθχπηνπλ, θσδηθνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ χπαξμε ε φρη θάπνηαο εθ 

ησλ ηξηψλ κνξθψλ ζρέζεο κεηαμχ ησλ θφκβσλ. Γηα παξάδεηγκα ν θσδηθφο 003 ηεο 

πξψηεο ηξηάδαο, αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε 0 ακνηβαίσλ δηαζπλδέζεσλ, 0 κε 

ζπκκεηξηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη 3 θελψλ δηαζπλδέζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ε χπαξμε ησλ 

γξακκάησλ D, U θαη C ζην ηέινο ησλ θσδηθψλ, ππνδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

δηαζπλδέζεσλ (κνξθέο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη θπθιηθά) 

ζε δίθηπα πνπ εκθαλίδνπλ ίδην αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο (ηα 

πξψηα ηξία ςεθία ησλ θσδηθψλ είλαη ίδηα) αιιά ε θαηεχζπλζε ησλ δηαζπλδέζεσλ 

είλαη δηαθνξεηηθή.  Οη ηξηάδεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηηο 

ιεγφκελεο κεηαβαηηθέο ηξηάδεο φπσο ηηο πξνζδηνξίζακε παξαπάλσ, θαζψο θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη ε ηδηφηεηα ηεο κεηαβαηηθφηεηα (Vacuous 

Transitive Triads). Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηηο κε κεηαβαηηθέο ηξηάδεο 

(Intransitive Triads). 
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Transitive and Vacuously Transitive Triads Intransitive Triads 

 
  
 
        
        003                                 
 
         
 
 
 
           012 
 
   
 
                                                                
       02IU                  02ID                         102                 
 
 
 
 
 
       030T 
 
 
 
 
 
       120U                       120D 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            300 
 

                                    
   
 
 
               021C                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       030C                      IIID                    IIIU 
 
 
 
 
 
          120C                           201 
 
 
 
 
 
           210 

 

Πίλαθαο 3.1.: Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηξηαδηθώλ δηθηπαθώλ δνκώλ, ησλ Holland & Leinhardt 

(1970). 
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3.2.1.5.1 Ο ςυντελεςτήσ ςυςςώρευςησ (Clustering Coefficient) 

Ο ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο σο δείθηεο ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Watts θαη Strogatz (1998). ε έλα δίθηπν απνηεινχκελν απφ 

ηξεηο θφκβνπο A, B θαη C, ζην νπνίν ν A ζπλδέεηαη κε ηνλ B θαη κε ηνλ C, ν 

ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπλδένληαη θαη νη θφκβνη B 

θαη C κεηαμχ ηνπο. ε έλα κε θαηεπζπλφκελν γξάθεκα G απνηεινχκελν απφ V 

θφκβνπο θαη E δηαζπλδέζεηο, o ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο γηα έλαλ θφκβν 𝑢 κε 

αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ 𝑑(𝑢) ≥ 2 δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε (Schank & Wagner, 2005): 

𝑐 𝑢 = 𝛿(𝑢)/𝜏(𝑢) 

Όπνπ: 

                                     𝛿(𝑢): Ο αξηζκφο ησλ ππφ-γξαθεκάησλ (sub graphs), 

ηνπ G, πνπ απνηεινχληαη απφ ηξεηο θφκβνπο θαη ηξεηο 

δηαζπλδέζεηο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν 𝑣 (νξίδεηαη 

θαη σο ν αξηζκφο ησλ ηξηγσληθψλ ζρέζεσλ) 

                                    𝜏 𝑢 : Ο αξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ κε κήθνο δχν ζηα 

νπνία ν 𝑢 απνηειεί ηνλ θεληξηθφ θφκβν. (ελαιιαθηηθά  

ν αξηζκφο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ηξηπιέησλ ηνπ δηθηχνπ, 

φπνπ σο ηξηπιέηα νξίδεηαη ην ππνγξάθεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ δχν θφκβνπο θαη ηξεηο δηαζπλδέζεηο, 

φπνπ ν θφκβνο 𝑢 βξίζθεηαη δηαζπλδεδεκέλνο (Opsahl & 

Panzarasa, 2009)). 

Ο αξηζκφο ησλ ηξηγσληθψλ ζρέζεσλ γηα έλαλ θφκβν 𝑣 είλαη: 

𝛿 𝑣 =  {{u, w} ∈ E: {v, u} ∈ E and {v, w} ∈ E}  

θαη γηα φιν ην γξάθεκα: 

𝛿 𝐺 =
1

3
 𝛿(𝑢∈𝑉 𝑢) 
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Ο αξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ κε κήθνο δχν ζηα νπνία ν 𝑣 απνηειεί ηνλ 

θεληξηθφ θφκβν είλαη:  

𝜏 𝑣 =  
𝑑(𝑢)

2
  

Όπνπ:  

                                               𝑑(𝑢):  Ο βαζκφο δηαζπλδέζεσλ (degree) ηνπ θφκβνπ 𝑢 

                                 

αληίζηνηρα γηα φιν ην γξάθεκα: 

𝛵 𝐺 =  𝑇(𝑢∈𝑉 𝑢) 

Ο ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο γηα ην γξάθεκα G δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝐶 𝐺 =
1

 𝑉΄ 
 𝑐(𝑢∈𝑉΄ 𝑢) 

      Όπνπ: 

                                      𝑉΄: Ζ νκάδα ησλ θφκβσλ κε αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ 

≥ 2 

           

3.2.1.6 Ο Συντελεςτήσ μεταβατικότητασ (Transitivity) 

Ο ζπληειεζηήο κεηαβαηηθφηεηαο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Newman θ.ά. 

(2002), κεηξάεη ηελ ηάζε κέζα ζε έλα δίθηπν λα δεκηνπξγνχληαη νκαδνπνηήζεηο ππφ 

ην βαζηθφ αμίσκα φηη „νη θίινη ησλ θίισλ κνπ είλαη θαη δηθνί κνπ θίινη‟ θαη νξίδεηαη 

σο εμήο:  

3 𝜒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑛 𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑝

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠
 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε 

εμίζσζε γηα ηνλ ζπληειεζηή δηακνξθψλεηαη σο (Schank & Wagner, 2005):  
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𝑇 𝐺 =
3𝛿(𝐺)

𝑇(𝐺)
 

3.2.2 Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ησλ θνηλσληθώλ 

δηθηύσλ 

Οη ηδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο ζηελ 

αλάιπζε, αλαθέξνληαη ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηέπνπλ. Απηέο αθνξνχλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ελφο δηθηχνπ επηιέγνπλ λα δηαζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ νκαδνπνηήζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

δηθηχσλ. Οη ηδηφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη εδψ, αθνξνχλ ηα δίθηπα πνπ ζπληζηνχλ 

“κηθξνχο θφζκνπο” (small world networks), ηα δίθηπα “ρσξίο θιίκαθα” (scale free 

networks), ηελ ηδηφηεηα ηεο “νκνθπιίαο” θαη ηελ ζεσξία “biased net theory”. Μέζσ 

ηεο κειέηεο ησλ παξαθάησ ηδηνηήησλ, ν εξεπλεηήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε 

πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ηεο δνκήο ησλ ππφ 

κειέηε δηθηχσλ.   

 

3.2.2.1 Δίκτυα που ςυνιςτούν “μικρούσ κόςμουσ” (small world networks) 

 Έλα απφ ηα γλσζηφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνιεί ηελ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ, απνηειψληαο αληηθείκελν επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, είλαη ην θαηλφκελν 

ηεο χπαξμεο “κηθξψλ θφζκσλ” σο ηδηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Οη θφκβνη 

κέζα ζε έλα δίθηπν κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ πνιχ κηθξψλ δηαδξνκψλ 

(paths). ηελ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, έλα δίθηπν “κηθξψλ θφζκσλ” απνηειεί 

έλα ηπραίν γξάθεκα, κέζα ζην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη θφκβνη δελ γεηηληάδνπλ κεηαμχ 

ηνπο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη εμ' απηψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζεγγηζζνχλ απφ θάζε έλα 

απφ ηνπο άιινπο θφκβνπο κέζσ ελφο κηθξνχ αξηζκνχ βεκάησλ. Σα δίθηπα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ εκθαλίδνπλ δχν βαζηθέο ηδηφηεηεο, κηθξφ κέζν κήθνο κνλνπαηηνχ (path length) 

(απφ θφκβν πξνο θφκβν) θαη ζρεηηθά πςειφ βαζκφ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο 

(clustering coefficient) (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη θφκβνη ηείλνπλ λα νκαδνπνηνχληαη 

κεηαμχ ηνπο) (Watts & Strogatz, 1998). χκθσλα κε ηνλ Bender-deMoll (2008), ηα 

δίθηπα πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ ηδηφηεηα ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, εκθαλίδνπλ πςειή 

ππθλφηεηα ζηηο δηαζπλδέζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο εκπεξηέρνπλ αξαηέο 

ζχληνκεο δηαζπλδέζεηο πνπ ζπλδένπλ νκάδεο θφκβσλ πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφθεληξεο ή απνκνλσκέλεο. πλνςίδνληαο, θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
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Easley & Kleinberg (2010), φηαλ έλα θνηλσληθφ δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν 

αξηζκφ ζχληνκσλ δηαδξνκψλ, ηφηε θάλνπκε ιφγν γηα ην θαηλφκελν ησλ “κηθξψλ 

θφζκσλ”. Ζ έλλνηα ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” ζηα θνηλσληθά δίθηπα, εηζήρζε απφ ηνλ 

Milgram (1967). Μέρξη ηηο κέξεο καο, ην θαηλφκελν έρεη γίλεη αληηθείκελν επξείαο 

επηζηεκνληθήο κειέηεο (Easley & Kleinberg, 2010).  

ε έλα δίθηπν πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ “κηθξνχ θφζκνπ”, ην κήθνο ηεο  κέζεο 

ζχληνκεο δηαδξνκήο ηνπ δηθηχνπ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο κέζεο 

ζχληνκεο δηαδξνκήο ελφο ηπραίνπ γξαθήκαηνο ίδηνπ κεγέζνπο. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη 

θφκβνη ηνπ δηθηχνπ είλαη πξνζεγγίζηκνη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θφκβν δηακέζσ 

κηθξνχ αξηζκνχ βεκάησλ (δηαζπλδέζεσλ) (Watts & Strogatz, 1998). Δπίζεο φπσο 

έρνπκε αλαθέξεη, ηα δίθηπα απηήο ηεο κνξθήο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πςειφ 

ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο (clustering coefficient), έηζη ψζηε νη θφκβνη πνπ 

ζπλδένληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν, λα είλαη πηζαλφ λα ζπλδένληαη θαη κεηαμχ 

ηνπο (Barrat & Weigt, 2000, Vrana θ.ά., 2014). Οη Watts θαη Strogatz (1998) 

κειεηψληαο δίθηπα “κηθξψλ θφζκσλ”, δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν δηθηπψκαηνο, 

απνηεινχκελν απφ κηθξφ κέζν κήθνο ζχληνκσλ δηαδξνκψλ, σο έλα ηπραίν γξάθεκα 

κε ζρεηηθά πςειφ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο. Ο ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο θαη ην 

κέζν κήθνο ζχληνκσλ δηαδξνκψλ, απνηεινχλ δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, θαζψο πξνζδηνξίδνπλ ην πσο νη θφκβνη  ελζσκαηψλνληαη ζην 

ππνγξάθεκα ηεο γεηηνληάο ηνπο. Υξεζηκνπνηνχκε ην κέζν θαζψο απνηειεί κηα 

ζπλνιηθή έλδεημε ηνπ βαζκνχ ζπζζψξεπζεο ελφο δηθηχνπ (Vrana θ.ά, 2014). Πνιιά 

θπζηθά ή ηερλεηά δίθηπα, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηδηφηεηεο παξνπζηάδνπλ 

έλα αθφκα άμην αλαθνξάο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, ηελ έιιεηςε θιίκαθαο ζηελ 

πηζαλνηηθή θαηαλνκή ησλ βαζκηαίσλ δηαζπλδέζεσλ. Ζ απνπζία κηαο ηππηθήο 

θιίκαθαο ζηελ δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ θφκβσλ, ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε 

κε ηελ δνκή ελφο δηθηχνπ (Klemm & Eguıluz, 2002, Wang & Chen, 2003). 

 Έλαο πνιχ απιφο ηξφπνο γηα λα πξνζεγγίζεη θάπνηνο έλα πξφβιεκα “κηθξψλ 

θφζκσλ” είλαη λα ζεσξήζεη σο αθεηεξία ηελ ππφζεζε ηεο επηινγήο δχν νπνηνλδήπνηε 

ηπραίσλ αηφκσλ. Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ηα άηνκα απηά λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

(Milgram, 1967, ζει.67, Watts, 1999); Σα ελ ιφγσ άηνκα κπνξεί λα γλσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο απεπζείαο ή λα δηαηεξνχλ θάπνηνλ θνηλφ γλψξηκν. χκθσλα κε ηνπο 

Travers & Milgram (1969), δχν άηνκα ν a θαη ν z κπνξεί λα δηαζπλδένληαη φρη κφλν 
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απφ θάπνην κνλαδηθφ θνηλφ γλσζηφ, αιιά απφ κηα ζεηξά ηέηνηνπ είδνπο ελδηάκεζσλ, 

a-b-c- . . . -y-z, φπνπ γηα παξάδεηγκα ν a γλσξίδεη ηνλ b θαη θαλέλαλ άιινλ ζηελ 

αιπζίδα, ελψ ν b γλσξίδεη ηνλ a θαη επηπξφζζεηα γλσξίδεη ηνλ c, ηελ ζηηγκή πνπ ν c 

γλσξίδεη ηνλ d, θ.η.ι.   

Ζ ηδηφηεηα ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” απαληάηαη ζε αξθεηά δίθηπα πνπ 

δηακνξθψλνληαη σο απνηέιεζκα θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη Korte & Milgram (1970) 

ππνζηήξημαλ φηη δχν ηπραία επηιεγκέλνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε κηα 

κφλν κηθξή αιπζίδα απφ ελδηάκεζνπο νηθείνπο. ηηο Ζ.Π.Α., ν απαηηνχκελνο κέζνο 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαζπλδεζνχλ δχν ηπραία επηιεγφκελα θαη 

ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία άηνκα κεηαμχ ηνπο είλαη έμη άηνκα.  Με άιια ιφγηα ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ζηηο Ζ.Π.Α. είλαη δηαζπλδεδεκέλν κέζσ έμη ελδηάκεζσλ 

γλψξηκσλ πξνζψπσλ. Έηζη ην θαηλφκελν ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” θαιείηαη θαη σο ην 

θαηλφκελν ησλ “έμη βαζκίδσλ δηαρσξηζκνχ”. (six degrees of separation) (Guare, 

1990).  

Σν θαηλφκελν ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε αξθεηέο άιιεο 

πεξηπηψζεηο δηθηχσλ εθηφο απφ ηα δίθηπα πνπ απνηεινχληαη απφ θίινπο (Newman, 

2000). Έηζη αληίζηνηρα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο ηδηφηεηαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε 

κειέηεο φπσο απηή ηνπ Newman (2001), πνπ κειέηεζε δίθηπα απνηεινχκελα απφ 

δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, ησλ Uzzi & Spiro (2005) πνπ εμέηαζαλ ηελ πεξίπησζε ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ κηνχδηθαι ηνπ Μξνληγνπέτ, ησλ Davis θ.ά (2003) πνπ κειέηεζαλ ηελ 

χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Ακεξηθήο θαη ησλ Fleming & 

Marx (2006) πνπ απέδεημαλ φηη νη εθεπξέηεο επξεζηηερληψλ, απνηεινχλ δίθηπν κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ “κηθξνχ θφζκνπ”. χκθσλα κε ηνλ Kleinberg (2000), ην θαηλφκελν ησλ 

“κηθξψλ θφζκσλ” βξίζθεη εθαξκνγή εθηφο απφ ηα δίθηπα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαη ζηα δίθηπα πνπ απνηεινχλ πξντφλ ηεο ηερλνινγίαο. Έηζη 

δίθηπα φπσο απηφ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Broder θ.ά., 2000), ηα ελεξγεηαθά δίθηπα (Watts & 

Strogatz, 1998), ηα δίθηπα ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο (Amaral θ.ά., 2000) θαη πνιιά 

άιια, εκθαλίδνπλ ηελ ηδηφηεηα ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν 

Kleinberg (2000), ππνζηεξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηδηφηεηα απνηειεί “ζεκειηψδεο 

ζπζηαηηθφ ηεο δνκηθήο κεηεμέιημεο ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ”.    
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3.2.2.2 Δίκτυα “χωρίσ κλίμακα” (Scale-free networks) 

Δθηφο απφ ηελ ηδηφηεηα ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, ε χπαξμε κηαο αθφκε 

ηδηφηεηαο, απηήο ησλ δηθηχσλ “ρσξίο θιίκαθα” απαληάηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ζχλζεησλ ηερληθψλ ε θπζηθψλ δηθηχσλ (Wang & Chen, 2003). χκθσλα κε ηνλ 

Barabasi (2002), ζε έλα δίθηπν “ρσξίο θιίκαθα”, ε πηζαλνηηθή θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δηαζπλδέζεσλ αλά θφκβν αθνινπζεί ην λφκν ηεο δχλακεο (Power law), φπσο 

απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εγγχηεξσλ γεηηνληθψλ θφκβσλ ελφο 

θφκβνπ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε δνκή θαη νη δπλακηθέο ηνπ δηθηχνπ, επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θφκβνπο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιν αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ  

(Ebel θ.ά., 2002, ζει.66).   Έηζη κέζα ζε έλα ηέηνην δίθηπν, εκθαλίδεηαη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο θφκβσλ κε ιίγεο δηαζπλδέζεηο θαη έλαο κηθξφηεξνο αιιά ζεκαληηθφο αξηζκφο 

κε κεγάιν αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ (Van Noort θ.ά., 2004). Ζ αλαινγία P(k) ησλ 

θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ πνπ έρνπλ k δηαζπλδέζεηο κε άιινπο θφκβνπο γηα κεγάιεο ηηκέο 

ηνπ k έρεη ηε κνξθή p(k)k
-γ

, φπνπ ην γ είλαη παξάκεηξνο ηεο νπνίαο ε ηηκή ηππηθά 

βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ δχν θαη ηξία (2 < γ < 3). Δλίνηε κπνξεί λα εθηείλεηαη 

θαη έμσ απφ ην ελ ιφγσ δηάζηεκα (Barabasi, 2002, Onnela θ.ά., 2007). Σα δίθηπα 

“ρσξίο θιίκαθα” απαληψληαη ζε κηα κεγάιε γθάκα ζπζηεκάησλ φπσο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ην Γηαδίθηπν, ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε εξεπλεηέο, ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο φπσο ν 

κεηαβνιηζκφο (Barabasi & Bonabeau, 2003).  

Έλα δίθηπν “ρσξίο θιίκαθα” απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη “κε-νκνγελνπνηεκέλν”, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ θφκβσλ απνηεινχλ θεληξηθνχο θφκβνπο 

(θαινχληαη θαη hubs), πνπ κνηξάδνληαη εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο ή αθφκα θαη 

εθαηνκκχξηα δηαζπλδέζεηο κε άιινπο θφκβνπο. ε άκεζε εμάξηεζε κε ην πεδίν 

αλαθνξάο θάζε δηθηχνπ, νη θεληξηθνί θφκβνη δχλαηαη λα εμππεξεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο κέζα ζην δίθηπν (Choromański θ.ά., 2013). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα δίθηπν απηήο ηεο κνξθήο νη πεξηζζφηεξνη θφκβνη κνηξάδνληαη 

ειάρηζηεο δηαζπλδέζεηο κε άιινπο θφκβνπο. πλεπψο ζπλνιηθά ην δίθηπν δελ 

παξνπζηάδεη θαλελφο είδνπο θιίκαθα ζηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ θφκβσλ.  

Σα δίθηπα “ρσξίο θιίκαθα” έρνπλ ην ραξαθηήξα ελφο ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελνπ δηθηχνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη επεθηείλνληαη δηαξθψο κε ηελ 

πξνζζήθε λέσλ θφκβσλ, πνπ δηαζπλδένληαη θαηά πξνηίκεζε κε ηνπο πην 
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δηαζπλδεδεκέλνπο θφκβνπο κέζα ζε απηά (Amaral θ.ά., 2000, Choromański θ.ά., 

2013). Ζ αλάπηπμε θαη ε επηιεθηηθή ζπλδεζηκφηεηα φπσο πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, 

εμεγνχλ ηελ χπαξμε θεληξηθψλ θφκβσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη ήδε πην θεληξηθνί 

θφκβνη γίλνληαη θεληξηθφηεξνη, απμάλνληαο ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ φηη νη ιηγφηεξν δεκνθηιήο θφκβνη. Ζ πην πάλσ δηαδηθαζία θαηά γεληθή 

νκνινγία επλνεί ηνπο ρξνληθά αξραηφηεξνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ, πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εμειηρηνχλ ζε θεληξηθνί (Barabasi & Bonabeau, 2003). Ζ 

κνξθνινγηθά επηιεθηηθή απηή δηαδηθαζία ζηελ επηινγή δηαζπλδέζεσλ, έρεη γεληθά 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ φηη ε πηζαλνηηθή θαηαλνκή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαζπλδέζεσλ αλά θφκβν αθνινπζεί ην λφκν ηεο δχλακεο  (Barabasi & 

Albert, 1999).  

 

3.2.2.3 Η ιδιότητα τησ “ομοφυλίασ” 

Μηα αθφκε ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη νη δηαζπλδέζεηο ηείλνπλ λα απαληψληαη ζπρλφηεξα κεηαμχ θφκβσλ κε 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο, απφ φηη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θφκβσλ 

(Currarini & Redondo, 2011). Ζ ελ ιφγσ ηδηφηεηα νλνκάδεηαη “νκνθπιία” 

(homophily) θαη πεξηγξάθεηαη σο ε ηάζε πνπ έρνπλ ηα άηνκα λα  ζπλδένληαη θαη λα 

ζπλάπηνπλ δεζκνχο κε άιια φκνηα άηνκα. χκθσλα κε ηνπο McPherson θ.ά. (2001, 

ζει.416), ην γεγνλφο φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πην πάλσ 

ηδηφηεηα, ππφ ην πξίζκα φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα ζρεηίδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

πνιχ ζπρλά κε άηνκα πνπ έρνπλ θνηλά γλσξίζκαηα ή ηδηφηεηεο, απνηειεί έλα 

επαξθψο επαιεζεπκέλν εχξεκα (Kydros θ.ά., 2010). Αξθεηά θπζηθά δίθηπα είλαη απφ 

ηελ θχζε ηνπο “νκνθπιηθά”, θαζψο νη ρξήζηεο ηνπο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ θνηλά κε απηνχο γλσξίζκαηα. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ δηαρέεηαη ζηα 

δίθηπα απηνχ ηνπ ηχπνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνχξα, ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

θπζηθέο ή πιηθέο ηδηφηεηεο ζα ηείλεη λα έρεη ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. (McPherson, 

2001, ζει.416).  

Ζ ηδηφηεηα ηεο “νκνθπιίαο” ζπλαληάηαη ηφζν ζηα θπζηθά δίθηπα, φζν θαη ζηα 

δίθηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ, βξίζθνληαο 

εθαξκνγή ζε αξθεηέο κνξθέο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ελψ νη δηαζηάζεηο ηεο 

νκνηνκνξθίαο αθνξνχλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηνλ θπιεηηθφ 
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πξνζδηνξηζκφ, ην επάγγεικα, ηε ζξεζθεία θ.η.ι. Αληηζέησο, ηα δίθηπα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ή ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πην πάλσ ηδηφηεηα (Newman, 2002). Αλαθεθαιαηψλνληαο, 

ζα ιέγακε φηη ζηα θνηλσληθά δίθηπα ζπρλά εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν νη δηαζπλδέζεηο 

λα ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα κεηαμχ θφκβσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

(Currarini & Vega Redondo, 2013). Γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη πςειφο βαζκφο 

νκνηνγέλεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δηαηεξνχλ θηιηθέο ζρέζεηο (Zafarani θ.ά., 

2014). 

 ηα θνηλσληθά δίθηπα γηα λα κεηξεζεί ν βαζκφο “νκνθπιίαο”, γίλεηαη ρξήζε 

ηνπ ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκφηεηαο (degree-Assortativity) σο δείθηε πνπ απεηθνλίδεη 

ηηο βαζκηαίεο νκνηφηεηεο (degree-similarities) αλάκεζα ζε γεηηνληθνχο θφκβνπο 

(Vrana θ.ά., 1014).  Ο ζπληειεζηήο παίξλεη ηηκέο αλάκεζα ζε -1 θαη 1. Ζ χπαξμε 

πςειψλ ηηκψλ ζηνλ ζπληειεζηή ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ηεο ελ ιφγσ ηδηφηεηαο, ηελ 

ζηηγκή πνπ νη αξλεηηθέο ηηκέο πεξηγξάθνπλ πεξηπηψζεηο δηθηχσλ φπνπ νη ρξήζηεο κε 

ρακειή δξαζηεξηφηεηα ζπλδένληαη κε ρξήζηεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή 

δξαζηεξηφηεηα.    

 

3.2.2.3.1 Διερεύνηςη τησ ύπαρξησ τησ ιδιότητασ τησ “ομοφυλίασ” ςτο Twitter 

Οη Bliss θ.ά. (2012), δηεξεχλεζαλ ηνλ ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκφηεηαο ζε 

δίθηπα απνθξίζεσλ ζην Twitter. Βαζηδφκελνη ζε ζρεδφλ 40 εθαηνκκχξηα δεχγε 

κελπκάησλ δεκνζηεπκέλσλ ζην Twitter, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν κέζνο 

βαζκφο επηπρίαο ησλ ρξεζηψλ ήηαλ ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρεηηζκέλνο 

κε ησλ ρξεζηψλ πνπ είραλ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο απφ κία σο ηξεηο δηαζπλδέζεηο.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ πην πάλσ εξεπλεηψλ, πθίζηαηαη ηθαλνχ βαζκνχ 

ηαμηλνκεζεκφηεηα κε βάζε ηελ επηπρία, πνπ εληνπίδεηαη κε εγγχηεηα έσο ηξηψλ 

βεκάησλ (δηαζπλδέζεσλ). 

Οη Al Zamal θ.ά. (2012) δηεξεχλεζαλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ άκεζσλ γεηηφλσλ ελφο ρξήζηε ηνπ Twitter κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ρξήζηε. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνθαζνξίζηεθαλ ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: ην θχιν, ε ειηθία θαη ν πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Σν 
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ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ είλαη φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο παξνπζηάδεη κέηξην σο πςειφ ζπληειεζηή 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο. πλεπψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

γεηηνληά ελφο ρξήζηε κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο αθξηβείο ελδείμεηο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηδίνπ ηνπ ρξήζηε. 

Ο Barbera (2015) κειέηεζε ηελ χπαξμε ηεο ηδηφηεηαο ηεο “νκνθπιίαο” ζε 

πνιηηηθνχο δηαιφγνπο ζην Twitter, δηεξεπλψληαο ην θαηά πφζν ε δηαδηθηπαθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη πνισκέλε ζχκθσλα κε ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Υξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ θακπάληα γηα ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 

2012, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν δεκφζηνο δηάινγνο ζην Twitter δηεμάγεηαη 

θαηά θχξην ιφγν αλάκεζα ζε ρξήζηεο κε θνηλή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ.  

 

3.2.2.4 Biased Net Theory 

Ο Rapoport (1957), έθαλε ιφγν γηα ηελ επνλνκαδφκελε “Biased net theory” σο 

κία απφ ηηο πξψηεο ζηνραζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δηθηπαθψλ 

δνκψλ (Skvoretz, 1990). χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, ηα θνηλσληθά δίθηπα 

εκπεξηέρνπλ δνκηθέο πξνδηαζέζεηο, πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιιεο ηπραίεο 

κνξθέο δηθηχσλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη πξνδηαζέζεηο εκπεξηέρνπλ ηελ ηάζε ηεο 

ακνηβαηφηεηαο ζηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο δπάδεο ησλ θφκβσλ ελφο δηθηχνπ, 

θαζψο θαη ηελ ηάζε πνπ εκθαλίδνπλ ηα δίθηπα απηήο ηεο κνξθήο λα παξνπζηάδνπλ 

πςειφ ζπληειεζηή κεηαβαηηθφηεηαο (transitivity). Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

ηάζεσλ, νη θφκβνη ζηα δίθηπα απηά ηείλνπλ λα θαηεπζχλνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο 

ζηε δεμακελή ησλ ήδε δηαζπλδεδεκέλσλ κε απηνχο θφκβνπο, πεξηνξίδνληαο ηηο ηάζεηο 

δεκηνπξγίαο λέσλ δηαζπλδέζεσλ κε άιινπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ κε ηνπο νπνίνπο δελ 

ήηαλ ζπλδεδεκέλνη πξηλ (Prell, 2012).    

 

3.3 Τα δικηςακά επίπεδα ανάλςζηρ ζηο Twitter 

ην Twitter είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ δχν βαζηθνί ηχπνη δηθηπαθψλ 

δνκψλ. Ζ πξψηε δηθηπαθή δνκή, ζρεκαηίδεηαη κε βάζε ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο αθνινχζνπο θαη ηνπο αθνινπζνχκελνπο 

(followers/followings networks) ελφο ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego network), ελψ ε 
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δεχηεξε αθνξά ηα δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ (mentions/replies networks) πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο πνπ 

δεκνζηεχνπλ ηα κέιε ελφο δηθηχνπ.  

ην γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.4., απεηθνλίδεηαη ην δίθηπν 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ NodeXL. Ζ καχξε πεξηνρή αλαπαξηζηά ηα κέιε (θφκβνπο) ηνπ δηθηχνπ 

πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζφινπ ζπκκεηέρνληαο ζε αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ησλ άιισλ κειψλ. Σα κέιε απηά αλαθέξνληαη θαη σο 

“απνκνλσκέλα” (isolates). Αληίζεηα ε πεξηνρή πνπ απεηθνλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα, 

αθνξά ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ ελεξγψλ κειψλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. Αλ 

αληί ηνπ δηθηχνπ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ιακβάλακε σο ζεκείν αλαθνξάο ην 

ζπλνιηθφ δίθηπν ησλ δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηνπο αθνινχζνπο θαη ζηνπο 

αθνινπζνχκελνπο ηνπ ελ ιφγσ ππνπξγείνπ, ηφηε ε καχξε πεξηνρή ηνπ γξαθήκαηνο 

δελ ζα πθίζηαην αθνχ δελ ζα ππήξραλ κέιε ρσξίο έζησ κηα δηαζχλδεζε (απηή κε ην 

ππνπξγείν). Απφ ην γξάθεκα παξαηεξεί θαλείο φηη ην δίθηπν αλαθνξψλ θαη 

απνθξίζεσλ ινγίδεηαη σο έλα ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ ησλ αθνινχζσλ.     

 

 

ρήκα 3.4.: Σν δίθηπν αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, σο 

ππνζύλνιν ηνπ επξύηεξνπ δηθηύνπ ησλ αθνινύζσλ ηνπ ππνπξγείνπ. 
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Πεγαίλνληαο ηελ αλάιπζε έλα βήκα πην πέξα, φπσο θαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

χπαξμεο ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλφηεηαο πνπ αθνινπζεί ζην ηκήκα ηεο καθξνζθνπηθήο 

αλάιπζεο, θαη απνκνλψλνληαο ην δίθηπν πνπ παξάγεηαη κφλν απφ ηηο δηαζπλδέζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ δηθηχνπ 

αλαθνξάο (ego network) θαη ηηο φπνηεο (αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο) παξάγνληαη κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ λένπ δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ, πξνθχπηεη έλα λέν γξάθεκα πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ κνξθή ηνπ ρήκαηνο 3.5. ην γξάθεκα απνπζηάδνπλ νη 

απνκνλσκέλνη αθφινπζνη (isolates). Σν λέν δίθηπν απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ δηθηχνπ 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ θαη ζπλεπψο θαζίζηαηαη άκεζα ζπγθξίζηκν κε ηελ 

πεξηνρή πνπ απεηθνλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην πξνεγνχκελν γξάθεκα (ζρήκα 

3.4.)  

 

 

ρήκα 3.5.: Σν δίθηπν αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ κε βάζε ηηο απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

Διιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, σο ππνζύλνιν ηνπ επξύηεξνπ δηθηύνπ αλαθνξώλ 

θαη απνθξίζεσλ πνπ παξάγνληαη ζην δίθηπν ηνπ ππνπξγείνπ. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο ζην Twitter 

(απηψλ ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη), πξνθχπηεη πσο ηα δίθηπα 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξφηεξνπο ζπληειεζηέο ππθλφηεηαο 

(densities) απφ ηα αξρηθά δίθηπα ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ ( 372 

θνξέο κηθξφηεξνπο θαηά κέζν φξν). πλεπψο, έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ 

κειψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ αλαθνξψλ 
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θαη απνθξίζεσλ. Απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ν 

κέζνο αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ είλαη 372 θνξέο κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αξρηθψλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ αθνινχζσλ ελφο δηθηχνπ ππνπξγηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ζην Twitter, δνκεκέλνπ απφ αθνινχζνπο ηνπ ππνπξγείνπ πνπ απιά 

αθνινπζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν. Δπηπξνζζέησο θαη θαηά κέζν φξν, πεξίπνπ ην 6,36% 

ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, αλαθέξνληαη ζε αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο κε βάζε 

ηηο αλαξηήζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηα ππνπξγεία. Με δεδνκέλν φηη ηα ππφ κειέηε 

δίθηπα δνκνχληαη κε βάζε ηα ππνπξγεία σο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο (ego networks), 

ηφηε κφλν ην 6,36% ησλ απνθξίζεσλ αθνξά ηνλ εθάζηνηε ινγαξηαζκφ αλαθνξάο 

(ego), γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο κεησκέλεο δηαζπνξάο θαη δηάρπζεο ησλ αλαξηήζεσλ 

ηνπ ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Δηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο 

Σν πξψην κέξνο ηεο αλάιπζεο αθνξά ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο παξνπζίαο 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 

Διιάδαο, ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βαζηθφο  ζηφρνο 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ νη ειιεληθνί ινγαξηαζκνί, 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε δείθηεο αλαθνξάο 

πνπ αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Πξνζδηνξίδνληαο ηελ ζρεηηθή ζέζε ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαιήμνπκε ζηα απαξαίηεηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδεη ηφζν ε ρψξα 

ζπλνιηθά, φζν θαη νη επηκέξνπο νξγαληζκνί. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε 

επεμεξγαζία ζηνρεπφκελσλ ελεξγεηψλ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο  απφδνζεο ησλ 

ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ. ε έλα επφκελν βήκα επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλακηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππφ εμέηαζε πεξηπηψζεηο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ησλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο αξρηθνχ 

“θνηλνχ-ζηφρνπ”, κέζα απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο ρξήζηεο, ζην νπνίν ζα απεπζπλζνχλ 

νη πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο.       

 

4.1 Γομή ηηρ μελέηηρ ηηρ εςπωπαϊκήρ πεπίπηωζηρ 

Καζψο ε έξεπλα δνκείηαη κε βάζε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπγθξηηηθήο ζέζεο ηεο 

Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε επηινγή ησλ 

ππφ αλαθνξά θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, έγηλε κε βάζε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο. Έηζη θαηεγξάθεζαλ δεδνκέλα γηα έμη 

αληίζηνηρα ππνπξγεία (εμσηεξηθψλ, πγείαο, αλάπηπμεο, παηδείαο, πεξηβάιινληνο θαη 

νηθνλνκηθψλ). ε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, έγηλε ε θαηαγξαθή νξηζκέλσλ δεηθηψλ θαη 

γηα ηνπο θεληξηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο θαζψο θαη γη' απηνχο ησλ 

πξνέδξσλ θαη πξσζππνπξγψλ ησλ ρσξψλ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο απαζρνινχλ ηελ 

αλάιπζε κφλν ζην αξρηθφ (γεληθφ ζηάδην), θαζψο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ 

εμφξπμε ησλ δεδνκέλσλ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε πεξαηηέξσ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηα 

δίθηπα ησλ ινγαξηαζκψλ.   
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Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή, ε δνκή ηεο καθξνζθνπηθήο 

αλάιπζεο ρσξίδεηαη ζε δχν δηαθξηηά ζηάδηα, ην γεληθφ (πεξηγξαθηθφ) θαη ην εηδηθφ 

(ζπγθξηηηθή αλάιπζε). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλάιπζε μεθηλά κε κηα αξρηθή 

ζχγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ πνπ θαηέρεη ε Διιάδα ζε ζρέζε κε δηάθνξεο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ηξεηο επξχηεξα αλαγλσξηζκέλνπο γεληθνχο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Με βάζε ηελ 

ίδηα ινγηθή, ζην ζεκείν απηφ επηρεηξείηαη θαη κηα αξρηθή ζπζρέηηζε ησλ δεηθηψλ 

απηψλ κε επηιεγκέλνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ γεληθνχ ζηαδίνπ, αλαθέξεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

χπαξμεο θνηλνηήησλ (δηθηπαθψλ νκαδνπνηήζεσλ) κε βάζε ηελ δηαβνχιεπζε ζηα ππφ 

κειέηε δίθηπα. Μειεηνχληαη ηξεηο ελδεηθηηθέο ηδηφηεηεο, ην θαηλφκελν ησλ “κηθξψλ 

θφζκσλ”, ηα ραξαθηεξηζηηθά δηθηχσλ “ρσξίο θιίκαθα” θαη ε ηδηφηεηα ηεο 

“νκνθπιίαο”. Καζψο ηα δίθηπα ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο 

ησλ ρξεζηψλ ζηηο αλαξηήζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο, νη πην 

πάλσ ηδηφηεηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο χπαξμεο νκάδσλ δηαβνχιεπζεο θαη 

αλάδξαζεο κε βάζε ηηο αλαξηήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ. Όια ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ζηελ αλάιπζε ηφζν ηελ καθξνζθνπηθή (επξσπατθή πεξίπησζε), φζν θαη 

ηελ κηθξνζθνπηθή (πεξίπησζε ηεο Διιάδαο), έρνπλ σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπληζησζψλ, πνπ ζπληείλνπλ ή φρη ζηελ 

δεκηνπξγία νκαδνπνηήζεσλ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν ε 

επηκέξνπο δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ ινγαξηαζκνί αλαθνξάο ζηνπο δείθηεο  

δξαζηεξηφηεηαο, εκβέιεηαο θαη επηξξνήο, κεηνπζηψλεηαη ζε δεκηνπξγία νκάδσλ 

(θνηλνηήησλ) ζπδήηεζεο θαη δηαβνχιεπζεο, πνπ απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ ζηφρν κηαο 

επηηπρεκέλεο παξνπζίαο ελφο θπβεξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην δηαδίθηπν. Οη αξρηθέο 

θαηαηάμεηο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο θαη ε χπαξμε ή κε ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλφηεηαο, 

πξνζδηνξίδνπλ κηα βαζηθή γεληθή εηθφλα, πνπ απνηειεί ηελ βάζε γηα πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε ζηελ αλάιπζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνηείλεηαη κηα δνκή αλάιπζεο, πνπ 

κε ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο αλαιχζεηο είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ζε πνιχηηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο βειηηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία νκάδσλ αλάδξαζεο θαη δηαβνχιεπζεο. 
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Δπνκέλσο, θαη θαζψο ην Twitter απνηειεί ή πξέπεη λα απνηειεί ηκήκα ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθάζηνηε 

θπβέξλεζε ζηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη 

παξαηεξνχκελεο θαηαηάμεηο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο, απνηεινχλ ηελ αθεηεξία ζην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν αλάιπζεο.  Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ή ηελ ελίζρπζε ησλ νκάδσλ δηαβνχιεπζεο θαη 

αλάδξαζεο, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κίγκαηνο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε, κε απψηεξν απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο ρψξαο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο.  

Σν πξψην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο  καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, αθνξά 

ζηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηξηψλ επηκέξνπο επηιεγκέλσλ ζπληζησζψλ, βάζεη ηξηψλ 

βαζηθψλ ηδηνηήησλ, ηφζν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κέζνπ (Twitter), φζν θαη ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο 

(βιέπε θεθάιαην 7). Οη ζπληζηψζεο απηέο αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εκβέιεηαο (κε βάζε ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ δεκνηηθφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ ζην 

Twitter), ηνπ κέζνπ βαζκνχ θεληξηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ (κε βάζε ελδεηθηηθνχο δείθηεο παξνπζίαο νκαδνπνηήζεσλ ζηα δίθηπα), 

θαη απνηεινχληαη απφ ζρεηηθνχο επηκέξνπο δείθηεο. Με ζεκείν αλαθνξάο ηηο 

ζπληζηψζεο απηέο, θαηαζθεπάδεηαη έλα γεληθφ κνληέιν θαηάηαμεο, βαζηδφκελν ζηελ 

ηδέα ηνπ Karpf (2008). Δθηφο απφ ηηο γεληθέο θαηαηάμεηο ησλ ρσξψλ θαη ησλ 

επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ, ε αλάιπζε πξνρσξά θαη ζηηο θαηαηάμεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ρψξεο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο ησλ ζπληζησζψλ, δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα 

ζπλεθηηθή εηθφλα ησλ επηκέξνπο αδπλακηψλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ππφ κειέηε ινγαξηαζκνί.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, 

αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε ηεο δπλακηθήο πνπ εκθαλίδνπλ ηα δίθηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 

αλαθνξάο ζηελ δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη κεγέζπλζεο ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα 

κεγέζπλζεο αθνξά ηφζν ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ρξεζηψλ φζν θαη 

ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ. Όπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 8, ε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη, βαζίδεηαη ζηελ θαηάηκεζε ησλ δηθηχσλ ζε ηξεηο 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

117 
 

δηθηπαθέο ππν-νκάδεο (δηθηπαθά ππν-ζχλνια), ζηηο νπνίεο κειεηάηαη μερσξηζηά ε 

ζπκπεξηθνξά ηεζζάξσλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter. Ζ 

αλάιπζε ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθξηηηθφ επίπεδν ηφζν γηα ηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο 

ινγαξηαζκψλ, φζν θαη γηα ηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο ρσξψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

πεξαηηέξσ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ζπγθξηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο. 

πλνςίδνληαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε αλάιπζε μεθηλά κε κία βαζηθή αλαθνξά 

ζε επηκέξνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter, θαζψο θαη ζε 

δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο θαη ζηελ 

ζπγθξηηηθή ζέζε ησλ ρσξψλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ κε βάζε ηνπ δείθηεο απηνχο. ηελ 

ζπλέρεηα ηα δίθηπα δηεξεπλνχληαη γηα ηελ χπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλφηεηαο. ε 

έλα επφκελν βήκα θαηαιήγνπκε ζηελ ελδειερή ηκεκαηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

θαηαηάμεσλ κε βάζε ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ θαηάηαμεο, βαζηδφκελνπ ζε ηξεηο 

βαζηθνχο ππιψλεο επηηπρεκέλεο παξνπζίαο ηνπ εθάζηνηε θπβεξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ζην Twitter. Σέινο, κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δηθηχσλ ζε δηθηπαθά ππνζχλνια, 

επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθήο γηα επεθηαζηκφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νη 

δηθηπαθέο δνκέο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο αξρηθνχ θνηλνχ-ζηφρνπ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηξξνήο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ινγαξηαζκψλ.    

πλνπηηθά θαη κε βάζε ηα επηκέξνπο ζηάδηα, ε καθξνζθνπηθή αλάιπζε 

ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ ε βειηίσζε ηνπο δχλαηαη λα 

νδεγήζεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλφηεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Ζ θιηκάθσζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ έρεη ηελ κνξθή 

ηνπ ρήκαηνο 4.1. πνπ αθνινπζεί. ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ε  γεληθή 

θαηάηαμε κε βάζε ηνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο, ελψ ζηνλ ππξήλα ηνπνζεηείηαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ δηαδξαζηηθφηεηαο 

θαη δηαβνχιεπζεο, θαζψο απνηειεί ην θεληξηθφ δεηνχκελν ηεο επηηπρεκέλεο 

παξνπζίαο ελφο θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ ζην δηαδίθηπν. 
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                       ρήκα 4.1.: Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. 

 

4.2 Μεθοδολογική πποζέγγιζη ηηρ εςπωπαϊκήρ 

πεπίπηωζηρ 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 19 έσο ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2013, θαη κε βάζε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο Twitter ππνπξγείσλ ηεο Διιάδαο, θαηεγξάθεζαλ νη 

αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη εξεπλήζεθε ε χπαξμε 

ινγαξηαζκψλ θαη θαηαγξάθεθαλ δεδνκέλα γηα ηα ππνπξγεία εμσηεξηθψλ, πγείαο, 

αλάπηπμεο, παηδείαο, πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθψλ.  Σφζν γηα ηελ Διιάδα, φζν θαη 

γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηε βάζε γηα ηελ δηεξεχλεζε χπαξμεο ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκψλ, απνηέιεζαλ νη επίζεκνη ηζηφηνπνη ησλ ππνπξγείσλ, νη νπνίνη 

δηεξεπλήζεθαλ γηα χπαξμε ζρεηηθψλ ζπλδέζκσλ (links) ζε πξνθίι αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκψλ ζην Twitter. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εληνπίζηεθαλ ινγαξηαζκνί, έγηλε 

ρξήζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ηνπ Twitter, θαζψο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηεο Google, 

κε ηελ ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ.  

Βειηίσζε ηεο 
ζέζεο ηεο ρψξαο  
ζηνπο γεληθνχο 

δείθηεο 
ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 
θαη ζπκκεηνρήο

Πξνζδηνξηζκφο 
ηεο ζπλνιηθήο 

θαη ησλ 
επηκέξνπο  

θαηαηάμεσλ κε  
βάζε  ην κνληέιν 

θαηάηαμεο

Δλίζρπζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 
νκαδνπνηήζεσλ 
θαη θνηλνηήησλ 

ρξεζηψλ κε βάζε 
ηελ δηαβνχιεπζε

Γηεξεχλεζε ηεο 
δπλακηθήο γηα 

επεθηαζηκφηεηα 
ζηα δίθηπα 
αλαθνξάο 
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Απφ ηελ έξεπλα βξέζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ 56 ινγαξηαζκνί ππνπξγείσλ ζε 

17 ρψξεο. ε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ γεληθή (πεξηγξαθηθή) 

ζπγθξηηηθή εηθφλα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθηφο απφ ηνπο ππνπξγηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη νη αληίζηνηρνη θεληξηθνί θπβεξλεηηθνί 

ινγαξηαζκνί ζην Twitter. Με απηφ ηνλ ηξφπν βξέζεθαλ 19 ρψξεο κε θπβεξλεηηθά 

πξνθίι. Δπίζεο ππήξμαλ πεξηπηψζεηο ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ελψ ήηαλ δπλαηφ 

λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ επηιεγκέλσλ κε βάζε ηε κειέηε δεηθηψλ, δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα αληιεζνχλ δεδνκέλα γηα ηα δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, 

θαη απηφ δηφηη ηελ ζηηγκή πνπ ιάκβαλε ρψξα ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, νη 

ινγαξηαζκνί είηε ήηαλ θιεηδσκέλνη (θιεηζηνί πξνο ην επξχ θνηλφ), είηε παξνπζίαδαλ 

θάπνην πξφβιεκα πνπ ηνπο θαζηζηνχζε κε ελεξγνχο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο ινβελίαο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Πνισλίαο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε γηα άγλσζηνπο ιφγνπο ήηαλ αδχλαηε ε θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ην πξφγξακκα (NodeXL), ελψ ε δεχηεξε αθνξνχζε πξνζηαηεπκέλν 

ινγαξηαζκφ.   

ηελ θάζε απηή ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ δηέζεηαλ θάπνηνλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο, αλήξζε ζε 24. Δθηφο απφ ηηο ρψξεο πνπ δηέζεηαλ 

θπβεξλεηηθφ πξνθίι, βξέζεθαλ 8 ρψξεο πνπ δηαηεξνχζαλ ινγαξηαζκφ ππνπξγείνπ 

αλάπηπμεο, 8 ππνπξγείνπ πγείαο, 7 ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ, 8 ππνπξγείνπ παηδείαο, 

8 ππνπξγείνπ πεξηβάιινληνο θαη 17 ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ. ηνλ Πίλαθα 4.1. 

απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο, θαηά ππνπξγείν θαη αλά ρψξα.  

Απιθμόρ λογαπιαζμών ηων ςποςπγείων αναθοπάρ για 

κάθε σώπα 

(ανά σώπα) 

Απιθμόρ λογαπιαζμών ηων 

ςποςπγείων 

(ανά ςποςπγείο) 

Βξεηαλία 6 Πνισλία 4 Ρνπκαλία 2 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 17 

Διιάδα 6 Φηιαλδία 3 νπεδία 2 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 8 

Λεηνλία 6 Γεξκαλία 3 Βνπιγαξία 1 Τπνπξγείν Τγείαο 8 

Ηζπαλία 6 Ηξιαλδία 3 Δζζνλία 1 Τπνπξγείν Παηδείαο 8 

Γαιιία 4 Βέιγην 2 ινβελία 1 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 8 

Οιιαλδία 4 Ηηαιία 2   Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 7 

Πίλαθαο 4.1.: Αξηζκόο ινγαξηαζκώλ ζην Twitter αλά ππνπξγείν θαη αλά ρώξα. 

ηελ ζπλέρεηα, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ηνπο παξαπάλσ 

ινγαξηαζκνχο, θαηαγξάθεθαλ νξηζκέλνη πνζνηηθνί δείθηεο θαζψο θαη δείθηεο 
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απφδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter. Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

καθξνζθνπηθή αλάιπζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα 

(παξάγξαθνο 4.3).  

ηελ κειέηε ιακβάλνληαη ππφςε ηα δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ 

(mentions/replies networks), θαζψο νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπο, βαζίδνληαη ζηελ αληαπφθξηζε πνπ απηά δείρλνπλ ζηηο αλαξηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε απηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο 

επηξξνήο ησλ κελπκάησλ πνπ αλαξηψληαη, κέζσ ηνπ βαζκνχ δηάρπζεο πνπ 

επηηπγράλνπλ θαη ηεο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ απηά.  

 

4.3 Οι δείκηερ αναθοπάρ ηηρ μακποζκοπικήρ 

ανάλςζηρ 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηρεηξεζεί κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά 

ζηνπο δείθηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ καθξνζθνπηθή αλάιπζε. ηελ αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, 

φπσο απηνί πξνηείλνληαη απφ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία σο ζεκαληηθνί δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο επηξξνήο ελφο ινγαξηαζκνχ, θαη αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ 

(followers) ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ απηφο αθνινπζεί 

(followings), ζηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ (tweets) πνπ απηνί θάλνπλ, ζηνλ αξηζκφ 

ησλ αλαξηήζεσλ ηνπο αλά κέξα, θαη ζηνλ αξηζκφ αγαπεκέλσλ αλαξηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ (favorites) (Khan θ.ά., 2014, Chung θ.ά., 2014, Anger & Kittl, 2011, Bakshy 

(b) θ.ά., 2011, Crump, 2011, Rossi & Magnani, 2012, Sevin, 2013, Bayram & Arici, 

2013). Να ζεκεησζεί φηη νη ηέζζεξηο απηνί δείθηεο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Twitter θαη εκθαλίδνληαη ζε θάζε πξνθίι, σο βαζηθνί δείθηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο. Οη ίδηνη δείθηεο άιισζηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ 

πνιιέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ πξνηείλνπλ δηάθνξα κνληέια εθηίκεζεο ηεο 

απφδνζεο ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν (http:// Topsy.com, http://twtrland.com, 

http://tweetreach.com, http://tweetlevel.com). Ζ ζπρλφηεηα ηεο αλάξηεζεο 

κελπκάησλ θαη νη αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο πνπ παξάγνληαη κε βάζε ηα κελχκαηα 

απηά, πξνζδηνξίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ αληίζηνηρε 

δπλακηθή θαη δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο κέζα ζηα δίθηπα αλαθνξάο. 
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Δπηπξνζζέησο, θαηαγξάθνληαη δχν δείθηεο απφδνζεο πνπ είλαη πεξηγξαθηθνί 

ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ηεο θνηλφηεηαο ησλ αθνινχζσλ ζηελ αλάγλσζε ησλ 

αλαξηήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, θαη ζηε δπλακηθή  πνπ εκθαλίδεη ε δηάρπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο πεγή ζε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, κέζσ ησλ 

αλαθνξψλ, ησλ απνθξίζεσλ θαη ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ. Ο πξψηνο δείθηεο 

αλαθέξεηαη ζην ζθνξ ηνπ “Topsy” (Topsy Score) θαη αθνξά ζηηο ζεκαληηθέο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο θαζψο θαη ζηηο αλαδεκνζηεχζεηο (retweets) πνπ γίλνληαη 

ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ φπνηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο, σο έλα κέηξν εθηίκεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ. Ο δείθηεο “Topsy 

Score” επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξνο απφ αλάινγνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο θαη επηξξνήο ζην Twitter (Klout, Kred ή PROskore), θαζψο θάλεη ρξήζε 

ελφο είδνπο ηαμηλφκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο επηκέξνπο κεηξήζεηο ηνπ ηξφπνπ 

δηάρπζεο αιιά θαη ησλ θαλαιηψλ απφ φπνπ δηαρέεηαη ην πεξηερφκελν ησλ 

αλαξηήζεσλ ελφο ινγαξηαζκνχ. Ζ ηαμηλφκεζε απηή απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αλαιπηή λα δηεξεπλήζεη ην πνηνη ρξήζηεο αζθνχλ ηελ κεγαιχηεξε 

επηξξνή κέζα ζε έλα δίθηπν ζην Twitter. (Popescu, 2012).   

Ο δεχηεξνο δείθηεο κεηξάεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εθηηζέκελσλ αηφκσλ ζε 

κηα αλάξηεζε, είηε πξφθεηηαη γηα ην αξρηθφ κήλπκα ή γηα ηηο αλαδεκνζηεχζεηο ζε 

απηφ. Ο δείθηεο θαιείηαη “Total Effective Reach” θαη ζπληίζεηαη κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ αθνινχζσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε 

αλαδεκνζίεπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλάξηεζεο, κε ηνλ ππνινγηζκέλν βαζκφ 

επηξξνήο ηνπο (ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο λα δερζεί αλαθνξέο ή απνθξίζεηο). 

ηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί κηα φζν ην δπλαηφ ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

έθηαζεο ηεο επηξξνήο, ηεο δηάζηαζεο θαη ηεο δπλακηθήο πνπ κπνξεί λα έρεη 

νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ζην Twitter ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα. Καη νη δχν 

δείθηεο βαζίδνληαη ζε ππνινγηζκνχο πνπ πξνηείλνληαη απφ έγθπξεο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο κέηξεζεο ηεο επηξξνήο, απφδνζεο θαη δπλακηθήο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ  

θαη κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ ηηο δηεπζχλζεηο  Topsy.com θαη twtrland.com.  

Πέξαλ ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δεηθηψλ 

απφδνζεο ζην Twitter πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ παξνχζα αλάιπζε, ζηνπο δχν 

παξαπάλσ ηζηφηνπνπο κπνξεί λα βξεη θαλείο θαη δηάθνξνπο άιινπο, ηφζν πνζνηηθνχο 

φζν θαη πνηνηηθνχο δείθηεο θαζψο θαη δηάθνξεο αλαιχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε “Total Effective Reach”, 

ειήθζε ππφςε ην άζξνηζκα ησλ 14 πην δεκνθηιψλ αλαξηήζεσλ ηνπ θάζε 

ινγαξηαζκνχ. Καζψο ν αξηζκφο ησλ αθνινπζνχκελσλ θαη ησλ αθνινχζσλ θαη ν 

δείθηεο “Total Effective Reach” επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

θάζε ρψξαο, θξίζεθε ζθφπηκε ε ζηάζκηζε ησλ ηξηψλ κεγεζψλ κέζσ ηεο δηαίξεζεο 

ηνπο κε ην κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο θάζε ρψξαο. Έηζη ζηελ αλάιπζε 

έγηλε ρξήζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ κεγεζψλ. Οη δείθηεο “Topsy Score” θαη “Total 

Effective Reach” επηιέρζεθαλ αλάκεζα ζε άιινπο δείθηεο φκνηνπ ηχπνπ θαη ζθνπνχ, 

θαζψο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ κε θαηαλνεηφ ηξφπν ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζπλνιηθήο 

εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο θαη επηξξνήο ζην Twitter. 

ηελ αλάιπζε εθηφο απφ ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

δπλακηθή ζην Twitter, γίλεηαη ρξήζε θαη δηαθφξσλ δεηθηψλ θαη εξγαιείσλ ηεο 

Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, φπσο ησλ κέηξσλ θεληξηθήο ζέζεο κε βάζε ηελ 

θεληξηθφηεηα βαζκνχ (degree centrality) θαη ηελ θεληξηθφηεηα ελδηακεζφηεηαο 

(betweennes centrality), ηνπ ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity), ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο (clustering coefficient), ηνπ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο 

(skewnness) θαη ηνπ κέζνπ κήθνπο ζχληνκσλ δηαδξνκψλ. Οη δείθηεο απηνί έρνπλ 

αλαιπζεί ελδειερψο ζην θεθάιαην 3. Δπίζεο, ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξεηο γεληθψο απνδεθηνί θαη αλαγλσξηζκέλνη δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή, θαη 

αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 5 (παξάγξαθνο 5.1) (UN, 2012)  
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ηάδην Πξώην: Βαζική καηάηαξη ηων ςπό 

μελέηη πεπιπηώζεων και διεπεύνηζη ηηρ 

ύπαπξηρ ομαδοποιήζεων ζηα δίκηςα αναθοπάρ, 

ωρ κενηπικού ζηόσος ηηρ παποςζίαρ ηων 

κςβεπνηηικών οπγανιζμών ζηο Twitter 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

πγθξηηηθή κειέηε ηεο παξνπζίαο ινγαξηαζκώλ 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην Twitter, 

ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε βάζε 

ηνπο δείθηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο πκκεηνρήο θαζώο θαη ηνπο 

δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην Twitter 

ην πξψην απηφ κέξνο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο ηεο επξσπατθήο 

πεξίπησζεο, επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δηαηεξνχλ νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηφζν ζε επίπεδν θεληξηθψλ 

θπβεξλήζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν ππνπξγείσλ, κέζσ κηαο βαζηθήο θαηάηαμε ησλ 

επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ αιιά θαη ησλ ρσξψλ αλαθνξάο, κε βάζε ηνπο επηιεγκέλνπο 

δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter, θαζψο θαη ηνπο γεληθνχο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. Βαζηθφ ζηφρν 

απνηειεί ε θαηαγξαθή ησλ δηθηπαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ε 

ηαμηλφκεζε ηνπο κε βάζε ηελ δπλακηθή θαη ηελ απφδνζε πνπ εκθαλίδνπλ ζην 

Twitter, ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε πνπ ζπγθξηηηθά εκθαλίδνπλ ζηνπο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. Δθηφο απφ ηελ 

εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ ρσξψλ, επηρεηξείηαη θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν 

ε δπλακηθή πνπ εκθαλίδεη θάζε ρψξα ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, ζπκθσλεί κε ηελ θαηάηαμε πνπ απηή έρεη ζηνπο ηξεηο 

δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.  

 

5.1 Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

Ζ αξρηθή θαηαγξαθή γηα ην ηκήκα ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ηηο ρψξεο ηηο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα θνηλά κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο ππνπξγεία, θαη ηνπο θεληξηθνχο θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο φπνπ απηνί 

ππάξρνπλ. πλνιηθά βξέζεθαλ ινγαξηαζκνί γηα 24 ρψξεο.  ην ηκήκα απηφ ηεο 

κειέηεο γίλεηαη ρξήζε ηεζζάξσλ απφ ηνπο δείθηεο πνπ θαηεγξάθεζαλ ζπλνιηθά. 

Απηνί αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ (followers) θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ 

(followings) ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ (tweets) πνπ ν θάζε 

ινγαξηαζκφο δεκνζηεχεη, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ ηνπ θάζε 
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ινγαξηαζκνχ αλά εκέξα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δχν αθφκα δείθηεο ελδεηθηηθνί 

ηεο επηξξνήο θαη απφδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter. Oη δείθηεο απηνί 

πεξηγξάθνπλ ηελ δπλεηηθή δηάρπζε (potential reach) πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο, ηα κελχκαηα πνπ αλαξηψληαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

αθνξνχλ ηνπο δείθηεο “Topsy Score” θαη “Effective Reach”, φπσο πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ ελφηεηα 4.3. πνπ πξνεγήζεθε. 

Με ηελ ρξήζε ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ, δεκηνπξγνχληαη δχν 

ζπλνπηηθνί δείθηεο. Ο πξψηνο είλαη ελδεηθηηθφο ησλ δηθηπαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ν δεχηεξνο πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα νη δείθηεο απφδνζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηξεηο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ απφδνζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Government) θαζψο θαη ηεο 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο (e-Participation) γηα θάζε κηα απφ ηηο 24 ρψξεο.  

Μφλν νη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κε 

ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Ζιεθηξνληθή 

πκκεηνρή, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ θαη ηνλ αληίζηνηρν 

ησλ αθνινπζνχκελσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ. Ζ απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζην 

Twitter δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ ελ γέλεη εηθφλα θαη ηελ δηθηχσζε πνπ απηνί 

εκθαλίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δίθηπν, αιιά είλαη θαηά θχξην ιφγν δήηεκα 

ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. 

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο επηρεηξείηαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δεηθηψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ γεληθψλ δεηθηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ησλ ρσξψλ. Ζ θεληξηθή ηδέα 

βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν ε απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζην 

Twitter, ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηθηχσζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ζπκβαδίδεη κε ηελ γεληθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ, κε βάζε δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Αλ θάηη ηέηνην 

ζπκβαίλεη, ην ειάρηζην ζπκπέξαζκα ζην φπνην κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε, είλαη πσο 

ην Twitter δελ απνηπγράλεη λα ζπκβάιεη επηθνπξηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. 
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Καζψο θάζε ρψξα δηαηεξεί θαη θάλεη ρξήζε δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ 

ινγαξηαζκψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην Twitter, επηιέγεηαη ε ρξήζε ησλ 

κέζσλ φξσλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο επηιεγφκελνπο δείθηεο απφδνζεο θαη εθηίκεζεο 

επηξξνήο (αξηζκφο αθνινχζσλ, αξηζκφο αθνινπζνχκελσλ, αξηζκφο αλαξηήζεσλ, 

αξηζκφο αλαξηήζεσλ αλά εκέξα, “Topsy Score” θαη “Total Effective Reach”) ησλ 

ινγαξηαζκψλ γηα θάζε ρψξα. ηελ ζπλέρεηα θαηαθεχγνπκε ζηε ρξήζε ηεο Αλάιπζεο 

Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δφκεζε ελφο γεληθνχ 

δείθηε, ελδεηθηηθνχ θαη επεμεγεκαηηθνχ ηεο απφδνζεο ζην Twitter.         

ην ηειηθφ ζηάδην, ιακβάλνληαη ππφςε ηξεηο γεληθνί δείθηεο ζρεηηθνί κε ηελ 

απφδνζε ησλ ρσξψλ ζε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο, κε ζηφρν ηελ ζπζρέηηζε ηνπο κε ηνπο δείθηεο 

απφδνζεο θαη δπλακηθήο ζην Twitter.  Σν ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Ζιεθηξνληθή 

πκκεηνρή θαη ησλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ην Twitter είλαη δηαθνξεηηθφ. Παξ' φια 

απηά νη δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο, είλαη νη 

ηειεπηαίνη δηαζέζηκνη κέρξη ζηηγκήο.  

Οη ηξεηο δείθηεο αθνξνχλ ην δείθηε αλάπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (e-Government development index), ην δείθηε Ζιεθηξνληθήο 

πκκεηνρήο (e-Participation index)  θαη ην δείθηε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (Online 

service index) (UN, 2012). Ο δείθηεο αλάπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (EGDI) είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο πνπ κεηξάεη ηελ πξφζεζε 

θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη δπλαηφηεηα ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ  

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. Ο δείθηεο βαζίδεηαη ζε κηα εθηεηακέλε αμηνιφγεζε ηεο παξνπζίαο ζην 

Γηαδίθηπν θαη ησλ 193 ρσξψλ-κειψλ, κε βάζε ηελ νπνία γίλεηαη εθηίκεζε ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εζληθψλ δηθηπαθψλ ηζηνηφπσλ, θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε πνιηηηθψλ, θαη ησλ ζε γεληθέο γξακκέο 

εθαξκνδφκελσλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο επηκέξνπο θπβεξλεηηθνχο ηνκείο. Ο δείθηεο EGDI απνηειείηαη απφ 

ηξεηο επηκέξνπο δείθηεο θαη εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε κνξθή:  

EGDI = (1/3 * online service index) +(1/3 * telecommunication index) +(1/3 * 

human capital index) (UN 2012, ζει. 119-120).  
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Σν ηκήκα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ δείθηε Ζιεθηξνληθήο 

πκκεηνρήο, σο ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε, δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο έξεπλαο, δίλνληαο έκθαζε ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ 

είλαη ε απνζαθήληζε ηνπ πσο νη δηάθνξεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, κε ζηφρν ην ζπλνιηθφ 

φθεινο.   

Ο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο (e-Participation index), ζηαζκίδεηαη 

παίξλνληαο ηηο ζπλνιηθέο ηηκέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη αθαηξψληαο ηελ 

ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή ησλ άιισλ ρσξψλ, δηαηξψληαο ζηελ ζπλέρεηα κε ην εχξνο 

(κέγηζηε-ειάρηζηε ηηκή) ησλ ηηκψλ φισλ ηνλ ρσξψλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ κηα 

ρψξα έρεη ζθνξ ζην δείθηε Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ίζν κε 29 κε ην ρακειφηεξν 

ζθνξ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ λα είλαη ίζν κε 0 θαη ην πςειφηεξν ίζν κε 38 ηφηε ν 

ζηαζκηζκέλνο δείθηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα έρεη ηελ εμήο κνξθή (UN 2012, 

ζει. 125):  

Γείθηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο (ρψξα „ρ‟) = 
(29−0)

(38−0)
= 0,7632  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (Online service index), 

απηφο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο δεηθηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εζληθνχ δηαδηθηπαθνχ ηζηνχ ηεο θάζε ρψξαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηνλ εζληθφ θεληξηθφ ηζηφηνπν, ηνπο ηζηνηφπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο θαη ηελ Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο 

δηαθφξσλ ππνπξγείσλ φπσο ηεο παηδείαο, ηεο εξγαζίαο, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, 

ηεο πγείαο, ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη άιισλ θαηά πεξίζηαζε 

νξγαληζκψλ. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, νη εζληθνί ηζηφηνπνη ειέγρνληαη γηα ηελ χπαξμε ελφο ειαρίζηνπ 

επηπέδνπ πξνζβαζηκφηεηαο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν, θαη κε βάζε ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ 

παγθνζκίνπ ηζηνχ (World Wide Web Consortium). Γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ε 

ηηκή ηνπ δείθηε ηζνχηαη κε ην πξαγκαηηθφ ζθνξ δηαηξεκέλν κε ην εχξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζθνξ φισλ ησλ ρσξψλ  (UN, 2012, ζει.120-121). 
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5.2 Καηάηαξη ηων σωπών με βάζη ηοςρ δείκηερ 

Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Σςμμεηοσήρ 

Σα παξαθάησ ζρήκαηα, απεηθνλίδνπλ ηελ ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ 

αλαθνξάο κε βάζε ηνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Οη 

ηηκέο γηα ηνπο ηξεηο δείθηεο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.2. ην ρήκα 5.1., 

εκθαλίδεηαη ε θαηάηαμε κε βάζε ηνλ δείθηε αλάπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο  (E-Government development index). ηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθεηαη ε 

Οιιαλδία, ε Βξεηαλία, ε Γαλία, ε Γαιιία θαη ε νπεδία. Αλάινγα, ζηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο θαηαηάζζνληαη ε Κχπξνο, ε Σζερία, ε Πνισλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία, 

κε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ιίγν πάλσ απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο.    

 

 

ρήκα 5.1.: Καηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε ηνλ δείθηε E-Government development index. 

 

ηελ θαηάηαμε κε βάζε ηνλ δείθηε E-Participation index (ρήκα 5.2), ε 
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Δζζνλία, ε Φηιαλδία θαη ε νπεδία. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη ην Βέιγην, ε 

Ηξιαλδία, ε Κχπξνο, ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία. ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε θαη ζην 

ζχλνιν ησλ 24 ρσξψλ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη δέθαηε ηξίηε.  
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ρήκα 5.2.: Καηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε ηνλ δείθηε E-Participation index. 

 

Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηάηαμε κε βάζε ηνλ δείθηε online service index, 

ζηηο πξψηεο δχν ζέζεηο βξίζθνληαη γηα άιιε κηα θνξά ε Βξεηαλία θαη ε Οιιαλδία, 

ελψ αθνινπζνχλ ε Γαιιία, ε Φηιαλδία, ε Γαλία, ε νπεδία θαη ε Δζζνλία. Ζ Διιάδα 

βξίζθεηαη 7ε απφ ην ηέινο, πάλσ απφ ηελ Κχπξν, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Σζερία, ηελ 

Πνισλία, ηελ Ρνπκαλία θαη ηελ Βνπιγαξία (ρήκα 5.3.).  

 

 
ρήκα 5.3.: Καηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε ηνλ δείθηε online service index. 
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γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε ζρεηηθή εηθφλα ησλ ρσξψλ δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά 

αλάκεζα ζηνπο δείθηεο. 

 E-Government 

development index 

E-Participation index 

E-Participation index ,865
**

  

Online service index ,961
**

 ,924
**

 

(*:p<0.05, **:p<0.01) 

Πίλαθαο 5.1.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμύ ησλ ηξηώλ δεηθηώλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.   

 

5.3 Οι δείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ και δςναμικήρ ζηο 

Twitter 

Βαζηθφο ζηφρνο ζε απηφ ην ζεκείν, είλαη λα γίλεη κηα αξρηθή εηζαγσγηθή 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην 

Twitter, θαη θαηά πφζν απηνί ζπζρεηίδνληαη κε γεληθφηεξνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Μηα πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ θαηαηάμεσλ 

ησλ ρσξψλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο επηρεηξείηαη ζην θεθάιαην 7.    

   

5.3.1 Γεληθή εηθόλα θαη θαηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter 

        Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ θαηαγξαθέο γηα 24 ρψξεο πνπ ην δηάζηεκα 

θαηαγξαθήο δηαηεξνχζαλ θεληξηθνχο θπβεξλεηηθνχο ή ππνπξγηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ζην Twitter. ηνλ Πίλαθα 5.2. απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο γηα φιεο ηηο ππφ κειέηε 

κεηαβιεηέο θαη γηα ηηο 24 ρψξεο, ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηνλ δείθηε αλάπηπμεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 2012. ηελ δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα, 

εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην κέζν 

γηα θάζε ρψξα.  

Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηαηεξνχλ απφ έλαλ έσο ηέζζεξηο 

ινγαξηαζκνχο, ελψ έμη ρψξεο (Βξεηαλία, Οιιαλδία, Ηζπαλία, Διιάδα, Λεηνλία θαη 

Πνισλία) εκθαλίδνληαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηέζζεξηο. Γηα ηε Βξεηαλία 

θαηεγξάθεζαλ νθηψ ινγαξηαζκνί.  
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Ο αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ, θαζψο θαη ν δείθηεο 

“Total Effective Reach”, βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

ηεο θάζε ρψξαο, ελψ ν αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ παιαηφηεηα 

ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη παιαηφηεξνη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ πεξηζζφηεξεο αλαξηήζεηο. Τπάξρνπλ 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ην Λνπμεκβνχξγν, ε 

Απζηξία, ε Κξναηία θαη ε ινβαθία, πνπ δελ θαηαγξάθεθαλ δηφηη θαηά ην δηάζηεκα 

ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ, δελ δηαηεξνχζαλ θάπνην ινγαξηαζκφ αληίζηνηρν κε 

ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο. Απηέο νη ρψξεο θαηαγξάθνπλ ηηκέο ζηνλ δείθηε 

αλάπηπμεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είηε πνιχ πςειέο είηε κέηξηεο θαη ρακειέο 

(0,80, 0,78, 0,73 θαη 0,63 αληίζηνηρα).  
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Οιιαλδία 5 12291 374 2901 1,92 29552 496 0,91 1 0,96 

Βξεηαλία 8 64763 6933 4268 3,06 816763 4035 0,9 0,92 0,97 

Γαλία 1 5240 40 3333 2 15080 305 0,89 0,55 0,86 

Γαιιία 4 34361 222 1348 1,95 28560 701 0,86 0,58 0,88 

νπεδία 2 1511 934 410 0,45 20060 118 0,86 0,68 0,84 

Φηιαλδία 4 2770 89 1054 1,5 11770 102 0,85 0,74 0,88 

Γεξκαλία 4 25488 81 1531 2,35 133783 382 0,81 0,76 0,75 

Δζζνλία 2 1408 128 423 0,3 1474 24 0,8 0,76 0,82 

Ηζπαλία 7 47853 604 2487 2,89 149311 1017 0,78 0,5 0,76 

Βέιγην 3 2686 138 439 0,47 17754 59 0,77 0,13 0,65 

ινβελία 3 3407 1673 1039 1,2 6399 170 0,75 0,21 0,67 

Ληζνπαλία 1 1360 1 737 0,5 1209 10 0,73 0,53 0,70 

Πνξηνγαιία 1 18259 120 1967 1,4 16166 2 0,72 0,37 0,65 

Οπγγαξία 1 479 0 994 1,3 478 41 0,72 0,45 0,69 

Ηηαιία 2 21185 70 1341 3,25 84666 2380 0,72 0,26 0,58 

Μάιηα 1 106 79 1769 3 174 12 0,71 0,26 0,61 

Ηξιαλδία 4 1703 263 708 1,53 19892 243 0,71 0,13 0,54 

Διιάδα 7 6196 372 1800 2,15 29049 58 0,69 0,34 0,58 

Λεηνλία 7 1958 309 2022 2,19 9682 201 0,66 0,21 0,59 

Κύπξνο 1 113 11 68 0,6 185 26 0,65 0,08 0,56 

Σζερία 1 6406 262 696 0,7 4786 35 0,65 0,26 0,54 
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              Πίλαθαο 5.2.: Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπβεξλεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ζην Twitter θαη νη    

αληίζηνηρνη δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο, γηα ηηο 24 ρώξεο. 

 

5.3.2 Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζώλ θαη ζπζρεηίζεηο ησλ 

επηκέξνπο δεηθηώλ   

Ζ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA) κε Varimax πεξηζηξνθή αθνξά ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ (followers), ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αθνινπζνχκελσλ (followings), ηνπ αξηζκνχ  ησλ αλαξηήζεσλ (tweets), ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα (tweets per day), ηνπ ζθνξ ηνπ “Topsy” θαη ηνλ δείθηε 

“Total Effective Reach”. Απφ ηελ κέζνδν πξνθχπηνπλ δχν ζπληζηψζεο πνπ 

εξκελεχνπλ ην 49% θαη ην 27% αληίζηνηρα, ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο (ζπλνιηθά 

76%). Οη θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε κία απφ ηηο δχν ζπληζηψζεο (factor 

loadings) απεηθνλίδνληαη, ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ Πίλαθα 5.3. Ζ πξψηε 

ζπληζηψζα ζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Ζ πξψηε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο, απηή 

πνπ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο ινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

αλαξηήζεσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα, ελψ ε δεχηεξε κνξθή, 

απηή πνπ αθνξά ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαηαγξάθεηαη κε βάζε ηνπο δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλαδεκνζίεπζε ησλ κελπκάησλ θαη ηελ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ 

δεχηεξε ζπληζηψζα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινπζνχκελσλ θαη ησλ 

αθνινχζσλ.  

ηνλ Πίλαθα 5.4., απεηθνλίδνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνπο 

δείθηεο απφδνζεο ηνπ Twitter θαη απηνχο πνπ αθνξνχλ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή. Παξαηεξνχκε φηη κφλν ε πξψηε 

ζπληζηψζα θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, 

παξνπζηάδνπλ πςεινχο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κε ηνπο 

δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. πλεπψο νη δείθηεο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο, είλαη νη 

δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηφζν ησλ ινγαξηαζκψλ φζν θαη ησλ 

ρξεζηψλ. Μεξηθνί απφ ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ αξρηθψλ δεηθηψλ είλαη 

νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο p=0,05), παξνπζηάδνληαο 

Πνισλία 6 1961 214 1158 1,42 32395 118 0,64 0,18 0,54 

Ρνπκαλία 2 786 312 1292 1,7 2159 12 0,61 0,08 0,52 

Βνπιγαξία 1 1838 71 702 0,7 2243 84 0,61 0,03 0,49 
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βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο p ιίγν πάλσ απφ ην 0,05, ηελ ζηηγκή πνπ νη ζπληειεζηέο 

αλάκεζα ζηελ πξψηε ζπληζηψζα θαη ηνπο δείθηεο ηεο ειεθηξνληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη δηαθπβέξλεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπζρεηίζεσλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην Twitter, 

ζπκθσλνχλ κε ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ νη ρψξεο ζηνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.  
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Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ (tweets) 

1      ,881 ,150 

Topsy Score 

(κέζν) 

,610** 1     ,874 ,008 

Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ αλά εκέξα 

,721** ,609** 1    ,822 -,080 

Total 

Effective 

Reach 

(κέζν) 

,662** ,759** ,431* 1   ,794 ,332 

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ 

(followings) 

 

-,023 -,021 -,022 ,200 1  -,094 ,876 

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινύζσλ 

(followers) 

 

,436* ,174 ,128 ,398 ,499* 1 ,266 ,833 

(*:p<0.05, **:p<0.01) 

Πίλαθαο 5.3.: πζρεηίζεηο θαη θνξηίζεηο ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ Αλάιπζε 

Κύξησλ πληζησζώλ ησλ έμη δεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο ζην Twitter. 
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 E-Government 

development 

index 

E-Participation index Online service 

index 

Αθόινπζνη (Followers) ,284 (,178) ,250 (,239) ,316 (,133) 

Αθνινπζνύκελνη 

(Followings) 

,015 (,946) -,125 (,562) -,010 (,962) 

Αλαξηήζεηο (Tweets) ,477 (,018) ,480 (,018) ,505 (,012) 

Αλαξηήζεηο αλά εκέξα 

(Tweets per day) 

,198 (,353) ,193 (,367) ,163 (,447) 

Total Effective Reach ,396 (,055) ,355 (,089) ,403 (,051) 

Topsy Score ,371 (,074) ,360 (,084) ,377 (,070) 

Πξώηε ζπληζηώζα. ,419 (,042) ,421 (,040) ,423 (,040) 

Γεύηεξε ζπληζηώζα. ,150 (,484) ,047 (,827) ,157 (,463) 

Πίλαθαο 5.4.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson αλάκεζα ζηνπο δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην 

Twitter θαη ζηνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο (ζηηο 

παξελζέζεηο εκθαλίδνληαη ηα επίπεδα ζεκαληηθόηεηαο). 

 

5.4 Σςμπεπάζμαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηνπλ επξήκαηα φηη ε ρξήζε ηνπ Twitter ζηηο ππφ 

εμέηαζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη νη δείθηεο απφδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

πνπ απηέο δηαηεξνχλ, βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηε δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ρψξεο ζηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. Σα πην πάλσ επξήκαηα, απνηεινχλ ελδείμεηο, φηη ε ρξήζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, επηθνπξεί θαη 

εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πξνψζεζεο ππεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. Σειηθά ηα θνηλσληθά 

δίθηπα δχλαηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο ελαιιαθηηθά θαλάιηα ελεκέξσζεο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ελψ νη επίζεκνη δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο δεκηνπξγήζεθαλ κε 

βάζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην 

Twitter, ζηελ πεξίπησζε καο, είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ πνιηηψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή.  Ζ απφδνζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζην Twitter δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ εηθφλα πνπ απηνί εκθαλίδνπλ 
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θαη ηνλ ηξφπν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην κέζν, άιια θπξίσο απφ ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη ε χπαξμε ακθίπιεπξεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ηεο θάζε 

ρψξαο θαη ηεο απφδνζεο ζην Twitter ή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ. 

πλεπψο ζα έιεγε θαλείο, πσο πθίζηαηαη κηα ζρέζε έλα πξνο έλα, αλάκεζα ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απφδνζε ζην Twitter κε ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. Σν ζπκπέξαζκα 

απηφ κπνξεί λα κνηάδεη πξνθαλέο, σζηφζν απηνχ ηνπ είδνπο νη ζρέζεηο, φζν απιέο 

θαη πξνθαλείο κπνξεί λα θαίλνληαη, απνκέλεη λα θαηαγξαθνχλ λα απαληεζνχλ θαη λα 

ηεθκεξησζνχλ ζηελ πξάμε, εηδηθά φηαλ νη δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ζπληίζεληαη βάζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλσλ απφ 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο απφδνζεο ζην Twitter.  

ίγνπξα ε παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζε έλα ζπλνιηθφ (αζξνηζηηθφ) 

κνληέιν αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη απηφ εδξάδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλνιηθψλ δεηθηψλ γηα θάζε ρψξα, απνθεχγνληαο ηελ ηκεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπο. 

Ζ ζχγθξηζε θαη ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ ζε ζπλνιηθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ 

επνλνκαδφκελε νηθνινγηθή αλάιπζε, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

εκπεξηέρεη θάπνην πνζνζηφ ζθάικαηνο ή νηθνινγηθήο πιάλεο. πλεπψο απφ ηελ 

αλάιπζε δελ είλαη δπλαηφλ λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απφδνζε ζην 

Twitter ή ηα άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θπβεξλήζεηο, 

είλαη απνηέιεζκα ή αηηία ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ηεο θάζε ρψξαο. Παξφια απηά, απφ ηα επξήκαηα 

πξνθχπηνπλ ελδείμεηο πσο θάηη ηέηνην δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη απφ ηα φπνηα 

ζπκπεξάζκαηα.   

Απηφ πνπ είλαη βέβαην είλαη πσο ην Twitter, σο κέζν πξνψζεζεο ππεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θάζε άιιν παξά απνηπγράλεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο 

θαη λα πξνσζεί ηηο ζρεηηθέο κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ππεξεζίεο, 

επηηπγράλνληαο πεξηζζφηεξα εθηφο απφ ην λα δηαζθαιίδεη ηνλ ξφιν πνπ ηνπ 

πξνζδηνξίδνπλ νη εμειίμεηο, σο βαζηθνχ εξγαιείνπ πνπ ε ρξήζε ηνπ επηβάιιεηαη απφ 

ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  
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Οινθιεξψλνληαο, θξίλεηαη ρξήζηκε ε παξαηήξεζε, πσο νη γεληθνί δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα 

εκπινπηηζζνχλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εληζρπζνχλ, έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 

θαη κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζην 

Twitter, θαη πηζαλφλ ζε άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Μειέηε ηεο ύπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ ζηνπο 

ινγαξηαζκνύο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ 

ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο πηζαλψλ νκαδνπνηήζεσλ ζηα δίθηπα 

αλαθνξάο ηεο κειέηεο, εμεηάδεηαη ε παξνπζία κέζα ζ' απηά ηξηψλ ελδεηθηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Ζ πξψηε ηδηφηεηα αθνξά ηελ χπαξμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, ε δεχηεξε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ δηθηχσλ 

“ρσξίο θιίκαθα” θαη ε ηξίηε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο “νκνθπιίαο”. ηνπο νξηζκνχο 

ησλ πην πάλσ ηδηνηήησλ ππάξρεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην 3ν θεθάιαην. ε απηφ ην 

ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπκίζνπκε φηη ε ηδηφηεηα ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ θαη κηθξνχ κέζνπ κήθνπο ζχληνκσλ 

δηαδξνκψλ (average shortest path). ε φ,ηη αθνξά ηελ ηδηφηεηα ησλ δηθηχσλ “ρσξίο 

θιίκαθα”, απηή αθνξά ζε κε νκνγελνπνηεκέλα δίθηπα ζηα νπνία κφλν έλα κηθξφ 

κέξνο ησλ θφκβσλ ραξαθηεξίδνληαη σο θεληξηθνί απφ άπνςε δηαζπλδέζεσλ. Σέινο ν 

φξνο “νκνθπιία” αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε πνπ εκθαλίδνπλ ηα κέιε ελφο δηθηχνπ λα 

δηαζπλδένληαη κε άιια κέιε πνπ εκθαλίδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. 

Όπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά πην θάησ, σο επεμεγεκαηηθψλ γηα ηελ δηεξεχλεζε 

ηεο χπαξμεο ησλ πην πάλσ ηδηνηήησλ ζηα ππφ δηεξεχλεζε δίθηπα αλαθνξψλ θαη 

απνθξίζεσλ, επηιέγνληαη νη δείθηεο ηνπ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο (clustering 

coefficient), ηνπ ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity), ηνπ ζπληειεζηή 

βαζκνχ αζπκκεηξίαο (degree skewnness) θαη ηνπ κέζνπ κήθνπο ζπληνκφηεξσλ 

δηαδξνκψλ (average shortest path). Ο ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο θαη ην κέζν κήθνο 

ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ, αθνξνχλ ηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηεο ηδηφηεηαο ησλ 

“κηθξψλ θφζκσλ”, ν ζπληειεζηήο βαζκηαίαο αζπκκεηξίαο είλαη ελδεηθηηθφο ηεο 

ηδηφηεηαο ησλ δηθηχσλ “ρσξίο θιίκαθα”, ελψ ν ζπληειεζηήο ηαμηλνκεζεκφηεηαο είλαη 

πξνζδηνξηζηηθφο ηεο ηδηφηεηαο ηεο “νκνθπιίαο”.  

ην ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο γίλεηαη ρξήζε ησλ 56 ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Twitter. ηελ ζπλέρεηα κειεηνχληαη ηα 

δίθηπα ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ (mention/replies) ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε 
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ππνπξγείνπ, κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν εκπεξηέρνληαη κέζα ζε απηά 

ραξαθηεξηζηηθά θνηλφηεηαο.  

Αθνινχζσο, νη δείθηεο αλαθνξάο ζπζρεηίδνληαη κε αληίζηνηρνπο δείθηεο 

ζρεηηθνχο κε ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ δπλακηθή ησλ ινγαξηαζκψλ, έηζη ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηα δίθηπα 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, ινγαξηαζκψλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη δπλακηθήο. Ζ 

αλάιπζε αθνξά ηφζν ηνπο ινγαξηαζκνχο μερσξηζηά, φζν θαη ζπλνιηθά γηα ηηο ρψξεο 

ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα ππφ κειέηε δίθηπα.  

 

6.1 Μεθοδολογική Πποζέγγιζη 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, δνκείηαη ζε ηξία ζηάδηα. Σν πξψην αθνξά 

ηελ επηινγή, θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο 

ζην Twitter, ην δεχηεξν αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ δηθηχσλ 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ θαη ην ηξίην ηελ κεζνδνινγία Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ. 

 

6.1.1 Οη δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη δπλακηθήο 

ηελ πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηεο επηξξνήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ δηθηχσλ πνπ απαξηίδνληαη απφ ηνπο αθνινχζνπο ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ 

κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο (mentioning/replying) πνπ γίλνληαη ζηηο 

αλαξηήζεηο (tweets) πνπ παξάγνληαη κέζα ζε απηά, εθηφο απφ ηηο γεληθνχ ηχπνπ 

κεηαβιεηέο ηνπ αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ (followers), ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αθνινπζνχκελσλ (followings), ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαξηήζεσλ (tweets) θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα (tweets per day), δχν αθφκε κεηαβιεηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε. Απηέο αθνξνχλ ηελ αλαινγία ηνπ δείθηε 

ππθλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ησλ αθνινχζσλ (φπνπ νη δηαζπλδέζεηο πθίζηαληαη κφλν σο 

απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αθφινπζνη ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο αθνινπζνχλ 

ν έλαο ηνλ άιινλ), πξνο ηελ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ 

ζηηο αλαξηήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ (mentions-replies), θαη ηνλ ιφγν ησλ αλαθνξψλ 
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θαη απνθξίζεσλ ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ δηαηξεκέλνπ δηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ.  

ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν δείθηεο απφδνζεο θαη δηάρπζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθνί κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ αθνινχζσλ ζηελ 

αλάγλσζε ησλ αλαξηήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, απηφο ηνπ “Topsy” (Topsy Score) θαη 

ν δείθηεο “Total Effective Reach” γηα ην άζξνηζκα ησλ δεθαηεζζάξσλ πην 

δεκνθηιψλ αλαξηήζεσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ. 

 

6.1.2 Καηαγξαθή θαη ζπγθξόηεζε ησλ δηθηύσλ αλαθνξώλ 

θαη απνθξίζεσλ (m/r networks) 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ αθνινχζσλ ησλ ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ 

αλαθνξάο, αθνινχζεζε ε θαηαγξαθή θαη θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ δηθηχσλ 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ (m/r networks). Έηζη έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη 

αθφινπζνη ηνπ θάζε ππνπξγηθνχ ινγαξηαζκνχ αλαθέξνληαη θαη απνθξίλνληαη ζηηο 

αλαξηήζεηο κεηαμχ ηνπο ή κε ην ίδην ην ππνπξγείν (ego network).  Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη κε 

επίθεληξν ηνπο ρξήζηεο κέζα ζηα δίθηπα αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπκκεηνρήο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην αλαθνξάο ηεο δνκεκέλεο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ, ζην 

βαζκφ πνπ εληφο ησλ δηθηχσλ ζπγθξνηείηαη θάπνηνπ είδνπο θνηλφηεηα. Σν 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαγξαθή φρη ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκβαίλεη λα 

αθνινπζνχλ θάπνηνλ ινγαξηαζκφ θάπνηνπ ππνπξγείνπ θαη ην δίθηπν πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε βάζε απηψλ, αιιά ησλ ρξεζηψλ πνπ επηδεηθλχνπλ πξαγκαηηθή 

ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο, κέζσ ησλ αλαθνξψλ θαη ησλ 

απνθξίζεσλ ζηηο αλαξηήζεηο, ζε φιεο ηηο αλαξηήζεηο φρη κφλν ζε απηέο πνπ 

παξάγνληαη απφ ην ππνπξγείν σο ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego network).  

Απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηαγξαθή απεηθνλίδεη ηε δπλακηθή πνπ έρνπλ νη 

αθφινπζνη ζηελ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε, ζηελ αλαπαξαγσγή θαη 

επηθνηλσλία ησλ αξρηθψλ κελπκάησλ. Έλα δίθηπν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απφθξηζε ζηηο 

αλαξηήζεηο ππφ ηελ κνξθή κελπκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα κέιε ελφο δηθηχνπ ζην 

Twitter, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη κηα δηηηή ηδηφηεηα: θαηά πξψην ιφγν έρεη ηελ 
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κνξθνινγία δηθηπψκαηνο απνηεινχκελνπ απφ ρξήζηεο πνπ πξαγκαηηθά 

αιιειεπηδξνχλ θαη φρη κηαο απιήο νκαδνπνίεζεο ρξεζηψλ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, νη 

ηδηφηεηεο ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ δχλαληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ δπλακηθή πνπ 

πθίζηαηαη κέζα ζε απηφ, ζηελ αλαπαξαγσγή θαη δηάρπζε ησλ αξρηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ππνπξγείσλ. Κάηη ηέηνην 

επηδεηθλχεη ηελ δπλακηθή ησλ αθνινχζσλ λα δξνπλ ππφ ηελ κνξθή κηαο θνηλφηεηαο 

ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ππφ κειέηε ινγαξηαζκνχο. 

Αξρηθά επηιέρζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο θαηαγξαθήο φισλ ησλ αθνινχζσλ ησλ 

ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηθηπψκαηνο 

απηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζσ ησλ αλαθνξψλ θαη ησλ απνθξίζεσλ, σο κηα πξφδειε 

δηαδηθαζία θαη σο έλαο θπζηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο. Χζηφζν, ελ 

γέλεη ζην Twitter ζπκβαίλεη ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ θάπνηνλ ινγαξηαζκφ 

ππνπξγείνπ, λα κελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ζρεκαηίδνληαο θαηά βάζε έλα δίθηπν 

απνηεινχκελν απφ αγλψζηνπο. Οη ρξήζηεο απηνί κπνξεί ζε έλα ηνπηθφ θαη 

κηθξνζθνπηθφ επίπεδν λα αθνινπζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα δηέπνληαη απφ θάπνηνπ 

είδνπο “θηιηθέο” ζρέζεηο. Χζηφζν ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν θαη ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη 

κε ην ζπλνιηθφ δίθηπν ησλ αθνινχζσλ, θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη.  Έηζη παξά ην γεγνλφο 

φηη ζρεκαηίδεηαη δίθηπν, απηφ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ην δίθηπν πνπ πξνθχπηεη 

κπνξεί λα απνηειέζεη κηα επαξθή βάζε γηα ηελ παξνχζα αλάιπζε. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν νπνηνδήπνηε δίθηπν πνπ ζρεκαηίδεηαη κε βάζε ηελ ζρέζε αθνινπζνχκελσλ-

αθνινχζσλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξαηεξνχκελε 

ζπνξαδηθφηεηα ησλ δηαζπλδέζεσλ, γεγνλφο πνπ είλαη αθφκα εληνλφηεξν ζηα δίθηπα 

πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηα κελχκαηα πνπ 

αλαξηψληαη απφ ηνπο ρξήζηεο.  

πλεπψο, κε βάζε κηα πην εκπεξηζηαησκέλε καηηά θαη αθνχ αλαιχζεθαλ 

ελδειερψο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αξρηθή πξνζέγγηζε,  ε αιιαγή 

πξνζέγγηζεο ήηαλ επηηαθηηθή. Έλαο αθφκα ηζρπξφο ιφγνο πνπ ζπληείλεη ζηελ αιιαγή 

πξνζέγγηζεο, αθνξά ζηελ απνθπγή ηεο ηπραίαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

γηα θάπνην ηπραίν δήηεκα. ηελ ηειηθή πξνζέγγηζε ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηαγξαθή 

ηνπ δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ πνπ απαξηίδεηαη κφλν απφ ην ππνζχλνιν ησλ αξρηθψλ 

αθνινχζσλ ησλ ππνπξγείσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο, ζηηο 

αλαξηήζεηο πνπ παξάγεη ην ίδην ην ππνπξγείν σο ινγαξηαζκφο αλαθνξάο (ego 
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network) θαη ησλ αθνινχζσλ πνπ αλαθέξνληαη ή απνθξίλνληαη ζε απηνχο. Με άιια 

ιφγηα, απφ ην ζπλνιηθφ δίθηπν ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ηνπ θάζε ππνπξγηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, επηιέγεηαη έλα ππνζχλνιν απνηεινχκελν κφλν απφ ηηο δηαζπλδέζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθάζηνηε ινγαξηαζκφ αλαθνξάο (ego network) θαη ησλ 

φπνησλ νη επηκέξνπο δηαζπλδέζεηο πξνθχπηνπλ θαηά πεξίζηαζε. Έηζη σο κέιε 

(nodes) ησλ ηειηθψλ ππφ δηεξεχλεζε δηθηχσλ, ινγίδνληαη νη αθφινπζνη πνπ 

αλαθέξνληαη ή απνθξίλνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ππνπξγείνπ θαη νη αθφινπζνη ηνπο, 

ελψ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη κεηαμχ ηνπο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. Θα 

κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αθφινπζνη ζπλδένληαη ππφ ην 

πξίζκα κηαο πην νπζηαζηηθήο ζπλεθηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ πεξηζηαζηαθά  ζην ίδην δίθηπν. Πξνζεγγίδνληαο ην δήηεκα 

απφ απηή ηε ζθνπηά, νξίδνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηεο ππφ κειέηε δηθηπαθήο δνκήο 

ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ην εθάζηνηε ππνπξγείν (ego network), παξαθάκπηνληαη νη 

δνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ θνηλφηεηαο. 

Έηζη νη αλαθνξέο θαη νη απνθξίζεηο πνπ παξάγνληαη κέζα ζην θαηλνχξην δηθηπαθφ 

ππνζχλνιν ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θάησ απφ κηα πην ζηνρεπκέλε θαη ελλνηνινγηθά 

πξνζεγγίζηκε δνκή.   

ηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ 56 δηθηχσλ (μερσξηζηά γηα θάζε ππνπξγείν 

θαη ηνπο αθνινχζνπο ηνπ), πξαγκαηνπνηήζεθε κηα εθηεηακέλεο κνξθήο 

ραξηνγξάθεζε. Πνιινί απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ή αθφκα θαη νη αθφινπζνη ηνπο, είλαη 

πηζαλφ λα παξακέλνπλ αλελεξγνί ζην Twitter γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ζηα κελχκαηα 

ησλ κειψλ ησλ δηθηχσλ ζε κηα κφλν ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαηαγξαθήο αλεπαξθή, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιαλεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα, δηφηη απεηθνλίδεη κφλν έλα ρξνληθφ ζηηγκηφηππν πνπ είλαη πηζαλφ λα 

απνηειεί πξντφλ ηπραίαο θαηαγξαθήο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πην πάλσ 

πξνβιεκαηηθήο, έγηλε θαηαγξαθή ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ θάζε ηξεηο εκέξεο 

θαη γηα ην δηάζηεκα ησλ δχν κελψλ, πνπ αθνινχζεζε ηελ αξρηθή θαηαγξαθή ησλ 

ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο.  

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ινγαξηαζκψλ έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ NodeXL 

γηα Windows. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρεη ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ ζηελ εμφξπμε 

ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ (θαηαγξάθεη ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο πνπ έρνπλ 
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γίλεη κφλν γηα ηελ ηειεπηαία αλάξηεζε γηα θάζε ινγαξηαζκφ), ε ζσξεπηηθή 

θαηαγξαθή γηα δηάζηεκα δχν κελψλ απνηειεί έλα πην επαξθέο δείγκα πνπ 

εμαζθαιίδεη κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ δηθηχνπ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ γηα θάζε 

ινγαξηαζκφ. Μεηά απφ ην δηάζηεκα ηεο δηκεληαίαο θαηαγξαθήο, δνκήζεθε ην ηειηθφ 

δίθηπν ησλ αθνινχζσλ ππφ ηελ κνξθή ησλ αλαθνξψλ θαη ησλ απνθξίζεσλ. Έηζη γηα 

θάζε έλαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο (ego networks), σο ζπλδέζεηο αλάκεζα 

ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ ινγίδνληαη νη αλαθνξέο ή απνθξίζεηο ησλ αθνινχζσλ πνπ ην 

νξίδνπλ, ζε θάπνηεο απφ ηηο αλαξηήζεηο ησλ άιισλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. πλεπψο, 

φηαλ θάπνηνο αθφινπζνο αλαθέξεηαη ή απνθξίλεηαη ζε αλάξηεζε θάπνηνπ άιινπ 

αθνινχζνπ, ηφηε ν πξψηνο αθφινπζνο ζπλδέεηαη κε ηνλ δεχηεξν.  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ππελζπκίζνπκε φηη νη θαηαγξαθέο ηνπ 

NodeXL αλαθέξνληαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ 

ηειεπηαία αλάξηεζε (tweet) ηνπ θάζε αθνινχζνπ ηνπ δηθηχνπ αλαθνξάο. Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ, νη δηαθνξεηηθέο ρξνληθά θαηαγξαθέο εκπεξηείραλ ζρέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζηηο ίδηεο αλαξηήζεηο, δηφηη νξηζκέλεο εμ' απηψλ παξέκελαλ σο ε 

ηειεπηαία αλάξηεζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θαηαγξαθψλ. πλεπψο, ειήθζε 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ δηπινεγγξαθψλ πνπ παξνπζίαδε ε θάζε 

πεξίπησζε. Σέινο, έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ NodeXL, πνπ νθείιεηαη 

ηφζν ζηνπο πφξνπο πνπ απαζρνιεί ην πξφγξακκα, φζν θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ην 

ίδην ην Twitter επηβάιεη ζηελ παξνρή δηθηπαθψλ δεδνκέλσλ, ζε κεξηθά πνιχ κεγάια 

δίθηπα απνηεινχκελα απφ πνιιέο ρηιηάδεο αθνινχζνπο (φπσο ε πεξίπησζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ππνπξγείσλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο), ε θαηαγξαθή πεξηνξίζηεθε 

ζηνπο 10.000 θφκβνπο (αθνινχζνπο) γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο. Έηζη πξνέθπςε 

αδπλακία ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αθνινχζσλ, 

θαη ηηο ζρέζεηο αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ πνπ παξάγνληαη απφ απηνχο. Οη 10.000 

πνπ ηειηθά θαηεγξάθεζαλ αθνξνχλ ηνπο ηειεπηαίνπο ρξνληθά εγγεγξακκέλνπο 

αθνινχζνπο γηα θάζε ινγαξηαζκφ θαη γη' απηφ ην ιφγν ηα επξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο ζα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ θαη λα ζεσξεζνχλ κε 

αξθεηή επηθχιαμε. 
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6.1.3 Η κεζνδνινγία δηεξεύλεζεο ηεο ύπαξμεο 

νκαδνπνηήζεσλ ζηα 56 δίθηπα αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ 

(m/r networks) 

ηελ ζπλέρεηα ηα 56 δίθηπα αλαθνξάο αλαιχνληαη κε ηελ ρξήζε κεζφδσλ 

Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ igraph ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ R, κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δηθηχσλ ζε ηέζζεξηο 

ελδεηθηηθνχο δείθηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, ηεο ηδηφηεηαο ηεο 

“νκνθπιίαο” θαη ησλ δηθηχσλ “ρσξίο θιίκαθα”. Απηνί αθνξνχλ ηνλ δείθηε 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity), ηνλ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο (clustering 

coefficient), ην κέζν κήθνο ησλ ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ (average shortest path) θαη 

ηνλ ζπληειεζηή ηεο βαζκηαίαο αζπκκεηξίαο (degree skewnness).  

Σα δίθηπα πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” ηείλνπλ λα 

ζπληίζεληαη απφ ππνζχλνια κηθξφηεξσλ δηθηχσλ, ζηα φπνηα πθίζηαληαη δηαζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζε ζρεδφλ θαζεκία δπάδα θφκβσλ κέζα ζε απηά. Ο ζπληειεζηήο 

ζπζζψξεπζεο (clustering coefficient) είλαη ελδεηθηηθφο ηεο πην πάλσ ηδηφηεηαο. Ο ελ 

ιφγσ δείθηεο κεηξά ηελ πηζαλφηεηα νη γεηηνληθέο θνξπθέο κηαο θνξπθήο κέζα ζε έλα 

γξάθεκα λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη δέρεηαη ηηκέο απφ 0 κέρξη 1. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κεηξά ηελ πθηζηάκελε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ δηαζπλδέζεσλ, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη ε χπαξμε ελφο δεζκνχ απφ ηελ θνξπθή i ζηε j, θαη ελ ζπλερεία απφ ηελ 

j ζηελ k, ππνδειψλεη ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε δεζκνχ αλάκεζα ζηηο θνξπθέο i θαη k. 

Τπφ κηα έλλνηα θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη φηη “νη θίινη ησλ θίισλ θάπνηνπ είλαη θαη 

δηθνί ηνπ θίινη”. Οη πςειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ 

χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”.  

Δπηπξνζζέησο, ε ηδέα ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” ηείλεη λα απαληάηαη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην κέζν κήθνο ζχληνκεο δηαδξνκήο (average shortest path) είλαη 

ζρεηηθά κηθξφ. πλάκα, ν ζπληειεζηήο ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity) κεηξάεη ηελ 

ηάζε πνπ ππάξρεη κέζα ζε έλα δίθηπν, νη θφκβνη ζε κεγάιν πνζνζηφ λα ζπλδένληαη 

κε θφκβνπο πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε απηνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηξά ηελ 

ηδηφηεηα νη πην δηαζπλδεδεκέλνη θφκβνη λα ζπλδένληαη κε αλάινγνπο θφκβνπο 

πςειήο δηαζπλδεζηκφηεηαο. O ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηιέρζεθε σο ν 

θαηαιιειφηεξνο ζηελ κειέηε ηεο ηδηφηεηαο ηεο “νκνθπιίαο”. Ο δείθηεο εκθαλίδεη 

ηηκέο ηφζν ζεηηθέο (ζεηηθφο ζπληειεζηήο ηαμηλνκεζεκφηεηαο πνπ δέρεηαη ηηκέο κέρξη 

1) φζν θαη αξλεηηθέο (αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ηαμηλνκεζεκφηεηαο πνπ δέρεηαη ηηκέο 
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κέρξη -1). Οη αξλεηηθέο ηηκέο αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη πην δηαζπλδεδεκέλεο 

θνξπθέο ελφο γξαθήκαηνο (δηθηχνπ) είλαη πην πηζαλφ λα ζπλδένληαη κε θνξπθέο 

ρακειήο δηαζπλδεζηκφηεηαο. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ έλα δίθηπν εκθαλίδεη έλαλ 

δείθηε βαζκηαίαο θαηαλνκήο (degree-distribution) κε κεγάιν βαζκφ αζπκκεηξίαο 

(degree skewnness), γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κφλν ιίγνη ρξήζηεο δεκνζηεχνπλ 

ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ ηηο αλαξηήζεηο ηελ ζηηγκή πνπ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ησλ αθνινχζσλ πεξηνξίδεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ αλαξηήζεσλ, ην δίθηπν θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο δίθηπν “ρσξίο θιίκαθα” (scale free). Σα δίθηπα απηνχ 

ηνπ ηχπνπ ππνδειψλνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε ηεο ηδηφηεηαο ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”. 

         

6.2 Δςπήμαηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζε παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

ησλ δεηθηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη νη ππνινγηζκνί ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπζρεηίζεσλ. ε έλα επφκελν βήκα, ηα απνηειέζκαηα ζπζρεηίδνληαη κε  ηνπο 

γεληθνχο δείθηεο θαη ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ. 

Δπηπξνζζέησο, παξαηίζεληαη νη ζπλνιηθνί κέζνη φξνη ησλ ππφ κειέηε δεηθηψλ θαη νη 

ζπζρεηίζεηο ηνπο θαη ζε επίπεδν ρσξψλ απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ 

ππνπξγείσλ αλαθνξάο.  

 

6.2.1 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ δεηθηώλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο 

Ο Πίλαθαο 6.1. παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο 

ησλ δεηθηψλ αλαθνξάο (ζπληειεζηήο ηαμηλνκεζεκφηεηαο, βαζκφο αζπκκεηξίαο, 

ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο θαη κέζε ζχληνκε δηαδξνκή), ζπλνιηθά γηα ηα 56 δίθηπα 

ηεο κειέηεο. ην ζχλνιν ηνπο νη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ ζπληειεζηή 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity) κε κέζν φξν -0.38. Σν εχξεκα απηφ δελ ζπλάδεη κε 

ηελ ηδηφηεηα ηεο “νκνθπιίαο”, θαζψο ε ελ ιφγσ ηδηφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

ζεηηθψλ ηηκψλ.  
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 Μέζνο 

 

Σππηθή απόθιηζε 

 

πληειεζηήο ηαμηλνκεζεκόηεηαο 

(assortativity) 
-0,3877 0,1543 

πληειεζηήο ζπζζώξεπζεο (clustering 

coefficient) 
0,0072 0,0115 

πληειεζηήο αζπκκεηξίαο (skewnness) 9,2597 8,3045 

Μέζν κήθνο ζπληνκόηεξσλ δηαδξνκώλ 

(Average shortest path) 
1,7 0,53 

Πίλαθαο 6.1.: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ ζπληειεζηώλ ηαμηλνκεζεκόηεηαο, ζπζζώξεπζεο θαη 

αζπκκεηξίαο θαζώο θαη ηνπ κέζνπ κήθνπο ζπληνκόηεξσλ δηαδξνκώλ ησλ 56 δηθηύσλ 

αλαθνξάο. 

 

Με βάζε ηελ εηθφλα απηή, θαλείο κπνξεί λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

πην ελεξγά κέιε ησλ ππφ κειέηε δηθηχσλ δηαζπλδένληαη κε ηα ιηγφηεξν ελεξγά ή 

ελαιιαθηηθά ππάξρεη ε ηάζε λα δηαζπλδένληαη κε ηα ιηγφηεξν ελεξγά. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα ελεξγά κέιε είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ σο θαλάιηα πιεξνθφξεζεο, ηε 

ζηηγκή πνπ άιια κέιε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ απηά. Σν εχινγν εξψηεκα είλαη ην θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλνη πην 

ελεξγνί αθφινπζνη απνθξίλνληαη ή αλαθέξνληαη ζηα κελχκαηα πνπ αξρηθά 

δεκνζηεχνληαη απφ ηα ππνπξγεία, ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη αλαθέξνληαη ή 

απνθξίλνληαη ζε αλαξηήζεηο άιισλ ρξεζηψλ, ελεξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν σο 

αλακεηαδφηεο ησλ κελπκάησλ ησλ ππνπξγείσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην εξψηεκα δελ 

κπνξεί λα απαληεζεί ιεπηνκεξψο θαη ξεηά, σζηφζν απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηνπλ 

ελδείμεηο φηη θάηη ηέηνην κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζπκβαίλεη.  

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ θεληξηθνηήησλ βαζκνχ (in-degrees) 

(αξηζκφο ησλ m/r αθνινχζσλ) γηα ηνπο αθνινχζνπο πνπ επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε 

ηα ππνπξγεία κέζσ ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ζηηο αλαξηήζεηο πνπ παξάγνληαη 

απφ απηά, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο αθνινχζνπο κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηα ππφ κειέηε δίθηπα, αθνινπζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Οη κέζνη φξνη θαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ 

πνπ δηαζπλδένληαη απεπζείαο κε ηα ππνπξγεία αλαθεξφκελνη ή απνθξηλφκελνη ζηηο 

αλαξηήζεηο πνπ απηά δεκνζηεχνπλ, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο (7,21 θαη 1,23 

αληίζηνηρα) απφ απηέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα δίθηπα ησλ ζπλνιηθψλ απνθξίζεσλ θαη 

αλαθνξψλ (1,39 θαη 1,03 αληίζηνηρα). 
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Ο Πίλαθαο 6.2. απεηθνλίδεη ηελ πην πάλσ εηθφλα. Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

ελ ιφγσ ζηαηηζηηθψλ δείρλεη φηη ζηνπο 20 απφ ηνπο 56 ππνπξγηθνχο ινγαξηαζκνχο 

αλαθνξάο, νη αθφινπζνη πνπ απνθξίλνληαη ή αλαθέξνληαη απεπζείαο ζε απηνχο 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα κέζα πνζνζηά εηζεξρνκέλσλ δηαζπλδέζεσλ (in-degrees) ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αλάινγα πνζνζηά πνπ εκθαλίδνπλ ζηα ζπλνιηθά δίθηπα αλαθνξψλ 

θαη απνθξίζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ν ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνλ ζπληειεζηή 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity) θαη ην κέζν πνζνζηφ εηζεξρφκελσλ δηαζπλδέζεσλ 

(in-degree) ησλ αθνινχζσλ πνπ επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηα ππνπξγεία, είλαη  -0.245 

(p=0.096), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη πθίζηαηαη κφλν θάπνηα ηάζε πσο φζν 

πεξηζζφηεξν εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πην ελεξγψλ αθνινχζσλ 

σο θαλαιηψλ πιεξνθφξεζεο (χπαξμε αξλεηηθψλ ηηκψλ ζηνλ ζπληειεζηή 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο), ηφζν νη ηηκέο ησλ εηζεξρφκελσλ ζπλδέζκσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ρξήζηεο πνπ επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηα ππνπξγεία ηείλνπλ λα είλαη πςειφηεξεο. Έηζη 

νη αθφινπζνη πνπ έρνπλ θχξνο (authority followers) εκθαλίδνληαη λα αλακεηαδίδνπλ 

ηηο αλαξηήζεηο ησλ ππνπξγείσλ θαζψο επίζεο αλακεηαδίδνπλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ηνπ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο (clustering 

coefficient), απηέο εκθαλίδνληαη θαηά κέζν φξν ζρεδφλ ίζεο κε ην κεδέλ, γεγνλφο πνπ 

ζπλνιηθά απνθιείεη ηελ χπαξμε κηθξψλ δηθηπαθψλ ππνζπλφισλ ζηα ππφ κειέηε 

δίθηπα. Ζ αλππαξμία δηθηπαθψλ ππν-δνκψλ ππνδεηθλχεη θαη ηελ αλάινγε αλππαξμία 

κνξθνπνηεκέλσλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο (αθνινχζνπο).  

Ο ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο (skewnness) θαηά κέζν φξν ηζνχηαη κε 9,26, κε 

ηππηθή απφθιηζε 8,3. ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε θαηαλνκήο ησλ θεληξηθνηήησλ 

βαζκνχ (degree distributions),  ηα ππφ κειέηε δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ε ηππηθή απφθιηζε 

ηνπ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο  (skewnness) δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν 

ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη γεληθά νη ηδηφηεηεο 

ησλ δηθηχσλ “ρσξίο θιίκαθα” (scale-free) θαη ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” δελ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα ππφ κειέηε δίθηπα. Ο κφλνο δείθηεο πνπ ζπληείλεη ζηελ χπαξμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” είλαη ε χπαξμε θαηά κέζνπ φξνπ κηθξνχ 

κέζνπ κήθνπο ζχληνκσλ δηαδξνκψλ.  
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 Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε ηηκή  Μέζνο  Σππηθή απόθιηζε  

Κεληξηθόηεηα βαζκνύ (in-

degree) κόλν απηώλ πνπ 

ζπλνκηινύλ κε ηνλ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego 

network) 

0 7,21 1,269 1,543 

Κεληξηθόηεηα βαζκνύ (in-

degree) ησλ δηθηύσλ 

αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ 

(m/r networks)  

 

0 1,39 1,032 0,270 

Πίλαθαο 6.2.: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηεο θεληξηθόηεηαο βαζκνύ γηα νιόθιεξν ην δίθηπν 

αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ θαη κόλν γηα ηνπο αθόινπζνπο πνπ επηθνηλσλνύλ άκεζα κε 

ηνλ ινγαξηαζκό αλαθνξάο θαη ηνπο αθνινύζνπο ηνπο (ego network).  

 

6.2.2 πζρεηίζεηο ησλ δεηθηώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

        ηνλ Πίλαθα 6.3. εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ησλ ηεζζάξσλ δεηθηψλ Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Γηαπηζηψλνπκε φηη κφλν νη 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην κέζν κήθνο ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity), ζπζζψξεπζεο (clustering coefficient) 

θαη αζπκκεηξίαο (skewnness), εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί κε ζεηηθέο ηηκέο. 

Γηαπηζηψλνπκε επίζεο, φηη φζν κηθξφηεξεο εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ηεο κέζεο ζχληνκεο 

δηαδξνκήο ηφζν κηθξφηεξεο είλαη θαη νη ηηκέο πνπ εκθαλίδνπλ νη ηξεηο άιινη δείθηεο. 

 Απφ ηελ παξαπάλσ ηάζε, κπνξεί θαλείο λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ηέζζεξηο ελδεηθηηθή δείθηεο ηεο χπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ ζηα δίθηπα αλαθνξάο, δελ 

ζπγθιίλνπλ. Γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, νη κηθξέο ηηκέο 

ζην κέζν κήθνο ζχληνκεο δηαδξνκήο, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ κεγάιεο ηηκέο 

ζηνπο ηξεηο άιινπο δείθηεο.  
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 πληειεζηήο 

ηαμηλνκεζεκόηεηαο 

(assortativity) 

πληειεζηήο 

ζπζζώξεπζεο (clustering 

coefficient) 

πληειεζηήο αζπκκεηξίαο 

(skewnness) 

πληειεζηήο 

ζπζζώξεπζεο 

(clustering coefficient) 

,144   

πληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο 

(skewnness) 

,126 -,167  

Μέζν κήθνο 

ζπληνκόηεξσλ 

δηαδξνκώλ (Average 

shortest path) 

,377
**

 ,338
*
 ,564

**
 

(*:p<0.05, **:p<0.01) 

Πίλαθαο 6.3.: πζρεηίζεηο ησλ ηεζζάξσλ δεηθηώλ Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ (SNA) 

κεηαμύ ηνπο γηα ηα 56 δίθηπα αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ (56 m/r networks). 

 

 

6.2.3 πζρεηίζεηο ησλ δεηθηώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη δπλακηθήο 

Σν ηξίην βήκα ηεο αλάιπζεο πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ 

δεηθηψλ ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ κε ηνπο δείθηεο απφδνζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, θαζψο θαη κε ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

αθνινχζσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην.  Ο Πίλαθαο 6.4. παξνπζηάδεη κφλν ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

δείθηεο απφδνζεο ζπζρεηίδνληαη ζε πςειφ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηνπο 

ηέζζεξηο δείθηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Ο αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ θαη ν 

δείθηεο “Total Effective Reach” αλαθέξνληαη ζε ζηαζκηζκέλεο ηηκέο, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη δηαηξέζεηο ησλ ηηκψλ ηνπο κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο 

θάζε ρψξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη πην πάλσ δείθηεο γίλνληαη ζπγθξίζηκνη κεηαμχ 

ηνπο.  

Ο ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο (skewnness), είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλνο κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ, ηνλ δείθηε “Total Δffective Reach” θαη ηνλ δείθηε “Topsy 

Score”. Όζν πην ελεξγφο θαη δεκνθηιήο εκθαλίδεηαη θάπνηνο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ησλ ππνπξγείσλ, ηφζν κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδεη ζηνλ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο ηνπ 

δηθηχνπ απνθξίζεσλ θαη αλαθνξψλ ηνπ. Ο ζπληειεζηήο  ζπζζψξεπζεο (clustering 

coefficient), δελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηνπο δείθηεο 

απφδνζεο ζην Twitter. Αληίζεηα, ν ζπληειεζηήο ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity) 
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εκθαλίδεηαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρεηηζκέλνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλαξηήζεσλ θαη ησλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα.  

ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή δξαζηεξηφηεηα, πνιιέο απφ ηηο 

αλαξηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ 

πςεινχο ζπληειεζηέο ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity). Σν κέζν κήθνο 

ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ (average shortest path), παξνπζηάδεη ζεηηθφ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κφλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα. 

Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί πεξηνξηζκέλε έλδεημε φηη νη ελεξγνί ππνπξγηθνί 

ινγαξηαζκνί ζρεηίδνληαη κε ραιαξήο δηαζπλδεζηκφηεηαο δίθηπα αλαθνξψλ θαη 

απνθξίζεσλ.  

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα εηθφλα ησλ ππφ 

κειέηε δηθηχσλ, φπνπ ην θαηλφκελν ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” δελ πθίζηαηαη. Οη πην 

ελεξγνί ινγαξηαζκνί εκθαλίδνπλ ην δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν έλαο κηθξφο 

αξηζκφο απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπο λα απνθξίλεηαη ή λα αλαθέξεηαη ζηηο αλαξηήζεηο 

ζε κεγάιν βαζκφ, ηε ζηηγκή πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη ιηγφηεξν ελεξγνί. 

Ο ζπληειεζηήο ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity) θαη ην κέζν κήθνο ζπληνκφηεξσλ 

δηαδξνκψλ (average shortest path), αλαπαξηζηνχλ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ 

ινγαξηαζκψλ, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηνλ ζπληειεζηή  ζπζζψξεπζεο (clustering 

coefficient) πνπ εκθαλίδεη ζρεδφλ κεδεληθέο ηηκέο.  
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              (*:p<0.05, **:p<0.01) 

Πίλαθαο 6.4.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ δεηθηώλ Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ (SNA) κε 

ηνπο δείθηεο απόδνζεο θαη δπλακηθήο ζην Twitter (νη 56 ινγαξηαζκνί θαη ηα ζρεηηθά 

πξνο απηνύο δίθηπα αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ). 

 

         

6.2.4 Σαμηλόκεζε ησλ ππό κειέηε ρσξώλ κε βάζε ηνπο 

επηκέξνπο δείθηεο 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ησλ πην πάλσ επξεκάησλ, νη δείθηεο ησλ 

κεηαβιεηψλ γηα θάζε ππνπξγείν αζξνίζηεθαλ ζπλνιηθά ψζηε λα ππνινγίδνπλ ηνπο 

κέζνπο φξνπο γηα θάζε ρψξα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνπο 

Πίλαθεο 6.5.α.,β θαη γ. ην θεθάιαην 7 αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη θαηαηάμεηο κε βάζε 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο (εθηφο απφ απηφλ ηνπ “Topsy”), θαζψο θαη ηνπο δείθηεο 

Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. πλνπηηθά ζα ιέγακε πσο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο (skewnness), θαη κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο κειέηεο, νη 5 ρψξεο κε 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο είλαη ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε Οιιαλδία, ε Γαιιία θαη ε 

Γεξκαλία. Γηα ηηο παξαπάλσ ρψξεο ν ζπληειεζηήο ζπζζψξεπζεο (clustering 

coefficient) ηζνχηαη ζρεδφλ κε ην κεδέλ, ηε ζηηγκή πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ γεληθά 

πςειέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο απφδνζεο θαη δπλακηθήο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή νη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο απφδνζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπο ζην Twitter, ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή δηάρπζε ησλ αλαθνξψλ 

θαη απνθξίζεσλ. Έηζη κε βάζε ηηο απνθξίζεηο θαη αλαθνξέο, νη πην ελεξγνί αθφινπζνη 

πληειεζηέο πληειεζηήο 

ηαμηλνκεζεκόηεηαο 

(assortativity) 

πληειεζηήο 

ζπζζώξεπζεο 

(clustering 

coefficient) 

πληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο 

(skewnness) 

Μέζν κήθνο 

ζπληνκόηεξσλ 

δηαδξνκώλ (Average 

shortest path) 

Αξηζκόο 

αθνινύζσλ / 

Πιεζπζκό 

,241 -,057 ,284
*
 ,186 

Αξηζκόο 

Αλαξηήζεσλ 
,365

*
 ,038 ,231 ,171 

Αλαξηήζεηο 

Αλά Ζκέξα 
,461

**
 ,270 ,215 ,352

**
 

Total 

Effective 

Reach / 

Πιεζπζκό 

,111 -,093 ,333
*
 ,199 

Topsy Score ,286 -,177 ,487
**

 ,207 
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δηαζπλδένληαη κε ηνπο ιηγφηεξν ελεξγνχο, ηελ ζηηγκή πνπ ν φγθνο ησλ αλαθνξψλ θαη 

απνθξίζεσλ παξάγεηαη απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ αθνινχζσλ. 
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Ηηαιία  21550 84666 

Βξεηαλία 74089 1009765 

Ηζπαλία 20558 155370 

Οιιαλδία 13147 31451 

Γαιιία 35233 28560 

Γεξκαλία 3282 57697 

νπεδία 1273 20060 

ινβελία  1370 4598 

Ηξιαλδία  1430 16735 

Φηιαλδία 2603 14559 

Πνισλία 1571 28315 

Λεηνλία 1290 8442 

Βέιγην 804 13541 

Βνπιγαξία 1691 2243 

Διιάδα 3888 23699 

Δζζνλία 1248 2110 

Ρνπκαλία 749 2159 

Πίλαθαο 6.5.α.: Μέζνη όξνη ησλ δεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο θαη 

δπλακηθήο ζην Twitter γηα ηηο ππό κειέηε ρώξεο. 
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E
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 /
 

Π
ιε

ζ
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κ
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T
o

p
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Ηηαιία  0,00038789 902 4,77 0,00139206 2380 

Βξεηαλία 0,00133933 5098 5,68 0,01603066 3017 

Ηζπαλία 0,00051139 1816 2,45 0,00336326 904 

Οιιαλδία 0,00099281 2343 2,40 0,00187985 531 

Γαιιία 0,00065863 1318 2,90 0,00043717 701 

Γεξκαλία 0,00007067 648 3,09 0,00070496 189 

νπεδία 0,00020263 359 1,01 0,00211533 118 

ινβελία  0,00077937 1937 4,03 0,00223693 377 

Ηξιαλδία  0,00056916 534 2,12 0,00365162 290 

Φηιαλδία 0,00070823 1051 1,90 0,00269546 120 

Πνισλία 0,00006058 774 1,77 0,00073472 100 

Λεηνλία 0,00084492 1435 4,09 0,00413467 181 

Βέιγην 0,00011981 129 0,87 0,00122047 34 

Βνπιγαξία 0,00027596 648 1,09 0,00030612 84 

Διιάδα 0,00045828 1739 1,72 0,00209906 54 

Δζζνλία 0,00105247 397 0,14 0,00157498 18 

Ρνπκαλία 0,00003791 1222 0,62 0,00010108 12 

Πίλαθαο 6.5.β.: Μέζνη όξνη ησλ δεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter γηα ηηο ππό 

κειέηε ρώξεο. 
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) 
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λ 
δ
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ώ
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Ηηαιία -0,3592 0,0019 19,379 1,594 

Βξεηαλία -0,3589 0,0017 17,2334 1,9331 

Ηζπαλία -0,3892 0,0023 15,1704 1,7016 

Οιιαλδία -0,2726 0,0028 15,0381 1,7027 

Γαιιία -0,2852 0,0075 10,3718 1,9676 

Γεξκαλία -0,3257 0,0089 9,0519 1,9135 

νπεδία -0,3722 0,0112 8,1107 2,0828 

ινβελία -0,3656 0,0043 7,6771 2,0397 

Ηξιαλδία -0,3818 0,0144 7,5116 2,0711 

Φηιαλδία -0,455 0,008 5,6104 1,5873 

Πνισλία  -0,5811 0,0053 4,2604 1,4617 

Λεηνλία -0,3302 0,0152 4,1656 1,6321 

Βέιγην -0,4657 0,0153 3,9537 1,7059 

Βνπιγαξία -0,6081 0,0556 3,5475 1,5526 

Διιάδα -0,4691 0,0003 3,2375 1,4121 

Δζζνλία   0 1.0733 1 

Ρνπκαλία  0 0.3849 1 

Πίλαθαο 6.6.γ.: Μέζνη όξνη ησλ δεηθηώλ Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ (SNA) γηα ηηο ππό 

κειέηε ρώξεο. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε “Topsy Score”, ε Βξεηαλία πξνεγείηαη ζηελ 

ζπλνιηθή θαηάηαμε, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηηαιία. Οη δχν απηέο ρψξεο μερσξίδνπλ 

απφ ηηο ππφινηπεο, ελψ ε Ηζπαλία ε Γαιιία θαη ε Οιιαλδία πνπ αθνινπζνχλ, 

εκθαλίδνπλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο. Οη ππφινηπεο ρψξεο εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο, κε 

ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. Ζ ζρεηηθή θαηάηαμε απεηθνλίδεηαη 

ζην ρήκα 6.1. πνπ αθνινπζεί. 
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        ρήκα 6.1.: Καηάηαμε ησλ ρσξώλ αλαθνξάο ζύκθσλα κε ην ζθνξ ηνπ ―Topsy‖. 

 

Σα πην πάλσ επξήκαηα εληζρχνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Πίλαθα 6.7.. Οη ζπληειεζηέο 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity) θαη ζπζζψξεπζεο (clustering coefficient) δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κε ηνπο αλάινγνπο 

δείθηεο απφδνζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter. Ο ζπληειεζηέο 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity) θαη ην κέζν κήθνο ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ 

(Average shortest path) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κφλν κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη πην ελεξγνί 

ππνπξγηθνί ινγαξηαζκνί ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε δίθηπα απνθξίζεσλ θαη 

αλαθνξψλ, φπνπ είλαη παξνχζα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε ηδηφηεηα ηεο “νκνθπιίαο”. 

Σα δίθηπα απηά παξνπζηάδνληαη σζηφζν πνιχ ιίγν δηαζπλδεδεκέλα. ε φ,ηη αθνξά ην 

ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο (skewnness), απηφο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλαξηήζεσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα θαη ην δείθηε “Topsy” (Topsy 

Score), εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα επξήκαηα πνπ αλαπηπρζήθαλ πην πάλσ θαη 

αθνξνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο μερσξηζηά. Καηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο πνπ δηαηεξνχλ 

ηνπο πην ελεξγνχο θαη πην απνδνηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην Twitter, ηα δίθηπα 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ πςεινχο ζπληειεζηέο αζπκκεηξίαο. 
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(*:p<0.05, **:p<0.01) 

Πίλαθαο 6.7. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ δεηθηώλ Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ θαη 

ησλ δεηθηώλ απόδνζεο θαη δπλακηθήο ζην Twitter γηα ηηο κέζνπο όξνπο αλά ρώξα. 

 

6.3 Σςμπεπάζμαηα 

Γεληθά, ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα δίθηπα πνπ ζπληίζεληαη 

απφ ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ησλ αθνινχζσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζην 

Twitter. ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κειεηήζεθαλ ηα αληίζηνηρα δίθηπα 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ησλ ππνπξγείσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ δηαηεξνχλ 

ινγαξηαζκνχο ζην Twitter. Μέζσ ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο αλάιπζεο πνπ 

αθνινπζήζεθε, νδεγνχκαζηε ζε κηα πξσηφηππε πξνζέγγηζε, κε βάζε ηελ νπνία 

επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ηα ππφ κειέηε δίθηπα εκπεξηέρνπλ ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, ησλ δηθηχσλ “ρσξίο θιίκαθα” θαη ηεο “νκνθπιίαο”. 

ηελ ζπλέρεηα, κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάιπζε ελδεηθηηθψλ ησλ 

πην πάλσ ηδηνηήησλ δεηθηψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, κε ηνπο δείθηεο απφδνζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηδφζεηο θαη δπλακηθή ζην Twitter.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη κε βάζε ηελ αθνινπζνχκελε 

κεζνδνινγία γηα ην παξφλ ζεκείν ηεο κειέηεο, πξνθχπηνπλ ελδείμεηο φηη ηα δίθηπα 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ δελ ιεηηνπξγνχλ σο κέζα ζρεκαηηζκνχ θνηλνηήησλ 

 Μέζνο ζπληειεζηήο 

ηαμηλνκεζεκόηεηαο 

(assortativity) 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

ζπζζώξεπζεο 

(clustering 

coefficient) (m/r) 

Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο 

(skewnness) 

(m/r) 

Μέζν κήθνο 

ζπληνκόηεξσλ 

δηαδξνκώλ (average 

shortest path) 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ 

/ Πιεζπζκό 
,497 -,247 ,341 ,109 

Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ (Tweets) 
,312 -,304 ,525

*
 ,193 

Μέζνο αξηζκφο 

αλαξηήζεσλ Αλά Ζκέξα 

(Tweets per day) 

,529
*
 -,214 ,713

**
 ,495

*
 

Total Effective Reach / 

Πιεζπζκό 
,219 -,183 ,437 ,344 

Topsy Score ,319 -,256 ,822
**

 ,256 
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αθνινχζσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ εληζρχνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ. Σα δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ χπαξμε κηθξνχ κέζνπ κήθνπο ζχληνκσλ δηαδξνκψλ (average shortest path) θαη 

ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε κηθξψλ ηηκψλ ζηνλ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο (clustering 

coefficient) θαη ζρεηηθά κέζνπο ζπληειεζηέο αζπκκεηξίαο (Skewnness). Δπεηδή νη 

ηηκέο ζηνπο ζπληειεζηέο ζπζζψξεπζεο θαη αζπκκεηξίαο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο ηηκέο γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ”, 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηδηφηεηα απηή δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηα ππφ 

κειέηε δίθηπα. Σν πην πάλσ ζπκπέξαζκα, γίλεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλέο ζε ρψξεο πνπ 

δηαζέηνπλ θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην Twitter πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή 

δπλακηθή θαη απφδνζε. 

Δπηπξνζζέησο, ηα ππφ κειέηε δίθηπα απνθξίζεσλ θαη αλαθνξψλ, 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθέο ηηκέο ζηνλ ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ιηγφηεξν ελεξγνί 

αθφινπζνη κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο, ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν κε 

ηνπο πην ελεξγνχο. Οη πην ελεξγνί αθφινπζνη κπνξνχλ θαηά νξηζκέλν ηξφπν λα 

εθιεθζνχλ σο βαζηθνί αθφινπζνη ππφ ηελ έλλνηα φηη εθηφο ησλ άιισλ, απνθξίλνληαη 

θαη αλαθέξνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ησλ ππνπξγείσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνθχπηνπλ ελδείμεηο φηη απηνί νη βαζηθνί αθφινπζνη αλακεηαδίδνπλ ηηο 

αλαξηήζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο ππνπξγηθνχο ινγαξηαζκνχο. Οη αλαθνξέο θαη νη 

απνθξίζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλνκνηνκνξθία αλάκεζα ζηνπο αθνινχζνπο, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη ππάξρεη ε ηάζε κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ αθνινχζσλ λα παξνπζηάδεη 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα, ηε ζηηγκή πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηνχο 

αλαθέξεηαη ή απνθξίλεηαη ζηα κελχκαηα ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Ζ παξαπάλσ εηθφλα 

εληζρχεηαη αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ζπληειεζηή 

αζπκκεηξίαο κε ηνπο δείθηεο απφδνζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνπο πην ελεξγνχο θαη 

δπλακηθνχο ππνπξγηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

Οη ινγαξηαζκνί ησλ ππνπξγείσλ ζην Twitter, ιεηηνπξγνχλ θαηά θχξην ιφγν 

σο θέληξα αλαθνηλψζεσλ θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ πξνο ην θνηλφ, ρσξίο σζηφζν λα 

παξαθηλνχλ ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ή δηαβνχιεπζε ησλ αλαξηήζεσλ κε ηνπο 

αθνινχζνπο ηνπο κέζσ ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ. Σα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε 

απηά αλάινγσλ εξεπλψλ φπσο ησλ Alam & Lucas (2011), ησλ Waters & Williams 
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(2011), ηνπ Small (2012) θαη ησλ Cho & Park (2012). Οη αθφινπζνη ζπλήζσο ηείλνπλ 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα αλαθέξνληαη ή λα απνθξίλνληαη ζηηο αλαξηήζεηο 

ησλ βαζηθψλ αθνινχζσλ κε θχξνο, ρσξίο σζηφζν λα ζρεκαηίδνληαη κνξθνπνηεκέλεο 

δνκέο επηθνηλσλίαο θαη δηαβνχιεπζεο. Καηά θαλφλα, νη θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί εμ' 

νξηζκνχ πινπνηνχληαη κε βάζε ηελ ιεηηνπξγία σο κέζα παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζπλεπάγεηαη θαη απαξαίηεηα 

ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπο σο δηειθπζηίλδσλ δφκεζεο θνηλνηήησλ πνιηηψλ. 

Παξφια απηά, νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο έρνληαο γλψζε ηεο δπλακηθήο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ζεκαηηθά θφξνπκ ζπδεηήζεσλ ζην Γηαδίθηπν, ζπρλά θαηαθεχγνπλ 

ζε απηά κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο. ε 

απηή ηε βάζε, ε ρξήζε ηνπ Twitter σο κέζνπ πξναγσγήο ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, 

δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ή λα εμαηξείηαη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε πνιιέο ησλ 

πεξηπηψζεσλ, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο 

γηα λα απνθξίλνληαη ζηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ. 

ην ηκήκα ηεο κειέηεο πνπ πξνεγήζεθε, εμεηάζηεθαλ ηα δίθηπα ησλ 

απνθξίζεσλ θαη αλαθνξψλ ησλ αθνινχζσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, ησλ 

θεληξηθψλ ή πξψηνπ βαζκνχ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Χζηφζν, ζε πνιιέο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Twitter απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο 

ρακειφηεξνπ βαζκνχ. Απηήο ηεο βαζκίδαο νη νξγαληζκνί, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ηνπηθέο αξρέο θαη νη δήκνη, δηαηεξνχλ ινγαξηαζκνχο ζην Twitter πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ κεγάιε δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Ζ κειέηε 

απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο είλαη αλαγθαία, έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθφηεξεο εηθφλαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

πνιίηεο επηδξνχλ κέζα ζηα δίθηπα ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, κέζσ ησλ 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ζηα κελχκαηα πνπ παξάγνληαη απφ απηά. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ηεο πξνεγεζείζαο 

αλάιπζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηά πφζν απηά απαληψληαη θαη ζε 

θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ρακειφηεξεο βαζκίδαο.  
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ηάδην Γεύηεξν: Πποηεινόμενο μονηέλο 

καηάηαξηρ ηων ςπό μελέηη πεπιπηώζεων και 

διεπεύνηζη ηων δςναηοηήηων μεγέθςνζηρ ηων 

δικηύων αναθοπάρ  
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Κεθάιαην 7 

Μνληέιν ζύγθξηζεο ησλ ινγαξηαζκώλ 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ ρσξώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Twitter 

ην πξψην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο αλάιπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Twitter, επηρεηξείηαη ε 

θαηάηαμε ηνπο κε βάζε ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ βαζηδφκελνπ ζε κηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηχπνπ πνπ πξφηεηλε αξρηθά ν Karpf (2008) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

επηξξνήο ζηα πνιηηηθά ηζηνιφγηα. Χο απνηέιεζκα, πξνθχπηεη κηα ηειηθή θαηάηαμε 

ηφζν ησλ ππφ κειέηε 56 ινγαξηαζκψλ, φζν θαη ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. 

 

7.1 Ο δείκηηρ επιπποήρ ηος Karpf 

Ο Karpf (2008), ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαηάμεη ηα πνιηηηθά ηζηνιφγηα κε 

βάζε ηελ επηξξνή πνπ απηά ελδέρεηαη λα αζθνχλ ζην θνηλφ, θαηέιεμε ζε έλαλ δείθηε 

απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο επηκέξνπο δείθηεο απήρεζεο, ηνλ δείθηε θεληξηθφηεηαο 

ηνπ δηθηχνπ (network centrality index), ηνλ δείθηε θχξνπο κε βάζε ηηο παξαπνκπέο 

(hyperlink authority index), ηνλ δείθηε ειεθηξνληθήο θίλεζεο ηζηνινγίνπ (site traffic 

index) θαη ηνλ δείθηε δξαζηεξηφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνινγίσλ 

(community activity index). Ο πξνηεηλφκελνο δείθηεο έρεη ηελ αθφινπζε ηειηθή 

κνξθή: 

Rank Final = Rank1 + Rank2 + Rank3 + Rank4 - Worst Rank,  

φπνπ Rank1,2,3,4 είλαη νη θαηαηάμεηο (δηαηαθηηθνί αξηζκνί) πνπ εκθαλίδεη ην ππφ 

κειέηε ηζηνιφγην ζηνπο ηέζζεξηο επηκέξνπο δείθηεο, θαη ην Worst Rank αλαθέξεηαη 

ζηνλ δείθηε κε ηελ ρεηξφηεξε θαηάηαμε. Ο ηειεπηαίνο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε ηηκή 

αθνχ νη κηθξέο ηηκέο δειψλνπλ θαιχηεξεο θαηαηάμεηο. Έηζη αλ γηα παξάδεηγκα έλα 

ηζηνιφγην εκθαλίδεη ηα αθφινπζα κεγέζε:  

Rank1 100 

Rank2 131 

Rank3  59 

Rank4 76 
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ε ηειηθή ηνπ θαηάηαμε ζα έρεη σο εμήο: 

Rank Final = 100 + 131 + 59 + 76 - 131 = 235 

πλεπψο, αλ γηα παξάδεηγκα κηα πεξίπησζε αθνξά ζηελ θαηάηαμε 500 ηζηνινγίσλ, 

ηφηε ππνινγίδνληαη 500 δείθηεο ηεο πην πάλσ κνξθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα ππφ 

κειέηε ηζηνιφγηα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ, θαηά 

αχμνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Ο Karpf (2008) θαηέιεμε ζηνλ πην πάλσ δείθηε, σο έλα πην πνιπδηάζηαην θαη 

εκπεξηζηαησκέλν κνληέιν κέηξεζεο ηεο απήρεζεο ησλ ηζηνινγίσλ, πνπ κέζσ ησλ 

ηεζζάξσλ επηκέξνπο δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ θαηάηαμεο, επηρεηξεί λα δψζεη κηα 

πιεξέζηεξε εηθφλα ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ θαηάηαμεο. 

 

7.2 Οι ηπειρ βαζικέρ ζςνιζηώζερ ηος μονηέλος   

Βαζηθή ζπλζήθε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ κε βάζε απηφ ηνπ Karpf 

(2008) είλαη λα ηζρχνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ-

ζπληζησζψλ. Απηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηζνδχλακα ζην κνληέιν, λα είλαη 

ζεηηθά ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε 

κνλνδηαζηαηηθφηεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο. 

Γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δείθηε ηνπ Karpf ζηελ πεξίπησζή καο, 

ζρεκαηίδνληαη ηξεηο ζπληζηψζεο (αληί γηα ηηο ηέζζεξηο ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ), βάζε 

ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αξρηθή θαηάηαμε ησλ ινγαξηαζκψλ. Ζ πξψηε 

ζπληζηψζα αλαθέξεηαη ζηελ εκβέιεηα πνπ εκθαλίδεη ν θάζε ινγαξηαζκφο θαη αθνξά 

ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ. Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα αλαθέξεηαη ζην 

πφζν θεληξηθφο, κε βάζε ηελ θεληξηθή ηνπ ζέζε, εκθαλίδεηαη έλαο ινγαξηαζκφο ζην 

δίθηπν αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ηνπ (mentions/replies network). Σέινο ε ηξίηε 

ζπληζηψζα αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ή φρη ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλφηεηαο ζηα ππφ 

κειέηε δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ. 

Οη ζπληζηψζεο απηέο απαληνχλ ζηα ελ γέλεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηθηπαθήο πιαηθφξκαο ηνπ Twitter (γηα ηα νπνία γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηηο 

ελφηεηεο 2.4 θαη 2.6 ηεο κειέηεο), κε βάζε πάληα ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ζηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ε παξνπζία θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Twitter. 
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (2001, ζει.23), γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια 

κέζα έηζη ψζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, θαη επηπξφζζεηα νη  

θαηάιιεινη κεραληζκνί ψζηε λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαβνχιεπζε θαη ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηθαλφηεηα 

επεξεαζκνχ ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο. Τθίζηαηαη κε άιια ιφγηα κηα δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αξρηθήο πιεξνθφξεζεο (εηζξνέο), ζε εθξνέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ δηαβνχιεπζε θαη απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Παξαζηαηηθά θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ΟΟΑ (2003, ζει.32), ε κεηαηξνπή ηεο 

αξρηθήο πιεξνθφξεζεο ζε δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή έρεη ηελ κνξθή ηνπ ρήκαηνο 

7.1., ζην νπνίν ηα βέιε αλαπαξηζηνχλ θαη ηνλ παξάιιειν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

αξρηθήο επηθνηλσλίαο ζε ακθίδξνκε: 

   

ρήκα 7.1.: Σα επίπεδα Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ. 

 

ηελ έθζεζε ηνπ ν ΟΟΑ (2003, ζει. 33) ζπλνςίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

σο έμεο: 

 Πξνζέιθπζε θαη ζπκκεηνρή ελφο επξχηεξνπ αθξναηεξίνπ κέζσ κηαο ζεηξάο 

ηερλνινγηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο, πνπ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο 

Πιεξνθφξεζε

Κπβέξλεζε → Πνιίηεο

Γηαβνχιεπζε

Κπβέξλεζε ←→ Πνιίηεο

Δλεξγή ζπκκεηνρή

Κπβέξλεζε ↔ Πνιίηεο
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έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο πνηθίιεο ηερληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δπλεηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ πνιηηψλ. 

 Παξνρή ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο ππφ ηελ θαηάιιειε κνξθή, έηζη ψζηε λα 

είλαη πεξηζζφηεξν πξνζεγγίζηκε θαη θαηαλνεηή απφ ην θνηλφ-ζηφρν, νχησο 

ψζηε απηφ λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ δηαβνχιεπζε θαηαιιήισο ελεκεξσκέλν.  

 Γηακέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελεξγνπνίεζε ηεο ζε βάζνο 

δηαβνχιεπζεο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, κε ζηφρν 

ηελ ζηήξημε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ράξαμε θαη βειηίσζε ηεο εθάζηνηε 

πνιηηηθήο. 

 Δμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, κέζσ ηεο 

παξνρήο ζρεηηθήο θαη θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback) πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 

 Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ ζπλερή 

βειηίσζε.  

 

Με βάζε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ θαη ηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ 

αλαιχζεθε πην πάλσ, είκαζηε ζε ζέζε λα πξνηείλνπκε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα πνπ 

δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ηε βαζηθή δνκή γηα κηα επηηπρεκέλε παξνπζία ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter. ε πξψην ζηάδην ν δηαρεηξηζηήο ελφο 

θπβεξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκβέιεηαο, ηεο 

δεκνηηθφηεηαο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απηφο επηηπγράλεη (γηα ηελ δεκνηηθφηεηα 

θαη δξαζηεξηφηεηα ζην Twitter, βιέπε ελφηεηα 2.6 ηεο παξνχζεο). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γηα ηελ επηηπρεκέλε παξνπζία ζην 

κέζν, πνπ ζα νινθιεξσζεί ζηα επφκελα ζηάδηα. ε έλα δεχηεξν ζηάδην ζα πξέπεη λα 

επηρεηξείηαη ε ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηνπ ινγαξηαζκνχ κε βάζε ηελ απμεκέλε 

δηάρπζε θαη δηεηζδπηηθφηεηα ησλ κελπκάησλ (Razis & Anagnostopoulos, 2014, 

Anger & Kittl, 2011). Σέινο, ζε έλα επφκελν ζηάδην ε δηεηζδπηηθφηεηα θαη ε επηξξνή 

δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία νκαδνπνηήζεσλ κε βάζε ηελ επηθνηλσλία, ηε 

ζπδήηεζε θαη ηε δηαβνχιεπζε πνπ εδξάδεη ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο αλαξηήζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο. 

χκθσλα κε ηνπο Watson & Mundy (2001), δχν απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο απνηεινχλ ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ελνπνίεζε. Ζ πξψηε 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

163 
 

δηαζθαιίδεηαη κε ηελ παξνρή αμηφπηζησλ θαη αζθαιψλ θαλαιηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ κε ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο, ελψ ε δεχηεξε 

αθνξά ζηε δεκηνπξγία δνκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηθνηλσλία, ε 

αιιειεπίδξαζε θαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ θαη δηθηχσλ αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο. Σν 

Twitter θαη ηα λέα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κε ην θνηλφ-ζηφρν, κέζσ 

ησλ δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ (Li & 

Bernoff, 2008, Solis & Breakenridge, 2009, Waters & Williams, 2011).  

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν παξνπζίαο ελφο 

θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ ζην Twitter, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ επηηπρεκέλε 

δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ηξηψλ αιιειεπηθαιππηφκελσλ ζπληζησζψλ, πνπ δχλαηαη λα 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα νινθιήξσζεο θαη εκθαλίδνπλ ηελ δνκή ηεο 

ππξακίδαο ηνπ ρήκαηνο 7.2.. 

ρήκα 7.2.: Δπηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή παξνπζίαο  θπβεξλεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ζην 

Twitter.  

 

Ζ επηηπρεκέλε παξνπζία ηνπ εθάζηνηε θπβεξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεηαη θαη ζηα ηξία ζηάδηα ηαπηφρξνλα, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 

ηειηθφο ζηφρνο ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε φιν θαη κεγαιχηεξε νκάδα 

πνιηηψλ. Ζ επηηπρεκέλε παξνπζία ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηα κέζα 
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θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο ζπλνιηθήο 

ηνπο παξνπζίαο ζην Γηαδίθηπν, ππνβνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ επηηπρία ηεο 

εθάζηνηε ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. 

Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη ηελ ηεξαξρηθή δνκή πνπ απεηθνλίδεηαη 

ζην ρήκα 7.3.. Ζ αλάιπζε μεθηλάεη απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ κνληέινπ θαη ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ 

κέζα ζε απηέο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ γηα θάζε κία απφ ηηο 

ηξεηο ζπληζηψζεο. ε έλα επφκελν ζηάδην νη ρψξεο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, ελψ ζηελ ηειηθή θάζε ηεο κειέηεο ηα 

επηκέξνπο απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε ηνπο ηξεηο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 4 ηεο παξνχζεο.  

Ζ αλάιπζε αλαπηχζζεηαη απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ. Δληνχηνηο ε αλάγλσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαιφ ζα είλαη λα αθνινπζεί ηελ αληίζεηε θνξά. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν αλαιπηήο βιέπνληαο ηελ ηειηθή θαηάηαμε πνπ έρεη κηα ρψξα ζηνπο γεληθνχο 

δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο, αιιά θαη ζηελ ηειηθή 

θαηάηαμε πνπ πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν, ζα είλαη επθνιφηεξν λα αλαηξέμεη ζηελ 

κειέηε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ θαη δεηθηψλ, κε ζηφρν λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνζαθελίζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη 

βειηίσζεο, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο γηα ηελ ρψξα 

ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε 

πεξαηηέξσ ζχγθξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ, ζην ηέινο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο γίλεηαη 

παξάζεζε πηλάθσλ θαηάηαμεο αλά ινγαξηαζκφ θαη αλά ππνπξγείν. Με ηελ ίδηα 

ινγηθή ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα θαηαηάμεη ηηο ρψξεο κε βάζε ηνπο επηκέξνπο 

θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο.   



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

165 
 

 
ρήκα 7.3 : Σα επίπεδα δνκήο ηεο αλάιπζεο κε βάζε ηελ παξαιιαγή ηνπ ηύπνπ ηνπ Karpf 

(2008).  

Καηάηαμε ζηνπο επηκέξνπο 
γεληθνύο δείθηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
θαη ζπκκεηνρήο

Καηάηαμε κε βάζε ηελ 
ζπληζηώζα ηεο 

εκβέιεηαο

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ 

αθνινχζσλ

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 
ζηαζκηζκέλν αλά εκέξα 

αξηζκφ αθνινχζσλ 
(ηξίκελν)

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 
αξηζκφ ησλ 
αλαξηήζεσλ

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 
αξηζκφ ησλ 

αλαξηήζεσλ αλά εκέξα 
(ηξίκελν)

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 
δείθηε „Total Effective 

Reach‟

Καηάηαμε κε βάζε ηελ 
ζπληζηώζα ησλ 

θεληξηθώλ ζέζεσλ

Καηάηαμε κε βάζε ηελ 
θαλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθφηεηα βαζκνχ 
(in degree centrality) 

Καηάηαμε κε βάζε ηελ 
θαλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθφηεηα 
ελδηακεζφηεηαο 

(betweenness centrality)

Καηάηαμε κε βάζε ηελ 
ζπληζηώζα ησλ 

θνηλνηήησλ

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 
ζπληειεζηή 
αζπκκεηξίαο 

(skewness) ηνπ 
ινγαξηαζκνχ (ego)

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 
ζπληειεζηή 

ηαμηλνκεζεκφηεηαο 
(assortativity) ηνπ 
ινγαξηαζκνχ (ego)

Καηάηαμε κε βάζε ηελ 
παξαιιαγή ηνπ ηύπνπ ηνπ 

Karpf
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7.2.1 Η ζπληζηώζα ηεο εκβέιεηαο (δεκνηηθόηεηα θαη 

δξαζηεξηόηεηα) 

Ζ πξψηε ζπληζηψζα αθνξά ηελ εκβέιεηα θάζε ινγαξηαζκνχ θαη ζπληίζεηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: 

 Απφ ηνπο αθνινχζνπο (Followers) ηνπ δηθηχνπ αλαθνξάο (ego network) ηνπ 

ινγαξηαζκνχ δηαηξεκέλνπο κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία αλήθεη ν ινγαξηαζκφο.  

 Απφ ηνπο αθφινπζνπο αλά κέξα (Followers per day) πνπ εκθάληδε ν θάζε 

ινγαξηαζκφο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ππφ κειέηε ηξηκήλνπ,  δηαηξεκέλνπο κε ην 

κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ινγαξηαζκφο. 

 Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ (tweets) ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα (tweets per day) ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο. 

 Απφ ηνλ δείθηε  “Total Effective Reach” πνπ ζπληίζεηαη κε βάζε ηηο 14 πην 

δεκνθηιήο αλαξηήζεηο (famous words) ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ,  δηαηξεκέλνπ 

κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

Οη επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη κφλν ζηελ εκβέιεηα απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δεκνηηθφηεηα πνπ εκθαλίδεη θάζε ινγαξηαζκφο, θαη φρη ζηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο (mentions/replies) πνπ εκθαλίδνληαη ζην δίθηπν ηνπ. Οη 

αξηζκνί ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ είλαη ελδεηθηηθνί ηνπ κεγέζνπο ησλ 

δηθηχσλ θαη ηεο δπλακηθήο πνπ εκθαλίδνπλ νη ινγαξηαζκνί ζηελ πξνζέιθπζε 

ρξεζηψλ. Ο αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ θαη ν κέζνο ηξηκεληαίνο αλά εκέξα αξηζκφο 

αλαξηήζεσλ, δείρλεη ην πφζν παξαγσγηθφο εκθαλίδεηαη έλαο ινγαξηαζκφο κε βάζε 

ηελ παξαγσγή αλαξηήζεσλ (tweets). ηνλ βαζκφ δηάρπζεο ησλ κελπκάησλ 

αλαθέξεηαη θαη ν δείθηεο “Total Effective Reach”, ελδεηθηηθφο ηνπ βαζκνχ επηξξνήο 

πνπ απηά παξνπζηάδνπλ.  

Μεξηθνί απφ ηνπο επηιεγκέλνπο δείθηεο δηαηξνχληαη κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

θάζε ρψξαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ινγαξηαζκφο, έηζη ψζηε λα είλαη ζρεηηθνί σο πξνο 

ηνλ πιεζπζκφ θαη απηφ γηαηί νη πνιππιεζείο ρψξεο ελδέρεηαη λα εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο (φπσο γηα παξάδεηγκα κεγαιχηεξν 

αξηζκφ αθνινχζσλ).   

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα είλαη δπλαηφλ λα εκπίπηνπλ θαη άιινη ζρεηηθνί 

δείθηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ν δηαδεδνκέλνο δείθηεο ηνπ “Topsy” (Topsy Score).  
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7.2.1.1 Ανάλυςη των επιμέρουσ μεταβλητών που απαρτίζουν την ςυνιςτώςα τησ 

εμβέλειασ 

Οη ηηκέο πνπ εκθαλίδνπλ νη κεηαβιεηέο ζηνπο επηκέξνπο 56 ινγαξηαζκνχο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.1., ζηνλ νπνίν ε θαηάηαμε ησλ ρψξσλ έγηλε κε βάζε 

ηελ αιθαβεηηθή ηνπο ζεηξά.  

Όλνκα Λνγαξηαζκνύ Αξηζκόο 

Αθνινύζσλ / 

Πιεζπζκό 

Total 

Effective 

Reach / 

Πιεζπζκό 

Αλαξηήζεηο 

Αλά Ζκέξα 

(Σξίκελν) 

Αθόινπζνη Αλά 

Ζκέξα / 

Πιεζπζκό 

(Σξίκελν) 

Αξηζκόο 

Αλαξηήζεσλ 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο)              0,001483928 0,009562753 7,173913043 2,14E-06 5833 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)             0,002064769 0,015831598 12,17391304 3,23E-06 12187 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ) 
0,001348715 0,027346959 1,260869565 2,05E-06 1757 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Παηδείαο)                 0,001245793 0,018087335 8,826086957 1,38E-06 5520 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο)                     
0,00062623 0,017065801 1,869565217 7,85E-07 2278 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Τγείαο)                  0,001266527 0,008289543 2,760869565 1,82E-06 3011 

Βέιγην (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)                         9,54E-05 0,002009662 1,456521739 3,31E-07 121 

Βέιγην (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ)            0,00014421 0,000431279 0,282608696 2,26E-07 136 

Βνπιγαξία (Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ) 
0,000275958 0,00030612 1,086956522 3,75E-07 648 

Γαιιία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο)               0,000284244 0,000253996 4,858695652 4,73E-07 2867 

Γαιιία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)              6,10E-05 0,00091038 3,597826087 1,89E-07 1285 

Γαιιία (Τπνπξγείν Παηδείαο)                          0,001982329 0,000400121 2 2,17E-06 932 

Γαιιία (Τπνπξγείν Τγείαο)                   0,00030693 0,000184194 1,141304348 2,92E-06 187 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 7,47E-05 0,001008141 6,402173913 1,80E-07 1395 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)             5,81E-05 0,000518989 1,380434783 1,73E-07 287 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο)           
7,92E-05 0,000587754 1,47826087 2,03E-07 261 

Διιάδα (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο)               0,000482015 0,001966059 3,391304348 6,10E-07 737 

Διιάδα (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,001652421 0,007386117 0,934782609 2,24E-06 1583 

Διιάδα (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ)             9,74E-07  0,00E+00 2,89E-09 0 

Διιάδα (Τπνπξγείν Παηδείαο)                  0,000174401 0,000121877 4,695652174 2,00E-07 7529 

Διιάδα (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο) 
0,00028246 0,001002825 1,304347826 4,09E-07 536 

Διιάδα (Τπνπξγείν Τγείαο)                   0,000157395 1,84E-05 0,00E+00 1,03E-07 51 

Δζζνλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)             0,001052474 0,001574979 0,141304348 8,11E-07 397 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο)              0,00048442 0,004362835 0,380434783 5,57E-07 589 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)             0,00065113 0,00493301 3,956521739 2,01E-06 762 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Παηδείαο)                 0,000571921 0,001659029 2,02173913 1,27E-06 252 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,000258181 0,002446062 0 1,68E-07 1665 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 7,66E-06  0 2,85E-08 0 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ)              0,000142349 0,003438414 1,456521739 4,49E-07 295 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Παηδείαο)                   0,00117951 0,002483879 5,793478261 1,13E-06 2886 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο)            
0,00032968 0,00322028 6,195652174 7,74E-07 2130 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Τγείαο)                    0,00115098 0,00522767 1,239130435 1,38E-06 3922 

Ηηαιία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)               0,000668818 0,002651482 1,010869565 1,51E-06 725 

Ηηαιία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο)             0,00010697 0,000132636 8,532608696 3,45E-07 1078 
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Λεηνλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)              0,00010432 0,001386032 0,52173913 2,34E-07 402 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο)    0,001004996 0,006198452 12,39130435 1,47E-06 4595 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ)             0,001551082 0,004120874 8 1,91E-06 1818 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Παηδείαο)                  0,000463317 0,00533206 1,652173913 1,06E-06 441 

Λεηνλία (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο)            
0,001290038 0,005708688 0,902173913 1,56E-06 734 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Τγείαο)                   0,000655794 0,002061906 1,054347826 7,99E-07 617 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ)                    
0,000257915 0,002277485 5,260869565 5,89E-07 1818 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ) 
0,000771833 0,001614317 1,25 7,91E-07 3072 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Παηδείαο)             0,001703137 0,002317771 1,413043478 2,39E-06 1001 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Τγείαο)              0,001238352 0,001309839 1,673913043 1,40E-06 3482 

Πνισλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο)              1,68E-05 0,000585157 1,586956522 6,04E-08 45 

Πνισλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)              0,000163006 0,001895201 4,956521739 2,07E-07 2779 

Πνισλία (Τπνπξγείν Παηδείαο)  2,81E-05 0,000262725 0,369565217 5,05E-08 185 

Πνισλία (Τπνπξγείν Τγείαο)                    3,44E-05 0,000195779 0,152173913 8,72E-08 85 

Ρνπκαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο)              7,12E-06 8,07E-05 1,22826087 1,02E-08 581 

Ρνπκαλία (Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ)             
6,87E-05 0,000121466 0,02173913 1,63E-08 1863 

ινβελία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)            0,000779372 0,002236925 4,032608696 1,42E-06 1937 

νπεδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)              0,000196143 0,003368379 0,586956522 3,79E-07 353 

νπεδία (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο)            
0,000209113 0,000862289 1,423913043 4,83E-07 365 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)             0,00168515 0,004000704 4,880434783 4,54E-06 2351 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο)           
0,000432488 0,001390221 0,75 6,30E-07 755 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Τγείαο)                  7,04E-06  0,076086957 1,01E-08 48 

Πίλαθαο 7.1.:Οη ηηκέο ησλ πέληε επηκέξνπο δεηθηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζπληζηώζα ηεο 

εκβέιεηαο 

 

 

ηνλ Πίλαθα 7.2. εκθαλίδνληαη νη ζπλνιηθνί κέζνη φξνη ησλ πέληε επηκέξνπο 

δεηθηψλ αλά ρψξα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ ρσξψλ, δηαηξεκέλσλ κε ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο ρψξαο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα κε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ 

αλά επηκέξνπο δείθηε.   
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Υώξα Αξηζκόο αθνινύζσλ / 

Πιεζπζκό 

Total Effective 

Reach / Πιεζπζκό 

Αλαξηήζεηο Αλά 

Ζκέξα (Σξίκελν) 

Αθόινπζνη 

Αλά 

Ζκέξα/Πιεζπζ

κό (Σξίκελν) 

Αξηζκόο 

Αλαξηήζεσλ 

Βξεηαλία 0,00133933 0,01603066 5,67753623 0,00000190 5097,66666667 

Βέιγην 0,00011981 0,00122047 0,86956522 0,00000028 128,50000000 

Βνπιγαξία 0,00027596 0,00030612 1,08695652 0,00000038 648,00000000 

Γαιιία 0,00065863 0,00043717 2,89945652 0,00000144 1317,75000000 

Γεξκαλία 0,00007067 0,00070496 3,08695652 0,00000019 647,66666667 

Διιάδα 0,00045828 0,00209906 1,72101449 0,00000059 1739,33333333 

Δζζνλία 0,00105247 0,00157498 0,14130435 0,00000081 397,00000000 

Ηξιαλδία 0,00056916 0,00365162 2,11956522 0,00000128 534,33333333 

Ηζπαλία 0,00051139 0,00336326 2,44746377 0,00000065 1816,33333333 

Ηηαιία 0,00038789 0,00139206 4,77173913 0,00000093 901,50000000 

Λεηνλία 0,00084492 0,00413467 4,08695652 0,00000117 1434,50000000 

Οιιαλδία 0,00099281 0,00187985 2,39945652 0,00000129 2343,25000000 

Πνισλία 0,00006058 0,00073472 1,76630435 0,00000010 773,50000000 

Ρνπκαλία 0,00003791 0,00010108 0,62500000 0,00000001 1222,00000000 

ινβελία 0,00077937 0,00223693 4,03260870 0,00000142 1937,00000000 

νπεδία 0,00020263 0,00211533 1,00543478 0,00000043 359,00000000 

Φηιαλδία 0,00070823 0,00269546 1,90217391 0,00000173 1051,33333333 

Πίλαθαο 7.2.: πλνιηθνί κέζνη όξνη ησλ πέληε επηκέξνπο δεηθηώλ ηεο ζπληζηώζαο ηεο εκβέιεηαο 

αλά ρώξα. 

 

ην ρήκα 7.4., απεηθνλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ην κέζν 

αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ (followers) ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, δηαηξεκέλσλ κε 

ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ηνπο πεξηζζφηεξνπο αθφινπζνπο 

εκθαλίδνπλ νη ινγαξηαζκνί ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Δζζνλίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο 

Λεηνλίαο, ηελ ζηηγκή πνπ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο κε ηνπο ιηγφηεξνπο αθνινχζνπο 

βξίζθνληαη ην Βέιγην, ε Γεξκαλία, ε Πνισλία θαη ε Ρνπκαλία. Θεσξείηαη ζθφπηκν λα 

γίλεη ρξήζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ (κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ), 

ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε ζχγθξηζή αλάκεζα ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθά πιεζπζκηαθά 

κεγέζε. Δπηπξνζζέησο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηκέξνπο ζχγθξηζε 

ησλ δεηθηψλ. Με ηελ ίδηα ινγηθή, γίλεηαη ην ίδην θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ 

αλά εκέξα θαη ηνλ δείθηε “Total Effective Reach”. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ε 

Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζηελ 10ε ζέζε εκθαλίδνληαο ζρεηηθά ρακειή ηηκή. 
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ρήκα 7.4.: Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο αθνινύζσλ αλά ρώξα. 

 

ην ρήκα 7.5. εκθαλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ, αλάινγα κε 

ηνλ ζηαζκηζκέλν δείθηε “Total Effective Reach”, πνπ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα 

δηάρπζεο ησλ δεθαηεζζάξσλ πην δεκνθηιψλ αλαξηήζεσλ (tweets) ηνπ θάζε 

ινγαξηαζκνχ. Απφ ην ζρήκα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε εμαίξεζε ηελ Βξεηαλία πνπ 

εκθαλίδεη πνιχ πςειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο, νη ππφινηπεο ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ζηα παξαηεξνχκελα κεγέζε. Πάλησο ε 

Ηηαιία, ε Ηξιαλδία, ε Ηζπαλία θαη ε Ρνπκαλία εκθαλίδνπλ ζρεηηθφ πξνβάδηζκα, ηελ 

ζηηγκή πνπ ε νπεδία, ε ινβελία, ε Λεηνλία, ε Οιιαλδία θαη ην Βέιγην είλαη νη 

ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ρακειφηεξα ζηελ θαηάηαμε. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

δηαπηζηψλνπκε ηελ αξθεηά ρακειή ζρεηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο (11ε ζέζε), πνπ 

πάλησο ιφγσ ηεο ζρεηηθήο νκνηνκνξθίαο δελ ηελ δηαθνξνπνηεί αηζζεηά απφ ηηο 

ρψξεο πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηελ θαηάηαμε.    

 

ρήκα 7.5.: Αλά ρώξα κέζνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ―Total Effective Reach‖. 
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Ζ επφκελε πεξίπησζε αθνξά ην ζρήκα ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ, κε βάζε ην 

κέζν αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ (tweets), πνπ εκθάληζαλ νη θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί 

ηνπο αλά εκέξα, κέζα ζην θνηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο. ηελ 

θαηάηαμε πνπ εκθαλίδεηαη ζην επφκελν γξάθεκα (ρήκα 7.6.), πξνεγνχληαη ε 

Βξεηαλία, ε Γαιιία, ε Διιάδα θαη ε Λεηνλία, ηελ ζηηγκή πνπ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο 

βξίζθνληαη ε Οιιαλδία, ε Ηηαιία, ε ινβελία θαη ε Πνισλία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

απηφο είλαη θαη ν κνλαδηθφο δείθηεο πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο, 

εκθαλίδνληαο ηθαλνπνηεηηθφ κέζν ηξηκεληαίν αξηζκφ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ζην Twitter, θξαηνχλ ελεκεξσκέλα ηα πξνθίι ησλ ινγαξηαζκψλ ζε ηαθηηθφηεξν 

βαζκφ απφ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο κειέηεο.  

 

 
ρήκα 7.6.: Αλά ρώξα αλαξηήζεηο αλά εκέξα (ηξίκελν). 

 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ αλά εκέξα κέζα 

ζην ηξίκελν αλαθνξάο, ζην ρήκα 7.7., εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο πνπ πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε θαη ζε απηέο πνπ έπνληαη. ηηο πξψηεο 

ζέζεηο βξίζθνληαη ε Βξεηαλία, ε Πνισλία, ε Λεηνλία θαη ε Ηηαιία, ελψ ζηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο  βξίζθνληαη ε Γαιιία, ε Ρνπκαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Οιιαλδία. 

Πάλησο νη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη απφ ηελ 8ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο θαη θάησ, 

εκθαλίδνπλ ξαγδαία πηψζε ζηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ αλά 

εκέξα. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο, αιιά ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ζε 

ζρέζε κε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε νθηάδα ηεο θαηάηαμεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 
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θαηάηαμε κε βάζε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ, φπσο ε Οιιαλδία, 

ε Γαιιία θαη ε Ηξιαλδία. 

 

 

ρήκα 7.7.: Αλά ρώξα κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο αθνινύζσλ αλά εκέξα (ηξηκήλνπ). 

 

 

Σέινο, ζην κέζν αξηζκφ αλαξηήζεσλ (tweets) ησλ ινγαξηαζκψλ αλά ρψξα, 

φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ρήκα 7.8., ε Βξεηαλία απέρεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο ππφινηπεο ρψξεο κε πάλσ απφ 5000 αλαξηήζεηο, ηε ζηηγκή πνπ ε δεχηεξε ρψξα ε 

Οιιαλδία έρεη ιηγφηεξεο απφ 2500. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεγέζε 

φπσο ν αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ θαη ν αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε 

εμάξηεζε κε ηελ παιαηφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, επεηδή ε πιαηθφξκα ηνπ 

ελ ιφγσ κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ιεηηνπξγεί ζσξεπηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νθηψ ρσξψλ πνπ εκθαλίδνπλ θαηά 

κέζν φξν ιηγφηεξεο απφ 1000 αλαξηήζεηο, σζηφζν φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ε 

ζρεηηθά πςειή ηεο ζέζε ζην κέζν αξηζκφ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα ηνπ ηξηκήλνπ 

αλαθνξάο, απνδεηθλχεη ηε δπλακηθή πνπ ελππάξρεη ζηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ αξηζκνχ 

ησλ αλαξηήζεσλ.  
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ρήκα 7.8.: Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ (Tweets) αλά ρώξα. 

 

7.2.1.2 Εφαρμογή τησ Ανάλυςησ Κυρίων Συνιςτωςών ςτισ μεταβλητέσ που δομούν 

την ςυνιςτώςα τησ εμβέλειασ 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπληζησζψλ θαηάηαμεο πνπ απαξηίδνπλ ην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν, έγηλε ρξήζε ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ, ζε έλαλ 

παξάγνληα, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπληζηψζα απνηεινχκελε απφ 

ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο κεηαβιεηέο.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ πξψηε ζπληζηψζα θαηάηαμεο ηνπ κνληέινπ πνπ αθνξά ηελ 

εκβέιεηα ηε δεκνηηθφηεηα θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ, ην πνζνζηφ 

εξκελεπκέλεο δηαζπνξάο αλέξρεηαη ζε 59% κε ηηο κεηαβιεηέο λα παξνπζηάδνπλ 

πςειέο ζρεηηθά θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα. Οη θνξηίζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 7.3. πνπ αθνινπζεί. 

 

 Φνξηίζεηο 

Αξηζκόο Αθνινύζσλ / 

Πιεζπζκό 
,852 

Total Effective Reach / 

Πιεζπζκό 
,701 

Αλαξηήζεηο Αλά Ζκέξα 

(Σξίκελν) 
,679 

Αθόινπζνη Αλά Ζκέξα / 

Πιεζπζκό (Σξίκελν) 
,798 

Αξηζκόο Αλαξηήζεσλ ,782 

Πίλαθαο 7.3.: Φνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο 

ζπληζηώζαο ηεο εκβέιεηαο ζηνλ 

παξάγνληα. 
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Απηή ε Κχξηα πληζηψζα ρξεζηκνπνηείηαη σο ν πξψηνο απφ ηνπο ηξεηο ππν-

δείθηεο-ζπληζηψζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο. 

 

7.2.2 Η ζπληζηώζα ηεο θεληξηθή ζέζεο ελόο ινγαξηαζκνύ 

ζην δίθηπν αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ 

Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα θαηάηαμεο ηνπ κνληέινπ, αθνξά ηνπο δείθηεο θεληξηθήο 

ζέζεο ελφο ινγαξηαζκνχ. Λακβάλνληαη ππφςε νη δείθηεο θεληξηθφηεηαο βαζκνχ (in 

degree centrality) θαη θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο (betweenness centrality) ησλ 

δηθηχσλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ. Καη νη δχν δείθηεο θεληξηθφηεηαο αθνξνχλ ηηο 

θαλνληθνπνηεκέλεο (normalized) ηηκέο θαη αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή πνπ παίξλεη κέζα 

ζην δίθηπν ν ινγαξηαζκφο (θφκβνο) αλαθνξάο (ego network). Οη αλσηέξσ δείθηεο 

επηιέγνληαη σο θαηαιιειφηεξνη θαη φρη νη δείθηεο ηεο θεληξηθφηεηαο εγγχηεηαο 

(closeness centrality) θαη θεληξηθφηεηαο ηδηνδηαλύζκαηνο (eigenvector centrality), 

δηφηη ηαηξηάδνπλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηθηχσλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα απιά δίθηπα, αθνχ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο (ζπλδέζκνπο), 

πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα κελχκαηα, θαη φρη κε βάζε ηνπο αθνινχζνπο. Βεβαίσο 

ζε κηα γεληθή πεξίπησζε ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ εδψ θαη νη άιινη δχν 

δείθηεο θεληξηθφηεηαο.  

Σν πφζν “θεληξηθφο” εκθαλίδεηαη έλαο ινγαξηαζκφο ζην δίθηπν αλαθνξψλ 

θαη απνθξίζεσλ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηάινγν πνπ 

παξάγεηαη απφ ηηο αλαξηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, έλαο 

ινγαξηαζκφο κε πςειφ δείθηε θεληξηθφηεηαο βαζκνχ (in degree centrality), απνηειεί 

ζεκείν αλαθνξάο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα κελχκαηα πνπ αλαξηά θαζίζηαληαη 

αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ ππφ ηελ κνξθή αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ, απνηειεί θξηηήξην ηνπ θαηά πνζφ ν ινγαξηαζκφο αλαθνξάο (ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε νη θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί), πεηπραίλνπλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην 

δηάινγν κε βάζε ηα κελχκαηα πνπ αλαξηνχλ, πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ρξεζηψλ. Δπηπξνζζέησο, ν βαζκφο θεληξηθφηεηαο κε βάζε ηηο αλαξηήζεηο, απνηειεί 

κηα έκκεζε έλδεημε αμηνιφγεζεο ηεο επηξξνήο πνπ έρνπλ ηα ίδηα ηα κελχκαηα. Καη 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ην είδνο ησλ αλαξηήζεσλ απνηειεί βαξφκεηξν. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, ν βαζκφο επηξξνήο ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφο αλάκεζα ζηα 

κελχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε γεληθέο αλαθνηλψζεηο θαη απιή πιεξνθφξεζε πξνο ην 
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θνηλφ, θαη ζηα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ζε πξφζθιεζε ζε δηαβνχιεπζε, ελεξγή 

ζπκκεηνρή ή δξάζε.  

Οη δχν δηαθνξεηηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε, απνηεινχλ 

κηα δηηηή αλαθνξά, ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδεη ε θεληξηθή ζέζε ελφο 

ινγαξηαζκνχ. Έηζη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ ελδέρεηαη λα εκθαλίδεη ζρεηηθά πςειφ 

δείθηε θεληξηθήο ζέζεο κε βάζε ηελ θεληξηθφηεηα βαζκνχ, ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί λα 

ζεσξείηαη αζήκαληε ε ζέζε ηνπ κε βάζε ηελ θεληξηθφηεηα ελδηακεζφηεηαο. Κάηη 

ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία ηνπ ινγαξηαζκνχ λα ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο 

ελδηάκεζνο θξίθνο δηαζχλδεζεο ησλ ππφινηπσλ θεληξηθψλ θφκβσλ κε βάζε πάληα ην 

βαζκφ αληαπφθξηζεο ζηα κελχκαηα. Δάλ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ηφηε νη ππφινηπνη 

θεληξηθνί θφκβνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο θαηά αλάγθε λα ρξεηάδνληαη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο.   

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη νη ρψξεο πνπ νη ινγαξηαζκνί ηνπο εκθαλίδνπλ 

ρακεινχο δείθηεο θεληξηθφηεηαο ζηα δίθηπα ηνπο, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ζνβαξά 

ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ νη αλαξηήζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ ζην Twitter, πξνζαξκφδνληαο 

θαη βειηηψλνληαο αλάινγα ην πεξηερφκελν ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ν 

ελαξκνληζκφο ηεο κνξθήο ησλ κελπκάησλ κε ην γεληθφηεξν ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο ππεξεζίαο.      

 

7.2.2.1 Ανάλυςη των επιμέρουσ μεταβλητών που απαρτίζουν τη ςυνιςτώςα των 

κεντρικών θέςεων 

ηνλ Πίλαθα 7.4., αλαιχνληαη νη επηκέξνπο θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο αλά 

ινγαξηαζκφ, πνπ ιακβάλνπλ νη δχν δείθηεο θεληξηθήο ζέζεο. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη ρψξεο θαηαηάζζνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ελψ αθνινπζεί ν Πίλαθαο 

7.5. κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν δεηθηψλ αλά ρψξα. Ζ θαλνληθνπνίεζε ησλ 

κεγεζψλ έγηλε δηαηξψληαο ηελ θεληξηθφηεηα βαζκνχ (in degree centrality) ηνπ 

ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego), κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ (θφκβσλ) ηνπ 

δηθηχνπ κεησκέλνπ θαηά έλα (αθαηξείηαη ην ego) θαη εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθφηεηα = 
𝛫휀𝜈𝜏𝜌𝜄𝜅 ό𝜏𝜂𝜏𝛼  𝜏𝜊𝜐  𝑒𝑔𝑜

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅 ό𝜍  𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇 ό𝜍 𝜇휀𝜆 ώ𝜈  𝜏𝜊𝜐  𝛿𝜄𝜅𝜏 ύ𝜊𝜐−1 
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Όλνκα Λνγαξηαζκνύ Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθή ζέζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ζην 

δίθηπν αλαθνξώλ θαη 

απνθξίζεσλ κε βάζε 

ηελ θεληξηθόηεηα 

βαζκνύ (in degree 

centrality)  

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ζην δίθηπν αλαθνξώλ θαη 

απνθξίζεσλ κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα 

ελδηακεζόηεηαο (betweenness 

centrality) 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,00894641 0,00006814 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00290376 0,00000002 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 0,00214828 0,00000009 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Παηδείαο)   0,01014878 0,00002614 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,01086613 0,00021877 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,0056338 0,00000044 

Βέιγην (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,01129453 0,00000363 

Βέιγην (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 0,01088271 0,00000429 

Βνπιγαξία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00469484 0,00000107 

Γαιιία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,0126556 0,00002004 

Γαιιία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00704866 0,00000474 

Γαιιία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 0,00378032 0,00000017 

Γαιιία (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,00606826 0,00001927 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,00689655 0,00000331 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,0029545 0,00000067 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,00546125 0,00001103 

Διιάδα (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,00248756 0,00000091 

Διιάδα (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00104145 0,00000121 

Διιάδα (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 0 0 

Διιάδα (Τπνπξγείν Παηδείαο) 0,00198216 0,00000002 

Διιάδα (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,00266193 0,00000001 

Διιάδα (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,00094877 0 

Δζζνλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00272851 0,00000013 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,00459202 0,00012871 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,01715375 0,00002423 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 0,01599107 0,00031099 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,00224395 0,00000035 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00433839 0,00000081 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 0,01125402 0,00001278 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 0,00462424 0 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,01785489 0,0001073 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,00602696 0 

Ηηαιία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00751347 0,0002885 

Ηηαιία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,02470952 0,00003088 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0 0 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο) 0,01556777 0,00017117 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 0,00835253 0,00023658 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 0,03234266 0,00025489 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,00797101 0,00002162 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,00875912 0,0000004 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,02023312 0,00000588 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 0,00738119 0,00006096 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 0,00999656 0,00007668 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,0063447 0,00011871 

Πνισλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,0057554 0,00002452 
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Πνισλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00562481 0,00000142 

Πνισλία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 0,0090009 0,00000452 

Πνισλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,00369458 0,00004706 

Ρνπκαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,00823045 0 

Ρνπκαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00052687 0 

ινβελία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,02490234 0,0009266 

νπεδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,02717557 0,00010574 

νπεδία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,01152074 0,00021394 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,00634652 0,00001081 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 0,00622407 0,00000443 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Τγείαο)    0 0 

Πίλαθαο 7.4.: Οη ηηκέο ησλ δύν επηκέξνπο δεηθηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζπληζηώζα ησλ 

θεληξηθώλ ζέζεσλ. 

 

Υώξα Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ζην δίθηπν αλαθνξώλ θαη 

απνθξίζεσλ κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα 

βαζκνύ (in degree centrality)  

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ζην δίθηπν αλαθνξώλ θαη 

απνθξίζεσλ κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα 

ελδηακεζόηεηαο (betweenness 

centrality) 

Βξεηαλία 0,006774525689507 0,000052264748419 

Βέιγην 0,011088617541972 0,000003963099563 

Βνπιγαξία 0,004694835680751 0,000001067990021 

Γαιιία 0,007388209302190 0,000011054588511 

Γεξκαλία 0,005104102342023 0,000005003567098 

Διιάδα 0,001520312230735 0,000000357363289 

Δζζνλία 0,002728512960437 0,000000128037949 

Ηξιαλδία 0,012578946705269 0,000154642708677 

Ηζπαλία 0,007723740996203 0,000020205960191 

Ηηαιία 0,016111491820730 0,000159687743989 

Λεηνλία 0,012165516008830 0,000114110719682 

Οιιαλδία 0,010988891992950 0,000065557760550 

Πνισλία 0,006018921756722 0,000019381380936 

Ρνπκαλία 0,004378661532391 0,000000000000000 

ινβελία 0,024902343750000 0,000926600150863 

νπεδία 0,019348154923137 0,000159836512089 

Φηιαλδία 0,004190195460526 0,000005078041007 

Πίλαθαο 7.5.: πλνιηθνί κέζνη όξνη ησλ δύν επηκέξνπο δεηθηώλ ηεο ζπληζηώζαο ησλ θεληξηθώλ 

ζέζεσλ αλά ρώξα. 

Αθνινχζσο ηα ρήκαηα 7.9. θαη 7.10., απεηθνλίδνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ 

ρσξψλ, κε βάζε ηνπο πην πάλσ κέζνπο φξνπο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν δείθηεο 

θεληξηθήο ζέζεο ηεο δεχηεξεο ζπληζηψζαο. 

ην πξψην γξάθεκα πνπ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηελ 

θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε αλάινγα κε ηελ θεληξηθφηεηα βαζκνχ, 

παξαηεξείηαη κηα ηξηάδα ρσξψλ (ινβελία, νπεδία θαη Ηηαιία), πνπ εκθαλίδνληαη 

πην “θεληξηθέο” ζηα δίθηπα ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο ηέζζεξηο ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ 
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(Ηξιαλδία, Λεηνλία, Βέιγην θαη Οιιαλδία). Οη ηέζζεξηο απηέο ρψξεο παξνπζηάδνπλ 

κηα ζρεηηθή νκνηνκνξθία ζηηο ηηκέο, ηελ ζηηγκή πνπ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο 

βξίζθνληαη ε Δζζνλία θαη ε Διιάδα. Οη ρψξεο κε ρακειφ βαζκφ θαλνληθνπνηεκέλεο 

θεληξηθήο ζέζεο (ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο), 

κεηνλεθηνχλ ζηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηάινγν ησλ ρξεζηψλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δηθηχσλ, κε βάζε ηελ ελίζρπζε ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ ζηα 

κελχκαηα πνπ παξάγνληαη απφ απηνχο. 

 
ρήκα 7.9.: Αλά ρώξα θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε βαζκνύ (in degree centrality). 

 

ην δεχηεξν γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ε θαηάηαμε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θεληξηθφηεηα ελδηακεζφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη εκθαλέο φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ρσξψλ παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειέο ηηκέο. Οη κφλεο ρψξεο πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη είλαη ε ινβελία (δηαθνξνπνηείηε αηζζεηά απφ ηηο ππφινηπεο), ε 

νπεδία, ε Ηηαιία, ε Ηξιαλδία, ε Λεηνλία, ε Οιιαλδία θαη ε Βξεηαλία.  

Οη ρακειέο ηηκέο ζην δείθηε απηφ, ζπλεπάγνληαη ηνλ κηθξφ βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ πνπ αλαξηψληαη απφ ηνπο ππφ κειέηε 

θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηε δηάρπζε ηνπ δηαιφγνπ, φπσο απηή 

απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο θεληξηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε δηαζπλδεζηκφηεηα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη άιισλ θεληξηθψλ 

θφκβσλ. ηνλ δείθηε απηφ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ηελ αδπλακία ησλ θπβεξλεηηθψλ ηεο ινγαξηαζκψλ λα δεκηνπξγνχλ εζηίεο 

δηαιφγνπ βάζεη ησλ αλαξηήζεσλ πνπ παξάγνπλ. Βέβαηα, φπσο είδακε ζε 

πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο αλάιπζεο, γεληθά δελ πξνθχπηεη ε χπαξμε ηεο ηδηφηεηαο ησλ 

0
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“κηθξψλ θφζκσλ” ζηα ππφ αλαθνξά δίθηπα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ 

κεδεληθέο ηηκέο θαη ρακειή κεηαβιεηφηεηα ζηνλ ζπληειεζηή ζπζζψξεπζεο 

(clustering coefficient) θαη ζην κέζν κήθνο ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ (average 

shortest path). Καηά ζπλέπεηα, ειαηηψλεηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θεληξηθήο 

ζέζεο κε βάζε ην βαζκφ ηεο θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε κέινο 

ησλ δηθηχσλ. 

 

ρήκα 7.10.: Αλά ρώξα θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ελδηακεζόηεηαο (betweenness 

centrality). 

 

7.2.2.2 Εφαρμογή τησ Ανάλυςησ Κυρίων Συνιςτωςών ςτισ μεταβλητέσ που δομούν 

την ςυνιςτώςα των κεντρικών θέςεων 

Δθαξκφδνληαο ηελ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο ηεο 

δεχηεξεο ζπληζηψζαο ηνπ κνληέινπ (απηήο ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ), παξαηεξνχκε φηη 

ην πνζνζηφ εξκελεπκέλεο δηαζπνξάο αλέξρεηαη ζε 76%. Ζ κέζνδνο δεκηνπξγεί έλαλ 

παξάγνληα απνηεινχκελν απφ ηηο δχν κεηαβιεηέο, ελψ ζηνλ Πίλαθα 7.6. 

απεηθνλίδνληαη νη θνξηίζεηο πνπ απηέο έρνπλ. 

 
 Φνξηίζεηο 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζην 

δίθηπν αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα 

βαζκνύ (in degree centrality) 

,872 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζην 

δίθηπν αλαθνξώλ θαη απνθξίζεσλ κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα 

ελδηακεζόηεηαο (betweenness centrality) 

,872 

Πίλαθαο 7.6.: Φνξηίζεηο ησλ δύν κεηαβιεηώλ ηεο ζπληζηώζαο ησλ θεληξηθώλ ζέζεσλ ζηνλ 

παξάγνληα. 
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7.2.3 Η ζπληζηώζα ησλ θνηλνηήησλ  

Παξά ην γεγνλφο ηεο κε χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” θαη 

ησλ ηδηνηήησλ ησλ δηθηχσλ “ρσξίο θιίκαθα” θαη ηεο “νκνθπιίαο” ζηα ππφ εμέηαζε 

δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζρεηηθή 

ζπληζηψζα ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν, θαζψο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ (έζησ θαη 

κηθξφ) ηεο χπαξμεο ραξαθηεξηζηηθψλ, ελδεηθηηθψλ ηεο χπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ. Τπφ 

ηνλ φξν ελδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά, λνείηαη ε εμαίξεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζζψξεπζεο (clustering coefficient) θαη ηεο κέζεο ζχληνκεο δηαδξνκήο (average 

shortest path), θαζψο δελ εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο θαη ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα 

φπσο παξνπζηάζηεθε ζην αλάινγν ηκήκα ηεο κειέηεο (έθην θεθάιαην). Καη γηα 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζε κηα επξχηεξε γεληθή εθαξκνγή ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ θαη νη ελ ιφγσ δείθηεο, σο πξνζδηνξηζηηθνί ηεο χπαξμεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλφηεηαο. Δλ ηέιεη, νη δείθηεο πνπ επηιέρηεθαλ αθνξνχλ ηνλ 

δείθηε ηαμηλνκεζεκφηεηαο (assortativity), θαη ηνλ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο 

(Skewness) γηα ηα ππφ έξεπλα δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ. 

 

7.2.3.1  Ανάλυςη των επιμέρουσ μεταβλητών που απαρτίζουν την ςυνιςτώςα των 

κοινοτήτων 

Καη γηα ηελ ζπληζηψζα ησλ θνηλνηήησλ, ε αλάιπζε πξνρσξά κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πηλάθσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο αλά επηκέξνπο ινγαξηαζκφ πνπ 

ιακβάλνπλ νη δχν δείθηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, θαζψο θαη ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ δχν δεηθηψλ αλά ρψξα (Πίλαθεο 7.7. θαη 7.8.). Αθνινχζσο 

παξνπζηάδνληαη ηα ζρήκαηα κε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηνπο δχν δείθηεο 

(ρήκαηα 7.11.θαη 7.12.).  

 Όλνκα Λνγαξηαζκνύ πληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο 

(skewness) ηνπ 

ινγαξηαζκνύ (ego) 

πληειεζηήο 

ηαμηλνκεζεκόηεηαο 

(assortativity) ηνπ 

ινγαξηαζκνύ (ego) 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 16,14887 -0,23 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 8,436043  

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 6,627871 -0,32 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Παηδείαο)   17,73568 -0,19 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 43,23155 -0,51 

Βξεηαλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 11,22036 -0,54 

Βέιγην (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 3,711991 -0,47 

Βέιγην (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 4,195458 -0,46 
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Βνπιγαξία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 3,547483 -0,61 

Γαιιία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 14,96611 -0,31 

Γαιιία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 4,606829 -0,33 

Γαιιία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 8,690102 -0,24 

Γαιιία (Τπνπξγείν Τγείαο) 13,22415 -0,26 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 7,131426 -0,25 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 4,459426 -0,22 

Γεξκαλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 15,56487 -0,51 

Διιάδα (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 3,113594 -0,31 

Διιάδα (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 9,724698 -0,68 

Διιάδα (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ)   

Διιάδα (Τπνπξγείν Παηδείαο) 1,073313  

Διιάδα (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 2,276094 -0,39 

Διιάδα (Τπνπξγείν Τγείαο) 0,00E+00 -0,5 

Δζζνλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 1,073313  

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 7,334372 -0,52 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 7,094715 -0,36 

Ηξιαλδία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 8,105679 -0,26 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 5,357664 -0,22 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,3849  

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 10,34016 -0,55 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 28,45688 -0,53 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 23,06323 -0,16 

Ηζπαλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 23,41956 -0,49 

Ηηαιία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 22,62 -0,35 

Ηηαιία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 16,13804 -0,37 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 0,603738 -0,58 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο) 5,683943 -0,22 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 5,234297 -0,23 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 5,994681 -0,24 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 4,693902 -0,39 

Λεηνλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 2,783182  

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 11,7922 -0,17 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 12,35001 -0,29 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 21,98921 -0,2 

Οιιαλδία (Τπνπξγείν Τγείαο) 14,02106 -0,43 

Πνισλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 1,251177 -0,81 

Πνισλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 11,15655 -0,46 

Πνισλία (Τπνπξγείν Παηδείαο) 2,813288 -0,48 

Πνισλία (Τπνπξγείν Τγείαο) 1,820567 -0,58 

Ρνπκαλία (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 0,3849  

Ρνπκαλία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ)   

ινβελία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 7,677085 -0,37 

νπεδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 10,95094 -0,44 

νπεδία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 5,270472 -0,3 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 7,679728 -0,25 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) 3,541058 -0,66 

Φηιαλδία (Τπνπξγείν Τγείαο)      

Πίλαθαο 7.7.: Οη ηηκέο ησλ δύν επηκέξνπο δεηθηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζπληζηώζα ησλ 

θνηλνηήησλ (Όπνπ δελ εκθαλίδνληαη ηηκέο, ν ππνινγηζκόο δελ ήηαλ δπλαηόο ιόγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δηθηύνπ (κηθξόο αξηζκόο κειώλ, έιιεηςε επαξθνύο αξηζκνύ 

δηαζπλδέζεσλ θ.η.ι.). 
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Υώξα πληειεζηήο αζπκκεηξίαο (skewness) 

ηνπ ινγαξηαζκνύ (ego) 

πληειεζηήο ηαμηλνκεζεκόηεηαο 

(assortativity) ηνπ ινγαξηαζκνύ (ego) 

Βξεηαλία 17,233395666666700 -,3589 

Βέιγην 3,953724500000000 -,4657 

Βνπιγαξία 3,547483000000000 -,6081 

Γαιιία 10,371797750000000 -,2852 

Γεξκαλία 9,051907333333330 -,3257 

Διιάδα 3,237539800000000 -,4691 

Δζζνλία 1,073313000000000  

Ηξιαλδία 7,511588666666670 -,3818 

Ηζπαλία 15,170399033333300 -,3892 

Ηηαιία 19,379020000000000 -,3592 

Λεηνλία 4,165623900000000 -,3302 

Οιιαλδία 15,038120000000000 -,2726 

Πνισλία 4,260395500000000 -,5811 

Ρνπκαλία ,384900200000000  

ινβελία 7,677085000000000 -,3656 

νπεδία 8,110706000000000 -,3722 

Φηιαλδία 5,610393000000000 -,4550 

Πίλαθαο 7.8.: πλνιηθνί κέζνη όξνη ησλ δύν επηκέξνπο δεηθηώλ ηεο ζπληζηώζαο ησλ 

θνηλνηήησλ αλά ρώξα (Όπνπ δελ εκθαλίδνληαη ηηκέο, ν ππνινγηζκόο δελ ήηαλ δπλαηόο 

ιόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δηθηύνπ (κηθξόο αξηζκόο κειώλ, έιιεηςε επαξθνύο 

αξηζκνύ δηαζπλδέζεσλ θ.η.ι.). 

 

ην ρήκα 7.11. απεηθνλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηνλ 

ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο πνπ παξνπζηάδεη ε θαηαλνκή ησλ δηαζπλδέζεσλ ζηα δίθηπα 

αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ. ηηο ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειφηεξν ζπληειεζηή 

αζπκκεηξίαο, ππάξρεη πςειφηεξνο βαζκφο απφθιηζεο απφ ην κέζν φξν αλάκεζα ζηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. Ξερσξίδνπλ ζηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο ζέζεηο ε Ηηαιία, ε Βξεηαλία, ε Ηζπαλία θαη ε Οιιαλδία πνπ εκθαλίδνπλ 

πςειφ ζεηηθφ βαζκφ αζχκκεηξεο θαηαλνκήο. Αθνινπζνχλ ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε 

νπεδία, ε ινβελία θαη ε Ηξιαλδία, ελψ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεο βξίζθνληαη ε 

Βνπιγαξία, ε Διιάδα, ε Δζζνλία θαη ε Ρνπκαλία. Ζ Διιάδα εκθαλίδεη ρακειφ 

ζεηηθφ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη ρξήζηεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ηεο δηθηχσλ ζην Twitter δελ δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά απφ ηνλ κέζν 

φξν ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπο.  
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ρήκα 7.11.: Αλά ρώξα θαηάηαμε κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο. 

 

        ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην γξάθεκα ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ κε βάζε ην 

ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ ηα δίθηπα αλαθνξψλ θαη 

απνθξίζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο (ρήκα 7.12.). Οη ηηκέο είλαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο αξλεηηθέο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ απνπζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

ηεο ηαμηλνκεζεκφηεηαο. πλεπψο ηα κέιε ησλ ππφ εμέηαζε δηθηχσλ, ηείλνπλ λα 

δηαζπλδένληαη κε κέιε πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ αξηζκφ 

δηαζπλδέζεσλ. Όπσο δηαθξίλνπκε γξάθεκα, δελ εκθαλίδνληαη ηηκέο γηα ηελ Ρνπκαλία 

θαη ηελ Δζζνλία, θαζψο ζηα δίθηπα ησλ ρσξψλ απηψλ ήηαλ αδχλαην ιφγσ ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπο (ρακειφο ή αλχπαξθηνο γηα παξάδεηγκα αξηζκφο δηαζπλδέζεσλ) λα 

ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο. ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ηηο πην αξλεηηθέο ηηκέο 

παξνπζηάδνπλ ε Φηιαλδία, ην Βέιγην, ε Διιάδα, ε Πνισλία θαη ε Βνπιγαξία. 

Αληίζεηα ηηκέο εγγχηεξα ζην κεδέλ εκθαλίδνπλ ε Οιιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε 

Λεηνλία, ε Βξεηαλία θαη ε Ηηαιία. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε Διιάδα εκθαλίδεηαη 

ρακειά ζηελ θαηάηαμε, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία ησλ ρξεζηψλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ λα επηθνηλσλνχλ κε θνηλνχο νκνίνπο ηνπο.  
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ρήκα 7.12.: Αλά ρώξα θαηάηαμε κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή ηαμηλνκεζεκόηεηαο. 

 

7.2.3.2 Εφαρμογή τησ Ανάλυςησ Κυρίων Συνιςτωςών ςτισ μεταβλητέσ που δομούν 

την ςυνιςτώςα των κοινοτήτων 

Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ ζηηο δχν 

κεηαβιεηέο ηεο ζπληζηψζαο ησλ θνηλνηήησλ, ψζηε λα παξαρζεί κία κφλν Κχξηα 

πληζηψζα, ην πνζνζηφ εξκελεπκέλεο δηαζπνξάο αλέξρεηαη ζε 56%.  

 
 Φνξηίζεηο 

πληειεζηήο αζπκκεηξίαο (skewness) ηνπ 

ινγαξηαζκνύ (ego) 
,750 

πληειεζηήο ηαμηλνκεζεκόηεηαο (assortativity) ηνπ 

ινγαξηαζκνύ (ego) 
,750 

Πίλαθαο 7.9.: Φνξηίζεηο ησλ δύν κεηαβιεηώλ ηεο ζπληζηώζαο ησλ θνηλνηήησλ ζηνλ 

παξάγνληα. . 

 

7.3  Η καηαζκεςή ηος ηελικού μονηέλος καηάηαξηρ 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο ηξεηο 

ζπληζηψζεο θαηάηαμεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο 

ηειηθήο δηακφξθσζεο ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηειηθνχο δείθηεο (πξνέθπςαλ απφ ηηο ηξεηο 

Κχξηεο πληζηψζεο - κία απφ θάζε αλάιπζε), δεκηνπξγνχληαη δηαηαθηηθνί αξηζκνί 

(ranks). Ζ κεγαιχηεξε ηηκή αληηζηνηρεί ζην ζθνξ 1. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδέα πνπ αλαιχζεθε ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο θαη 

αξρηθά πξνηάζεθε απφ ηνλ Karpf (2008), ην ηειηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν θαηάηαμεο 
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νξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ δηαηαθηηθψλ αξηζκψλ αθαηξψληαο ηνλ 

κεγαιχηεξν (worst rank). Σν κνληέιν έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:  

 

 Rank final=Rank1 (Δκβέιεηα) + Rank2 (Κεληξηθέο Θέζεηο) + Rank3 

(Κνηλόηεηα)  – Worst Rank   

 

   Με ηελ αθαίξεζε ηεο ρεηξφηεξεο ηηκήο, εμαιείθεηαη ην πξφβιεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ηηκέο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ηξεηο 

δείθηεο (ζπλήζσο απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα δίθηπα  είλαη πνιχ κηθξά θαη νη 

ινγαξηαζκνί έρνπλ κηθξή δξαζηεξηφηεηα). ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηάηαμε (rank) 

γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο δείθηεο παίξλεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή (ζηελ πεξίπησζε 

καο 56, πνπ είλαη ην πιήζνο ησλ ινγαξηαζκψλ). ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα απηή ε 

ρεηξφηεξε ηηκή αθαηξείηαη. ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη ν δηαηαθηηθφο αξηζκφο απηνχ 

ηνπ αζξνίζκαηνο. Απηφ είλαη θαη ην ηειηθφ ζθνξ παξνπζίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην 

Twitter. 

ε έλα κνληέιν απηνχ ηνπ ηχπνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζνδχλακε 

ζπκκεηνρή ησλ επηιεγκέλσλ δεηθηψλ, γεγνλφο  πνπ ηζρχεη ζηελ ππφ κειέηε 

πεξίπησζε, θαζψο πέξα απφ ηελ εκβέιεηα ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ ιακβάλνληαη ππφςε 

νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζπδήηεζεο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο σο ελδεηθηηθνχ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Σέινο, ν παξαπάλσ ππνινγηζκφο θαζίζηαηαη εθηθηφο θαζψο ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο δηάηαμεο (ειέγρεηαη κε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Spearman's rho), γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο ζχγθιηζεο ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαηαθηηθψλ κεηαβιεηψλ. ηνλ Πίλαθα 7.10., παξαηεξνχκε φηη νη 

επηκέξνπο ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, κε ηελ ζπληζηψζα ηεο εκβέιεηαο 

λα εκθαλίδεη ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε απηή ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ θαη κέηξηα 

ζεηηθή κε απηή ησλ θνηλνηήησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζπληζηψζα ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ 

εκθαλίδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ζπληζηψζα ησλ θνηλνηήησλ.  
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 Rank εκβέιεηα Rank θεληξηθόηεηα m/r ηνπ 

ππνπξγείνπ 

Rank θεληξηθόηεηα m/r ηνπ 

ππνπξγείνπ 
,270

*
  

Rank θνηλόηεηα m/r ,571
**

 ,556
**

 

(*:p<0,05   **:p<0,01) 

Πίλαθαο 7.10.: πζρεηίζεηο ησλ ηξηώλ επηκέξνπο ζθνξ ηνπ κνληέινπ. 

 

Μεηαμχ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 7.11. πνπ 

αθνινπζεί, ηθαλνπνηείηαη ε ηδηφηεηα ηεο κνλνδηαζηαηηθφηεηαο πνπ ειέγρεηαη κε 

Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ, ε νπνία ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ, παξάγεη έλαλ κφλνλ παξάγνληα κε πνζνζηφ εξκελεπκέλεο δηαζπνξάο 

65%. Σέινο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή α 

ηνπ Cronbach ησλ ηξηψλ δηαηαθηηθψλ κεηαβιεηψλ, σο ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο. Απηφο 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην φξην ηνπ 0,70 θαη ηζνχηαη κε 0,725. 

 
 Φνξηίζεηο 

Καηάηαμε κε βάζε ηε δηαηαθηηθή κεηαβιεηή ηεο εκβέιεηαο. ,754 

Καηάηαμε κε βάζε ηε δηαηαθηηθή κεηαβιεηή ησλ θεληξηθώλ ζέζεσλ. ,753 

Καηάηαμε κε βάζε ηε δηαηαθηηθή κεηαβιεηή ηεο θνηλόηεηαο. ,898 

Πίλαθαο 7.11.: Φνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα  ησλ ηξηώλ δηαηαθηηθώλ κεηαβιεηώλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο κνλνδηαζηαηηθόηεηαο. 

  

 

7.4  Τελικέρ καηαηάξειρ με βάζη ηο πποηεινόμενο 

μονηέλο 

Δθαξκφδνληαο ηνλ πξνηεηλφκελν ηχπν θαηάηαμεο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 

επηκέξνπο ινγαξηαζκνχο ηεο κειέηεο, πξνθχπηεη ε ηειηθή θαηάηαμε ηνπ Πίλαθα 

7.12.. ε απηφλ απεηθνλίδνληαη ηφζν ε ηειηθή θαηάηαμε, φζν θαη ε θαηάηαμε ζηνπο 

επηκέξνπο δείθηεο.  

ηελ ηειηθή θαηάηαμε πξνεγνχληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ Βξεηαληθνχ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηνπ Ηζπαληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Βξεηαληθνχ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ηνπ 

Ληζνπαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, ηνπ Οιιαλδηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ 

Ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη ην Βνπιγαξηθφ 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Λεηνλίαο, ην Διιεληθφ 
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Τπνπξγείν Τγείαο, ην Ηζπαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ην Ρνπκαληθφ Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, ην Φηιαλδηθφ Τπνπξγείν Τγείαο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Διιάδαο. Σα έμε ειιεληθά ππνπξγεία βξίζθνληαη ζηελ ηξηαθνζηή (Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ), ηξηαθνζηή έλαηε (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο), ηεζζαξαθνζηή ηέηαξηε 

(Τπνπξγείν Παηδείαο), ηεζζαξαθνζηή πέκπηε (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο), 

πεληεθνζηή δεχηεξε (Τπνπξγείν Τγείαο), θαη πεληεθνζηή έθηε ζέζε (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ). 

Όλνκα ινγαξηαζκνύ Σειηθή 

θαηάηαμε 

Καηάηαμε κε βάζε 

ηε δηαηαθηηθή 

κεηαβιεηή ηεο 

εκβέιεηαο. 

Καηάηαμε κε βάζε 

ηε δηαηαθηηθή 

κεηαβιεηή ησλ 

θεληξηθώλ ζέζεσλ. 

Καηάηαμε κε βάζε 

ηε δηαηαθηηθή 

κεηαβιεηή ηεο 

θνηλόηεηαο. 

Βξεηαλία παηδείαο 1 2 20 4 

Ηζπαλία πεξηβάιινληνο 2,5 20 7 2 

Βξεηαλία αλάπηπμεο 2,5 3 16 6 

Βξεηαλία πεξηβάιινληνο 4 14 10 1 

Λεηνλία νηθνλνκίαο 5 6 6 17 

Οιιαλδία παηδείαο 6,5 11 14 3 

Ηηαιία εμσηεξηθώλ 6,5 23 9 5 

Οιιαλδία εμσηεξηθώλ 8,5 24 11 7 

Ηηαιία πεξηβάιινληνο 8,5 28 5 13 

Λεηνλία νηθνλνκηθώλ 11 7 12 20 

Φηιαλδία εμσηεξηθώλ 11 4 32 15 

ινβελία εμσηεξηθώλ 11 18 1 27 

Ηξιαλδία παηδείαο 13,5 29 4 16 

Ηζπαλία παηδείαο 13,5 12 40 8 

Λεηνλία παηδείαο 15 26 2 21 

Γαιιία παηδείαο 16,5 10 42 14 

Ηζπαλία πγείαο 16,5 13 34 11 

Γαιιία αλάπηπμεο 18 25 15 10 

Ηξιαλδία εμσηεξηθώλ 19,5 16 13 28 

Βξεηαλία νηθνλνκηθώλ 19,5 5 49 24 

Γαιιία πγείαο 21 22 30 9 

Οιιαλδία πγείαο 22,5 15 17 23 

νπεδία εμσηεξηθώλ 22,5 40 3 29 

νπεδία πεξηβάιινληνο 24,5 41 8 25 

Οιιαλδία νηθνλνκηθώλ 24,5 21 23 12 

Λεηνλία πεξηβάιινληνο 26,5 17 25 33 

Βξεηαλία πγείαο 26,5 8 38 34 

Βξεηαλία εμσηεξηθώλ 28 1 44 56 

Γεξκαλία αλάπηπμεο 29 33 29 18 

Διιάδα εμσηεξηθώλ 30 9 51 42 

Ηζπαλία νηθνλνκηθώλ 31 37 18 36 

Ηξιαλδία αλάπηπμεο 32 34 22 38 
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Ηζπαλία αλάπηπμεο 33 38 48 19 

Λεηνλία πγείαο 35,5 32 26 56 

Γαιιία εμσηεξηθώλ 35,5 36 28 30 

Βέιγην νηθνλνκηθώλ 35,5 48 21 37 

Βέιγην εμσηεξηθώλ 35,5 43 19 39 

Πνισλία εμσηεξηθώλ 38 27 37 32 

Διιάδα αλάπηπμεο 39,5 31 47 31 

Γεξκαλία πεξηβάιινληνο 39,5 46 36 26 

Πνισλία παηδείαο 41 52 24 40 

Γεξκαλία εμσηεξηθώλ 42 47 43 22 

Φηιαλδία πεξηβάιινληνο 43 35 33 46 

Διιάδα παηδείαο 44 19 50 56 

Διιάδα πεξηβάιινληνο 45 39 46 35 

Δζζνλία εμσηεξηθώλ 46 30 45 56 

Ρνπκαλία αλάπηπμεο 47 50 27 56 

Πνισλία αλάπηπμεο 48 49 31 47 

Πνισλία πγείαο 49 53 35 44 

Βνπιγαξία εμσηεξηθώλ 50 42 39 43 

Λεηνλία εμσηεξηθώλ 51 45 55 45 

Διιάδα πγείαο 52 51 52 41 

Ηζπαλία εμσηεξηθώλ 53,5 56 41 56 

Ρνπκαλία εμσηεξηθώλ 53,5 44 53 56 

Φηιαλδία πγείαο 55,5 56 55 56 

Διιάδα νηθνλνκηθώλ 55,5 56 55 56 

Πίλαθαο 7.12.: Σειηθή θαη επηκέξνπο θαηαηάμεηο κε βάζε ηα επηκέξνπο θαη ην ηειηθό ζθνξ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ πξνεγείηαη ε Ηηαιία κε κέζν 

ζπληειεζηή θαηάηαμεο 7,5, ελψ αθνινπζεί ε ινβελία κε 11, ε Βξεηαλία κε 13,6, ε 

Οιιαλδία κε 15 θαη ε Ηξιαλδία κε 21,7. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθεηαη ε Πνισλία 

κε 44, ε Διιάδα κε 44,3, ε Δζζνλία κε 46, ε Βνπιγαξία κε 50 θαη ε Ρνπκαλία κε 

50,3. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.13., ελψ αθνινπζεί ν Πίλαθαο  

7.14. κε ηηο θαηαηάμεηο ησλ ππνπξγείσλ φπνπ πξνεγνχληαη ηα ππνπξγεία παηδείαο, 

αθνινπζνχκελα απφ ηα ππνπξγεία πεξηβάιινληνο, ηα ππνπξγεία νηθνλνκηθψλ θαη ηα 

ππνπξγεία αλάπηπμεο. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη ηα ππνπξγεία εμσηεξηθψλ 

θαη πγείαο. 
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Υώξα  Μέζνο 

ζπληειεζηήο 

θαηάηαμεο 

Καηάηαμε κε βάζε 

ηε δηαηαθηηθή 

κεηαβιεηή ηεο 

εκβέιεηαο. 

Καηάηαμε κε βάζε ηε 

δηαηαθηηθή κεηαβιεηή 

ησλ θεληξηθώλ 

ζέζεσλ. 

Καηάηαμε κε βάζε ηε 

δηαηαθηηθή κεηαβιεηή 

ηεο θνηλόηεηαο. 

Ηηαιία 7,5 25,5 7 9 

ινβελία 11 18 1 27 

Βξεηαλία 13,6 5,5 29,5 20,83 

Οιιαλδία 15 17,75 16,25 11,25 

Ηξιαλδία 21,7 26,33 13 27,33 

Γαιιία 22,8 23,25 28,75 15,75 

νπεδία 23,5 40,5 5,5 27 

Λεηνλία 24 22,17 21 32 

Ηζπαλία 25 29,33 31,33 22 

Βέιγην 35,5 45,5 20 38 

Φηιαλδία 36,5 31,67 40 39 

Γεξκαλία 36,8 42 36 22 

Πνισλία 44 45,25 31,75 40,75 

Διιάδα 44,3 34,17 50,17 43,5 

Δζζνλία 46 30 45 56 

Βνπιγαξία 50 42 39 43 

Ρνπκαλία 50,3 47 40 56 

Πίλαθαο 7.13.: Σειηθή θαηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε ην κνληέιν. 

 

 

Τπνπξγείν 

Μέζνο ζπληειεζηήο 

θαηάηαμεο 

Παηδείαο 18,9 

Πεξηβάιινληνο 24,2 

Οηθνλνκηθώλ 26 

Αλάπηπμεο 31,1 

Δμσηεξηθώλ 31,9 

Τγείαο 34,8 

Πίλαθαο 7.14.: Σειηθή θαηάηαμε ησλ ππνπξγείσλ κε 

βάζε  ην κνληέιν. 
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7.4.1 ύγθξηζε ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο κε ηελ θαηάηαμε 

ησλ ρσξώλ ζηνπο δείθηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη πκκεηνρήο 

Δπηρεηξψληαο ηελ ζχγθξηζε ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν, κε ηνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, δεκηνπξγνχκε εθ λένπ δηαηαθηηθνχο αξηζκνχο 

(ranks), ηφζν γηα ηνπο κέζνπο ζπληειεζηέο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, φζν θαη γηα ηνπο ηξεηο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Οη δείθηεο απηνί αλαιχζεθαλ ζην 5ν θεθάιαην θαη αθνξνχλ ηνλ 

δείθηε αλάπηπμεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Government development 

index), ηνλ δείθηε Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο (e-Participation index) θαη ηνλ δείθηε 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (Online service index) (UN, 2012).  

ην 5ν θεθάιαην ππάξρεη ν αλάινγνο πίλαθαο κε ηηο αξρηθέο ηηκέο γηα θάζε 

ρψξα. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζε εθείλν ην ζεκείν ηεο κειέηεο πξνθχπηεη 

ην ζπκπέξαζκα φηη νη γεληθνί επηκέξνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρσξψλ ζην 

Twitter, ζπκθσλνχλ κε ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ νη δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Χο γεληθνί δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ν αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ, ν αξηζκφο ησλ αθνινπζνχκελσλ, ην 

Tνpsy Score, ν αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ, ν αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ αλά εκέξα θαη 

ν δείθηεο “Total Effective Reach”. Καη ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκαη 

φηη πθίζηαηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζπληζηψζα ηεο εκβέιεηαο κε θάζε έλαλ 

απφ ηνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. 

H θαηάηαμε γηα ηηο 17 ρψξεο ζηνπο 7 επηκέξνπο δείθηεο εκθαλίδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 7.15..  
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Υώξα Καηάηαμε 

κε βάζε 

ην 

κνληέιν 

Καηάηαμε 

κε βάζε 

ηελ 

εκβέιεηα. 

Καηάηαμε 

κε βάζε 

ηελ 

θεληξηθή 

ζέζε. 

Καηάηαμε 

κε βάζε 

ηελ 

θνηλόηεηα. 

Καηάηαμε κε 

βάζε ηνλ 

δείθηε 

αλάπηπμεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

(E-

Government 

development 

Index ) 

Καηάηαμε κε 

βάζε ηνλ 

δείθηε 

Ζιεθηξνληθήο 

πκκεηνρήο 

(E-

Participation 

Index) 

 

Καηάηαμε κε 

βάζε ηνλ δείθηε 

ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ 

(Online 

service 

index) 

Οιιαλδία                        4 2 5 2 1 1 2 

Βξεηαλία  3 1 9 4 2 2 1 

Γαιιία                          6 5 8 3 7 3,5 3,5 

νπεδία                         7 12 2 7,5 6 3,5 5 

Φηιαλδία                        11 10 14,5 12 5 5 3,5 

Γεξκαλία                        12 13,5 12 5,5 3,5 6 8 

Δζζνλία                         15 9 16 16,5 3,5 7 6 

Ηζπαλία                         9 8 10 5,5 9 8 7 

Βέιγην                          10 16 6 11 14,5 9 11 

ινβελία                        2 3 1 7,5 12 10 10 

Λεηνλία                  8 4 7 10 8 11 9 

Ηηαιία                          1 6 3 1 11 12 12,5 

Ηξιαλδία                        5 7 4 9 14,5 13 14,5 

Διιάδα                          14 11 17 15 10 14 12,5 

Πνισλία                         13 15 11 13 13 15 14,5 

Ρνπκαλία                        17 17 14,5 16,5 16 16,5 16 

Βνπιγαξία                       16 13,5 13 14 17 16,5 17 

Πίλαθαο 7.15.: Σειηθή θαηάηαμε ησλ ρσξώλ κε βάζε ην κνληέιν θαη ηνπο ηξεηο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. 

 

Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 7.16. κε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ Spearman, απφ φπνπ 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρνπλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θαηαηάμεσλ ησλ 

επηκέξνπο δεηθηψλ. Δηδηθά ε θαηάηαμε ζηε ζπληζηψζα ηεο εκβέιεηαο παξνπζηάδεη 

κέηξηεο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο θαη κε ηνπο ηξεηο επηκέξνπο γεληθνχο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηε ζπληζηψζα 

ηεο θνηλφηεηαο γηα ηνπο δχν απφ ηνπο ηξεηο δείθηεο (E-Participation Index θαη Online 

service index). Αληηζέησο, ζρεδφλ κεδεληθέο ραξαθηεξίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηεο 

ζπληζηψζαο ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ θαη κε ηνπο ηξεηο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. ηνλ ίδην πίλαθα παξαηεξνχκε ηηο ζεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ.    

  πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε κφλν ε θαηάηαμε ηεο ζπληζηψζαο ησλ 

θεληξηθψλ ζέζεσλ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζηνπο επηκέξνπο 

δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο. ε φ,ηη αθνξά 
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ηελ ηειηθή θαηάηαμε, γεληθά πξνθχπηεη φηη ε Οιιαλδία θαη ε Βξεηαλία, βξίζθνληαη 

ςειά ζηελ θαηάηαμε θαη ζηνπο ηξεηο επηκέξνπο δείθηεο ηνπ κνληέινπ, θαζψο θαη 

ζηελ ηειηθή θαηάηαμε, ηελ ζηηγκή πνπ ε Πνισλία ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία 

βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ζέζεηο δέθα θαη 

δεθαηέζζεξα, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ρακειά ζηνπο ππφ κειέηε δείθηεο. 

 

 Καηάηαμε 

κνληέινπ 

Δκβέιεηα Κεληξηθέο 

Θέζεηο 

Κνηλόηεηα E-

Government 

development 

index 

E-

Participation 

Index 

Δκβέιεηα ,785
**

      

Κεληξηθέο 

Θέζεηο 
,839

**
 ,452     

Κνηλόηεηα ,842
**

 ,638
**

 ,660
**

    

E-Government 

development 

index 

,287 ,513
*
 -,033 ,436   

E-

Participation 

Index 

,474 ,510
*
 ,254 ,599

*
 ,871

**
  

Online service 

index 
,422 ,574

*
 ,128 ,515

*
 ,907

**
 ,968

**
 

**: p<0,01  *: p<0,05 

Πίλαθαο 7.16.: πζρεηίζεηο ηνπ Spearman, ησλ ηειηθώλ θαηαηάμεσλ ησλ δεηθηώλ κεηαμύ ηνπο 

θαη κε ηνπο ηξεηο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. 

 
 

7.5  Σςμπεπάζμαηα 

ην πξψην κέξνο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, 

επηρεηξείηαη ε θαηάηαμε ησλ ππφ έξεπλα ινγαξηαζκψλ, κε βάζε ηελ δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ θαηάηαμεο βαζηδφκελνπ ζηελ αξρηθή πξφηαζε ηνπ Karpf (2008) γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επηξξνήο ησλ πνιηηηθψλ ηζηνινγίσλ. Οη ζπληζηψζεο θαηάηαμεο 

επηιέρζεθαλ κε βάζε ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο επηηπρεκέλεο παξνπζίαο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ηζνδχλακεο ζπκκεηνρήο ζην κνληέιν, ηεο ζεηηθήο κεηαμχ ηνπο  ζπζρέηηζεο, ηεο 

χπαξμεο κνλνδηαζηαηηθφηεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο.  

Απφ ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο ηξεηο 

ζπληζηψζεο, κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ηελ ζρεηηθή ζέζε ησλ ρσξψλ. ηηο 
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επηκέξνπο κεηαβιεηέο πθίζηαληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θαηάηαμε, κε ηηο ρψξεο λα 

παξνπζηάδνπλ επηκέξνπο δπλαηά ζεκεία αιιά θαη αδπλακίεο. Δμεηάδνληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο, νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνθίι είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ κηα πιεξέζηεξε 

εηθφλα ησλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ ηηο ζρεηηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter. Δάλ γηα παξάδεηγκα κηα 

ρψξα παξνπζηάδεη ρακειή ζρεηηθή ζέζε ζηελ ζπληζηψζα ηεο εκβέιεηαο, ηφηε απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο ρακειέο ηηκέο πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηεο απφ ηηο πέληε 

κεηαβιεηέο πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  

αλ έλα ηειηθφ βήκα αθνινπζεί ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ 

ρσξψλ αιιά θαη ε θαηάηαμε ησλ έμη ππφ έξεπλα ππνπξγείσλ. Σα επηκέξνπο 

απνηειέζκαηα θαηάηαμεο, ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο θαηαηάμεηο ησλ ηξηψλ γεληθψλ 

δεηθηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ζπληζηψζαο ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα κπνξεί θαλείο λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο 

ζέζεο κηαο νπνηαζδήπνηε ρψξαο ζηελ θαηάηαμε πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξνηεηλφκελν 

κνληέιν θαη θπξίσο ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ ζπληζησζψλ ηεο εκβέιεηαο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο, δχλαηαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο λα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε 

ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο ζε θάπνηνπο ή θαη ζην ζχλνιν ησλ ηξηψλ δεηθηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απνηειέζεη 

γεγνλφο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε παξνπζία ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε 

δηάθνξεο επηκέξνπο πιαηθφξκεο ηνπ Web 2.0, ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ 

ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά, θαζψο πθίζηαηαη επαξθήο δηαζπλδεζηκφηεηα αλάκεζα ζηα 

δηάθνξά κέζα, κέζσ ηεο χπαξμεο θεληξηθψλ ε ηνπηθψλ ππεξζπλδέζκσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε, νη πςειέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο απνηεινχλ ελδείμεηο φηη 

ηα ζθνξ θαηάηαμεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθνί δείθηεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο θάζε 

ρψξαο αιιά θαη θάζε ππνπξγείνπ ζηα ζρεηηθά δεηήκαηα Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.              

Με βάζε ηελ πξνηεηλφκελε δνκή ν αλαιπηήο πεγαίλνληαο απφ ην γεληθφ ζην 

εηδηθφ, αθνχ πξψηα πξνζδηνξίζεη ηε ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ, 

είλαη ζε ζέζε κειεηψληαο ηηο επηκέξνπο θαηαηάμεηο, λα νδεγεζεί ζε πνιχηηκα 
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ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε γεληθή 

παξνπζία ηεο ρψξαο ζην Twitter θαη θαη' επέθηαζε ζηνπο ζπλνιηθνχο δείθηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία αθνξά ην 

θνηλσληθφ δίθηπν Twitter θαη ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ηκήκα κηαο επξχηεξεο 

αμηνιφγεζεο ηεο παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Γηαδίθηπν. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζρεδφλ 

ζην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ είλαη ρακειή, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε ελίζρπζεο ηεο απήρεζεο θαη ηεο δπλακηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

ινγαξηαζκνί ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο.      
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Κεθάιαην 8 

Μειέηε ηεο δπλακηθήο ησλ ινγαξηαζκώλ κε 

βάζε ηελ δπλαηόηεηα επεθηαζηκόηεηαο θαη 

κεγέζπλζεο ησλ δηθηύσλ 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο πνπ 

αθνξά ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, 

αθνινπζεί ε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ βάζνπο θαη ηεο επεθηαζηκφηεηαο ησλ 

δηθηχσλ αλαθνξάο. ηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δπλακηθήο πνπ εκθαλίδνπλ νη αθφινπζνη ησλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο, κε βάζε 

ηέζζεξηο βαζηθνχο δείθηεο ηνπ Twitter. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε εμαγσγή 

πνιχηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη γηα ηελ δπλακηθή ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

δηθηχσλ αλαθνξάο. πλεπψο κεηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ ρσξψλ κε 

βάζε ηηο επηκέξνπο θαηαηάμεηο θαη ηε ζπλνιηθή θαηάηαμε πνπ αλαιχζεθε ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην, ν αλαιπηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα έρεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ηνλ βαζκφ επέθηαζεο ηεο δπλακηθήο πνπ έρνπλ ηα ππφ κειέηε δίθηπα, 

νχησο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαιχηεξα ηηο φπνηεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο έρεη απνθαζίζεη.  

Έηζη γηα παξάδεηγκα φζν πην πνιινχο αθνινχζνπο έρνπλ νη αθφινπζνη ηνπ 

δηθηπνχ αλαθνξάο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ελίζρπζεο ηνπ βαζκνχ 

αλαγλσζηκφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη αλαξηήζεηο πνπ απηνί δεκνζηεχνπλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ πηζαλή αχμεζε ζηηο αλαθνξέο, απνθξίζεηο θαη αλαδεκνζηεχζεηο, θαη 

ζηα κελχκαηα ηνπ θπβεξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο. Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ 

αλαξηήζεσλ πνπ δεκνζηεχνπλ νη αθφινπζνη ησλ αθνινχζσλ ελφο ινγαξηαζκνχ, είλαη 

ελδεηθηηθφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απηνί εκθαλίδνπλ, άξα θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

πεξαηηέξσ δηάρπζεο ηεο ζπδήηεζεο. Σέινο, νη αθφινπζνη πνπ αθνινπζνχλ ηνπο 

ρξήζηεο ελφο ινγαξηαζκνχ, κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα απνηειέζνπλ ηελ ελ δπλάκεη 

δεμακελή πξνζέιθπζεο λέσλ αθνινχζσλ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ αλαθνξάο, θαζψο 

ελδέρεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λα παξνπζηάδνπλ ίδηα ελδηαθέξνληα κε ηνπο θνηλνχο 

κε ηνλ ινγαξηαζκφ αλαθνξάο (ego) ρξήζηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, νη ηέζζεξηο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δπλακηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ ζηάδην ηεο αλάιπζεο είλαη ν αξηζκφο 

αθνινχζσλ, ν αξηζκφο αθνινπζνχκελσλ, ν αξηζκφο αλαξηήζεσλ θαη ν αξηζκφο 

αγαπεκέλσλ αλαξηήζεσλ (favorites). ηελ αλάιπζε γίλεηαη ρξήζε ησλ κέζσλ φξσλ 
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ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε 

ινγαξηαζκνχο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο.  

Όπσο αλαιχζεθε ζηελ παξάγξαθν 3.2.2.4, κε βάζε ηελ Biased Net Theory 

(Rapoport, 1957, Skvoretz, 1990), νη θφκβνη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, παξνπζηάδνπλ 

ηελ ηάζε λα θαηεπζχλνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο ζηελ δεμακελή ησλ ήδε 

δηαζπλδεδεκέλσλ κε απηνχο θφκβνπο, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια κεησκέλε ηάζε 

δεκηνπξγίαο λέσλ δηαζπλδέζεσλ κε θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ κε ηνπο νπνίνπο δελ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλνη απφ πξηλ (Prell, 2012). Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκπεξηθνξά απηή ησλ 

κειψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, επηρεηξείηαη ε θαηάηκεζε ησλ ππφ κειέηε δηθηχσλ 

ζε ηξία δηθηπαθά ππνζχλνια, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε ζχγθξηζεο ζηνπο 

ηέζζεξηο βαζηθνχο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην Twitter. Ζ θαηάηκεζε απηή ζηνρεχεη 

ζηελ παξνρή πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ, 

έηζη ψζηε ν αλαιπηήο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νκάδα απφ φπνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη ην θνηλφ-ζηφρνο ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη ή δχλαηαη λα απεπζπλζνχλ νη ινγαξηαζκνί.    

Σν πξψην δηθηπαθφ επίπεδν αθνξά ηνπο ρξήζηεο φινπ ηνπ δηθηχνπ, ην δεχηεξν 

κφλν ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο 

ζπλνιηθέο αλαξηήζεηο ησλ κειιψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ην ηξίην ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο 

ρξήζηεο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

αλαθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν επίπεδν απφ ην ζπλνιηθφ δίθηπν 

αθαηξνχληαη νη ρξήζηεο ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηπνχ πνπ ζην δηάζηεκα αλαθνξάο δελ 

είραλ απνθξηζεί ή αλαθεξζεί ζε θάπνην απφ ηα κελχκαηα ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ, 

ελψ ζην ηξίην επίπεδν, απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ αθαηξνχληαη φινη νη 

ρξήζηεο πνπ ζην ίδην δηάζηεκα δελ αλαθέξζεθαλ ή απνθξίζεθαλ ζηα κελχκαηα ηνπ 

ππνπξγηθνχ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego network). Σα δηθηπαθά ππνζχλνια 

δνκνχληαη απφ ην γεληθφηεξν (ζπλνιηθφ δίθηπν) ζην εηδηθφηεξν (δίθηπν αλαθνξψλ 

θαη απνθξίζεσλ ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο) φπνπ ην θάζε έλα 

απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ άιινπ. Ζ ζρεηηθή δνκή απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 8.1. πνπ 

αθνινπζεί.  
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                                ρήκα 8.1.: Σα ηξία δηθηπαθά ππνζύλνια ηεο κειέηεο. 

 

8.1. Τα διάθοπα επίπεδα ηων δικηςακών δομών ζηο 

Twitter 

Έλα δίθηπν αθνινχζσλ ζην Twitter, κπνξεί λα νξηζηεί κε βάζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα (ππν-δνκέο), πνπ αθνξνχλ ηα επίπεδα αλάιπζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 

αλαθνξάο (ego) πξνο ηα έμσ. Έλα δίθηπν κε επίπεδν αλάιπζεο 1.5 αθνξά ηνπο 

αθνινχζνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη έρεη ηελ κνξθή ηνπ ρήκαηνο 8.2. 

 

υνολικό δίκτυο

Δίκτυο διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 

ςυνολικζσ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ των μελϊν του 

δικτφου

Δίκτυο διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 

αναφορζσ και αποκρίςεισ ςτισ 
αναρτιςεισ του λογαριαςμοφ 

αναφοράσ 
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                                ρήκα 8.2.: Γίθηπν ηεο κνξθήο 1.5. 

 

Δάλ ηψξα ζειήζνπκε λα πάκε ηελ αλάιπζε έλα επίπεδν παξαπάλσ (επίπεδν 

αλάιπζεο 2.0), ηφηε εθηφο απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego), 

ζην δίθηπν ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη αθφινπζνί ησλ αθνινχζσλ ηνπ ego θαη νη 

ζρέζεηο πνπ απηνί αλαπηχζζνπλ κε ηνπο αθνινχζνπο ηνπ δηθηχνπ ηνπ επηπέδνπ 1.5, 

φρη φκσο θαη κεηαμχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζέιακε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεηο, ηφηε ζα έπξεπε λα πάκε έλα βήκα πην πέξα ζηελ αλάιπζε 

επηπέδνπ 2.5. Οη δηθηπαθέο δνκέο επηπέδνπ 2.0 θαη 2.5 απεηθνλίδνληαη ζηα ρήκαηα 

8.3. θαη 8.4. αληίζηνηρα (ηα επίπεδα αθνξνχλ ηελ δνκή πνπ πξνηείλεη θαη ην 

ινγηζκηθφ NodeXL, σο επίπεδα αλάιπζεο ζην Twitter). Κάζε δηθηπαθή δνκή είλαη 

δπλαηφ λα ρσξηζηεί ζε επηκέξνπο ππν-δνκέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δνκή πνπ 

επηιέρζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεξεχλεζεο ηεο χπαξμεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

θνηλφηεηαο (βιέπε θεθάιαην 6) , φπνπ ηα δίθηπα πνπ αλαιχζεθαλ αθνξνχζαλ κφλν 

ηνπο αθφινπζνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη απνθξίλνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. 
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                                       ρήκα 8.3.: Γίθηπν ηεο κνξθήο 2.0. 

 

                                              ρήκα 8.4.: Γίθηπν ηεο κνξθήο 2.5. 

 

8.2 Ανάλςζη ηηρ δςναηόηηηαρ μεγέθςνζηρ ηων 

λογαπιαζμών με βάζη ηοςρ δείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ 

και δςναμικήρ για ηα 6 ςποςπγεία αναθοπάρ 

 Ζ αλάιπζε έρεη σο αθεηεξία ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ζηα 

ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο, κε βάζε ηνπο ηέζζεξηο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δπλακηθήο, γηα ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο (κέζνη φξνη ηνπ θάζε ππνπξγείνπ γηα ην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ). ηνλ Πίλαθα 8.1. πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη νη κέζνη φξνη 

ζηηο ηξεηο δηθηπαθέο ππν-νκάδεο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν αξηζκφ αθνινπζνχκελσλ 
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απφ ηνπο ρξήζηεο, ελψ ζην ρήκα 8.5. απεηθνλίδνληαη νη ζρεηηθέο θαηαηάμεηο. 

Γηαπηζηψλνπκε πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ θαηάηαμε ησλ ππνπξγείσλ ζηα ηξία 

δηθηπαθά επίπεδα. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν αξηζκφ 

αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο ρξήζηεο φινπ ηνπ δηθηχνπ, ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ην 

ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ, ελψ αθνινπζνχλ ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ θαη ην ππνπξγείν 

αλάπηπμεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζε φ,ηη αθνξά ην κέζν αξηζκφ αθνινπζνχκελσλ απφ 

ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο, πξνεγείηαη ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ θαη αθνινπζεί ην ππνπξγείν 

νηθνλνκηθψλ θαη ην ππνπξγείν αλάπηπμεο. 

 

 Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ 

από ηνπο ρξήζηεο 

όινπ ηνπ δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ από 

ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο 

ρξήζηεο κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ από ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο  

κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο 

(ego). 

Τπνπξγείν 

Παηδείαο 
609,40 624,42 260,20 

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 
729,34 734,40 256,47 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο 
870,00 980,41 374,70 

Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ 
1497,92 1099,97 360,42 

Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ 
1164,86 1767,54 375,59 

Τπνπξγείν 

Τγείαο 
587,84 742,93 239,80 

Μέζνο 909,89 991,61 311,19 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
357,49 418,75 65,26 

Πίλαθαο 8.1.: Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ από ηνπο ρξήζηεο ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα 

αλάιπζεο (κε βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 
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ρήκα 8.5.: Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ από ηνπο ρξήζηεο ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα 

αλάιπζεο (κε βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν κέζνο αξηζκφο 

αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο, απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν αξηζκφ 

αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ ζηηο πέληε απφ ηηο έμη ππφ 

κειέηε πεξηπηψζεηο ππνπξγείσλ, ελψ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ κέζν αξηζκφ αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο κε βάζε 

ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego). Ζ 

πην πάλσ ηάζε κπνξεί λα απνηειεί απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ή απνθξίλνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ησλ 

ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ άιινπο θπβεξλεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ή αληίζηνηρνπο κε θπβεξλεηηθνχο, δεκνζηνγξαθηθνχο ή 

ελεκεξσηηθνχο ινγαξηαζκνχο, πνπ νη δηαρεηξηζηέο ηνπο δελ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ 

κέιεκα ηελ παξαθνινχζεζε άιισλ ινγαξηαζκψλ. Πάλησο ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο 

ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ απηνχο ηνπ 

πξψηνπ, απνηειεί έλδεημε φηη νη δηθηπαθά δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο είλαη θαη νη πην 

ελεξγνί. ηνλ Πίλαθα 8.1. εκθαλίδνληαη θαη ν ζπλνιηθφο αλά πεξίπησζε κέζνο θαη νη 
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ηππηθέο απνθιίζεηο. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο κέζνπο αθνινπζνχκελνπο ησλ 

ρξεζηψλ κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ είλαη ζεκαληηθέο.  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ γηα ηα 6 ππνπξγεία, 

ε εηθφλα είλαη αληίζηνηρε κε απηήλ ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αθνινπζνχκελσλ, θαζψο θαη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν κέζνο αξηζκφο αθνινχζσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ 

ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο απμάλεηαη ζε ζρέζε κε 

ηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ φινπ ηνπ δηθηχνπ, ζηηο πέληε απφ ηηο έμη 

ππφ κειέηε πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε δε ησλ ππνπξγείσλ πγείαο θαη εμσηεξηθψλ, 

ν κέζνο αξηζκφο αλάκεζα ζηηο δχν δηθηπαθέο πεξηπηψζεηο δηπιαζηάδεηαη. Καη εδψ 

εληνπίδνπκε ηελ πηψζε ησλ κέζσλ φξσλ ζηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ινγαξηαζκφ αλαθνξάο (ego) ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο δχν επξχηεξεο δηθηπαθέο δνκέο. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη θαηά κέζν φξν νη ρξήζηεο πνπ αλαθέξνληαη θαη απνθξίλνληαη ζηηο 

αλαξηήζεηο ησλ ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ είλαη ιηγφηεξν 

δεκνθηιείο απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. Απφ ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη δηαθνξέο ζηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ, αλάκεζα ζηα έμη ππνπξγεία θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, 

είλαη πνιχ κεγάιεο. Σα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.2. θαη ην ρήκα 

8.6. πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 Μέζνο αξηζκόο 

αθνινύζσλ 

ησλ ρξεζηώλ 

όινπ ηνπ 

δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινύζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινύζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ  κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό 

αλαθνξάο (ego). 

Τπνπξγείν Παηδείαο 5009,43 5083,61 1683,08 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 5054,58 10537,25 912,90 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 12772,91 12756,00 2288,85 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 3810,06 4383,86 749,51 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 21392,81 34298,12 1553,33 

Τπνπξγείν Τγείαο 54079,59 129557,39 835,51 

Μέζνο 17019,90 32769,37 1337,20 

Σππηθή απόθιηζε 19352,00 48656,55 608,13 

Πίλαθαο 8.2.: Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο 

(κε βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 
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ρήκα 8.6.: Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο (κε 

βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 

 

Ο κέζνο αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ επηβεβαηψλεη ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ 

ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα νη δείθηεο ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ. Έηζη ν κέζνο αξηζκφο αλαξηήζεσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο, είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ κέζν αξηζκφ αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ φινπ ηνπ δηθηχνπ ζηηο πέληε απφ ηηο 

έμη πεξηπηψζεηο ππνπξγείσλ. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη πνιχ κεγάιεο θαη 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.3. θαη ην ρήκα 8.7. πνπ αθνινπζνχλ. Μεησκέλνο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν δηθηπαθέο ππν-νκάδεο εκθαλίδεηαη ν κέζνο αξηζκφο 

αλαξηήζεσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ινγαξηαζκφ αλαθνξάο (ego) ρξεζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη ζηηο έμη πεξηπηψζεηο ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ. Δκθαλίδεηαη ινηπφλ ε 

ηάζε νη αθφινπζνη ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ αλαθνξάο λα παξνπζηάδνπλ ζαθψο κηθξφηεξε δξαζηεξηφηεηα κε βάζε 

ηηο αλαξηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο αθφινπζνπο ησλ άιισλ δχν πεξηπηψζεσλ. Καη ζηελ 

πεξίπησζε απηή νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ είλαη ζεκαληηθέο.  
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Μζςοσ αρικμόσ ακολοφκων 
των χρθςτϊν όλου του 
δικτφου. 

Μζςοσ αρικμόσ ακολοφκων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 
ςυνολικζσ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ.

Μζςοσ αρικμόσ ακολοφκων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν  με βάςθ τισ 
αναφορζσ και αποκρίςεισ ςτισ 
αναρτιςεισ του λογαριαςμό 
αναφοράσ (ego).



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

204 
 

 Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ ηνπ 

δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε 

ηηο ζπλνιηθέο 

αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ  κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό 

αλαθνξάο (ego). 

Τπνπξγείν Παηδείαο 1268,58 3380,71 913,47 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 1272,15 2590,83 860,25 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 1899,83 3665,73 1139,75 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 2645,12 2614,65 1046,00 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 2139,76 3958,37 1170,97 

Τπνπξγείν Τγείαο 2591,24 4050,95 785,66 

Μέζνο 1969,45 3376,87 986,02 

Σππηθή απόθιηζε 609,01 644,18 156,63 

Πίλαθαο 8.3.: Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο 

(κε βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 

 

 

 

 
 

ρήκα 8.7.: Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο (κε 

βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 

 

 

Σέινο ν Πίλαθαο 8.4. θαη ην ρήκα 8.8. πνπ αθνινπζεί, αθνξνχλ ηνλ κέζν 

αξηζκφ αγαπεκέλσλ αλαξηήζεσλ (favorites) ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ηξεηο δηθηπαθέο 
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Μζςοσ αρικμόσ αναρτιςεων 
των χρθςτϊν όλου του 
δικτφου. 

Μζςοσ αρικμόσ αναρτιςεων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 
ςυνολικζσ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ.

Μζςοσ αρικμόσ αναρτιςεων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν  με βάςθ τισ 
αναφορζσ και αποκρίςεισ ςτισ 
αναρτιςεισ του λογαριαςμό 
αναφοράσ (ego).
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ππν-νκάδεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη αλάινγα απηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ηξηψλ δεηθηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ.   

 

 

 Μέζνο αξηζκόο 

αγαπεκέλσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ ηνπ 

δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αγαπεκέλσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε 

ηηο ζπλνιηθέο 

αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο 

αγαπεκέλσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό 

αλαθνξάο (ego). 

Τπνπξγείν Παηδείαο 90,05 184,00 47,45 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 83,70 178,20 44,03 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 104,41 225,00 96,41 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 149,53 155,02 36,83 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 104,79 174,50 49,21 

Τπνπξγείν Τγείαο 105,05 222,59 27,24 

Μέζνο 106,26 189,89 50,20 

Σππηθή απόθιηζε 23,03 28,02 24,03 

Πίλαθαο 8.4.: Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ (favorites) ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα 

αλάιπζεο (κε βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 

 

 

 

 ρήκα 8.8.: Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ (favorites) ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά 

επίπεδα αλάιπζεο (κε βάζε ηα έμη ππνπξγεία αλαθνξάο). 
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Μζςοσ αρικμόσ αγαπθμζνων 
των χρθςτϊν όλου του 
δικτφου. 

Μζςοσ αρικμόσ αγαπθμζνων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 
ςυνολικζσ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ.

Μζςοσ αρικμόσ αγαπθμζνων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 
αναφορζσ και αποκρίςεισ ςτισ 
αναρτιςεισ του λογαριαςμό 
αναφοράσ (ego).
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πλνιηθά δηαπηζηψλνπκε φηη θαη ζηνπο ηέζζεξηο δείθηεο, νη δηαζπλδεδεκέλνη 

ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego), εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ιηγφηεξν δξαζηήξηνη ρξήζηεο κε ηε 

κηθξφηεξε δπλακηθή ζην Twitter, είλαη θαη απηνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππνπξγηθνχο ινγαξηαζκνχο. Κάηη ηέηνην νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ελ 

γέλεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ απηψλ, πνπ θαηά βάζε απνηεινχλ 

ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ κε κηθξή θαη εμεηδηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα (θάλνπλ ζπλεηή 

ρξήζε ηνπ Twitter γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπο θαη φρη σο έλα αθφκα θνηλσληθφ κέζν 

πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά σο κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη επηθνηλσλίαο). Σα 

επξήκαηα ηείλνπλ λα ζπλεπηθνπξνχλ ζε απηά ηεο πεξίπησζεο δηεξεχλεζεο ηεο 

χπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ ζηα δίθηπα αλαθνξάο (βιέπε θεθάιαην 6), αλαδεηθλχνληαο 

ην γεγνλφο φηη νη ππφ κειέηε θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί, απνηπγράλνπλ λα εκπιέμνπλ 

ζηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ρξήζηεο κε πςειή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκκεηνρή.   

 

8.3 Ανάλςζη ηηρ μεγέθςνζηρ ηων λογαπιαζμών,  με 

βάζη ηοςρ δείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ και δςναμικήρ 

για ηιρ 17 σώπερ αναθοπάρ 

ε έλα δεχηεξν βήκα, κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 17 ρσξψλ αλαθνξάο κε 

βάζε ηνπο ηέζζεξηο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζηα ηξία δηθηπαθά 

επίπεδα αλάιπζεο. Δδψ ν κέζνο αξηζκφο αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο, απμάλεη ζηηο 10 απφ ηηο 17 πεξηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ. Σν γεγνλφο φηη ν κέζνο αξηζκφο αθνινπζνχκελσλ 

απφ ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego) κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ 

κέζν αξηζκφ αθνινπζνχκελσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ άιισλ δχν δηθηπαθψλ δνκψλ, 

επηβεβαηψλεηαη θαη γηα ην ζχλνιν ησλ 17 ρσξψλ. Απφ ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο 

δηαπηζηψλνπκε φηη πθίζηαληαη αξθεηά κεγάιεο δηαθνξέο ζηνλ κέζν αξηζκφ 

αθνινπζνχκελσλ θαη ζηηο ηξεηο δηθηπαθέο ππν-νκάδεο. Οη ζρεηηθέο ηηκέο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.5. θαη ζην ρήκα 8.9. πνπ αθνινπζνχλ.  
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Υώξεο Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ 

από ηνπο ρξήζηεο 

όινπ ηνπ δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ από 

ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο 

ρξήζηεο κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ από ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο  

κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο 

ηνπ ινγαξηαζκό αλαθνξάο 

(ego). 

Βέιγην 1013,20 654,79 447,20 

Βνπιγαξία 583,04 973,14 277,70 

Βξεηαλία 909,34 2185,00 416,94 

Γαιιία 670,30 1400,21 549,78 

Γεξκαλία 785,21 954,52 431,39 

Διιάδα 1682,89 871,97 167,68 

Δζζνλία 498,54 741,11 60,25 

Ηξιαλδία 1593,84 1434,30 461,75 

Ηζπαλία 770,20 873,65 271,79 

Ηηαιία 649,11 588,37 298,79 

Λεηνλία 712,91 835,06 415,28 

Οιιαλδία 476,07 553,78 310,70 

Πνισλία 623,97 596,49 202,12 

Ρνπκαλία 919,88 504,46 13,00 

ινβελία 2046,33 3776,48 112,44 

νπεδία 1845,04 1447,97 292,13 

Φηιαλδία 669,25 1444,30 206,12 

Μέζνο 967,60 1166,80 290,30 

Σππηθή 

απόθιηζε 
499,29 806,71 151,09 

Πίλαθαο 8.5.: Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ από ηνπο ρξήζηεο ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα 

αλάιπζεο (κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 

 

 

 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

208 
 

 

ρήκα 8.9.: Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ από ηνπο ρξήζηεο ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα 

αλάιπζεο (κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 

 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ ηνπ Pearson (Πίλαθαο 8.6.) αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο δηθηπαθψλ επηπέδσλ αλάιπζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πθίζηαηαη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο ρξήζηεο φινπ ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. πλεπψο, 

θαζψο νη δχν δηθηπαθέο ππν-νκάδεο έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηνλ κέζν αξηζκφ 

αθνινπζνχκελσλ, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα απεπζπλζνχκε ζηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο παξαιείπνληαο ηνπο ππφινηπνπο, ρσξίο λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά ν κέζνο 

αξηζκφο αθνινπζνχκελσλ ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα απεπζπλζνχκε. Αληίζεηα ν 

κέζνο αξηζκφο αθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego), δελ ζπζρεηίδεηαη κε 

θακία απφ ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο δηθηχσλ.  
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Μζςοσ αρικμόσ 
ακολουκοφμενων από τουσ 
χριςτεσ όλου του δικτφου. 

Μζςοσ αρικμόσ 
ακολουκοφμενων από τουσ 
διαςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ με 
βάςθ τισ ςυνολικζσ αναφορζσ 
και αποκρίςεισ.

Μζςοσ αρικμόσ 
ακολουκοφμενων από τουσ 
διαςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ  με 
βάςθ τισ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ ςτισ αναρτιςεισ 
του λογαριαςμό αναφοράσ 
(ego).
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 Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ από 

ηνπο ρξήζηεο όινπ ηνπ 

δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ από ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε 

βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ 

από ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο 

ρξήζηεο κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

,613
**

  

Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ 

από ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο 

ρξήζηεο  κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego). 

-,110 -,023 

**: p<0,01  *: p<0,05 

Πίλαθαο 8.6.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ηνπ κέζνπ αξηζκνύ αθνινπζνύκελσλ από 

ηνπο ρξήζηεο κεηαμύ ησλ ηξηώλ δηθηπαθώλ επηπέδσλ αλάιπζεο (κε βάζε ηηο 17 ρώξεο 

αλαθνξάο). 

 

 

Ο Πίλαθα 8.7. θαη ην αληίζηνηρν ρήκα (8.10.) αλαθέξνληαη ζηνλ κέζν αξηζκφ 

αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 17 ρσξψλ ζηηο ηξεηο δηθηπαθέο ππν-νκάδεο. ε κφλν 5 

απφ ηηο 17 πεξηπηψζεηο (Βέιγην, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Λεηνλία θαη Ρνπκαλία)  ν κέζνο 

αξηζκφο αθνινχζσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ  κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ 

φινπ ηνπ δηθηχνπ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηεο ινβελίαο ηεο Βνπιγαξίαο, 

ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Φηιαλδίαο ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο. 

Αληίζεηα ν κέζνο αξηζκφο αθνινπζνχκελσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε 

ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego), 

κεηψλεηαη δξακαηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

άιισλ δχν δηθηπαθψλ ππν-νκάδσλ. 
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Υώξεο Μέζνο αξηζκόο 

αθνινύζσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ ηνπ 

δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αθνινύζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ  κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκό 

αλαθνξάο (ego). 

Βέιγην 16726,41 15778,57 1411,03 

Βνπιγαξία 16908,90 75500,10 777,70 

Βξεηαλία 3024,51 11691,37 2096,40 

Γαιιία 3326,00 13881,81 2157,93 

Γεξκαλία 3164,72 13506,03 2144,53 

Διιάδα 5283,29 19706,21 293,53 

Δζζνλία 11439,35 7440,66 192,75 

Ηξιαλδία 9796,86 5472,44 1149,11 

Ηζπαλία 7822,05 10845,88 1429,05 

Ηηαιία 1779,24 2071,48 306,94 

Λεηνλία 13473,75 7178,59 787,10 

Οιιαλδία 1392,31 2671,21 338,45 

Πνισλία 2616,23 5962,90 4777,34 

Ρνπκαλία 40399,41 30707,34 9,50 

ινβελία 98082,57 146566,28 1214,51 

νπεδία 52441,58 63667,24 1751,75 

Φηιαλδία 136903,91 331687,90 184,45 

Μέζνο 24975,36 44960,94 1236,59 

Σππηθή 

απόθιηζε 
38116,90 82644,02 1171,69 

Πίλαθαο 8.7.: Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο 

(κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 
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 ρήκα 8.10.: Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα                                                         

αλάιπζεο (κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 

 

 

Ο κέζνο αξηζκφο αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ φινπ ηνπ δηθηχνπ εκθαλίδεη πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε (ζρεδφλ θνληά ζηελ κνλάδα), κε ηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. Γελ 

ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη κε ηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηψλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego), πνπ 

δελ εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά ζπζρεηηζκέλνο κε θακία απφ ηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη επηινγή ηεο νκάδαο ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ν κέζνο αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ ζηνπο 

νπνίνπο απεπζπλφκαζηε. Ο Πίλαθαο 8.8. πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεη ηνπο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αθνινχζσλ ησλ ρξεζηψλ 

αλάκεζα ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο. 
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των χρθςτϊν όλου του 
δικτφου. 
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ςυνολικζσ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ.

Μζςοσ αρικμόσ ακολοφκων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν  με βάςθ τισ 
αναφορζσ και αποκρίςεισ ςτισ 
αναρτιςεισ του λογαριαςμό 
αναφοράσ (ego).
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 Μέζνο αξηζκόο 

αθνινύζσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ ηνπ 

δηθηύνπ. 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ  κε βάζε 

ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ  κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

,940
**

  

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego) 

ρξεζηώλ ηνπ δηθηύνπ  κε 

βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

-,253 -,236 

**: p<0,01  *: p<0,05 

Πίλαθαο 8.8.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ηνπ κέζνπ αξηζκνύ αθνινύζσλ ησλ 

ρξεζηώλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ δηθηπαθώλ επηπέδσλ αλάιπζεο (κε βάζε ηηο 17 ρώξεο 

αλαθνξάο). 

 

 

Ζ εηθφλα γίλεηαη αθφκα πην μεθάζαξε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν αξηζκφ 

αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, ν νπνίνο απμάλεηαη ζεκαληηθά ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο φινπ ηνπ δηθηχνπ (Πίλαθαο 8.9 θαη ρήκα 

8.11.). Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε δελ είλαη ηφζν κεγάιε είλαη απηή ηεο 

Φηιαλδίαο. Ζ αληίζεηε αθξηβψο εηθφλα ηζρχεη γηα ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο ρξήζηεο. Οη δηαθνξέο πνπ 

εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζηηο ηξεηο δηθηπαθέο ππν-πεξηπηψζεηο είλαη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ηεξάζηηεο.  πλεπψο απνηππψλεηαη πιήξσο ε εηθφλα ηεο ζπγθξηηηθά 

κηθξφηεξεο δπλακηθήο πνπ εκθαλίδνπλ νη ρξήζηεο πνπ δηαζπλδένληαη κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ αλαθνξάο.  
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Υώξεο Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ 

ηνπ δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ  κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego). 

Βέιγην 2010,40 4249,59 919,92 

Βνπιγαξία 1631,70 2985,31 618,10 

Βξεηαλία 1032,42 2231,45 902,98 

Γαιιία 1410,18 2922,51 1102,52 

Γεξκαλία 1546,63 3444,87 2131,88 

Διιάδα 3476,06 6855,29 764,91 

Δζζνλία 1085,02 2420,69 249,00 

Ηξιαλδία 2096,51 3640,79 1075,63 

Ηζπαλία 1748,75 3128,58 1098,25 

Ηηαιία 1050,65 1904,11 937,94 

Λεηνλία 1483,37 2419,11 1238,02 

Οιιαλδία 1263,98 2375,52 1273,32 

Πνισλία 1359,00 2855,76 973,63 

Ρνπκαλία 3751,75 6955,79 9,75 

ινβελία 2996,30 4054,12 896,98 

νπεδία 3569,00 5167,07 1218,56 

Φηιαλδία 3721,32 3883,06 386,54 

Μέζνο 2072,53 3617,27 929,29 

Σππηθή απόθιηζε 1007,19 1493,52 471,31 

Πίλαθαο 8.9.: Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο 

(κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 

 

 

ρήκα 8.11.: Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο 

(κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 
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Μζςοσ αρικμόσ αναρτιςεων 
των χρθςτϊν όλου του 
δικτφου. 

Μζςοσ αρικμόσ αναρτιςεων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 
ςυνολικζσ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ.

Μζςοσ αρικμόσ αναρτιςεων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν  με βάςθ τισ 
αναφορζσ και αποκρίςεισ ςτισ 
αναρτιςεισ του λογαριαςμό 
αναφοράσ (ego).
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Όπσο είλαη θπζηθφ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ 

κέζν αξηζκφ αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ φινπ ηνπ δηθηχνπ θαη ζηνλ κέζν αξηζκφ 

αλαξηήζεσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο, ραξαθηεξίδεηαη σο πςειή ζεηηθή (Πίλαθαο 8.10.). Ζ ζπζρέηηζε σζηφζν 

ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αλαξηήζεσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ινγαξηαζκφ αλαθνξάο 

ρξεζηψλ (κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη 

απφ απηφλ), κε ηνλ κέζν αξηζκφ αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ δχν άιισλ δηθηπαθψλ 

πεξηπηψζεσλ, παξνπζηάδεηαη κελ ρακειή αξλεηηθή, σζηφζν δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.    

 

 Μέζνο αξηζκόο 

αλαξηήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ ηνπ 

δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ κε βάζε 

ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ 

κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

,868
**

  

Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ  

κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego). 

-,359 -,313 

**: p<0,01  *: p<0,05 

Πίλαθαο 8.10.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ηνπ κέζνπ αξηζκνύ αλαξηήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ δηθηπαθώλ επηπέδσλ αλάιπζεο (κε βάζε ηηο 17 ρώξεο 

αλαθνξάο). 

 

Σέινο ζηνλ Πίλαθα 8.11 θαη ην ρήκα 8.12. πνπ αθνινπζνχλ, εκθαλίδνληαη νη 

ηηκέο γηα ηνλ κέζν αξηζκφ αγαπεκέλσλ ησλ ρξεζηψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο 17 ρψξεο θαη 

γηα ηηο ηξεηο δηθηπαθέο ππνπεξηπηψζεηο. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο, 

ε αχμεζε ζηνλ κέζν αξηζκφ επηβεβαηψλεηαη θαζψο κεηαθηλνχκαζηε απφ ην ζπλνιηθφ 

δίθηπν ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο. Θα ήηαλ πεξηηηφ λα αλαθέξνπκε φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ππάξρεη πησηηθή ηάζε ζηνλ κέζν αξηζκφ αγαπεκέλσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ε απνθξίλνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο ησλ δχν επξχηεξσλ δηθηπαθψλ δνκψλ. 
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Υώξεο Μέζνο αξηζκόο 

αγαπεκέλσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ 

ηνπ δηθηύνπ. 

Μέζνο αξηζκόο 

αγαπεκέλσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο 

αγαπεκέλσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ 

κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο 

ηνπ ινγαξηαζκό αλαθνξάο 

(ego). 

Βέιγην 106,35 296,39 28,46 

Βνπιγαξία 80,26 233,59 10,60 

Βξεηαλία 60,66 86,99 35,07 

Γαιιία 103,58 159,78 23,27 

Γεξκαλία 157,40 309,85 33,87 

Διιάδα 220,13 429,60 154,85 

Δζζνλία 46,13 152,37 0,00 

Ηξιαλδία 118,66 183,62 49,21 

Ηζπαλία 101,49 144,49 55,57 

Ηηαιία 79,89 166,35 76,64 

Λεηνλία 69,95 100,37 47,30 

Οιιαλδία 31,70 54,82 49,73 

Πνισλία 110,00 284,54 41,71 

Ρνπκαλία 103,27 45,21 0,00 

ινβελία 86,41 186,63 12,62 

νπεδία 134,94 162,79 62,11 

Φηιαλδία 103,13 281,63 41,90 

Μέζνο 100,82 192,88 42,52 

Σππηθή απόθιηζε 43,63 101,80 35,96 

Πίλαθαο 8.11: Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο 

(κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 
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ρήκα 8.12.: Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο 

(κε βάζε ηηο 17 ρώξεο αλαθνξάο). 

 

Ζ δηαθνξά ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηθηπαθψλ ππν-πεξηπηψζεσλ, 

ζε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν αξηζκφ αγαπεκέλσλ ησλ ρξεζηψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

ηξεηο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί ηε κνλαδηθή πεξίπησζε φπνπ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ αλαθνξάο ρξήζηεο (απηψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη απνθξίλνληαη ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ) θαη ζε απηνχο ησλ άιισλ δχν πεξηπηψζεσλ. Καη εδψ, φπσο 

παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 8.12., εκθαλίδεηαη πςειή ζεηηθή θαηά Pearson ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηνλ κέζν αξηζκφ αγαπεκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ 

κέζν αξηζκφ αγαπεκέλσλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ πνπ απνθξίλνληαη ε 

αλαθέξνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ζπλνιηθά. 
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Μζςοσ αρικμόσ αγαπθμζνων 
των χρθςτϊν όλου του 
δικτφου. 

Μζςοσ αρικμόσ αγαπθμζνων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 
ςυνολικζσ αναφορζσ και 
αποκρίςεισ.

Μζςοσ αρικμόσ αγαπθμζνων 
των διαςυνδεδεμζνων 
χρθςτϊν με βάςθ τισ 
αναφορζσ και αποκρίςεισ ςτισ 
αναρτιςεισ του λογαριαςμό 
αναφοράσ (ego).
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 Μέζνο αξηζκόο 

αγαπεκέλσλ ησλ 

ρξεζηώλ όινπ ηνπ 

δηθηύνπ.  

Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ κε βάζε 

ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο. 

,753
**

  

Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκό 

αλαθνξάο (ego). 

,630
**

 ,490
*
 

**: p<0,01  *: p<0,05 

Πίλαθαο 8.12.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ηνπ κέζνπ αξηζκνύ αγαπεκέλσλ (favorites) 

ησλ ρξεζηώλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ δηθηπαθώλ επηπέδσλ αλάιπζεο (κε βάζε ηηο 17 ρώξεο 

αλαθνξάο). 

 

8.4 πκπεξάζκαηα 

Ζ κειέηε πνπ πξνεγήζεθε δηαρσξίζηεθε ζε δχν επίπεδα, κε βάζε ηα έμη 

ππνπξγεία αλαθνξάο θαη κε βάζε ηηο 17 ρψξεο αλαθνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

αλαιπηήο είλαη ζε ζέζε λα έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηφζν ηεο ππφ κειέηε ρψξαο φζν θαη ηνπ ππφ κειέηε ππνπξγηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, ζε ζρέζε κε ηελ γεληθφηεξε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο δείθηεο 

αλαθνξάο ζηα ηξία δηθηπαθά επίπεδα αλάιπζεο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαζψο κεηαθηλνχκαζηε απφ ην 

ζπλνιηθφ δίθηπν ζην ππν-δίθηπν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ, παξαηεξείηαη ε ηάζε 

ελίζρπζεο ησλ κέζσλ φξσλ ζηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter. 

Αληίζεηα ε κεηαθίλεζε απφ ην ζπλνιηθφ δίθηπν θαη ην δίθηπν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

κειψλ πνπ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ, 

ζην κηθξφηεξν δηθηπαθφ ππνζχλνιν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ πνπ αθνξά ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ γεληθή ηάζε ηεο κεηψζεσο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δεηθηψλ 

δξαζηεξηφηεηαο. Με βάζε ηελ γεληθφηεξε ηάζε, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 
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 Οη κεηαβνιέο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ηεξάζηηεο, 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο κειέηεο ησλ δηθηπαθψλ ππν-

ζπλφισλ. 
 Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο δείρλνπλ φηη πθίζηαηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κέζν αξηζκφ 

ησλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ζηηο ζπλνιηθέο αλαξηήζεηο ηνπ δηθηχνπ ρξεζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπλεπάγεηαη πσο ε επηινγή ηεο ππν-νκάδαο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ, 

δελ επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ.   

 Αληηζέησο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

αλαθνξάο ρξήζηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο ησλ δχν άιισλ δηθηπαθψλ ππν-

νκάδσλ.  

 Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δεηθηψλ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά ππνπξγεία θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζε 

θάπνηεο ρψξεο ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ φινπ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ 

εκθαλίδεηαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη ζε θάπνηεο άιιεο. 

 Οη δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο 

ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο, είλαη θαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη θαη σο νη πην 

δξαζηήξηνη κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο. 

 Αληίζεηα νη δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο πνπ αλαθέξνληαη θαη απνθξίλνληαη ζηηο 

αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο, είλαη θαη νη ιηγφηεξν δξαζηήξηνη. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θπβεξλεηηθνί 

ινγαξηαζκνί απνηπγράλνπλ λα βξνπλ απήρεζε ζηνπο πην δξαζηήξηνπο ρξήζηεο ησλ 

δηθηχσλ ηνπο, ζέηνληαο ηνπο ζην επίθεληξν ηεο δηαβνχιεπζεο θαη εληζρχνληαο ηνλ 

βαζκφ δηαδξαζηηθφηεηαο κε απηνχο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζπλδέζεη ηελ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε, κε ηελ αλππαξμία ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” θαη ησλ 

ηδηνηήησλ χπαξμεο νκαδνπνηήζεσλ ζηα δίθηπα αλαθνξάο.  
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Όπσο είδακε ζηελ ελφηεηα 2.5, απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πξνθχπηεη 

κεησκέλε ρξήζε ηνπ Twitter απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο 

θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πνιίηεο (Mergel, 2012 (β), Crump, 2011, Waters & 

Williams, 2011, Seltzer & Mitrook, 2007, Bortree & Seltzer, 2009). Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν McNutt (2012), „απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο κεηαηφπηζε ζηελ 

ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, ζηε λννηξνπία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ππεχζπλνη 

ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ ρξήζε ηνπ κέζνπ απνθάζεηο‟. Οη πην πάλσ κειεηεηέο 

εζηηάδνπλ ζην είδνο θαη ηελ κνξθή ησλ αλαξηήζεσλ, σο ηνλ βαζηθφ παξάγνληα 

ελίζρπζεο ηεο επηξξνήο.  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αλαιπηή πνπ 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ζην Twitter. Παξαηεξψληαο ηε γεληθή ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο ζηα ηξία 

δηθηπαθά ππν-επίπεδα, νδεγνχκαζηε ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη κηα αξρηθά βαζηθή 

δεμακελή απφ φπνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη ην θνηλφ-ζηφρνο ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηνπο, είλαη 

απηή ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

Οη ρξήζηεο απηνί παξνπζηάδνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα κε βάζε ηελ 

δπλεηηθή δηθηπαθή επεθηαζηκφηεηα, θαζψο έρνπλ κεγαιχηεξν ζρεηηθφ κέζν φξν 

αθνινχζσλ θαη αθνινπζνχκελσλ. Καηά ζπλέπεηα κέζσ απηψλ ησλ ρξεζηψλ νη 

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ελδέρεηαη λα αληιήζνπλ λένπο αθνινχζνπο, θαζψο νη ελ 

ιφγσ ρξήζηεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ δεκηνπξγία 

αλαξηήζεσλ.  

Οη πην ελεξγνί ρξήζηεο δχλαληαη λα παξαζχξνπλ ηνπο αθνινχζνπο ηνπο ζην 

λα αιιειεπηδξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κε απηνχο (Robiger & Spiliopoulou, 2015). 

Με ην λα θαηαθέξνπλ νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί λα εληζρχζνπλ ηελ 

δηαδξαζηηθφηεηα κε απηνχο ηνπο ρξήζηεο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

δηάρπζεο ησλ κελπκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο ίδηνπο, θαζψο απηά ζα γίλνληαη 

νξαηά απφ έλα επξχηεξν αθξναηήξην. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

ππελζπκίζνπκε φηη ε ελίζρπζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο  κέζσ ησλ αλαθνξψλ, ησλ 

απνθξίζεσλ θαη ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ αξρηθψλ κελπκάησλ, εληζρχεη ηνλ βαζκφ 

έθζεζεο ησλ αξρηθψλ κελπκάησλ ζε λένπο ρξήζηεο, θαζψο νη ελέξγεηεο απηέο 

ελζσκαηψλνληαη ζηηο αλαξηήζεηο (σο ηκήκα ή ρσξηζηά) ησλ ρξεζηψλ πνπ ηηο 
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επηιέγνπλ. Δπηπξνζζέησο, ην γεγνλφο φηη νη δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο ζπλνιηθέο αλαξηήζεηο ηνπ δηθηχνπ, δεκνζηεχνπλ 

αλαξηήζεηο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ππφινηπνπο, εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηνλ βαζκφ δπλεηηθήο δηάρπζεο ησλ κελπκάησλ, θαζψο ε παξαγσγή λέσλ 

αλαξηήζεσλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπκπαξαζχξεη θαη ηνλ βαζκφ δηαδξαζηηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια θαη ηελ δεκηνπξγία θνηλνηήησλ 

(νκάδσλ ζπδήηεζεο) κέζα ζηα δίθηπα.  

Οη ρακεινί ζρεηηθνί κέζνη φξνη πνπ εκθαλίδνπλ ζηνπο δείθηεο 

δξαζηεξηφηεηαο νη ρξήζηεο ηεο δηθηπαθήο νκάδαο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε 

βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηα κελχκαηα ησλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο, είλαη 

απνηέιεζκα ζε κεγάιν βαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ ζθνπνχ 

απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζηελ κηθξνζθνπηθή αλάιπζε (κε 

βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ) ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ζην Twitter, κεγάιν πνζνζηφ ησλ πην ελεξγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, είλαη 

δεκνζηνγξάθνη, κέζα ελεκέξσζεο, επηρεηξήζεηο ή άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνί. Οη ρξήζηεο απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο ζηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Twitter. Δκθαλίδεηαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε 

επξχηεξεο ζηφρεπζεο ελφο επξχηεξνπ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλνχ- ζηφρνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εληζρχζνπλ ηνλ βαζκφ δηείζδπζεο ζε έλα επξχηεξν θνηλφ-ζηφρν, πνπ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε κηαο πεηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.   

Ζ πξνεγεζείζα αλάιπζε έξρεηαη λα ζπλεπηθνπξήζεη σο έλα επφκελν βήκα 

ζηα ζηάδηα ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο ηεο επξσπατθήο πεξίπησζεο. Ο αλαιπηήο, 

αθνινπζψληαο σο ζπλεθηηθή δηαδηθαζία ηελ πξνηεηλφκελε δνκή, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνβεί ζηελ βειηίσζε φρη κφλν ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ ζην Twitter, άιια θαη ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θνηλνχ-ζηφρνπ θαη ηνλ 

βαζκφ δπλεηηθήο επεθηαζηκφηεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ δηθηχσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

πην πάλσ αλάιπζε αθνξά ζηε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππφ κειέηε 

ινγαξηαζκνί, αλαδεηθλχνληαο ηελ ζπλνιηθή ηάζε πνπ επηθξαηεί κε βάζε ην δηάζηεκα 

αλαθνξάο.  

Ζ δηαδηθαζία παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα φηη ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ε 

ζπλνιηθή εηθφλα φζν θαη ηα επηκέξνπο κε βάζε ηνπο δείθηεο δεδνκέλα. Ο αλαιπηήο 
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είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζε ζπγθξίζεηο ησλ επξεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ φπνην 

ινγαξηαζκφ αλαθνξάο, κε ηελ γεληθή ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο 

ρσξψλ ή ππνπξγείσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο - Γεληθή πεξηγξαθή, 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζπγθξηηηθή ζέζε 

ηεο ρώξαο ζηνπο δείθηεο ηεο καθξνζθνπηθήο 

αλάιπζεο 

Χο ζπλέρεηα ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε, ε αμηνιφγεζε ηεο 

ειιεληθήο πεξίπησζεο απνηειεί ην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ηεο κειέηεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν επηρεηξείηαη ε κεηάβαζε απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

επαθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ, σο ηκήκα ηεο παξνπζίαο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter. Σεο 

κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο πξνεγείηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο ζέζεηο 

θαηάηαμεο ηεο Διιάδαο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. Ζ 

κηθξνζθνπηθή αλάιπζε έρεη σο πξψην ζηάδην κηα γεληθή θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ 

δηθηπαθψλ δεηθηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ. Αθνινπζεί ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ππφ κειέηε ειιεληθνχο θπβεξλεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ε εχξεζε ελφο θεληξηθνχ ππξήλα ησλ πην ελεξγψλ απφ απηνχο. ε 

έλα ηειεπηαίν ζηάδην επηρεηξείηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ βάζε ησλ θνηλψλ 

ηνπο αθνινχζσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. 

 

9.1  Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα απφ 10-11 Μαΐνπ 2013, θαη αθνξά ζε 27 

θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Ζ επηινγή ησλ ινγαξηαζκψλ, έγηλε ζχκθσλα κε ην 

επηθαηξνπνηεκέλν κεηξψν ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

2011. Οη ινγαξηαζκνί πνπ επηιέρζεθαλ, αθνξνχλ ηελ θπβέξλεζε, ηα ππνπξγεία κε ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο γξακκαηείεο ηνπο, θαζψο θαη ηα δηάθνξα επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα. ηελ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη νη ινγαξηαζκνί δχν αλεμάξηεησλ 

αξρψλ, θαζψο θαη έλα επίζεκν forum Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ ζεσξήζεθε 

ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάιπζε, θαζψο απνηειεί πχιε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζε ζέκαηα 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  
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Ζ επίζεκε ζειίδα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο www.gov.gr, απνηέιεζε ηελ 

αθεηεξία ηεο δηεξεχλεζεο γηα ηελ εχξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ. Έηζη μεθηλψληαο κε ηηο 

παξαπνκπέο ηνπ ηζηνηφπνπ ζηα δηάθνξα ππνπξγεία, ε δηεξεχλεζε πξνρψξεζε ζηηο 

παξαπνκπέο πνπ απηά είραλ ζε δηάθνξεο ζειίδεο πνπ αθνξνχζαλ είηε ζε 

θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, είηε ζε ινγαξηαζκνχο ππεξεζηψλ θαη δνκηθψλ ζεζκψλ 

ησλ ελ ιφγσ ππνπξγείσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππφ δηεξεχλεζε ζειίδα δηέζεηε 

παξαπνκπή ζην Twitter, ηφηε απηή θαηαγξάθνληαλ. Όπνπ δελ ππήξρε παξαπνκπή, 

ηφηε ην επφκελν βήκα ήηαλ ε ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο 

Google. Αλ θαη απηή ε πεξίπησζε δελ απέδηδε θάπνην απνηέιεζκα, ηφηε γηλφηαλ 

ρξήζε ηνπ επξεηεξίνπ ηνπ Twitter, θαζψο θαη δηεξεχλεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ γηα πηζαλή παξαθνινχζεζε άιισλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ.  

ηελ αλάιπζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ πξσζππνπξγνχ, 

δηφηη παξαπέκπεηαη απφ ηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, σο 

επίζεκνο ινγαξηαζκφο ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ζπλεπψο σο ηέηνηνο εθιακβάλεηαη θαη 

φρη σο πξνζσπηθφο ινγαξηαζκφο. Οη 27 ινγαξηαζκνί πνπ ηειηθά βξέζεθαλ λα 

δηαηεξνχλ πξνθίι ζην Twitter αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.1., καδί κε ηελ επίζεκε 

πεξηγξαθή ηνπο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπο ηνπο αθνινπζνχλ, ην θνηλφ-

ζηφρν ζην νπνίν απεπζχλνληαη θαη ην γεληθφ ηνπο ζθνπφ. Σν θνηλφ-ζηφρνο ρσξίδεηαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Έηζη έρνπκε ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ εθάζηνηε θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ κε ηνπο πνιίηεο, κε ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη 

κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. (G2C: Gov-to-Citizen, G2B: Gov-to-

Business, G2G: Gov-to-Gov) (βιέπε παξάγξαθν 1.3.1.). ε φ,ηη αθνξά ηνλ γεληθφ 

ζθνπφ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(Information Provision), ζε πξνηξνπή γηα δηαβνχιεπζε (consultation), ζε 

δηακφξθσζε θνηλνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη δηαβνχιεπζεο (community building / 

collaborative environments), ζε αλαθνξέο (references), ζε κεζνιάβεζε (mediation) 

θηι (Βαγηάλνο, 2013).   

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ν 

ρξήζηεο αθνινπζεί, γηα ην ζχλνιν θαη ησλ 27 ινγαξηαζκψλ, θαη γηα θάζε ρξήζηε,. 

ηελ ζπλέρεηα γηα θάζε ρξήζηε θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ηνπ ζην Twitter, 

φπσο ν αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ ηνπ (followers) θαη  απηψλ πνπ αθνινπζεί 

(followed), ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ (tweets)  πνπ έρεη θάλεη θαζψο θαη 
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ν αξηζκφο ησλ αγαπεκέλσλ πνπ έρεη επηιέμεη (favorites). Δπίζεο, γηα θάζε ρξήζηε 

θαηαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ ζην Twitter. 

 

Όλνκα 

ινγαξηαζκνύ 

Πεξηγξαθή όπσο απηή δειώλεηαη 

ζην πξνθίι. 

Κνηλό κε βάζε ηνλ 

ζθνπό, θαη ηελ κνξθή 

επηθνηλσλίαο.  

Αξηζκόο 

αθνινύζσλ 

Αθηνθπιαθή Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ζην 

Twitter ηνπ Αξρεγείνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 
(G2C) 

1522 

Γηαύγεηα Λνγαξηαζκφο ηνπ Διιεληθνχ 

Τπνπξγείνπ  Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε 

ηεο κέγηζηεο δεκνζηφηεηαο ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ). 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

Γηαβνχιεπζε (G2C) 
2256 

Digital Greece Forum ηεο Φεθηαθήο Διιάδαο 

2020. 

Γηακφξθσζε 

θνηλνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο, 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

Γηαβνχιεπζε (G2C, 

G2B) 

469 

Digital Plan Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ 

ρεδηαζκνχ. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C, G2B) 
738 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C, G2B) 
77 

Δ.Π. Φεθηαθή 

ύγθιεζε 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C, G2B) 
24 

Γ.Γ. Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο 

Διιεληθή Γεληθή Γξακκαηεία 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Τπνπξγείν 

Παηδείαο). 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C, G2B) 
20 

Γ.Γ. Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο 

Δπίζεκνο  ινγαξηαζκφο ζην 

Twitter ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

Αλαθνξέο (G2C, G2B) 
76 

Γ.Γ Νέαο Γεληάο Γεληθή Γξακκαηεία Νεφηεηαο. Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
2392 

Γ.Γ. 

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ 

Σν επίζεκν θαλάιη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C, G2B, G2G) 
733 

Γξαθείν Σύπνπ 

ηεο Βνπιήο 

Γξαθείν Σχπνπ θαη 

Κνηλνβνπιεπηηθή Πιεξνθφξεζε 

ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
508 

Διιεληθή 

Κπβέξλεζε 

Ο επίζεκνο ινγαξηαζκφο ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο Διιεληθήο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
15931 
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Κπβέξλεζεο. 

Διιεληθή 

Αζηπλνκία 

Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
31423 

Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηώλ 

Τπεξεζία πνπ απνζθνπεί ζηελ 

εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ εηζαγσγή, 

εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

(Διιεληθφ Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο). 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2G) 
9 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο 

Δπίζεκνο Λνγαξηαζκφο ηνπ 

Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
5312 

Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ 

Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ηνπ 

Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
19586 

Τπνπξγείν Τγείαο Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ηνπ 

Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
1681 

Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ 

Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ηνπ 

Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
11 

Τπνπξγείν 

Παηδείαο 

Λνγαξηαζκφο κε ηξνθνδνζία 

RSS ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
1785 

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 

Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ηνπ 

Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
3362 

Open 

Government 

Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ηνπ 

Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

Γηαβνχιεπζε (G2C) 
8573 

Πξσζππνπξγόο Λνγαξηαζκφο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
56804 

Ππξνζβεζηηθή Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ζην 

Twitter ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C) 
15636 

πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε 

Γηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θαθνδηνίθεζεο (αλεμάξηεηε 

αξρή). 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

Μεζνιάβεζε (G2C) 
1802 

Startup Greece Άκεζε δηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε θαη δηαδηθηπαθφο 

ρψξνο, κε ζηφρν ηελ ζπκβνιή 

ζηελ δεκηνπξγία λέαο γεληάο 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Διιάδα 

(Τπνπξγείν Αλάπηπμεο). 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

Γηακφξθσζε 

θνηλνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο (G2B) 

6035 

Visit Greece Δπίζεκνο ινγαξηαζκφο ζην 

Twitter ηνπ Διιεληθνχ 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(G2C, G2B) 
22707 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

227 
 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. 

πλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαισηή 

Λνγαξηαζκφο ηεο αλεμάξηεηεο 

αξρήο, πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

δσξεάλ δηακεζνιάβεζε  ζηελ 

θηιηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

Μεζνιάβεζε (G2C) 
38 

  Γηάκεζνο 1785 

  Μέζνο φξνο (Σππηθή 

απφθιηζε) 
7389 (12876) 

Πίλαθαο 9.1.. Οη 27 θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί Twitter πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε. 

 

9.2 Η ζσεηική θέζη ηηρ Δλλάδαρ ζε ζσέζη με άλλερ 

σώπερ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ με βάζη ηην 

ζςγκπιηική ανάλςζη ζε μακποζκοπικό επίπεδο πος 

πποηγήθηκε 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο 

πεξίπησζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ηεο 

Διιάδαο ζηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε φια ηα δηαθξηηά ζηάδηα ηεο 

καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ 

επξεκάησλ ησλ δχν αλαιχζεσλ, κηθξνζθνπηθήο θαη καθξνζθνπηθήο, πνπ απνηειεί 

άιισζηε θαη ηελ βαζηθή δνκή ηνπ αθνινπζνχκελνπ κνληέινπ αλάιπζεο. ηνλ 

Πίλαθα 9.2. παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα αλάιπζεο, νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζην θάζε έλα θαη ε ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζε απηνχο. 

 

Γείθηεο ρεηηθή 

ζέζε 

από Δπίπεδν αλάιπζεο 

E-Government development index 18 24 Γεληθφο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

E-Participation index 13 24 Γεληθφο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Online service index 18 24 Γεληθφο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ 6 17 Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Total Effective, Reach 8 17 Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Αξηζκόο αθνινύζσλ / Πιεζπζκό 10 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ηεο εκβέιεηαο 

Total Effective Reach / Πιεζπζκό 11 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ηεο εκβέιεηαο 

Αλαξηήζεηο Αλά Ζκέξα (Σξίκελν) 3 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ηεο εκβέιεηαο 

Αθόινπζνη Αλά Ζκέξα/Πιεζπζκό (Σξίκελν) 13 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ηεο εκβέιεηαο 

Αξηζκόο Αλαξηήζεσλ 11 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ηεο εκβέιεηαο 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ζην δίθηπν αλαθνξώλ θαη 

απνθξίζεσλ κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα 

βαζκνύ (in degree centrality) 

17 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ησλ θεληξηθψλ θφζκσλ 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

228 
 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ζην δίθηπν αλαθνξώλ θαη 

απνθξίζεσλ κε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα 

ελδηακεζόηεηαο (betweenness centrality) 

15 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ησλ θεληξηθψλ θφζκσλ 

πληειεζηήο αζπκκεηξίαο (skewness) ηνπ 

ινγαξηαζκνύ (ego) 
15 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ησλ θνηλνηήησλ 

πληειεζηήο ηαμηλνκεζηκόηεηαο 

(assortativity) ηνπ ινγαξηαζκνύ (ego) 
13 17 Γείθηεο ζπληζηψζαο ησλ θνηλνηήησλ 

Καηάηαμε κε βάζε ηε δηαηαθηηθή κεηαβιεηή 

ηεο εκβέιεηαο. 
11 17 πληζηψζα ηεο εκβέιεηαο 

Καηάηαμε κε βάζε ηε δηαηαθηηθή κεηαβιεηή 

ησλ θεληξηθώλ ζέζεσλ. 
17 17 πληζηψζα ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ 

Καηάηαμε κε βάζε ηε δηαηαθηηθή κεηαβιεηή 

ησλ θνηλνηήησλ. 
15 17 πληζηψζα ησλ θνηλνηήησλ 

Μέζνο ζπληειεζηήο θαηάηαμεο 14 17 Καηάηαμε κε βάζε ην κνληέιν 

Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ από ηνπο 

ρξήζηεο όινπ ηνπ δηθηύνπ. 
3 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ από ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

10 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ από ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο  κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego). 

14 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ ρξεζηώλ 

όινπ ηνπ δηθηύνπ. 
11 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

6 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ  κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego). 

14 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ 

όινπ ηνπ δηθηύνπ. 
4 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

2 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αλαξηήζεσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ  κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego). 

13 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ ησλ ρξεζηώλ 

όινπ ηνπ δηθηύνπ. 
1 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο. 

1 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Μέζνο αξηζκόο αγαπεκέλσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ 

ινγαξηαζκό αλαθνξάο (ego). 

1 17 Γείθηεο δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ 

Πίλαθαο 9.2.: Οη ζρεηηθέο ζέζεηο ηεο Διιάδαο ζηνπο δείθηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο. 
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Ο Πίλαθαο 9.2. παξνπζηάδεη απιά κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ 

ηεο ρψξαο κε βάζε ηνπο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο. Σα επηκέξνπο επξήκαηα αλαιχζεθαλ 

ζπλνπηηθά ζηελ καθξνζθνπηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. Απφ ηνλ πίλαθα κπνξεί 

θαλείο λα δεη πνχ ππεξέρεη θαη πνχ πζηεξεί ζρεηηθά ε Διιάδα.   

Ζ ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη πνιχ ρακειή. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, φζν θαη γηα ηηο 

επηκέξνπο θαηαηάμεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ 

επξήκαηα, θαλείο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη ε Διιάδα πζηεξεί ζπλνιηθά ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο ππφ κειέηε ρψξεο ζηνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δπλακηθή πνπ παξνπζηάδνπλ νη θπβεξλεηηθνί ηεο 

ινγαξηαζκνί ζην Twitter.  Με βάζε ην κνληέιν αλάιπζεο θαη ζε φ,ηη αθνξά ην 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν, γηα λα βειηησζεί ε ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο απαηηνχληαη 

ζηνρεπφκελεο ελέξγεηεο ηφζν ζπλνιηθά ζην αθνινπζνχκελν κνληέιν Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο φζν θαη ζηελ επηκέξνπο παξνπζία ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ζην Twitter.  

Ζ ζρεηηθά πςειή ζέζε ησλ ειιεληθψλ ινγαξηαζκψλ ζηηο αλαξηήζεηο αλά 

εκέξα ζην ππφ κειέηε ηξίκελν, απνηειεί θαη ην κνλαδηθφ δπλαηφ ζεκείν κε βάζε ηηο 

επηκέξνπο κεηαβιεηέο ησλ ζπληζησζψλ ηνπ κνληέινπ θαηάηαμεο. Ζ δπλακηθή ζηελ 

παξαγσγή αλαξηήζεσλ δελ ζπλεπηθνπξείηαη απφ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζηνπο 

άιινπο δείθηεο. Καλείο κπνξεί λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ραξαθηήξαο θαη ε 

ζηφρεπζε ησλ επηιεγφκελσλ κελπκάησλ (αλαξηήζεσλ), δελ δχλαηαη λα ζπκβάιεη 

ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ, νχησο ψζηε λα ζπκπαξαζχξεη 

θαη ηνπο ππφινηπνπο επηκέξνπο δείθηεο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη αλαξηήζεηο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αθνινχζσλ.  

Πξνρσξψληαο ζην ζηάδην ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δπλακηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα δίθηπα ζην Twitter ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηελ Διιάδα, απφ ηελ 

ζρεηηθή θαηάηαμε ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο πξνθχπηνπλ ζεηηθέο ηάζεηο εμέιημεο. Έηζη 

θαη κε βάζε ην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ησλ δηθηπαθψλ 

ππν-ζπλφισλ, αλ επηρεηξεζεί ε αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

δηαζπλδεδεκέλνη κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ρξήζηεο ηνπ 
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δηθηχνπ, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Κάηη ηέηνην 

δηαθαίλεηαη ηφζν απφ ηελ ελ γέλεη δπλακηθή πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηθηπαθά ππν-

ζχλνια ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ρξεζηψλ, φζν 

θαη απφ ηελ ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζηνπο ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο δείθηεο  πνπ 

αθνξνχλ ην ελ ιφγσ δηθηπαθφ ππνζχλνιν. Έηζη ζηνλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 6ε ζέζε, ελψ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν 

αξηζκφ αλαξηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηεο ίδηαο δηθηπαθήο ππν-νκάδαο, βξίζθεηαη ζηελ 

δεχηεξε ζέζε. Γεληθά ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ αλαξηήζεσλ ζηα δίθηπα ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηελ Διιάδα είλαη ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρψξεο πνιχ 

πςειφο, ηφζν απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο φζν θαη απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ ηνπο 

αθνινπζνχλ. Μφλν νη δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο (ego) δελ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κεγάιε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Δπηπξνζζέησο, θαη ζηνλ κέζν αξηζκφ 

αγαπεκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ε ρψξα καο βξίζθεηαη πνιχ ςειά (πξψηε ζέζε) ζηελ 

ζρεηηθή θαηάηαμε θαη ζηα ηξία δηθηπαθά ππνζχλνια.  

Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε, θαλείο είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξάλεη φηη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ ζην Twitter, κπνξεί λα παίμεη ε βειηίσζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

αλαξηήζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ηφζν 

ε πξνζέιθπζε λέσλ ρξεζηψλ, φζν θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ. Ο 

πςειφο ζρεηηθά κέζνο αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ πνπ αθνινπζεί ηνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ δηθηχσλ, είλαη δπλαηφλ κε ηελ θαηάιιειε ζηφρεπζε λα 

απνηειέζεη ηελ βαζηθή δεμακελή πξνζέιθπζεο λέσλ αθνινχζσλ γηα ηνπο 

ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο. Δπηπξνζζέησο νη ρξήζηεο απηήο ηεο δηθηπαθήο ππφ-νκάδαο 

παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά πςειφ βαζκφ δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

δεκνζίεπζε αλαξηήζεσλ, γεγνλφο πνπ κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο αλάδξαζεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη θαη κε βάζε ηα κελχκαηα ησλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο (ego). Ζ ζπγθξηηηθά 

πςειή ζέζε πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δπλακηθήο, ηνπ δηθηπαθνχ ππνζπλφινπ ησλ ζπλνιηθά δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ ζην 

Twitter, απνηειεί έλδεημε ηεο ζρεηηθήο ππεξνρήο πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα ζηελ 
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δπλακηθή δηεχξπλζεο ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο, θαζψο θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο νκαδνπνηήζεσλ ηχπνπ “κηθξψλ θφζκσλ” πνπ δχλαηαη λα απνηειέζνπλ 

νκάδεο δηαβνχιεπζεο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο.  

Οη βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο 

ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, ζα πξέπεη φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί λα έρνπλ βαζηθφ ζηφρν ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαξηήζεσλ, 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ. 

Πνηά είλαη φκσο ηα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ πνπ αθνινπζεί ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter; Γηα λα απαληεζεί ην 

παξαπάλσ εξψηεκα θαη κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, πξνηείλνληαη δχν 

επίπεδα κειέηεο. Σν πξψην αθνξά ηελ εχξεζε ελφο θεληξηθνχ ππξήλα ησλ ρξεζηψλ 

κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή θαη ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο θαη ην δεχηεξν ηελ απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ αθνινπζνχλ. Πξηλ φκσο πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ επηινγψλ ησλ ρξεζηψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν ε κηθξνζθνπηθή 

αλάιπζε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο λα μεθηλήζεη κε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ππφ κειέηε ειιεληθά θπβεξλεηηθά δίθηπα ζηνπο 

βαζηθνχο δείθηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ ζην ζπλνιηθφ δίθηπν (απηφ ησλ 

αθνινχζσλ) ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Κάηη ηέηνην θξίλεηαη επηβεβιεκέλν θαζψο ε 

πξνεγεζείζα καθξνζθνπηθή αλάιπζε ζηεξίρζεθε κφλν ζηνπο ππνπξγηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ζηα δίθηπα αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ. ηελ κηθξνζθνπηθή 

αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ιακβάλεηαη ππφςε έλα κεγαιχηεξν ππνζχλνιν 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ εθηφο απφ ηελ θπβέξλεζε, ηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηα 

ππνπξγεία, ζπκπεξηιακβάλεη θαη θάπνηα θαηψηεξα επίπεδα ησλ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο, φπσο είλαη νη γεληθέο γξακκαηείεο ησλ ππνπξγείσλ 

θαη νη αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο. Ζ αλάιπζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο αθνινπζνχζαλ ηνπο ππφ κειέηε ινγαξηαζκνχο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter. 
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ηάδην πξώην: Γνκηθή αλάιπζε ησλ Διιεληθώλ 

θπβεξλεηηθώλ δηθηύσλ ζην Twitter 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηύσλ ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter 

Σα επηιεγφκελα κέηξα Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο, αθνξνχλ ηνπο 

θαλνληθνπνηεκέλνπο δείθηεο ηεο θεληξηθφηεηαο βαζκνχ (in-degree centrality), ηεο 

θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο (closeness centrality), ηεο θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο 

(betweenness centrality) θαη ηεο θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο (eigenvector 

centrality), ηελ ππθλφηεηα (density) θαη ηε κεηαβαηηθφηεηα (transitivity). ηφρνο ζην 

ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο είλαη λα παξνπζηαζηεί κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ δηθηχσλ 

ησλ ρξεζηψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, νχησο ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

εθκαηεχζνπκε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηθηπαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Τπελζπκίδνπκε φηη ηα δίθηπα αλαθέξνληαη ζηηο 

δηθηπαθέο δνκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

αθφινπζνπο θαη ηνπο αθνινπζνχκελνπο ησλ ινγαξηαζκψλ, θαη φρη ζε απηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο, θαζψο ε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε βαζίδεηαη 

ζηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ειιεληθνχο 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο.  

 

10.1. Μέηπα κενηπικών θέζεων ηων δικηύων ηων 

λογαπιαζμών ηηρ ελληνικήρ κςβέπνηζηρ 

ηνλ  Πίλαθα 10.1. εκθαλίδνληαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη 27 ινγαξηαζκνί 

ζηνπο ηέζζεξηο δείθηεο θεληξηθφηεηαο. ηνλ πίλαθα απεηθνλίδνληαη θαη ηα 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ 27 ινγαξηαζκψλ, φζν θαη κφλν γηα 

ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 100 αθνινχζνπο (20 

πεξηπηψζεηο). ηνπο πίλαθεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπληειεζηέο 

κεηαβιεηφηεηαο γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο αλάιπζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. Γηα κία πην ζαθή εηθφλα ηεο θαηάηαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ 

παξαηίζεληαη θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ζπρλνηήησλ (ξαβδνγξάκκαηα).  
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Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθόηεηα 

Βαζκνύ 

(degree centrality) 

Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθόηεηα 

Δγγύηεηαο 

(closeness 

centrality) 

Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθόηεηα 

Δλδηακεζόηεηαο 

(betweenness 

centrality) 

Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθόηεηα 

Ηδηνδηαλύζκαηνο 

(eigenvector 

centrality) 

Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηώλ 

0,259259 0,059102 0,097222 0,447053 

Γ,Γ,Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο 
0,411531 0,016704 0,127496 0,627516 

ΔΠ Φεθηαθή 

ύγθιηζε 
0,396694 0,016612 0,199357 0,632652 

Γ.Γ. Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο 
0,427285 0,020762 0,269944 0,701532 

Δ.Π. 

Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ 

Μάζεζε 

0,492738 0,020841 0,198666 0,7202 

πλήγνξνο 

Καηαλαισηή 
0,44983 0,004343 0,153629 0,755311 

Γξαθείν Σύπνπ 0,444018 7,08E-04 0,060994 0,803113 

Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ 
0,4375 0,001953 0 0,738796 

Digital Plan 0,491451 5,33E-04 0,127838 0,856636 

Τπνπξγείν 

Τγείαο 
0,522172 1,86E-04 0,198649 0,871226 

πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε 
0,489834 1,48E-05 0,102351 0,919996 

Γ,Γ, Νέαο Γεληάο 0,487009 2,85E-05 0,1582 0,917766 

Τπνπξγείν 

Παηδείαο 
0,491327 2,73E-04 0,079279 0,937918 

Φεθηαθή 

Διιάδα 

(Digital Greece) 

0,501891 2,44E-04 0,258773 0,907384 

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 
0,496089 1,49E-05 0,143843 0,926784 

Α/Λ - ΔΛΑΚΣ 

(Αθηνθπιαθή) 
0,493068 8,17E-06 0,117256 0,928913 

Γ.Γ. 

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ 

0,491588 2,52E-04 0,164982 0,929678 

Αλνηθηή 

Γηαθπβέξλεζε 
0,496279 6,69E-06 0,173458 0,94463 

Visit Greece 0,560855 4,38E-06 0,382172 0,931509 

Ππξνζβεζηηθό 

ώκα 
0,497624 1,84E-06 0,120887 0,96895 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο 
0,540004 8,23E-06 0,209631 0,938277 
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Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ 
0,498274 2,73E-06 0,16285 0,970523 

Πξσζππνπξγόο 0,500154 3,31E-06 0,200208 0,980175 

Διιεληθή 

Αζηπλνκία 
0,499339 1,61E-06 0,257784 0,976754 

Γηαύγεηα 0,635356 1,03E-04 0,312794 0,91208 

Διιεληθή 

Κπβέξλεζε 
0,606124 7,71E-06 0,363162 0,964159 

Startup Greece 0,653768 1,64E-05 0,470759 0,964942 

Μέζνο όξνο 0,491521 0,005286 0,189340 0,858314 

Σππηθή απόθιηζε 0,075706 0,012683 0,104234 0,135067 

Διάρηζηε ηηκή 0,259259 0,000002 0,000000 0,447053 

Μέγηζηε ηηκή 0,653768 0,059102 0,470759 0,980175 

πληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο 

-0,504076 3,327804 0,907298 -1,523236 

Μέζνο όξνο 

(>100 

αθνινύζνπο)  

0,519811 0,000121 
0,203294 

 
0,927571 

Σππηθή απόθιηζε 

(>100 

αθνινύζνπο) 

0,053748 

 

0,000197 

 
0,108207 

0,043836 

 

Διάρηζηε ηηκή 

(>100 

αθνινύζνπο) 

,444018 0,000002 0,060994 0,803113 

Μέγηζηε ηηκή 

(>100 

αθνινύζνπο) 

,653768 0,000708 0,470759 0,980175 

πληειεζηή 

αζπκκεηξίαο 

(>100 

αθνινύζνπο) 

1,511168 

 

2,002375 

 

1,047517 

 

-1,356343 

 

πληειεζηήο 

κεηαβιεηόηεηαο 
0,154024 2,399206 0,550511 0,157363 

πληειεζηήο 

κεηαβιεηόηεηαο 

(>100 

αθνινύζνπο) 

0,1034 

 

1,62944 

 

0,532272 

 

0,047259 

 

Πίλαθαο 10.1.: Οη ηηκέο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ ζηνπο ηέζζεξηο δείθηεο θεληξηθόηεηαο. 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

236 
 

 
ρήκα 10.1.: Οη ηηκέο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ ζηνλ δείθηε θεληξηθόηεηαο βαζκνύ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθφηεηα βαζκνχ (ρήκα 10.1.), 

παξαηεξνχκε φηη δελ πθίζηαηαη πςειφο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ 

ινγαξηαζκψλ, αλ εμαηξέζνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ππεξεζίαο αλάπηπμεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδεη ζρεηηθά ρακειφ βαζκφ ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε. Σηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ηηο εκθαλίδνπλ νη ινγαξηαζκνί ηεο Γηαχγεηαο, ηνπ Πξσζππνπξγνχ, 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Ο κέζνο φξνο είλαη 0,491521 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,075706, ελψ ν 

ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο εκθαλίδεηαη αξλεηηθφο (-0,504076), πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν (16 απφ ηηο 27 

πεξηπηψζεηο). Αθαηξψληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 100 

αθνινχζνπο, παξαηεξείηαη αχμεζε ζηνλ κέζν φξν (0,519811) κε ηππηθή απφθιηζε 

0,053748, ελψ ν ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο εκθαλίδεη ζεηηθή ηηκή (1,511168). 
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ρήκα 10.2.: Οη ηηκέο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ ζηνλ δείθηε θεληξηθόηεηαο εγγύηεηαο. 

 

Δθηφο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηψλ, ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο, ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Καηαλαισηή, νη ππφινηπνη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ κεδεληθνχο 

ζπληειεζηέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο (ρήκα 

10.2.). Οη έμη ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ηηκή, είλαη θαη απηνί πνπ 

έρνπλ καδί κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θάησ απφ 100 

αθνινχζνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ δηθηχσλ επλνεί ηελ εγγχηεηα 

ησλ θφκβσλ κεηαμχ ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο είλαη 0,005286 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,012683. Ο ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο είλαη ζεηηθφο (3,327804), κε ηηο 22 

απφ ηηο 27 πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ λα εκθαλίδνπλ ηηκέο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν. Ζ 

αθαίξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε θάησ απφ 100 αθνινχζνπο, κεηψλεη ηνλ κέζν φξν ζε 
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0,000121, κε ηππηθή απφθιηζε 0,000197. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ζπληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο έρεη ζεηηθή ηηκή (2,399206).  

 
ρήκα 10.3.: Οη ηηκέο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ ζηνλ δείθηε θεληξηθόηεηαο ελδηακεζόηεηαο. 

 

Με βάζε ηελ θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθφηεηα ελδηακεζφηεηαο, φπσο 

παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 10.3., εκθαλίδνληαη αξθεηά κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο 

αλάκεζα ζηνπο ινγαξηαζκνχο, Πνιχ πην θεληξηθνπνηεκέλα εκθαλίδνληαη ηα δίθηπα 

ηνπ Startup Greece, ηνπ Visit Greece, ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, θαη ηεο Γηαχγεηαο. 

Αθνινπζεί κηα νκάδα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βνπ 

Μάζεζεο, ηεο Φεθηαθήο Διιάδαο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Μηα ηξίηε νκάδα 

απνηεινχκελε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε, ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, αθνινπζεί κε ζρεηηθά κηθξφηεξεο ηηκέο. Απφ εθεί θαη θάησ φινη 
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νη ππφινηπνη ινγαξηαζκνί έρνπλ ηηκέο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ, κε απηνχο ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο  θαη ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ λα ππνιείπνληαη αξθεηά 

απφ ηηο ππφινηπεο. ηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε 

κεδεληθή ηηκή. Ο κέζνο φξνο ηνπ ζπληειεζηή γηα ηνπο 27 ινγαξηαζκνχο είλαη 

0,18934, κε ηππηθή απφθιηζε 0,104234, θαη ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο 0,907298 (14 

απφ ηηο 27 πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ζηνλ ελ 

ιφγσ δείθηε). Ζ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε θάησ απφ 100 αθνινχζνπο απμάλεη 

ηνλ κέζν φξν ζηνλ δείθηε (0,203294 κε ηππηθή απφθιηζε 0,108207), ελψ ζεηηθφο 

παξακέλεη θαη ν ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο (1,047517). 

 

 
ρήκα 10.4.: Οη ηηκέο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ ζηνλ δείθηε θεληξηθόηεηαο ηδηνδηαλύζκαηνο. 
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Σέινο ζην δείθηε θαλνληθνπνηεκέλεο θεληξηθφηεηαο ηδηνδηαλχζκαηνο (ρήκα 

10.4.), δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο ινγαξηαζκνχο. 

Οη 9 απφ ηνπο 27 ινγαξηαζκνχο εκθαλίδνπλ ηηκέο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν 

(ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο  -1,523236). Ο κέζνο φξνο είλαη 0,85831 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,13507. Πάλησο, εκθαλψο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηνλ ελ ιφγσ ζπληειεζηή ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, παξνπζηάδεη ν ινγαξηαζκφο ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηψλ. Αθαηξψληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο κε ιηγφηεξνπο απφ 100 αθνινχζνπο, 

παξαηεξνχκε φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε εληνπίδεηαη αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ 

(0,927571), κε ηππηθή απφθιηζε 0,043836 θαη αξλεηηθφ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο (-

1,356343).  

 

10.2. Οι δείκηερ πςκνόηηηαρ και βαθμού 

μεηαβαηικόηηηαρ ηων δικηύων ηων λογαπιαζμών ηηρ 

ελληνικήρ κςβέπνηζηρ 

Δθηφο απφ ηνπο δείθηεο θεληξηθψλ ζέζεσλ, ζηελ αλάιπζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη δχν αθφκα δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ, ν δείθηεο ππθλφηεηαο (density) θαη ν δείθηεο βαζκνχ κεηαβαηηθφηεηαο 

(transitivity). Οη επηκέξνπο ηηκέο αλά ινγαξηαζκφ θαη ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.2. πνπ αθνινπζεί. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζπκπεξηιακβάλνληαη μερσξηζηά ζηαηηζηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ 27 

ινγαξηαζκψλ άιια θαη κφλν γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο κε πάλσ απφ 100 αθνινχζνπο 

ελψ αθνινπζνχλ ηα ζρήκαηα κε ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ επξεκάησλ 

(ρήκαηα 10.5. θαη 10.6.).  

 

 πληειεζηέο 

Ππθλόηεηαο 

(Density) 

Βαζκόο 

Μεηαβαηηθόηεηαο 

(transitivity) 

πληειεζηέο 

Παξάγνληα 

Τπεξεζία Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηώλ 
0,266667 0,476191 3,400378 

Γ,Γ,Μέζσλ Δλεκέξσζεο 0,186758 0,517694 1,746047 

ΔΠ Φεθηαθή ύγθιηζε 0,130125 0,404632 1,377503 

Γ.Γ. Γηα Βίνπ Μάζεζεο 0,109987 0,351512 1,051453 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε 
0,11455 0,418824 1,010582 

πλήγνξνο Καηαλαισηή 0,072536 0,260355 0,494072 

Γξαθείν Σύπνπ 0,05684 0,336006 0,493506 
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Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 0,111111 0 0,460325 

Digital Plan 0,04015 0,211578 0,003276 

Τπνπξγείν Τγείαο 0,032705 0,190846 -0,22333 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 0,011496 0,107988 -0,31039 

Γ,Γ, Νέαο Γεληάο 0,015345 0,122266 -0,31819 

Τπνπξγείν Παηδείαο 0,009091 0,078825 -0,36382 

Φεθηαθή Διιάδα 

(Digital Greece) 
0,019805 0,142824 -0,38643 

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 
0,010787 0,093515 -0,39606 

Α/Λ - ΔΛΑΚΣ 

(Αθηνθπιαθή) 
0,009381 0,072051 -0,39931 

Γ.Γ. Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ 
0,009065 0,067728 -0,44192 

Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε 0,007707 0,0689 -0,49422 

Visit Greece 0,009575 0,284171 -0,55741 

Ππξνζβεζηηθό ώκα 0,002875 0,026225 -0,56087 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 0,011156 0,09957 -0,58255 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 0,00235 0,02396 -0,60749 

Πξσζππνπξγόο 0,001213 0,009994 -0,6834 

Διιεληθή Αζηπλνκία 0,001407 0,010105 -0,72643 

Γηαύγεηα 0,02156 0,145055 -0,79165 

Διιεληθή Κπβέξλεζε 0,005355 0,066629 -1,00039 

Startup Greece 0,006632 0,088624 -1,19327 

Μέζνο όξνο 0,047268 0,173188 0,000000 

Σππηθή απόθιηζε 0,066012 0,153355 1,000000 

Διάρηζηε ηηκή 0,001213 0,000000 -1,193270 

Μέγηζηε ηηκή 0,266667 0,517694 3,400378 

πληειεζηή αζπκκεηξίαο 1,973073 0,924482 1,852806 

Μέζνο όξνο (>100 

αθνινύζνπο)  
0,014225 0,112343 -0,477017 

Σππηθή απόθιηζε (>100 

αθνινύζνπο) 

0,014188 

 

0,086944 

 

0,352246 

 

Διάρηζηε ηηκή (>100 

αθνινύζνπο) 
0,001213 0,009994 -1,193270 

Μέγηζηε ηηκή (>100 

αθνινύζνπο) 
0,056840 0,336006 0,493506 

πληειεζηή αζπκκεηξίαο 

(>100 αθνινύζνπο) 

1,889031 

 

1,239080 

 

0,645421 

 

πληειεζηήο 

κεηαβιεηόηεηαο 

1,396545 

 

0,885483 

 
 

πληειεζηήο 

κεηαβιεηόηεηαο (>100 

αθνινύζνπο) 

0,99744 

 

0,77392 

 
 

Πίλαθαο 10.2.: πληειεζηέο ππθλόηεηαο θαη βαζκνί κεηαβαηηθόηεηαο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter. 
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ρήκα 10.5.: Οη ηηκέο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ ζηνλ ζπληειεζηή ππθλόηεηαο. 

 

Σα δίθηπα εκθαλίδνπλ „αξαηή‟ ππθλφηεηα ζηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο (ρήκα 

10.5.), κε ηα πην κηθξά απφ απηά απφ άπνςε κειψλ, λα βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηελ 

ζρεηηθή ζέζε απφ φηη ηα κεγαιχηεξα. Έηζη κηα ζρεηηθά απμεκέλε ππθλφηεηα 

εκθαλίδνπλ νη ινγαξηαζκνί ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηψλ, ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο κέζσλ Δλεκέξσζεο, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή 

ζχγθιηζε, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (φινη 

ινγαξηαζκνί κε ιηγφηεξν απφ 100 αθνινχζνπο). Ο κέζνο φξνο ηνπ ζπληειεζηή γηα 

ηνπο 27 ινγαξηαζκνχο είλαη 0,047268 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,066012. 

Δπηπξνζζέησο έρνπκε ζεηηθφ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο 1,973073, κε 19 απφ ηηο 27 

πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ λα εκθαλίδνπλ ηηκέο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ. Όπσο είλαη 

θπζηθφ, ε αθαίξεζε ησλ δηθηχσλ πνπ εκθαλίδνπλ ιηγφηεξνπο απφ 100 αθνινχζνπο, 
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κεηψλεη ηνλ ζρεηηθφ κέζν φξν (0,014225 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,014188), ελψ ν 

ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο παξακέλεη ζεηηθφο (1,889031). 

 

 
ρήκα 10.6.: Οη ηηκέο ησλ 27 ινγαξηαζκώλ κε βάζε ηνλ βαζκό κεηαβαηηθόηεηαο. 

 

Σέινο, κε βάζε ηνλ βαζκφ κεηαβαηηθφηεηαο (transitivity) (ρήκα 10.6.), 

δηαπηζηψλνπκε φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πέληε ινγαξηαζκνί πνπ πξνεγνχληαη 

ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε (Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο, Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηψλ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Φεθηαθή χγθιηζε θαη Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο) έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 100 αθνινχζνπο. Απφ ην δηάγξακκα γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη εκθαλίδεηαη κηα ζρεηηθή απνθιηκάθσζε φζν πεξλάκε απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε απηνχο κε ηηο κηθξφηεξεο.  Ο ζπληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο είλαη ζεηηθφο (0,924482, κε 17 απφ ηηο 27 πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ λα 
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εκθαλίδνπλ ζπληειεζηέο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν), ν κέζνο φξνο είλαη 0,173188 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 0,153355. Αθαηξψληαο ηηο 7 πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ (κε θάησ 

απφ 100 αθνινχζνπο), ν ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο παξακέλεη ζεηηθφο θαη ν κέζνο 

φξνο κεηψλεηαη ζε 0,112343 κε ηππηθή απφθιηζε 0,086944.  

 

10.3 Δθαπμογή ηηρ Ανάλςζηρ Κςπίων Σςνιζηωζών 

ζηοςρ 27 λογαπιαζμούρ ηηρ ελληνικήρ κςβέπνηζηρ 

Ζ εθαξκνγή ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

ειιεληθήο Κπβέξλεζεο ζην Twitter γηα έλαλ παξάγνληα, δίλεη σο απνηέιεζκα 

πνζνζηφ εξκελείαο ηεο αξρηθήο δηαζπνξάο 72,14%. Οη ζπληειεζηέο ηνπ παξάγνληα 

αλά θπβεξλεηηθφ ινγαξηαζκφ θαη νη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα απεηθνλίδνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο 10.3. θαη 10.4. πνπ αθνινπζνχλ. ηελ θαηάηαμε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζπληειεζηέο εκθαλίδνπλ νη ινγαξηαζκνί ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηψλ, 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Φεθηαθή χγθιηζε, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε. Απφ ηηο 

θνξηίζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη νη κεηαβιεηέο ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο θεληξηθήο ζέζεο 

βαζκνχ θαη ηεο Καλνληθνπνηεκέλεο θεληξηθήο ζέζεο ηδηνδηαλχζκαηνο, θνξηίδνπλ κε 

αξλεηηθέο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα.   
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 πληειεζηέο Παξάγνληα 

Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηώλ 3,400378 

Γ,Γ,Μέζσλ Δλεκέξσζεο 1,746047 

ΔΠ Φεθηαθή ύγθιηζε 1,377503 

Γ.Γ. Γηα Βίνπ Μάζεζεο 1,051453 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 1,010582 

πλήγνξνο Καηαλαισηή 0,494072 

Γξαθείν Σύπνπ 0,493506 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 0,460325 

Digital Plan 0,003276 

Τπνπξγείν Τγείαο -0,22333 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε -0,31039 

Γ,Γ, Νέαο Γεληάο -0,31819 

Τπνπξγείν Παηδείαο -0,36382 

Φεθηαθή Διιάδα 

(Digital Greece) 
-0,38643 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο -0,39606 

Α/Λ - ΔΛΑΚΣ 

(Αθηνθπιαθή) 
-0,39931 

Γ.Γ. Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ -0,44192 

Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε -0,49422 

Visit Greece -0,55741 

Ππξνζβεζηηθό ώκα -0,56087 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο -0,58255 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ -0,60749 

Πξσζππνπξγόο -0,6834 

Διιεληθή Αζηπλνκία -0,72643 

Γηαύγεηα -0,79165 

Διιεληθή Κπβέξλεζε -1,00039 

Startup Greece -1,19327 

Πίλαθαο 10.3.: Οη ζπληειεζηέο ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζώλ γηα ηνπο 27 ινγαξηαζκνύο 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

 Φνξηίζεηο 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε Βαζκνύ 

(degree centrality) -,872 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε Δγγύηεηαο 

(closeness centrality) 
,906 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε Δλδηακεζόηεηαο 

(betweenness centrality) 
-,405 

Καλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε Ηδηνδηαλύζκαηνο 

(eigenvector centrality) 
-,977 

Ππθλόηεηα 

(Density) 
,972 

Βαζκόο Μεηαβαηηθόηεηαο (transitivity) ,826 

Πίλαθαο 10.4.: Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ  

πληζησζώλ θαηά έλαλ παξάγνληα ζηηο έμη κεηαβιεηέο Αλάιπζεο 

Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο.  
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10.4 Σςζσεηίζειρ ηων επιμέποςρ δεικηών Ανάλςζηρ 

Κοινωνικών Γικηύων ηηρ ελληνικήρ πεπίπηωζηρ με 

ηον απιθμό ακολούθων ηων λογαπιαζμών 

Απφ ηελ δηαθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο κεηαβιεηφηεηαο αλάκεζα ζην ζχλνιν 

ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε απηνχο πνπ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 100 

αθνινχζνπο, πξνθχπηεη φηη ε πξνζζήθε ησλ κηθξφηεξσλ ζε ζπκκεηνρή ινγαξηαζκψλ, 

απμάλεη ηελ κέζε δηαζπνξά θαη ζηηο έμη πεξηπηψζεηο δεηθηψλ (βιέπε ηηκέο ζηνπο 

πίλαθεο ελνηήησλ 10.1 θαη 10.2) . Αλ ζε απηφ ην ζεκείν επηρεηξεζεί ε ζπζρέηηζε 

θαηά Pearson ησλ 6 επηκέξνπο δεηθηψλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε 

ινγαξηαζκνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ιηγφηεξν απφ 100 αθνινχζνπο, 

πξνθχπηνπλ νη ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 10.5.. 

 

 Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθή ζέζε 

Βαζκνύ 

(degree centrality) 

Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθή ζέζε 

Δγγύηεηαο 

(closeness 

centrality) 

Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθή ζέζε 

Δλδηακεζόηεηαο 

(betweenness 

centrality) 

Καλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθή ζέζε 

Ηδηνδηαλύζκαηνο 

(eigenvector 

centrality) 

Ππθλόηεηα 

(Density) 

Βαζκόο 

Μεηαβαηηθόηεηαο 

(transitivity) 

Α
θ
ό
ιν

π
ζ
ν
η 

0,025 -0,399 0,231 ,582
**

 -,488
*
 -0,398 

**: p<0,01  *: p<0,05 

Πίλαθαο 10.5.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ησλ 6 επηκέξνπο δεηθηώλ κε ηνλ αξηζκό 

ησλ αθνινύζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο κε πάλσ από 100 

αθνινύζνπο. 

 

Παξαηεξνχκε φηη κφλν ν βαζκφο ππθλφηεηαο (density) ησλ δηθηχσλ θαη ε 

θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηδηνδηαλχζκαηνο (eigenvector centrality) 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο. Ζ θαλνληθνπνηεκέλε 

θεληξηθή ζέζε ηδηνδηαλχζκαηνο εκθαλίδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αθνινχζσλ, ελψ ν ζπληειεζηήο ππθλφηεηαο ρακειή αξλεηηθή. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε φζν πεξηζζφηεξνπο αθνινχζνπο εκθαλίδεη θάπνηνο ινγαξηαζκφο ηφζν 

κεγαιχηεξή είλαη ε ηηκή ζηελ θαλνληθνπνηεκέλε θεληξηθή ζέζε ηδηνδηαλύζκαηνο, ελψ 

ζηελ δεχηεξε ε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπ 

ζπληειεζηή ππθλφηεηαο. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη φηη δελ 
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πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δεηθηψλ αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ 

αθνινχζσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη ινγαξηαζκνί.  

ε ζρέζε θαη κε ηελ αλάιπζε ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο πνπ πξνεγήζεθε, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη εκθαλίδνληαη θάπνηεο ηάζεηο, φπσο ε χπαξμε πςειφηεξνπ 

ζπληειεζηή θαλνληθνπνηεκέλεο θεληξηθφηεηαο ηδηνδηαλύζκαηνο ζηα κεγαιχηεξα ζε 

ζπκκεηνρή ρξεζηψλ δίθηπα. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απνηειεί απνηέιεζκα ηεο 

πςειφηεξεο ηάζεο πνπ εκθαλίδνπλ νη αθφινπζνη ησλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκψλ λα 

ελψλνληαη κε ζεκαληηθνχο αθνινχζνπο κέζα ζην ίδην δίθηπν. Χζηφζν, ηα 

κεγαιχηεξα δίθηπα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο ππθλφηεηαο θαη 

κηθξνχο ζπληειεζηέο κεηαβαηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα είλαη έλδεημε ηεο 

χπαξμεο ηεο ηάζεο, νη ρξήζηεο ησλ κηθξφηεξσλ δηθηχσλ λα είλαη πην δηαζπλδεδεκέλνη 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ηα κηθξφηεξα δίθηπα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο ζην 

ζπληειεζηή θαλνληθνπνηεκέλεο θεληξηθφηεηαο εγγχηεηαο. 

 

10.5 Σςζσεηίζειρ ηων επιμέποςρ δεικηών Ανάλςζηρ 

Κοινωνικών Γικηύων ηηρ ελληνικήρ πεπίπηωζηρ 

μεηαξύ ηοςρ 

Δπηρεηξψληαο ηε ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ κεηαμχ ηνπο, ζηνλ Πίλαθα 

10.6. παξαηεξνχκε φηη κφλν ν δείθηεο ηεο θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο, δελ 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κε φινπο ηνπο άιινπο 

δείθηεο, εθηφο απφ ηνλ δείθηε ηεο θεληξηθφηεηαο βαζκνχ. Οη ζπζρεηίζεηο ηνπ 

ζπληειεζηή θεληξηθφηεηαο βαζκνχ κε φινπο ηνπο άιινπο δείθηεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειά αξλεηηθέο έσο πςειά ζεηηθέο. Όπσο έρνπκε αλαιχζεη ζηελ παξάγξαθν 

3.2.1.1.5., ε ζπλνιηθή θεληξηθφηεηα ελφο γξαθήκαηνο, γηα ηνπο δείθηεο θεληξηθφηεηαο 

βαζκνχ, εγγχηεηαο θαη ελδηακεζφηεηαο, εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

βαζκνχ ελφο δηθηχνπ “Αζηέξα”, ζε αληίζεζε κε ηελ θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο 

φπνπ ην ζπγθξίζηκν κέγεζνο απνηειείηαη απφ έλα γξάθεκα κε κία κφλν δηαζχλδεζε 

θαη πηζαλφλ πνιινχο απνκνλσκέλνπο θφκβνπο. Οη ηάζεηο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ βαζκφ ππθλφηεηαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θπζηνινγηθέο, 

θαζψο ε άλνδνο ζην δείθηε θεληξηθφηεηαο βαζκνχ, ζπλεπάγεηαη ηελ κείσζε ηνπ 

βαζκνχ ππθλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, δηφηη φζν έλα δίθηπν πξνζνκνηάδεη ζηελ δνκή ελφο 

δηθηχνπ “Αζηέξα”, ν αξηζκφο ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ πθίζηαληαη κέζα ζε απηφ ηείλεη 
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λα κεηψλεηαη. Ζ πην πάλσ ηάζε κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηνλ βαζκφ 

κεηαβαηηθφηεηαο (transitivity).  

Ο βαζκφο θεληξηθφηεηαο εγγχηεηαο, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε φινπο ηνπο άιινπο δείθηεο, εθηφο απφ ην δείθηε ηεο θεληξηθφηεηαο 

ελδηακεζφηεηαο. Οη ζπζρεηίζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ππθλφηεηαο θαη ην βαζκφ 

κεηαβαηηθφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη σο πςειά ζεηηθέο, ελψ ε ζπζρέηηζε κε ην βαζκφ 

θεληξηθφηεηαο ηδηνδηαλύζκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο πςειά αξλεηηθή.  

Ζ θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο παξνπζηάδεη πςεινχο αξλεηηθνχο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κε ην ζπληειεζηή ππθλφηεηαο θαη ην βαζκφ 

κεηαβαηηθφηεηαο, ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θπζηνινγηθή, θαζψο θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε πξνζνκνίσζε κε ην δίθηπν αλαθνξάο, νδεγεί ζηελ παξάιιειε κείσζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ. Οη επηπηψζεηο είλαη 

αλάινγεο θαη ζην ζπληειεζηή κεηαβαηηθφηεηαο. Σέινο φπσο είλαη θπζηθφ, ε 

ππθλφηεηα εκθαλίδεηαη πςειά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ κεηαβαηηθφηεηα, θαζψο νη δχν 

δείθηεο επεξεάδνληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζπλδέζεσλ. 

 

 Κεληξηθόηεηα 

Βαζκνύ 

(in-degree 

centrality) 

Κεληξηθόηεηα 

Δγγύηεηαο 

(closeness 

centrality) 

Κεληξηθόηεηα 

Δλδηακεζόηεηαο 

(betweenness 

centrality) 

Κεληξηθόηεηα 

Ηδηνδηαλύζκαηνο 

(eigenvector 

centrality) 

Ππθλόηεηα 

(Density) 

Κεληξηθόηεηα 

Δγγύηεηαο 

(closeness 

centrality) 

-,731
**

     

Κεληξηθόηεηα 

Δλδηακεζόηεηαο 

(betweenness 

centrality) 

,666
**

 -0,148    

Κεληξηθόηεηα 

Ηδηνδηαλύζκαηνο 

(eigenvector 

centrality) 

,788
**

 -,869
**

 0,315   

Ππθλόηεηα 

(Density) 
-,774

**
 ,899

**
 -0,297 -,983

**
  

Βαζκόο 

Μεηαβαηηθόηεηαο 

(transitivity) 
-,543

**
 ,720

**
 -0,043 -,840

**
 ,806

**
 

**: p<0,01  *: p<0,05 

Πίλαθαο 10.6.:πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ησλ επηκέξνπο δεηθηώλ κεηαμύ ηνπο. 
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10.6 Σςμπεπάζμαηα 

Όπσο δηαπηζηψζακε απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε, νη δείθηεο δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ αθνινχζσλ πνπ εκθαλίδνπλ 

νη ινγαξηαζκνί. Ζ γεληθή ηάζε απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ιηγφηεξνπο 

απφ 100 αθνινχζνπο (7 πεξηπηψζεηο), είλαη ε αχμεζε ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

δεηθηψλ θεληξηθφηεηαο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο θεληξηθφηεηαο εγγχηεηαο φπνπ 

ν κέζνο φξνο κεηψλεηαη. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ζπληειεζηή ππθλφηεηαο θαη ηνλ βαζκφ 

κεηαβαηηθφηεηαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε αθαίξεζε ησλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκψλ νδεγεί 

ζηε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ θαη ζηνπο δχν δείθηεο, Δπηπξνζζέησο ε ηηκή ζηνλ 

ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο κεηαβάιιεηαη απφ αξλεηηθή ζε ζεηηθή, κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ δείθηε ηεο θεληξηθφηεηαο βαζκνχ.  

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη φζν ηα δίθηπα κεγαιψλνπλ απφ άπνςε 

ζπκκεηνρήο αθνινχζσλ, ηφζν απμάλνληαη θαηά κέζν φξν νη δείθηεο θεληξηθφηεηαο, 

(εθηφο απφ ηελ θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο ζπλέπεηα 

ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηψλεηαη ν κέζνο ζπληειεζηήο 

ππθλφηεηαο ησλ δηθηχσλ, επεηδή εθθξάδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ πξνο ηηο ζπλνιηθέο δηαζπλδέζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα έρεη 

σο πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν. Δπηπξνζζέησο, ε κείσζε ζηηο δηαζπλδέζεηο 

επηθέξεη κείσζε θαη ζην βαζκφ κεηαβαηηθφηεηαο. 
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ηάδην Γεύηεξν: Μειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ ρξεζηώλ θαη νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκώλ 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθνινύζσλ ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην 

Twitter θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ πην ελεξγώλ 

από απηνύο  

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ πην ελεξγψλ αθνινχζσλ ζην Twitter παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δχλαηαη λα νδεγεζνχκε ζε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα, 

έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο θαηά πεξίπησζε βειηηψζεηο, 

ζηελ απφδνζε θαη ζηε δπλακηθή ησλ ινγαξηαζκψλ. Οη ελεξγνί αθφινπζνη, επηδξνχλ 

σο δηακνξθσηέο γλψκεο (opinion leaders). 

 

11.1 Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

Σν ηξίκελν πνπ πξνεγήζεθε ηεο θαηαγξαθήο ησλ αθνινχζσλ ησλ 27 

ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (βιέπε 

ελφηεηα 9.1), θαη αθνξά ηνπο κήλεο Μάξηην ηνπ 2013, Απξίιην ηνπ 2013 θαη Μάην 

ηνπ 2013 θαη γηα ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (θάζε Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή), 

θαηεγξάθεζαλ ηα δίθηπα ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ (mentions/replies) γηα 8 απφ 

ηνπο 27 ινγαξηαζκνχο. Απηνί αθνξνχλ ηα ππνπξγεία πεξηβάιινληνο, παηδείαο, 

νηθνλνκηθψλ, αλάπηπμεο, πγείαο θαη εμσηεξηθψλ, θαζψο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ. Ζ ηξηκεληαία θαηαγξαθή πεξηνξίδεηαη 

ζηνπο πην πάλσ ινγαξηαζκνχο θαζψο ήηαλ αδχλαην ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Twitter λα γίλεη θαηαγξαθή πεξηζζφηεξσλ δηθηχσλ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε φηη γηα θάζε πξνθίι ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ην Twitter επέηξεπε ηελ 

θαηαγξαθή κφλν ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ηνπ αλά ψξα. Έηζη ρξεηάζηεθαλ έσο θαη 

ηέζζεξηο ψξεο ηελ θνξά γηα θάπνηνπο ινγαξηαζκνχο φπσο ηνπ πξσζππνπξγνχ πνπ 

είρε πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο αθνινχζνπο. Απφ ηελ θαηαγξαθή απνπζηάδεη ην 

Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, θαζψο ν επίζεκνο ινγαξηαζκφο ηνπ VisitGreecegr 

αθνινπζείηαη απφ πνιινχο κε Έιιελεο ρξήζηεο, πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ππξήλα ησλ 

Διιήλσλ ρξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη επίζεο αλαθέξεηαη σο επίζεκνο 

ινγαξηαζκφο ηνπ ειιεληθνχ νξγαληζκνχ ηνπξηζκνχ πνπ παξαπέκπεηαη απφ ηελ 

ζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ. 
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Γηα ηελ εμφξημε ησλ δηθηχσλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, θαη ησλ αθνινχζσλ 

ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ NodeXL. Σα δίθηπα είλαη ηεο 

κνξθήο 1.5, πνπ ζεκαίλεη φηη ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαζπλδέζεηο ησλ αηφκσλ πνπ 

αθνινπζνχλ θαη αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ππφ κειέηε θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

ηφζν κε ηνπο ινγαξηαζκνχο φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Έηζη φηαλ έλαο ρξήζηεο 

αλαθέξεηαη ή απνθξίλεηαη ζηηο αλαξηήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ 

ινγαξηαζκφ αλαθνξάο ή απφ θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ ηνπ (ηνπ ππφ κειέηε 

ινγαξηαζκνχ), ηφηε θαηαγξάθεηαη ε ζρέζε κε ηελ κνξθή 0-1. πλεπψο ηα δίθηπα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη είλαη θαηεπζπλφκελα (directed) κε ζπκκεηξηθά, κε ζρέζε 0-1 απφ ηνλ 

έλαλ θφκβν πξνο ηνλ άιιν.  

ηελ ηειηθή αλάιπζε κάο ελδηαθέξεη ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ δηαζπλδέζεσλ 

πνπ είρε ν θάζε ρξήζηεο κέζα ζηα ππφ κειέηε δίθηπα, γηα ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ 

κελψλ θαηαγξαθήο. Γηα λα βξεζεί απηφ ην απνηέιεζκα, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νθηψ 

ινγαξηαζκνχο ζπγθεληξψλνληαη νη ζπλνιηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην 

ηξίκελν αλαθνξάο, κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηα κελχκαηα ησλ κειψλ 

(αθνινχζσλ) ησλ δηθηχσλ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηπιψλ 

εγγξαθψλ, πξνζδηνξίδεηαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ δηαζπλδέζεσλ γηα θάζε 

ρξήζηε. Έηζη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο νθηψ ινγαξηαζκνχο ιακβάλεηαη ππφςε ην 

ζχλνιν ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ ν θάζε ρξήζηεο δέρεηαη ή ζηέιλεη. Σέινο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο δηαζπλδέζεηο, δηαρσξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά νη δηαζπλδέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλαθνξέο θαη ηηο απνθξίζεηο πνπ αθνξνχζαλ κφλν ηελ 

επηθνηλσλία απφ θαη πξνο ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο (ego networks) ησλ 

ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Ζ αλάιπζε γηα ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ηεο χπαξμεο ελφο θεληξηθνχ 

ππξήλα ησλ αθνινχζσλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν επίπεδα, κε ζηφρν ηελ εχξεζε δχν θεληξηθψλ νκάδσλ 

ρξεζηψλ, κηαο πην επξείαο πνπ απνηειεί ηνλ αλνηθηφ ππξήλα ησλ ρξεζηψλ κε επηξξνή 

θαη ελφο πην θιεηζηνχ ππξήλα πνπ απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ αλνηθηνχ. Γηα ηελ εχξεζε 

ηνπ αλνηθηνχ ππξήλα γίλεηαη ρξήζε ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ κε Varimax 

πεξηζηξνθή, ελψ γηα ηελ εχξεζε ηνπ θιεηζηνχ επηιέγεηαη ε Αλάιπζε πζηάδσλ 

(Two-step Cluster Analysis), σο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ απηφκαηεο επξέζεσο ηνπ 

βέιηηζηνπ αξηζκνχ ζπζηάδσλ.  
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ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ησλ 

ρξεζηψλ ηφζν κε βάζε ηνλ ηφπν θαη ηελ ρψξα δηακνλήο, φζν θαη κε βάζε ην 

επάγγεικα ηελ αζρνιία ή ηελ ηδηφηεηα πνπ επηθαινχληαη ζην πξνθίι ηνπο ζην 

Twitter. Δπηπξφζζεηα θαη γηα ηα δχν επίπεδα ηεο αλάιπζεο, δηεξεπλνχληαη νη πηζαλέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο εθηφο θεληξηθνχ ππξήλα,  

αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνιηθνχο ρξήζηεο.  

Όπσο είδακε ζην 8ν θεθάιαην ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, νη 

δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο ζπλνιηθέο 

αλαξηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ, δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ην βαζηθφ θνηλφ-ζηφρν 

ζην νπνίν κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ αξρηθά νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί γηα λα 

εληζρχζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, πξνθχπηεη πσο 

νη ρξήζηεο απηνί πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζηνλ αλνηθηφ φζν θαη ζηνλ θιεηζηφ θεληξηθφ 

ππξήλα ρξεζηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. πλεπψο ε κειέηε ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αθνινχζσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή κε βάζε 

ηνπο ππξήλεο, παξάγεη επαξθή πιεξνθφξεζε θαη γηα ηελ νκάδα ζηφρν ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο, ζηελ 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα απεπζπλζνχλ νη ζηνρεπκέλεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ.   

 

11.2 Χαπηογπάθηζη ηος ζςνόλος ηων σπηζηών ηων 27 

κςβεπνηηικών λογαπιαζμών ηηρ ελληνικήρ 

κςβέπνηζηρ, με βάζη ηην σώπα και ηον ηόπο 

διαμονήρ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 107107 ρξεζηψλ, νη 30380 

(πνζνζηφ 28,36%) αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ ηζηφηνπνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

απηνχο. Δπηπξφζζεηα,  νη 57274 (πνζνζηφ 53,5%) αλαθέξνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπο. 

Απφ απηνχο νη 41886, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 73,13% απηψλ πνπ δειψλνπλ ηνπνζεζία,  

αλαθέξνπλ θάπνηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο, ελψ 15388 (ην 26,87%),  θάπνηα πεξηνρή 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη δχν πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, απεηθνλίδνπλ ηηο πεξηνρέο απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη νη 107107 ρξήζηεο, κεηά απφ επεμεξγαζία πνπ αθνξά ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ αλά λνκφ ζε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, θαη αλά ρψξα 

ζε φ,ηη αθνξά ην εμσηεξηθφ. Ο Πίλαθαο 11.1. πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Διιάδα 
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παξαηίζεηαη απηνχζηνο, ελψ ζηνλ αληίζηνηρν ηνπ εμσηεξηθνχ (Πίλαθαο 11.2.) 

εκθαλίδνληαη νη ρψξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηεο, θαζψο ππάξρνπλ αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ πνπ εκθαλίδνπλ ιηγφηεξεο απφ δέθα θαηαγξαθέο (46 ρψξεο 

εκθαλίδνπλ κφλν κία θαηαγξαθή). ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, έλαο αξηζκφο 

ρξεζηψλ αλαθέξεη σο πεξηνρή δηακνλήο γεληθά ηελ Διιάδα, ελψ θάπνηνη δειψλνπλ 

γεληθά θάπνηα πεξηθέξεηα ε πεξηνρή ηεο ρψξαο (π.ρ. Μαθεδνλία, Κξήηε, Γπηηθή 

Διιάδα θηι.). Έηζη απηέο νη πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ν λνκφο 

απφ φπνπ πξνέξρεηαη ν ρξήζηεο, θαηαγξάθνληαη απηνχζηεο φπσο δειψζεθαλ. 

 

Πεξηνρή, Ννκόο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Αηηηθή             18620 44,46% 

Διιάδα (γεληθά)           7871 18,79% 

Θεζζαινλίθε        4646 11,09% 

Αραΐα              806 1,92% 

Ζξάθιεην           672 1,60% 

Γσδεθάλεζα         583 1,39% 

Κπθιάδεο           558 1,33% 

Μαγλεζία           435 1,04% 

Υαληά              425 1,01% 

Ησάλληλα           415 0,99% 

Λάξηζα             401 0,96% 

Κέξθπξα            357 0,85% 

Κξήηε              288 0,69% 

Δύβνηα              277 0,66% 

Μεζζελία            263 0,63% 

Καβάια             261 0,62% 

Έβξνο              259 0,62% 

Πηεξία             237 0,57% 

Κνδάλε             232 0,55% 

Ξάλζε              216 0,52% 

έξξεο             215 0,51% 

Ρνδόπε             205 0,49% 

Ρέζπκλν            198 0,47% 

Αηησιναθαξλαλία    198 0,47% 

Άξγνο              184 0,44% 

Ζκαζία             176 0,42% 

Κόξηλζνο           175 0,42% 

Λέζβνο             168 0,40% 

Φζηώηηδα           160 0,38% 

Σξίθαια            154 0,37% 

Γξάκα              153 0,37% 

Πέιια              144 0,34% 

Υαιθηδηθή          143 0,34% 

Ζιεία              131 0,31% 

Εάθπλζνο           126 0,30% 

Κεθαινληά          120 0,29% 
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Λαζίζη             119 0,28% 

Υίνο               111 0,27% 

Λαθσλία            108 0,26% 

άκνο              105 0,25% 

Αξθαδία            103 0,25% 

Καζηνξηά           96 0,23% 

Πξέβεδα            92 0,22% 

Βνησηία            90 0,21% 

Καξδίηζα           76 0,18% 

Κηιθίο             74 0,18% 

Φιώξηλα            71 0,17% 

Λεπθάδα            69 0,16% 

Άξηα               69 0,16% 

Μαθεδνλία          53 0,13% 

Θεζπξσηία          44 0,11% 

Γξεβελά            28 0,07% 

Φσθίδα             27 0,06% 

Δπξπηαλία          19 0,05% 

Πεινπόλλεζνο       14 0,03% 

Αηγαίν Πέιαγνο     12 0,03% 

Θξάθε              10 0,02% 

Ήπεηξνο            8 0,02% 

Θεζζαιία           6 0,01% 

Ηόλην              3 0,01% 

Γπηηθή Διιάδα      2 0,00% 

Βόξεηα Διιάδα      2 0,00% 

ηεξεά Διιάδα      1 0,00% 

Βόξεην Αηγαίν       1 0,00% 

Άγησλ Όξνο         1 0,00% 

Πίλαθαο 11.1.: Οη πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ δειώζεθαλ σο ηόπνη δηακνλήο από 

ηνπο ρξήζηεο (ρσξηζκέλεο ζε λνκνύο). 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην 44,46% ησλ ρξεζηψλ πνπ δειψλνπλ θάπνηα ηνπνζεζία 

ζηελ Διιάδα (18620 ρξήζηεο) πξνέξρεηαη απφ ηελ Αηηηθή, ην 11,09% (7871 

ρξήζηεο), απφ ηε Θεζζαινλίθε, ην 1,92% (806 ρξήζηεο), απφ ηελ Αραΐα, ελψ 

αθνινπζνχλ ην Ζξάθιεην κε 1,60% (672 ρξήζηεο), θαη ηα Γσδεθάλεζα κε 1,39% 

(583 ρξήζηεο). 

 

Υώξα πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο                 2981 19,37% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην                 2507 16,29% 

Κύπξνο            800 5,20% 

Γεξκαλία            742 4,82% 

Καλαδάο           609 3,96% 

Απζηξαιία          482 3,13% 
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Σνπξθία               479 3,11% 

Ηηαιία                458 2,98% 

Ηλδία            439 2,85% 

Γαιιία             425 2,76% 

Βέιγην         398 2,59% 

Ηζπαλία   362 2,35% 

Οιιαλδία            341 2,22% 

Άιιεο Υώξεο           260 1,69% 

Βξαδηιία          177 1,15% 

Διβεηία        173 1,12% 

Ηλδνλεζία          168 1,09% 

Δπξώπε Γεληθά           163 1,06% 

νπεδία             162 1,05% 

Νόηηα Αθξηθή         119 0,77% 

Ηξιαλδία             112 0,73% 

Ρσζία            109 0,71% 

Μαιαηζία           102 0,66% 

εξβία       99 0,64% 

Μεμηθό            93 0,60% 

Φηιαλδία            78 0,51% 

Αίγππηνο                77 0,50% 

Νηνπκπάη      76 0,49% 

Απζηξία       73 0,47% 

Πνισλία            70 0,45% 

Ηαπσλία               67 0,44% 

θνηία        67 0,44% 

Φηιηππίλεο        64 0,42% 

Αξγεληηλή     63 0,41% 

Ρνπκαλία            62 0,40% 

Υηιή               61 0,40% 

Γαλία          59 0,38% 

Βελεδνπέια       58 0,38% 

Ννξβεγία           57 0,37% 

Πνξηνγαιία           55 0,36% 

θόπηα             51 0,33% 

Κνινκβία        49 0,32% 

Αιβαλία            48 0,31% 

Κίλα             47 0,31% 

Βνπιγαξία          41 0,27% 

Ρνπάληα           40 0,26% 

Καδαθζηάλ    37 0,24% 

Κόζηα Ρίθα           36 0,23% 

Παθηζηάλ            36 0,23% 

Ηνξδαλία             35 0,23% 

ηγθαπνύξε           35 0,23% 

Οπαιία               35 0,23% 

Πεξνύ              34 0,22% 

Κέλπα                32 0,21% 

Βνπιγαξία          29 0,19% 

Λνπμεκβνύξγν        29 0,19% 

Μπαγθιαληέο        28 0,18% 

Νηγεξία         28 0,18% 

Σατιάλδε         28 0,18% 
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Κξναηία         27 0,18% 

Κνξέα          27 0,18% 

Οπθξαλία           26 0,17% 

Οπγγαξία        24 0,16% 

Λεηνλία              24 0,16% 

Λίβαλν              24 0,16% 

Σζερία       21 0,14% 

Γεσξγία          20 0,13% 

Ηζξαήι         20 0,13% 

ανπδηθή Αξαβία         20 0,13% 

UAE                  19 0,12% 

Μνγγνιία           18 0,12% 

Νέα Εειαλδία          18 0,12% 

Αδεξκπατηδάλ    17 0,11% 

Καηάξ            17 0,11% 

Υνλγθ Κνλγθ            16 0,10% 

Μνλαθό            16 0,10% 

Νεπάι             16 0,10% 

ινβαθία        16 0,10% 

Νόηηα Κνξέα 16 0,10% 

Μπαρξέηλ           15 0,10% 

ινβελία        15 0,10% 

Σαηβάλ            15 0,10% 

Γθάλα               14 0,09% 

Πνπέξην Ρίθν          14 0,09% 

Σπλεζία           14 0,09% 

Ληζνπαλία           13 0,08% 

Παλακάο              13 0,08% 

ξη Λάλθα            13 0,08% 

Σδακάηθα          12 0,08% 

Κόζζνβν               12 0,08% 

Οπγθάληα             12 0,08% 

Σξηληληάλη θαη Σακπάθν  11 0,07% 

Οπξνπγνπάε       11 0,07% 

Δθνπαδόξ           10 0,06% 

Αηζηνπία           10 0,06% 

Ηζιαλδία      10 0,06% 

Κνπβέηη            10 0,06% 

Βνζλία       10 0,06% 

Πίλαθαο 11.2.: Οη ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ δειώζεθαλ σο ηόπνη δηακνλήο από ηνπο ρξήζηεο 

κε ζπρλόηεηα από δέθα θαη πάλσ. 

 

Αληίζηνηρα απφ απηνχο πνπ δειψλνπλ θάπνηα ηνπνζεζία ζην εμσηεξηθφ, 2981 

ρξήζηεο (19,37%) πξνέξρνληαη απφ ηηο Ζ.Π.Α, 2507 (16,29%) απφ ηε Βξεηαλία, 800 

(5,20%) απφ ηελ Κχπξν, 742 (4,82%) απφ ηελ Γεξκαλία, ελψ αθνινπζεί κεηαμχ 

άιισλ ν Καλαδάο κε 609 (3,96%). 
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11.2.1. Δθαξκνγή ηεο  Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζώλ γηα 

ηελ εύξεζε ηνπ θεληξηθνύ ππξήλα ησλ ρξεζηώλ κε ηε 

κεγαιύηεξε επηξξνή 

ηελ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ αθνινπζνχκελσλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αλαξηήζεσλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνθηιψλ ηνπνζεζηψλ, ηεο εκεξνκελίαο αλνίγκαηνο 

ινγαξηαζκνχ (Joined Twitter Date), ηνπ αξηζκνχ ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο 27 ηεο κειέηεο, πνπ αθνινπζεί ν θάζε 

ρξήζηεο, ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζπλδέζεσλ (mentions/replies) γηα ην ηξίκελν γηα θάζε 

ρξήζηε ζηνπο νθηψ ινγαξηαζκνχο πνπ κειεηήζεθαλ ζε ηξηκεληαία βάζε θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ θάζε ρξήζηε κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο (ego networks) γηα ην ίδην ηξίκελν.  

Ζ επηινγή ησλ πην πάλσ κεηαβιεηψλ, αληαλαθιά ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο 

ζηελ κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ Twitter, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία, αιιά θαη απφ ηα επίπεδα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αλάιπζεο πνπ έρνπλ 

ηεζεί. Έηζη ε επηινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζπλδέζεσλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη 

απνθξίζεηο ηνπ ηξηκήλνπ, ηφζν ησλ ζπλνιηθψλ φζν θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ κφλν 

ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο (ego networks), απνηειεί θεληξηθφ ππιψλα ζην ζεκείν 

απηφ ηεο κειέηεο, θαζψο νη ελ ιφγσ δηαζπλδέζεηο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπδήηεζε πνπ πθίζηαηαη κέζα ζηα δίθηπα. Οη δείθηεο απηνί κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 

σο δηθηπαθνί δείθηεο, δηφηη καο δίλνπλ κηα γεληθή εηθφλα ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγψλ 

δηαζπλδέζεσλ, γεγνλφο πνπ ζε φξνπο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, ηζνδπλακεί κε 

ην ζπλνιηθφ άζξνηζκά ηεο θεληξηθφηεηαο βαζκνχ (degree centrality) πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ρξήζηεο κέζα ζε απηά. Παξφκνηα θαη ν δείθηεο ησλ επηκέξνπο 

ινγαξηαζκψλ απφ ηνπο 27 ινγαξηαζκνχο ηεο κειέηεο πνπ αθνινπζεί ν θάζε ρξήζηεο, 

είλαη ζεκαληηθφο γηαηί δείρλεη ην αλ θαη θαηά πφζν νη ρξήζηεο παξαθνινπζνχλ 

εθηεηακέλα ηνπο ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ή ελδηαθέξνληαη γηα 

νξηζκέλνπο κφλν απφ απηνχο.   

Απφ ηελ άιιε, νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο αθνινχζνπο, ηνπο 

αθνινπζνχκελνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνθηιψλ, 

αλαθέξνληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία σο ζεκαληηθνί δείθηεο κέηξεζεο ηεο επηξξνήο 

ελφο ινγαξηαζκνχ  (βιέπε παξάγξαθν 4.3.). Σέινο, ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο 

πξνθίι ζην Twitter, δείρλεη ηελ παιαηφηεηα ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα θαη 
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ρξεζηκνπνηείηαη θαη απηή απφ πνιιέο δηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη κνληέια εθηίκεζεο 

ηεο απφδνζεο. Ζ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ παξάγεη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 11.4. θαη 11.5., ελψ ζηνλ Πίλαθα 11.3. αλαθέξνληαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη πεξηγξαθέο ηνπο. 

 

 

 

Μεηαβιεηέο ηεο Αλάιπζεο Κύξησλ 

πληζησζώλ. 

                       

 

Πεξηγξαθή κεηαβιεηώλ. 

Αξηζκόο αθνινύζσλ (followers). Αθφινπζνη ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ ζην Twitter 

Αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ 

(followings). 

Αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο ππφ κειέηε ινγαξηαζκνχο 

Αξηζκόο αλαξηήζεσλ (tweets). Αλαξηήζεηο πνπ ν θάζε ρξήζηεο θάλεη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι ζην Twitter 

Αξηζκόο αγαπεκέλσλ (favorites). Πξνθίι ινγαξηαζκψλ πνπ νη ππφ κειέηε ινγαξηαζκνί 

ζεσξνχλ σο ηηο πην δεκνθηιήο ηνπνζεζίεο 

Ζκεξνκελία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ 

(Joined Twitter Date). 

Ζ εκεξνκελία αλνίγκαηνο ηνπ ππφ κειέηε 

ινγαξηαζκνχ ζην Twitter  

Αξηζκόο επηκέξνπο αθνινπζνύκελσλ 

ινγαξηαζκώλ. 

Ο αξηζκφο ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο 27 ηεο 

κειέηεο, πνπ αθνινπζεί ν θάζε ρξήζηεο 

πλνιηθόο αξηζκόο δηαζπλδέζεσλ κε 

βάζε ηηο αλαθνξέο θαη ηηο απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ησλ κειώλ ηνπ 

δηθηύνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ δηαζπλδέζεσλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο 

θαη ηηο απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ, γηα ην ηξίκελν γηα θάζε ρξήζηε ζηνπο νθηψ 

ινγαξηαζκνχο πνπ κειεηήζεθαλ ζε ηξηκεληαία βάζε. 

πλνιηθόο αξηζκόο δηαζπλδέζεσλ κε 

βάζε ηηο αλαθνξέο θαη ηηο απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνύ 

αλαθνξάο. 

Σν ζχλνιν δηαζπλδέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ θάζε ρξήζηε κε ηνπο ινγαξηαζκνχο 

αλαθνξάο (ego networks) 

           Πίλαθαο 11.3.: Οη νθηώ κεηαβιεηέο ηεο Αλάιπζεο Κύξησλ πληζησζώλ. 

 

πληζηώζα Πνζνζηό εξκελείαο ηεο δηαζπνξάο Αζξνηζηηθό πνζνζηό 

1 21,929 21,929 

2 17,020 38,949 

3 14,259 53,208 

               Πίλαθαο 11.4.: Πνζνζηό ηεο δηαζπνξάο πνπ εξκελεύεη ε θάζε ζπληζηώζα. 
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Μεηαβιεηέο 

πληζηώζεο 

1 2 3 

Αξηζκόο αθνινπζνύκελσλ 

(followings). 
,932 ,061 -,007 

Αξηζκόο αθνινύζσλ (followers). ,932 ,059 ,013 

Αξηζκόο αλαξηήζεσλ (tweets). ,125 ,752 ,053 

Αξηζκόο αγαπεκέλσλ (favorites). -,015 ,712 -,169 

Ζκεξνκελία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνύ 

(Joined Twitter Date). 
-,020 -,388 -,178 

Αξηζκόο επηκέξνπο αθνινπζνύκελσλ 

ινγαξηαζκώλ. 
-,019 ,069 ,669 

πλνιηθόο αξηζκόο δηαζπλδέζεσλ κε 

βάζε ηηο αλαθνξέο θαη ηηο απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ησλ κειώλ ηνπ 

δηθηύνπ. 

-,005 ,324 ,583 

πλνιηθόο αξηζκόο δηαζπλδέζεσλ κε 

βάζε ηηο αλαθνξέο θαη ηηο απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνύ 

αλαθνξάο. 

,026 -,151 ,539 

*Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax κε θαλνληθνπνίεζε Kaiser. 

Πίλαθαο 11.5.: Οη ηξεηο ζπληζηώζεο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε κία. 

 

Ζ κέζνδνο απνδίδεη ηξεηο ζπληζηψζεο. ηελ πξψηε εληάζζνληαη ν αξηζκφο 

ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ, ζηελ δεχηεξε ν αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ, 

ν αξηζκφο ησλ αγαπεκέλσλ θαη ε εκεξνκελία αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην 

Twitter, ελψ ζηελ ηξίηε ζπληζηψζα ηνπνζεηνχληαη ν αξηζκφο ησλ ππφ κειέηε 

ινγαξηαζκψλ πνπ αθνινπζεί ν θάζε ρξήζηεο, ην ζχλνιν ησλ δηαζπλδέζεσλ κε βάζε 

ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο γηα ην ηξίκελν θαη γηα θάζε ρξήζηε ζηνπο επηιεγκέλνπο 

θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ν αξηζκφο εμ‟ απηψλ (ησλ δηαζπλδέζεσλ) πνπ 

αλαθέξνληαη ζε αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο πνπ έγηλαλ απφ θαη πξνο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο (ego networks). 

Απφ ηνλ Πίλαθα 11.4., βιέπνπκε φηη νη ηξεηο θχξηεο ζπληζηψζεο εξκελεχνπλ 

ην 53,208% ηεο δηαζπνξάο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο Αλάιπζεο Κχξησλ 

πληζησζψλ. Έηζη ζεσξψληαο ην 50% σο ην κηθξφηεξν απνδεθηφ πνζνζηφ γηα ηελ 

εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο κεζφδνπ, απνδερφκαζηε ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε κέζνδνο. Γηαπηζηψλνπκε επίζεο φηη ε πξψηε ζπληζηψζα εξκελεχεη ην 

21,929% ηεο δηαζπνξάο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ, ε δεχηεξε εξκελεχεη ην 17,020% 

θαη ε ηξίηε ην 14,259%. 
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ηελ πξψηε ζπληζηψζα, νη κεηαβιεηέο ησλ αθνινχζσλ θαη ησλ 

αθνινπζνχκελσλ, αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ θάζε ρξήζηε. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη κεηαβιεηέο ηεο πξψηεο 

ζπληζηψζαο απνηεινχλ ηηο θνξπθέο ηνπ γξαθήκαηνο ησλ επηκέξνπο δηθηχσλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζεσξνχκε φηη ε ζπληζηψζα απηή αλαθέξεηαη ζην δίθηπν. 

ηελ δεχηεξε ζπληζηψζα, νη κεηαβιεηέο ησλ αλαξηήζεσλ, ησλ δεκνθηιψλ θαη ηεο 

εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ ζην Twitter, αλαθέξνληαη ζηε δηαθίλεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζε θάζε δίθηπν θαη ην πφζν ελεξγφο είλαη ν θάζε ρξήζηεο. 

πλεπψο ε ζπληζηψζα απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξάγνληαο πνπ αθνξά ζηε 

δπλακηθή ελφο δηθηχνπ. Σέινο, ε ηξίηε ζπληζηψζα αθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο , φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηηο επηκέξνπο 

δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ησλ δηθηχσλ είηε ζπλνιηθά, είηε κφλν κε ηα δίθηπα 

αλαθνξάο (ego networks) θαη ηε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηνλ αξηζκφ ησλ επηκέξνπο ππφ 

κειέηε δηθηχσλ πνπ ζπκκεηέρεη ν θάζε ρξήζηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη κεηαβιεηέο 

ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο ζπληζηψζαο αθνξνχλ ζηα επηκέξνπο δίθηπα ησλ 

ρξεζηψλ, ελψ απηέο ηεο ηξίηεο ζπληζηψζαο αλαθέξνληαη ζηελ επηθνηλσλία ζπλνιηθά 

(αξηζκφο αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ) πνπ αλαπηχζζεη ν θάζε ρξήζηεο κε ηνπο ππφ 

κειέηε ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (απηνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηξηκεληαία θαηαγξαθή), θαζψο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δηθηχσλ πνπ απηφο αθνινπζεί 

απφ ηα 27 ππφ δηεξεχλεζε. πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δχν 

πξψηεο ζπληζηψζεο αθνξνχλ εζσηεξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ γηα θάζε ρξήζηε, ελψ 

ε ηξίηε έρεη λα θάλεη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θάζε ρξήζηε ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ σο ινγαξηαζκφο αλαθνξάο (ego) κε ηνπο ππφ κειέηε ινγαξηαζκνχο.  

Υαξαθηεξίδνληαο ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο αλάινγα κε ηηο πην πάλσ ηδηφηεηεο, ζε 

έλα επφκελν ζηάδην θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληζησζψλ (factor scores) πνπ ν 

θάζε έλαο απφ ηνπο ρξήζηεο ιακβάλεη γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο. Απφ 

ηελ ζεσξία γλσξίδνπκε φηη νη ηηκέο απηέο έρνπλ κέζν φξν 0 θαη ηππηθή απφθιηζε ίζε 

κε ηε κνλάδα. Έηζη αλ θάπνηνο απφ ηνπο 107107 ππφ δηεξεχλεζε ρξήζηεο εκθαλίδεη 

ζε κία ηνπιάρηζην απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ κνλάδα, ηφηε ε 

ελ ιφγσ ηηκή εθιακβάλεηαη σο αθξαία. πλνιηθά θαηαγξάθνληαη 11717 

(αληηζηνηρνχλ ζην 10,94% ηνπ ζπλφινπ ησλ 107107 ρξεζηψλ) ηέηνηνη ρξήζηεο, πνπ 

ζεσξνχκε φηη ζπγθξνηνχλ έλαλ βαζηθφ αλνηθηφ θεληξηθφ ππξήλα απφ απηνχο πνπ 
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εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. Ο Πίλαθαο 11.6. απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζθνξ πάλσ απφ έλα, ζε κία, δχν, ηξεηο ή θακία ζπληζηψζα. 

Αξηζκφο 

ζπληζησζψλ 

πρλφηεηα Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

,00 95390 89,1 89,1 

1,00 10732 10,0 99,1 

2,00 966 ,9 100,0 

3,00 19 ,0 100,0 

χλνιν 107107 100,0  

           Πίλαθαο 11.6.: Factor scores άλσ ηεο κνλάδαο, γηα θάζε έλαλ από  ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο.   

 

Παξαηεξνχκε φηη 10732 άηνκα εκθαλίδνπλ ηηκέο πάλσ απφ 1 ζε κία κφλν 

ζπληζηψζα, ελψ ν αξηζκφο κεηψλεηαη δξακαηηθά ζε 966 γηα απηνχο πνπ εκθαλίδνπλ 

αλάινγεο ηηκέο ζε δχν ζπληζηψζεο θαη ζε κφιηο 19 γηα απηνχο πνπ εκθαλίδνπλ 

αληίζηνηρεο ηηκέο ζε ηξεηο. Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 11.7. κε ηελ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ 

αλά ζπληζηψζα κε ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ έλα. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο 

ζπλνιηθέο ζπρλφηεηεο, ε ηξίηε ζπληζηψζα είλαη απηή πνπ πεξηέρεη ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ρξεζηψλ κε αθξαίεο ηηκέο (ζπλνιηθά 7942 ρξήζηεο). Αθνινπζεί ε δεχηεξε 

ζπληζηψζα κε 4325 ρξήζηεο θαη ε πξψηε κε 454. Απφ ηα επξήκαηα ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ε ζπληζηψζα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ηνπ θάζε ρξήζηε, φπσο πεξηγξάθεθε πην πάλσ, δίλεη θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ πξψηνπ θεληξηθνχ ππξήλα. 

 

πληζηώζεο Μέιε κε factor scores >1 

πληζηψζα 1 454 

πληζηψζα 2 4325 

πληζηψζα 3 7942 

Πίλαθαο 11.7.: Καηαλνκή ησλ αθξαίσλ ηηκώλ (πάλσ από κνλάδα) 

αλά ζπληζηώζα. 

 

 

 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

263 
 

11.2.2. Γηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ αλνηρηνύ ππξήλα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππόινηπνπο ρξήζηεο 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ζηαηηζηηθά νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα ησλ 11717 αηφκσλ, ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ππξήλα, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ππφ κειέηε 107107 ρξεζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11.8. 

πνπ αθνινπζεί. Ο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο, ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο 

θαη ηηο ζπλνιηθέο ηηκέο γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ πνπ 

πξνεγήζεθε, ζηηο ηξεηο ππν-νκάδεο ρξεζηψλ.   

 

 Υξήζηεο εθηόο 

αλνηρηνύ θεληξηθνύ 

ππξήλα (95390) 

Υξήζηεο ηνπ θεληξηθνύ 

αλνηρηνύ ππξήλα ησλ 

11717 ρξεζηώλ 

ύλνιν ησλ 107107 

ρξεζηώλ 

 Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζνο όξνο Σππηθή 

απόθιηζε 

ύλνιν δηαζπλδέζεσλ 

κε βάζε ηηο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο 

,23 1,117 5,58 31,600 ,82 10,636 

ύλνιν δηαζπλδέζεσλ 

κε βάζε ηηο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο ησλ 

ινγαξηαζκώλ αλαθνξάο 

0,00 0,000 ,04 ,316 ,00 ,105 

Αξηζκόο ησλ επηκέξνπο 

από ηνπο 

27ινγαξηαζκνύο πνπ 

παξαθνινπζεί ν Κάζε 

ρξήζηεο 

1,48 ,869 4,95 3,183 1,86 1,718 

Αξηζκόο 

αθνινπζνύκελσλ 

(Followed)  

294,43 526,980 2556,29 24315,107 541,87 8088,141 

Αξηζκόο αθνινύζσλ 

(Followers) 
167,93 846,933 4542,99 54016,540 646,54 17935,204 

Αξηζκόο αλαξηήζεσλ 

(Tweets) 
391,19 1073,888 6894,62 17914,090 1102,64 6344,420 

Αξηζκόο αγαπεκέλσλ 

(Favorites) 
29,32 120,851 758,67 2720,736 109,11 935,180 

Ζκεξνκελία αλνίγκαηνο 

ινγαξηαζκνύ ζην 

Twitter (Joined Twitter 

Date (UTC)) 

06-JUN-

2011 
- 

06-SEP-

2010 
- 

07-MAY-

2011 
- 

Ύπαξμε θεληξηθνύ 

ηζηόηνπνπ από ηνλ 

ρξήζηε 

,2611 ,43923 ,4673 ,49895 ,2836 ,45077 

Πίλαθαο 11.8.: Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ ησλ ρξεζηώλ ζε ζρέζε 

κε ηηο 8 ππό κειέηε κεηαβιεηέο.
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Οη ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα ησλ 11717 αηφκσλ, εκθαλίδνπλ 

κέζν φξν δηαζπλδέζεσλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο ζπλνιηθέο 

αλαξηήζεηο ηνπ δηθηχνπ  5,58, ηε ζηηγκή πνπ νη ρξήζηεο πνπ κέλνπλ εθηφο ππξήλα 

έρνπλ κέζν φξν 0,23 θαη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ 0,82. Χζηφζν δελ ππάξρνπλ 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ, ζε φ,ηη αθνξά 

ζηηο δηαζπλδέζεηο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο (ego networks), θαζψο νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηξηψλ είλαη 

θνληά ζην 0. Παξφια απηά πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ πνπ αθνινπζεί ν θάζε ρξήζηεο, κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα λα παξαθνινπζνχλ θαηά κέζν φξν 4,95 ινγαξηαζκνχο, 

ηε ζηηγκή πνπ νη ρξήζηεο εθηφο θεληξηθνχ ππξήλα παξαθνινπζνχλ θαηά κέζν φξν 

1,48 θαη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ 1,86.  

Ζ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ αθνινπζνπκέλσλ 

θαη αθνινχζσλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. Έηζη νη ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ 

ππξήλα ησλ 11717 ρξεζηψλ αθνινπζνχλ θαηά κέζν φξν 2556,29 ρξήζηεο θαη 

αθνινπζνχληαη απφ 4542,99, νη ρξήζηεο εθηφο ηνπ ππξήλα, αθνινπζνχλ θαηά κέζν 

φξν 294,43 θαη αθνινπζνχληαη απφ 167,93, ελψ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ αθνινπζνχλ 

541,87 θαηά κέζν φξν ρξήζηεο θαη αθνινπζνχληαη απφ 646,54.  

Αληίζηνηρα, νη αλαξηήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ 

θεληξηθνχ ππξήλα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο θαηά κέζν φξν (6894,62), ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαξηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ απνκέλνπλ εθηφο ππξήλα (391,19), αιιά θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ (1102,64). ε φ,ηη αθνξά ηα δεκνθηιή, νη ρξήζηεο εληφο 

αλνηρηνχ ππξήλα έρνπλ θαηά κέζν φξν 758,67, νη ρξήζηεο εθηφο ππξήλα 29,32 θαη ην 

ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ 109,11. Σέινο, νη ρξήζηεο ηνπ ππξήλα παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν 

φξν παιαηφηεξε εκεξνκελία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ ζην Twitter (06-9-2010), 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ρξήζηεο εθηφο ππξήλα θαη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ (06-6-2011θαη 

07-5-2011 αληίζηνηρα). Ζ ζπλνπηηθή απεηθφληζε ησλ πην πάλσ επξεκάησλ, 

απεηθνλίδεηαη ζηα ρήκαηα 11.1. θαη 11.2. πνπ αθνινπζνχλ. 
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ρήκα 11.1.: Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ππξήλα, ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο εθηόο 

ππξήλα ζε ό,ηη αθνξά ην ζύλνιν ησλ δηαζπλδέζεσλ, ην ζύλνιν ην δηαζπλδέζεσλ κε ηα 

δίθηπα αλαθνξάο θαη ηνλ αξηζκό ησλ επηκέξνπο αθνινπζνύκελσλ ινγαξηαζκώλ.  

 

 
ρήκα 11.2.: Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ππξήλα, ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο εθηόο 

ππξήλα ζε ό,ηη αθνξά ην ζύλνιν ησλ αθνινπζνύκελσλ, ησλ αθνινύζσλ, ησλ 

αλαξηήζεσλ θαη ησλ αγαπεκέλσλ. 
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πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα, ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο εθηφο ππξήλα 

θαη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ, ζηηο επηά απφ ηηο νθηψ ππφ κειέηε κεηαβιεηέο. Έηζη νη 

ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα θάλνπλ θαηά κέζν φξν 5,35 (5,58-0,23) 

πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο εθηφο ππξήλα (24,26 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο (5,58/0,23)), αθνινπζνχλ θαηά κέζν φξν 3,34 πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

ππφ κειέηε ινγαξηαζκνχο, αθνινπζνχλ πεξίπνπ 2261,86 πεξηζζφηεξνπο θαηά κέζν 

φξν ρξήζηεο (8,68 θνξέο πεξηζζφηεξνπο), ελψ αθνινπζνχληαη πεξίπνπ απφ 4375,06 

θαηά κέζν φξν παξαπάλσ ρξήζηεο (27,05 θνξέο πεξηζζφηεξνπο).  

Σεξάζηηεο επίζεο είλαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηηο αλαξηήζεηο, κε 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα λα θάλνπλ θαηά κέζν φξν 6503,43 

αλαξηήζεηο πεξηζζφηεξεο (17,62 θνξέο πεξηζζφηεξεο) ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο 

εθηφο ππξήλα. Χο πξνο ηα αγαπεκέλα, νη ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα 

έρνπλ 729,35 θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξεο επηινγέο (25,86 θνξέο πεξηζζφηεξεο) ζε 

ζρέζε κε απηνχο εθηφο ππξήλα. Σέινο νη πην παιηνί ρξήζηεο ηνπ Twitter είλαη απηνί 

εληφο ηνπ αλνηθηνχ θεληξηθνχ ππξήλα, θαζψο θαηά κέζν φξν έρνπλ αλνίμεη 

ινγαξηαζκφ 10 κήλεο λσξίηεξα απφ απηνχο πνπ έκεηλαλ εθηφο ππξήλα. Πάλησο δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά ησλ ρξεζηψλ ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζε φ,ηη αθνξά ην κέζν φξν ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, πνπ έγηλαλ 

ζην ηξίκελν αλαθνξάο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ  ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο (ego networks) 

πνπ επηιέρηεθαλ (κφιηο 0,04 αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο παξαπάλσ). Όπσο είλαη 

θπζηθφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ παξνπζηάδεη ειαθξψο κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο 

ζηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο, ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο εθηφο ππξήλα, δηφηη ζε απηνχο 

αζξνίδνληαη θαη νη κέζνη φξνη ησλ ρξεζηψλ ηνπ αλνηρηνχ ππξήλα.  

Μία αθφκα ηδηφηεηα πνπ εξεπλάηαη, είλαη ε χπαξμε θεληξηθνχ ηζηφηνπνπ απφ 

ηνπο ρξήζηεο ησλ 27 ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

θαηαγξάθεηαη εάλ νη ρξήζηεο δειψλνπλ θάπνηα επίζεκε ηζηνζειίδα πνπ ηνπο αθνξά 

ή φρη. Έηζη ην 46,73% ησλ ρξεζηψλ ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα δειψλεη ηελ 

χπαξμε ηζηνζειίδαο. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο ρξήζηεο εθηφο ππξήλα είλαη 

26,11% θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ 28,36%. Βιέπνπκε φηη θαη ζε απηήλ ηελ 

ηδηφηεηα, πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ, νη ρξήζηεο 

ηνπ ππξήλα παξνπζηάδνπλ αηζζεηά κεγαιχηεξν κέζν φξν (ζρεδφλ 20% παξαπάλσ). 
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Απηφ ζε ζρέζε θαη κε ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο, εληζρχεη ηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα 

πην δξαζηήξηνπο θαη ελεξγνχο δηαδηθηπαθά ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο εθηφο 

ππξήλα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 11.3. πνπ αθνινπζεί. 

 

 

ρήκα 11.3.: Πνζνζηά απηώλ πνπ δειώλνπλ ηελ ύπαξμε ηζηνζειίδαο, αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο ρξεζηώλ. 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 11.9. πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο νθηψ ππφ 

κειέηε κεηαβιεηέο. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ πςεινχο ζεηηθνχο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ζηελ νκνηνκνξθία ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ (αχμεζε κέζσλ φξσλ θαζψο πεξλάκε απφ ηνπο 

ρξήζηεο εθηφο ππξήλα ζην ζχλνιφ ησλ ρξεζηψλ θαη απφ εθεί ζηνπο ρξήζηεο εληφο 

ππξήλα, ζηηο επηά απφ ηηο νθηψ κεηαβιεηέο) (βιέπε πίλαθα 11.8.).  

 Υξήζηεο εθηόο 

αλνηρηνύ θεληξηθνύ 

ππξήλα (Μέζνη όξνη) 

Υξήζηεο εληόο 

αλνηρηνύ θεληξηθνύ 

ππξήλα (Μέζνη όξνη) 

Υξήζηεο εληόο 

αλνηρηνύ θεληξηθνύ 

ππξήλα (Μέζνη όξνη) 

,836
**

  

ύλνιν ρξεζηώλ 

(Μέζνη όξνη) 
,994

**
 ,893

**
 

Πίλαθαο 11.9.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson γηα ηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο νθηώ ππό 

κειέηε κεηαβιεηέο. 

Χριςτεσ εντόσ 
πυρινα 

46%
Χριςτεσ εκτόσ 

πυρινα 
26%

φνολο χρθςτϊν 
28%
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11.2.3 Γηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 27 

ινγαξηαζκώλ ζηηο ηξεηο νκάδεο ρξεζηώλ 

ηνλ Πίλαθα 11.10., απεηθνλίδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ 

θάζε έλαλ απφ ηνπο 27 ππφ εμέηαζε ινγαξηαζκνχο, ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ.  Ζ ζηήιε κε ηνπο κέζνπο φξνπο, αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

θάζε ινγαξηαζκνχ πνπ απνηεινχλ ρξήζηεο ηεο θαηεγνξίαο. ηνλ πίλαθα 

εκθαλίδνληαη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο, θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο ηηκέο. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα ην 73,3% ησλ ρξεζηψλ ηνπ ππξήλα αθνινπζνχλ θαη ηνλ πξσζππνπξγφ, 

ην 60,38% αθνινπζεί θαη ηελ Αζηπλνκία, ην 54,86% θαη ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, 

ην 54,71% θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θηι. Αληίζηνηρα εκθαλίδνληαη θαη ηα 

πνζνζηά ησλ ρξεζηψλ εθηφο ππξήλα θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ. 

 Υξήζηεο εθηόο αλνηρηνύ θεληξηθνύ 

ππξήλα (95390) 
Κεληξηθόο αλνηρηόο ππξήλαο ησλ 

11717 ρξεζηώλ 
ύλνιν ησλ 107107 ρξεζηώλ  

Λνγαξηαζκόο 

Twitter 

Πνζνζηφ 

επί ηηο % 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Άζξνηζκα Πνζνζηφ 

επί ηηο % 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Άζξνηζκα Πνζνζηφ 

επί ηηο % 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Άζξνηζκα 

Αθηνθπιαθή 0,79% ,08844 752,00 6,57% ,24780 770,00 1,42% ,11836 1522,00 

Γηαύγεηα 0,80% ,08926 766,00 12,72% ,33317 1490,00 2,11% ,14360 2256,00 

Digital Greece 0,22% ,04732 214,00 2,18% ,14620 256,00 0,44% ,06610 470,00 

Digital Plan 0,30% ,05468 286,00 3,86% ,19259 452,00 0,69% ,08273 738,00 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε 

0,05% ,02123 43,00 0,29% ,05379 34,00 0,07% ,02680 77,00 

Δ.Π. Φεθηαθή 

ύγθιεζε 
0,01% ,01167 13,00 0,09% ,03063 11,00 0,02% ,01497 24,00 

Γ.Γ. Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο 
0,01% ,00971 9,00 0,09% ,03063 11,00 0,02% ,01366 20,00 

Γ.Γ. Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο 
0,04% ,01915 35,00 0,35% ,05905 41,00 0,07% ,02663 76,00 

Γ.Γ Νέαο Γεληάο 1,05% ,10186 1000,00 11,88% ,32357 1392,00 2,23% ,14777 2392,00 

Γ.Γ. 

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ 

0,45% ,06668 426,00 2,62% ,15974 307,00 0,68% ,08245 733,00 

Γξαθείν Σύπνπ 

ηεο Βνπιήο 
0,19% ,04304 177,00 2,82% ,16569 331,00 0,47% ,06871 508,00 

Διιεληθή 

Κπβέξλεζε 
9,96% ,29950 9502,00 54,86% ,49765 6428,00 14,87% ,35584 15930,00 

Διιεληθή 

Αζηπλνκία 
25,53% ,43602 24347,00 60,38% ,48912 7075,00 29,34% ,45532 31422,00 

Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηώλ 

0,00% ,00324 1,00 0,07% ,02612 8,00 0,01% ,00917 9,00 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο 
1,82% ,13372 1737,00 30,51% ,46047 3575,00 4,96% ,21712 5312,00 

Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ 
13,81% ,34503 13174,00 54,71% ,49780 6410,00 18,29% ,38656 19584,00 

Τπνπξγείν Τγείαο 0,79% ,08839 751,00 7,94% ,27033 930,00 1,57% ,12430 1681,00 

Τπνπξγείν 0,01% ,00793 6,00 0,04% ,02065 5,00 0,01% ,01013 11,00 
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Πίλαθαο 11.10.: Αλάιπζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 27 ππό κειέηε ινγαξηαζκώλ ζηηο ηξεηο 

νκάδεο ρξεζηώλ. 

 

Οη ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ παξνπζηάδνπλ πςειφ ζεηηθφ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο θαη γηα ηνπο 27 θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην Twitter, ηφζν κεηαμχ 

ηνπο, φζν θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ ηνπ θαζελφο. Απφ απηφ ζπλεπάγεηαη φηη 

φζνπο πεξηζζφηεξνπο αθνινχζνπο έρεη ν θάζε ινγαξηαζκφο, ηφζν απμάλεηαη ε 

πηζαλφηεηα πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηφζν ηνπ ππξήλα φζν θαη ησλ ρξεζηψλ εθηφο 

απηνχ, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ, λα ηνλ αθνινπζνχλ. Οη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11.11. πνπ αθνινπζεί. 

 

 Υξήζηεο εθηόο αλνηρηνύ 

θεληξηθνύ ππξήλα 

(Μέζνη όξνη) 

Υξήζηεο εληόο αλνηρηνύ 

θεληξηθνύ ππξήλα (Μέζνη 

όξνη) 

Υξήζηεο εληόο αλνηρηνύ 

θεληξηθνύ ππξήλα (Μέζνη όξνη) 
,836

**
  

ύλνιν ρξεζηώλ (Μέζνη όξνη) ,994
**

 ,893
**

 

(*:p<0.05, **:p<0.01) 

Πίλαθαο 11.11.: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο 27 ππό κειέηε ινγαξηαζκνύο Twitter, ηόζν αλακεηαμύ ηνπο, όζν 

θαη κε ηνλ αξηζκό ησλ αθνινύζσλ (followers) ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ. 

 

 

 

Οηθνλνκηθώλ 

Τπνπξγείν 

Παηδείαο 
1,05% ,10201 1003,00 6,67% ,24958 782,00 1,67% ,12802 1785,00 

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 
1,63% ,12644 1550,00 15,46% ,36158 1812,00 3,14% ,17438 3362,00 

Open 

Government 
4,04% ,19699 3857,00 40,25% ,49042 4716,00 8,01% ,27137 8573,00 

Πξσζππνπξγόο 50,54% ,49997 48204,00 73,30% ,44239 8589,00 53,03% ,49908 56793,00 

Ππξνζβεζηηθή 10,71% ,30922 10213,00 46,27% ,49863 5422,00 14,60% ,35310 15635,00 

πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε 
1,07% ,10266 1016,00 6,71% ,25017 786,00 1,68% ,12862 1802,00 

Startup Greece 4,50% ,20740 4296,00 14,84% ,35553 1739,00 5,64% ,23060 6035,00 

Visit Greece 18,95% ,39192 18076,00 39,52% ,48890 4630,00 21,20% ,40874 22706,00 

πλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαισηή 
0,02% ,01448 20,00 0,15% ,03917 18,00 0,04% ,01883 38,00 
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11.2.4 Οη θνηλνί ρξήζηεο πνπ κνηξάδνληαη νη 

ινγαξηαζκνί 

ην ηειηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ηνπο αθνινχζνπο ηνπ αλνηρηνχ 

θεληξηθνχ ππξήλα ησλ 11717 ρξεζηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Αλάιπζε Κπξίσλ 

πληζησζψλ, επηρεηξείηαη κε ηε ρξήζε ελφο πίλαθα γεηηλίαζεο ή αληηζηνίρεζεο, λα 

πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ ησλ 27 ηεο 

αλάιπζεο, πνπ αθνινπζεί θάζε έλαλ απφ ηνπο ππφινηπνχο ινγαξηαζκνχο. Ο Πίλαθαο 

11.12. πνπ αθνινπζεί, πξνθχπηεη απφ ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα γεηηλίαζεο πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ 107107 ππφ κειέηε 

ρξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα γηα ηνπο 11717 ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα. 

Οη δχν πίλαθεο γεηηλίαζεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 107107 θαη ηνπο 11717 ρξήζηεο, 

παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζεο (Πίλαθεο Π.2 θαη Π.3). Έηζη γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ αξρηθφ πίλαθα ησλ 107107 ρξεζηψλ, ν ινγαξηαζκφο ηεο Γηαχγεηαο 

κνηξάδεηαη κε απηφλ ηεο Αθηνθπιαθήο 215 θνηλνχο αθνινχζνπο. Οη θνηλνί ρξήζηεο 

ησλ δχν ινγαξηαζκψλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 11717 ρξεζηψλ ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ 

ππξήλα αλέξρνληαη ζε 215. Άξα ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηεο Αθηνθπιαθήο ζηνλ 

αλνηρηφ θεληξηθφ ππξήλα πνπ αθνινπζεί ηελ Γηαχγεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ είλαη 97%.  Αληηζηνίρσο ην πνζνζηφ ηεο Αθηνθπιαθήο ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα πνπ αθνινπζεί ηελ Φεθηαθή Διιάδα (Digital Greece), 

είλαη 100% θνθ.  

Ο Πίλαθαο 11.12. πνπ πξνθχπηεη είλαη ζπκκεηξηθφο σο πξνο ηελ θχξηα 

δηαγψλην. Ζ ηειεπηαία ζεηξά πνπ είλαη ίδηα κε ηελ ηειεπηαία ζηήιε, αλαθέξεηαη ζην 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, πνπ είλαη θαη ρξήζηεο 

ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην 51% ησλ ρξεζηψλ ηεο 

Αθηνθπιαθήο, είλαη ρξήζηεο θαη ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα, ην 66% ησλ 

ρξεζηψλ ηεο Φεθηαθήο Διιάδαο (digital Greece), είλαη ρξήζηεο θαη ηνπ ππξήλα θνθ.  

Απφ ηνλ πίλαθα γεηηλίαζεο πξνθχπηεη φηη νη ινγαξηαζκνί κνηξάδνληαη θνηλνχο 

αθνινχζνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλνηρηνχ θεληξηθνχ ππξήλα, θαηά κέζν φξν ζε 

πνζνζηφ 82,70%. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο πθίζηαηαη πςειφ πνζνζηφ επηθάιπςεο 

αλάκεζα ζηνπο 27 ινγαξηαζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ ππξήλα.  

ηνλ Πίλαθα 11.13. παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ πνζνζηνχ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ πνπ αλήθνπλ θαη ζηνλ αλνηρηφ θεληξηθφ ππξήλα, θαζψο θαη ην 
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πνζνζηφ απφ απηνχο πνπ αθνινπζεί θαη θάπνηνλ ή θάπνηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο 26 

ινγαξηαζκνχο. 
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Πίλαθαο 11.12: Πνζνζηά ησλ ρξεζηώλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ εληόο ππξήλα, πνπ είλαη ρξήζηεο θαη ησλ άιισλ ινγαξηαζκώλ.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ύλνιν 

1.Αθηνθπιαθή 
 97 100 100 

10
0 

0 0 100 98 94 98 89 60 100 94 85 99 100 98 96 93 81 64 90 94 88 100 51 

2. Γηαύγεηα 97  94 96 67 100 100 100 93 88 96 89 88 100 94 93 92 100 88 93 88 85 91 91 91 90 100 66 

3.Digital Greece 
100 94  88 

10

0 
83 100 100 98 90 83 92 91 100 98 95 98 0 95 96 89 86 93 94 84 86 100 55 

4. Digital plan 100 96 88  85 78 100 100 92 86 100 91 91 100 85 97 94 0 88 95 92 83 97 96 70 91 80 61 

5. Δ.Π. Δθπαίδεπζε-

Γηα Βίνπ Μάζεζε 
100 67 100 85  0 67 0 67 100 100 100 85 0 95 88 50 0 58 95 95 84 100 86 79 87 0 44 

6. Δ.Π. Φεθηαθή 

ύγθιηζε 
0 100 83 78 0  100 0 83 100 100 82 67 100 100 100 100 0 100 86 82 75 67 100 70 60 0 46 

7. Γ.Γ. Γηα βίνπ 

Μάζεζεο 
0 100 100 100 67 100  0 75 100 100 100 86 100 100 100 0 0 100 100 100 100 83 100 100 100 0 55 

8. Γ.Γ. Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο 
100 100 100 100 0 0 0  90 80 87 86 82 100 88 95 100 100 100 100 92 77 95 100 57 85 100 54 

9. Γ.Γ. Νέαο Γεληάο 98 93 98 92 67 83 75 90  93 99 88 88 100 95 90 92 100 74 91 90 83 90 87 79 81 100 58 

10. Γ.Γ. Πιεξνθ. 

πζηεκάησλ 
94 88 90 86 

10

0 
100 100 80 93  95 81 80 100 89 89 96 100 91 86 79 73 85 85 79 86 100 42 

11. Γξαθείν Σύπνπ 
Βνπιήο 

98 96 83 100 
10
0 

100 100 87 99 95  89 84 100 95 87 97 0 94 100 94 79 92 95 96 95 100 65 

12. Κπβέξλεζε 
89 89 92 91 

10

0 
82 100 86 88 81 89  63 100 88 69 86 100 85 85 76 52 76 81 78 76 100 40 

13. Αζηπλνκία 60 88 91 91 85 67 86 82 88 80 84 63  100 87 60 87 75 79 87 78 39 45 74 75 67 87 23 

    14. Τπεξεζία Αλάπηπμεο 
Πιεξνθνξηώλ 

100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 86 100 0 89 

15. Τπ. Αλάπηπμεο 94 94 98 85 95 100 100 88 95 89 95 88 87 100  86 96 100 93 88 90 80 91 95 80 88 100 67 

16. Τπ. Δμσηεξηθώλ 85 93 95 97 88 100 100 95 90 89 87 69 60 100 86  89 33 81 89 81 51 71 83 73 57 92 33 

17. Τπ. Τγείαο 99 92 98 94 50 100 0 100 92 96 97 86 87 100 96 89  100 86 92 91 79 90 90 88 87 100 55 

18. Τπ. Οηθνλνκηθώλ 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 75 0 100 33 100  100 100 100 50 100 0 100 0 0 45 

19. Τπ. Παηδείαο 98 88 95 88 58 100 100 100 74 91 94 85 79 100 93 81 86 100  91 87 76 88 87 81 79 100 44 

20. Τπ. Πεξηβάιινληνο 96 93 96 95 95 86 100 100 91 86 100 85 87 100 88 89 92 100 91  88 78 89 92 82 85 100 54 

21. Open Government 93 88 89 92 95 82 100 92 90 79 94 76 78 100 90 81 91 100 87 88  69 86 86 81 85 92 55 

22. Πξσζππνπξγόο 81 85 86 83 84 75 100 77 83 73 79 52 39 100 80 51 79 50 76 78 69  58 71 61 56 70 15 

23. Ππξνζβεζηηθή 
64 91 93 97 

10
0 

67 83 95 90 85 92 76 45 100 91 71 90 100 88 89 86 58  84 82 75 91 35 

24. πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε 
90 91 94 96 86 100 100 100 87 85 95 81 74 100 95 83 90 0 87 92 86 71 84  86 81 62 44 

25. Start up Greece 94 91 84 70 79 70 100 57 79 79 96 78 75 86 80 73 88 100 81 82 81 61 82 86  52 100 29 

26. Visit Greece 88 90 86 91 87 60 100 85 81 86 95 76 67 100 88 57 87 0 79 85 85 56 75 81 52  85 20 

27. πλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαισηή 
100 100 100 80 0 0 0 100 100 100 100 100 87 0 100 92 100 0 100 100 92 70 91 62 100 85  47 

ύλνιν 51 66 55 61 44 46 55 54 58 42 65 40 23 89 67 33 55 45 44 54 55 15 35 44 29 20 47  
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Όλνκα ινγαξηαζκνύ Πνζνζηό ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ 

ινγαξηαζκνύ  πνπ 

αλήθνπλ θαη ζηνλ 

ππξήλα % 

Πνζνζηό θαηά κέζν όξν ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ ππξήλα πνπ 

αθνινπζνύλ θαη άιινπο από 

ηνπο ππόινηπνπο 26 

ινγαξηαζκνύο 

Γηαθνξά 

αλάκεζα ζηα 

δύν κεγέζε 

Αθηνθπιαθή 51 85,3077 34,3077 

Γηαύγεηα 66 92,4615 26,4615 

Digital Greece 55 89,7308 34,7308 

Digital plan 61 87,5 26,5000 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε-Γηα 

Βίνπ Μάζεζε 
44 68,7692 24,7692 

Δ.Π. Φεθηαθή 

ύγθιηζε 
46 70,5 24,5000 

Γ.Γ. Γηα βίνπ 

Μάζεζεο 
55 77,3462 22,3462 

Γ.Γ. Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο 
54 81,3077 27,3077 

Γ.Γ. Νέαο Γεληάο 58 89,0769 31,0769 

Γ.Γ. Πιεξνθ. 

πζηεκάησλ 
42 89,4231 47,4231 

Γξαθείν Σύπνπ 

Βνπιήο 
65 90,5769 25,5769 

Κπβέξλεζε 40 84,6923 44,6923 

Διιεληθή Αζηπλνκία 23 77,1154 54,1154 

Τπεξεζία Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηώλ 
89 87,9231 -1,0769 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 67 92,1154 25,1154 

Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ 
33 82,0769 49,0769 

Τπνπξγείν Τγείαο 55 87,6538 32,6538 

Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ 
45 56,0769 11,0769 

Τπνπξγείν Παηδείαο 44 88,4231 44,4231 

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 
54 91,6923 37,6923 

Open Government 55 87,8462 32,8462 

Πξσζππνπξγόο 15 72,9231 57,9231 

Ππξνζβεζηηθή 35 83,9615 48,9615 

πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε 
44 84,4615 40,4615 

Start up Greece 29 80,9231 51,9231 

Visit Greece 20 77,7692 57,7692 

πλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαισηή 
47 75,3462 28,3462 

πλνιηθόο Μέζνο 

Όξνο 
47,8519 82,7037  

Πίλαθαο 11.13.: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ  πνζνζηώλ θαηά κέζν όξν ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

ππξήλα πνπ αθνινπζνύλ θαη άιινπο από ηνπο ππόινηπνπο 26 ινγαξηαζκνύο. 
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Γηαπηζηψλνπκε φηη νη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο αθνινχζνπο, 

εκθαλίδνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο πνπ αλήθνπλ θαη ζηνλ αλνηρηφ θεληξηθφ ππξήλα. Κάηη ηέηνην πξνθχπηεη 

θαη απφ ηνλ Πίλαθα 11.14. πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ Pearson αλάκεζα ζηνλ 

αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζηα πνζνζηά ησλ δχν νκάδσλ 

αθνινχζσλ. ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ εκθαλίδεηαη πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζην πνζνζηφ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ αλήθνπλ θαη ζηνλ αλνηρηφ θεληξηθφ ππξήλα. Αληίζεηα 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ 

θαη ζην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ππξήλα πνπ αθνινπζνχλ θαη άιινπο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο 26 ινγαξηαζκνχο.  

πλεπψο κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ινγαξηαζκνί κε 

ηνπο ιηγφηεξνπο αθνινχζνπο, είλαη θαη απηνί πνπ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ησλ πην 

δξαζηήξησλ θαη ελεξγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Χο έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα, ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηνπο 

ρξήζηεο απηνχο πην εμεηδηθεπκέλνπο, ππφ ηελ έλλνηα φηη αθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά 

(θαη φρη πεξηζηαζηαθά) γηα ελεκέξσζε ηνπο ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Οη κηθξφηεξνη ινγαξηαζκνί απφ πιεπξάο ζπκκεηνρήο αθνινχζσλ, 

είλαη θαη απηνί πνπ βάζεη ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο κνξθή ηνπο, πξνζειθχνπλ κηα πην 

εμεηδηθεπκέλε νκάδα αθνινχζσλ.   

 

 Αξηζκόο αθνινύζσλ ησλ 

ινγαξηαζκώλ 

Πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

ινγαξηαζκνύ  πνπ αλήθνπλ 

θαη ζηνλ ππξήλα 

Πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

ινγαξηαζκνύ  πνπ αλήθνπλ 

θαη ζηνλ ππξήλα 
-,700

**
  

Πνζνζηό θαηά κέζν όξν ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ ππξήλα πνπ 

αθνινπζνύλ θαη άιινπο από 

ηνπο ππόινηπνπο 26 

ινγαξηαζκνύο 

-,222 ,476
*
 

         (*:p<0.05, **:p<0.01) 

       Πίλαθαο 11.14.: πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνλ αξηζκό ησλ αθνινύζσλ ησλ ινγαξηαζκώλ θαη 

ζηα πνζνζηά ησλ δύν νκάδσλ αθνινύζσλ. 
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11.3 Σηάδιο Γεύηεπο 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα εχξεζεο ελφο αθφκε 

πην θιεηζηνχ θεληξηθνχ ππξήλα ησλ ρξεζηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή, θαζψο θαη  

ηαμηλφκεζεο ηνπο κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ απαζρφιεζε ηνπο. 

 

11.3.1 Αλάιπζε ζε πζηάδεο 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ θιεηζηνχ θεληξηθνχ ππξήλα γίλεηαη ρξήζε ηεο Αλάιπζεο 

πζηάδσλ (Two-Step Cluster Analysis). ηελ αλάιπζε σο κεηαβιεηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο ησλ ζπληζησζψλ (factor scores) ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ζηαδίνπ. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ log-

likelihood. ηνλ Πίλαθα 11.15. αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη ηξεηο ζπληζηψζεο θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπο. 

πληζηώζα  Πεξηγξαθή 

πληζηψζα 1  

(Factor scores 1εο ζπληζηψζαο) 

Γίθηπν (Οη αθφινπζνη ελφο ρξήζηε θαη νη 

αθνινπζνχκελνη απφ απηφλ) 

πληζηψζα 2  

(Factor scores 2εο ζπληζηψζαο) 

Γπλακηθή (θίλεζε) ηνπ ρξήζηε κέζα ζην 

δίθηπν 

πληζηψζα 3  

(Factor scores 3εο ζπληζηψζαο) 

e-government δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε 

          Πίλαθαο 11.15.: Πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηώλ ηεο Αλάιπζεο πζηάδσλ Two-Step Cluster 

Analysis. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11.16. πνπ 

αθνινπζεί. Ζ κέζνδνο απνδίδεη δχν ζπζηάδεο (clusters), ζηε δεχηεξε εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπνζεηείηαη  έλαο κηθξφο ππξήλαο ρξεζηψλ κε θνηλέο ηδηφηεηεο πνπ δηαρσξίδεηαη απφ 

ηελ πξψηε ζπζηάδα.    

    

  Αξηζκόο κειώλ Πνζνζηό 

πζηάδα 1 105628 98,6% 

πζηάδα 2 1479 1,4% 

Πίλαθαο 11.16.: Απνηειέζκαηα ηεο Αλάιπζεο πζηάδσλ (Two-Step Cluster). 
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11.3.2 Σαμηλόκεζε ησλ ρξεζηώλ αλάινγα κε ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο 

Ζ ζπζηάδα 2 απνηειεί ηνλ θιεηζηφ θεληξηθφ ππξήλα ησλ 1479 ρξεζηψλ 

(πνζνζηφ 1,4%) πνπ απνηειεί, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ππνζχλνιν ησλ 11717 ηνπ 

αλνηρηνχ ππξήλα. Απφ ηνπο 1479 ρξήζηεο ηνπ ππξήλα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

1161 (78,5%), έδσζαλ κηα πεξηγξαθή ηνπ εαπηνχ ηνπο ζην Twitter. Μεηά απφ 

επεμεξγαζία ησλ πεξηγξαθψλ, πνπ αθνξνχζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επαγγέικαηνο ή 

ηνπ είδνπο ηεο θχξηαο αζρνιίαο, θαηαιήγνπκε ζε 723 (48,9%) πεξηπηψζεηο. Σα είδε 

ηεο θχξηαο αζρνιίαο θαη νη ζπρλφηεηεο ηνπο, πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 11.17. πνπ 

αθνινπζεί.  

 

 πρλόηεηα Πνζνζηό Αζξνηζηηθό πνζνζηό 

Γελ Απάληεζαλ Ξεθάζαξα 

ή Καζόινπ 
756 51,1 51,1 

Δλεκεξσηηθνί, Θεκαηηθνί  

θαη Λνηπνί Ηζηόηνπνη, 

Ηζηνιόγηα 

171 11,6 62,7 

Γεκνζηνγξάθνη, 

Σειεπαξνπζηαζηέο, 

Ραδηνθσληθνί Παξαγσγνί 

106 7,2 69,8 

Δηαηξείεο, Γξαθεία, Λνηπέο 

Δπηρεηξήζεηο 
41 2,8 72,6 

Bloggers 38 2,6 75,2 

Πιεξνθνξηθνί 26 1,8 76,9 

ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ, 

Μάξθεηηλγθ, Μάλαηδκελη, 

θαη Λνηπνί ύκβνπινη 

26 1,8 78,7 

Πνιηηηθνί 25 1,7 80,4 

Πνιηηηθνί Μεραληθνί, 

Μεραλνιόγνη θαη Λνηπνί 

Μεραληθνί 

25 1,7 82,1 

Δπηρεηξεκαηίεο, 

Δπαγγεικαηίεο 
22 1,5 83,6 

Οηθνλνκνιόγνη 22 1,5 85,1 

Αξζξνγξάθνη, πγγξαθείο 21 1,4 86,5 

Ραδηνθσληθνί θαη 

Σειενπηηθνί ηαζκνί, 

Δθεκεξίδεο 

21 1,4 87,9 

Σερλνιόγνη, θαη Λνηπά 

Δπαγγέικαηα 
20 1,4 89,2 

Τπνπξγεία, Τπεξεζίεο, 

Οξγαληζκνί 
17 1,1 90,4 

Καιιηηέρλεο, Αζιεηέο 15 1,0 91,4 

Φνηηεηήο 15 1,0 92,4 

Γηθεγόξνη 14 ,9 93,4 
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ύιινγνη, πλδηθαιηζκόο, 

Αθηηβηζκόο 
11 ,7 94,1 

Φπρνιόγνη, Φηιόινγνη, 

Θεσξεηηθνί 
11 ,7 94,9 

ηειέρε Οξγαληζκώλ, 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηεζλώλ 

Οξγαληζκώλ 

10 ,7 95,5 

Δξγάηεο, Σερληθνί θαη 

Λνηπνί Δξγαδόκελνη 
9 ,6 96,1 

Δθπαηδεπηηθνί 

Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

8 ,5 96,7 

Ηδησηηθνί Τπάιιεινη 8 ,5 97,2 

Πνιηηηθέο Παξαηάμεηο, 

Πνιηηηθέο Νενιαίεο 
7 ,5 97,7 

Ηαηξνί 6 ,4 98,1 

ΜΚΟ, κε Κπβεξλεηηθνί 

Ηζηόηνπνη, Δηαηξείεο 
5 ,3 98,4 

Πνιηηηθνί Δπηζηήκνλεο 5 ,3 98,8 

Ραδηνθσληθέο θαη 

Σειενπηηθέο Δθπνκπέο 
5 ,3 99,1 

Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, 

Σ.Δ.Η. 
4 ,3 99,4 

Υεκηθνί, Φπζηθνί, 

Μαζεκαηηθνί 
3 ,2 99,6 

Γεκόζηνη Τπάιιεινη 2 ,1 99,7 

Μαζεηέο, Ννηθνθπξέο 2 ,1 99,9 

Άλεξγνη 1 ,1 99,9 

Δξεπλεηέο,  Λνηπνί 

Δπηζηήκνλεο 
1 ,1 100,0 

ύλνιν 1479 100,0  

Πίλαθαο 11.17.: Καηάηαμε σο πξνο ην είδνο ηεο θύξηαο αζρνιίαο, ησλ κειώλ ηνπ θιεηζηνύ 

ππξήλα πνπ πξνέθπςε από ηελ Αλάιπζε πζηάδσλ. 

 

Γηαπηζηψλνπκε πσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδνπλ νη ελεκεξσηηθνί, 

ζεκαηηθνί θαη ινηπνί ηζηφηνπνη θαη ηζηνιφγηα, καδί κε ηελ θαηεγνξία ησλ, 

δεκνζηνγξάθσλ, ηειεπαξνπζηαζηψλ θαη ξαδηνθσληθψλ παξαγσγψλ, ελψ αθνινπζνχλ 

νη εηαηξείεο, ηα γξαθεία, θαη νη ινηπέο επηρεηξήζεηο, καδί κε ηνπο bloggers. Απφ ηηο 

πεξηγξαθέο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ θιεηζηνχ 

θεληξηθνχ ππξήλα είλαη άηνκα ή νξγαληζκνί πνπ έρνπλ άκεζε αλάγθε γηα 

ελεκέξσζε, είηε γηαηί αζρνινχληαη ελεξγά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

(δεκνζηνγξάθνη, ελεκεξσηηθά sites), είηε γηαηί αλαδεηνχλ πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 
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11.3.3 Γηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ θιεηζηνύ ππξήλα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππόινηπνπο ρξήζηεο 

ηελ ζπλέρεηα γηα θάζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη γηα ηηο νθηψ ππφ κειέηε 

κεηαβιεηέο (απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ), 

αθνινπζεί ε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ είηε κεηαμχ ηνπο, είηε κε ηνπο 

ρξήζηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ζπζηάδα ηνπ θιεηζηνχ θεληξηθνχ ππξήλα, είηε κε ην 

ζχλνιν ησλ 107107 ρξεζηψλ ηεο κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνπο πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ελψ ζην παξάξηεκα 

παξαηίζεηαη  αλαιπηηθφο πίλαθαο κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη ηηο ηηκέο ηνπο (Πίλαθαο 

Π.1.).  

ηνλ Πίλαθα 11.18. παξαηεξνχκε φηη νη κέζνη φξνη ησλ ρξεζηψλ εληφο ηνπ 

θιεηζηνχ θεληξηθνχ ππξήλα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ Αλάιπζε πζηάδσλ (Two-Step 

Cluster Analysis), θαη ζηηο νθηψ κεηαβιεηέο είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο κέζνπο 

φξνπο απηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ππξήλα. Απηνί φπσο είλαη θπζηθφ έρνπλ 

κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ 107107 ρξεζηψλ. Έηζη ν κέζνο 

φξνο ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο ζπλνιηθέο 

αλαξηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ θιεηζηνχ θεληξηθνχ ππξήλα 

είλαη 24,98, ηε ζηηγκή πνπ νη ρξήζηεο εθηφο ππξήλα έρνπλ κέζν φξν κφιηο 0,48, ελψ 

νη ρξήζηεο ζπλνιηθά έρνπλ 0,82. Λίγν κεγαιχηεξνο παξνπζηάδεηαη θαη ν κέζνο φξνο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ θιεηζηνχ θεληξηθνχ ππξήλα ζε φ,ηη αθνξά θαη ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο (ego 

networks) (0,33 θαηά κέζν φξν ζε ζρέζε κε 0 ησλ άιισλ δχν θαηεγνξηψλ).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο ηνπ θιεηζηνχ θεληξηθνχ 

ππξήλα παξαθνινπζνχλ θαηά κέζν φξν πάλσ απφ ηξεηο επηκέξνπο ινγαξηαζκνχο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (3,46 θαηά κέζν φξν),  ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο 

εθηφο ππξήλα πνπ παξαθνινπζνχλ ιηγφηεξν απφ δχν (1,84 θαηά κέζν φξν), κε ην 

ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ λα παξαθνινπζεί 1,86. Σεξάζηηεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη 

επίζεο ζηνλ κέζν φξν ησλ αθνινχζσλ, ησλ αθνινπζνχκελσλ ησλ αλαξηήζεσλ θαη 

ησλ δεκνθηιψλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ θιεηζηνχ θεληξηθνχ ππξήλα, κε ηνπο 

ρξήζηεο εθηφο απηνχ αιιά θαη κε ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ.  Έηζη νη ρξήζηεο ηνπ 

θιεηζηνχ ππξήλα αθνινπζνχλ θαηά κέζν φξν 12783,75 ρξεζηέο ζην Twitter, 

αθνινπζνχληαη θαηά κέζν φξν απφ 25046,96 ρξήζηεο, ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο 
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ησλ αλαξηήζεσλ ηνπο αλέξρεηαη ζε 25007,15 θαη έρνπλ θαηά κέζν φξν 3533,61 

αγαπεκέλεο αλαξηήζεηο. Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηνπο ρξήζηεο εθηφο ππξήλα είλαη 

370,46 αθνινπζνχκελνη, 304,89 αθφινπζνη, 767,93 αλαξηήζεηο θαη 61,16 αγαπεκέλα. 

Σέινο ηα αληίζηνηρα λνχκεξα γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ είλαη 541,87, 646,54, 

1102,64, 109,11 αληίζηνηρα. ηνλ Πίλαθα 11.18 εκθαλίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηππηθψλ απνθιίζεσλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαη ζηα 

ρήκαηα 11.4. θαη 11.5 .   

 

  Μέζνο 

όξνο ησλ 

ρξεζηώλ 

ηνπ 

ππξήλα. 

Σππηθή 

απόθιηζε 

ησλ 

ρξεζηώλ 

ηνπ ππξήλα 

Μέζνο 

όξνο ησλ 

ρξεζηώλ 

εθηόο 

ππξήλα 

  Σππηθή 

απόθιηζε 

ησλ 

ρξεζηώλ 

εθηόο 

ππξήλα 

Μέζνο 

όξνο ηνπ 

ζπλόινπ 

ησλ 

107107 

ρξεζηώλ 

Σππηθή 

απόθιηζε 

ησλ 107107 

ρξεζηώλ 

ύλνιν 

Γηαζπλδέζεσλ 

Mentions/Replies 

24,98 84,746 0,48 2,433 0,82 10,636 

ύλνιν 

Γηαζπλδέζεσλ κε 

ηα  Γίθηπα 

Αλαθνξάο (Ego-

Networks) 

,33 ,835 0 0,004 0 0,105 

Αξηζκόο ησλ 

Δπηκέξνπο 

Λνγαξηαζκώλ πνπ 

Παξαθνινπζεί ν 

Κάζε Υξήζηεο 

3,46 3,929 1,84 1,656 1,86 1,718 

Αθνινπζνύκελνη 

(Followed) 
12783,75 67284,819 370,46 926,341 541,87 8088,141 

Αθόινπζνη 

(Followers) 
25046,96 149640,910 304,89 2096,095 646,54 17935,204 

Αλαξηήζεηο 

(Tweets) 
25007,15 42637,558 767,93 2695,183 1102,64 6344,42 

Γεκνθηιή 

(Favorites) 

 

3533,61 6712,239 61,16 299,792 109,11 935,18 

Ζκεξνκελία 

Δγγξαθήο ζην 

Twitter (Joined 

Twitter Date 

(UTC)) 

09-Απγ-

2010 
 

11-Ματ-

2011 
 

07-Ματ-

2011 
 

Πίλαθαο 11.18.: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο αλά νκάδα ρξεζηώλ ζηηο νθηώ                     

κεηαβιεηέο. 

 

 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

280 
 

 

ρήκα 11.4.: Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηξηώλ νκάδσλ ρξεζηώλ ζηηο ηξεηο πξώηεο κεηαβιεηέο. 

 

 

ρήκα 11.5.: Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηξηώλ νκάδσλ ρξεζηώλ ζηηο ππόινηπεο κεηαβιεηέο. 
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11.3.4 Γηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη θαηεγνξίεο επαγγέικαηνο, απαζρόιεζεο ή 

ηδηόηεηαο, ζηνπο νθηώ ππό εμέηαζε δείθηεο 

ε έλα επφκελν βήκα θαηαγξάθνληαη νη κέζνη φξνη ησλ θαηεγνξηψλ 

επαγγέικαηνο, απαζρφιεζεο ή ηδηφηεηαο ζε θάζε κία απφ ηηο νθηψ ππφ κειέηε 

κεηαβιεηέο ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ. Γηαπηζηψλνπκε φηη νη πην 

δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο ζπλνιηθέο 

αλαξηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ, είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ σο ηδηφηεηα, 

ξαδηνθσληθνί, ηειενπηηθνί ζηαζκνί θαη εθεκεξίδεο, κε κέζν φξν δηαζπλδέζεσλ 

142,52. Αθνινπζνχλ νη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο κε 131 δηαζπλδέζεηο, νη πνιηηηθέο 

παξαηάμεηο θαη νη πνιηηηθέο λενιαίεο κε 87,14, νη πνιηηηθνί κε 85,96, νη 

δεκνζηνγξάθνη, νη ηειεπαξνπζηαζηέο θαη νη ξαδηνθσληθνί παξαγσγνί κε 66,51 θαη νη 

M.K.O, νη κε θπβεξλεηηθνί ηζηφηνπνη θαη εηαηξείεο κε 41,60. 

 Σα πξάγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηαζπλδέζεηο κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο. Σνλ κεγαιχηεξν 

κέζν φξν εκθαλίδνπλ νη πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη νη πνιηηηθέο λενιαίεο (2,43), 

αθνινπζνχλ ηα ζηειέρε νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ κε 0,90, 

νη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο κε 0,80, ηα ππνπξγεία-ππεξεζίεο-νξγαληζκνί κε 0,76, νη 

πνιηηηθνί κεραληθνί νη επηζηήκνλεο θαη νη ινηπνί κεραληθνί κε 0,60, νη εξγάηεο, νη 

ηερληθνί θαη νη ινηπνί εξγαδφκελνη κε 0,56, νη πιεξνθνξηθνί κε 0,50, θαη νη πνιηηηθνί 

κε 0,44. Σνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 27 νξγαληζκνχο αθνινπζνχλ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη (14 θαηά κέζν φξν), ελψ αθνινπζνχλ νη πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη νη 

πνιηηηθέο λενιαίεο (9,14), νη δηθεγφξνη (8,50), νη ζχιινγνη-ζπλδηθαιηζηέο-αθηηβηζηέο 

(7,82), νη πνιηηηθνί (6,56), νη ηδησηηθνί ππάιιεινη (6,38), ηα ζηειέρε νξγαληζκψλ-

επηρεηξήζεσλ-δηεζλψλ νξγαληζκψλ (6,20) θαη νη άλεξγνη (6).  

Ζ θαηάζηαζε αιιάδεη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινπζνχκελσλ, φπνπ 

πξνεγνχληαη νη θαιιηηέρλεο θαη νη αζιεηέο κε κέζν φξν 112085,27 

αθνινπζνχκελνπο, ελψ αθνινπζνχλ νη αξζξνγξάθνη θαη νη ζπγγξαθείο κε 92621,71, 

νη M.K.O θαη ηα κε θπβεξλεηηθά sites θαη εηαηξείεο κε 67640,80, νη εηαηξείεο ηα 

γξαθεία θαη νη ινηπέο επηρεηξήζεηο κε 60409,93 θαη νη ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο κε 38183,33. Παξφκνηα είλαη ε θαηάηαμε θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

αθνινχζσλ, φπνπ επίζεο πξνεγνχληαη νη  θαιιηηέρλεο-αζιεηέο κε κέζν φξν 116727, 

αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο αξζξνγξάθνπο θαη ηνπο ζπγγξαθείο κε 109272,43, ηηο 
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εηαηξείεο ηα γξαθεία θαη ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο κε 94139,12, ηηο  M.K.O θαη ηα κε 

θπβεξλεηηθά sites θαη εηαηξείεο κε 87750,6 θαη ηα ελεκεξσηηθά ηα ζεκαηηθά θαη ινηπά 

sites θαη blogs κε 66644,02.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαξηήζεσλ,  πξνεγνχληαη νη  εξεπλεηέο θαη νη 

ινηπνί επηζηήκνλεο κε 56405 αλαξηήζεηο θαηά κέζν φξν, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο 

ελεκεξσηηθνχο, ζεκαηηθνχο θαη νη ινηπνχο ηζηφηνπνπο-ηζηνιφγηα κε 52256,13, απφ 

ηνπο αξζξνγξάθνπο θαη ηνπο ζπγγξαθείο κε 51207,05, ηνπο ζπκβνχινπο 

επηρεηξήζεσλ, κάξθεηηλγθ, κάλαηδκελη θαη ινηπνχο ζπκβνχινπο κε 49638, ηνπο 

ξαδηνθσληθνχο, ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη εθεκεξίδεο κε 45047,33 θαη ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη επαγγεικαηίεο κε 44271,14. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε 

θαηεγνξία κε ηα δεκνθηιή, φπνπ πξνεγνχληαη νη καζεηέο θαη νη λνηθνθπξέο κε κέζν 

φξν 6390. ηελ δεχηεξε ζέζε βξίζθνληαη νη ςπρνιφγνη νη θηιφινγνη θαη νη 

ζεσξεηηθνί κε 6105,64, ελψ αθνινπζνχλ νη ρεκηθνί νη θπζηθνί θαη νη καζεκαηηθνί κε 

5629,67, νη ηαηξνί κε 4393,17, νη δεκνζηνγξάθνη νη παξνπζηαζηέο θαη νη ηειενπηηθνί 

παξαγσγνί κε 3914,60, νη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η. κε 3898,75, νη 

πνιηηηθνί κεραληθνί, νη κεραλνιφγνη θαη ινηπνί κεραληθνί κε 3722,04 θαη νη θνηηεηέο  

κε 3705,07. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεκνθηιψλ, νη ρξήζηεο ηνπ 

ππξήλα πνπ δελ δήισζαλ ηδηφηεηα βξίζθνληαη ςειά ζηελ θαηάηαμε κε 4575,37 

δεκνθηιή θαηά κέζν φξν.  

Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκεξνκελία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ ζην Twitter, νη 

εξεπλεηέο θαη νη ινηπνί επηζηήκνλεο είλαη νη παιηφηεξνη θαηά κέζν φξν ρξήζηεο θαη 

νη κνλαδηθνί πνπ δεκηνχξγεζαλ πξνθίι ζην Twitter ην 2008, ελψ εθηφο απφ ηνπο 

αξζξνγξάθνπο θαη ζπγγξαθείο, ηνπο ηδησηηθνχο ππάιιεινπο, ηνπο θαιιηηέρλεο θαη 

αζιεηέο, ηνπο ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ-κάξθεηηλγθ-κάλαηδκελη θαη ινηπνχο 

ζπκβνχινπο, ηνπο bloggers, θαη ηνπο πιεξνθνξηθνχο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπο θαηά κέζν φξν κέζα ζην 2009, ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο- 

κεραλνιφγνπο θαη ινηπνχο κεραληθνχο, ηνπο ηαηξνχο, ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο, πνπ δεκηνχξγεζαλ ινγαξηαζκφ θαηά κέζν φξν ην 2011 θαη 

ηνπο καζεηέο-λνηθνθπξέο ην 2012, φινη νη ππφινηπνη δεκηνχξγεζαλ ινγαξηαζκφ θαηά 

κέζν φξν ην 2010. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 11.19. πνπ αθνινπζεί. 
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Πνιηηηθέο 

Παξαηάμεηο, 

Πνιηηηθέο 

Νενιαίεο                             

87,14 2,43 9,14 721,71 5064,71 2416,29 75,71 08-Οθη-2010 

Ραδηνθσληθνί θαη 

Σειενπηηθή 

ηαζκνί, 

Δθεκεξίδεο                      

142,52 0,10 5,14 38183,33 57598,43 45047,33 425,43 30-Ηνπλ-2010 

Πνιηηηθνί                                                            85,96 0,44 6,56 1773,28 15281,80 8921,56 1736,00 08-Απγ-2010 

Πνιηηηθνί 

Δπηζηήκνλεο                                                
131,00 0,80 5,60 9628,80 10043,60 24639,40 1734,00 22-Ηαλ-2010 

ΜΚΟ, κε 

Κπβεξλεηηθά Sites, 

Δηαηξείεο                                  

41,60 0,00 5,80 67640,80 87750,60 29929,60 80,60 25-Μαξ-2010 

Γεκνζηνγξάθνη, 

Σειεπαξνπζηαζηέο, 

Ραδηνθσληθνί 

Παξαγσγνί              

66,51 0,06 5,25 4386,61 29109,08 17996,96 3914,60 17-Απξ-2010 

Πιεξνθνξηθνί                                                         37,23 0,50 5,04 17413,73 22386,92 23739,77 2441,00 31-Ηνπι-2009 

Δπηρεηξεκαηίεο, 

Δπαγγεικαηίεο                                        
30,77 0,09 1,95 23316,36 26240,59 44271,14 3661,36 25-Ηαλ-2010 

Δλεκεξσηηθά, 

Θεκαηηθά  θαη 

Λνηπά Sites, Blogs                        

37,35 0,26 4,15 26310,33 66644,02 52256,13 1527,70 07-Φεβ-2010 

Καζεγεηέο 

Παλεπηζηεκίνπ, 

Σ.Δ.Η.                                      

31,00 0,25 3,50 1359,75 1316,50 15640,50 3898,75 01-Απγ-2010 

Γηθεγόξνη                                                            38,79 0,00 8,50 2349,43 2542,50 9052,64 2751,21 27-Μαξ-2010 

Πνιηηηθνί 

Μεραληθνί, 

Μεραλνιόγνη θαη 

Λνηπνί Μεραληθνί                

25,20 0,60 4,92 685,84 662,68 10978,84 3722,04 28-Ηαλ-2011 

Οηθνλνκνιόγνη                                                        26,95 0,23 4,55 2895,86 3351,82 17372,05 3502,64 15-Απξ-2010 

Bloggers                                                             27,92 0,05 3,47 29001,79 37228,74 41250,18 3047,84 18-Ηνπι-2009 

Γεκόζηνη 

Τπάιιεινη                                                   
12,00 0,00 14,00 1447,00 776,00 1275,50 30,00 06-Ματ-2011 

Τπνπξγεία, 

Τπεξεζίεο, 

Οξγαληζκνί                                     

19,24 0,76 5,88 4937,47 37119,88 22420,06 1419,82 23-Ματ-2010 

ύιινγνη, 

πλδηθαιηζκόο, 

Αθηηβηζκόο                                  

17,45 0,36 7,82 10490,82 37000,09 8111,55 1814,82 16-Απγ-2010 

Υεκηθνί, Φπζηθνί, 

Μαζεκαηηθνί                                        
4,33 0,00 1,00 1679,00 1443,33 19959,33 5629,67 06-Απγ-2010 

Ηδησηηθνί 

Τπάιιεινη                                                  
6,63 0,25 6,38 26276,63 44231,00 36987,88 1557,63 30-Γεθ-2009 

Καιιηηέρλεο, 

Αζιεηέο                                                 
15,93 0,00 2,07 112085,27 116727,00 26360,40 2708,00 23-Απγ-2009 
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Πίλαθαο 11.19.: Μέζνη όξνη ησλ θαηεγνξηώλ αζρνιίαο, επαγγέικαηνο ή ηδηόηεηαο ζε θάζε κία 

από ηηο 8 κεηαβιεηέο. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ρξήζηεο 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηηο νθηψ ππφ κειέηε κεηαβιεηέο, 

αλάινγα κε ηελ  θαηεγνξία αζρνιίαο, επαγγέικαηνο ή ηδηφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Έηζη είλαη θπζηθφ ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα θάλνληαο αλαθνξά ή απνθξίλνληαο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ 

Φπρνιόγνη, 

Φηιόινγνη, 

Θεσξεηηθνί                                     

10,09 0,36 3,45 1639,55 1874,64 20265,00 6105,64 02-Απξ-2010 

ηειέρε 

Οξγαληζκώλ, 

Δπηρεηξήζεσλ, 

Γηεζλώλ 

Οξγαληζκώλ                 

24,00 0,90 6,20 1236,80 3444,10 11289,50 1313,70 21-Ηαλ-2010 

Άλεξγνη                                                              6 0,00 6,00 3308,00 4692,00 28801,00 3346,00 8-Ννε-11 

ύκβνπινη 

Δπηρεηξήζεσλ, 

Μάξθεηηλγθ, 

Μάλαηδκελη, Καη 

Λνηπνί ύκβνπινη 

9,19 0,15 2,19 18558,65 22605,85 49638,00 1619,08 27-Οθη-2009 

Ηαηξνί                                                               1,83 0,33 2,17 1473,50 1752,00 22802,67 4393,17 07-Φεβ-2011 

Σερλνιόγνη, θαη 

Λνηπά 

Δπαγγέικαηα                                    

7,05 0,05 2,75 16637,45 18743,35 28931,35 3650,60 13-Ηαλ-2010 

Δθπαηδεπηηθνί 

Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο                        

6,00 0,38 1,38 1447,75 1690,25 17170,75 3478,13 23-Απγ-2010 

Φνηηεηήο                                                             8,13 0,20 3,80 1277,93 2069,00 30156,47 3705,07 30-Ηνπι-2010 

Δξγάηεο, Σερληθνί 

θαη Λνηπνί 

Δξγαδόκελνη                             

2,44 0,56 1,89 5009,56 10532,67 22898,33 3421,67 25-Απξ-2010 

Δηαηξείεο, 

Γξαθεία, Λνηπέο 

Δπηρεηξήζεηο                              

,88 0,07 2,12 60409,93 94139,12 25371,24 592,90 09-Απγ-2010 

Αξζξνγξάθνη, 

πγγξαθείο                                              
1,24 0,05 1,24 92621,71 109272,43 51207,05 2416,48 22-Ηνπι-2009 

πλνιηθά νη 

107107 Υξήζηεο                                           
0,82 0,00 1,86 541,87 646,54 1102,64 109,11 07-MAY-2011 

Οη Αθόινπζνη πνπ 

Έκεηλαλ Δθηόο 

Ππξήλα                                

,48 0,00 1,84 370,46 304,89 767,93 61,16 11-Ματ-2011 

Δξεπλεηέο,  Λνηπνί 

Δπηζηήκνλεο                                       
,00 0,00 1,00 25004,00 34525,00 56405,00 3467,00 15-Ννε-2008 

Ραδηνθσληθέο θαη 

Σειενπηηθέο 

Δθπνκπέο                                

,00 0,00 3,00 33111,80 63987,00 42521,20 62,80 09-Ηνπλ-2010 

Μαζεηέο, 

Ννηθνθπξέο                                                  
,00 0,00 1,50 891,50 976,00 19127,00 6390,00 22-Ηαλ-2012 

Οη Αθόινπζνη ηνπ 

Ππξήλα πνπ δελ 

Γήισζαλ Ηδηόηεηα 

13,82 0,41 2,71 3798,86 9139,90 18340,30 4575,37 25-Γεθ-2010 
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αλαθνξάο ή κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ηνπο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζε φ,ηη αθνξά ηνπο αθνινχζνπο θαη ηνπο αθνινπζνχκελνπο,  ν κέζνο φξνο 

αλεβαίλεη ζε θαηεγνξίεο κε δεκνθηιέο αληηθείκελν ή κε κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα 

φπσο είλαη νη θαιιηηέρλεο θαη νη αζιεηέο ή νη ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο, ελψ πέθηεη ζηνπο ηδηψηεο φπνπ φπσο είλαη θπζηθφ κεηψλεηαη ν βαζκφο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο.  

Δπίζεο, ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ αλαξηήζεσλ, βξίζθνληαη 

θαηεγνξίεο πνπ εμ νξηζκνχ αλαπαξάγνπλ εηδήζεηο, ζρφιηα ή λέα ηνπ θιάδνπ, φπσο νη 

αξζξνγξάθνη θαη νη ζπγγξαθείο, θαη ηα ελεκεξσηηθά, ζεκαηηθά θαη ινηπά sites θαη 

blogs. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο απηή ηνπ αξηζκνχ ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ  

πνπ αθνινπζνχλ θαηά κέζν φξν νη ρξήζηεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ή ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ αγαπεκέλσλ πνπ δειψλνπλ, ηα ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα. 

Πάλησο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αγαπεκέλσλ, νη αηνκηθνί ινγαξηαζκνί 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηηο νξγαλψζεηο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη γεληθά ηνπο κε αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο. Σέινο ην 2010 είλαη 

πεξίπνπ ε ρξφληα πνπ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πηνζέηεζαλ σο κνξθή επηθνηλσλίαο ην 

θνηλσληθφ δίθηπν Twitter, κε ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ζε απηφ. Ζ ρξνληά απηή 

απνηειεί θαηά κέζν φξν ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ δεκηνχξγεζαλ πξνθίι ζην Twitter νη 

ζπιινγηθνί ινγαξηαζκνί, ζε αληίζεζε κε ηνπο αηνκηθνχο πνπ πξνεγνχληαη ή έπνληαη 

ρξνληθά. 

 

11.4 Σςμπεπάζμαηα 

Ζ θαηαγξαθή ησλ αθνινχζσλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή είλαη ζεκαληηθή, 

θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο εθηφο απφ ηνπο θεληξηθνχο απνδέθηεο ησλ αξρηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηψληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο ζην Twitter, 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο βαζηθνί αλακεηαδφηεο ησλ κελπκάησλ απηψλ. Μέζσ ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο ησλ ελ ιφγσ αθνινχζσλ, πνπ δίλεη ζηνλ αλαιπηή ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ πνπ παίδνπλ ή 

δχλαηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηπιένλ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαξηψληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο. 
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ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ζηελ εχξεζε 

απηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ην ζχλνιν ησλ 107107 ρξεζηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηνπο ππφ κειέηε ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ 

Διιάδα θαη γηα ην ππφ δηεξεχλεζε δηάζηεκα αλαθνξάο, αλαιχζεθε ζε δχν ζηάδηα. Σν 

πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ, πνπ απέδσζε έλαλ 

αλνηρηφ θεληξηθφ ππξήλα απνηεινχκελν απφ 11717 ρξήζηεο (ην 10,94% ησλ 107107 

ρξεζηψλ), νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ απηνχο πνπ έκεηλαλ εθηφο 

ππξήλα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ρξεζηψλ εληφο ηνπ αλνηρηνχ ππξήλα ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο είλαη κεγάιεο ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο, εθηφο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαζπλδέζεσλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο (ego networks).   ην εζσηεξηθφ ηνπ αλνηθηνχ ππξήλα, νη 27 

ινγαξηαζκνί κνηξάδνληαη θνηλνχο αθνινχζνπο κεηαμχ ηνπο ζε πνζνζηφ  82,70%, 

παξνπζηάδνληαο πςειφ πνζνζηφ επηθάιπςεο. πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ κειεηήζεθε, κφλν ην 10,94% δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

ηφζν σο πξνο ηελ δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ κέζα ζηα δίθηπα θαη ζηελ δηθηπαθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, φζν θαη σο πξνο ηελ δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζε απηά αιιά 

θαη σο πξνο ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

(δηαθνξνπνηνχληαη δειαδή σο πξνο ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε) . 

ηελ πξνζπάζεηα καο λα θαηαιήμνπκε ζε έλαλ θιεηζηφ ππξήλα ρξεζηψλ κε 

επηξξνή, θάλακε ρξήζε ηεο Αλάιπζεο πζηάδσλ (Two-Step Cluster Analysis), ε 

νπνία απέδσζε έλαλ θιεηζηφ θεληξηθφ ππξήλα 1479 ρξεζηψλ. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε φπσο είλαη θπζηθφ νη ρξήζηεο εληφο ππξήλα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά 

απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο απηνχ ζηηο επηά απφ ηηο νθηψ ππφ κειέηε 

κεηαβιεηέο. ε φ,ηη αθνξά ζηηο ηδηφηεηεο ηα επαγγέικαηα θαη ηηο αζρνιίεο ησλ 

ρξεζηψλ απηνχ ηνπ ππξήλα, ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη απηνί ζπκπεξηθέξνληαη 

δηαθνξεηηθά, ζηηο νθηψ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο, αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία 

αλήθνπλ.   

Σα επηκέξνπο επξήκαηα πνπ απέδσζε ε αλάιπζε θαη ε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκε πιεξνθφξεζε 

κε βάζε ην ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ κνληέιν θαη ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο ζπλεπηθνπξνχλ ζε απηά ηεο καθξνζθνπηθήο 
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αλάιπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ν αλνηθηφο, φζν θαη ν θιεηζηφο θεληξηθφο 

ππξήλαο, πεξηιακβάλνπλ ηνπο πην δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο απνθξίζεηο 

θαη ηηο αλαθνξέο ζηηο ζπλνιηθέο αλαξηήζεηο ηνπ δηθηχνπ,  πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζχκθσλα κε ηελ καθξνζθνπηθή αλάιπζε, ηε βαζηθή νκάδα πνπ νη θπβεξλεηηθνί 

ινγαξηαζκνί κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

επηξξνήο ηνπο ζην Twitter, θαζψο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ κεγέζπλζε θαη δνκηθή 

βειηίσζε ησλ δηθηχσλ ηνπο.  
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Κεθάιαην 12 

Η νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκώλ Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ 

Με ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί θαη αθνξά ην δεχηεξν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ 

ζηαδίνπ ηεο κηθξνζθνπηθήο πεξίπησζεο, πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ νκάδσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ κνηξάδνληαη θνηλνχο αθνινχζνπο ζην Twitter.  Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν παξέρεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ ινγαξηαζκψλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ.  

 

12.1 Γενική πεπιγπαθή 

ην πξψην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, έγηλε 

πξνζπάζεηα εχξεζεο ελφο θεληξηθνχ ππξήλα ησλ ρξεζηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε 

επηξξνή απφ ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο αθφινπζνπο, ησλ 27 ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

27 ινγαξηαζκψλ, κε βάζε ηνπο θνηλνχο αθνινχζνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη 

ε δηεξεχλεζε ηνπ πσο νη πνιίηεο επηιέγνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζνχλ ζην Twitter. Με άιια ιφγηα, πξνζδηνξίδνληαη ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο ίδηεο νκάδεο, κε 

βάζε ηνπο θνηλνχο αθνινχζνπο ηνπο.  

ηελ αλάιπζε αθνινπζείηαη κηα πξνζέγγηζε απφ έμσ πξνο ηα κέζα, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ζε αξρηθφ ζηάδην επηιέγνληαη ηα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ινγαξηαζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα 

επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ νκνηνηήησλ ησλ παξαγφκελσλ νκαδνπνηήζεσλ. Γηα ηε 

κειέηε, πξνηείλνληαη δχν ηερληθέο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο 

ησλ Καλφλσλ πζρέηηζεο (Association Rules), κε ηελ νπνία θαηαγξάθεηαη κηα 

γεληθφηεξε νκαδνπνίεζε, πνπ αθνξά ηελ κεγάιε εηθφλα ησλ νκαδνπνηήζεσλ. Ζ 

δεχηεξε ηερληθή θάλεη ρξήζε ηεο Πνιπδηάζηαηεο Κιηκάθσζεο (Multidimensional 

Scaling), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ηεξαξρηθή Αλάιπζε πζηάδσλ (Hierarchical Cluster 
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Analysis), έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ζπζηάδεο κε θνηλνχο ινγαξηαζκνχο, κε βάζε 

ηνπο θνηλνχο αθνινχζνπο. Οη παξαπάλσ ηερληθέο απνζθνπνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο αθνινχζνπο, 

θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη αθφινπζνη επηιέγνπλ πνηνχο ινγαξηαζκνχο ζα 

αθνινπζήζνπλ, κε βάζε ηνλ ζεκαηηθφ ηνπο πξνζδηνξηζκφ (αληηθείκελν αλαθνξάο). 

 

12.2 Μεθοδολογία και εςπήμαηα 

Οη αθφινπζνη ησλ 27 ινγαξηαζκψλ, θπκαίλνληαη απφ 9 κέρξη 56808. Ο 

ινγαξηαζκφο ηνπ πξσζππνπξγνχ πξνζειθχεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο (56804), 

αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (31423), θαη ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (22707). Αληηζέησο, νη ινγαξηαζκνί ηεο 

Διιεληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γηα-Βίνπ Μάζεζεο, αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ιηγφηεξνπο ρξήζηεο (9, 11 

θαη 20 αληίζηνηρα), ελψ άιινη ηέζζεξηο ινγαξηαζκνί αθνινπζνχληαη απφ ιηγφηεξνπο 

απφ 100 ρξήζηεο. ην ρήκα 12.1., θαηαηάζζνληαη νη 27 ινγαξηαζκνί κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ηνπο αθνινπζνχλ. 
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ρήκα 12.1.: Οη αθόινπζνη ησλ 27 ινγαξηαζκώλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

 ηελ ζπλέρεηα νη αθφινπζνη ησλ ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο, θαηαλέκνληαη 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ πνπ αθνινπζνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ινγαξηαζκφο ηνπ πξσζππνπξγνχ εκθαλίδεη 56804 αθνινχζνπο, απφ 

ηνπο νπνίνπο ην 55% δελ αθνινπζεί θαλέλαλ άιιν ινγαξηαζκφ. Παξφκνηα, ν 

ινγαξηαζκφο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Visit Greece) εκθαλίδεη 22707 

αθνινχζνπο, εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 60% αθνινπζεί κφλν ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ινγαξηαζκφ. Σα πην πάλσ πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 60%. πλεπψο ηα 

ζπλνιηθά πνζνζηά ή νη κέζνη φξνη αδπλαηνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε αθξίβεηα ηα 

δεδνκέλα. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη πνζνζηφ 78% ησλ αθνινχζσλ θαηά κέζν φξν, 

αθνινπζεί ηνπιάρηζηνλ έλαλ αθφκα ινγαξηαζκφ εθηφο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνξάο. Ο 

Πίλαθαο 12.1. αλαθέξεηαη ζηα πνζνζηά ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ πνπ 

αθνινπζνχλ πάλσ απφ έλαλ ινγαξηαζκφ. 

 

56.804

31.423

22.707

19.586

15.931

15.636

8.573

6.035

5.312

3.362

2.392

2.256

1.802

1.785

1.681

1.522

738

733

508

469

77

76

38

24

20

11

9

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

@PrimeministerGR

@Hellenicpolice

@VisitGreecegr

@GreeceMFA

@Govgr

@Pyrosvestiki

@OpenGovGr

@StartupGreece

@MinDevGR

@YPEKA

@GGNeasGenias

@Diavgeia

@Synigoros

@Yp_Paideias

@Yyka_gov

@HCoastGuard

@DigiPlanGR

@Gsis_gov_gr

@PressParliament

@DigitalGreece

@e_ekpaideusi

@GGMEofficial

@Synigkatanaloti

@DigiPlanGR

@Gsaeedu

@Minfingr

@Hellasyap

Ακόλουθοι (Followers)



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

291 
 

Όλνκα Λνγαξηαζκνύ Πνζνζηό ησλ αθνινύζσλ πνπ αθνινπζνύλ 

θαη άιινπο ινγαξηαζκνύο 

Αθηνθπιαθή 88% 

Γηαύγεηα 91% 

Φεθηαθή Διιάδα 91% 

Digital Plan 87% 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε 78% 

Δ.Π. Φεθηαθή 83% 

Γ.Γ. Γ.Μ. 60% 

Γ.Γ. Μ.Δ. 79% 

Γ.Γ Ν.Γ. 87% 

Γ.Γ. Π.. 73% 

Γ.Σ. Βνπιήο 89% 

Διι. Κπβέξλεζε 89% 

Αζηπλνκία 69% 

ΤΠ.ΑΝ.ΠΛ. 100% 

Τπ. Αλάπηπμεο 95% 

Τπ. Δμσηεξηθώλ 77% 

Τπ. Τγείαο 82% 

Τπ. Οηθνλνκηθώλ 73% 

Τπ. Παηδείαο 76% 

Τπ. Πεξηβάιινληνο 82% 

Αλ. Γηαθπβέξλεζε 92% 

Πξσζππνπξγόο 45% 

Ππξνζβεζηηθή 83% 

πλ. Πνιίηε 75% 

Startup Greece 63% 

Visit Greece 40% 

πλ. Καηαλαισηή 71% 

πλνιηθόο Μέζνο όξνο 78% 

Μέζε Σππηθή Απόθιηζε 78% (14%) 

Πίλαθαο 12.1.: Σα πνζνζηά ησλ αθνινύζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ πνπ αθνινπζνύλ πάλσ από 

έλαλ ινγαξηαζκό. 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη αζπκκεηξία θαη κεγάιε δηαζπνξά αλάκεζα ζηα 

πνζνζηά ησλ αθνινχζσλ ησλ 27 ινγαξηαζκψλ. Έηζη νη ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνπλ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο αθνινχζσλ, είλαη πηζαλφ λα επεξεάδνπλ ηα ηειηθά 

πνζνζηά θαη ζπλεπψο αλ παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ 

αθνινχζσλ αλάκεζα ζηνπο ινγαξηαζκνχο, ε ηειηθή εηθφλα κπνξεί λα είλαη ζηξεβιή. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ν πην πάλσ πεξηνξηζκφο, αληί ησλ ζπλνιηθψλ πνζνζηψλ 
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επηιέρζεθε ε ρξήζε ησλ κέζσλ πνζνζηψλ ησλ αθνινχζσλ κε βάζε ην πφζνπο 

ινγαξηαζκνχο αθνινπζεί ν θάζε έλαο. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, 

απεηθνλίδνληαη ηα επηκέξνπο πνζνζηά ησλ ινγαξηαζκψλ αλάινγα κε ηνπο 

αθνινχζνπο πνπ κνηξάδνληαη κε άιινπο ινγαξηαζκνχο.  
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1 ,3 ,3 ,2 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,3 ,1 2,6 14,0 ,0 ,4 6,3 ,4 ,0 ,6 ,9 1,0 44,9 3,8 ,7 3,2 19,6 ,0 

2 ,8 1,0 ,3 ,5 ,1 ,0 ,0 ,0 1,4 ,5 ,3 16,5 44,9 ,0 2,2 21,4 1,0 ,0 1,4 2,0 5,5 56,8 19,5 1,3 5,9 16,7 ,0 

3 3,1 2,4 ,3 1,0 ,1 ,0 ,0 ,1 2,7 ,9 ,6 35,1 57,9 ,0 6,2 35,6 1,6 ,0 2,3 4,1 12,7 69,3 32,1 2,5 9,1 20,2 ,1 

4 3,6 4,3 ,9 1,8 ,1 ,0 ,0 ,2 4,8 1,5 1,0 51,5 67,1 ,0 12,5 52,9 2,9 ,0 3,4 6,1 24,7 78,0 43,3 3,5 11,3 24,7 ,1 

5 5,9 7,1 ,9 1,9 ,2 ,1 ,0 ,1 7,2 2,1 1,7 65,9 76,0 ,0 21,6 68,4 4,3 ,0 5,1 9,3 39,5 82,4 54,9 5,2 12,0 28,1 ,0 

6 6,7 12,8 1,9 3,1 ,2 ,0 ,0 ,3 10,2 2,3 2,4 77,2 79,1 ,0 35,2 80,2 7,1 ,0 6,1 12,7 56,0 85,5 62,3 6,1 15,0 37,5 ,1 

7 10,0 15,7 2,1 4,3 ,3 ,0 ,1 ,4 15,8 2,6 4,0 85,9 82,9 ,1 52,0 86,2 9,3 ,1 7,7 20,8 68,2 89,0 68,4 8,2 18,3 47,9 ,0 

8 9,7 19,5 3,0 6,8 ,7 ,1 ,3 ,8 20,4 3,3 4,1 90,8 87,7 ,1 72,7 89,9 11,3 ,0 9,2 31,8 80,3 90,0 73,3 10,2 25,0 58,7 ,1 

9 13,4 34,6 4,2 8,7 ,9 ,2 ,2 ,4 27,3 6,3 4,8 92,1 86,7 ,0 79,7 92,3 19,3 ,0 16,2 44,8 89,5 90,2 78,1 13,3 30,0 66,9 ,0 

10 20,9 41,9 9,7 10,3 ,3 ,9 ,0 1,2 41,9 9,7 7,7 94,7 93,5 ,0 81,1 92,9 26,5 ,0 13,6 52,8 93,2 92,0 87,3 17,7 39,2 70,8 ,0 

11 21,6 59,8 9,1 17,4 ,4 ,8 ,4 1,7 57,7 8,3 13,3 96,7 92,1 ,0 88,8 92,9 36,1 ,4 25,7 64,7 96,7 93,4 83,0 22,8 40,2 74,7 1,2 

12 27,3 72,7 14,3 20,1 1,9 ,0 ,0 1,9 63,6 18,8 11,7 95,5 91,6 ,0 92,9 92,2 55,2 ,0 35,1 73,4 95,5 94,8 82,5 32,5 48,1 76,6 1,9 

13 34,1 73,2 17,1 25,6 1,2 ,0 ,0 1,2 74,4 13,4 15,9 97,6 98,8 ,0 95,1 98,8 61,0 1,2 54,9 76,8 97,6 93,9 89,0 37,8 54,9 86,6 ,0 

14 47,4 77,2 22,8 38,6 7,0 3,5 3,5 3,5 78,9 17,5 21,1 94,7 94,7 1,8 98,2 98,2 66,7 ,0 71,9 91,2 98,2 91,2 91,2 49,1 50,9 80,7 ,0 

15 45,5 86,4 31,8 36,4 ,0 ,0 ,0 4,5 77,3 31,8 27,3 100,0 95,5 4,5 100,0 100,0 86,4 ,0 59,1 100,0 100,0 100,0 90,9 81,8 54,5 81,8 4,5 

16 58,8 88,2 29,4 52,9 5,9 ,0 ,0 ,0 100,0 47,1 35,3 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 70,6 ,0 82,4 100,0 100,0 94,1 100,0 76,5 64,7 88,2 5,9 

17 66,7 100,0 55,6 66,7 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 55,6 44,4 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0 66,7 100,0 88,9 100,0 77,8 66,7 88,9 100,0 22,2 

18 100,0 100,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,0 ,0 

19 100,0 100,0 50,0 100,0 ,0 ,0 ,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 50,0 

20 100,0 100,0 100,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,0 

Πίλαθαο 12.2: Σα επηκέξνπο πνζνζηά αλά ινγαξηαζκό, ησλ αθνινύζσλ πνπ αθνινπζνύλ από έλαλ κέρξη 20 ινγαξηαζκνύο.
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ηνλ Πίλαθα 12.2. απεηθνλίδνληαη ηα επηκέξνπο πνζνζηά αλά ινγαξηαζκφ, ησλ 

αθνινχζσλ πνπ αθνινπζνχλ έλαλ, δχν ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο (κέρξη 

20). Γηαπηζηψλνπκε γηα παξάδεηγκα φηη ην 44,9% ησλ αθνινχζσλ ηνπ πξσζππνπξγνχ 

αθνινπζεί κφλν ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ πξσζππνπξγνχ, ην 19,6% ησλ αθνινχζσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Visit Greece) αθνινπζεί κφλν ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ, θαη ην 14% ησλ αθνινχζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο αθνινπζεί κφλν ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Αλάινγα, ην 56,8% απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ 

πξσζππνπξγνχ, αθνινπζεί αθφκα έλαλ απφ ηνπο 27 ινγαξηαζκνχο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

γηα ην 44,9% ησλ αθνινχζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ην 19,5% ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο. Αλάινγα απεηθνλίδνληαη θαη ηα πνζνζηά γηα ηνπο αθνινχζνπο ησλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ αθνινπζνχλ απφ ηξεηο θαη πάλσ ινγαξηαζκνχο. Παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζν ην κέζν πνζνζηφ ησλ πνζνζηψλ αλά νκάδα ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ πνπ παξαθνινπζνχλ νη ρξήζηεο ηνπ θάζε 

ινγαξηαζκνχ θαη γηα θάζε ινγαξηαζκφ (πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ επηκέξνπο 

πνζνζηψλ κε ην 20), παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αθνινχζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ. ηνλ Πίλαθα 12.2. εκθαλίδνληαη ηα ελ ιφγσ πνζνζηά 

καδί κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ν 

πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ηνπ Pearson (Πίλαθαο 12.4.). 
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Πίλαθαο 12.3.: Μέζν πνζνζηό ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ ησλ αθνινύζσλ αλάινγα ηνπ αξηζκνύ 

ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ απηνί αθνινπζνύλ. 

 

 Μέζν πνζνζηό ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ ησλ 

αθνινύζσλ αλάινγα ηνπ αξηζκνύ ησλ 

ινγαξηαζκώλ πνπ απηνί αθνινπζνύλ 

Αξηζκόο αθνινύζσλ 

(followers) αλά 

ινγαξηαζκό 

πληειεζηήο πζρέηηζεο 

ηνπ Pearson 
,721

**
 

(**: p<0.01) 

Πίλαθαο 12.4.: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson αλάκεζα ζην κέζν πνζνζηό ησλ επηκέξνπο 

πνζνζηώλ ησλ αθνινύζσλ αλάινγα ηνπ αξηζκνύ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ απηνί αθνινπζνύλ 

θαη ζηνλ αξηζκό αθνινύζσλ αλά ινγαξηαζκό. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηαβιεηέο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αθνινχζνπο, έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζνπλ πςειφ κέζν πνζνζηφ θαη 

ζηηο 20 θαηεγνξίεο ρξεζηψλ (απηέο πνπ ηνπο δηαρσξίδνπλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

Λνγαξηαζκόο Twitter Μέζν πνζνζηό ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ ησλ 

αθνινύζσλ αλάινγα ηνπ αξηζκνύ ησλ 

ινγαξηαζκώλ πνπ απηνί αθνινπζνύλ 

Αξηζκόο αθνινύζσλ 

(followers) αλά 

ινγαξηαζκό 

Αθηνθπιαθή 33,79 1522 

Γηαύγεηα 49,855 2256 

Φεθηαθή Διιάδα 17,68 469 

Digital Plan 29,81 738 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε 0,965 77 

Δ.Π. Φεθηαθή 0,28 24 

Γ.Γ. Γ.Μ. 0,225 20 

Γ.Γ. Μ.Δ. 3,315 76 

Γ.Γ Ν.Γ. 49,205 2392 

Γ.Γ. Π.. 23,6 733 

Γ.Σ. Βνπιήο 12,285 508 

Διι. Κπβέξλεζε 79,84 15931 

Αζηπλνκία 83,125 31423 

ΤΠ.ΑΝ.ΠΛ. 10,325 9 

Τπ. Αλάπηπμεο 66,93 5312 

Τπ. Δμσηεξηθώλ 80,41 19586 

Τπ. Τγείαο 42,985 1681 

Τπ. Οηθνλνκηθώλ 0,085 11 

Τπ. Παηδείαο 38,07 1785 

Τπ. Πεξηβάιινληνο 54,57 3362 

Αλ. Γηαθπβέξλεζε 72,375 8573 

Πξσζππνπξγόο 87,275 56804 

Ππξνζβεζηηθή 71,87 15636 

πλ. Πνιίηε 36,795 1802 

Startup Greece 41,06 6035 

Visit Greece 58,985 22707 

πλ. Καηαλαισηή 4,305 38 
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επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζνχλ). Με άιια ιφγηα 

φζν πην πνιινχο αθνινχζνπο έρεη έλαο ινγαξηαζκφο, ηφζν πην πνιινχο κνηξάδεηαη 

αλαινγηθά. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηαλνκή ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, 

αλάινγα κε ηνπο επηκέξνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απηνί αθνινπζνχλ (Πίλαθαο 12.5.) 
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          Πίλαθαο 12.5:. Καηαλνκή ησλ αθνινύζσλ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ, αλάινγα κε ηνπο επηκέξνπο ινγαξηαζκνύο πνπ αθνινπζνύλ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Αθηνθπιαθή 12,0 9,3 15,7 10,1 10,9 7,6 8,1 4,9 4,8 4,7 3,4 2,8 1,8 1,8 ,7 ,7 ,4 ,2 ,1 ,1 

Γηαύγεηα 9,3 7,6 8,1 8,3 8,9 9,8 8,6 6,6 8,3 6,3 6,4 5,0 2,7 2,0 ,8 ,7 ,4 ,1 ,1 ,0 

Φεθηαθή Διιάδα 22,8 10,2 5,3 7,9 5,3 7,0 5,5 4,9 4,9 7,0 4,7 4,7 3,0 2,8 1,5 1,1 1,1 ,0 ,2 ,2 

Digital Plan 9,3 11,0 9,9 10,3 7,3 7,2 7,2 7,0 6,4 4,7 5,7 4,2 2,8 3,0 1,1 1,2 ,8 ,4 ,3 ,1 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε 22,1 15,6 10,4 6,5 7,8 5,2 5,2 6,5 6,5 1,3 1,3 3,9 1,3 5,2 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0 

Δ.Π. Φεθηαθή 16,7 16,7 8,3 8,3 12,5 ,0 ,0 4,2 4,2 12,5 8,3 ,0 ,0 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Γ.Γ. Γ.Μ. 40,0 ,0 15,0 5,0 5,0 ,0 5,0 10,0 5,0 ,0 5,0 ,0 ,0 10,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Γ.Γ. Μ.Δ. 21,1 10,5 7,9 10,5 5,3 6,6 6,6 7,9 2,6 5,3 5,3 3,9 1,3 2,6 1,3 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 

Γ.Γ Ν.Γ. 13,3 10,3 8,7 8,6 8,5 7,4 8,2 6,5 6,2 5,9 5,8 4,1 2,6 1,9 ,7 ,7 ,4 ,1 ,1 ,0 

Γ.Γ. Π.. 27,3 11,6 9,3 8,6 8,0 5,3 4,4 3,4 4,6 4,5 2,7 4,0 1,5 1,4 1,0 1,1 ,7 ,4 ,1 ,1 

Γ.Σ. Βνπιήο 10,8 10,6 8,5 8,1 9,6 8,3 9,6 6,1 5,1 5,1 6,3 3,5 2,6 2,4 1,2 1,2 ,8 ,0 ,2 ,0 

Διι. Κπβέξλεζε 11,4 18,0 16,9 13,9 11,7 8,4 6,7 4,4 3,1 2,0 1,5 ,9 ,5 ,3 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 

Αζηπλνκία 31,0 24,8 14,1 9,2 6,9 4,3 3,3 2,1 1,5 1,0 ,7 ,4 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 

ΤΠ.ΑΝ.ΠΛ. ,0 11,1 ,0 ,0 ,0 ,0 11,1 11,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,1 11,1 ,0 ,0 33,3 ,0 11,1 

Τπ. Αλάπηπμεο 4,7 7,2 8,9 10,1 11,5 11,4 12,1 10,4 8,2 5,2 4,0 2,7 1,5 1,1 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 ,0 

Τπ. Δμσηεξηθώλ 22,5 19,0 13,9 11,6 9,9 7,1 5,5 3,5 2,6 1,6 1,1 ,7 ,4 ,3 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 

Τπ. Τγείαο 18,3 10,4 7,4 7,6 7,3 7,3 6,8 5,1 6,2 5,4 5,2 5,1 3,0 2,3 1,1 ,7 ,5 ,2 ,1 ,1 

Τπ. Οηθνλνκηθώλ 27,3 36,4 ,0 9,1 ,0 ,0 9,1 ,0 ,0 ,0 9,1 ,0 9,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Τπ. Παηδείαο 24,0 13,6 10,0 8,2 8,1 5,9 5,3 3,9 4,9 2,6 3,5 3,0 2,5 2,3 ,7 ,8 ,3 ,2 ,1 ,1 

Τπ. Πεξηβάιινληνο 17,6 10,3 9,3 7,9 7,9 6,5 7,7 7,2 7,2 5,3 4,6 3,4 1,9 1,5 ,7 ,5 ,3 ,1 ,1 ,0 

Αλ. Γηαθπβέξλεζε 7,8 11,1 11,4 12,4 13,0 11,3 9,9 7,2 5,7 3,7 2,7 1,7 ,9 ,7 ,3 ,2 ,1 ,0 ,0 ,0 

Πξσζππνπξγόο 55,1 17,4 9,3 5,9 4,1 2,6 1,9 1,2 ,9 ,5 ,4 ,3 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Ππξνζβεζηηθή 17,0 21,7 15,7 12,0 9,9 6,9 5,4 3,6 2,7 1,9 1,3 ,8 ,5 ,3 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 

πλ. Πνιίηε 25,4 12,8 10,7 8,3 8,2 5,8 5,6 4,3 4,0 3,3 3,1 2,8 1,7 1,6 1,0 ,7 ,3 ,2 ,1 ,1 

Startup Greece 37,0 16,9 11,6 8,1 5,6 4,3 3,8 3,2 2,7 2,2 1,6 1,2 ,7 ,5 ,2 ,2 ,1 ,0 ,0 ,0 

Visit Greece 60,1 12,7 6,8 4,7 3,5 2,8 2,6 2,0 1,6 1,1 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 

πλ. Καηαλαισηή 28,9 10,5 13,2 10,5 2,6 2,6 ,0 2,6 ,0 ,0 7,9 7,9 ,0 ,0 2,6 2,6 5,3 ,0 2,6 ,0 

πλνιηθόο κέζνο 22,0 13,6 9,9 8,6 7,4 5,6 6,1 5,2 4,1 3,4 3,8 2,5 1,6 2,4 1,0 ,5 ,4 1,3 ,2 ,4 
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Βιέπνπκε γηα παξάδεηγκα φηη ην 12% ησλ αθνινχζσλ ηεο Αθηνθπιαθήο 

αθνινπζεί κφλν ηελ Αθηνθπιαθή, ελψ ην 9,3% αθνινπζεί αθφκε έλαλ ινγαξηαζκφ, 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο (πνζνζηφ 15,7%) λα αθνινπζνχλ ηξεηο  ινγαξηαζκνχο. ε φ,ηη 

αθνξά ηελ Γηαχγεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (9,3%) αθνινπζεί κφλν ηελ Γηαχγεηα. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Φεθηαθήο Διιάδαο 

(Digital Greece) ζε πνζνζηφ 22,8%. Γεληθά κφλνλ έλαλ ινγαξηαζκφ (ηνλ ινγαξηαζκφ 

αλαθνξάο) αθνινπζνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη αθφινπζνη ησλ 19 απφ ηνπο 27 

ινγαξηαζκνχο). Αληίζεηα νη αθφινπζνη 5 ινγαξηαζκψλ αθνινπζνχλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 2 ινγαξηαζκνχο, ελψ νη αθφινπζνη ελφο ινγαξηαζκνχ αθνινπζνχλ 3, 4,5,7 

θαη 18 ινγαξηαζκνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ 

παξαηεξείηαη κεγάιε δηαζπνξά ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ 

πνπ αθνινπζνχλ νη αθφινπζνη ηνπ θαζελφο εμ‟ απηψλ. 

Ζ ηειεπηαία γξακκή ηνπ Πίλαθα 12.5. αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ κέζν φξν 

ησλ πνζνζηψλ αλά αξηζκφ ινγαξηαζκψλ πνπ κνηξάδνληαη νη αθφινπζνη ησλ 

επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην ρήκα 

12.2. πνπ αθνινπζεί.    

 

 ρήκα 12.2.: Αξηζκόο ησλ ινγαξηαζκώλ κε θνηλνύο αθνινύζνπο. 
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 Έηζη θαηά κέζν φξν ην 22% ησλ αθνινχζσλ αθνινπζεί έλαλ ινγαξηαζκφ, ην 

13,6% δχν, ην 9,9% ηξεηο, ην 8,6% ηέζζεξηο, ην 7,4% πέληε, ην 5,6% έμη, ην 6,1% 

επηά, θαη ην 5,2% νθηψ. Βιέπνπκε φηη ηα πνζνζηά πέθηνπλ φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ αθνινπζνχκελσλ ινγαξηαζκψλ.  

         

12.3 Ομαδοποίηζη ηων λογαπιαζμών ανάλογα με ηην 

καηανομή ηων ακολούθων, με ηην βοήθεια ηηρ 

μεθόδος εςπέζεωρ κανόνων ζςζσέηιζηρ (association 

rules) 

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε αθνξά ζηε γεληθή πεξηγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ 

αθνινχζσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ απφ ηνπο 27 ηεο 

κειέηεο πνπ αθνινπζνχλ. ηελ ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ αθνινχζσλ  πνπ κνηξάδνληαη αλά-

κεηαμχ ηνπο. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη είλαη απηή ηεο εμφξπμεο θαλφλσλ ζπζρέηηζεο 

πνπ απνηειεί κηα ηερληθή εμφξπμεο δεδνκέλσλ (data mining). Ζ ηερληθή απηή 

επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ πνπ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζπλδπαζκνχο ινγαξηαζκψλ θαη ελδερφκελνο εκθαλίδνληαη ζηνπο θαιχηεξνπο θαλφλεο 

ζπζρέηηζεο. Έλαο ηέηνηνο θαλφλαο κπνξεί λα νξηζηεί σο: “Όπνηνο αθνινπζεί θάπνηνλ 

ζπλδπαζκφ ινγαξηαζκψλ, αθνινπζεί θαη ηνλ ππφ αλαθνξά ινγαξηαζκφ”.  

 

12.3.1 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ επξέζεσο θαλόλσλ 

ζπζρέηηζεο 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

κεζφδνπ. Σν βαζηθφ εξψηεκα είλαη ε εχξεζε θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ εκθάληζε 

ελφο ζηνηρείνπ, κε βάζε ηελ εκθάληζε άιισλ ζηνηρείσλ, κέζσ ελφο ζπλφινπ 

ζπλαιιαγψλ. Σα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη καδί ρσξίο ε εκθάληζε ηνπ ελφο λα είλαη αηηία 

ηεο εκθάληζεο ηνπ άιινπ. 

 Έλα ζχλνιν απφ δηαθξηηά ζηνηρεία (items) νξίδεηαη σο 𝛪 = {i1, i2, . . , ik}, ελψ 

ην ζηνηρεηνζχλνιν (itemset) νξίδεηαη σο έλα ππνζχλνιν ηνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα 

έλα ζηνηρεηνζχλνιν κε k ζηνηρεία νξίδεηαη σο k-itemset. Έλα ζχλνιν απφ ζπλαιιαγέο 
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κε 𝑡𝑁 ζηνηρεηνζχλνια νξίδεηαη σο 𝑇 = {t1, t2, . . , tN }. Ο αξηζκφο ζηνηρείσλ νξίδεηαη 

θαη σο ην πιάηνο (width) ηεο ζπλαιιαγήο, ελψ ην 𝑡𝑖  πεξηέρεη έλα ζηνηρεηνζχλνιν ρ, 

αλ ην ρ είλαη ππνζχλνιν ηνπ 𝑡𝑖 . Σέινο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο ζηνηρεηνζπλφινπ 

(support count) νξίδεηαη σο  𝜎 𝑥 =   𝑡𝑖    𝑥 ⊆ 𝑡𝑖 , 𝑡𝑖  ∈ 𝑇 | (Tan θ.ά., 2005). 

Σν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηέρνπλ έλα ζηνηρεηνζχλνιν νλνκάδεηαη 

ππνζηήξημε (support (s)) ελφο ζηνηρεηνζπλφινπ. Έλα ζηνηρεηνζχλνιν ηνπ νπνίνπ ε 

ηηκή είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε απφ θάπνηα ηηκή θαησθιηνχ (minsup) νλνκάδεηαη ζπρλφ 

ζηνηρεηνζχλνιν (frequent item). 

Οη θαλφλεο ζπζρέηηζεο (association rules) εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή 𝑋 → 𝑌, 

φπνπ X θαη Y είλαη ζηνηρεηνζχλνια θαη ηζρχεη 𝛸 ⊆ Η, Τ ⊆ Η, Υ ∩ Τ = ⊘. Όηαλ 

κηιάκε γηα ππνζηήξημε θαλφλα (support (s)) αλαθεξφκαζηε ζην πνζνζηφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη ην X θαη ην Y (𝑋 ∪ 𝑌). Σέινο ε εκπηζηνζχλε 

(confidence) αλαθέξεηαη ζην πφζεο απφ ηηο ζπλαιιαγέο (πνζνζηφ) πνπ πεξηέρνπλ ην 

Υ, πεξηέρνπλ θαη ην Y. Δπηπξνζζέησο, ε εκπηζηνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ βεβαηφηεηα 

ηεο εμάξηεζεο θαη φζν κεγαιψλεη, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ Y ζε 

θαλφλεο πνπ πεξηέρνπλ ην X (Tan θ.ά., 2005). 

Ζ κέζνδνο “apriori” ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη αλ έλα ζηνηρεηνζχλνιν είλαη 

ζπρλφ, ηφηε φια ηα ππνζχλνια ηνπ είλαη ζπρλά θαη ην αληίζεην θαη ηζρχεη ιφγσ ηεο 

παξαθάησ ηδηφηεηαο: ∀  X,Y :( X ⊆ Y )⇒ s( X ) ≥ s(Y ) (γηα θάζε Υ, Τ φπνπ Υ 

ππνζχλνιν ηνπ Τ, ηφηε ε ππνζηήξημε ελφο ζηνηρεηνζπλφινπ ηνπ Υ είλαη κεγαιχηεξε 

ή ίζε απφ ηελ ππνζηήξημε ελφο ζηνηρεηνζπλφινπ ηνπ Τ). 

Ζ αξρή ηεο κεζφδνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 12.3., φπνπ αλ ν ζπλδπαζκφο 

{c,d,e} εκθαλίδεηαη ζπρλά, φια ηα ππνζχλνια ηνπ ζα εκθαλίδνληαη θαη απηά ζπρλά. 
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ρήκα 12.3.: Ζ κέζνδνο επξέζεσο θαλόλσλ ζπζρέηηζεο  ―apriori‖ (Tan, θ.ά., 2005). 

 

Ο αιγφξηζκνο γηα k=1 δεκηνπξγεί φια ηα ζπρλά ζηνηρεηνζχλνια κήθνπο έλα 

θαη επαλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία κέρξη λα κελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεηνζχλνια 

απηνχ ηνπ κήθνπο. ηελ ζπλέρεηα απφ ηα ζπρλά ζηνηρεηνζχλνια κήθνπο k, 

δεκηνπξγεί ππνςήθηα ζηνηρεηνζχλνια κήθνπο k+1 θαη αθαηξεί απηά πνπ πεξηέρνπλ 

ππνζχλνια κήθνπο k πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά. Σέινο ππνινγίδεη ηελ ππνζηήξημε 

(support) θάζε ππνςήθηνπ ζηνηρεηνζπλφινπ, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν απηά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπρλά (Tan θ.ά., 2005). 

 

12.3.2. Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ 27 

θπβεξλεηηθώλ ινγαξηαζκώλ 

ηελ ππφ κειέηε πεξίπησζε θαη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην, ε δηαδηθαζία παξάγεη 

απνηειέζκαηα ηεο κνξθήο: Οη αθφινπζνη ηνπ Α ινγαξηαζκνχ είλαη αθφινπζνη θαη 

ηνπ Β ινγαξηαζκνχ θαη ηνπ Γ θ.ν.θ.. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε κέζνδνο δίλεη 

ζπλδπαζκνχο ηεο κνξθήο: Αθηνθπιαθή, Διιεληθή Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή (974), 
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πεξηγξάθνληαο φηη 974 θνηλνί αθφινπζνη, αθνινπζνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

Αθηνθπιαθήο, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο. Με απηή ηελ 

δηαδηθαζία παξάγεηαη κηα εθηεηακέλε ιίζηα ζπλδπαζκψλ απνηεινχκελσλ απφ 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο 27 ππφ κειέηε θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη 

αθνινπζνχληαη απφ θνηλνχο αθνινχζνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή απνηειεζκάησλ 

νδεγεί ζηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

κνηξάδνληαη αθνινχζνπο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα λα πξνρσξήζεη ε ηερληθή ηεο εμφξπμεο θαλφλσλ 

ζπζρέηηζεο, ρξεηάδεηαη λα νξηζηνχλ δχν κεγέζε: ν βαζκφο ππνζηήξημεο (support) θαη 

ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο (confidence). Όπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν 

βαζκφο ππνζηήξημεο αθνξά ζην κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ αθνινχζσλ πνπ έλαο 

ινγαξηαζκφο, ή έλαο ζπλδπαζκφο ινγαξηαζκψλ, πξέπεη λα έρεη πξνθεηκέλνπ λα 

εκθαληζηεί ζηελ θαηαγξαθή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν βαζκφο ππνζηήξημεο νξηζηεί ζην 

0,5, ηφηε  θάζε παξαγφκελνο ζπλδπαζκφο ινγαξηαζκψλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηνπο κηζνχο αθνινχζνπο απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αθνινχζσλ ηνπ 

δείγκαηνο. ηελ πεξίπησζε καο ν βαζκφο ππνζηήξημεο πνπ επηιέγεηαη είλαη 0,00019, 

έηζη ψζηε λα επηηξαπεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ πεξηπηψζεηο είηε κεκνλσκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ, είηε ζπλδπαζκψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ έρνπλ απφ 20 αθνινχζνπο θαη 

πάλσ.  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο, θαη γηα δχν ζπλδπαζκνχο 

ινγαξηαζκψλ, απηφο νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ αθνινχζσλ ηνπ πξψηνπ 

ινγαξηαζκνχ πνπ είλαη αθφινπζνη θαη ηνπ δεχηεξνπ ινγαξηαζκνχ. ηελ πεξίπησζε 

καο, ην επηιεγφκελν πνζνζηφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10% (βαζκφο εκπηζηνζχλεο ίζνο κε 

0,10). πλεπψο, δχν ζπλδπαζκνί ινγαξηαζκψλ πνπ κνηξάδνληαη αθνινχζνπο 

ιακβάλνληαη ππφςε, φηαλ ην 10% ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ ελφο 

είλαη θαη αθφινπζνη ηνπ άιινπ. Όπσο είλαη θπζηθφ, ν βαζκφο ππνζηήξημεο κπνξεί λα 

ιάβεη δηάθνξεο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε καο επηιέγεηαη ε αλσηέξσ κηθξή ηηκή, έηζη 

ψζηε λα επηηξαπεί ε θαηαγξαθή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πεξηπηψζεσλ 

ζπλδπαζκψλ. Γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ινγαξηαζκψλ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

Αθηνθπιαθή, Διιεληθή Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή (974), ν βαζκφο ππνζηήξημεο 

ηζνχηαη κε 974/107107 (ζρεδφλ 1%). Ο ζπλδπαζκφο απηφο έρεη βαζκφ εκπηζηνζχλεο 
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πνπ νξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ ησλ αθνινχζσλ ησλ δχν ινγαξηαζκψλ, πνπ 

αθνινπζνχλ θαη ηνλ ηξίην ινγαξηαζκφ.  

ηελ πεξίπησζε καο ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ επξέζεσο θαλφλσλ ζπζρέηηζεο, 

αθνξά ηνπο ζπλνιηθά 107107 αθνινχζνπο ησλ 27 ππφ δηεξεχλεζε ινγαξηαζκψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Διιάδαο. Ζ παξαπάλσ εκπεηξηθή κέζνδνο 

επηιέγεηαη σο ε θαηάιιειε πεξηγξαθηθή ηερληθή, έηζη ψζηε λα πεξηγξαθεί κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ε θαηαλνκή ησλ αθνινχζσλ αλάκεζα ζηνπο ινγαξηαζκνχο. Ζ 

δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ WEKA (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis), πνπ αθνξά ζηελ εμφξπμε θαλφλσλ 

ζπζρέηηζεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ δεκηνπξγήζεθε θαη δηαλέκεηαη απφ ην παλεπηζηήκην 

ηνπ Waikato ηεο λέαο Εειαλδίαο (Hall θ.ά., 2009).  

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο, παξάγνληαη ζπλδπαζκνί απνηεινχκελνη απφ έλαλ 

κέρξη δεθαηξείο ινγαξηαζκνχο. Σν ρήκα 12.4., αλαπαξηζηά ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλδπαζκψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ εκπεξηέρεη ν θάζε 

ζπλδπαζκφο. Γηα παξάδεηγκα, 25 ινγαξηαζκνί απαξηίδνπλ 25 ζπλδπαζκνχο 

απνηεινχκελνπο απφ έλα κέινο. Τπάξρνπλ επίζεο 203 ζπλδπαζκνί ησλ δχν κειψλ 

πνπ κνηξάδνληαη θνηλνχο αθνινχζνπο θαη είλαη ηεο κνξθήο “Διιεληθή Αζηπλνκία, 

Ππξνζβεζηηθή” (Διιεληθή.Αζηπλνκία_sum=1 Ππξνζβεζηηθή_sum=1 10819), 

Φεθηαθή Διιάδα, Τπνπξγείν Παηδείαο (Φεθηαθή.Διιάδα_sum=1 

Τπνπξγείν.Παηδείαο_sum=1 63). ηελ παξέλζεζε αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα 

φπσο εκθαλίδνληαη ζην WEKA, κε ηνλ αξηζκφ ζην ηέινο ηεο παξέλζεζεο λα αθνξά 

ηνπο θνηλνχο αθνινχζνπο πνπ κνηξάδνληαη νη δχν ινγαξηαζκνί. πλεπψο πθίζηαληαη 

ζπλδπαζκνί απνηεινχκελνη απφ δχν ινγαξηαζκνχο, αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο 

ππνζηήξημεο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ επηιέγνληαη. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη θνηλνί ηνπο 

αθφινπζνη είλαη ηνπιάρηζην 20 θαη ηνπιάρηζην ην 10% ησλ αθνινχζσλ ηνπ πξψηνπ 

ινγαξηαζκνχ, είλαη αθφινπζνη θαη ηνπ δεπηέξνπ. Αληηζηνίρσο έλαο ζπλδπαζκφο 

απνηεινχκελνο απφ ηξεηο ινγαξηαζκνχο, είλαη ηεο κνξθήο “Αθηνθπιαθή, Διιεληθή 

Κπβέξλεζε, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε” (Αθηνθπιαθή_sum=1 

Διιεληθή.Κπβέξλεζε_sum=1 πλήγνξνο.ηνπ.Πνιίηε_sum=1 105). Τπάξρνπλ 1074 

ηέηνηνη ζπλδπαζκνί. Σν κέγεζνο ζπλδπαζκνχ ινγαξηαζκψλ πνπ εκθαλίδεη ηελ 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζπλδπαζκψλ απνηεινχκελσλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, είλαη επηά.  Έηζη πθίζηαληαη 16746 ζπλδπαζκνί ησλ επηά 
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ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 20 θνηλνχο αθνινχζνπο (βαζκφο ππνζηήξημεο). 

Ζ θαηαλνκή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν γξάθεκα είλαη ζρεδφλ ζπκκεηξηθή, 

ηείλνληαο λα νκνηάδεη κε ηελ θαλνληθή.  

Ζ παξαπάλσ θαηαγξαθή, γεληθά πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία θαη ηα 

παξαγφκελα απνηειέζκαηα ρσξίο θπζηθά λα δίλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πνηνί είλαη νη 

επηκέξνπο ζπλδπαζκνί. ε απηφ ην ζηάδην, ε φιε εηθφλα απνηππψλεηαη κφλν κέζσ 

ηεο πεξηγξαθήο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπλδπαζκψλ. Έηζη ην επφκελν γξάθεκα 

πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ λα κνηξάδνληαη αθνινχζνπο θαη λα 

δεκηνπξγνχλ ζπλδπαζκνχο κε άιινπο ινγαξηαζκνχο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη 

αθνινχζνπο.  

 

 

ρήκα 12.4.: Καηαλνκή ησλ ζπλδπαζκώλ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ κνηξάδνληαη αθνινύζνπο. 

 

ην ρήκα 12.4., εάλ έλαο ζπλδπαζκφο απνηεινχκελνο απφ 13 ινγαξηαζκνχο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ γξαθήκαηνο, ηφηε ηκήκα απηνχ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ (πνπ απνηειείηαη απφ 12 ινγαξηαζκνχο) ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη επίζεο ζην δεχηεξν ηκήκα δεμηά ηνπ γξαθήκαηνο. Ζ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ γξαθήκαηνο, πεξηιιακβάλεη ζπλδπαζκνχο απνηεινχκελνπο απφ ιηγφηεξα κέιε 

απφ φ,ηη ε δεμηά πιεπξά θαη πηζαλφλ ζπκπεξηιακβάλεη κεξηθνχο επηπξφζζεηνπο λένπο 

ζπλδπαζκνχο. Γηα έλαλ ζπλδπαζκφ απνηεινχκελν απφ k κέιε ινγαξηαζκψλ, φινη νη 

25 203
1.074

3.823

9.038

14.583

16.746

13.898

8.348

3.598

1.050
185 15

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

σ
υ

χν
ό

τη
τα

μζγεθος συνδυασμοφ



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
 

305 
 

ζπλδπαζκνί κε ιηγφηεξα κέιε ινγαξηαζκψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη 

απεηθνλίδνληαη ζην γξάθεκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κεηαηφπηζε απφ ηνπο 

ζπλδπαζκνχο 13 κειψλ ζε απηνχο κε 7 κέιε. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ ζπλδπαζκψλ απμάλεηαη ζηαδηαθά θαη απφ 15 θηάλεη ηνπο 

16746. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ κεηαθηλνχκαζηε απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 7 

κειψλ ζε απηνχο κε έλα κέινο, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο κεηψλεηαη. Ζ θεληξηθή θαη 

επηθξαηνχζα ηηκή απηήο ηεο θαηαλνκήο είλαη 7, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πςειή 

πηζαλφηεηα εκθαλίζεσο ζπλδπαζκψλ απνηεινχκελσλ απφ 7 ινγαξηαζκνχο πνπ 

κνηξάδνληαη θνηλνχο αθνινχζνπο. Ζ κέζε ηηκή ηζνχηαη κε 7 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

κε 1.7. πλεπψο θαηά κέζν φξν, εκθαλίδνληαη ζπλδπαζκνί ησλ επηά ινγαξηαζκψλ, 

ελψ νη ζπλδπαζκνί πνπ απνηεινχληαη απφ 5 έσο 9 ινγαξηαζκνχο είλαη πην ζπρλνί. Αλ 

επηρεηξεζεί ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ππνζηήξημεο θαη ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο, ηφηε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κηθξφηεξν κέγεζνο θαη κηθξφηεξνο αξηζκφο ζπλδπαζκψλ, 

γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπλδπαζκνχο ινγαξηαζκψλ πνπ κνηξάδνληαη 

πεξηζζφηεξνπο αθνινχζνπο. 

ην ρήκα 12.5. απεηθνλίδεηαη ην κέζν πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ 

γηα θάζε κέγεζνο ζπλδπαζκψλ. Σν γξάθεκα αλαθέξεηαη ζην κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ 

γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο ινγαξηαζκψλ πνπ παξήρζεζαλ ζε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Έηζη νη αθφινπζνη πνπ αθνινπζνχλ κηθξνχο ζπλδπαζκνχο κπνξεί επηπξνζζέησο λα 

αθνινπζνχλ ζπλδπαζκνχο απνηεινχκελνπο απφ πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο. 

πλδπαζκνί απνηεινχκελνη απφ 5 κέρξη 9 ινγαξηαζκνχο έρνπλ κέζν αξηζκφ θνηλψλ 

αθνινχζσλ πνπ θπκαίλεηαη απφ 35 έσο 94 αθφινπζνπο. Μφλν ζπλδπαζκνί 

απνηεινχκελνη απφ κέρξη 4 ινγαξηαζκνχο, έρνπλ κέζν αξηζκφ θνηλψλ αθνινχζσλ 

κεγαιχηεξν ησλ 100, ελψ κφλν ζπλδπαζκνί απνηεινχκελνη απφ δχν ινγαξηαζκνχο, 

έρνπλ κέζν αξηζκφ αθνινχζσλ πάλσ απφ 1000. 
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ρήκα 12.5. Μέζν πνζνζηό ηνπ αξηζκνύ ησλ αθνινύζσλ γηα θάζε κέγεζνο ζπλδπαζκώλ. 

 

Σν ρήκα 12.6. παξνπζηάδεη ζεθνγξάκκαηα (box-plots), βαζηδφκελα ζηηο 

κηθξφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ αξηζκνχ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ 

θάζε ζπλδπαζκφ, θαη ζην πξψην ηεηαξηεκφξην πνπ αθνξά ην 25% ησλ 

παξαηεξήζεσλ (Q1), ην ηξίην ηεηαξηεκφξην πνπ αθνξά ην 75% (Q3), θαη ηελ δηάκεζν 

(M). ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεθνγξακκάησλ, ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη 

παξαηεξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 12.4., ζπλνιηθά 72586 πεξηπηψζεηο. 

Δπηπξνζζέησο, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 27 ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ε ζπρλφηεηα 

ησλ θνξψλ πνπ απηφο αλήθεη ζε ζπλδπαζκνχο ησλ δχν, ηξηψλ, ηεζζάξσλ θ.ν.θ. 

ινγαξηαζκψλ. ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγνχληαη 27 ζεθνγξάκκαηα, έλα γηα θάζε 

ινγαξηαζκφ.  

Κάζε ζεθφγξακκα αλαπαξηζηά ηελ  θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδπαζκψλ 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ππφ δηεξεχλεζε ινγαξηαζκφο. Πνιινί ινγαξηαζκνί 

παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεθνγξάκκαηα θαη ζπλεπψο, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο αλάιπζεο νη 

πεξηπηψζεηο απηέο νκαδνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη σο θνηλέο. χκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζε νθηψ δηαθξηηέο πεξηπηψζεηο ζεθνγξακκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 12.6. πνπ αθνινπζεί. Σα ζεθνγξάκκαηα εκθαλίδνληαη κε 

θζίλνπζα ζεηξά, απφ ινγαξηαζκνχο πνπ κπνξεί λα είλαη κέιε ζε ζπλδπαζκνχο πνπ 

απνηεινχληαη απφ κέρξη 13 ινγαξηαζκνχο, ζε ινγαξηαζκνχο πνπ κπνξεί λα είλαη 
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κέιε ζε ζπλδπαζκνχο απνηεινχκελνπο απφ ιηγφηεξνπο ινγαξηαζκνχο. Σα πην πάλσ 

επξήκαηα εκπεξηέρνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 12.6. 

 

Πίλαθαο 12.6. Οη νθηώ θαηεγνξίεο ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter, 

ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπλδπαζκώλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 

 

 

Καηεγνξία Λνγαξηαζκνί Min Q1 M Q3 Max Μέζνο αξηζκόο αθνινύζσλ 

(Σππηθή Απόθιηζε) 

1 Ακτοφυλακι, Διαφγεια, Γ.Γ. Νζασ 

Γενιάσ, Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, 

Ελλθνικι Αςτυνομία, Τπουργείο 

Ανάπτυξθσ, Τπουργείο 

Εξωτερικϊν, Τπουργείο Τγείασ, 

Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανοικτι 

Διακυβζρνθςθ, Πυροςβεςτικι, 

Πρωκυπουργόσ, υνιγοροσ του 

Πολίτθ, VisitGreece 

2 6 7 9 13 13,499 (15,671) 

2 Τπουργείο Παιδείασ, Startup 

Greece 
2 6 7 8 13 3,910 (3,005) 

3 Digital Plan GR 2 6 7 8 12 738 

4 Γ.Γ. Πλθροφοριακϊν 

υςτθμάτων, Ελλθνικι 

Κυβζρνθςθ, Γραφείο Σφπου 

Βουλισ 

2 5 6 7 11 621 (159) 

5 Ψθφιακι Ελλάδα 2 5 6 7 10 469 

6 Γ.Γ. Μζςων Ενθμζρωςθσ 
2 

2.7

5 
3 4 5 76 

7 Ε.Π. Εκπαίδευςθ και δια βίου 

Μάκθςθ 
2 2 2 3 3 77 

8 υνιγοροσ Καταναλωτι 2 2 2 2 2 38 
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ρήκα 12.6: Θεθνγξάκκαηα ησλ ινγαξηαζκώλ, ζύκθσλα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ζπλδπαζκνύο ινγαξηαζκώλ πνπ κνηξάδνληαη αθνινύζνπο.  

 

ηνλ Πίλαθα 12.6., ζηελ πξψηε θαηεγνξία νη ινγαξηαζκνί δχλαηαη λα είλαη 

κέιε ζπλδπαζκψλ απνηεινχκελσλ απφ κέρξη 13 ινγαξηαζκνχο. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

φηη κπνξεί λα κνηξάδνληαη θνηλνχο αθνινχζνπο κε κέρξη 12 αθφκα ινγαξηαζκνχο. Οη 

ινγαξηαζκνί πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 κέρξη 3 θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ζηηο θαηεγνξίεο 4 θαη 5, κνηξάδνληαη αθνινχζνπο κε αξθεηνχο άιινπο 

ινγαξηαζκνχο. Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ινγαξηαζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

πξνθίι ππνπξγείσλ, κνηξάδνληαη αθνινχζνπο κε αξθεηνχο ινγαξηαζκνχο, θαζψο 

αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 1 έσο 3. ηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ ηξεηο κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ, απηνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο, ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα-Βίνπ Μάζεζε θαη ηνπ 

πλήγνξνπ ηνπ Καηαλαισηή. 

ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ν αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ ηνπ θάζε 

ινγαξηαζκνχ, επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κνηξάδεηαη αθνινχζνπο, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη φηη νη ινγαξηαζκνί πνπ αθνινπζνχληαη απφ πεξηζζφηεξα άηνκα 
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ελδέρεηαη λα κνηξάδνληαη αθνινχζνπο κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ινγαξηαζκψλ. Οη 

θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12.6., δελ ζπλεπάγνληαη θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο νκνηνγέλεηαο, αιιά ππφ ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο 

θνηλήο θαηαλνκήο αθνινχζσλ. Έηζη θαηαιήγνπκε ζε κηα ζπλνπηηθή δηαδηθαζία 

παξνπζίαζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ λα κνηξάδνληαη αθνινχζνπο κε 

άιινπο ινγαξηαζκνχο. Με ην λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, δχν ινγαξηαζκνί δελ 

κνηξάδνληαη απαξαίηεηα αθνινχζνπο κεηαμχ ηνπο, σζηφζν είλαη δπλαηφλ λα 

κνηξάδνληαη αθνινχζνπο κε άιινπο ινγαξηαζκνχο. πλεπψο κε ηελ πην πάλσ 

δηαδηθαζία, πεξηγξάθεηαη ην γεγνλφο φηη νη ινγαξηαζκνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία κνηξάδνληαη αθνινχζνπο κε ίζν αξηζκφ ινγαξηαζκψλ. 

Με ην λα θαηαθεχγνπκε ζηελ πην πάλσ δηαδηθαζία, δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν 

ινγαξηαζκνί πνπ αθνινπζνχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ λα αληηπξνζσπεχνληαη 

ππεξβνιηθά, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ινγαξηαζκνί πνπ αθνινπζνχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ 

αθνινχζσλ δελ αληηπξνζσπεχνληαη επαξθψο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη γηα ην γεγνλφο φηη 

ε δηαδηθαζία επξέζεσο θαλφλσλ ζπζρέηηζεο δίλεη σο απνηέιεζκα νκαδνπνίεζε 

αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή ησλ αθνινχζσλ θαη δελ δεκηνπξγεί νκάδεο ινγαξηαζκψλ 

πνπ κνηξάδνληαη αθνινχζνπο, ζε έλα επφκελν βήκα πξνρσξνχκε ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζηαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ εχξεζε ζπζηάδσλ απνηεινχκελσλ απφ 

ινγαξηαζκνχο πνπ κνηξάδνληαη αθνινχζνπο. 

 

12.4 Δύπεζη ομάδων λογαπιαζμών με κοινούρ 

ακολούθοςρ, μέζω ηηρ σπήζηρ ηηρ Πολςδιάζηαηηρ 

Κλιμάκωζηρ (Multidimensional Scaling), ζε 

ζςνδςαζμό με ηην Ιεπαπσική Ανάλςζη Σςζηάδων 

(Hierarchical Cluster Analysis) 

 Όπσο αλαθέξακε πην πάλσ, ε πξνεγνχκελε κέζνδνο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο ππεξαληηπξνζψπεπζεο ή ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, αλάινγα ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ αθνινχζσλ πνπ απηνί έρνπλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ, θαηαθεχγνπκε ζηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα εγγχηεηαο, 

αληηπξνζσπεπηηθνχ γηα ηα δεδνκέλα καο. Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε καο, 

θξίλεηαη ζθφπηκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηνπο θαλφλεο εγγχηεηαο. 
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12.4.1 Οι κανόνεσ εγγφτθτασ (binary similarity and dissimilarity (distance) measures) 

χκθσλα κε ηνπο Choi θ.ά (2010), νη θαλφλεο εγγχηεηαο (binary similarity 

and dissimilarity (distance) measures) απνηεινχλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηαμηλφκεζεο (classification) θαη αλάιπζεο ζπζηάδσλ (clustering). Οη 

πην πάλσ αλαιπηέο θαηέιεμαλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο απνηεινχκελεο απφ 76 

θαλφλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ βξήθαλ εθαξκνγή ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

πεξηπηψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα. ηε ζπλέρεηα θάλνληαο ρξήζε 

ηεο Ηεξαξρηθήο Αλάιπζεο πζηάδσλ, θαηέιεμαλ ζε κηα ηαμηλφκεζε ησλ 76 θαλφλσλ. 

Οη Choi θ.ά (2010), θαηέιεμαλ ζε κία πεξηγξαθή ησλ θαλφλσλ εγγχηεηαο θαη 

απνζηάζεσο κε ηελ ρξήζε ελφο πίλαθα ελδερνκέλσλ 2x2 ηεο κνξθήο ηνπ Πίλαθα 

12.7. πνπ αθνινπζεί. 

 

j                           i 1 (Παξνπζία) 0 (Απνπζία) Άζξνηζκα 

1 (Παξνπζία) a = i ∙ j b =¯i ∙ j a + b 

0 (Απνπζία) c = i ∙ ¯j d = ¯i ∙ ¯j c + d 

Άζξνηζκα a + c b + d n = a + b + c + d 

Πίλαθαο 12.7.: Πίλαθαο ελδερνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαλόλσλ εγγύηεηαο (Choi θ.ά, 2010). 

 

ηνλ Πίλαθα 12.7., ηα i θαη j ζπκβνιίδνπλ δχν αληηθείκελα ή ηδηφηεηεο. Με a 

ζπκβνιίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηφζν ην i φζν θαη ην j είλαη 

παξφληα (αλαπαξηζηψληαο ζεηηθνχο ζπλδπαζκνχο) θαη παίξλνπλ ηελ ηηκή 1. 

Αθνινχζσο, φπνπ b έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηα i θαη j δέρνληαη 

αληίζηνηρα ηηκέο 0 θαη 1, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην i αλαπαξηζηά απνπζία. 

Αληίζηνηρα φπνπ c έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ πνπ ηα i θαη j δέρνληαη ηηκέο 1 

θαη 0 αληίζηνηρα (ην j αλαπαξηζηά απνπζία) θαη φπνπ d έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηδηνηήησλ φπνπ ηα i θαη j δέρνληαη θαη ηα δχν ηελ ηηκή 0 (αλαπαξηζηψληαο απνπζία) 

θαη ζπκβνιίδνπλ αξλεηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Σν άζξνηζκα ηεο δηαγσλίνπ a + d 

αζξνίδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπλδπαζκψλ αλάκεζα ζηα  i θαη j, ελψ ην άζξνηζκα 

ηεο δηαγσλίνπ b + c αζξνίδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ηεο έιιεηςεο ζπλδπαζκψλ 

αλάκεζα ζηα  i θαη j.  
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12.4.1.1 Χρήςη του κανόνα εγγύτητασ του  Simpson ςτην περίπτωςη των 27 

λογαριαςμών τησ ελληνικήσ κυβέρνηςησ 

Σν γεγνλφο φηη ζην Twitter νη ινγαξηαζκνί πνηθίινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ ηνπο,  καο νδεγεί ζηελ επηινγή θάπνηνπ απφ 

ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαλφλεο εγγχηεηαο. Γίρσο ηελ επηινγή ελφο ηέηνηνπ θαλφλα, ηα 

κεγέζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο, ελψ θαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο απνηπγράλεη λα δψζεη κηα ζσζηή εηθφλα, θαζψο ζε έλαλ πίλαθα 

απνηεινχκελν απφ κεδεληθά θαη αξηζκνχο, ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ηα κεδεληθά 

φζν θαη νη αξηζκνί. ηελ πεξίπησζε καο δχν ινγαξηαζκνί πξέπεη λα είλαη 

ζπγθξίζηκνη αλεμάξηεηα ηνπ ζρεηηθνχ ηνπο κεγέζνπο, θαη κφλν νη κε κεδεληθέο 

πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. πλεπψο, φηαλ ζπγθξίλνληαη δχν 

ινγαξηαζκνί, ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγεζνο ηνπ κηθξφηεξνπ εμ' απηψλ θαη 

ππνινγίδεηαη ην πφζνη απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ αθνινπζνχλ θαη ηνλ κεγαιχηεξν 

ινγαξηαζκφ. Ο Πίλαθαο 12.8. πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζε έλα παξάδεηγκα 

εθαξκνγήο ελφο θαηάιιεινπ θαλφλα εγγχηεηαο. 

  

 Λνγαξηαζκόο Twitter A Άζξνηζκα 

Λνγαξηαζκόο 

Twitter B 

# Κνηλνί αθφινπζνη ηνπ A θαη B = α # Αθφινπζνη ηνπ B, αιιά φρη 

ηνπ A = b 

# Αθφινπζνη ηνπ B = a + b 

# Αθφινπζνη ηνπ A, αιιά φρη ηνπ B = c # Με αθφινπζνη ηνπ A ή ηνπ B 

= d 

# Με αθφινπζνη ηνπ B = c + d 

Άζξνηζκα # Αθφινπζνη ηνπ A = a + c # Με αθφινπζνη ηνπ A = b + d χλνιν = a + b + c + d 

Πίλαθαο 12.8.: Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ελόο θαλόλα εγγύηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλήο 

θαηαλνκήο αθνινύζσλ αλάκεζα ζε δύν ινγαξηαζκνύο ζην Twitter. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη πθίζηαληαη δχν ινγαξηαζκνί ηνπ Twitter ν Α θαη ν Β θαη 

αο ππνζέζνπκε ζηελ ζπλέρεηα φηη νη ελ ιφγσ ινγαξηαζκνί έρνπλ a θνηλνχο 

αθνινχζνπο. Απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη εθηφο απφ ηνπο a 

αθνινχζνπο, ππάξρνπλ αθφκα b αθφινπζνη πνπ αθνινπζνχλ ηνλ δεχηεξν ινγαξηαζκφ 

αιιά φρη ηνλ πξψην θαη c αθφινπζνη πνπ αθνινπζνχλ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ αιιά 

φρη ηνλ δεχηεξν θαη θπζηθά ππάξρνπλ θαη d αθφινπζνη πνπ δελ αθνινπζνχλ θαλέλαλ 

απφ ηνπο δχν ινγαξηαζκνχο. 
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Για τθν ανάλυςθ μασ επιλζγουμε τον κανόνα εγγφτθτασ του Simpson που 

δίνεται από τον τφπο (Choi κ.ά., 2010): 

𝑆 =
𝑎

min(𝑎 + 𝑏,𝑎 + 𝑐)
 

ηελ πην πάλσ ζρέζε ηo S ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ αθνινχζσλ, 

δηαηξεκέλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηνπο ιηγφηεξνπο 

αθνινχζνπο. Έηζη θάλνληαο ρξήζε ηνπ πην πάλσ ηχπνπ πξνθχπηεη έλαο λένο πίλαθαο 

γεηηλίαζεο 27x27 πνπ παξνπζηάδεη ηελ κνξθή ηνπ Πίλαθα 12.9. 
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1 0,1413 0,0405 0,0583 0,026 0 0 0,0526 0,1091 0,0668 0,1122 0,4251 0,774 0,4444 0,2503 0,4632 0,1045 0,0909 0,0775 0,1702 0,3246 0,4908 0,6879 0,092 0,0834 0,2641 0,0789 

0,1413 1 0,2303 0,2344 0,1169 0,2083 0,15 0,1053 0,2376 0,1978 0,2244 0,5975 0,5731 0,6667 0,402 0,5443 0,238 0,0909 0,1742 0,2739 0,578 0,6223 0,4654 0,1593 0,1791 0,3617 0,2368 

0,0405 0,2303 1 0,2537 0,1169 0,25 0,1 0,0526 0,209 0,1301 0,0128 0,4627 0,3838 0,4444 0,3582 0,3881 0,0981 0 0,1343 0,1791 0,484 0,4776 0,2687 0,0725 0,4328 0,3561 0,1053 

0,0583 0,2344 0,2537 1 0,1688 0,375 0,1 0,0263 0,2453 0,1228 0,0217 0,5501 0,4024 0,7778 0,4959 0,397 0,1463 0 0,1382 0,2005 0,4892 0,5488 0,294 0,0921 0,5312 0,3238 0,1316 

0,026 0,1169 0,1169 0,1688 1 0 0,15 0 0,4286 0,0519 0,013 0,2857 0,1688 0 0,2727 0,2208 0,026 0 0,4935 0,2468 0,2597 0,2468 0,1039 0,0909 0,4416 0,2987 0 

0 0,2083 0,25 0,375 0 1 0,05 0 0,25 0,1667 0,0417 0,4583 0,25 0,1111 0,375 0,1667 0,125 0 0,125 0,2917 0,4583 0,3333 0,125 0,0417 0,4167 0,2083 0 

0 0,15 0,1 0,1 0,15 0,05 1 0 0,2 0,05 0,05 0,3 0,35 0,1111 0,25 0,3 0 0 0,2 0,2 0,4 0,15 0,3 0,05 0,25 0,2 0 

0,0526 0,1053 0,0526 0,0263 0 0 0 1 0,1316 0,0658 0,1974 0,4737 0,5132 0,1111 0,3421 0,5132 0,1447 0,0909 0,0658 0,1842 0,3421 0,6316 0,2895 0,1053 0,0921 0,2632 0,0263 

0,1091 0,2376 0,209 0,2453 0,4286 0,25 0,2 0,1316 1 0,1105 0,1634 0,5314 0,4833 0,6667 0,3754 0,4971 0,191 0,0909 0,2347 0,2387 0,4615 0,5736 0,3884 0,1526 0,2304 0,4018 0,2368 

0,0668 0,1978 0,1301 0,1228 0,0519 0,1667 0,05 0,0658 0,1105 1 0,0433 0,4025 0,3602 0,5556 0,2756 0,3029 0,1023 0,1818 0,0928 0,1924 0,4093 0,457 0,2647 0,1119 0,2128 0,1896 0,0526 

0,1122 0,2244 0,0128 0,0217 0,013 0,0417 0,05 0,1974 0,1634 0,0433 1 0,5768 0,6063 0,2222 0,3386 0,5709 0,1319 0 0,1378 0,2362 0,4252 0,7402 0,4331 0,1594 0,0906 0,2559 0,1579 

0,4251 0,5975 0,4627 0,5501 0,2857 0,4583 0,3 0,4737 0,5314 0,4025 0,5768 1 0,5015 0,8889 0,628 0,4519 0,533 0,2727 0,3754 0,5146 0,5999 0,6907 0,3355 0,4029 0,2578 0,2205 0,3158 

0,774 0,5731 0,3838 0,4024 0,1688 0,25 0,35 0,5132 0,4833 0,3602 0,6063 0,5015 1 0,5556 0,5945 0,4382 0,5193 0,3636 0,4095 0,4607 0,5513 0,4765 0,6919 0,444 0,2379 0,1806 0,4211 

0,4444 0,6667 0,4444 0,7778 0 0,1111 0,1111 0,1111 0,6667 0,5556 0,2222 0,8889 0,5556 1 0,7778 0,6667 0,5556 0 0,6667 0,5556 0,8889 0,6667 0,6667 0,4444 0,7778 0,1111 0 

0,2503 0,402 0,3582 0,4959 0,2727 0,375 0,25 0,3421 0,3754 0,2756 0,3386 0,628 0,5945 0,7778 1 0,654 0,3391 0,2727 0,2515 0,4146 0,5384 0,7323 0,4533 0,2225 0,2182 0,3812 0,2632 

0,4632 0,5443 0,3881 0,397 0,2208 0,1667 0,3 0,5132 0,4971 0,3029 0,5709 0,4519 0,4382 0,6667 0,654 1 0,4973 0,2727 0,4146 0,4836 0,5436 0,5563 0,3675 0,359 0,2484 0,2526 0,3421 

0,1045 0,238 0,0981 0,1463 0,026 0,125 0 0,1447 0,191 0,1023 0,1319 0,533 0,5193 0,5556 0,3391 0,4973 1 0,1818 0,1802 0,251 0,4301 0,5806 0,423 0,1315 0,1344 0,2891 0,1579 

0,0909 0,0909 0 0 0 0 0 0,0909 0,0909 0,1818 0 0,2727 0,3636 0 0,2727 0,2727 0,1818 1 0,0909 0,1818 0,2727 0,5455 0,0909 0 0,0909 0 0 

0,0775 0,1742 0,1343 0,1382 0,4935 0,125 0,2 0,0658 0,2347 0,0928 0,1378 0,3754 0,4095 0,6667 0,2515 0,4146 0,1802 0,0909 1 0,1922 0,3137 0,4543 0,2913 0,107 0,1333 0,2437 0,1053 

0,1702 0,2739 0,1791 0,2005 0,2468 0,2917 0,2 0,1842 0,2387 0,1924 0,2362 0,5146 0,4607 0,5556 0,4146 0,4836 0,251 0,1818 0,1922 1 0,4396 0,5854 0,3748 0,1831 0,1657 0,3314 0,2105 

0,3246 0,578 0,484 0,4892 0,2597 0,4583 0,4 0,3421 0,4615 0,4093 0,4252 0,5999 0,5513 0,8889 0,5384 0,5436 0,4301 0,2727 0,3137 0,4396 1 0,6985 0,3939 0,3052 0,2015 0,2965 0,3421 

0,4908 0,6223 0,4776 0,5488 0,2468 0,3333 0,15 0,6316 0,5736 0,457 0,7402 0,6907 0,4765 0,6667 0,7323 0,5563 0,5806 0,5455 0,4543 0,5854 0,6985 1 0,5005 0,4745 0,3599 0,2361 0,5263 

0,6879 0,4654 0,2687 0,294 0,1039 0,125 0,3 0,2895 0,3884 0,2647 0,4331 0,3355 0,6919 0,6667 0,4533 0,3675 0,423 0,0909 0,2913 0,3748 0,3939 0,5005 1 0,3091 0,1645 0,1892 0,2895 

0,092 0,1593 0,0725 0,0921 0,0909 0,0417 0,05 0,1053 0,1526 0,1119 0,1594 0,4029 0,444 0,4444 0,2225 0,359 0,1315 0 0,107 0,1831 0,3052 0,4745 0,3091 1 0,1221 0,2425 0,3421 

0,0834 0,1791 0,4328 0,5312 0,4416 0,4167 0,25 0,0921 0,2304 0,2128 0,0906 0,2578 0,2379 0,7778 0,2182 0,2484 0,1344 0,0909 0,1333 0,1657 0,2015 0,3599 0,1645 0,1221 1 0,2916 0,1579 

0,2641 0,3617 0,3561 0,3238 0,2987 0,2083 0,2 0,2632 0,4018 0,1896 0,2559 0,2205 0,1806 0,1111 0,3812 0,2526 0,2891 0 0,2437 0,3314 0,2965 0,2361 0,1892 0,2425 0,2916 1 0,3421 

0,0789 0,2368 0,1053 0,1316 0 0 0 0,0263 0,2368 0,0526 0,1579 0,3158 0,4211 0 0,2632 0,3421 0,1579 0 0,1053 0,2105 0,3421 0,5263 0,2895 0,3421 0,1579 0,3421 1 

Πίλαθαο 12.9.:ηαζκηζκέλνη αξηζκνί αθνινύζσλ πνπ κνηξάδνληαη νη 27 ινγαξηαζκνί, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή εγγύηεηαο ηνπ Simpson.
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Γηα παξάδεηγκα ν ζπληειεζηήο εγγχηεηαο ηνπ Simpson γηα ηνλ ινγαξηαζκφ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Αθηνθπιαθήο ηζνχηαη κε 0,774, 

θαη απηφ γηαηί 77,4% ησλ αθνινχζσλ ηεο αθηνθπιαθήο (1178 απφ ηνπο 1522 

αθνινχζνπο), αθνινπζνχλ θαη ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (πνπ 

αθνινπζείηαη απφ 31423 αθνινχζνπο ζπλνιηθά). Ο πίλαθαο γεηηλίαζεο (Πίλαθαο 

11.9.), απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ δηαδηθαζία επξέζεσο ζπζηάδσλ απνηεινχκελσλ 

απφ ινγαξηαζκνχο πνπ κνηξάδνληαη αθνινχζνπο. Γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ ελ ιφγσ 

κεζνδνινγία, θαηαθεχγνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο Πνιπδηάζηαηεο Κιηκάθσζεο 

(Multidimensional Scaling), έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε κείσζε ηεο 

πνιπδηαζηαηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (Εαθεηξφπνπινο & Βξάλα, 2009, Zafiropoulos 

θ.ά. 2012). Με άιια ιφγηα, κε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ πνιπ-κεηαβιεηή ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε, επηρεηξείηαη ε κεηαηξνπή ησλ αξρηθψλ κεγεζψλ (φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

δηαδηθαζία κεηά ηελ ρξήζε ηνπ θαλφλα εγγχηεηαο ηνπ Simpson), ζε θαηλνχξηα κεγέζε 

ζε έλαλ ρψξν κε ιηγφηεξεο δηαζηάζεηο.  

 

12.4.2 Η Πνιπδηάζηαηε Κιηκάθσζε (Multidimensional 

Scaling) 

Έλα πξφβιεκα Πνιπδηάζηαηεο Κιηκάθσζεο, απνηειεί θαηά βάζε κηα 

δηαδηθαζία ηεο απεηθφληζεο n αληηθεηκέλσλ γεσκεηξηθά απφ n ζεκεία, έηζη ψζηε νη 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ λα αληαπνθξίλνληαη θαηά θάπνην ηξφπν ζηηο 

πεηξακαηηθέο αλνκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα αληηθείκελα. (Kruskal, 1964). Οη Borg & 

Groenen (2005), θάλνπλ ιφγν γηα ζπζηνηρία κεζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηεξεχλεζε 

παξαηεξήζεσλ νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πνζνηηθά ζαθήο θαη αθξηβήο εηθφλα 

ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ.  

ε έλα δεδνκέλν δείγκα παξαηεξήζεσλ θαηαγεγξακκέλσλ ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ηελ απεηθφληζε ησλ παξαηεξήζεσλ σο ζεκεία 

ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ρψξνπ, νη φπνηεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαηαγξάθνληαη κε ηελ 
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κνξθή απνζηάζεσλ ησλ ζεκείσλ ζηνλ πνιπδηάζηαην απηφ ρψξν. Οη πίλαθεο είλαη ηεο 

κνξθήο: Γ = 
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 όπου δi,j θ απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων i και j. 

Έηζη αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ απνζηάζεσλ, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο θαη 

νκνηφηεηεο.  χκθσλα κε ηνλ Kruskal (1964), νη απνζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο φπνηεο 

νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Πνιπδηάζηαηεο Κιηκάθσζεο 

ζηνρεχεη ζηε κεηαθνξά ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ ζε έλαλ λέν ππνδεέζηεξεο ηάμεο 

Ν ρψξν, κε ηελ φζν ην δπλαηφ πηζηή απεηθφληζε ησλ αξρηθψλ νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ. Έηζη ζε έλαλ πίλαθα κε Γ απνζηάζεηο, 

επηρεηξείηαη ε εχξεζε Η δηαλπζκάησλ 𝛸1,𝛸2,𝛸3,…𝛸𝛪 ∈  ℝ𝛮 , έηζη ψζηε λα ηζρχεη: 

 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ≈ 𝛿𝑖 ,𝑗  γηα φια ηα ∈ 1,… , 𝛪 

 

12.4.3 Δθαξκνγή ηεο Πνιπδηάζηαηεο Κιηκάθσζεο 

(Multidimensional Scaling) ζηελ πεξίπησζε ησλ 27 

ινγαξηαζκώλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

ηε δηαδηθαζία, γίλεηαη ρξήζε ηνπ „stress‟ σο θαλφλα θαιήο πξνζαξκνγήο, 

έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν ε κέζνδνο αλαπαξηζηά επαξθψο ηηο αξρηθέο 

κεηαβιεηέο. Ο ελ ιφγσ θαλφλαο απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία πνπ θάλεη 

ρξήζε ελφο ηχπνπ πνπ νλνκάδεηαη  „stress majorization‟. πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη 

ν θαλφλαο „stress‟, απνηειεί κέηξν θαιήο πξνζαξκνγήο αλάκεζα ζηηο αξρηθέο 

απνζηάζεηο θαη ζηηο απνζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κέζνδν ηεο Πνιπδηάζηαηεο 

Κιηκάθσζεο. Ο θαλφλαο κεηξάεη ηηο ηεηξαγσληθέο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηνλ ηδεαηφ 

ρψξν  (απηφλ κε ηηο ιηγφηεξεο απνζηάζεηο), κε ηηο πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο ηνπ 

πνιπδηάζηαηνπ ρψξνπ. Μηθξέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή (κηθξφηεξεο ηνπ 0,05), 

δειψλνπλ θαιή πξνζαξκνγή θαη απεηθφληζε ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ ζε έλαλ 

λεφηεξν ρψξν ιηγφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί ε πην πάλσ ηηκή θαιήο 

πξνζαξκνγήο, επηρεηξείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ζηνλ ηεηξαδηάζηαην 
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ρψξν (stress=0,034). πλεπψο γηα θάζε ινγαξηαζκφ, γίλεηαη ρξήζε ηεζζάξσλ 

ζπληεηαγκέλσλ. 

 ηελ ζπλέρεηα, θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, γίλεηαη 

Ηεξαξρηθή Αλάιπζε πζηάδσλ (Hierarchical Cluster Analysis), κε ηελ ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ “average linkage”. Έηζη ζηνλ λέν ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ρψξν, πξνθχπηνπλ 

έμη ζπζηάδεο. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπζηάδσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν 

ζπληειεζηήο ιάκδα ηνπ Wilk (Πίλαθαο 12.10.), φπνπ κε ηελ θαηαζθεπή 

δηαγξάκκαηνο ηδηνηηκψλ (scree-plot) (ρήκα 12.7.) απνηεινχκελν απφ ηηο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζε ζρέζε κε ηηο ζπζηάδεο πξνθχπηνπλ νη έμη ζπζηάδεο.  

 

πζηάδα Σηκή ηνπ ζπληειεζηή ιάκδα ηνπ wilk 

2 0,702 

3 0,468 

4 0,159 

5 0,065 

6 0,032 

7 0,019 

8 0,006 

9 0,003 

Πίλαθαο 12.10.: Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ιάκδα ηνπ Wilk. 

 

 

ρήκα 12.7.: Scree-plot (νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Wilk ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ 

ζπζηάδσλ). 
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Σν δελδξφγξακκα (dendrogram) πνπ αθνινπζεί (ρήκα 11.8.), πεξηγξάθεη κε 

ιεπηνκέξεηα ην πψο νη ινγαξηαζκνί ζπλδπάδνληαη θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δεκηνπξγία 

ησλ ζπζηάδσλ. Σν ρήκα 11.8. απεηθνλίδεη ην πνηνη ινγαξηαζκνί κε βάζε ηνλ 

ζπληειεζηή εγγχηεηαο ηνπ Simpson, βξίζθνληαη εγγχηεξα κεηαμχ ηνπο, ην πνηνη 

νκαδνπνηνχληαη ζηελ ίδηα νκάδα θαη ην πνηνη ζπλδένληαη ζηελ ίδηα νκάδα ζε επφκελν 

ζηάδην. 

 

 

ρήκα 12.8.: Γελδξόγξακκα ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ βξίζθνληαη εγγύηεξα κεηαμύ ηνπο.
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Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε πξψηε ζπζηάδα ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο. πλεπψο ζηε 

ζπζηάδα απηή βξίζθνληαη ινγαξηαζκνί ππεξεζηψλ θαη αξρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δεκφζηα ηάμε ην θνηλνβνχιην θαη ηνλ ηχπν. Έηζη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζηάδα 

απαξηίδεηαη θπξίσο απφ ινγαξηαζκνχο ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο πνιίηεο 

θαη απφ ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ σο βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ζηελ πξψηε ζπζηάδα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.  

Απφ ην δελδξφγξακκα γίλεηαη ζαθέο, φηη νη ινγαξηαζκνί ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο, ζπλδπάδνληαη ζηελ δεκηνπξγία ππν-ζπζηάδαο, πνπ πξνθχπηεη ζε έλα 

πξψην ζηάδην. ε έλα επφκελν ζηάδην νη ινγαξηαζκνί ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ δεκηνπξγνχλ κηα λέα ππν-

ζπζηάδα πνπ ελψλεηαη κε ηελ πξψηε, ελψ ζε έλα ηειηθφ ζηάδην πξνζηίζεηαη θαη ν 

ινγαξηαζκφο ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ πνπ νινθιεξψλεη ηελ 

δεκηνπξγία ηεο πξψηεο ζπζηάδαο. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθχπηεη ην 

ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα, φηη ζηελ ελ ιφγσ ζπζηάδα, νη ινγαξηαζκνί ππεξεζηψλ θαη 

αξρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκφζηα ηάμε, ην θνηλνβνχιην θαη ηνλ ηχπν πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ, ελζσκαηψλνληαη ζε απηή κε δεκηνπξγία ππν-ζπζηάδσλ, ζε δηαθξηηά 

ζηάδηα απνηεινχκελα απφ ινγαξηαζκνχο θνηλνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ζθνπνχ.     

ηελ δεχηεξε ζπζηάδα, εκπίπηνπλ νη ινγαξηαζκνί ηεο Γηαχγεηαο, ηεο 

Φεθηαθήο Διιάδαο, ηεο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ, 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ηεο Αλνηθηήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Startup Greece ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ. Οη πην πάλσ ινγαξηαζκνί είλαη ηχπνπ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο (Government to Citizens), ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (Government 
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to Business), παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιεπηηθήο θαη δεκηνπξγίαο πεξηβάιινληνο 

ζπλεξγαζίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπζηάδαο απηήο είλαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη 

ινγαξηαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

θαζψο θαη ινγαξηαζκνχο φπσο απηψλ ηνπ πξσζππνπξγνχ, ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ φηη ζηελ ίδηα ζπζηάδα ζπκκεηέρνπλ ινγαξηαζκνί θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

ππεξεζηψλ  ηερλνινγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηθνηλσλία  (ICTs). 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζρεκαηηζκφο ηεο ζπζηάδαο νινθιεξψλεηαη ζε 

δηαθξηηά ζηάδηα, φπνπ ινγαξηαζκνί κε ίδην ή παξφκνην πεξηερφκελν, θαηεχζπλζε ή 

επηδησθφκελν ζθνπφ, ζρεκαηίδνπλ ππν-ζπζηάδεο. Έηζη ζην αξρηθφ ζηάδην 

ζρεκαηίδεηαη ε πξψηε ππφ-ζπζηάδα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη 

ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο. Δπηπξνζζέησο, νη ινγαξηαζκνί ηεο Διιεληθήο 

Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ θαη ηεο Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεκαηίδνπλ ηελ δηθή 

ηνπο ππν-ζπζηάδα. Οη δχν ππν-ζπζηάδεο ζπλδπάδνληαη κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηεο Γηαχγεηαο θαη ηεο Φεθηαθήο Διιάδαο, ηελ ζηηγκή πνπ ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην νη ινγαξηαζκνί ηνπ Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηνπ Startup 

Greece ηνπ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο, δεκηνπξγνχλ ηελ δηθή ηνπο ππν-ζπζηάδα. ε έλα 

ηειηθφ ζηάδην, νη πξναλαθεξζείζεο ππν-ζπζηάδεο ζπλδπάδνληαη κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηεο   Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Ζ ηξίηε ζπζηάδα απνηειείηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Γηα-Βίνπ Μάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. Παξαηεξνχκε φηη ε ζπζηάδα απαξηίδεηαη απφ 

ινγαξηαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

λενιαία. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ν ινγαξηαζκνχο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Γηα-Βίνπ Μάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ππν-ζπζηάδα κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο (θαη νη δχν ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε). Δπηπξνζζέησο, ε ζπζηάδα 
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πεξηιακβάλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, πνπ σο 

βαζηθή απνζηνιή έρεη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο ζε έλα 

πξψην ζηάδην ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, 

πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο λένπο. Οη ινγαξηαζκνί πνπ απαξηίδνπλ ηελ ζπζηάδα, 

ραξαθηεξίδνληαη σο ινγαξηαζκνί παξνρήο θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο (G2C), θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B) θαη παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ (information provision). 

Ζ ηέηαξηε ζπζηάδα πεξηιακβάλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γηα-Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ινγαξηαζκφο 

παξνρήο θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο (G2C), θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B) θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ (information 

provision). Αθνινχζσο, ε ζπζηάδα 5 πεξηιακβάλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο παξνρή θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο (G2C) θαη σο παξνρή πιεξνθνξηψλ. Οη ζπζηάδεο 4 θαη 5, καδί κε ηελ 

ζπζηάδα 6 πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ινγαξηαζκνί παξνρήο 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο (G2C), παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη  

δηακεζνιάβεζεο (mediation), πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο 

ινγαξηαζκψλ θαη είλαη ιηγφηεξν δεκνθηιείο θαζψο νη ινγαξηαζκνί πνπ ηηο 

απαξηίδνπλ αθνινπζνχληαη απφ ιίγνπο αθνινχζνπο. ε φ,ηη αθνξά ηελ έθηε ζπζηάδα, 

νη δχν ινγαξηαζκνί πνπ ηελ απαξηίδνπλ, απνηεινχλ ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο 

αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ην θξάηνο (πλήγνξνο ηνπ πνιίηε) ή αλάκεζα ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζε νκάδεο ελδηαθέξνληνο φπσο νη πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ (πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή). 

Απφ ηελ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ, νη πνιίηεο αθνινπζνχλ νκάδεο ινγαξηαζκψλ κε βάζε ηνλ θνηλφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ ζεκαηηθή ηνπο νκνηνκνξθία. πλεπψο, ινγαξηαζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ παηδεία ή ινγαξηαζκνί κε ζέκα ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ή ηελ δεκφζηα 

ηάμε, κνηξάδνληαη θνηλνχο αθνινχζνπο. Ζ πην πάλσ ηάζε επηβεβαηψλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα επξήκαηα.   

πγθξηηηθά κε ηελ κεζνδνινγία επξέζεσο θαλφλσλ ζπζρέηηζεο πνπ 

αθνινπζήζεθε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην, θαη ε νπνία θαηέιεμε ζε νκάδεο 
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ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεδφλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή αθνινχζσλ θαη φρη 

απαξαίηεηα ινγαξηαζκνχο πνπ κνηξάδνληαη αθνινχζνπο, ε κέζνδνο επξέζεσο 

ζπζηάδσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θφξκνπια κε ζηφρν ηελ νκαδνπνίεζε ινγαξηαζκψλ 

πνπ κνηξάδνληαη αθνινχζνπο κε βάζε ηνλ θαλφλα εγγχηεηαο. Καηά ζπλέπεηα νη 

νκαδνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δχν κεζφδνπο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. 

 

12.5  Σςμπεπάζμαηα 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, ε 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ νκαδνπνηήζεσλ 

ησλ 27 ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ, κε βάζε ηνπο θνηλνχο αθνινχζνπο, θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ απηνί επηιέγνπλ λα αθνινπζνχλ νκάδεο ινγαξηαζκψλ. Χο ζπλέπεηα, ε κειέηε 

πεγαίλεη έλα βήκα πην πέξα απφ ηελ απιή θαηαγξαθή θαη κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αθνινχζσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απηνί αθνινπζνχλ, επηρεηξψληαο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ ινγαξηαζκψλ πνπ νη ρξήζηεο επηιέγνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ. ηφρνο είλαη ε απνζαθήληζε ηνπ θαηά πφζν πθίζηαληαη 

ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη αθνινπζνχκελσλ ινγαξηαζκψλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ ρξεζηψλ. 

Οη δχν δηαθξηηέο ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ελδειερψο ζην παξφλ ηκήκα, 

θαηαιήγνπλ ζηελ εχξεζε νκαδνπνηήζεσλ ινγαξηαζκψλ, κε βάζε ηνπο θνηλνχο 

αθνινχζνπο. Αξρηθά γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ επξέζεσο θαλφλσλ ζπζρέηηζεο, 

κέζσ ηεο νπνίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ αιγφξηζκνπ “apriori”, θαηαγξάθνληαη αξθεηνί 

ζπλδπαζκνί ινγαξηαζκψλ. ηελ ζπλέρεηα θαη κε ζηφρν ηελ εχξεζε ζπζηάδσλ 

απνηεινχκελσλ απφ θνηλνχο αθνινχζνπο, ρξεζηκνπνηείηαη ε Ηεξαξρηθή Αλάιπζε 

πζηάδσλ, αθνχ πξψηα ιεθζεί κέξηκλα γηα ην πξφβιεκα ηεο ππέξ-αληηπξνζψπεπζεο 

ή ππν-αληηπξνζψπεπζεο ησλ ινγαξηαζκψλ (ιφγσ ηεο παξαηεξνχκελεο κεγάιεο 

δηαθνξάο ζηνλ αξηζκφ αθνινχζσλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ), κε ηελ ρξήζε 

ηνπ θαλφλα εγγχηεηαο ηνπ Simpson. Δπίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο πνιπδηάζηαζεο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

Πνιπδηάζηαηεο Κιηκάθσζεο. πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη κε ηε κέζνδν επξέζεσο 

θαλφλσλ ζπζρέηηζεο επηρεηξείηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ κνηξάδνληαη 
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αθνινχζνπο,  ηη ζηηγκή πνπ κε ηελ ρξήζε κηαο ηερληθήο πνιπ-κεηαβιεηήο ζηαηηζηηθήο 

ιακβάλεη ρψξα ε εχξεζε ζπζηάδσλ απνηεινχκελσλ απφ θνηλνχο αθνινχζνπο. Απφ ηα 

επξήκαηα πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ, νη ελ ιφγσ ινγαξηαζκνί νκνηάδνπλ κε 

βάζε ην αληηθείκελν, ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, ηε ζεκαηηθή θαη ην θνηλφ-ζηφρν. 
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πκπεξάζκαηα 

ηηο κέξεο καο ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο, σο ηκήκα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ ηεο γεληθήο 

ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απνθηά θαζνιηθφ ραξαθηήξα. Γπζηπρψο 

αδπλαηψληαο λα θαηαλνήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηε δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

λέα κέζα, πνιιέο απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ πεξηζηαζηαθή θαη κεξηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Καζίζηαηαη ζπλεπψο επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ λέσλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα απνηεινχλ 

ζπλεθηηθφ θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο  ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη φρη 

απνζπαζκαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχκελα θαλάιηα πιεξνθφξεζεο ηνπ 

θνηλνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπο σο κέζα πξνψζεζεο 

ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο.  

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απνηεινχλ δνκέο θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ 

δηέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη σο ηέηνηα ζα 

πξέπεη λα εθιακβάλνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ.  Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, είλαη δπλαηή ε ζε βάζνο 

αμηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο δπλαηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζχγρξνλα απηά κέζα. 

Ζ αμηνπνίεζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ πνπ ηα δηέπνπλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαη νη 

ηδηφηεηεο είλαη δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ελδειερψο, παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηχσλ, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε βειηίσζε θαη 

ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέζα απηά. Με ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή επηρεηξείηαη ν  πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο 

δνκηθψλ ζπληζησζψλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ελφο 

πνιπθξηηεξηαθνχ κνληέινπ αλάιπζεο. 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε, έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δεκνθηινχο κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Twitter, απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο 

ζηξαηεγηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζε ζρέζε κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο, 
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ελψ ζην επίπεδν ηεο ζχγθξηζεο πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο 

πνιπθξηηεξηαθνχ ζπλεθηηθνχ κνληέινπ, δνκεκέλνπ απφ επηκέξνπο ζπληζηψζεο 

αλάιπζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν αλαιπηήο είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζεη ην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα θαηαιήγνληαο ζε επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα.  

Οη κέρξη ζηηγκήο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κειέηε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, ιακβάλνπλ ππφςε επηκέξνπο πηπρέο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο σζηφζν λα ην πξνζεγγίδνπλ σο κηα πνιπδηάζηαηε 

ζπλεθηηθή δνκή απνηεινχκελε απφ δηαθξηηνχο παξάγνληεο πνπ ζπλδπάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πεξηνξίδνληαη είηε ζηελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε 

νξηζκέλσλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο ζην Twitter, είηε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ αλαξηήζεσλ πνπ δεκνζηεχνπλ νη θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί. 

Δπηρεηξψληαο λα θαιχςεη ην εξεπλεηηθφ απηφ θελφ, ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ 

πξνηείλεηαη κε ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ζεκειηψλεηαη βάζεη ελφο κνληέινπ αλάιπζεο, 

πνπ πξνζεγγίδεη ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηφζν κε βάζε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο, φζν θαη κε βάζε ηα ελ γέλε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Twitter. ηελ κειέηε νη ινγαξηαζκνί Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ ην πεδίν εθαξκνγήο, ελψ ην Twitter απνηειεί ην κέζν 

εθαξκνγήο.  

Ζ κειέηε ζπλεηζθέξεη ζηελ παξνπζίαζε ελφο κνληέινπ αλάιπζεο αλνηρηνχ ζε 

ηξνπνπνηήζεηο θαζψο ην κέζν εθαξκνγήο είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο, κε δπλαηφηεηα αλάινγεο πξνζαξκνγήο ησλ επηκέξνπο 

θξηηεξίσλ αλάιπζεο. Έηζη εθηφο απφ ηελ θάιπςε ηνπ εξεπλεηηθνχ θελνχ πνπ αθνξά 

ηελ παξνπζία θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, ε έξεπλα πξνρσξά έλα βήκα 

παξαπέξα, πξνηείλνληαο έλα γεληθφ θαη επέιηθην κνληέιν αλάιπζεο πνπ δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ηελ βάζε αλάινγσλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε πεδίν εθαξκνγήο 

ινγαξηαζκνχο ππεξεζηψλ θαη ζε άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Μία αθφκε 

πξσηνηππία ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ κνληέινπ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

βαζίδεηαη ζε κία επξεία γθάκα απφ κεζνδνινγηθά εξγαιεία, πνπ απαληνχλ ζηα 

δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο. ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ άιισλ γίλεηαη ρξήζε 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (Social Network 
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Analysis), εξγαιείσλ ηεο ζηαηηζηηθήο, θαζψο θαη εξγαιείσλ ηερληθψλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ θαη επξέζεσο θαλφλσλ ζπζρέηηζεο. 

Σν κνληέιν δνκείηαη κε βάζε δχν δηαθξηηά επίπεδα αλάιπζεο, ην 

καθξνζθνπηθφ θαη ην κηθξνζθνπηθφ. Σν καθξνζθνπηθφ επίπεδν αθνξά ηελ 

ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter κε 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν κηθξνζθνπηθφ επίπεδν 

αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ ηνπο αθνινπζνχλ. Καηά ην 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν αλάιπζεο επηρεηξείηαη κηα αξρηθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε 

βάζε ηξείο θαζηεξσκέλνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηξηψλ ελδεηθηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηεο χπαξμεο νκάδσλ δηαβνχιεπζεο ζηα δίθηπα αλαθνξάο. Σα επξήκαηα 

ζην ζηάδην απηφ απαληνχλ ζηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο 

πξνζδηνξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηφζν ηελ ζπγθξηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο φζν θαη ην 

βαζκφ επίηεπμεο ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο, πνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο. Σα ζηάδηα πνπ 

αθνινπζνχλ έρνπλ σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο 

ζπληζησζψλ πνπ αλ βειηησζνχλ ζε αξρηθφ ζηάδην ζα κπνξνχζακε λα νδεγεζνχκε 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαβνχιεπζεο ζηα ππφ κειέηε δίθηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 

Παξαπέξα, ζε έλα επφκελν ζηάδην, ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε 

ηεο ζπγθξηηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο.  

ηε ζπλέρεηα ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο επηρεηξείηαη ε θαηάηαμε ησλ 

ινγαξηαζκψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ησλ ρσξψλ αλαθνξάο σο 

πξνο ηελ επηξξνή ηνπο, κε βάζε έλα κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζην αξρηθφ κνληέιν 

επηξξνήο ηεο κπινγθφζθαηξαο πνπ πξφηεηλε ν Karpf (2008). Αθνινχζσο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ κεγέζπλζεο ησλ δηθηχσλ θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ελφο βαζηθνχ θνηλνχ-ζηφρνπ πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αξρηθή 

δεμακελή πνπ ζα απεπζπλζνχλ νη φπνηεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο.  
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Σέινο ην ηκήκα ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο ρσξίδεηαη ζε δχν ζηάδηα, αθνχ 

πξψηα πξνεγείηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο ηαμηλνκήζεσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο ηεο καθξνζθνπηθήο 

αλάιπζεο. Αξρηθά γίλεηαη κειέηε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηθηχσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter, ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ειιεληθνχο 

θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

Ζ πξσηνηππία ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ αλάιπζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ κειέηε δηθηχσλ, φζν 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ηα αθνινπζνχλ. Έηζη ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη δηάθνξνη δείθηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ θαζψο θαη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

απήρεζεο θαη επηξξνήο κέζα ζηα δίθηπα αλαθνξάο. Δπίζεο δηεξεπλνχληαη θαη 

ηδηφηεηεο φπσο ε δηακφξθσζε θνηλνηήησλ θαη ε χπαξμε νκάδσλ δηαβνχιεπζεο. 

Δπηπξνζζέησο εμεηάδνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Ζ κειέηε απνηειεί ηαπηφρξνλα κηα 

κειέηε πεξηπηψζεσλ αιιά θαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε.  

Με βάζε ηελ πξνηεηλφκελε δνκή ηνπ κνληέινπ απφ ην καθξνζθνπηθφ ζην 

κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, θαη μεθηλψληαο ηελ αλάιπζε απφ ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζε 

ηξεηο γεληθνχο θαη επξέσο απνδεθηνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη απηνί βξίζθνληαη ζε 

αληηζηνηρία κε ηελ δπλακηθή θαη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νη ππφ κειέηε 

ινγαξηαζκνί ζην Twitter. Οη δείθηεο απηνί εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνπο 

δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter ησλ ππφ κειέηε ινγαξηαζκψλ, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ην Twitter, ζπκβαδίδεη κε ηελ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ 

εκθαλίδνπλ νη ππφ κειέηε ρψξεο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο. ηνπο δείθηεο απηνχο ε 

Διιάδα βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά ρακειέο ζέζεηο θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη 

θαηάιιειεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

παξνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ζην κέζν. Ζ ρξήζε ηνπ Twitter 

είλαη πιένλ ζπλπθαζκέλε κε ηε γεληθφηεξε παξνπζία θαη ην επίπεδν Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε κειέηε ηνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ.   
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Σν δεχηεξν γεληθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε απφ ηελ 

καθξνζθνπηθή αλάιπζε, είλαη ε κε χπαξμε νκαδνπνηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζα επέηξεπαλ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηελ αλάδξαζε κε βάζε ηηο αλαθνξέο 

θαη απνθξίζεηο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ κε χπαξμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ “κηθξψλ θφζκσλ” ζηα ππφ κειέηε δίθηπα, αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο 

πσο νη θπβεξλεηηθνί ινγαξηαζκνί ζην Twitter, δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ, απνηπγράλνληαο λα εκπιέμνπλ ηνπο αθνινχζνπο ηνπο ζε ζπδήηεζε ή 

δηαβνχιεπζε ησλ αλαξηήζεσλ πνπ δεκνζηεχνπλ. Ο εληνπηζκφο ησλ επηκέξνπο 

ζπληζησζψλ πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

πνπ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νκάδσλ δηαβνχιεπζεο απνηειεί 

ηνλ βαζηθφ ζηφρν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο. Δληζρχνληαο 

ηε δηαβνχιεπζε, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ ηνλ 

βαζηθφ ζηφρν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο ζπκκεηνρήο. 

Παξαηεξψληαο ηελ κε χπαξμε νκαδνπνηήζεσλ δηαβνχιεπζεο ζηα ππφ κειέηε 

δίθηπα, θαη έρνληαο σο αθεηεξία ηελ ρακειή ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηνπο 

επηκέξνπο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο, ε αλάιπζε 

πξνρσξά ζηελ δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φζν θαη ζε επίπεδν ειιεληθψλ ινγαξηαζκψλ. ηφρνο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ακάδσλ δηαβνχιεπζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο 

ζέζεο ηεο ρψξαο ζηνπο επηκέξνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο.  

Ξεθηλψληαο απφ ηε καθξνζθνπηθή αλάιπζε, πνπ αθνξά ηε γεληθή θαη ηηο 

επηκέξνπο θαηαηάμεηο ηεο ρψξαο θαη ησλ ειιεληθψλ ππνπξγηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηνλ 

γεληθφ θαη ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο θαηάηαμεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, 

παξαηεξνχκε ηελ ζρεηηθά ρακειή ζέζε ηεο Διιάδαο. Χζηφζν απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

δπλακηθήο γηα κεγέζπλζε πνπ εκθαλίδνπλ νη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί ηεο, πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο, θαζψο νη ινγαξηαζκνί 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο παξνπζηάδνπλ πςειέο ζρεηηθέο ζέζεηο ζηνπο δείθηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζηελ δηθηπαθή νκάδα αλαθνξάο πνπ απνηειείηαη απφ 

ηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο 

ζηηο ζπλνιηθέο αλαξηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ. Όπσο αλαιχζεθε ζην φγδνν θεθάιαην, ε 
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δηθηπαθή απηή ππν-νκάδα είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη ηελ βαζηθή δεμακελή ζηελ 

νπνία ζα απεπζπλζνχλ νη φπνηεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο αθνξνχλ ηνπο επηκέξνπο 

δείθηεο. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ πςειή ζρεηηθή ζέζε πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ινγαξηαζκνί ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ αλαξηήζεσλ, 

ηφζν απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξάο, φζν θαη απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπο. Σν 

γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο είλαη φηη κε θαηάιιεια 

ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δπλακηθήο ζην Twitter, είλαη δπλαηφλ λα νδεγεζνχκε ζηελ παξάιιειε ελίζρπζε ησλ 

δεηθηψλ πνπ απαληνχλ ζηελ χπαξμε ηδηνηήησλ θνηλφηεηαο φπσο απηή ησλ “κηθξψλ 

θφζκσλ” θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ θεληξηθφ ζηφρν ηεο 

δεκηνπξγίαο νκάδσλ δηαβνχιεπζεο θαη αλάδξαζεο ζηα ππφ κειέηε δίθηπα.  

Οη φπνηεο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππφ κειέηε 

δηθηχσλ. Απφ ηελ κηθξνζθνπηθή αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ε δηεχξπλζε ησλ δηθηχσλ κε 

πεξηζζφηεξνπο αθνινχζνπο πηζαλφλ ζα νδεγήζεη ζε πην θεληξηθνπνηεκέλεο δηθηπαθέο 

δνκέο, κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ππθλφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ 

πνζνζηηαίνπ αξηζκνχ ησλ δηαζπλδέζεσλ.  

Μειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, είλαη 

δπλαηή ε πξνζαξκνγή ησλ αλαξηήζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ. Πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ην πεξηερφκελν ησλ 

αλαξηήζεσλ, κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή ε αχμεζε ησλ αλαθνξψλ ησλ απνθξίζεσλ 

θαη ησλ αλαδεκνζηεχζεσλ ζηα κελχκαηα ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, 

βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη αλαγλσξηζκέλνπο/θαζηεξσκέλνπο  θαη εκπνξηθνχο 

δείθηεο φπσο ηνπο δείθηεο “Topsy Score” θαη “Effective Reach”. Ζ αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ θαη απνθξίζεσλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία νκάδσλ 

ζπδήηεζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο αλάδξαζεο αλάκεζα ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Παξάιιεια ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

παξαγφκελσλ κελπκάησλ αλά εκέξα, ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εηθφλαο ελφο 

ελεξγνχ θαη ελεκεξσκέλνπ πξνθίι ζην Twitter.  

χκθσλα κε ηνπο Robiger & Spiliopoulou (2015), νη πεξηζζφηεξν ελεξγνί 

ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξαζχξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπο 
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ζην λα αιιειεπηδξνχλ κε απηνχο. Απεπζπλφκελνη ζηελ νκάδα ησλ πην ελεξγψλ θαη 

δξαζηήξησλ ρξεζηψλ (ζηελ πεξίπησζε καο ζηνπο δηαζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο κε βάζε 

ηηο ζπλνιηθέο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο), νη δηαρεηξηζηέο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζνπλ έλα πην εθηεηακέλν θαη δξαζηήξην 

αθξναηήξην, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πηζαλφηεηα βειηίσζεο ησλ 

επηκέξνπο δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο. Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη νη 

δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο δεκνζηεχνπλ θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξν αξηζκφ 

αλαξηήζεσλ απφ ηνπο ππφινηπνπο, εληζρχεη ηνλ βαζκφ δπλεηηθήο δηάρπζεο ησλ 

κελπκάησλ (γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ δείθηε “Effective 

Reach”).     

Πξνρσξψληαο ζηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Twitter, πξνθχπηνπλ 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηφζν γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπο, φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ε 

άιιε απαζρφιεζε πνπ απηνί δειψλνπλ. Απφ ηνπο ζπλνιηθνχο ρξήζηεο ησλ 27 

ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην Twitter πνπ κειεηήζεθαλ, κφλν ην 

10,94% εληάζζεηαη ζηνλ αλνηθηφ ππξήλα ησλ ρξεζηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή, ελψ ζε έλαλ θιεηζηφ ππξήλα  εληάζζεηαη ην 1,38%. Οη ρξήζηεο 

απηνί δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ζηνπο επηκέξνπο 

δείθηεο ηεο αλάιπζεο. Απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε επίζεο φηη νη ινγαξηαζκνί κε ηνπο 

ιηγφηεξνπο αθνινχζνπο, παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα αθνινπζνχληαη απφ 

ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αλνηρηφ θεληξηθφ ππξήλα. ε φ,ηη αθνξά ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ θιεηζηνχ ππξήλα, απηνί δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ σο επάγγεικα, 

ελαζρφιεζε ή  ηδηφηεηα, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ινηπά sites ε blogs, θαζψο θαη 

δεκνζηνγξάθνη, παξνπζηαζηέο θαη ηειενπηηθνί παξαγσγνί. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη 

νη πην δξαζηήξηνη ρξήζηεο πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο, είλαη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ελεκέξσζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο σο θαλάιηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Γεληθά 

φπσο ζρνιηάζηεθε θαη πην πάλσ, θαη ζηελ Διιάδα επηβεβαηψλνληαη ηα επξήκαηα 

αλάινγσλ εξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ δείρλνπλ φηη νη θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηζζφηεξν σο θαλάιηα πιεξνθφξεζεο, πξνζειθχνληαο θαη 

ελεξγνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξν ηνπο ρξήζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ ελεκέξσζε, απνηπγράλνληαο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ην Twitter, γηα ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο 
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δηαβνχιεπζεο. Παξφια απηά πθίζηαληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξεζηψλ ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο αλάιπζεο αλάινγα κε ην επάγγεικα ηελ αζρνιία ή 

ηελ ηδηφηεηα ηνπο. Σέινο, απφ ηα επξήκαηα πξνθχπηεη φηη νη ρξήζηεο ζηελ Διιάδα 

επηιέγνπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλάινγα 

κε ην αληηθείκελφ, ηελ ζεκαηηθή πνπ αλαπηχζζνπλ θαη ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλνληαη.  

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη νη δηαρεηξηζηέο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζην Twitter ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο θαηάιιεια ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο 

ελίζρπζεο ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο θαη δπλακηθήο ζην Twitter, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην 

ελ ιφγσ κέζν, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο 

ρψξαο ζηνπο γεληθνχο δείθηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πκκεηνρήο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε Διιάδα ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ επηηπρία ζηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, πνπ ζηηο κέξεο καο απνηειεί δηειθπζηίλδα ελφο νξζνινγηθνχ 

κνληέινπ δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία, πεξηζζφηεξε επειημία θαη 

κηθξφηεξν θφζηνο.  

Σν κνληέιν αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα 

κηα πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε, πνπ εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα ηεο επειημίαο, θαζψο 

αλάινγα κε ην κέζν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη πξνζαξκνγή ή 

δηαθνξεηηθή επηινγή ησλ δεηθηψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αλάιπζεο. Σν πξνηεηλφκελν 

κνληέιν ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζηε δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Ο κειινληηθφο εξεπλεηήο πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαπέξα, είλαη 

δπλαηφλ λα θαηαθχγεη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ 

(Content analysis), γηα ηελ κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαξηήζεσλ φρη κφλν ησλ 

ινγαξηαζκψλ αλαθνξάο αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ ηνπο αθνινπζνχλ, δείρλνληαο 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλαξηήζεηο πνπ απνηεινχλ πεξηερφκελν αλαδεκνζίεπζεο, 

αλαθνξψλ ή απνθξίζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε λα νδεγεζεί ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πεξηερφκελν ησλ αλαξηήζεσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζε ζπδήηεζε. Παξάιιεια ζε έλα επφκελν ζηάδην, θαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ πνπ 
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αθνινπζνχλ ηνπο θαηά πεξίζηαζε ινγαξηαζκνχο. Σα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην πξνηεηλφκελν κνληέιν αλάιπζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, είλαη δπλαηφλ λα 

ειεγρζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ κέζσ ηεο πξνζζήθεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ 

δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ αλάιπζεο φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.  

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία εκπίπηεη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθχπηνπλ ηφζν απφ 

ηελ θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ (Twitter), φζν θαη απφ ηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί βάζεη ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ 

ζθνπνχ πνπ επηηεινχλ. Έηζη, θαζψο ηα δίθηπα κεγεζχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ ηφζν ησλ ρξεζηψλ φζν 

θαη ησλ επηκέξνπο δηαζπλδέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαθνξέο θαη απνθξίζεηο 

ζηηο αλαξηήζεηο ησλ κειψλ, θαζίζηαηαη απφ δχζθνιε σο αδχλαηε. Γηα λα αξζεί απηνχ 

ηνπ είδνπο ν πεξηνξηζκφο, ν κειινληηθφο εξεπλεηήο πξέπεη λα θαηαθχγεη ζηελ 

επηινγή ελφο ππνζπλφινπ ρξεζηψλ ή δηαζπλδέζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θξηηήξηα 

πξνζδηνξηζκνχ φπσο ν ρξφλνο, ην είδνο ησλ αλαξηήζεσλ ή νη δηάθνξεο επηκέξνπο 

δηθηπαθέο δνκέο. Γπζηπρψο ε ίδηα ε πιαηθφξκα ηνπ Twitter ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ 

άληιεζε δεδνκέλσλ, δπζρεξαίλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  

Πεξηνξηζκνί πθίζηαληαη θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ 

αλαξηήζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο θαη ν 

ζθνπφο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πεξηνξηζηηθά ζην πεξηερφκελν ησλ αλαξηήζεσλ. Παξαηεξείηαη θαηά 

ζπλέπεηα κηα γεληθεπκέλε ηάζε επηινγήο ελφο κείγκαηνο πεξηερνκέλνπ ζηηο 

αλαξηήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ ινγαξηαζκψλ, πνπ πεξηνξίδεηαη ζε αλαθνηλψζεηο 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Δπηπξφζζεηα ε πξνζπάζεηα πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ 

αλαξηήζεσλ ησλ αθνινχζσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγήζεη ζηελ ζπγθέληξσζε ελφο κεγάινπ φγθνπ κελπκάησλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη νη θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν κειινληηθφο εξεπλεηήο γηα 

λα αληηκεησπίζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο, ζα πξέπεη λα θαηαθχγεη ζε ζηνρεπκέλεο 

επηινγέο ζρεηηθά κε ην κείγκα θαη ην είδνο ησλ ππφ κειέηε αλαξηήζεσλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε 
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πνιππινθφηεηα ζε πνιιά επίπεδα. Ο ελδεηθλπφκελνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη κέζσ ελφο πνιπθξηηεξηαθνχ κνληέινπ κειέηεο, 

δνκεκέλνπ κε βάζε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ, ζε ζρέζε κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

πκκεηνρήο. Με ηελ δηαηξηβή απηή, επηρεηξείηαη κηα λέα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα αληίζηνηρεο κειινληηθέο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο, παξαθάκπηνληαο ηελ απνζπαζκαηηθή θαη κνλνδηάζηαηε αληηκεηψπηζε 

ηνπ δεηήκαηνο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο κέρξη ηψξα εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

333 
 

Βηβιηνγξαθία 

 
Ξενόγλωζζη 

      Accenture, 2003. eGovernment Leadership: Engaging the Customer. Available at: 

               http://nstore.accenture.com/acn_com/PDF/Engaging_the_Customer.pdf 

             (date of last access 10 December 2015). 

Ahmad, Η., 2015. Fascinating #SocialMedia Stats 2015: Facebook, Twitter, 

Pinterest, Google+. Available at:   

           http://www.digital informationworld.com/ 2015/02/fascinating-social-

networking-stats-2015.html.  

          (date of last access 3 June 2015). 

Ahn, H. and Park, J. H., 2015. The Structural Effects of Sharing Function on 

Twitter Networks: Focusing on the Retweet Function. Journal of 

Information Science, 55: 354-365. 

Aichholzer, G., 2001.  E-government: the hard Way from Political Agendas to 

Service Improvements. Vienna, Austrian Academy of Sciences, Institute of 

Technology Assessment. Available at:  

http://www.itas.fzk.de/e-society/preprints/egovernance/Aichholzer_n.pdf 

(date of last access 17 October 2011). 

Al–Aama, A. Y., 2015. The Use of Twitter to Promote E–participation: 

Connecting Government and People. International Journal of Web Based 

Communities, 11(1): 73-96. 

Al Zamal, F., Liu, W. and Ruths, D., 2012. Homophily and Latent Attribute 

Inference: Inferring Latent Attributes of Twitter Users from Neighbors. In  

Proceedings of the Sixth International AAAI Conference on Weblogs and 

Social Media, June 4-7, 2012, Dublin, Ireland.  

Aladwani, A, 2015. Facilitators, Characteristics and Impacts of Twitter use: 

Theoretical Analysis and Empirical Illustration. International Journal of 

Information Management, 35(1): 15–25.  

http://www.inderscienceonline.com/author/Al-Aama%2C+Arwa+Yousuf


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

334 
 

Alam, L. and Lucas, R., 2011. Tweeting Government: A Case of Australian 

Government Use of Twitter. In  Proceedings of the Ninth International 

Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing 2011 IEEE, 

December 12-4, 2011, Sydney, Australia. 

Albrecht, S., Lübcke, M. and Hartig-Perschke, R., 2007. Weblog Campaigning 

in the German Bundestag Election 2005. Social Science Computer Review, 

25(4), 504-520. 

Albrecht, S., Kohlrausch, N., Kubicek, H., Lippa, B., Märker, O., Trénel, M., 

Vorwerk, V., Westholm, H. and Wiedwald, C., 2008. eParticipation – 

Electronic Participation of Citizens and the Business Community in 

eGovernment. Study on Behalf of the Federal Ministry of the Interior, 

Division IT 1. Institut für Informationsmanagement: Bremen, GmbH. 

Alexa, 2015. The top 500 sites on the web. Available at: 

http://www.alexa.com/topsites  (date of last access 11 April 2015).  

ALFawwaz, B. M., ALShatnawi, A.M., Hunaiti, Z., Harfousi, O., Obiedat, R. 

and Nawafleh, S., 2013. eGovernment: Evolving Relationship of Citizens, 

Government and Domestic Development - Case of Jordan. Contemporary 

Engineering Sciences, 6(6): 285-295. 

Alhomod, S. M., Shafi, M. M., Kousarrizi, M. N., Seiti, F., Teshnehlab, M., 

Susanto, H. and Batawi, Y. A., 2012. Best Practices in E government: A 

Review of Some Innovative Models Proposed in Different Countries. 

International Journal of Electrical & Computer Sciences, 12(01): 1-6. 

Almazan, R. S. and Gil-Garcia, J. R., 2008. E-Government Portals in Mexico. 

In Anttiroiko, A. (Eds.), Electronic Government: Concepts, 

Methodologies, Tools, and Applications: 1726-1734, Pennsylvania (USA): 

IGI Global. 

Amaral, A. N., Scala, A., Barthelemy, M. and Stanley, H. E., 2000.  Classes of 

behavior of small-world networks. In Proceedings of the National 

Academy of Science of the United States of America, 97: 11149-11152. 

http://www.alexa.com/topsites


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

335 
 

Anagnostopoulos, A., Kumar, R. and Mahdian, M., 2008. Influence and 

Correlation in Social Networks. In  Proceedings of the KDD’08, August 

24–27, 2008.  Las Vegas, Nevada, USA. 

Andersen, K. V. and Henriksen, H. Z., 2006. E-government Maturity Models: 

Extension of the Layne and Lee model. Government Information 

Quarterly, 23(2): 236–248. 

Anger, I. and Kittl, C., 2011. Measuring Influence on Twitter. In Proceedings of 

the 11th International Conference on Knowledge Management and 

Knowledge Technologies, September 07-09, 2011, Graz, Austria.  

Ashaye, O. O. R., 2014. Evaluating the Implementation of E-Government in 

Developing Countries: The Case of Nigeria. PHD Thesis, Brunel 

University, London, UK. 

Backstrom, L., Huttenlocher, D. and Kleinberg, J., 2006. Group Formation in 

Large Social Networks: Membership, Growth, and Evolution. In 

Proceedings of the 12th International Conference on Knowledge 

Discovery and Data Mining (ACM SIGKDD), August 20-23, 2006, 

Philadelphia, PA, USA. 

Backus, M., 2001. E-Government and Developing Countries. Introduction and 

Examples. International Institute for Communication and Development, 

Research Report No. 3. Available at: 

          www.iicd.org/files/report3.doc 

          (date of last access 20 October 2011). 

Bais, A., 2012. The Case for e-Government Tools for Environmental Permits. 

eEnviPer White Paper#1. Available at: 

http://eenviper.eu/uploads/files/1208_White_paper_I_FINAL.pdf (date of 

last access 15 October 2013). 

Bakshy, E., Hofman, J., Mason, W. and Watts D., 2011(a). Identifying 

„Influencers‟ on Twitter, In Proceedings of the Fourth ACM International 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

336 
 

Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2011), February 9-

12, 2011, Hong Kong, China. 

Bakshy, E. Hofman, J. Mason, W. and Watts D., 2011(b). Everyone‟s an 

Influencer: Quantifying Influence on Twitter. In Proceedings of the Fourth 

ACM International Conference on Web Search and Data Mining WSDM 

2011, February 9-12, 2011, Hong Kong, China. 

Balancieri, R., Cuel, R. and  dos Santos Pacheco, R. C., 2007. Social Network 

Analysis for Innovation and Coordination. In Proceedings of the 

International Conference on Knowledge Technologies and Data-Driven 

Business (I-KNOW ’07), September 5–7, 2007, Graz, Austria.  

Barabasi, A. L., 2002. Linked: The New Science of Networks. Cambridge MA: 

Perseus Books Group. 

Barabasi, A. L.  and  Albert, R., 1999. Emergence of Scaling in Random 

Networks. Science, 286(5439): 509-512.  

Barabasi, A. L. and Bonabeau, E., 2003. Scale-Free Networks. Scientific 

American Inc. 

Barbera, P., 2015. Birds of the Same Feather Tweet Together. Bayesian Ideal 

Point Estimation Using Twitter Data. Political Analysis, 23: 76-91.  

Barrat, A. and Weigt, M., 2000. On the properties of small-world network 

models. The European Physical Journal, 13: 547-560.  

Baum, C. and di-Maio, A., 2000.  Gartner's Four Phases of E-Government 

Model. Available at: 

https://www.gartner.com/doc/ 317292/gartners-phases-egovernment-model 

(date of last access 9 December 2015). 

Bayram, M.  and  Arici, S., 2013. Destination Marketing Organizations‟ Social 

Media Usage: A Research on Balkan Countries. In Proceedings of the 

International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), 

May 10-11, 2013, Sarajevo, Bosnia. 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

337 
 

Bellman, R., 1958. On a Routing Problem. Quarterly of Applied Mathematics, 16: 

87-90. 

Bender-deMoll, S., 2008. Potential Human Rights Uses of Network Analysis and 

Mapping. A report to the Science and Human Rights Program of the 

American Association for the Advancement of Science. Available at: 

http://skyeome.net/wordpress/wp-

content/uploads/2008/05/Net_Mapping_Report.pdf (date of last access 7 

November, 2014). 

Bennett, L.W., 2012. The Personalization of Politics Political Identity, Social 

Media, and Changing Patterns of Participation. Ann. Am. Acad. Polit. Soc. 

Sci. 644: 20–39. 

Bertot, J. C., Jaeger, P. T. and Grimes, J. M., 2010. Using ICTs to Create a 

Culture of Transparency: E-government and Social Media as Openness 

and Anti-corruption Tools for Societies. Government Information  

Quarterly,  27 (3): 264-271. 

Bertot, J. C., Jaeger, P. T. and Hansen, D., 2012. The Impact of Polices on 

Government Social Media Usage: Issues, Challenges, and 

Recommendations. Government  Information  Quarterly, 29(1): 30–40. 

Bingham, L. B.,  Nabatchi, T. and O’Leary, R., 2005. The New Governance: 

Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the 

Work of Government. Public Administration Review, 65(5): 547-558. 

Bliss, C., Kloumann, I., Harris, K. C., Danforth, C. and Dodds, P. S., 2012. 

Twitter Reciprocal Reply Networks Exhibit Assortativity with Respect to 

Happiness. Journal of Computer Science, 3(5): 388-397. 

Blumrodt, J. and Palmer, A., 2014. On-Line Destination Branding: An 

Investigation Into The Divergence Between Brand Goals And On-Line 

Implementation. The Journal of Applied Business Research, 30(6): 1597- 

1606. 

http://skyeome.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/Net_Mapping_Report.pdf
http://skyeome.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/Net_Mapping_Report.pdf


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

338 
 

Bonacich, P., 1972. Technique for Analyzing Overlapping Memberships. 

Sociological Methodology, 4: 176-185. 

Bonacich, P., 1987. Power and Centrality: A Family of Measures. American 

Journal of Sociology, 92(5): 1170-1182. 

Bonacich, P. and Lloyd, P., 2001. Eigenvector-Like Measures of Centrality for 

Asymmetric Relations. Social Networks, 23(3): 191-201. 

Bonham, G. M., Seifert, J. W. and Thorson, S. J., 2001. The Transformational 

Potential of E-government: The Role of Political Leadership. Available at: 

http://faculty.maxwell.syr.edu/gmbonham/Transformative_potential_of_E-

Government.pdf (date of last access 20 June, 2014). 

Bonsón, E., Torres, L., Royo, S. and Flores, F., 2012.  Local E-government 2.0: 

Social Media and Corporate Transparency in Municipalities. Government  

Information  Quarterly, 29(2): 123–132. 

Bonsón, E., Royo, S. and Ratkai, M., 2015. Citizens' Engagement on Local 

Governments' Facebook Sites. An Empirical Analysis: The Impact of 

Different Media and Content Types in Western Europe. Government 

Information Quarterly, 32(1): 52-62.  

Borg, I. and Groenen, P. J. F., 2005. Modern Multidimensional Scaling (2. ed.). 

New York: Springer. 

Bortree, D. and Seltzer, T., 2009. Dialogic Strategies and Outcomes: an Analysis 

of Environmental Advocacy Groups‟ Facebook Profiles. Public Relation 

Review, 35(3): 317–319.  

Boyd, d., 2006. The Significance of Social Software‟, in: T. N. Burg, J. Schmidt 

(Eds.), Blog Talks Reloaded: Social Software Research and Cases: 15-30, 

Books on Demand, Norderstedt. 

Boyd, D., 2007. Social Network Sites: Public, Private, or What? Knowledge Tree 

13, May. Available at: 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

339 
 

http://kt.flexiblelearning.net.au/tkt2007/?page_id=28 (date of last access 9 

November, 2011). 

Boyd, D., Ellison, N., 2007. Social Network Sites: Definition, History, and 

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communications, 13(1): 210-

230. 

Boyd, D., 2008. Taken Out of Context. Ph.D. Dissertation, University of 

California-Berkeley, Berkeley, CA, USA. 

Boyd, D., Golder, S. and Lotan, G., 2010. Tweet, Tweet, Retweet: 

Conversational Aspects of Retweeting on Twitter. In Proceedings of the 

43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-43). 

January 5-8, 2010, Hawaii, USA. 

Bozinis, A., 2007. Government and Democratic Procedures in the Information 

Society Era. Journal of Social Sciences, 3(3): 123-126. 

Breindl, Y. and Francq, P., 2008. Can Web 2.0 Applications Save e-

Democracy? A Study of how New Internet Applications may Enhance 

Citizen Participation in the Political Process Online. International Journal 

of Electronic Democracy, 1(1): 14-31. 

Breuer, Α. Landman, T. and Farquhar, C. 2014. Social Media and Protest 

Mobilization: Evidence from the Tunisian Revolution, Democratization, 

22(4): 764-792. 

Broder, A., Kumar, R., Maghoul, F., Raghavan, P., Rajagopalan, S., 

Tomkins, A. and Wiener, J., 2000. Graph Structure in the Web. In 

Proceedings of the Ninth International World-Wide Web Conference, May 

15-19, 2000, Amsterdam, Holland.  

Brown, P. E. and Feng, J., 2011. Measuring User Influence on Twitter Using 

Modified K-Shell Decomposition. In Proceedings of the Fifth 

International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. July 17-21, 

2011, Barcelona, Catalonia, Spain. 

http://kt.flexiblelearning.net.au/tkt2007/?page_id=28


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

340 
 

Burford, A., 2012. Social Media and Political Participation: The Case of the 

Muslim Council of Britain. Master‟s Thesis, Colorado State University, 

Fort Collins, CO, USA, 2012. 

Cao, Y., Glukhova, A., Klamma, R. and Petrushyna, Z., 2009. Getting to 

“Know” People on the Web 2.0. In Proceedings of the International 

Conference on Knowledge Technologies and Data-Driven Business (I-

KNOW ’08 and I-MEDIA '08), September 3-5, 2008, Graz, Austria.  

Capgemini, 2007. The User Challenge Benchmarking the Supply of Online 

Public Services, Brussels: Directorate General for Information Society and 

Media. 

Cardenas, K. A., 2013. Social Media Use in local Agencies: An Implementation 

Guide for Public Officials. Master Thesis, California State University, 

Department of Public Policy and Administration, Sacramento, USA. 

Chadwick, A., 2009. Web 2.0: New Challenges for the Study of E-Democracy in 

an Era of Informational Exuberance. I/S: a Journal of Law and Policy for 

the Information Society, 5(1): 9-41. 

Chatfield, A. T., Scholl, H. J. and Brajawidagda, U., 2014. #Sandy Tweets: 

Citizens‟ Co-Production of Time-Critical Information during an Unfolding 

Catastrophe. In Proceedings of the 47th Hawaii International Conference 

on System Science,  6-9 January, 2010, Hawaii, USA. 

Chatora, A., 2012. Encouraging Political Participation, in Africa. The Potential of 

Social Media Platforms. Situation Report, Institute for Security Studies, 

2012. Available at: 

http://www.issafrica.org/publications/situation-reports/encouraging-

political-participation-in-africa- the-potential-of-social-media-platforms 

(date of last access 20 October 2013). 

Chau, M. and Xu, J., 2008. Using Web Minining and Social Network Analysis to 

Study the Emergence of Cyber Communities in Blogs. Terrorism 

Information Integrated Series in Information Systems, 18: 473–494.  

http://www.springerlink.com/content/p923u0/?p=e7c831fef0ab4dabb0d9a18d753de395&pi=0


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

341 
 

Cho, S. H. and Park, H. W., 2012. Government Organizations' Innovative Use of 

the Internet: The Case of the Twitter Activity of South Korea's Ministry 

for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries. Scientometrics, 90(1): 9-23. 

Choi, S. S., Cha, S. H. and Tappert, C. C., 2010. A Survey of Binary Similarity 

and Distance Measures. Systemics. Cybernetics and Informatics, 8(1):  43-

48. 

Choromański, K., Matuszak, M. and MiȩKisz, J., 2013. Scale-Free Graph with 

Preferential Attachment and Evolving Internal Vertex Structure. Journal of 

Statistical Physics, 151(6): 1175–1183. 

Chu, Z., Gianvecchio, S., Wang, H. and Jajodia, S., 2010. Who is Tweeting on 

Twitter: Human, Bot, or Cyborg? In Proceedings of the Annual Computer 

Security Applications Conference (ACSAC ’10), December 6-10, 2010, 

Austin, Texas USA. 

Chun, S., Shulman, S., Sandoval, R. and Hovy, E., 2010. Government 2.0: 

Making connections between citizens, data and Government. Information 

Polity, 15(1): 1–9. 

Chun, S. and Luna-Reyes, L., 2012. Social media in government. Government 

Information Quarterly, 29(4): 441–445. 

Chung, C. J.,  Chob, S. E. and  Park, H. W., 2014.  SNS Use by the Korean 

Government: a Case of Me2Day. Asian Journal of Communication, 24(1): 

25-41. 

Cisco IBSG, 2007. e-Government Best Practices Learning from Success, Avoiding 

the Pitfalls. Available at:  

http://siteresources.worldbank.org/EXTEDEVELOPMENT/Resources/20

080222_Phil_eGov_workshop.pdf?resourceurlname=20080222_Phil_eGo

v_workshop.pdf.  

(date of last access 10 December 2015). 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

342 
 

Coleman, T. F. and  More, J. J., 1983. Estimation of Sparse Jacobian Matrices 

and Graph Coloring Problems. SIAM Journal on Numerical Analysis, 

20(1): 187-209. 

Conover, M. D., Ratkiewicz, J., Francisco, M., Goncalves, B., Flammini, A. 

and Menczer, F., 2011. Political Polarization on Twitter. In Proceedings 

of the Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 

July 17-21, 2011,Barcelona, Spain. 

Coulon, F., 2005. The use of Social Network Analysis in Innovation Research: A 

literature review. Lund University. Available at: 

           http://www2.druid.dk/conferences/ viewabstract.php?id=2530&cf=17 (date 

of last access 6 November 2014). 

Council of Europe, 2004. Legal, Operational and Technical Standards for E-

voting. Recommundation Rec(2004)11 and Explanatory Memorandum. 

Council of Europe, Strassbourg. Available at: 

http://www.coe.int/t/DEMOCRACY/ELECTOREL-

ASSISTANCE/themes/evoting/Rec-2004-11_en.pdf (date of last access 7 

December 2014). 

Crump, J., 2011. What Are the Police Doing on Twitter? Social Media, the 

Police and the Public. Policy and Internet, 3(4): Art. 7. 

Currarini, S. and  Vega Redondo, F., 2013. A Simple Model of Homophily in 

Social Networks. University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics 

Research Paper Series No. 24. Available at: 

            http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1697503 (date of last 

access 22 August 2015). 

Dagdilelis, V., Satratzemi, M. and Evagelidis, G., 2003. Implementing a 

Nationwide System for Training Very Small Enterprises for ICT 

Innovation: the Greek Case. Educational Technology & Society, 6(1): 26-

31. 

http://www2.druid.dk/conferences/%20viewabstract.php?id=2530&cf=17
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1697503


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

343 
 

Dahlberg, L., 2001. The Internet and Democratic Discourse: Exploring the 

Prospects of Online Deliberative Forum Extending the Public Sphere. 

Information Communication and Society, 4: 615-633. 

Davis, G., Yoo, M. and Baker, W., 2003. The Small World of the American 

Coporate Elite, 1982–2001. Strategic Organization, 1(3): 301–326. 

Deloitte and Touche, 2001. The Citizen as a Customer. CMA Management, 

74(10): 58. 

Digital Marketing, 2015. By the Numbers: 150+ Amazing Twitter Statistics. 

Available at: 

http://expandedramblings--.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-

few amazing-Twitter-stats/ (date of last access 4 August 2015). 

Dijkstra, E. W., 1959. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs, 

Numerische Mathematik, 1: 269-271. 

Dixon, B. E., 2010. Towards E-Government 2.0: An Assessment of Where E-

Government 2.0 is and Where it is Headed. Public Administration & 

Management, 15(2): 418–454. 

DMR, 2015. By the Numbers: 150+ Amazing Twitter Statistics. Available at: 

http://expandedramblings.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-

few-amazing-Twitter-stats/ (date of last access 5 June 2015). 

Drezner, D. and Farrell, H., 2004. The Power and Politics of Blogs. In 

Proceedings of the 2004 Annual Meeting of the American Political Science 

Association, August 28-31, 2004, Washington, DC, USA.  

Drezner, D. and Farrell, H. 2008. The Power and Politics of Blogs, Public 

Choice, 134: 15–30. 

Drogkaris, P., Gritzalis, S. and Lambrinoudakis, C., 2010. Transforming the 

Greek E-Government Environment Towards the E-Gov 2.0 era. in 

Electronic Government and the Information Systems Perspective, Lecture 

http://expandedramblings.com/


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

344 
 

Notes in Computer Science, 6267:142-149, Berlin, Springer-Verlag 

Heidelberg, Germany. 

Drucker, P. F., 2001. Electronic Governance in Context. in Electronic 

Governance and Electronic Democracy: Living and Working in the 

Connected World: Commonwealth Centre for Electronic Governance. 

Easley, D. and Kleinberg, J., 2010. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning 

about a Highly Connected World. New York, USA: Cambridge University 

Press. 

Ebel, H., Mielsch, L-I. and Bornholdt, S., 2002. Scale-Free Topology of E-Mail 

Networks. Physical Review, E(66): 035103.  

Edman, H., 2007. Twittering to the Top: A Content Analysis of Corporate Tweets 

to Measure Organization Public Relations. Master Thesis. Louisiana State 

University, USA. 

Effing, R., Van Hillegersberg, J. and Huibers, T., 2011.  Social Media and 

Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube 

Democratizing Our Political Systems?.  In E. Tambouris, A. Macintosh, 

and H. de Bruijn (Eds.): 25–35, ePart 2011, LNCS 6847.  

Egele, M., Stringhini, G.,  Kruegel, C. and Vigna, G., 2013. COMPA: 

Detecting Compromised Accounts on Social Network. In Proceedings of 

the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2013, 

February 24-27, 2013, San Diego CA, USA. 

Ellison, N., Lampe, C. and  Steinfield, C., 2009. Social Network Sites and 

Society: Current Trends and Future Possibilities. Interactions Magazine, 

16(1): 6-9. 

Esteves, J., Bohoeguez, V. and Garot, M. J., 2006. Developing a Framework to 

Evaluate Ecitizenship. In Proceedings of the IADIS Internatial Conference 

WWW/Internet 2006 (ICWI2006). October 5-8, 2006, Murcia, Spain. 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

345 
 

European Commission, 2004. Directorate General for Information Society and 

Media 2004. Available at:  

Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing?, 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/ 

doc/highlights/whats_new/capgemini4.pdf (date of last access 8 February 

2012). 

European Commission, 2007. Directorate General for Information Society and 

Media 2007. The user Challenge Benchmarking the Supply of Online 

Public Services. Available at:  

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking

/egov_benchmarkb_2007.pdf (date of last access 10 February 2012). 

 

Executive Office of the President of the United States, 2009. Open Government 

Directive. Available at: 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_201

0/ 

m10–06.pdf (date of last access 19 October 2013). 

Fang, Z., 2002. E-Government in Digital Era: Concept, Practice and 

Development. International Journal of the Computer, 10(2): 1-22. 

Farnham, S., Kelly, S. U., Portnoy, W. and Schwartz, J. L. K., 2004: Wallop: 

Designing Social Software for Co-Located Social Networks. In 

Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System 

Sciences. January 5-8, 2004, Big Island, Hawaii, USA. 

Fath-Allah, A., Cheikhi, L., Al-Qutaish, R. E. and Idri, A., 2014. E-

Government Maturity Models: A Comparative Study. International 

Journal of Software Engineering & Applications, 5(3): 71-91. 

Fleming, L. and Marx, M., 2006. Managing Innovation in Small Worlds. 

Management Review, 48(1): 8–9. 

Ford, L. R., Jr. and  Fulkerson, D. R., 1956. Maximal Flow through a Network. 

Canadian Journal of Mathematics, 8: 399-404.  

http://ec.europa.eu/information_society/%20eeurope/2005/%20doc/highlights/whats_new/capgemini4.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/%20eeurope/2005/%20doc/highlights/whats_new/capgemini4.pdf


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

346 
 

Freeman, L. C., 1979. Centrality in social networks, Social Networks, 1: 215-239. 

Gil-Garcia, R. J. and Martinez-Moyano, I. J., 2007. Understanding the 

Evolution of E-Government: The  Influence of Systems of Rules on Public 

Sector  Dynamics. Government Information Quarterly, 24(2): 266–290. 

Gisler, M. and Spahni, D., 2001. Electronic Government. Eine 

Standortbestimung, Bern, Stuttgart, Wien, Verlag Paul Haupt. 

Godse, V. and  Garg,  A., 2007.  From E-Government to E-Governance. In 

Proceedings of the 5
th

 International Conference on E-Governance, 

December 28-30, 2007, Hyderabad, India. 

Golbeck, J., Grimes, J. and Rogers, A., 2010. Twitter Use by the U.S. Congress. 

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 

61(8): 1612–1621. 

Golubeva, Α. and Merkuryeva, Η., 2005. Evaluation of Demand for E-

Government: the Case of Saint-Petersburg. In Proceedings of the 13
th

 

NISPAcee Annual Conference Democratic Governance for the XXI 

Century: Challenges and Responses in CEE Countries, May 19-21, 2005, 

Moscow, Russia.  

Grant, W., Moon, B. and Grant, J. B., 2010. Digital Dialogue? Australian 

Politicians‟ use of the Social Network Tool Twitter.  Australian  Journal of  

Political Science, 45(4): 579-604. 

Grosseck, G. and Holotescu, C., 2008. Can we use Twitter for Educational 

Activities? In Proceedings of the 4th International Scientific Conference, 

e-Learning and Software for Education, April 17–18, 2008, Bucharest, 

Romania. 

Guare, J., 1990. Six Degrees of Separation: A Play (Vintage, New York). 

Gustafsson, N. and Leetocracy, 2013. Political Participation, Social Network Sites 

and Inequality. Ph.D. Thesis, Department of Political Science, Lund 

University, Lund, Sweden. 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

347 
 

Halavais, A., 2009. Do dugg diggers digg diligently? Information Communication 

Society, 12(3): 444–459. 

Hall, M., Frank, E., Holmes, G., Pfahringer, B., Reutemann, P. and Witten, I. 

H., 2009. The WEKA Data Mining Software: An Update. SIGKDD 

Explorations, 11(1): 10-18. 

Hanneman R. A. and Riddle M., 2005. Introduction to Social Network Methods, 

Riverside, CA: University of California. Available at: 

http://faculty.ucr.edu (date of last access 11 October 2009). 

Hansen, D. L. and Shneiderman, 2009. Analyzing Social Media Networks: 

Learning by Doing with NodeXL. Draft Version with NodeXL Version 

1.0.1.88. Draft (7/07/2009). 

Hansen, D. L., Shneiderman, B. and Smith, M. A., 2011. Analyzing Social 

Media Networks with NodeXL. Insights from a Connected World. 

Burlington, USA. Elsevier, MK publications. 

Hargittai, E. and Litt, E., 2012. BECOMING A TWEEP. How Prior Online 

Experiences Influence Twitter Use. Information, Communication & 

Society, 15(5): 680–702.  

Heidemann, J., Klier, M. and Probst, F., 2012. Online Social Networks: A 

Survey of a Global Phenomenon. Computer Networks, 56(18): 3866–3878.  

Hemphill, L., Otterbacher, J. and Shapiro, M., 2013. What‟s Congress Doing 

on Twitter? In Proceedings of the CSCW ’13, February 23–27, 2013, San 

Antonio, Texas, USA. 

Hermida, A., 2010. Twittering the News:The Emergence of Ambient Journalism. 

Journalism Practice, 4(3): 297–308.  

Herring, C., Kouper, I., Paolillo, J., Scheidt, A., Tyworth, M., Welsch, P., 

Wright, E. and Yu, N., 2005. Conversations in the Blogosphere: An 

Analysis "From the Bottom Up". In Proceedings of the Thirty Eighth 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

348 
 

Hawai'i International Conference on System Sciences (HICSS-38), January 

3-6, 2005, Hawaii, USA. 

Heverin, T. and Zach, L., 2010. Twitter for City Police Department Information 

Sharing. In Proceedings of the Navigating Streams in an Information 

Ecosystem, (ASIST 2010), October 22–27, 2010, Pittsburgh, PA, USA. 

Heymans, X., 2010. eGovMoNet eGovernement Monitor Network Measure paper 

4: Innovative measurement approaches.  

            Available at: http://ws.egovmonet.eu/WP4/ 4measur e_paper/ (date of last 

access 17 September, 2013). 

Hiller, J. and Belanger, F., 2001. Privacy Strategies for Electronic Government, 

E-Government Series, Pricewaterhouse Coopers Endowment for the 

Business of Government, Arlington, VA. 

Holland, P. W. and Leinhardt, S., 1970. A Method for Detecting Structure in 

Sociometric Data. The American Journal of Sociology, 76(3): 492-513. 

Howard, M., 2001. E-Government across the Globe: How "E" Change 

Government. Government Finance Review, 17(4): 6-9. 

Huberman, B., Romero, D. and Wu, F., 2009. Social Networks that Matter: 

Twitter Under the Microscope. First Monday,14(1). Available at: 

http://firstmonday.org/article/ view/2317/2063 (date of last access 21 

November 2013). 

Husin, M. H. and Hanisch, J., 2011. Social Media and Organisation Policy 

(SOMEOP): Finding the perfect balance. In Proceedings of the 19th 

European Conference on Information Systems (ECIS)—ICT and 

Sustainable Service Development, June 9-11, 2011, Helsinki, Finland. 

Hutto, C. J., Yardi, S. and Gilbert, E., 2013.  A Longitudinal Study of Follow 

Predictors on Twitter. In Proceedings of the CHI 2013: Changing 

Perspectives, 27 April - 2 May, 2013, Paris, France. 

http://ws.egovmonet.eu/WP4/


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

349 
 

Huvila, I., 2013. Engagement has its Consequences: the Emergence of the 

Representations of Archeology in Social Media. Archäologische 

Informationen, 36: 21- 30. 

Jaeger,  P., 2003. The Endless Wire: E-Government as Global Phenomenon, 

Government Information Quarterly, 20: 323-331. 

Jain-Palvia, S. and Sharma, S., 2007. E-Government and E-Governance: 

Definitions/Domain Framework and Status Around the World. In 

Proceedings of the 5
th

 International conference on e-governance, 

December 28-30, 2007, Hyderabad, India. 

Java, A., Song, X., Finin, T. and Tseng, B., 2007. Why We Twitter: 

Understanding Microblogging Usage and Communities. In Proceedings of 

the Joint 9
th 

WEBKDD and 1
st
 SNA-KDD Workshop ’07, August 12-15, 

2007, San Jose, CA, USA. 

Karph, D., 2008. Measuring Influence in the Political Blogosphere. Who is 

Winning and How Can We Tell? George Washington University's Institute 

for Politics, Democracy and the Internet, 2008. Available at:  

http://www.the4dgroup.com/BAI/articles/PoliTechArticle.pdf (date of last 

access 22 October 2014). 

Kavanaugh, A., Fox, E., Sheetz, S., Yang, S., Li, L. T., Shoemaker, D., Natsev, 

A. and Xie, L., 2012. Social Media Use by Government: From the Routine 

to the Critical, Government Information Quarterly, 29(4): 480–491. 

Khan, G. F., Yoon, H. Y., Kim, J. and Park, H. W. 2014.  From E-Government 

to Social Government: Twitter Use by Korea‟s Central Government. 

Online Information Review, 38(1): 95-113. 

Khan, G. F., Yoon, H. Y. and Park, H. W., 2014. Social Media Communication 

Strategies of Government Agencies: Twitter Use in Korea and the USA. 

Asian Journal of Communication, 24(1): 60–78. 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

350 
 

Kim, D-Y. and Grant, G., 2010. E-government Maturity Model Using the 

Capability Maturity Model Integration. Journal of Systems and 

Information Technology, 12(3): 230-244. 

Kim, E., Sung, Y. and Kang, H., 2014. Brand Followers‟ Retweeting Behavior 

on Twitter: How Brand Relationships Influence Brand Electronic Word-

of-Mouth. Computers in Human Behavior, 37: 18-25. 

King, D., Ramirez-Cano, D.,  Greaves, F., Vlaev, I.,  Beales, S. and  Darzi, A., 

2013. Twitter and the Health Reforms in the English National Health 

Service.  Health Policy,  110(2-3): 291–297. 

Kirilenko, A., Molodtsova, T. and Stepchenkova, S., 2015. People as Sensors: 

Mass Media and Local Temperature Influence Climate Change Discussion 

on Twitter. Global Environmental Change, 30: 92–100. 

Kleinberg, J., 2000. The Small-World Phenomenon: An Algorithmic Perspective. 

In Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on Theory of 

Computation, (STOC 2000), May 21-23, 2000, Portland, OR, USA.  

Klemm, K. and Eguıluz, V., 2002. Growing Scale-Free Networks with Small-

World Behavior. Physical Review E, 65: 057102-1 - 057102-4. 

Kolaczyk, E. D. and Csardi, G., 2014. Statistical Analysis of Network Data with 

R. New York: Springer-Verlag.  

Korte, C.  and  Milgram, S., 1970. Acquaintance Links between White and 

Negro Populations: Application of the Small World Method. Journal of 

Personality and Social Psychology, 15(2): 101-108. 

Krackhardt, D., 1996. Social Networks and the Liability of Newness for 

Managers, In Cooper, C. L. and Rousseau D. M. (eds.), Trends in 

Organizational Behavior: 159-173, New York: John Wiley and Sons, Ltd. 

Kriplean, T., Beschastnikh, I., Borning, A., McDonald, D. W. and Zachry, 

M., 2009. Designing Mediating Spaces Between Citizens and 

Government. In Proceedings of the Socially Mediating Technologies 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

351 
 

Workshop at the ACM 2009 SIGCHI Conference on Human Factors in 

Computing Systems (CHI'09).April 4-9, 2009, Boston, USA. 

Krishnamurthy, B., Gill, P. and Arlitt, M., 2008. A Few Chirps About Twitter, 

In Proceedings of the first Workshop on Online Social Networks, 

WOSN'08, August 17-22, 2008, Seattle, Washington, USA. 

Kruskal, J. B., 1964. Nonmetric Multidimensional Scaling: a Numerical Method. 

Psychometrika 29: 115-129. 

Kwak, H., Lee, C., Park, H. and Moon, S., 2010. What is Twitter, a Social 

Network or a News Media? In Proceedings of the Open Government and 

the World Wide Web, (WWW 2010), April 26-30, Raleigh, NC.USA. 

Kydros, D., Notopoulos, P. and Kaparis, A., 2010. A Topological Network 

Analysis of Greek Firms, Journal of Computational Optimization in 

Economics and Finance, 2(2): 121-134. 

Lawrence, C. and Dion, M., 2010. Blogging in the Political Science Classroom, 

Political Science & Politics, 43(1): 151-156. 

Layne, K. and Lee, J., 2000. Developing Fully Functional E-Government: A 

Four Stage Model. Government Information Quarterly, 18(2): 122–136. 

Lee, C., Kwak, H.,  Park, H. and Moon, S., 2010. Finding Influentials Based on 

the Temporal Order of Information Adoption in Twitter.  In Proceedings of 

the Open Government and the World Wide Web, (WWW 2010), April 26-

30, Raleigh, NC.USA. 

Lee, G. and Kwak, H., 2012. An Open Government Maturity Model for Social 

Media-Based Public Engagement. Government Information Quarterly, 

29(4): 492-503. 

Lestari, I. S. and Moon, J. Y., 2014. Understanding Citizen Participation in 

Social Media: A Case Study of the Indonesian Regional Police, In 

Proceedings of the 18th Pacific Asia Conference on Information Systems 

(PACIS 2014), June 24-28, 2014, Chengdu, China. 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

352 
 

Lewis, S., Pea, R. and  Rosen, J., 2010. Beyond Participation to Co-Creation of 

Meaning: Mobile Social Media in Generative Learning Communities,  

Social Science Information, 49(3): 1-19. 

Li, C. and Bernoff, J., 2008. Groundswell: Winning in a World Transformed by 

Social Technologies. Boston: Harvard Business Press. 

Ma, L., 2014. Diffusion and Assimilation of Government Microblogging: 

Evidence from Chinese Cities. Public Management Review, 16(2): 274-

295. 

Macintosh. A., 2004. Characterizing E-Participation in Policy-Making. In 

Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System 

Sciences. January 5-8, 2004, Big Island, Hawaii, USA. 

Macintosh, A., Coleman, S. and Lalljee, M., 2005. E-Methods for Public 

Engagement: Helping Local Authorities Communicate with Citizens. 

Published by Bristol City Council for the Local eDemocracy National 

Project.  

              Available at: 

http://itc.napier.ac.uk/ITC/Documents/eMethods_guide2005.pdf. (date of 

last access 17 January 2016. 

Μacintosh, A., Coleman, S. and  Schneeberger, A., 2009. E-Participation: The 

Research Gaps.   Electronic Participation, LNCS, 5694: 1-11. 

Marche, S. and McNiven, J., 2003. E-Government and E-Governance: The 

Future Isn‟t What It Used To Be. Canadian Journal of Administrative 

Sciences, 20(1): 75-86.  

Marin, A. and Wellman, B., 2011. Social Network Analysis: An Introduction. In 

P. Carrington and J.  Scott (eds). The SAGE Handbook of Social Network 

Analysis: 11-26, London: Sage. 

Marlow, C., 2004. Audience, structure and authority in the weblog community. In 

Proceedings of the 54th Annual Conference of the International 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

353 
 

Communication Association. May 27-31, 2004, New Orleans, Louisiana, 

USA. 

Marsden, P., 2000. Social Networks. In E.F. Borgatta and R.J.V. Montgomery 

(eds.): Encyclopedia of sociology (2
nd

 edition): 2727–2735, New York: 

Macmillan. 

Martino, F. and Spoto, A., 2006. Social Network Analysis: A Brief Theoretical 

Review and Further Perspectives in the Study of Information Technology. 

PsychNology Journal, 4(1): 53–86. 

Marwick, A. and Boyd, d., 2010. To See and Be Seen: Celebrity Practice on 

Twitter. Convergence, 17(2): 139–158.  

Marwick, A. and Boyd, D. I., 2011. I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: 

Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience. New Media 

and Society, 13(1): 114–133. 

Mason, K., 2013. Social Media Statistics and Facts of 2013 [INFOGRAPHIC] 

Available at: 

 http://growingsocialmedia.com/social-media-statistics-and-facts-of-2013-

infographic/ (date of last access 15 October  2013). 

McAfee, A., 2009. Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your 

Organization’s Toughest Challenges. Boston: Harvard Business School 

Press.  

McFedries, P., 2007. Technically Speaking: All a-Twitter. IEEE Spectrum, 

44(10): 84. 

McNutt, K., 2012. Social Media & Government 2.0. Johnson-Shoyama Graduate 

School of Public Policy.  

Available at: http://www.schoolofpublicpolicy.sk.ca/resources/ 

Government/Environmental%20Scan%20on%20Social%20Media%20in%

20the%20Public%20Sector/Social%20Media 

%20and%20Government%20Final_2012.pdf. (date of last access 14 

October 2013). 

http://growingsocialmedia.com/social-media-statistics-and-facts-of-2013-infographic/
http://growingsocialmedia.com/social-media-statistics-and-facts-of-2013-infographic/
http://www.schoolofpublicpolicy.sk.ca/resources/


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

354 
 

McPherson, M., Smith-Lovin, L. and  Cook, J. M., 2001. Birds of a Feather: 

Homophily in Social Networks. Annual Review of Sociology, 27: 415–444. 

Means, G. and Schneider. D., 2000. MetaCapitalism: The E-Business Revolution 

and the Design of 21st Century Companies and Markets. New York: 

Wiley. 

Meeder, B., Karrer, B., Sayedi, A., Ravi, R., Borgs, C. and Chayes, J.,  2011. 

We Know who you Followed Last Summer: Inferring Social Link Creation 

Times in Twitter. In Proceedings of the 20th international conference on 

World wide web, (WWW '11), March 28 - April 01, New York, NY, USA. 

Mergel, I., Schweik, C. M. and Fountain, J. E., 2009. The Transformational 

Effect of Web 2.0 Technologies on Government, Social Science Research 

Network Working Paper Series, Paper ID: 4437.1. 

Mergel, I., 2012. The Social Media Innovation Challenge in the Public Sector. 

Information Polity, 17(3): 281–292. 

Mergel, I., 2012 (a). Working the Network: A Manager‟s Guide for Using Twitter 

in Government. IBM Center for the business of Government. Available at:   

           http://www.businessofgovernment.org 

/sites/default/files/A%20Managers%20Guide%20for%20Using%20Twitte

r%20in%20Government.pdf (date of last access 12 November 2013). 

Mergel, I., 2012 (b). Connecting to Congress :The use of Twitter by the members 

of the congress. ZPB, 3: 108-114. 

Mergel, I., 2012(c). Social Media in the Public Sector: Participation, 

Collaboration, and Transparency in a Networked World. San Francisco: 

Jossey-Bass/Wiley. 

Merritt, D. B., 1998. Public Journalism and Public Life: Why Telling the News is 

not Enough. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Meyer, B., Bryan, K., Santos, Y. and Kim, B., 2011. Twitter Reporter: Breaking 

News Detection and Visualization through the Geo-Tagged Twitter 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

355 
 

Network. In Proceedings of the 26th International Conference on 

Computers and Their Applications (CATA-2011), March 23-25, New 

Orleans, LA, USA.  

Milgram, S., 1967. The Small-World Problem. Psychology Today, 2: 60–67. 

Miller, V., 2008. New Media, Networking and Phatic Culture. Convergence. The 

Journal of Research into New Media Technologies, 14(4): 387-400. 

Misuraca, G., 2006. E-Governance in Africa, from Theory to Action: a Practical-

Oriented Research and Case Studies on ICTs for Local Governance,  In 

Proceedings of the 2006 international conference on Digital government 

research, May 21-24, 2006 , San Diego, California, USA. 

Moon, M. J., 2002. The Evolution of E-Government among Municipalities: 

Rhetoric or Reality? Public Administration Review, 64(1): 424-433. 

Mushfiqur, M.,  Chowdhury, R., Alam, S. Z., Iqbal and J. Noll, J., 2010. 

Sociality brings Security in Content Sharing, J Computers,  5(12): 1839-

1846.  

Musiał, K. and Kazienko, P., 2013. Social Networks on the Internet. World Wide 

Web, 16(1): 31–72. 

Mpoitsis, I. and Koutsoupias, N., 2013. E-ekklesia: The Challenge of Direct 

Democracy and the Ancient Athenian Model. in Proceedings of the 5th 

International Conference, E-Democracy, December 5-6, 2013, Athens, 

Greece. 

Naveed, N., Gottron, T., Kunegis, J. and Che Alhadi, A., 2011. Bad News 

Travel Fast: A Content-based Analysis of Interestingness on Twitter.  In 

Proceedings of the 3rd International Conference on Web Science, WebSci 

'11, June 14-17, 2011, Koblenz. Germany. 

Ndou, V., 2004.  E-Government for Developing Countries: Opportunities and 

Challenges. The Electronic Journal of Information Systems in Developing 

Countries, 18(1): 1-24. 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

356 
 

Newman, B., 2009. Government/Non-Profit Policy: Use of Social Media. 2014 

Available at:   

            http://www.inqbation.com/government-policy-on-the-use-of-social-media/ 

(date of last access 15 February 2014). 

Newman, M. E. J., 2000, Models of the Small World: A Review. Journal of 

Statistical Physics, 101 (3-4): 819-841.  

Newman, M. E. J., 2001. The Structure of Scientific Collaboration Networks. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2): 404–409. 

Newman, M. E. J., 2002. Assortative Mixing in Networks. Physical Review  

Letters, 89(20):  208701-4. 

Newman, M. E. J., Watts, D. J. and Strogatz, S. H., 2002. Random Graph 

Models of Social Networks. In Proceedings of the National Academy of 

Science of the United States of America, 99(suppl. 1): 2566-2572. 

Ngulube, P., 2007. The Nature and Accessibility of E-Government in Sub Saharan 

Africa. International Review of Information Ethics. 7: 158–164. 

NIC (National Informatics Centre), 2005. E-Government Toolkit. UNESCO: 

New Delhi, India. 

Noldus, R. and Van Mieghem, P., 2015. Assortativity in Complex Networks, 

JCN 2015. Available at: 

https//www.nas.ewi.tudelft.nl/people/Piet/papers/JCN2015AssortativitySur

veyRogier.pdf (date of last access 14 June 2014). 

O’Connor, B., Balasubramanyan, R., Routledge, B. and Smith, N., 2010. 

From Tweets to Polls: Linking Text Sentiment to Public Opinion Time 

Series. In Proceedings of the 4rth International AAAI Conference on 

Weblogs and Social Media, May 23-26, 2010, Washington, DC, USA. 

O'Reilly, T., 2007. What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for 

the Next Generation of Software. Communications & Strategies, 65(1st 

quarter): 17-37. 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

357 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2001. 

Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in 

Policymaking: OECD Publishing: Paris, France. Available at:  

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/citizens-as-

partners_9789264195561-en (date of last access 12 November 2015). 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2003. 

OECD e-Government Studies: The e-Government Imperative; OECD 

Publishing: Paris, France. Available at: 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-e-government-

imperative_9789264101197-en (date of last access 12 November 2015). 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2003. 

Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen 

Engagement; OECD Publishing: Paris, France. Available at: 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/promise-and-problems-of-e-

democracy_9789264019492-en. (date of last access 12 November 2015). 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2003. 

Engaging Citizens Online for Better Policy-Making.  Available at: 

           http://www.oecd.org/dataoecd/62/23/2501856.pdf (date of last access 24 

December 2015). 

Onnela, J. P., Saramaki, J., Hyvonen, J., Szabo, G., Lazer, D., Kaski, K., 

Kertesz, J. and Barabasi, A.L, 2007. Structure and Tie Strengths in 

Mobile Communication Networks. In Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 104(18): 7332-7336. 

Opsahl, T. and Panzarasa, P., 2009. Clustering in Weighted Networks. Social 

Networks, 31(2): 155-163.  

Osimo, D., 2008. Web 2.0 in Government: Why and How?, JRC Scientific and 

Technical Reports. Office for Official Publications of the European 

Communities. Luxembourg: European Communities. 

http://www.oecd.org/dataoecd/62/23/2501856.pdf


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

358 
 

Panagiotopoulos, P. and Sams, S., 2012. An Overview Study of Twitter in the 

UK Local Government. In Proceedings of the Government Workshop 2012  

(tGov 2012), May 8-9, Brunel University, London, UK.  

Papacharissi, Z., 2002. The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere. New 

Media and Society, 4(1): 9–27. 

Peristeras, V. and Tarabanis, K., 2001. Advancing the Government Enterprise 

Architecture–GEA: The Service Execution Object Model, in R. 

Traunmüller (Eds.). In Proceedings of the Electronic Government, 3rd 

International Conference, DEXA, EGOV 2004, August 30 - Sptember 3, 

Zaragoza, Spain. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 

3183 Springer 2004, pp. 476-48. 

Pew Internet Research, 2014.  How we Analyzed Twitter Social Media 

Networks with NodeXL. Available at: 

           http://www.pewinternet.org /files/ 2014/02/How-we-analyzed-Twitter-

social-media networks.pdf (date of last access 14 November 2015). 

Phang, C. W. and Kankanhalli, A., 2008. A Framework of ICT Exploitation for 

E-Participation Initiatives. Communications of the ACM, 51(12): 1-14.  

Picazo-Vela, S., Gutiérrez-Martínez, I. and Luna-Reyeset, L., 2011. Social 

Media in the Public Sector: Perceived Benefits, Costs and Strategic 

Alternatives. In Proceedings of the 12th Annual International Conference 

on Digital Government Research, June 12-15, 2011, College Park, MD, 

USA. 

Pirolli, P., Preece, J. and Shneiderman, B., 2010. Cyberinfrastructure for Social 

Action on National Priorities. Computer, 43: 20–21. 

Poblete, B., Garcia, P., Mendoza, M. and Jaimes, A., 2011. Do All Birds Tweet 

the Same? Characterizing Twitter Around the World;. In Proceedings of 

the 20th ACM Conference on Information and Knowledge, (CIKM’11), 

October 24-28, 2011, Glasgow, Scotland, UK. 

https://scholar.google.gr/citations?view_op=view_citation&hl=el&user=JQeXCNsAAAAJ&citation_for_view=JQeXCNsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.gr/citations?view_op=view_citation&hl=el&user=JQeXCNsAAAAJ&citation_for_view=JQeXCNsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://www.pewinternet.org/


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

359 
 

Polat, B., Bakiroglu, C. T. and Sayin, M. E. D., 2013. E-Transformation of 

Municipalities and Social Media's Role on E-Participation in European E-

Municipalities. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(9): 386-

392.  

Popescu, A., 2012. Beyond Klout: Better Ways to Measure Social Media 

Infulence. Redwrite Oct 24. Available at: 

http://readwrite.com/2012/10/24/beyond-klout-better-ways-to-

measuresocial-media-influence#awesm=~ovVKhGUMr8Ldw8 (date of 

last access 15 February, 2014). 

Postman, J., 2009. SocialCorp: Social Media Goes Corporate; Berkeley, CA, 

USA: New Riders. 

Prell C., 2012. Social Network Analysis, History, Theory & Methodology. 

London: SAGE Publications. 

Protogeros, N., 2008. Net-wiring the Learning Environments to Address 

Emerging Organisational Needs: Virtual Learning Organisations and 

Ventures. In Proceedings of the 6th  International Conference on 

Networked Learning. May 5-6, 2008, Halkidiki, Greece. 

Rabiger, S. and Spiliopoulou, M., 2015. A Framework for Validating the Merit 

of Properties that Predict the Influence of a Twitter User. Expert Systems 

with Applications, 42(1): 2824–2834. 

Radhikaashree, M., Balakrishnan, C. and Sinduja, 2015. E-governance: A 

Successful Implementation of Government Policies Using Cloud 

Computing. International Journal of Applied Environmental Sciences, 

10(1) Special Issues: 71-74. 

Rapoport, A., 1957. Contribution to the Theory of Random and Biased Nets. 

Bulletin of Mathematical Biology, 19: 257-277. 

Razis, G. and Anagnostopoulos, I., 2014. Influencetracker: Rating the Impact of 

a Twitter Account,  arXiv preprint arXiv:1404.5239 [online]. Available at: 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

360 
 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.5239.pdf (date of last access 10 

January 2015). 

Reddick, C. G., 2004. A Two-Stage Model of E-government Growth: Theories 

and Empirical Evidence for U.S. Cities. Government Information 

Quarterly, 21(1): 51-64. 

Rheingold, H.,  2000. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 

Frontier. Boston, MIT Press. 

Riad, A. M., El-Bakry, H. and El-Adl, G. H., 2010. A Novel DSS Framework 

for E-Government. International Journal of Computer Science Issues, 

7(6): 33-37.  

Riley, T., 2001. Electronic Governance in Context, in Electronic Governance and 

Electronic  Democracy: Living and Working in the Connected World. 

Canada: The Commonwealth Centre for Electronic Governance.  

Robles, P., 2011. Twitter isn‟t very social: study. Available at: 

http://econsultancy.com/uk/blog/7335-Twitter-isn-t-verysocial-study (date 

of last access 12 January 2015). 

Romero, D.,  Galuba, W., Asur, S. and Huberman, B., 2011. Influence and 

Passivity in Social Media. in D. Gunopulos θ.ά. (Eds.), ECML PKDD 

2011, Part III, LNAI 6913: 18-33.  

Rose, J. and Sæbø, O., 2008. Establishing Political Deliberation Systems: Key 

Problems. In Proceedings of the European Conference on Information 

Systems ECIS 2008. June 9-11, 2008, Galway, Ireland.  

Rossi, L. and  Magnani, M., 2012. Conversation Practices and Network Structure 

in Twitter. In Proceedings of the Sixth International AAAI Conference on 

Weblogs and Social Media. June 4-7, 2012, Dublin, Ireland. 

Rudat, A. and Buder, J., 2015. Making Retweeting Social: The Influence of 

Content and Context Information on Sharing News in Twitter. Computers 

in Human Behavior , Vol. 46: 75–84. 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

361 
 

Rutigliano, L., 2007. Emergent Communication Networks as Civic Journalism. In 

M. Tremayne (Eds.), Blogging, citizenship and the future of media: 225-

237, New York: Routledge.  

Sakaki, T., Okazaki, M.  and Matsuo, Y., 2010. Earthquake Shakes Twitter 

Users: Real-Time Event Detection by Social Sensors. In Proceedings of 

the 19th international conference on World wide web, (WWW’10). April 

26-30, 2010, Raleigh, NC, USA. 

Schank, T. and Wagner, D., 2005. Approximating Clustering Coefficient and 

Transitivity. Journal of Graph Algorithms and Applications, 9(2):  265-

275. 

Scholl, H. J., 2003. E-Government: A Special Case of ICT-Enabled Business 

Process Change. In Proceedings of the 36th Hawaii International 

Conference on System Sciences (HICSS-36), IEEE Computer Society, 

January 6-9, 2003, Hawaii, USA. 

Schuler, D. and Day, P., 2004. Shaping the Network Society: Opportunities and 

Challenges. In D. Schuler and P. Day (Eds.), Shaping the Network Society: 

The New Role of Civil Society  in Cyberspace: 1-16, Cambridge: MIT 

Press.  

Scott, J., 2000. Social Network Analysis: A handbook. London, Thousand Oaks, 

New Delhi: Sage Publications.  

Seltzer, T. and Mitrook, M. A., 2007. The Dialogic Potential of Weblogs in 

Relationship Building. Public Relation Review, 33(2): 227–229.  

Sevin, E., 2013. Places Going Viral: Twitter Usage Patterns in Destination 

Marketing and Place Branding. Journal of Place Management and 

Development, 6(3): 227 – 239. 

Shi, Z., Rui, H. and Whinston, A., 2014. Content Sharing in a Social 

Broadcasting Environment, MIS Quart, 38(1): 123-142. 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

362 
 

Siau, Κ. and Long, Τ., 2005. Synthesizing E-Government Stage Models – a 

Meta-Synthesis Base on Meta-Ethnography Approach. Industrial 

Management & Data Systems, 105(4): 443-458. 

Sivarajah, U. and Irani, Z., 2012. Exploring The Application Of Web 2.0 In E-

Government: A United Kingdom Context, tGov2012, Brunel University, 

University Kingdom, May 8th – 9th 2012. 

Sivarajah, U., Irani, Z. and Jones, S., 2014. Application of Web 2.0 

Technologies in E-Government: A United Kingdom Case Study. In 

Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System 

Science,  6-9 January, 2010, Hawaii, USA. 

Skvoretz, J., 1990. Biased Net Theory: Approximations, Simulations and 

Observations. Social Networks, 12(3): 217-238. 

Small, T., 2012. E-Government in the Age of Social Media: An Analysis of the 

Canadian Government‟s Use of Twitter. Policy Internet, 4(3-4): 91-111.  

Smith, A., 2010. Government Online. The Internet Gives Citizens New Paths to 

Government  Services and Information. Pew Internet and American Life 

Project, 2010. Available at: 

http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2010/PIP_Government

_Online_2010_with_topline.pdf (date of last access 18 October 2013). 

Smith, C., 2015. By the Numbers: 250+ Amazing Twitter Statistics. Available at: 

            http://expandedramblings.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-

few-amazing-Twitter-stats/5/ (date of last access 2 February 2015). 

Social Times, 2013. 50 Twitter Fun Facts. Available at: 

             http://www.adweek.com/socialtimes/50-Twitter-fun-facts/475073?red=at 

(date of last access 15 January 2015). 

Solis, B. and Breakenridge, D., 2009. Putting the Public Back in Public 

Relations: How Social Media is Reinventing the Aging Business of PR. 

Upper Saddle River, NJ: FT Press. 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

363 
 

Sousa, D., Sarmento, L. and Rodrigues, E. M., 2010. Characterization of the 

Twitter @replies Network: Are User Ties Social or Topical?. In 

Proceedings of the 2nd International Workshop on Search and Mining 

User-Generated Contents (SMUC ’10), October 26-30, Toronto, ON, 

Canada. 

Spremić, M., Šimurina, J., Jaković, B. and Ivanov, M., 2009. E-Government in 

Transition Economies. World Academy of Science, Engineering and 

Technology, 53:  518-526.  

Staab, S., 2005. Social Networks Applied. IEEE Intelligent systems, 20(1): 80-82. 

Statistic brain, 2014. Twitter statistics. Available at: 

http://www.statisticbrain.com/Twitter-statistics/ (date of last access 29 

April 2015).  

Stelzner, M. A., 2009. Social Media Marketing Industry Report. Available at:  

http://www.socialmediaexaminer.com/ 

SocialMediaMarketingReport2011.pdf (date of last access 2 May 2015). 

Stone, B., 2009. What‟s Happening? Available at: 

           https://blog.Twitter.com/2009/whats-happening (date of last access 4 

January 2015). 

Symonds, M., 2000. Government and The Internet: No Gain Without Pain, The 

Economist, (355), June 24: S9-S14. 

Tahinakis, P., Mylonakis, J. and Protogeros, N., 2006, The Contribution of E-

government to the Modernization of the Hellenic Taxation System. 

Electronic Government, 3(2): 139-157. 

Tambouris, E. (ed.), 2007, Introducing eParticipation IST Network of 

Excellence, Project FP6-2004-IST-4-027219. 

Tambouris, E. Liotas, N. and Tarabanis, K., 2007. A Framework for Assessing 

E-Participation Projects and Tools. In Proceedings of the 40th Annual 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

364 
 

Hawaii International Conference on System Sciences (HICCS '07), 

January 3-6, 2007, Hawaii, USA. 

Tan, P. N., Steinbach, M. and Kumar, V., 2005. Introduction to Data Mining. 

USA: Addison-Wesley. 

Tang, R., Zhang, Z., Guan, X. and Wang, L., 2014.  A Study of Short-term 

Effect Measurement for Information Publication in Government 

Microblog. International Journal of Hybrid Information Technology, 7(1): 

57-66.  

The Economist Intelligence Unit. E-Readiness Ranking, 2009. The Usage 

Imperative, 2009. Available at:  

http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/e-

readiness_rankings_june_ 

2009_final_ web.pdf (date of last accessed 18 July 2011). 

Travers, J. and Milgram, S., 1969. An Experimental Study of the Small World 

Problem. Sociometry, 32(5): 425-443. 

Twitter, 2009. About Twitter. Available at: 

http://Twitter.com/about (date of last accessed  11 July 2009). 

Twitter, 2015. About. Available at:  

https://about.Twitter.com/company (date of last accessed 10 April 2015). 

Tunçel, A., 2013. The Ontology of Zoon Politikon. Synthesis Philosophica, 54(2): 

245-255. 

United Nations, 2003. UN Global E-Government Survey 2003. Available at: 

http://unpan3.un.org/egovkb/portals/egovkb/Documents/un/2003-

Survey/unpan016066.pdf (date of last access  27 November 2015). 

United Nations, 2008. UN e-Government Survey 2008: From E-Government to 

Connected  Governance. Available at:  

http://unpan3.un.org/egovkb/portals/egovkb/Documents/un/%202003-Survey/unpan016066.pdf
http://unpan3.un.org/egovkb/portals/egovkb/Documents/un/%202003-Survey/unpan016066.pdf


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

365 
 

http://unpan1 

.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028607.pdf (date of 

last access 8 December 2015). 

United Nations, 2012. E-Government Survey 2012: E-Government for the 

People. Available at:  

https://publicadministration.un.org/ 

egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/Complete-Survey.pdf 

(date of last access 27 December 2015). 

United Nations, 2014. E-Government Survey 2014: E-Government for the future 

we want. Available at:  

https://publicadministration.un.org/ 

egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-

Survey/EGov_Complete_Survey-2014.pdf (date of last access 28 

December 2015). 

UNESCO, 2007. Defining E-Governance. Available at:  

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=2179&URL_DO=DO_ 

TOPIC&URL_SECTION=201.html (date of last access 27 November 

2015). 

Unsworth, K. and Townes, A., 2012. Social Media and e-Government: A Case 

Study Assessing Twitter Use in the Implementation of the Open 

Government Directive. In Proceedings of the American Society for 

Information Science and Technology (ASIST), October 28-31, 2012, 

Baltimore, MD, USA. 

Uzzi, B. and Spiro, J., 2005. Collaboration and Creativity: The Small World 

Problem. American Journal of Sociology, 111(2): 447–504. 

Valenzuela, S., Park, N. and Kee, K., 2008. Lessons from Facebook: The Effect 

of Social Network Sites on College Students‟ Social Capital. In 

Proceedings of the 9
th

 International Symposium on Online Journalism, 

April 4-5, Austin, Texas, USA.  

https://publicadministration.un.org/
https://publicadministration.un.org/


ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

366 
 

Van de Donk, W. and  Foederer, B., 2001. E-Movements or Emotions? ICTs 

and Social Movements: Some Preliminary observations,  in J. Prins, (Eds.), 

Ambitions and Limits on the Crossroad of Technological Innovation and 

Institutional Change, Cambridge MA: Kluwer. 

Van de Veldea, B., Meijer, A. and Homburg, V., 2015. Police Message 

Diffusion on Twitter: Analysing the Reach of Social Media 

Communications. Behaviour & Information Technology, 34(1): 4–16. 

Van Noort, V.,  Snel, B. and Huynen, M., 2004. The Yeast Coexpression 

Network has a Small-World, Scale-Free Architecture and Can be 

Explained by a Simple Model. EMBO Reports, 5(3): 280–284. 

Vatrapu, R.,  Robertson, S. and Dissanayake, W., 2008. Are Political Weblogs 

Public Spheres or Partisan Spheres?.  International Reports on Socio-

Informatics, 5(1): 7-28.  

Villazon-Terrazas, J., Aparicio, S. and Alvarez, G., 2015. Study on Twitter as a 

Complex Network. In Proceedings of the Third International Conference 

on Digital Enterprise and Information Systems (DEIS2015). April 16-18, 

2015, Shenzhen, China. 

Vincezini, A., 2013. 13 killer Social Media Stats from 2013. Available at: 

http://www.slideshare.net/AdamVincenzini/social-media-stats-2013 (date 

of last access 15 October 2014).  

Visser, W. and Twinomurinzi, H., 2008. E-Government & Public Service 

Delivery: Enabling ICT to put “People First” – A Case Study from South 

Africa. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 6(6): 36-41.  

Vrana, V. and Zafiropoulos, K., 2011. Associations Between USPs and Design 

Characteristics of Mediterranean Countries. Journal of Hospitality 

Marketing & Management, 20(7): 766-790. 

Vrana, V., Zafiropoulos, K. and  Vagianos, D., 2013.  Authority Groups Among 

Popular Wine Blogs. Journal of Quality Assurance in Hospitality & 

Tourism, 14(2): 142-162. 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

367 
 

Vrana V., Kydros D. and Theocharidis, A., 2014. A Network Analysis of Greek 

Tech Blogs: A Lonely Road. Social Networking, 3(1): 1-8.  

Wang, X. F. and Chen, G., 2003. Complex Networks: Small-World, Scale-Free 

and Beyond. IEEE Circuits and Systems Magazine, 1st Quarter: 6-20.  

Wasserman, S. and Faust, K., 1994. Social Network Analysis: Methods and 

Applications. Cambridge: Cambridge University  Press. 

Waters, R. and Williams, J., 2011. Squawking, Tweeting, Cooing, and Hooting: 

Analyzing the Communication Patterns of Government Agencies on 

Twitter. Journal of Publication Affairs, 11(4): 353-363. 

Watts, D. and Strogatz, S., 1998. Collective Dynamics of 'Small-World' 

Networks. Nature, 393: 440-442.  

Watts, D., 1999. Networks, Dynamics and the Small World Phenomenon. 

American Journal of Sociology, 105(2): 493-527.  

Watson, R. and Mundy B., 2001. A Strategic Perspective of Electronic 

Democracy, Communications of the ACM, 44(1): 27-30. 

Weber, L. M. and Bergman, J., 2001. Who Participates and How? A 

Comparison of Citizens „Online‟ and the Mass Public. In Proceedings of 

the Annual Meeting of the Western Political Science Association, March 

15-17, 2001, Las Vegas, NV. 

Wellman, B., 2001. Computer Networks as Social Networks. Science, 5537: 

2031-2034. 

Weng, J., Lim, E. P., Jiang, J. and He, Q., 2010. TwitterRank: Finding Topic-

Sensitive Influential Twitterers. In Proceedings of the International 

Conference on Web Search and Data Mining, (WSDM’10), February 4–6, 

2010, New York, USA. 

West, D. M., 2004. E-Government and the Transformation of Service Delivery 

and Citizen Attitudes. Public Administration Review, 64(1): 15-27. 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

368 
 

West, A. P. and Wind, J., 1996. Beyond the Pyramids:  Designing the 21st 

Century Enterprise. Philadelphia: The Wharton  School and MG Taylor 

Associates.  

Windley, P., 2002. E-Government Maturity. Available at:  

              http://www. windley.com/docs/eGovernment%20Maturity.pdf (date of 

last access 9 December 2015). 

Wigand, D., 2010. Twitter Takes Wing in Government: Diffusion, Roles, and 

Management. In Proceedings of the 11th Annual International Conference 

on Digital Government Research, May 17, 2010, Puebla, Mexico. 

World Bank, 2003. Definition of e-government. Available at: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORM

ATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVER

NMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~pi

PK:216618~theSitePK:702586,00.html (date of last access 10 December 

2015). 

Wu, S,. Hofman, J., Mason, W.,  and Watts, D., 2011. Who Says What to 

Whom on Twitter.  In Proceedings of the 20th International World Wide 

Web Conference, (WWW 2011), March 28–April 1.Hyderabad, India.  

Yang, J. and Counts, S., 2010. Predicting the Speed, Scale, and Range of 

Information Diffusion in Twitter. In Proceedings of the 4th International 

AAAI Conference on Weblogs and Social Media, May 23-26, 2010, 

Washington, DC, USA. 

Yardi, S. and Boyd, d., 2010.  Tweeting from the Town Square: Measuring 

Geographic Local Networks. In Proceedings of the 4th International AAAI 

Conference on Weblogs and Social Media, May 23-26, 2010, Washington, 

DC, USA. 

Yoon, H.Y. and Park, H. W., 2014. Strategies Affecting Twitter-Based 

Networking Pattern of South Korean Politicians: Social Network Analysis 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

369 
 

and Exponential Random Graph Model. Quality & Quantity, 48(1): 409–

423. 

Zafarani, R., Abbasi, M. A. and Liu, H., 2014. Social Media Mining an 

Introduction, Cambridge University Press, Draft Version: 2014. Available 

at: 

http://dmml.asu.edu/smm (date of last access 8 November 2015). 

Zafiropoulos, K., Vrana, V. and Vagianos, D., 2012. Bloggers' Community 

Characteristics and Influence Within Greek Political Blogosphere, Future 

Internet, 4(2): 396-412. 

Zhao, D. and Rosson, M. B., 2009. How and Why People Twitter: The Role that 

Micro-blogging Plays in Informal Communication at Work, In 

Proceedings of the GROUP’04, May 10–13, 2009, Sanibel Island, Florida, 

USA. 

Ελληνική 

Hillier, F. S. and Lieberman, G. J., 1984. Δηζαγσγή ηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα. 

(Σφκνο Α, Σεχρνο Β). Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

Απνζηνιάθεο, Η., Λνύθεο, Δ. θαη Υάιαξεο, Η., 2008. Ζιεθηξνληθή Γεκόζηα 

Γηνίθεζε. Οξγάλσζε, Σερλνινγία θαη Δθαξκνγέο. Αζήλα: Δθδφζεηο 

Παπαδήζε. 

Βαγηάλνο, Γ., 2013. Δλεξγεηηθή Κνηλή Γλώκε ζην πλεξγαηηθό Γηαδίθηπν: Ζ 

Πεξίπησζε ησλ Πνιηηηθώλ Ηζηνινγίσλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε. 

Γξνγθάξεο, Π., 2013. Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία ηεο Ηδησηηθόηεηαο ζε 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ, άκνο. 

Καξαβαζίιεο, Η., 2012. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηε Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε 

Γεκνζίσλ Οξγαληζκώλ. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζηα Πιαίζηα ηεο 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

370 
 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

Θεζζαινλίθε. 

Κεκαιήο, Κ., 2006. Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία: Εεηήκαηα θαη Δθαξκνγέο, 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Master Thesis), Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, άκνο. 

Κεραγηά, Δ., 2009. Δπηζθόπεζε Πξαθηηθώλ Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο ζηε 

ύγρξνλε Γηαθπβέξλεζε. Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Master Thesis), 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, άκνο.  

Κσλζηαληηλίδεο, Γ. Μαξαληδίδεο, Ν. θαη Παππάο, Σ., 2009. Κόκκαηα θαη 

Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα: νη ζύγρξνλεο εμειίμεηο. Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

Μπιώζε, Μ. θαη Μπνδίλεο, Α., 2011. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη 

Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε: χγρξνλα Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο. Σν 

παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο. In Proceedings of the International Conference 

on International Business (ICIB). May 19-21, 2011,Thessaloniki, Greece. 

Νηαιηάλε, Μ., 2009. Αγξνηηθέο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Πξνζβάζηκεο από Γηαθνξεηηθά Μέζα Δπηθνηλσλίαο. Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα. 

Οηθνλόκνπ, Γ. θαη Γεσξγίνπ, Α, 2000. Πνζνηηθή Αλάιπζε γηα ηε Λήςε 

Γηνηθεηηθώλ Απνθάζεσλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Δπγ. Μπέλνπ. 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 2013. Δμέιημε ησλ 20 

βαζηθψλ ππεξεζηψλ  Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  ζηελ Διιάδα. 

Available at: 

http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/ 20_vasikes_yphresies.pdf 

(date of last access 7 Γεθεκβξίνπ 2015). 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

2011. Γεληθή δηεχζπλζε δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη δηαδηθαζηψλ, 

Γηεχζπλζε Οξγαλσηηθήο αλάπηπμεο, ηκήκα νξγάλσζεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο. Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο, 

Αζήλα, 2011. Available at: http://www.minadmin.gov.gr (date of last 

access 7 September 2011). 

http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/


Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

371 
 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

2014. ηξαηεγηθή γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 2014-2020 

Available at: 

https://www.opengov.gr/minreform/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-diakyv.-teliko-

pdf1.pdf 

  (date of last access 10 December 2015). 

Εαθεηξόπνπινο, Κ. θαη Βξάλα, Β., 2009. Μνξθέο Δλεξγεηηθήο Πνιηηηθήο 

πκκεηνρήο: Δλεξγεηηθή Κνηλή Γλψκε ζην πκκεηνρηθφ Γηαδίθηπν. ην 

Κσλζηαληηλίδεο, Γ. Μαξαληδίδεο, Ν. θαη Παππάο, Σ., Κόκκαηα θαη 

Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα: νη ζύγρξνλεο εμειίμεηο: 181-204. Αζήλα: Δθδφζεηο 

Κξηηηθή. 

 

Ιζηοζελίδερ 

www.codeplex.com/NodeXL 

www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka 

www.oreilly.com 

www.Topsy.com 

http://tweetreach.com 

http://tweetlevel.com 

www.twtrland.com 

 

 

 



ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

372 
 

 

 

 

 

 

Παξάξηεκα  



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 

373 
 

 

Υξήζηεο Δθηφο Κεληξηθνχ Ππξήλα Κεληξηθφο Ππξήλαο ησλ 11717 Υξεζηψλ  χλνιν ησλ Υξεζηψλ  

Mean N Std. 

Deviation 

Sum Mean N Std. 

Deviation 

Sum Mean N Std. 

Deviation 
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χλνιν Γηαζπλδέζεσλ 

Mentions/Replies 
,23 95390 1,117 22295 5,58 11717 31,600 65329 ,82 107107 10,636 87624 

χλνιν Γηαζπλδέζεσλ Με 

ηα 8 Ego-Networks 
0,00 95390 0,000 0 ,04 11717 ,316 489 ,00 107107 ,105 489 

Αξηζκφο ησλ Δπηκέξνπο 

απφ ηνπο 27Λνγαξηαζκνχο 

Πνπ Παξαθνινπζεί ν 

Κάζε Υξήζηεο 

1,48 95390 ,869 141491 4,95 11717 3,183 58019 1,86 107107 1,718 199510 

Αθνινπζνχκελνη 

(Followed) 
294,43 95390 526,980 28085671 2556,29 11717 24315,107 29952044 541,87 107107 8088,141 58037715 

Αθφινπζνη (Followers) 167,93 95390 846,933 16018888 4542,99 11717 54016,540 53230180 646,54 107107 17935,204 69249068 

Αλαξηήζεηο (Tweets) 391,19 95390 1073,888 37315788 6894,62 11717 17914,090 80784297 1102,64 107107 6344,420 ######## 

Γεκνθηιή (Favorites) 29,32 95390 120,851 2796761 758,67 11717 2720,736 8889296 109,11 107107 935,180 11686057 

Ζκεξνκελία Δγγξαθήο ζην 

Twitter (Joined Twitter 

Date (UTC)) 

06-

JUN-

2011 

95390 - - 
06-SEP-

2010 
11717 - - 

07-

MAY-

2011 

107107 - - 

Ύπαξμε Ηζηφηνπνπ ,2611 95390 ,43923 24905,00 ,4673 11717 ,49895 5475,00 ,2836 107107 ,45077 30380,00 

Αθηνθπιαθή ,0079 95377 ,08844 752,00 ,0657 11717 ,24780 770,00 ,0142 107094 ,11836 1522,00 

Γηάπγεηα ,0080 95377 ,08926 766,00 ,1272 11717 ,33317 1490,00 ,0211 107094 ,14360 2256,00 

Digital Greece ,0022 95377 ,04732 214,00 ,0218 11717 ,14620 256,00 ,0044 107094 ,06610 470,00 

Digital Plan ,0030 95377 ,05468 286,00 ,0386 11717 ,19259 452,00 ,0069 107094 ,08273 738,00 

Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε 
,0005 95377 ,02123 43,00 ,0029 11717 ,05379 34,00 ,0007 107094 ,02680 77,00 

Δ.Π. Φεθηαθή χγθιεζε ,0001 95377 ,01167 13,00 ,0009 11717 ,03063 11,00 ,0002 107094 ,01497 24,00 

Γ.Γ. Γηα Βίνπ Μάζεζεο ,0001 95377 ,00971 9,00 ,0009 11717 ,03063 11,00 ,0002 107094 ,01366 20,00 

Γ.Γ. Μέζσλ Δλεκέξσζεο ,0004 95377 ,01915 35,00 ,0035 11717 ,05905 41,00 ,0007 107094 ,02663 76,00 

Γ.Γ Νέαο Γεληάο ,0105 95377 ,10186 1000,00 ,1188 11717 ,32357 1392,00 ,0223 107094 ,14777 2392,00 

Γ.Γ. Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 
,0045 95377 ,06668 426,00 ,0262 11717 ,15974 307,00 ,0068 107094 ,08245 733,00 

Γξαθείν Σχπνπ ηεο 

Βνπιήο 
,0019 95377 ,04304 177,00 ,0282 11717 ,16569 331,00 ,0047 107094 ,06871 508,00 

Διιεληθή Κπβέξλεζε ,0996 95377 ,29950 9502,00 ,5486 11717 ,49765 6428,00 ,1487 107094 ,35584 15930,00 

Αζηπλνκία ,2553 95377 ,43602 24347,00 ,6038 11717 ,48912 7075,00 ,2934 107094 ,45532 31422,00 

Τπεξεζία Αλάπηπμεο ,0000 95377 ,00324 1,00 ,0007 11717 ,02612 8,00 ,0001 107094 ,00917 9,00 
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Πίλαθαο Π.1.: Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αηόκσλ ηνπ ππξήλα ησλ 11717, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηόλ αιιά θαη κε ην ζύλνιν 

ησλ 107107 ρξεζηώλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιεξνθνξηψλ 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ,0182 95377 ,13372 1737,00 ,3051 11717 ,46047 3575,00 ,0496 107094 ,21712 5312,00 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ,1381 95377 ,34503 13174,00 ,5471 11717 ,49780 6410,00 ,1829 107094 ,38656 19584,00 

Τπνπξγείν Τγείαο ,0079 95377 ,08839 751,00 ,0794 11717 ,27033 930,00 ,0157 107094 ,12430 1681,00 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ,0001 95377 ,00793 6,00 ,0004 11717 ,02065 5,00 ,0001 107094 ,01013 11,00 

Τπνπξγείν Παηδείαο ,0105 95377 ,10201 1003,00 ,0667 11717 ,24958 782,00 ,0167 107094 ,12802 1785,00 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ,0163 95377 ,12644 1550,00 ,1546 11717 ,36158 1812,00 ,0314 107094 ,17438 3362,00 

Open Government ,0404 95377 ,19699 3857,00 ,4025 11717 ,49042 4716,00 ,0801 107094 ,27137 8573,00 

Πξσζππνπξγφο ,5054 95377 ,49997 48204,00 ,7330 11717 ,44239 8589,00 ,5303 107094 ,49908 56793,00 

Ππξνζβεζηηθή ,1071 95377 ,30922 10213,00 ,4627 11717 ,49863 5422,00 ,1460 107094 ,35310 15635,00 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ,0107 95377 ,10266 1016,00 ,0671 11717 ,25017 786,00 ,0168 107094 ,12862 1802,00 

Startup Greece ,0450 95377 ,20740 4296,00 ,1484 11717 ,35553 1739,00 ,0564 107094 ,23060 6035,00 

Visit Greece ,1895 95377 ,39192 18076,00 ,3952 11717 ,48890 4630,00 ,2120 107094 ,40874 22706,00 

πλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαισηή 
,0002 95377 ,01448 20,00 ,0015 11717 ,03917 18,00 ,0004 107094 ,01883 38,00 



Αντωνιάδθσ Κωνςταντίνοσ 
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0 215 19 43 2 0 0 4 166 49 57 647 1178 4 381 705 159 1 118 259 494 747 1047 140 127 402 3 1522 

215 0 108 173 9 5 3 8 536 145 114 1348 1293 6 907 1228 400 1 311 618 1304 1404 1050 287 404 816 9 2256 

19 108 0 119 9 6 2 4 98 61 6 217 180 4 168 182 46 0 63 84 227 224 126 34 203 167 4 469 

43 173 119 0 13 9 2 2 181 90 11 406 297 7 366 293 108 0 102 148 361 405 217 68 392 239 5 738 

2 9 9 13 0 0 3 0 33 4 1 22 13 0 21 17 2 0 38 19 20 19 8 7 34 23 0 77 

0 5 6 9 0 0 1 0 6 4 1 11 6 1 9 4 3 0 3 7 11 8 3 1 10 5 0 24 

0 3 2 2 3 1 0 0 4 1 1 6 7 1 5 6 0 0 4 4 8 3 6 1 5 4 0 20 

4 8 4 2 0 0 0 0 10 5 15 36 39 1 26 39 11 1 5 14 26 48 22 8 7 20 1 76 

166 536 98 181 33 6 4 10 0 81 83 1271 1156 6 898 1189 321 1 419 571 1104 1372 929 275 551 961 9 2392 

49 145 61 90 4 4 1 5 81 0 22 295 264 5 202 222 75 2 68 141 300 335 194 82 156 139 2 733 

57 114 6 11 1 1 1 15 83 22 0 293 308 2 172 290 67 0 70 120 216 376 220 81 46 130 6 508 

647 1348 217 406 22 11 6 36 1271 295 293 0 7989 8 3336 7199 896 3 670 1730 5143 11003 5246 726 1556 3513 12 15931 

1178 1293 180 297 13 6 7 39 1156 264 308 7989 0 5 3158 8583 873 4 731 1549 4726 14974 10819 800 1436 4101 16 31423 

4 6 4 7 0 1 1 1 6 5 2 8 5 0 7 6 5 0 6 5 8 6 6 4 7 1 0 9 

381 907 168 366 21 9 5 26 898 202 172 3336 3158 7 0 3474 570 3 449 1394 2860 3890 2408 401 1159 2025 10 5312 

705 1228 182 293 17 4 6 39 1189 222 290 7199 8583 6 3474 0 836 3 740 1626 4660 10895 5747 647 1499 4947 13 19586 

159 400 46 108 2 3 0 11 321 75 67 896 873 5 570 836 0 2 303 422 723 976 711 221 226 486 6 1681 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 4 0 3 3 2 0 1 2 3 6 1 0 1 0 0 11 

118 311 63 102 38 3 4 5 419 68 70 670 731 6 449 740 303 1 0 343 560 811 520 191 238 435 4 1785 

259 618 84 148 19 7 4 14 571 141 120 1730 1549 5 1394 1626 422 2 343 0 1478 1968 1260 330 557 1114 8 3362 

494 1304 227 361 20 11 8 26 1104 300 216 5143 4726 8 2860 4660 723 3 560 1478 0 5988 3377 550 1216 2542 13 8573 

747 1404 224 405 19 8 3 48 1372 335 376 11003 14974 6 3890 10895 976 6 811 1968 5988 0 7826 855 2172 5362 20 56804 

1047 1050 126 217 8 3 6 22 929 194 220 5246 10819 6 2408 5747 711 1 520 1260 3377 7826 0 557 993 2958 11 15636 

140 287 34 68 7 1 1 8 275 82 81 726 800 4 401 647 221 0 191 330 550 855 557 0 220 437 13 1802 

127 404 203 392 34 10 5 7 551 156 46 1556 1436 7 1159 1499 226 1 238 557 1216 2172 993 220 0 1760 6 6035 

402 816 167 239 23 5 4 20 961 139 130 3513 4101 1 2025 4947 486 0 435 1114 2542 5362 2958 437 1760 0 13 22707 

3 9 4 5 0 0 0 1 9 2 6 12 16 0 10 13 6 0 4 8 13 20 11 13 6 13 0 38 

1522 2256 469 738 77 24 20 76 2392 733 508 15931 31423 9 5312 19586 1681 11 1785 3362 8573 56804 15636 1802 6035 22707 38 
 

Πίλαθαο Π.2.: Υξήζηεο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ ζην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ, πνπ είλαη ρξήζηεο θαη ησλ άιισλ ινγαξηαζκώλ αληίζηνηρα (απόιπηνη αξηζκνί). 
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21 239 210 5 179 197 72 2 62 121 237 243 165 70 124 119 2 307 
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116 275 60 90 22 3 4 5 312 62 66 570 575 6 419 597 261 1 
 

311 489 613 458 167 192 342 4 782 

249 575 81 140 18 6 4 14 522 121 120 1476 1340 5 1228 1445 389 2 311 
 

1299 1532 1119 302 456 947 8 1812 

459 1150 201 333 19 9 8 24 998 237 203 3931 3693 8 2562 3757 656 3 489 1299 
 

4115 2910 475 991 2149 12 4716 

605 1191 192 338 16 6 3 37 1144 243 296 5691 5902 6 3107 5565 775 3 613 1532 4115 
 

4515 606 1325 2999 14 8589 

674 952 117 211 8 2 5 21 838 165 203 3980 4846 6 2188 4101 642 1 458 1119 2910 4515 
 

468 815 2220 10 5422 

126 262 32 65 6 1 1 8 239 70 77 588 596 4 379 534 198 0 167 302 475 606 468 
 

189 352 8 786 

119 367 170 274 27 7 5 4 433 124 44 1206 1083 6 930 1101 200 1 192 456 991 1325 815 189 
 

922 6 1739 

354 735 143 218 20 3 4 17 775 119 123 2681 2735 1 1777 2837 421 0 342 947 2149 2999 2220 352 922 
 

11 4630 

3 9 4 4 0 0 0 1 9 2 6 12 14 0 10 12 6 0 4 8 12 14 10 8 6 11 
 

18 

770 1490 256 452 34 11 11 41 1392 307 331 6428 7075 8 3575 6410 930 5 782 1812 4716 8589 5422 786 1739 4630 18 
 

Πίλαθαο Π.3.: Υξήζηεο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνύ εληόο ππξήλα, πνπ είλαη ρξήζηεο θαη ησλ άιισλ ινγαξηαζκώλ αληίζηνηρα (απόιπηνη αξηζκνί). 
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