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Περίληψη 
 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στον κλάδο της Διαχείρισης 

Μεγάλων Δεδομένων που προκύπτουν από μεγάλες βάσεις δεδομένων ανά τον κόσμο. 

Πηγή παραγωγής μεγάλου όγκου δεδομένων αποτελεί και η χρήση ερωτηματολογίων, 

κυρίως διαδικτυακών που συμπληρώνονται από πολύ μεγάλο πλήθος χρηστών. Η 

παρούσα διπλωματική, πραγματεύεται τρόπους διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων 

που προκύπτουν από ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα HelpMeVote αποτελεί μία εφαρμογή συμβουλής και 

αποσαφήνισης ψήφου η οποία δομείται σε μορφή ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως προεκλογικά για την υποβοήθηση των Ελλήνων ψηφοφόρων στην επιλογή 

κόμματος. Από την εφαρμογή αυτή, προκύπτει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, που 

χρήζει ανάλυση και επεξήγηση. 

Για την ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων από την εφαρμογή HelpMeVote αλλά 

και την ανακάλυψη και εξαγωγή ενδεχόμενης ενδιαφέρουσας, κρυμμένης πληροφορίας, 

κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να εφαρμοστούν στα δεδομένα τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 

– Data Mining. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής αναλύουμε τα δεδομένα της διαδικτυακής 

εφαρμογής HelpMeVote που αφορούν τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, με τεχνικές 

πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων, με βασικό στόχο την 

εξαγωγή κρυμμένης πληροφορίας και την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις 

συμπεριφορές του εκλογικού σώματος. 

 Πιο συγκεκριμένα, στα δεδομένα της Εφαρμογής HelpMeVote 2015, εφαρμόζεται η 

Παραγοντική Ανάλυση η οποία ανήκει στην ομάδα των πολυμεταβλητών στατιστικών 

μεθόδων, με χρήση του λογισμικού SPSS. Επιπλέον, εφαρμόζεται η τεχνική των 

Κανόνων Συσχέτισης – Association Rules, η οποία ανήκει στις τεχνικές Εξόρυξης 

Δεδομένων – Data Mining, με τη χρήση του λογισμικού WEKA. 

 

Λέξεις κλειδιά: Παραγοντική Ανάλυση, Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάλυση Μεγάλων 

Δεδομένων, Κανόνες Συσχέτισης, Αλγόριθμος Apriori, HelpMeVote   
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Abstract 
 

In recent years there has been growing interest in the sector of Big Data Analysis, 

resulting from large databases, worldwide. Source of large amounts of data production is 

the use of questionnaires, mainly online, complemented by a very large number of users. 

This thesis, discusses ways of managing and analyzing the data resulting from such a 

questionnaire. 

The web platform HelpMeVote is a Voting Advice Applications which is structured in 

questionnaire form. It was used widely before elections to assist Greek voters in the 

party's choice. From this application, results a huge amount of data requiring analysis and 

explanation. 

For the analysis of large amounts of data resulting from the application and the discovery 

and extraction of possible interesting and hidden information, it is particularly useful to 

apply Data Mining techniques. 

In this thesis, we analyze the data of the online HelpMeVote application concerning the 

elections of January 2015, with techniques of Multivariate Statistical Analysis and Data 

Mining. The main objective is to export hidden information and draw conclusions for the 

behavior of the electorate. 

More specifically, Factor Analysis technique is applied in data of application 

HelpMeVote 2015, using SPSS.  Moreover, Association Rules technique is applied using 

the WEKA software. 

 

 

 

 

Keywords: Factor Analysis, Data Mining, Big Data Analysis, Association Rules, Apriori 

Algorithm, HelpMeVote  
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 
 

Ένα από τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι σύγχρονες επιστήμες 

είναι η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών με 

σκοπό την εξαγωγή χρήσιμης και μη προφανούς πληροφορίας, αποτελεί πρόκληση.  

 

Πηγή παραγωγής τέτοιων μεγάλων όγκων δεδομένων αποτελούν τα ερωτηματολόγια, 

ιδιαιτέρως τα διαδικτυακά. Οι απαντήσεις των χρηστών σε ένα μεγάλο εύρος 

ερωτήσεων, δημιουργεί δεδομένα τέτοιας μορφής και όγκου που καθιστά δύσκολη 

την άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

Έχει προταθεί ένα εύρος τεχνικών ανάλυσης των δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή 

γνώσης και πληροφορίας μέσα από μοτίβα που προκύπτουν από τα δεδομένα. Οι 

τεχνικές αυτές ανήκουν στην επιστημονική περιοχή της Εξόρυξης Δεδομένων (Data 

Mining) και κάποιες από αυτές θα μελετηθούν στην παρούσα εργασία.  

 

1.2. Στόχοι της μελέτης 

 
Βασικός, στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η ανάλυση και η επεξήγηση των 

δεδομένων που προκύπτουν από τη διαδικτυακή εφαρμογή HelpMeVote - Ιανουάριος 

2015, όπως επίσης η ανακάλυψη και η εξαγωγή ενδιαφέρουσας, μη προφανούς και 

χρήσιμης πληροφορίας. 

 

Στα δεδομένα αρχικά εφαρμόζεται η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis), με 

στόχο τη μείωση του μεγάλου όγκου μεταβλητών και κατά επέκταση, τη 

μεγιστοποίηση της κατανόησης των δεδομένων και την ερμηνεία τους κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, εφαρμόζεται στα δεδομένα η τεχνική εξαγωγής 

Κανόνων Συσχέτισης (Association Rules), με βασικό στόχο να βρεθούν και να 

παρουσιαστούν οι συσχετίσεις μεταξύ των γνωρισμάτων του συνόλου δεδομένων που 

εξετάζεται. 
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Επιμέρους στόχοι της εργασίας αποτελούν: 

 

 Η επεξήγηση και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής 

HelpMeVote 

 Η παρουσίαση και κατανόηση της μεθοδολογίας της τεχνικής Παραγοντικής 

Ανάλυσης 

 Η παρουσίαση και κατανόηση της μεθοδολογίας της τεχνικής Εξαγωγής 

Κανόνων Συσχέτισης 

 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης 
 

Μέχρι αυτό το σημείο, γίνεται μια εισαγωγή σχετικά με το αντικείμενο, το σκοπό και 

τους στόχους της παρούσας μελέτης. 

 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια αναφορά στις εφαρμογές συμβουλής - αποσαφήνισης 

ψήφου (VAAs - Voting Advice Applications). Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η 

ελληνική εφαρμογή αποσαφήνισης ψήφου, HelpMeVote. Αναλύεται ο τρόπος 

δόμησης και λειτουργίας της εφαρμογής, όπως επίσης και ο τρόπος ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων που εξάγει σε έναν υποψήφιο ψηφοφόρο. Επιπλέον, παρουσιάζονται 

τα δεδομένα του ερωτηματολογίου HelpMeVote που αφορά τις εκλογές του 

Ιανουαρίου 2015, τα οποία θα αναλυθούν με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων σε 

επόμενες ενότητες. Τέλος, εφαρμόζεται μια Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση ώστε 

να γίνει περιγραφή του συνόλου των δεδομένων και να εξαχθούν βασικά 

συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. 

 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται και αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου 

Παραγοντικής Ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το ορθογώνιο μοντέλο 

της μεθόδου και τα αναλυτικά βήματα εφαρμογής. Τέλος, γίνεται εφαρμογή της 

μεθόδου στα δεδομένα HelpMeVote 2015, με σκοπό να εξαχθούν ομάδες 

μεταβλητών και κατά επέκταση να μειωθεί ο όγκος των δεδομένων αλλά και να 

κατανοηθεί η δομή του συνόλου των μεταβλητών. 

 



10 
  

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μια εισαγωγή στις μεθόδους Εξόρυξης Δεδομένων (Data 

Mining), παρουσιάζεται εκτενέστερα η μέθοδος των Κανόνων Συσχέτισης 

(Association Rules) και αναλύεται ο αλγόριθμος εξαγωγής κανόνων συσχέτισης 

Apriori. Τέλος, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος Apriori στα δεδομένα HelpMeVote 2015, 

με σκοπό να εξαχθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων που εξετάζονται. 

 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

παρούσα διπλωματική και προτείνεται περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσε να 

προσθέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην μελέτη που διεξάγεται στα δεδομένα 

HelpMeVote 2015. 

 

1.4 Μεθοδολογία 
 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση της  παρούσας διπλωματικής 

ακολουθεί την εξής δομή: 

 Επιλογή δεδομένων μεγάλου όγκου – big data 

Σε αρχικό στάδιο,  έγινε αναζήτηση των δεδομένων που ενδέχεται να μελετηθούν 

με μεθόδους ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Αποφασίστηκε να μελετηθούν τα 

δεδομένω της διαδικτυακής εφαρμογής HelpMeVote που αφορούν τις εκλογές 

του Ιανουαρίου 2015. Κρίθηκε κατάλληλη η επιλογή της παρούσας εφαρμογής 

καθώς: 

• Τα δεδομένα είναι ανοιχτά και κατάλληλα προς χρήση 

• Το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο (Ν=543.870) και κατάλληλο για 

μελέτη με μεθοδολογίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων 

• Το μέγεθος των μεταβλητών (41 μεταβλητές) είναι κατάλληλο για 

μελέτη με μεθοδολογίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων 

 Επιλογή κατάλληλων μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων μεγάλου 

όγκου. 

 

Στο στάδιο αυτό επιλέχθηκαν οι κατάλληλες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων 

που θα εφαρμοστούν για την ανάλυση των δεδομένων της διαδικτυακής 

εφαρμογής HelpMeVote 2015. Έγινε μία έρευνα σχετικά με τις τεχνικές 

εξόρυξης δεδομένων που εφαρμόζονται για αναλύσεις μεγάλων δεδομένων. 

Επιλέχτηκε αρχικά να εφαρμοστεί μία Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση για 

την περιγραφή του συνόλου των δεδομένων και για την εξαγωγή βασικών 
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συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Επίσης, επιλέχτηκε 

να εφαρμοστή η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) με 

σκοπό τη μείωση του μεγάλου όγκου μεταβλητών, κατανόηση και ερμηνεία 

των δεδομένων. Τέλος, επιλέχτηκε να εφαρμοστεί  η τεχνική των Κανόνων 

Συσχέτισης (Association Rules) με σκοπό την εύρεση και παρουσίαση 

συσχετίσεων μεταξύ των γνωρισμάτων του συνόλου δεδομένων 

 

 Επιλογή κατάλληλων εργαλείων για την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης 

δεδομένων 

Τα λογισμικά που  επιλέχθηκαν για την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης των 

δεδομένων είναι: 

• Το λογισμικό SPSS (Statistical Package for Social Science). Αποτελεί ένα 

στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο προσφέρει δυνατότητες 

ανάλυσης και μοντελοποίησης δεδομένων, όπως επίσης και δυνατότητες 

γραφικής αναπαράστασης των δεδομένων. Το λογισμικό αυτό επιλέχθηκε 

για την εφαρμογή της μεθόδου της Παραγοντικής Ανάλυσης. 

 

• Το λογισμικό WEKA (Wekato Environment for knowledge Analysis).  

Αποτελεί ένα εργαλείο που περιέχει εργαλεία εξόρυξης δεδομένων. Το 

λογισμικό αυτό επιλέχθηκε για την εφαρμογής της τεχνικής των Κανόνων 

Συσχέτισης. 

 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων 

Σε τελικό στάδιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο εφαρμογών και 

εξάγονται βασικά συμπεράσματα 
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2. Εφαρμογή HelpMeVote 
 

2.1. Εισαγωγή 
 

Οι συμβουλευτικές εφαρμογές ψηφοφορίας  (VAAs – Voting Advice Applications) 

είναι δικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν τους ψηφοφόρους να συγκρίνουν τις 

πολιτικές τους απόψεις με τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων. Οι εφαρμογές VAAs 

έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης για 

περισσότερο από μία δεκαετία. 

 

Στην Ελλάδα η συμβουλευτική εφαρμογή ψήφου, HelpMeVote (http://helpmevote.gr) 

δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στις Περιφερειακές Εκλογές το 2010. Το 2012 η 

εφαρμογή HelpMeVote εφαρμόστηκε στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του 

Ιουνίου. Το 2014 το HelpMeVote εφαρμόστηκε στις Ευρωεκλογές, και τέλος το 2015 

στις Ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου. 

 

Αν αυτές οι εφαρμογές δομηθούν με αυστηρά ακαδημαϊκά πρότυπα, μπορούν να 

αποδειχθούν χρήσιμα εργαλεία για τους ενεργά εμπλεκόμενους σε μια εκλογική 

διαδικασία. (Andreadis, 2012) Έτσι: 

 

 οι ψηφοφόροι κατανοούν και συγκρίνουν τις θέσεις των κομμάτων κάνοντας 

ενσυνείδητες επιλογές μέσω της ψήφου τους. 

 τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις 

τους σε ένα μέρος των ψηφοφόρων, που δεν ανατρέχει συχνά στα 

παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 οι ερευνητές μπορούν να συλλέξουν ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων, τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω μελέτη της εκλογικής 

συμπεριφοράς των ψηφοφόρων. 

Δημιουργοί της εφαρμογής είναι ο Ιωάννης Ανδρεάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και ερευνητής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας και ο Θεόδωρος 

Χατζηπαντελής, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του 

http://helpmevote.gr/


13 
  

Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας. Επίσης, φοιτητές του Α.Π.Θ. 

συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία νέων εκδόσεων της εφαρμογής. Η ερευνητική 

αυτή πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακαδημαϊκό έργο ανεξάρτητο από πολιτικά 

κόμματα, κινήματα ή μέσα ενημέρωσης. Όλες οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν με 

ευθύνη της ερευνητικής ομάδας και δεν υπήρξε επηρεασμός από πολιτικά κόμματα 

στο σχεδιασμό του έργου. (helpmevote, 2015) 

 

Οι εφαρμογές (συμβουλής προς επιλογή) ψήφου, είναι ανοιχτές προς όλους όσοι 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ένας χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε μία 

εφαρμογή VAA περισσότερο από μία φορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δεδομένα 

των εφαρμογών VAA να υστερούν σε αξιοπιστία, καθώς ενδέχεται να έχουν: 

(Andreadis, 2012) 

 μειωμένη αντιπροσωπευτικότητα λόγω της περιορισμένης-εξειδικευμένης 

κάλυψης του εκλογικού σώματος 

 σφάλματα μέτρησης, που οφείλονται σε λανθασμένες ή ελλιπείς απαντήσεις 

2.2. Περιγραφή εφαρμογής Help Me Vote 
 

Το HelpMeVote αποτελεί μία ηλεκτρονική συμβουλευτική εφαρμογή που επιτρέπει 

στους ψηφοφόρους να συγκρίνουν τις απόψεις τους, για θέματα της τρέχουσας 

πολιτικής επικαιρότητας, με τις θέσεις των υποψηφίων και των κομμάτων. Είναι 

δηλαδή ένας Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου (Voting Advice Application ή VAA). 

Σύμβουλοι Ψήφου χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες για προεδρικές, βουλευτικές, 

περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές. 

 

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την εφαρμογή HelpMeVote 2015 (εκλογές 

Ιανουρίου 2015) είναι ανοιχτά και διαθέσιμα προς όλους (www.openicpsr.org), 

κωδικοποιημένα σε αρχείο SPSS και μπορούν να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς και 

ακαδημαϊκούς σκοπούς. (Andreadis & Chadjipadelis, 2015) 

 

 

 

 

http://www.openicpsr.org/
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Τα βασικά βήματα της εφαρμογής για το χρήστη είναι τα εξής: (helpmevote, 2015)  

 

Α. Αρχικά ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ένα σύνολο ερωτήσεων, κλειστού 

τύπου, και οι απαντήσεις κωδικοποιούνται στο SPSS με τους αριθμούς 1,2,3,4,5,9 

(Εικόνα 2.1) που αποτελούν το βαθμό συμφωνίας του χρήστη ακολουθώντας μια 

αυξητική διαβάθμιση από το 1 έως το 5 («Διαφωνώ Απολύτως» έως «Συμφωνώ 

Απολύτως»). Επιπλέον υπάρχει και η επιλογή «Δεν απαντώ» κωδικοποιημένη στο 

SPSS με το νούμερο 9 (Εικόνα 2.2). 

 

  

Β. Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ανωνύμως ορισμένα κρίσιμα 

δημογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικιακή ομάδα, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο 

(Εικόνα 2.3).  

 

Εικόνα 2.3 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Εικόνα 2.1 Κωδικοποίηση απαντήσεων στο SPSS Εικόνα 2.2 Δυνατότητα απαντήσεων Χρήστη 
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Γ. Κατόπιν εμφανίζεται στο χρήστη η λίστα κατάταξης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2.4, όπου φαίνεται η επί τοις εκατό προσέγγισή του στις θέσεις των κομμάτων, μέσω 

της οποίας μπορεί να διαπιστώσει και τη διαφοροποίηση των θέσεών του, ανά κόμμα 

και ανά ερώτηση. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.5, κάνοντας ο 

χρήστης κλικ σε ένα συγκεκριμένο κόμμα μπορεί να συγκρίνει τις αποκλίσεις των 

πεποιθήσεών του ανά ερώτηση με το εκάστοτε κόμμα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δ. Τελικά, εμφανίζεται διάγραμμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.6, όπου 

επισημαίνεται η θέση του χρήστη, σε καρτεσιανό επίπεδο - «πολιτικό χάρτη», σε 

σχέση με τις θέσεις των κομμάτων που έχουν τοποθετηθεί από τους ερευνητές στο 

ίδιο διάγραμμα.  

Εικόνα 2.4 Λίστα κατάταξης προτίμησης 
χρήστη 

 

Εικόνα 2.5 Διαμόρφωση θέσης χρήσητη ανά κόμμα 
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Εικόνα 2.6 Διάγραμμα σχετικής θέσης πολίτη με τα κόμματα 

 

Στην παρούσα διπλωματική θα μελετήσουμε τα δεδομένα που διεξήχθησαν στις 

Ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου το 2015. Στις συγκεκριμένες εκλογές, 

το HelpMeVote2015 συμπληρώθηκε περισσότερο από 570.000 φορές από την ημέρα 

της έναρξης λειτουργίας της (07/01/2015) έως την ημέρα των εκλογών (25/01/2015) 

(Andreadis, et al., 2015). Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την εφαρμογή 

HelpMeVote 2015 είναι ανοιχτά και διαθέσιμα προς όλους (www.openicpsr.org), και 

μπορούν να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς. (Andreadis 

& Chadjipadelis, 2015) 

 

Μετά από τεχνικές καθαρισμού δεδομένων που εφαρμόστηκαν από τους ερευνητές, 

το σύνολο των δεδομένων που είναι κατάλληλα για ανάλυση αποτελείται από 

543.870 περιπτώσεις. Ο αριθμός των πολιτών που συμμετείχαν στις Ελληνικές 

Βουλευτικές Εκλογές του Ιανουαρίου το 2015 ήταν 6.330.786. Αν υποθέσουμε ότι οι 

χρήστες που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική συμβουλευτική εφαρμογή, την 

χρησιμοποίησαν μόνο μία φορά ο καθένας, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι οι 

χρήστες της εφαρμογής αποτελούν το 8,6% των ψηφοφόρων στις Ελληνικές 

Βουλευτικές Εκλογές του Ιανουαρίου 2015. 
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2.3. Τρόπος Λειτουργίας εφαρμογής Help Me Vote 
 

Ο τρόπος που λειτουργεί η εφαρμογή είναι απλός. Μία ομάδα ακαδημαϊκών 

ερευνητών κωδικοποίησε, πριν από τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου το 2015, τις 

θέσεις των υποψηφίων και των κομμάτων. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 31 ερωτήσεις, οι οποίες αποτελούν μεταβλητές 

διάταξης (ordinal), καθώς ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια απάντηση που αφορά 

στην προτίμησή του, μέσω μίας κλίμακας διατεταγμένης βαθμολόγησης (Likert 

Scale). H κλίμακα Likert, αποτελεί έναν από τους συνηθέστερους τύπους κλίμακας 

για τη μέτρηση πεποιθήσεων, στάσεων και προτιμήσεων. Οι έρευνες που εφαρμόζουν 

την κλίμακα Likert, βασίζονται σε προτάσεις που ακολουθούνται από μια σειρά 

απαντήσεων. Οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν με τη μορφή μιας κλίμακας 5 ή 7 

σημείων, που υποδηλώνουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με την πρόταση. Στην 

εφαρμογή HelpMeVote 2015 η κλίμακα αποτελείται από 5 σημεία που δηλώνουν το 

βαθμό συμφωνίας με την εκάστοτε πρόταση. Στην εφαρμογή HelpMeVote, 

ξεκινώντας από την επιλογή «Διαφωνώ Απολύτως» ακολουθεί μία αύξουσα 

διαβάθμιση 5 σημείων φτάνοντας στην επιλογή «Συμφωνώ Απολύτως». Υπάρχει και 

μία επιπλέον επιλογή που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να μην εκφράσει την 

προτίμησή του σε κάποια πρόταση («Δεν απαντώ»). 

 

Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις, που 

αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών και βοηθούν στη απεικόνιση 

του προφίλ του χρήστη που συμμετέχει στην έρευνα. Τέτοιου είδους ερωτήσεις 

αφορούν το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, το μορφωτικό επίπεδο, το ενδιαφέρον του 

ατόμου για την πολιτική κ.ά. 

 

Αφού λοιπόν έχουν επιλεχθεί οι προτάσεις από την ερευνητική ομάδα, οι χρήστες 

καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο. Το 

ηλεκτρονικό σύστημα στη συνέχεια συγκρίνει τις απαντήσεις των χρηστών με τις 

αντίστοιχες θέσεις των πολιτικών κομμάτων. Τέλος, παρουσιάζεται μία κατάταξη των 

κομμάτων με βάση το βαθμό συμφωνίας του κάθε ψηφοφόρου, με τη βοήθεια ενός 

κατάλληλου στατιστικού συντελεστή.  
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2.3.1. Επιλογή ερωτήσεων της εφαρμογής 

Οι επιλεγμένες ερωτήσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις βασικές διαστάσεις του 

εκλογικού ανταγωνισμού και να αποδίδουν επαρκώς τις διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ των θέσεων των πολιτικών κομμάτων. Για να διαμορφωθεί η λίστα των 

προτάσεων οι ερευνητές συνεργάζονται με πολιτικά κόμματα, ώστε να αποτυπωθούν 

οι επίσημες πολιτικές τους θέσεις, ενώ άλλοι συντελεστές της έρευνας υποβάλλουν 

ερωτήσεις σε τυχαία δείγματα ψηφοφόρων, ώστε να προτείνουν θέματα σχετικά με 

τις πολιτικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα. (Andreadis, 2013) 

2.3.2. Επιλογή και κατηγοριοποίηση κομμάτων 

Τα κόμματα που συμπεριλαμβάνονται στο HelpMeVote2015 είναι αυτά που έχουν 

εκπροσώπους στη Βουλή και αυτά που συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 1% σε 

πρόσφατες δημοσκοπήσεις. 

 

Αφού επιλεγούν τα κόμματα καλούνται να προσδιορίσουν τη θέση τους για κάθε μία 

πρόταση. Στη συνέχεια ειδικοί ερευνητές που εργάζονται σε εταιρείες 

δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, καλούνται επίσης να προσδιορίσουν τη θέση τους για 

κάθε μία πρόταση. 

 

Μετά τη συλλογή των στοιχείων από τους ερευνητές, μελετώνται οι διακυμάνσεις 

των θέσεων των κομμάτων αλλά και των ερευνητών, για κάθε μία πρόταση. Οι 

μεγάλες διακυμάνσεις δείχνουν ότι οι ερευνητές δεν συμφωνούν σε μια κοινή άποψη 

για τη θέση του κάθε κόμματος, για την αντίστοιχη πρόταση. Έτσι αφαιρούνται οι 

προτάσεις, που έχουν μεγάλες διακυμάνσεις για τα περισσότερα κόμματα, όπως 

αφαιρούνται και οι προτάσεις με πολύ μικρή διαφοροποίηση θέσης μεταξύ των 

κομμάτων. 

 

Τελικά, γίνεται σύγκριση μεταξύ των θέσεων που δήλωσαν τα κόμματα και της 

διαμέσου των θέσεων που διατύπωσαν οι ερευνητές για κάθε κόμμα. Αν η θέση που 

προκύπτει από τις δύο διαδικασίες είναι κοινή, συμπεριλαμβάνεται αυτούσια στην 

έρευνα. Σε περίπτωση που οι δύο θέσεις διαφέρουν σε μικρό βαθμό μεταξύ τους, 

γίνεται αποδεκτή η θέση που δηλώνει το κόμμα. Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη 

διαφορά μεταξύ της θέσης που δηλώνει το κόμμα και αυτής που διατυπώνουν οι 
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ερευνητές, γίνεται αποδοχή της διαμέσου των θέσεων των ερευνητών. (Andreadis, 

2013) 

2.3.3. Εκτίμηση και Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Οι ψηφοφόροι-χρήστες της εφαρμογής δηλώνουν τη θέση τους στις ίδιες προτάσεις 

για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί τα κόμματα. Για κάθε έναν ψηφοφόρο που 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο, η εφαρμογή παρέχει έναν εκτιμώμενο συντελεστή 

εγγύτητας, για κάθε ένα από τα κόμματα που συμμετέχουν στην εφαρμογή. Ο 

συντελεστής εγγύτητας είναι ένα κλάσμα που η τιμή του προκύπτει ως εξής: 

(Andreadis, 2013) 

 

Α. Ο αριθμητής δομείται προσθέτοντας αλγεβρικά τους αριθμούς +1 ή -1 ή +0,375 ή 

-0,5 για κάθε μία επιλογή του χρήστη, σύμφωνα με τους εξής κανόνες: (Andreadis, 

2013) 

 Όταν ένας ψηφοφόρος απαντά «Συμφωνώ» ή «Συμφωνώ απόλυτα» ή 

αντίστοιχα «Διαφωνώ» ή «Διαφωνώ απόλυτα» και η θέση ενός κόμματος 

συμπίπτει με αυτή του ψηφοφόρου, τότε γίνεται η υπόθεση ότι ο ψηφοφόρος 

και το κόμμα έχουν κοινή θέση για την εκάστοτε πρόταση. (+1) 

 Αν το ζεύγος μιας απάντησης σε ένα θέμα από τη μία πλευρά είναι 

«Συμφωνώ» ή «Συμφωνώ απόλυτα» (ή αντίστοιχα «Διαφωνώ» ή «Διαφωνώ 

απόλυτα»), ενώ το ζεύγος της απάντησης της άλλης πλευράς είναι «Διαφωνώ» 

ή «Διαφωνώ απόλυτα», (ή αντίστοιχα «Συμφωνώ» ή «Συμφωνώ απόλυτα»), 

τότε γίνεται η υπόθεση ότι ο ψηφοφόρος και το κόμμα έχουν εντελώς 

διαφορετική θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, και μειώνεται ο αριθμητικός 

συντελεστής κατά ένα. (-1) 

 Αν η απάντηση σε ένα θέμα από τη μία πλευρά είναι «Συμφωνώ» ενώ η 

απάντηση της άλλης πλευράς είναι «Διαφωνώ», τότε γίνεται η υπόθεση ότι ο 

ψηφοφόρος και το κόμμα έχουν εν μέρει διαφορετική θέση στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, και μειώνεται ο αριθμητικός συντελεστής κατά μισή 

μονάδα. (-0,5) 

 Αν η απάντηση σε ένα θέμα από τη μία πλευρά είναι «Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ» ενώ η απάντηση της άλλης πλευράς είναι «Συμφωνώ» ή 

«Διαφωνώ», τότε γίνεται η υπόθεση ότι ο ψηφοφόρος και το κόμμα σχετικά 
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παρόμοια θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, και αυξάνεται ο αριθμητικός 

συντελεστής κατά τα 3/8 της μονάδας. (+0,375) 

 

Β. Ο παρανομαστής του κλάσματος είναι ο αριθμός των ερωτήσεων που 

απαντήθηκαν από τον ψηφοφόρο. (Andreadis, 2013) 

 

Έτσι προκύπτει ένας συντελεστής ανομοιότητας- ομοιότητας, που κυμαίνεται από 

το -1 (όταν ο ψηφοφόρος και το κόμμα έχουν εντελώς διαφορετικές θέσεις σε όλα τα 

ζητήματα) έως το +1 (όταν ο ψηφοφόρος και το κόμμα συμφωνούν σε όλα τα 

ζητήματα). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται με τη βοήθεια ενός στατιστικού 

συντελεστή συσχέτισης, που αποδίδει το βαθμό συμφωνίας, μεταξύ κάθε κόμματος 

και του πολίτη, σε ποσοστιαίο διάστημα -100% και +100%. (helpmevote, 2015) 

 

Οι τιμές που κυμαίνονται από +20% έως και +50% δείχνουν συμφωνία και οι τιμές 

από +50% έως και +100% δείχνουν ισχυρή συμφωνία. Οι τιμές που κυμαίνονται από 

-20% έως +20% δείχνουν ότι δεν υπάρχει συμφωνία με το ή τα κόμματα. Σε 

περίπτωση που οι τιμές για δύο κόμματα διαφέρουν μέχρι και 10 μονάδες δεν υπάρχει 

διαφορά στην κατάταξη προτίμησης: 

 

Πίνακας 2.1 Ερμηνεία αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Βαθμό Συμφωνίας 

Βαθμός Συμφωνίας Ερμηνεία 

-20% έως -50% Υπάρχει διαφωνία με τα κόμματα 

-50% έως -100% Υπάρχει ισχυρή διαφωνία με τα κόμματα 

-20% έως +20% Δεν υπάρχει συνάφεια με τα κόμματα 

+20% έως +50% Υπάρχει συμφωνία με τα κόμματα 

+50% έως +100% Υπάρχει ισχυρή συμφωνία με τα κόμματα 

Διαφορά 10 μονάδων μεταξύ 2 

κομμάτων 

Δεν υπάρχει διαφορά στη σειρά προτίμησης των 

κομμάτων 
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2.3.4. Μεθοδολογία δόμησης πολιτικού χάρτη 

 

Οι δημιουργοί της εφαρμογής HelpMeVote, όταν σχεδίαζαν την πρώτη έκδοση της 

εφαρμογής, αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν πολιτικό χάρτη για την παρουσίαση 

του τελικού αποτελέσματος, μετά τη διεκπεραίωση του ερωτηματολογίου από κάθε 

χρήστη της εφαρμογής. 

 

Τα πλεονεκτήματα της παρουσίασης του τελικού αποτελέσματος μέσω του 

διαγράμματος-πολιτικού χάρτη είναι: (Andreadis, 2015) 

 

 Η ευκολία που προσφέρει στο χρήστη να κατανοήσει τη θέση του σε σχέση με 

τα πολιτικά κόμματα 

 Η δυναμική που μπορεί να εμφανίσει στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, 

καθώς: 

o ο χρήστης κοινοποιεί μέσω των κοινωνικών δικτύων τη θέση του στον 

πολιτικό χάρτη 

o η εικόνα του πολιτικού χάρτη μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των 

δικτυακών φίλων. 

 

Την κατασκευή των εκλογικών αξόνων του πολιτικού χάρτη καθορίζουν δύο κύριες 

διαστάσεις, που αντικατοπτρίζουν τις βασικές αξίες των πολιτών (Andreadis, 2015): 

 

1. Η οικονομική διάσταση, που σχετίζεται με την έννοια της ισότητας και 

αναφέρεται ως αντιπαράθεση αριστεράς/δεξιάς σε οικονομικά θέματα όπως ο 

οικονομικός φιλελευθερισμός, το κράτος πρόνοιας, η αναδιανομή πλούτου και 

η δημοσιονομική πειθαρχία. 

2. Η κοινωνικό-πολιτισμική διάσταση, που αναφέρεται κυρίως σε θέματα 

ατομικών ελευθεριών και επικεντρώνεται στην αντιπαράθεση 

φιλελευθερισμού και αυταρχισμού – εθνικισμού . 

 

Όμως, όπως είναι αναμενόμενο, οι άξονες του εκλογικού ανταγωνισμού ενός 

πολιτικού χάρτη υφίστανται διαφοροποιήσεις, πριν από κάθε νέα έκδοση εφαρμογής, 

καθώς προκύπτουν νέες διαστάσεις πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού μεταβάλλεται -

ενίοτε δραματικά- η περιρρέουσα οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση 
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στη χώρα. Έτσι οι εκλογικοί άξονες του HelpMeVote2015 είναι διαφορετικοί, σε 

σχέση με τους αντίστοιχους άξονες των περιφερειακών εκλογών 2010 και των 

βουλευτικών εκλογών 2012. 

 

2.3.5. Ερμηνεία Πολιτικού Χάρτη HelpMeVote 2015 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα αποτυπωθεί η ερμηνεία του πολιτικού χάρτη 

HelpMeVote2015 για τον Ιανουάριο του 2015. Επιπλέον, θα επεξηγηθεί ο τρόπος με 

τον οποίο κωδικοποιούνται οι θέσεις των ψηφοφόρων ώστε να τοποθετηθεί η 

πολιτική τους πεποίθηση στον πολιτικό χάρτη. 

 

Εικόνα 2.7 Διάγραμμα σχετικής θέσης πολίτη με τα κόμματα 

 

Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων του HelpMeVote 2012 προέκυψε ότι 

μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης στα οικονομικά θέματα έχει ενσωματωθεί στον 

κατακόρυφο άξονα (που αφορά στη διαχείριση του χρέους και στις σχέσεις με την 

ΕΕ) αφήνοντας στον οριζόντιο άξονα μόνο την κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση. 

Αυτό οδήγησε και στην απόφαση αλλαγής της ονομασίας του οριζόντιου άξονα από 

Αριστερά/Δεξιά σε Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός. (Andreadis, 2015) 
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Ο οριζόντιος άξονας αποτυπώνει τη θέση των κομμάτων στον άξονα 

Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός. Στο δεξιό άκρο αυτού του άξονα συγκεντρώνονται 

ο Συντηρητισμός, ο Αυταρχισμός και ο Εθνικισμός, ενώ στο αριστερό άκρο 

βρίσκεται ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός που υποστηρίζει το δικαίωμα της ατομικής 

επιλογής και στοχεύει σε κοινωνίες ανεκτικές στη διαφορετικότητα (στη διεθνή 

βιβλιογραφία η αντιπαράθεση αυτή συνήθως αναφέρεται ως GAL/TAN: Green, 

Alternative, Libertarian vs Traditional, Authoritarian, Nationalist). (Andreadis, 2015) 

 

Ο κατακόρυφος άξονας αποτυπώνει για τις παρούσες εκλογές (Ιανουάριος 2015) την 

αντιπαράθεση των κομμάτων όσον αφορά στη διαχείριση του χρέους και στον τρόπο 

ελάφρυνσης των βαρών των Ελλήνων πολιτών, με παραμέτρους τη στάση προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις της χώρας. Στο άνω άκρο επικρατεί η άποψη 

ότι προτεραιότητα πρέπει να έχει η παραμονή στο Ευρώ και η ελάφρυνση των βαρών 

να γίνει σταδιακά. Στο κάτω άκρο βρίσκονται τα κόμματα που δεν ενδιαφέρονται για 

την παραμονή της χώρας στο Ευρώ και απαιτούν διαγραφή του χρέους και άμεση 

ελάφρυνση όλων των βαρών. (Andreadis, 2015) 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάθε κόμμα που εμφανίζεται στο 

διάγραμμα και να συγκρίνει τις θέσεις του με τις θέσεις του κόμματος για κάθε μία 

από τις ερωτήσεις του HelpMeVote2015. Οι περισσότερες προτάσεις του 

HelpMeVote έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με την πολιτική τους κατεύθυνση 

(Οριζόντιος – Κάθετος άξονας). 

 

Η θέση ενός ψηφοφόρου στο διάγραμμα αποτυπώνεται ως εξής (Andreadis, 2013) : 

Εφόσον οι ψηφοφόροι έχουν την επιλογή να μην απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις 

και επειδή η θέση στο διάγραμμα έχει νόημα μόνο αν έχουν απαντήσει στις 

περισσότερες ερωτήσεις, ελέγχεται ο αριθμός των ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, 

και το διάγραμμα εμφανίζεται μόνο αν ο χρήστης έχει απαντήσει περισσότερο 

από 25 ερωτήσεις. 

 

Για να προσδιοριστεί η θέση του ψηφοφόρου στον οριζόντιο άξονα γίνεται πρόσθεση 

της κωδικοποίησης όλων των απαντήσεων που είναι right oriented (έχουν «δεξιό» 

προσανατολισμό) και αφαιρούνται οι κωδικοποιήσεις των απαντήσεων που είναι left 
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oriented (έχουν «αριστερό» προσανατολισμό). Στη συνέχεια το αποτέλεσμα 

διαιρείται με τον αριθμό όλων των δοσμένων απαντήσεων με «δεξιό» 

προσανατολισμό ή «αριστερό» προσανατολισμό. Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός 

που κυμαίνεται από –1 (extreme left) έως +1 (extreme right). Με αντίστοιχη 

διαδικασία προσδιορίζεται και η θέση του ψηφοφόρου στον κάθετο άξονα. 

 

2.4. Δεδομένα εφαρμογής HelpMeVote 
 

Στις 2 επόμενες υποενότητες της ενότητας 2.4 παρουσιάζονται τα δεδομένα που 

έχουν εξαχθεί από την εφαρμογή HelpMeVote που αφορούν τις εκλογές του 

Ιανουαρίου 2015 και εφαρμόζεται μια Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση σε αυτά 

ώστε να περιγραφεί το σύνολο των δεδομένων και να εξαχθούν βασικά 

συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. 

2.4.1. Παρουσίαση μεταβλητών ερωτηματολογίου HelpMeVote 2015 

 

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου HelpMeVote 

που αφορούν τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, με βάση τις οποίες ο χρήστης 

καλείται να επιλέξει μία απάντηση που υποδηλώνει το βαθμό συμφωνίας του με την 

εκάστοτε ερώτηση - δήλωση. Επίσης, στον Πίνακα 2.2 φαίνεται το κωδικό όνομα της 

κάθε μεταβλητής που αναπαριστά την αντίστοιχη ερώτηση στο SPSS. Στην ερμηνεία 

της ανάλυσης των δεδομένων θα γίνεται συχνά αναφορά στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου με βάση την κωδικοποίηση αυτή για λόγους ευκολίας. 

Παρατηρούμε ότι η κωδικοποίηση στο SPSS δεν εμφανίζει κάποια αύξουσα 

ταξινόμηση. Αυτό συμβαίνει γιατί δημιουργήθηκαν νέες εκδόσεις και προστέθηκαν 

νέες μεταβλητές στις υπάρχουσες  προηγούμενων εκδόσεων. 

 

Οι 31 πρώτες μεταβλητές (Κωδικοποίηση στο SPSS: q86 - q78) αντιστοιχούν σε 

ερωτήσεις όπου η απάντηση αφορά μία κλίμακα προτίμησης με 6 διαφορετικές 

επιλογές με αυξανόμενη διαβάθμιση προτίμησης, όπως αναφέρθηκε και στο 1ο 

Κεφάλαιο, με την πρώτη επιλογή να εκφράζει την απόλυτη διαφωνία του χρήστη με 

την πρόταση που διατυπώνεται  ενώ η τελευταία επιλογή την απόλυτη συμφωνία. 

Χαρακτηρίζονται ως κατηγορικές μεταβλητές με διαταγμένες τιμές (categorical 

ordinal). 
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Οι επόμενες 10 μεταβλητές αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών 

και βοηθούν στη απεικόνιση του προφίλ του χρήστη που συμμετέχει στην έρευνα. 

Τέτοιου είδους ερωτήσεις αφορούν το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, το μορφωτικό 

επίπεδο, το ενδιαφέρον του ατόμου για την πολιτική κ.ά. Επομένως, οι μεταβλητές 

που εμφανίζονται στο αρχείο SPSS: sex (φύλο), Vote 2012, Vote 2014, είναι 

ονομαστικές μεταβλητές (nominal). Οι μεταβλητές Age (εύρος ηλικίας),  Education 

(εκπαίδευση), Political interest (ενδιαφέρον για πολιτική) - και Confidence 

χαρακτηρίζονται ως κατηγορικές μεταβλητές με διαταγμένες τιμές (categorical 

ordinal).  

 

Πίνακας 2.2 Ερωτήσεις ερωτηματολογίου HelpMeVote 2015 

A/A Πρόταση - Ερώτηση 
Κωδικοποίη
ση στο SPSS 

1 
Το δικαίωμα του κρατούμενου σε άδεια είναι ισχυρότερο από 
τον κίνδυνο απόδρασης. 

q86 

2 
Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η 
οικονομική κρίση το Μνημόνιο 

q88 

3 
Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να 
υποστούν πιο σκληρές ποινές 

q82 

4 
Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 
συμφερόντων. 

q81 

5 Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας. q85 

6 
Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα 
καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών. 

q2 

7 
Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν 
περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας 

q5 

8 
Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της 
ανισότητας των εισοδημάτων. 

q83 

9 
Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες για να μην γίνει 
ευάλωτη η άμυνα της χώρας. 

q7 

10 
Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα 
λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

q8 

11 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. q30 

12 
Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός. 

q20 

13 
Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να 
γίνουν αυστηρότερες. 

q13 

14 
Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό 
φαινόμενο. 

q14 

15 
Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν 
οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί. 

q77 

16 
Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια 
νόμου. 

q79 
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17 
Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό 
πολίτη παρά από έναν έμπειρο πολιτικό. 

q84 

18 
Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο 
θέμα της έκτρωσης. 

q87 

19 
Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε πως 
είναι άδικοι. 

q41 

20 
Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα 
έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. 

q29 

21 
Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-
κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

q15 

22 
Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό 
μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του. 

q16 

23 Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. q19 

24 
Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε 
δικό της νόμισμα αντί του ευρώ. 

q21 

25 
Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες 
αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής 
και εξωτερικής πολιτικής. 

q22 

26 
Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην 
χρεοκοπήσει  η Ελλάδα. 

q28 

27 
Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου. 

q40 

28 
Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να 
δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. 

q31 

29 
Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό 
των διαδηλώσεων. 

q33 

30 
Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως καταστροφή. 

q39 

31 
Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να 
υιοθετούν τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. 

q78 

32 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Constituency 

33 ΦΥΛΟ Sex 

34 ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Age 

35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Education 

36 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Political 

interest 

37 ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Vote 2012 

38 ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 Vote 2014 

39 ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Confidence 

40 scorex (GAL/TAN) GAL/TAN 

41 
scorey (Anti-Troika/Pro-European) Anti-

Troika/Pro-
European 
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2.4.2. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων HelpMeVote 2015 

 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των μεταβλητών 

για τη διερεύνηση του δείγματος αλλά και ως μια πρώτη προσέγγιση για την ανάλυση 

που θα ακολουθήσει.  

 

Όπως αναφέρθηκε, στην παρούσα διπλωματική θα μελετήσουμε τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν πριν τις Ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Το 

πλήθος των καθαρισμένων δεδομένων, δηλαδή το μέγεθος του δείγματος που θα 

μελετηθεί, ισούται με N= 543.870. (Andreadis, 2015) 

 

Στον Πίνακα 2.3 φαίνονται τα ποσοστά των απαντήσεων για κάθε μία ερώτηση όπως 

επίσης η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και ο αριθμός των παρατηρήσεων για τις 

μεταβλητές που συμμετέχουν στην ανάλυση.  

 

Πίνακας 2.3 Περιγραφικά στατιστικά για τις 31 προτάσεις – μεταβλητές 

A/A SPSS N Valid 
Διαφωνώ 
απολύτως 

Διαφωνώ 

Ούτε 
Συμφωνώ 

Ούτε 
Διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απολύτως 

Mean 
Std. 

Deviati
on 

1 q86 543870 
532665 
(97,9%) 

18,4% 28,4% 19,8% 23,8% 9,6% 2,78 1,261 

2 q88 543870 
537029 
(98,7%) 

12,9% 16% 13,7% 37,2% 20,3% 3,36 1,315 

3 q82 543870 
537.456 
(98,8%) 

3,3% 12,6% 20,8% 38 25,4% 3,70 1,080 

4 q81 543870 
537.988 
(98,9%) 

1,8% 6,2% 10,5% 39,4% 42,1% 4,14 0,958 

5 q85 543870 
537.568 
(98,8%) 

17,3% 25,7% 28% 23,7% 5,3% 2,74 1,153 

6 q2 543870 
538.888 
(99,1%) 

9,7% 17,5% 14,9% 35,6% 22,3% 3,43 1,276 

7 q5 543870 
539.214 
(99,1%) 

15,7% 22,9% 10,1% 34,2% 17,5% 3,16 1,363 

8 q83 543870 
537.681 
(98,9%) 

1,5% 5,6% 8,2% 45,1% 39,6% 4,16 0,902 

9 q7 543870 
536.624 
(98,7%) 

13,1% 27,5% 17,7% 26,2% 15,5% 3,03 1,295 

10 q8 543870 
538.492 

(99%) 
5,1% 12,2% 13,4% 42,8% 26,5% 3,73 1,129 

11 q30 543870 
532.898 

(98%) 
2,4% 11,1% 14,5% 36,9% 35,2% 3,92 1,070 

12 q20 543870 536.338 6,6% 8,1% 15,8% 34% 35,5% 3,84 1,184 
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(98,6%) 

13 q13 543870 
536.624 
(98,7%) 

6,1% 16,3% 13,9% 32,6% 31,1% 3,66 1,240 

14 q14 543870 
537.062 
(98,7%) 

11,6% 20,5% 25,5% 31,1% 11,2% 3,10 1,191 

15 q77 543870 
538.708 
(99,1%) 

3,2% 14,9% 16,3% 37,1% 28,5% 3,73 1,122 

16 q79 543870 
535.151 
(98,4%) 

24,7% 25,1% 18,2% 14,2% 17,8% 2,75 1,426 

17 q84 543870 
535.683 
(98,5%) 

8,1% 30,3% 28,3% 23,1% 10,2% 2,97 1,124 

18 q87 543870 
536.819 
(98,7%) 

4,1% 6,3% 9,1% 40,4% 40,1% 4,06 1,055 

19 q41 543870 
535.364 
(98,4%) 

13,9% 31,5% 16,4% 23,2% 15,1% 2,94 1,304 

20 q29 543870 
532.244 
(97,9%) 

7,1% 11,1% 12,6% 39,2% 30,0% 3,74 1,200 

21 q15 543870 
532.301 
(98,9%) 

9,5% 13,5% 12,9% 42,4% 21,7% 3,53 1,234 

22 q16 543870 
537.654 
(98,9%) 

19,2% 30,1% 14,0% 28,0% 8,7% 2,77 1,281 

23 q19 543870 
535.973 
(98,5%) 

7,6% 12,0% 11,8% 27,7% 40,8% 3,82 1,288 

24 q21 543870 
535.870 
(97,5%) 

18,5% 28,1% 23,7% 18,6% 11,1% 2,76 1,262 

25 q22 543870 
523.687 
(96,3%) 

14,8% 29,0% 20,8% 27,1% 8,3% 2,85 1,210 

26 q28 543870 
531.858 
(97,8%) 

25,9% 30,6% 17,8% 19,0% 6,5% 2,50 1,242 

27 q40 543870 
537.464 
(98,8%) 

10,8% 22,9% 16,1% 29,9% 20,4% 3,26 1,305 

28 q31 543870 
532.214 
(97,9%) 

21,9% 35,3% 18,9% 13,2% 10,7% 2,55 1,262 

29 q33 543870 
538.785 
(99,1%) 

28,4% 33,2% 13,1% 18,1% 7,2% 2,43 1,262 

30 q39 543870 
537.707 
(98,9%) 

14,3% 23,5% 16,0% 31,5% 14,6% 3,09 1,305 

31 q78 543870 
536.870 
(98,7%) 

13,1% 32,4% 19,4% 19,7% 15,5% 2,92 1,287 
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Τα ποσοστά που προκύπτουν από το εύρος ηλικιών που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 2.4 Ποσοστά εύρους ηλικίας 

 

 

 

Εικόνα 2.8 Διάγραμμα ποσοστών εύρους ηλικίας 

Τα ποσοστά που προκύπτουν από το φύλο που απάντησαν το ερωτηματολόγιο είναι 

τα εξής: 

Πίνακας 2.5 Ποσοστά φύλου 

 

 

 

 

Εικόνα 2.9 Διάγραμμα ποσοστού φύλων 

<18 18-24 25-34 35-49 50-64 >64 

2,1% 16,8% 27,4% 33,1% 16,8% 3,6% 

Male Female 

62,9% 37,1% 
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Στον Πίνακα 2.6 φαίνονται οι τρεις πρώτες μεταβλητές με τις οποίες υπάρχει η 

εντονότερη διαφωνία από τους υποψήφιους ψηφοφόρους ενώ στον Πίνακα 2.7 οι 3 

πρώτες μεταβλητές στις οποίες εκδηλώνεται η εντονότερη συμφωνία από τους 

υποψήφιους ψηφοφόρους. 

 

Πίνακας 2.6 Μεταβλητές στις οποίες εκδηλώνεται εντονότερη διαφωνία 

Διαφωνώ απολύτως 

 Ποσοστό % Πρόταση 

q33 28,4 % Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. 

q28 25,9% Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει  η Ελλάδα. 

q79 24,7% Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια νόμου. 

 

 

Πίνακας 2.7 Μεταβλητές στις οποίες εκδηλώνεται εντονότερη συμφωνία 

Συμφωνώ απολύτως 

 Ποσοστό % Πρόταση 

q81 42,1 Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. 

q19 40,8 Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. 

q87 40,1 
Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. 

 

 

Στον Πίνακα 2.8 φαίνονται οι τρεις μεγαλύτερες μέσες τιμές των αντίστοιχων 

μεταβλητών. 

 

Πίνακας 2.8 Οι τρεις μεγαλύτερες μέσες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών 

Mean (max) 

 Ποσοστό % Πρόταση 

q83 4,16 
Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. 

q81 4,14 Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. 

q87 4,06 
Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. 

 

Στον Πίνακα 2.9 φαίνονται οι τρεις μεταβλητές με την μεγαλύτερη αποχή 

απαντήσεων από τους υποψήφιους ψηφοφόρους. Στην ερώτηση q22 παρατηρείται η 

μεγαλύτερη αποχή απαντήσεων όπου το 3,7% των ερωτηθέντων δεν απάντησε στην 
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ερώτηση. Επίσης μεγάλη αποχή παρατηρούμε στις ερωτήσεις q21 και q28 ποσοστά 

αποχής 2,5% και 2,2% αντίστοιχα. Αυτό πιθανώς να υποδηλώνει πως δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη άποψη των ερωτηθέντων για αυτές τις ερωτήσεις. 

 

Πίνακας 2.9 Ερωτήσεις που εμφανίζουν μεγάλη αποχή απαντήσεων 

Αποχή Απαντήσεων 

 Ποσοστό % Πρόταση 

q22 3,7 

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες 

αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής. 

q21 2,5 
Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε δικό της 

νόμισμα αντί του ευρώ. 

q28 2,2 
Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει  η 

Ελλάδα. 
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3. Παραγοντική Ανάλυση –Factor Analysis 

3.1. Εισαγωγή 
 

Η Παραγοντική Ανάλυση (ΠΑ) ανήκει στην ομάδα των πολυμεταβλητών 

στατιστικών μεθόδων και αποτελεί μία τεχνική ανακάλυψης ομάδων μεταβλητών με 

σκοπό την κατανόηση της δομής ενός συνόλου μεταβλητών. Οι μέθοδοι της 

πολυμεταβλητής ανάλυσης χρησιμοποιούνται για στατιστική ανάλυση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων με μεγάλο όγκο μεταβλητών. Είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς βοηθούν στον περιορισμό της αβεβαιότητας και στην 

εύρεση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Η ΠΑ θεωρείται ένα ιδιαίτερα 

βοηθητικό εργαλείο στο έργο των ερευνητών, καθώς αποτελεί μία τεχνική μείωσης 

των διαστάσεων ενός συνόλου δεδομένων, διατηρώντας όσο το δυνατό περισσότερη 

πληροφορία. Η ΠΑ συναντά συχνά εφαρμογή σε μεγάλα σύνολα δεδομένων που 

αποτελούνται από πολλές μεταβλητές. Συνήθως χρησιμοποιείται για την καταγραφή 

ενός πλήθους ερωτήσεων ώστε να μετρηθούν καταστάσεις όπως η νοοτροπία και η 

στάση ενός πληθυσμού. 

 

Τον 20
o
 αιώνα ο Karl Pearson και o Charles Spearman διατύπωσαν το μοντέλο της 

ΠΑ με αφορμή τη μέτρηση της νοημοσύνης. Στη συνέχεια, αρκετοί ερευνητές 

συνέβαλαν έτσι ώστε το μοντέλο να πάρει την τελική του μορφή. (Morisson, 1991)  

Χρησιμοποιείται σε διάφορες επιστήμες όπου γίνεται προσπάθεια να γίνει ερμηνεία 

ασαφών εννοιών που δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα όπως η νοημοσύνη, η 

ικανοποίηση, η δυσαρέσκεια κ.ά. Συνεπώς αποτελεί πολύτιμο εργαλείο σε κοινωνικές 

επιστήμες, επιστήμες της οικονομίας, όπως επίσης και στην ψυχομετρία. 

 

Σκοπός της ΠΑ είναι να βρεθεί η ύπαρξη κοινών παραγόντων ανάμεσα σε μια ομάδα 

μεταβλητών. Με την εφαρμογή της τεχνικής αυτής, συνοψίζονται οι σχέσεις ανάμεσα 

σε ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών με ένα περιεκτικό και ακριβή τρόπο ώστε να γίνει 

αντιληπτή μια έννοια ή μία ιδιότητα. Επιπλέον στόχος αυτής της διαδικασίας, είναι η 

μεγιστοποίηση της κατανόησης των δεδομένων και η ερμηνεία τους κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. (Ντιό, 2004) 
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Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μεταβλητές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τις συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Οι 

μεταβλητές που σχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους ανήκουν στην ίδια ομάδα. 

Παράλληλα οι μεταβλητές αυτές εμφανίζουν μικρή συσχέτιση με μεταβλητές που 

βρίσκονται σε κάποια άλλη ομάδα. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν κάποιοι 

παράγοντες οι οποίοι εκπροσωπούν μια ομάδα μεταβλητών και είναι ασυσχέτιστοι 

μεταξύ τους. Ο κάθε παράγοντας  δεν είναι μια υπαρκτή ποσότητα, αλλά αποτελεί 

κατασκευάσματα που σκοπεύουν να βοηθήσουν στην απλοποίηση μιας έρευνας με 

μεγάλο όγκο δεδομένων. (SPSS_Inc., 1999) 

 

Ο ρόλος της ΠΑ δεν είναι απλά να χωρίζει τις μεταβλητές σε ομάδες-συστάδες αλλά 

να ερμηνεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διακύμανση και τη δομή τους. Η 

παραγοντική ανάλυση προσπαθεί περισσότερο να ερμηνεύσει τη δομή παρά τη 

μεταβλητότητα. (Αγγελίδης, 2010) 

 

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι πολλές φορές ο αναλυτής θα πρέπει να 

μαντέψει τον αριθμό των παραγόντων. Είναι σημαντικό να πειραματιστεί 

επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία πολλές φορές, με διαφορετικό αριθμό παραγόντων, 

για να καταλήξει σε αυτόν που είναι πιο αντιπροσωπευτικός. Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι η επιλογή του αριθμού παραγόντων διέπεται από υποκειμενικότητα. 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε για τη μέθοδο της ΠΑ τα παρακάτω: 

(Αγγελίδης, 2010) (SPSS_Inc., 1999) 

 

 Μειώνει τις διαστάσεις ενός συνόλου δεδομένων, διατηρώντας όσο το 

δυνατόν περισσότερη πληροφορία.  Έτσι διευκολύνεται η επεξεργασία των 

δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 Αναδεικνύει και μετράει μεταβλητές - παράγοντες που διέπουν την 

συμπεριφορά των ατόμων άλλα δεν είναι έμμεσα μετρήσιμα με άπλα 

ερωτήματα σε ερωτηματολόγια.  

 Ερμηνεύει και εξετάζει τις συσχετίσεις μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού 

μεταβλητών μέσω της ανάδειξης παραγόντων που επηρεάζουν και καθορίζουν 

την φύση αλλά και την εξέλιξη των αρχικών μεταβλητών. 
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Για την εύρεση των παραγόντων υπάρχουν διάφορες μέθοδοι οι οποίες 

κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

 

 Διερευνητική ανάλυση παραγόντων (Exploratory Factor Analysis -EFA) 

Χρησιμοποιείται για την εύρεση  μιας πιο ουσιαστικής περιγραφής και ερμηνείας της 

σχέσης μιας ομάδας μεταβλητών με όσο το δυνατόν οικονομικότερο, οργανωμένο και 

απλοποιημένο τρόπο, μέσα από την ομαδοποίηση των εξεταζόμενων μεταβλητών. Η 

επιλογή του αριθμού των παραγόντων που περιγράφουν καλύτερα τη σχέση των 

μεταβλητών, καθώς και η ερμηνεία του νοήματος τους χαρακτηρίζονται από 

υποκειμενικότητα. 

 

 Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis)  

Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί κατά πόσο ένα προκαθορισμένο πλαίσιο 

σχέσεων ανάμεσα σε κάποιες μεταβλητές επιβεβαιώνεται στην πράξη από τα 

δεδομένα. Η τεχνική αυτή ελέγχει την ορθότητα των υποθέσεων της Διερευνητικής 

ΠΑ. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε αυτή την τεχνική είναι η μέθοδος 

της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Analysis). Για την εφαρμογή 

της τεχνικής αυτής είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια της 

Διερευνητικής ΠΑ. (Τσαούσης, 2011) 

 

3.2. Το Ορθογώνιο Μοντέλο της Παραγοντικής Ανάλυσης  
  

Το ορθογώνιο μοντέλο είναι το πιο διαδεδομένο μοντέλο της ΠΑ. Σε αυτό το μοντέλο 

γίνεται η υπόθεση πως οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών οφείλονται στην 

ύπαρξη κάποιων κοινών παραγόντων τους οποίους δεν γνωρίζουμε και θέλουμε να 

εκτιμήσουμε. (Αγγελίδης, 2010) 

Γίνεται η υπόθεση πως οι p μεταβλητές που εξετάζουμε μπορούν να γραφτούν ως 

γραμμικός συνδυασμός k παραγόντων. 

Το μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης περιγράφεται από τη σχέση: 

𝛸 − 𝜇 = 𝐿𝐹 + 𝜀 Σχέση 3.1 

Όπου: 

𝜲 : το διάνυσμα των αρχικών μεταβλητών μεγέθους 𝑝 𝑥 1 
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μ :  το διάνυσμα των μέσων μεγέθους 𝑝 𝑥 1 

L : πίνακας 𝑝 𝑥 𝑘 όπου το 𝐿𝑖𝑗 είναι η επιβάρυνση  (loading) του παράγοντα 𝐹𝑗 στη 

μεταβλητή 𝛸𝑖 

F : πίνακας  𝑘 𝑥 1 που αποτελείται από τους παράγοντες και  

ε : το σφάλμα. Το σφάλμα 𝜀𝑖 είναι ο μοναδικός παράγοντας της i μεταβλητής και 

αποτελεί το μέρος της μεταβλητής που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους παράγοντες 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι μεταβλητές έχουν μέση τιμή μ= 0.  

Έτσι κάθε μεταβλητή μπορεί να εκφραστεί με τη σχέση: 

𝑋𝑝 = 𝐿𝑝1𝐹1 + 𝐿𝑝2𝐹2 + ⋯ + 𝐿𝑝𝑘𝐹𝑘 + 𝜀𝑝 Σχέση 3.2 

 

Βασικό στοιχείο του ορθογώνιου μοντέλου είναι οι υποθέσεις που πρέπει να γίνουν 

για τα διανύσματα F και ε ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή και ο έλεγχος της 

παραπάνω σχέσης. Αυτές οι υποθέσεις αναλύονται παρακάτω.  

Υποθέσεις μοντέλου: (Ντιό, 2004) (Αγγελίδης, 2010) 

1. Οι παράγοντες 𝐹𝑘  είναι ασυσχέτιστοι με μέση τιμή  μ=0  και διακύμανση ίση 

με τη μονάδα. 

2. Τα σφάλματα 𝜀𝑝 , είναι ασυσχέτιστα με μέση τιμή μ=0 και διακύμανση ίση με 

𝛹𝑖 για i=1,2,…p. 

3. Οι παράγοντες 𝐹𝑘 και τα σφάλματα 𝜀𝑝 ακολουθούν διαφορετικές κατανομές, 

δεν σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν μηδενικές μέσες τιμές. 

Είναι προφανές ότι k<p, δηλαδή ο αριθμός των παραγόντων πρέπει να είναι 

μικρότερος του αριθμού των μεταβλητών. 
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3.3. Βήματα εφαρμογής Παραγοντικής Ανάλυσης 
 

Τα βήματα για την εφαρμογή της ΠΑ είναι τα εξής: (Kline, 1994) 

 

1. Έλεγχος συσχετίσεων των μεταβλητών (correlation matrix) - καταλληλότητα 

εφαρμογής ΠΑ. 

2. Υπολογισμός των φορτίων των παραγόντων στις αρχικές μεταβλητές και 

επιλογή μεθόδου εκτίμησης παραγόντων. 

3. Περιστροφή των φορτίων. 

4. Υπολογισμός των σκορ των παραγόντων. 

5. Ερμηνεία αποτελεσμάτων. 

 

Παρακάτω αναλύονται και επεξηγούνται αναλυτικά όλα τα στάδια εφαρμογής της 

ΠΑ. 

3.3.1. Έλεγχος συσχετίσεων μεταβλητών 

 

Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται η ποιότητα των μεταβλητών ώστε να γίνει ξεκάθαρο 

κατά πόσο είναι κατάλληλη η εφαρμογή της ΠΑ στα δεδομένα που εξετάζονται. Για 

την εφαρμογή της ΠΑ είναι σημαντικό να υπάρχουν συσχετίσεις ανάμεσα στις 

μεταβλητές. Αν τα δεδομένα είναι σχετικά ασυσχέτιστα, δεν έχει νόημα να 

συνεχίσουμε στην ΠΑ καθώς δεν θα βρεθούν κοινοί παράγοντες.  

 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) είναι ο κατάλληλος (παραμετρικός) 

στατιστικός δείκτης προκειμένου να αξιολογηθεί αν υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ δύο μεταβλητών. 

 

Για τη συσχέτιση  μεταξύ 2 μεταβλητών, (X) και (Y): 

Αν (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2) … (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) είναι τα δεδομένα των μεταβλητών (Χ,Υ) τότε ο τύπος 

για τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson rέχει ως εξής: 

 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2 𝑛
1  𝑛

1

 Σχέση 3.3 
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Ο συντελεστής του Pearson παίρνει τιμές στο διάστημα [-1,1]. Το πρόσημο του 

συντελεστή r καθορίζει αν η συσχέτιση είναι θετική ή αρνητική. Αν δηλαδή η αύξηση 

μιας μεταβλητής αντιστοιχεί σε αύξηση ή μείωση της άλλης. Θετικές τιμές του 

ελέγχου αφορούν τη θετική συσχέτιση, και αρνητικές τιμές την αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών. Το 0 αντιπροσωπεύει τη μηδενική σχέση. (Ψωινός, 1999) 

 

Τιμές συσχέτισης  𝑟 > 0,4 σε απόλυτη τιμή θεωρούνται ικανοποιητικές. Αν σε αυτό 

το βήμα παρατηρήσουμε μεταβλητές που δεν σχετίζονται με τις υπόλοιπες είναι καλό 

να τις παραλείψουμε. Εφόσον δε σχετίζονται με τις άλλες μεταβλητές, θα 

αποτελέσουν από μόνες τους έναν παράγοντα. 

 

Μερικός Συντελεστής Συσχέτισης  

 

Ο απλός συντελεστής συσχέτισης υπολογίζει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, 

χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του τις υπόλοιπες. Υπάρχει περίπτωση να 

εμφανίζεται συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών επειδή κάποιες άλλες έχουν μεγάλη 

συσχέτιση με αυτές. Για αυτό το λόγο υπολογίζουμε το μερικό συντελεστή 

συσχέτισης ο οποίος υπολογίζει τη συσχέτιση, αφού πρώτα αφαιρεθεί η επίδραση 

των υπολοίπων μεταβλητών. 

 

Οι μερικοί συντελεστές συσχέτισης θα πρέπει να είναι μικροί για να προχωρήσουμε 

σε παραγοντική ανάλυση. Ένα μέτρο με το οποίο γίνεται σύγκριση του απλού 

συντελεστή συσχέτισης και του μερικού συντελεστή συσχέτισης είναι το KMO 

(Kaiser – Meyer – Olkin). Μια μεγάλη τιμή του μέτρου KMO υποδηλώνει ότι τα 

δεδομένα μας είναι κατάλληλα για ΠΑ. Τιμές κάτω από 0,5 δεν θεωρούνται καλές 

τιμές, ενώ τιμές γύρω στο 0,8 και μεγαλύτερες θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικές για 

να προχωρήσουμε. (Καρλής, 2005) (Χαλκιάς, 2007) 

 

Μέτρο δειγματικής καταλληλότητας (MSA) 

 

Ένα άλλο μέτρο με το οποίο γίνεται έλεγχος σε κάθε μια μεταβλητή ξεχωριστά  ώστε 

να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση είναι το 

μέτρο δειγματικής καταλληλότητας – MSA (Measure of Sampling Adequacy). Τιμές 

αυτού του μέτρου που κυμαίνονται κοντά στο 1 δηλώνουν ότι μία μεταβλητή είναι 
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κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση. Σε περίπτωση που κάποια 

μεταβλητή έχει μικρή τιμή MSA θα ήταν καλό να παραληφθεί από την ανάλυση. 

Το μέτρο KMO αφορά όλα τα δεδομένα ενώ το MSA υπολογίζεται για κάθε 

μεταβλητή ξεχωριστά. 

 

Το SPSS περιέχει το δείκτη Bartlett’s Test of Sphericity, ο οποίος αξιολογεί το βαθμό 

στον οποίο οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών επιτρέπουν την εφαρμογή της 

ανάλυσης παραγόντων 

Το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett επιδιώκει να καθορίσει αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική  συσχέτιση σε τουλάχιστον ένα ζευγάρι από τις συμπεριλαμβανόμενες 

μεταβλητές. 

 

Με τον έλεγχο της σφαιρικότητας γίνεται έλεγχος της υπόθεσης ότι ο πίνακας 

συσχετίσεων δεν είναι μοναδιαίος, δηλαδή ο πίνακας με τα διαγώνια στοιχεία 

μονάδες και τα εκτός της διαγωνίου μηδενικά. 

 

Έλεγχος υπόθεσης της σφαιρικότητας: (Μαύρου, 2012) 

- Η0: Ο πίνακας συσχέτισης είναι μοναδιαίος. (Οι μεταβλητές είναι 

ασυσχέτιστες μεταξύ τους) (R=I) 

- Η1: Ο πίνακας συσχέτισης δεν είναι μοναδιαίος. (Υπάρχουν συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών) (R≠I)  

 

Αν η p τιμή που προκύπτει για το Bartlett’s Test of Sphericity είναι μικρότερη από το 

0,05 απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι ο πίνακας είναι μοναδιαίος. Αυτό 

αποτελεί ένδειξη ότι έχει νόημα να εφαρμόσουμε στα δεδομένα τη μέθοδο της ΠΑ. 

 

3.3.2. Υπολογισμός των επιβαρύνσεων και επιλογή μεθόδου εκτίμησης 

παραγόντων 

 

Στην ΠΑ είναι σημαντικό να καθοριστεί ο αριθμός των παραγόντων που θα 

χρησιμοποιηθούν. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην ΠΑ πολλές φορές 

χρειάζεται να υποθέσουμε εξ’ αρχής τον αριθμό των παραγόντων κάνοντας δοκιμές 

και πειραματισμούς. Το πόσοι παράγοντες τελικά θα πρέπει να εξαχθούν βασίζεται 

στις ιδιοτιμές (eigenvalues). Οι ιδιοτιμές είναι το άθροισμα των τετραγώνων των 
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επιβαρύνσεων όλων των μεταβλητών σε έναν παράγοντα. Συνήθως, επιλέγονται οι 

παράγοντες που έχουν ιδιοτιμή πάνω από 1 και ερμηνεύουν το 70-80% της συνολικής 

διακύμανσης. 

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται για την εύρεση του αριθμού των παραγόντων είναι η 

Ιδιοτιμή, ή αλλιώς το κριτήριο του Kaiser, το διάγραμμα των ιδιοτιμών (screeplot) 

και το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης. 

 

Οι δύο βασικές μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες γίνεται εκτίμηση των παραγόντων 

είναι η μέθοδος των Κυρίων Συνιστωσών (Principal Factor Method) και η μέθοδος 

της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood). Στην παρούσα διπλωματική θα 

εφαρμοστεί η ΠΑ με τη μέθοδο των Κυρίων Συνιστωσών. 

 

Η Μέθοδος Κυρίων Συνιστωσών 

 

Η ανάλυση κύριων συνιστωσών είναι μία στατιστική διαδικασία η οποία μετατρέπει 

μία ομάδα δυνητικά συσχετιζόμενων μεταβλητών σε μία ομάδα μη γραμμικά 

συσχετιζόμενων μεταβλητών οι οποίες καλούνται κύριες συνιστώσες. Ο αριθμός των 

νέων μεταβλητών που προκύπτει είναι ίσος ή και συχνότερα πολύ μικρότερος από 

τον αριθμό των αρχικών μεταβλητών. Η μετάβαση αυτή πραγματοποιείται με τέτοιο 

τρόπο ώστε, η πρώτη συνιστώσα να εξηγεί τη μέγιστη δυνατή διακύμανση που 

αναπτύσσεται μεταξύ των αρχικών μεταβλητών, η δεύτερη, μη συσχετιζόμενη με την 

πρώτη, να εξηγεί ένα σημαντικό μέρος αυτής αλλά πάντα μικρότερο της πρώτης κοκ. 

Η παραγοντική ανάλυση περιγράφει τη μεταβλητότητα ή αλλιώς τη διακύμανση που 

αναπτύσσεται μεταξύ ενός αριθμού εμφανών και συσχετιζόμενων μεταβλητών στη 

βάση ενός μικρότερου αριθμού μη εμφανών μεταβλητών οι οποίες καλούνται 

παράγοντες. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στη φασματική ανάλυση του πίνακα 

διακύμανσης ή του πίνακα συσχετίσεων. Συνήθως ο πίνακας διακύμανσης επιλέγεται 

όταν οι μεταβλητές μετριούνται με ίδιες μονάδες και έχουν μικρή έκταση στο εύρος 

τιμών τους. Αντίστοιχα ο πίνακας συσχέτισης, επιλέγεται όταν υπάρχει μεγάλη 

έκταση στο εύρος τιμών των μεταβλητών που εξετάζονται. (Ντιό, 2004) 
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Μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας 

 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια τεχνική κατασκευής εκτιμητή για μια άγνωστη 

παράμετρο. Σε αυτή τη μέθοδο γίνεται η υπόθεση ότι οι κατανομές των παραγόντων 

και των σφαλμάτων ακολουθούν την κανονική κατανομή. Δίνεται η δυνατότητα στον 

ερευνητή να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην ΠΑ με τον πίνακα διακύμανσης ή 

τον πίνακα συσχετίσεων, όπως συμβαίνει και στη μέθοδο των κυρίων συνιστωσών. 

Στον Πίνακα 3.1 γίνεται μια σύγκριση των δύο μεθόδων. (Αγγελίδης, 2010) 

 

Πίνακας 3.1 Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης παραγόντων 

Μέθοδος κυρίων συνιστωσών Μέθοδος Μέγιστης Πιθανοφάνειας 

Προσθέτοντας παράγοντες δεν αλλάζουν τα φορτία 

των παραγόντων που έχουν εξαχθεί εξ’ αρχής. 

Προσθέτοντας παράγοντες αλλάζουν τα φορτία 

των προηγούμενων παραγόντων, άρα και η 

ερμηνεία τους. 

Αν αλλάξουν οι μονάδες μέτρησης αλλάζει και η 

λύση που έχουμε πάρει. 

Είναι ανεξάρτητη των μονάδων μέτρησης 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό παραγόντων 

που μπορούν να εκτιμηθούν. 

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό παραγόντων 

που μπορούν να εκτιμηθούν. 

Τα σκορ των παραγόντων μπορούν να 

υπολογιστούν ακριβώς. 

Τα σκορ των παραγόντων δεν μπορούν να 

υπολογιστούν ακριβώς. 

 

3.3.3. Περιστροφή  

 

Στόχος της περιστροφής είναι η διευκόλυνση της ερμηνείας των παραγόντων καθώς 

τους καθιστά πιο ερμηνεύσιμους. Στην ουσία δημιουργούνται καινούριοι και πιο 

εύκολα ερμηνεύσιμοι παράγοντες. Με τη μέθοδο της περιστροφή αλλάζουν μόνο οι 

τιμές των επιβαρύνσεων και όχι κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του μοντέλου. Η 

περιστροφή επηρεάζει τις επιβαρύνσεις με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεγάλες να γίνονται 

μεγαλύτερες και οι μικρές μικρότερες. Μετά την περιστροφή των επιβαρύνσεων το 

άθροισμα των ιδιοτιμών παραμένει ίδιο. Στην ορθογώνια περιστροφή η γωνία που 

σχηματίζουν οι παράγοντες κατά την περιστροφή είναι ορθή. (SPSS_Inc., 1999) 

(Kline, 1994) 

 

Οι βασικές μέθοδοι ορθογώνιας περιστροφής είναι: (Μαύρου, 2012)  
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- Varimax: Με τη μέθοδο αυτή γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο 

αριθμός των μεταβλητών που έχουν μεγάλες επιβαρύνσεις για κάθε 

παράγοντα. 

- Quartimax: Με τη μέθοδο αυτή γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο 

αριθμός των παραγόντων που εξηγούν μια μεταβλητή. 

- Equimax: Αποτελεί συνδυασμό των δύο παραπάνω μεταβλητών. 

- Oblique: Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου προκύπτουν άξονες οι οποίοι 

δεν είναι ορθογώνιοι. Αυτό σημαίνει ότι οι παράγοντες δεν είναι πλέον 

ανεξάρτητοι. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που ο ερευνητής δεν επιθυμεί 

οι παράγοντες να είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστοι.  

 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος περιστροφής είναι η περιστροφή Varimax.  

 

3.3.4. Υπολογισμός των σκορ των παραγόντων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η εφαρμογή της ΠΑ σε ένα σύνολο δεδομένων με πολλές 

μεταβλητές, δημιουργεί καινούριες μεταβλητές, τους παράγοντες, Ο κάθε παράγοντας 

παρουσιάζεται ως γραμμικός συνδυασμός των αρχικών μεταβλητών. (Αγγελίδης, 

2010) 

 

Η μαθηματική παράσταση των παραγόντων: 

 

𝐹𝑖 = 𝑏𝑖1𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒1 +  𝑏𝑖2𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒2 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑘𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑘 Σχέση 3.4 

Όπου: 

𝐹𝑖  = Εκτίμηση του i παράγοντα 

𝑏𝑖𝑗 = σκορ της μεταβλητής j στον παράγοντα i 

k = αριθμός μεταβλητών 

 

Εφόσον λοιπόν έχουν υπολογιστεί οι επιβαρύνσεις των παραγόντων του 

παραγοντικού μοντέλου, μπορούμε να υπολογίσουμε και τα σκορ των παραγόντων. 

Για την εκτίμηση των τιμών των παραγόντων υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι. Το SPSS 

μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα στις εξής τρεις μεθόδους: (Μαύρου, 

2012) 
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 Μέθοδος Παλινδρόμησης (Regression Method) 

 Μέθοδος Bartlett 

 Μέθοδος Anderson-Rubin 

 

Στη μέθοδο των Κυρίων Συνιστωσών ο υπολογισμός των σκορ γίνεται με ακρίβεια, 

ενώ στη μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας  ο υπολογισμός των σκορ είναι δύσκολος 

και οι εκτιμητές γίνονται κατά προσέγγιση. 
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3.3.5. Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 

 

Το τελευταίο και ίσως και το πιο επίπονο στάδιο της ΠΑ είναι η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στις τιμές των επιβαρύνσεων της κάθε μεταβλητής 

ισχύει ότι τιμές που είναι μικρότερες του 0,3 θεωρούνται ιδιαίτερα χαμηλές και οι 

μεταβλητές που έχουν χαμηλές επιβαρύνσεις είναι καλό να αφαιρούνται. Οι 

επιβαρύνσεις εκφράζουν το βαθμό συσχέτισης των παραγόντων με τις αρχικές 

μεταβλητές. Με τη βοήθεια των επιβαρύνσεων γίνεται μία ομαδοποίηση των 

μεταβλητών κατά παράγοντα. Έτσι ο ερευνητής μπορεί να ερμηνεύσει τον  κάθε 

παράγοντα ξεχωριστά και να επεξηγήσει τις σχέσεις που έχουν οι μεταβλητές που 

ανήκουν σε κάθε παράγοντα. Εν τέλει ανακαλύπτονται σχέσεις μεταξύ παραγόντων 

και εξάγονται βασικά συμπεράσματα για τις αρχικές μεταβλητές. Ο ερευνητής 

ονομάζει τον κάθε ένα παράγοντα με τέτοιο τρόπο που να αποδίδει σαφώς έναν 

χαρακτηρισμό για τη δομή του. Στην ουσία η ερμηνεία των παραγόντων αποτελεί τη 

διαδικασία αναγνώρισης της δομής των παραγόντων και τον χαρακτηρισμός αυτών 

με ένα αναγνωριστικό όνομα.  

 

Σε αυτό το στάδιο υπάρχει έντονη υποκειμενικότητα καθώς για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η κρίση του ερευνητή. Για αυτό το λόγο 

η διαβάθμιση που κατατάσσει τις τιμές των επιβαρύνσεων από εξαιρετικές ως κακές 

για την ερμηνεία της μεταβλητής δεν τηρείται κατά κανόνα από τους ερευνητές. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που επιλέγονται επιβαρύνσεις με σχετικά χαμηλές τιμές. Είναι 

πιθανό δύο άτομα να δώσουν διαφορετική ερμηνεία σε ίδια αριθμητικά 

αποτελέσματα της ΠΑ. (Stewart, 1981) 

 

3.4. Εφαρμογή Παραγοντικής Ανάλυσης και παρουσίαση 

αποτελεσμάτων 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται εφαρμογή της ΠΑ όπως περιγράφηκε παραπάνω, με 

σκοπό να βρεθεί η ύπαρξη κοινών παραγόντων ανάμεσα στις μεταβλητές της 

εφαρμογής HelpMeVote 2015 που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα. 
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Σκοπός. είναι να καταλήξουμε σε μια ομαδοποίηση των μεταβλητών ώστε να 

περιγραφούν με ένα πιο περιεκτικό τρόπο τα δεδομένα . Επιπλέον στόχος αυτής της 

διαδικασίας είναι η μεγιστοποίηση της κατανόησης των δεδομένων της εφαρμογής 

HelpMeVote 2015 και η ερμηνεία τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιλογή του αριθμού παραγόντων διέπεται από 

υποκειμενικότητα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι αναπόφευκτος ο πειραματισμός 

για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. 

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Κυρίων Συνιστωσών με το στατιστικό πακέτο SPSS 

εφαρμόζεται η ΠΑ στις 31 πρώτες μεταβλητές της εφαρμογής (Κωδικοποίηση στο 

Spss: q86-q78) οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στην Ενότητα 2.4.1. Οι 31 μεταβλητές 

είναι κατηγορικές μεταβλητές με διαταγμένες τιμές (categorical ordinal). 

Εφαρμόζεται δύο φορές η ΠΑ, θέτοντας διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Έτσι, 

εξάγονται οι παράγοντες σε κάθε μία εφαρμογή και τέλος γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων.  

 

Κύριος στόχος των πολλαπλών εφαρμογών της ΠΑ στο σύνολο των δεδομένων είναι 

η επιδίωξη όσο το δυνατών μεγαλύτερου ποσοστού ερμηνείας της συνολικής 

μεταβλητότητας. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος των Κυρίων Συνιστωσών στον 

πίνακα συσχετίσεων. Στην πρώτη εφαρμογή, κατά τον υπολογισμό του μοντέλου ως 

κριτήριο επιλογής παραγόντων ορίζεται να είναι οι ιδιοτιμές που είναι μεγαλύτερες 

του 1. Επίσης, στην πρώτη εφαρμογή της μεθόδου ορίζεται στο πρόγραμμα του SPSS 

να διεκπεραιώσει 25 επαναλήψεις.  

 

Στη δεύτερη εφαρμογή κατά τον υπολογισμό του μοντέλου ως κριτήριο επιλογής 

παραγόντων ορίζεται να είναι οι ιδιοτιμές που είναι μεγαλύτερες του 0,7. Επιπλέον 

ορίζεται στο πρόγραμμα του SPSS να διεκπεραιώσει 50 επαναλήψεις.  

 

Επιπλέον, και στις δύο εφαρμογές τη ΠΑ χρησιμοποιείται η μέθοδος περιστροφής 

Varimax με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία ερμηνείας των παραγόντων. 

Όσον αφορά στη διαχείριση των ελλειπουσών τιμών, επιλέγουμε την pairwise 
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διαγραφή και στις δύο εφαρμογές. Η Pairwise διαγραφή αποφεύγει τη μαζική 

διαγραφή ατόμων που έχουν έστω και μια ελλείπουσα τιμή. 

 

3.4.1. Καταλληλότητα των δεδομένων 

 

Πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ΠΑ είναι καλό να μελετήσουμε κάποια 

περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων ώστε να αντιληφθούμε αν υπάρχουν 

ικανοποιητικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Σε αυτό το στάδιο θα 

αποφασιστεί αν θα εφαρμοστεί η μέθοδος σε ολόκληρο το σετ των μεταβλητών ή αν 

θα χρειαστεί να παραλείψουμε κάποιες μεταβλητές. Στο δεύτερο κεφάλαιο (Ενότητα 

2.4.1) εφαρμόστηκε μία περιγραφική στατιστική ανάλυση ώστε να εξαχθούν κάποια 

βασικά συμπεράσματα που αφορούν τη στάση των ερωτηθέντων στις πολιτικές τους 

πεποιθήσεις. 

 

Η ύπαρξη ικανοποιητικής δομής συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της ΠΑ. Αν οι μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες, 

δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε σε ΠΑ η δημιουργία παραγόντων δε θα λύσει το 

πρόβλημα της μείωσης των διαστάσεων και θα οδηγηθούμε σε αδυναμία εξαγωγής 

συμπερασμάτων. 

 

Επειδή οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν είναι διατάξιμες (ordinal), μπορούμε 

να τις διαχειριστούμε ως συνεχείς με την έννοια ότι κάθε τιμή αντιστοιχεί σε έναν 

βαθμό και να χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή συσχέτισης r του Pearson (Ενότητα 

3.3.1, Σχέση 3.3). 

 

Στον Πίνακα 3.2 που έχει εξαχθεί από το SPSS, για κάθε ζεύγος μεταβλητών φαίνεται 

ο συντελεστής συσχέτισης (Pearson Correlation). Σε μεγάλα δείγματα, ικανοποιητικές 

θεωρούνται συσχετίσεις μεγαλύτερες του 0,3. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αν μια 

μεταβλητή δε σχετίζεται πολύ με τις υπόλοιπες είναι καλό να παραλείπεται από την 

ανάλυση γιατί στο τέλος προκύπτει σαν ξεχωριστός παράγοντας από μόνης της. 

 

Στον Πίνακα 3.2  εμφανίζεται επίσης μία τιμή p-value (Sig. (2-tailed). Η p-value έχει 

υπολογιστεί για κάθε συντελεστή ξεχωριστά και αναφέρεται στον έλεγχο της 
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υπόθεσης ότι στο συγκεκριμένο ζεύγος μεταβλητών δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

(υπάρχει ανεξαρτησία). Στα διαγώνια κελιά του Πίνακα 3.7 φαίνεται η συσχέτιση 

κάθε μεταβλητής με τον εαυτό της. Για αυτό τον λόγο η τιμή των διαγώνιων κελιών 

ισούται με 1.  

 

Έλεγχος υπόθεσης ύπαρξης συσχέτισης (Ορίζεται η μηδενική υπόθεση (H0) και η 

εναλλακτική υπόθεση (H1)): 

- H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (p>0,05) 

- H1: Υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (p<0,05) 

 

Θέτουμε ως επίπεδο στατιστική σημαντικότητας το 5%. Αν το επίπεδο 

σημαντικότητας είναι μικρότερο του 0,05 συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. Παρατηρούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή του Sig. είναι μικρότερη του 0,05 και 

άρα αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση H1. Οι συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε σε 

εφαρμογή ΠΑ. Για νε ελέγξουμε πόσο ισχυρές είναι οι σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών, όπως επίσης και την κατεύθυνση των σχέσεων, χρησιμοποιούμε την 

τιμή του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r).
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Πίνακας 3.2 Πίνακας Συσχετίσεων για τα δεδομένα 
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Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) συγκρίνει τα μεγέθη των παρατηρούμενων 

συντελεστών συσχέτισης με τους συντελεστές μερικής συσχέτισης. Μικρές τιμές του 

δείκτη δηλώνουν ότι η ΠΑ δεν είναι κατάλληλη τεχνική για τα δεδομένα. Μεγάλες 

τιμές του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (>0,6) δηλώνουν ότι η μέθοδος της ΠΑ 

των μεταβλητών είναι αποδεκτή ως τεχνική για την ανάλυση των δεδομένων. 

 

Η τιμή του μέτρου Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) που υπολογίστηκε με τη βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου SPSS, ισούται με 0,938 (Πίνακας 3.3) και θεωρείται αρκετά 

ικανοποιητική τιμή και υποδεικνύει ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα στα δεδομένα μας 

είναι αρκετά υψηλές. 

 

Πίνακας 3.3 Test σφαιρικότητας του Bartlett 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,938 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4994570,098 

df 465 

Sig. ,000 

 

Έλεγχος υπόθεσης της σφαιρικότητας: 

- Η0: Ο πίνακας συσχέτισης είναι μοναδιαίος. (Οι μεταβλητές είναι 

ασυσχέτιστες μεταξύ τους) (R=I) 

- Η1: Ο πίνακας συσχέτισης δεν είναι μοναδιαίος. (Υπάρχουν συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών) (R≠I) 

 

Η p τιμή για το Bartlett’s Test of Sphericity είναι μικρότερη από το 0,05 οπότε 

απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι ο πίνακας είναι μοναδιαίος. Αυτό είναι ακόμη 

μία ένδειξη ότι έχει νόημα να εφαρμόσουμε στα δεδομένα τη μέθοδο της ΠΑ. 

 

Μέχρι αυτό το σημείο φαίνεται ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για παραγοντική 

ανάλυση. Για να ελέγξουμε αν όλες οι μεταβλητές είναι κατάλληλες να 

χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο, δηλαδή την επάρκεια του δείγματος, χρησιμοποιούμε 

και τον δείκτη MSA (Measures of Sampling Adequacy). Ο δείκτης MSA κυμαίνεται 

σε τιμές ανάμεσα στο 0 και το 1 και δε θεωρείται αποδεκτή για τιμές κάτω του 0,5. 
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Την τιμή MSA την παίρνουμε από τη διαγώνιο του πίνακα anti-image που έχει 

προκύψει από την εφαρμογή της ΠΑ στο SPSS. 

Πίνακας 3.4 Οι τιμές MSA των μεταβλητών 

A/A Μεταβλητή-Ερώτηση SPSS MSA 

1 Το δικαίωμα του κρατούμενου σε άδεια είναι ισχυρότερο από τον κίνδυνο απόδρασης. q86 0,747 

2 Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η οικονομική κρίση το Μνημόνιο q88 0,756 

3 Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να υποστούν πιο σκληρές ποινές q82 0,735 

4 Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. q81 0,627 

5 Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας. q85 0,607 

6 Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα καταστολής για την 
προστασία της περιουσίας των πολιτών. 

q2 0,526 

7 Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες μορφές 
ευέλικτης εργασίας 

q5 0,751 

8 Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. q83 0,842 

9 Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες για να μην γίνει ευάλωτη η άμυνα της 
χώρας. 

q7 0,713 

10 Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει θετικά για την 
ανάπτυξη της οικονομίας. 

q8 0,845 

11 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. q30 0,499 

12 Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός. q20 0,627 

13 Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να γίνουν αυστηρότερες. q13 0,500 

14 Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό φαινόμενο. q14 0,528 

15 Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν οι πολίτες και όχι οι 
πολιτικοί. 

q77 0,658 

16 Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια νόμου. q79 0,601 

17 Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό πολίτη παρά από έναν 
έμπειρο πολιτικό. 

q84 0,754 

18 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της έκτρωσης. q87 0,786 

19 Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε πως είναι άδικοι. q41 0,768 

20 Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει εδώ και 
πολύ καιρό. 

q29 0,583 

21 Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

q15 0,749 

22 Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό μέσω της μερικής 
ιδιωτικοποίησής του. 

q16 0,617 

23 Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. q19 0,743 

24 Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε δικό της νόμισμα αντί 
του ευρώ. 

q21 0,537 

25 Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες αποφασιστικές 
αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. 

q22 0,861 

26 Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει  η Ελλάδα. q28 0,430 

27 Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να 
περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου. 

q40 0,603 

28 Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να δώσουμε λογαριασμό 
σε κανέναν. 

q31 0,505 

29 Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. q33 0,623 

30 Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
καταστροφή. 

q39 0,518 

31 Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετούν τα ήθη και τα έθιμα 
της Ελλάδας. 

q78 0,750 
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Από τον Πίνακα 3.4 παρατηρούμε ότι η τιμές του δείκτη MSA είναι μεγαλύτερες του 

0,5 εκτός από 2 τιμές που είναι πολύ κοντά στην τιμή 0,5. Παρόλα αυτά, και 

δεδομένου των σημαντικών συσχετίσεων που εντοπίζονται μεταξύ των μεταβλητών, 

θα προχωρήσουμε σε ΠΑ χωρίς να αποκλείσουμε κάποια μεταβλητή. 

3.4.2. Πρώτη εφαρμογή Παραγοντικής Ανάλυσης 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην πρώτη εφαρμογή χρησιμοποιείται η μέθοδος των 

Κυρίων Συνιστωσών στον πίνακα συσχετίσεων. Ως κριτήριο επιλογής παραγόντων 

ορίζεται να είναι οι ιδιοτιμές που είναι μεγαλύτερες του 1 (Initial Eigenvalues>1) και 

να διεκπεραιωθούν 25 επαναλήψεις.  

3.4.2.1. Επιλογή αριθμού παραγόντων Α’ Εφαρμογή 

 

Η επιλογή του αριθμού παραγόντων αποτελεί μια επαναληπτική διαδικασία. Σε 

πρώτη φάση υπολογίζονται τα φορτία κάθε μεταβλητής στους παράγοντες, δηλαδή οι 

συσχετίσεις των αρχικών μεταβλητών με τους παράγοντες. Στη συνέχεια εξετάζεται 

το scree plot, οι τιμές των ιδιοτιμών και το ποσοστό του συνόλου της μεταβλητότητας 

που ερμηνεύεται από τον κάθε αριθμό παραγόντων. Τέλος προσδιορίζεται το τελικό 

μοντέλο. 

 

Από το Scree Plot μπορούμε να δούμε γραφικά το ποσοστό της διακύμανσης του 

δείγματος που επεξηγείται από κάθε παράγοντα. Στον οριζόντιο άξονα φαίνονται οι 

παραγόμενοι παράγοντες, ενώ στον κάθετο το ποσοστό διακύμανσης που εξηγεί ο 

καθένας από αυτούς. Δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο πόσους παράγοντες θα 

χρησιμοποιήσουμε αν λάβουμε υπόψη μας μόνο το Scree Plot. Παρατηρώντας το 

γράφημα (Εικόνα 3.1) η γραμμή φαίνεται να αρχίζει να γίνεται οριζόντια μετά από 

περίπου 5 παράγοντες. 
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Εικόνα 3.1 Scree Plot 

Πίνακας 3.5 Η συμμετοχικότητα των μεταβλητών για το1ο παραγοντικό μοντέλο που προσαρμόσαμε 

Πρόταση - Ερώτηση Extraction 

Το δικαίωμα του κρατούμενου σε άδεια είναι ισχυρότερο από τον 
κίνδυνο απόδρασης. 

0,401 

Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η οικονομική 
κρίση το Μνημόνιο 

0,391 

Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να υποστούν πιο 
σκληρές ποινές 

0,423 

Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 
συμφερόντων. 

0,543 

Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας. 0,492 

Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα 
καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών. 

0,575 

Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν 
περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας 

0,523 

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας 
των εισοδημάτων. 

0,481 

Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες για να μην γίνει 
ευάλωτη η άμυνα της χώρας. 

0,398 

Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα 
λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

0,369 

Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. 0,591 

Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αντί εκτός. 

0,472 

Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να γίνουν 
αυστηρότερες. 

0,630 

Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό 
φαινόμενο. 

0,596 

Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν οι 
πολίτες και όχι οι πολιτικοί. 

0,494 

Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια 
νόμου. 

0,547 
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Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό πολίτη 
παρά από έναν έμπειρο πολιτικό. 

0,360 

Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα 
της έκτρωσης. 

0,424 

Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε πως είναι 
άδικοι. 

0,434 

Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα 
έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. 

0,519 

Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-
κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

0,490 

Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό 
μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του. 

0,542 

Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. 0,456 

Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε δικό 
της νόμισμα αντί του ευρώ. 

0,545 

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες 
αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής και 
εξωτερικής πολιτικής. 

0,350 

Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην 
χρεοκοπήσει  η Ελλάδα. 

0,646 

Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου. 

0,496 

Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να 
δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. 

0,607 

Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των 
διαδηλώσεων. 

0,448 

Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως καταστροφή. 

0,548 

Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετούν 
τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. 

0,329 

 

Στον Πίνακα 3.5 εμφανίζεται η συμμετοχικότητα, το ποσοστό της μεταβλητότητας 

κάθε μεταβλητής που εξηγείται από τον αριθμό των παραγόντων που 

προσαρμόστηκε. Είναι δηλαδή το ποσοστό διακύμανσης της κάθε μεταβλητής που 

μπορεί να επεξηγηθεί από τους παράγοντες. Άρα είναι ένας αριθμός από 0 έως 1.  

 

Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές που εκφράζονται καλύτερα μέσα από το μοντέλο 

των 5 παραγόντων που εφαρμόστηκε είναι: 

 

  «Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει  η 

Ελλάδα.»  (64,6% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q28) 

 «Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να γίνουν 

αυστηρότερες.» (63% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q13) 
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 «Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να δώσουμε 

λογαριασμό σε κανέναν.» (59,6% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q31) 

 «Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό φαινόμενο.» 

(60,1% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q14) 

 

Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές που δεν εκφράζονται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο από τους 5 παράγοντες είναι: 

 

 «Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετούν τα ήθη και 

τα έθιμα της Ελλάδας.» (32,9% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q78) 

  «Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες αποφασιστικές 

αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.» (35% 

ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q22) 

  «Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό πολίτη παρά από 

έναν έμπειρο πολιτικό.» (36% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q84) 

 «Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει 

θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας.» (36,9% ερμηνεία, Κωδικοποίηση 

στο SPSS: 8) 

 

Χαμηλές τιμές της τιμής extraction, περίπου κοντά στο 0,3 σημαίνει ότι η μεταβλητή 

μπορεί να εξαιρεθεί από την ΠΑ. Για να αυξήσουμε την ερμηνεία αυτών των 

μεταβλητών θα μπορούσαμε να προσθέσουμε έναν ακόμη ή και παραπάνω 

παράγοντες.  
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Πίνακας 3.6 Το ποσοστό διακύμανσης που εξηγούν οι 5 παράγοντες 

 
 

Στον Πίνακα 3.6 φαίνονται οι ιδιοτιμές και το ποσοστό διακύμανσης που ερμηνεύει η 

κάθε ιδιοτιμή (Initial Eigenvalues). Το κριτήριο που θέτουμε με τη χρήση του SPSS 

για την επιλογή των παραγόντων είναι οι ιδιοτιμές να είναι μεγαλύτερες του ενός 

(Initial Eigenvalues>1). Στη στήλη Rotation Sum of Squared Loadings, δίνεται το 

ποσοστό της διακύμανσης που εξηγείται από τους παράγοντες, αφού έχει εφαρμοστεί 

η περιστροφή Viramax. Προκύπτουν 5 παράγοντες που ερμηνεύουν το 48,8% της 

συνολικής διακύμανσης. 

 

Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 23,416% της διακύμανσης, ο δεύτερος το 

13,077%, ο τρίτος το 4,965% ο τέταρτος το 3,934% και ο πέμπτος μόλις το 3,383%. 

Οι επόμενες συνιστώσες ερμηνεύουν όλο και μικρότερο ποσοστό διακύμανσης, δεν 

μας παρέχουν επιπλέον πληροφορία. 
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Παρατηρούμε ότι το ποσοστά διακύμανσης που ερμηνεύουν οι παράγοντες είναι 

αρκετά μικρό. Αν συνεχίσουμε την ανάλυση με περισσότερους παράγοντες θα 

πετύχουμε την ερμηνεία μεγαλύτερης μεταβλητότητας. 

 

Πίνακας 3.7 Πίνακας επιβαρύνσεων μετά την περιστροφή 

Ερώτηση 

SP
SS

 

F1 F2 F3 F4 F5 

Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να 
δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν.  

q31 0,755     

Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε 
δικό της νόμισμα αντί του ευρώ. 

q21 0,725     

Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην 
χρεοκοπήσει  η Ελλάδα. 

q28 -0,713     

Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως καταστροφή. 

q39 0,710     

Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. q30 0,643   0,352  

Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός. 

q20 -0,638     

Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα 
έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. 

q29 -0,584  0,361   

Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν 
οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί. 

q77 0,538   0,408  

Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε πως 
είναι άδικοι. 

q41 0,535    0,342 

Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό 
πολίτη παρά από έναν έμπειρο πολιτικό 

q84 0,526     

Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η 
οικονομική κρίση το Μνημόνιο 

q88 -0,526    0,332 

Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου. 

q40 0,512  -0,437   

Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό 
φαινόμενο. 

q14  -0,743    

Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να 
γίνουν αυστηρότερες. 

q13  0,728    

Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια 
νόμου. 

q79  0,725    

Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας. q85  -0,665    

Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα 
καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών. 

q2  0,645    

Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες για να μην γίνει 
ευάλωτη η άμυνα της χώρας. 

q7  0,613    

Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. q19  -0,565    

Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να 
υιοθετούν τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. 

q78  0,559    

Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο 
θέμα της έκτρωσης. 

q87  -0,500  0,307  



56 
  

Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να 
υποστούν πιο σκληρές ποινές 

q82  0,493  0,311  

Το δικαίωμα του κρατούμενου σε άδεια είναι ισχυρότερο από 
τον κίνδυνο απόδρασης. 

q86  -0,460    

Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό 
των διαδηλώσεων. 

q33 -0,328 0,433    

Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-
κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

q15   0,631   

Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό 
μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του. 

q16 -0,306  0,580   

Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα 
λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

q8   0,579   

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της 
ανισότητας των εισοδημάτων. 

q83    0,656  

Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 
συμφερόντων. 

q81 0,447   0,547  

Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν 
περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας 

q5   0,408  0,546 

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες 
αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής 
και εξωτερικής πολιτικής. 

q22     0,509 

 

 

Ο Πίνακας 3.7 (Rotated Component Matrix - Πίνακας επιβαρύνσεων μετά την 

περιστροφή) περιέχει τις επιβαρύνσεις των παραγόντων μετά την περιστροφή 

Varimax που εφαρμόστηκε. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται το φορτίο της κάθε 

μεταβλητής στους 5 παράγοντες. Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα ερμηνεύουμε τους 

παράγοντες. Η περιστροφή που χρησιμοποιήθηκε στοχεύει στη βελτίωση της 

ερμηνευτικής ικανότητας του μοντέλου. Γίνεται επαναπροσδιορισμός των 

επιβαρύνσεων, με απώτερο σκοπό να αυξηθούν οι μεγάλες και να μειωθούν οι 

μικρές. Τα φορτία απεικονίζουν τις συσχετίσεις των μεταβλητών με τους παράγοντες. 

 

Στον πίνακα 3.7 κάποιες μεταβλητές έχουν αρνητική επιβάρυνση σε έναν παράγοντα. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοήσουμε αυτές τις τιμές. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία μόνο οι τιμές των επιβαρύνσεων που είναι σε απόλυτη τιμή μικρότερες 

από 0,3 αγνοούνται. Το πρόσημο μιας επιβάρυνσης αναφέρεται στον τρόπο που μια 

μεταβλητή σχετίζεται με τον παράγοντα. Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ μεταβλητής και παράγοντα. 

 

Επιπλέον, στον πίνακα 3.7 φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες μεταβλητές που έχουν 

επιβάρυνση σε παραπάνω από έναν παράγοντα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της 
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επιβάρυνσης μιας μεταβλητής, σε απόλυτη τιμή, σε έναν παράγοντα, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση αυτής με τον παράγοντα. 

 

Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί σε κάθε παράγοντα που προκύπτει 

ένας χαρακτηρισμός που να εξηγεί όσο το δυνατόν καλύτερα τη δομή του. 

 

 Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές: 

q31, q21, q28, q39, q30, q20, q29. Χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Στάση χώρας 

προς Ε.Ε. και Διαχείριση Χρέους». Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.7 οι  

μεταβλητές που επιβαρύνουν τον πρώτο παράγοντα σχετίζονται άμεσα με 

οικονομικά θέματα της χώρας και στη διαχείριση αυτών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

Δηλαδή, οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται με οικονομικά θέματα της χώρας και με 

την οικονομική βοήθεια που δεχόμαστε από την Ευρώπη. Επίσης ερμηνεύουν 

κατά πόσο σύμφωνοι είναι οι πολίτες στην παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι ο πρώτο παράγοντας επιβαρύνεται 

και από μεταβλητές που δεν έχουν απόλυτη σχέση με τον παραπάνω 

χαρακτηρισμό αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς έχουν ιδιαίτερα χαμηλή 

βαρύτητα στον παράγοντα. Αυτές οι μεταβλητές είναι οι q77, q41, q84,q88 και 

q40 και έχουν επιβάρυνση κοντά στο 0,5. 

 

 Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις 

μεταβλητές: q14, q13, q79, q85, q2, q7, q19, q78. Χαρακτηρίζεται από τον τίτλο 

«Μετανάστευση και δημόσια τάξη». Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.7 οι 

μεταβλητές που επιβαρύνουν τον πρώτο παράγοντα σχετίζονται άμεσα με θέματα 

που αφορούν τη μετανάστευση, την ασφάλεια των πολιτών, ατομικές ελευθερίες.  

 Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές: 

q15, q16, q8. Χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Ελεύθερη αγορά και ιδιωτικός 

τομέας». 

 

 Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές: 

q83, q81 και χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Ταξική Ανισότητα». 

 

 Ο πέμπτος παράγοντας έχει σχετικά υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις 

μεταβλητές: q5, q22 και περιλαμβάνει δύο ετερόκλητες μεταβλητές. Λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι και οι δύο έχουν χαμηλό φορτίο, θα πρέπει να διαλέξουμε μία 

μεταβλητή που θα χαρακτηρίσει τον παράγοντα. Δεδομένου ότι η μεταβλητή q5 

που αφορά την ανεργία εμφανίζει ένα σχετικά υψηλό φορτίο και στον τρίτο 

παράγοντα, επιλέγουμε τη μεταβλητή q22, για τον χαρακτηρισμό του πέμπτου 

παράγοντα. Ο τίτλος που χαρακτηρίζει τον πέμπτο παράγοντα είναι «Επιρροή 

Ε.Ε. στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας». 

 

Πίνακας 3.8 Χαρακτηρισμός παραγόντων Α΄ Εφαρμογής ΠΑ 

Παράγοντας Τίτλος 

F1 Στάση χώρας προς Ε.Ε. και Διαχείριση Χρέους 

F2 Μετανάστευση και δημόσια τάξη 

F3 Ελεύθερη αγορά και ιδιωτικός τομέας 

F4 Ταξική Ανισότητα 

F5 Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας 

 

 

3.4.3. Δεύτερη εφαρμογή Παραγοντικής Ανάλυσης 

 

Όπως διαπιστώθηκε από την παραπάνω εφαρμογή (πρώτη εφαρμογή) της ΠΑ 

προκύπτουν 5 παράγοντες που ερμηνεύουν μόλις το 48,77% της συνολικής 

διακύμανσης. Για να αυξήσουμε την ερμηνεία της συνολικής διακύμανσης, 

εφαρμόζουμε και πάλι την ΠΑ, ορίζοντας ιδιοτιμές μεγαλύτερες του 0,7 (Initial 

Eigenvalues>0.7) και ορίζοντας στο πρόγραμμα του SPSS να διεκπεραιώσει 50 

επαναλήψεις. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει έλεγχος καταλληλότητας δεδομένων καθώς 

έχει γίνει παραπάνω. 

 

3.4.3.1. Επιλογή αριθμού παραγόντων Β’ Εφαρμογή 

 

Στον Πίνακα 3.9 εμφανίζεται η συμμετοχικότητα, δηλαδή το ποσοστό της 

μεταβλητότητας κάθε μεταβλητής που εξηγείται από τον αριθμό των παραγόντων που 

προσαρμόστηκε. 

 

Πίνακας 3.9 Η συμμετοχικότητα των μεταβλητών για το 2ο παραγοντικό μοντέλο που προσαρμόσαμε 

Ερώτηση Initial Extraction 

Το δικαίωμα του κρατούμενου σε άδεια είναι ισχυρότερο από τον 1 0,603 
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κίνδυνο απόδρασης.  

Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η οικονομική 
κρίση το Μνημόνιο 

1 0,825 

Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να υποστούν πιο 
σκληρές ποινές 

1 0,801 

Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 
συμφερόντων. 

1 0,604 

Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας. 1 0,735 

Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα 
καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών. 

1 0,655 

Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν 
περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας 

1 0,682 

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας 
των εισοδημάτων. 

1 0,848 

Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες για να μην γίνει 
ευάλωτη η άμυνα της χώρας. 

1 0,705 

Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα 
λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

1 0,915 

Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. 1 0,643 

Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αντί εκτός. 

1 0,657 

Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να γίνουν 
αυστηρότερες. 

1 0,655 

Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό 
φαινόμενο. 

1 0,705 

Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν οι 
πολίτες και όχι οι πολιτικοί. 

1 0,647 

Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια 
νόμου. 

1 0,595 

Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό πολίτη 
παρά από έναν έμπειρο πολιτικό. 

1 0,801 

Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα 
της έκτρωσης. 

1 0,808 

Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε πως είναι 
άδικοι. 

1 0,752 

Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα 
έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. 

1 0,587 

Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-
κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

1 0,695 

Το εθνικό σύστημα υγείας μπορέι να γίνει πιο αποτελεσματικό 
μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του. 

1 0,628 

Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. 1 0,637 

Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε δικό 
της νόμισμα αντί του ευρώ. 

1 0,705 

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες 
αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής και 
εξωτερικής πολιτικής. 

1 0,946 

Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην 
χρεοκοπήσει  η Ελλάδα. 

1 0,685 

Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 1 0,587 
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ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου. 

Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να 
δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. 

1 0,629 

Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των 
διαδηλώσεων. 

1 0,604 

Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως καταστροφή. 

1 0,676 

Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετούν 
τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. 1 0,680 

 

Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές που εκφράζονται καλύτερα μέσα από το μοντέλο 

των 13 παραγόντων που εφαρμόστηκε είναι: 

 

 «Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες αποφασιστικές 

αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. 

(94,6% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q22) 

 «Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει 

θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας.» (91,5% ερμηνεία, Κωδικοποίηση 

στο SPSS: q8) 

 «Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (84,8% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q83) 

 «Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η οικονομική κρίση το 

Μνημόνιο.» (82,5% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q88) 

 «Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης.» (80,8% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q87) 

 «Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό πολίτη παρά από 

έναν έμπειρο πολιτικό.» (80,1% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q84) 

 «Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να υποστούν πιο σκληρές 

ποινές.» (80,1% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q82) 

 

Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές που δεν εκφράζονται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο από τους 13 παράγοντες είναι: 

 

 «Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κ.α.) 

πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου.» (58,7% ερμηνεία, 

Κωδικοποίηση στο SPSS: q40) 
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  «Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει 

εδώ και πολύ καιρό.» (58,7% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q29) 

  «Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια νόμου.» 

(59,5% ερμηνεία, Κωδικοποίηση στο SPSS: q84) 

 

Πίνακας 3.10 Το ποσοστό διακύμανσης που εξηγούν οι 13 παράγοντες 

 
 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.10 φαίνεται πως έχουμε 13 παράγοντες που 

εξηγούν το 70% της συνολικής διακύμανσης. 

 

Το κριτήριο που θέτουμε με τη χρήση του SPSS για την επιλογή των παραγόντων 

είναι οι ιδιοτιμές να είναι μεγαλύτερες του 0,7 (Initial Eigenvalues>0,7). 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστά διακύμανσης που ερμηνεύουν οι παράγοντες είναι 

μεγαλύτερο από αυτό που προέκυψε από την πρώτη εφαρμογή της ΠΑ.  
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Πίνακας 3.11 Πίνακας επιβαρύνσεων μετά την περιστροφή 

Μεταβλητές 

S
P

S
S

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 

Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε 

καλύτερη πορεία εάν διέθετε δικό της 

νόμισμα αντί του ευρώ. 

q21 0,82             

Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από 

το Ευρώ δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως καταστροφή. 

q39 0,78             

Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να 

είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αντί εκτός. 

q20 -0,77             

Έχουμε κάθε δικαίωμα να 

διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να 

δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν 

q31 0,60         0,35    

Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν 

απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει  

η Ελλάδα. 

q28 -0,53       0,43      

Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς 

ορατά οφέλη. 
q30 0,45      0,33 -0,36      

Πολλά από όσα προβλέπονται στα 

Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε 

κάνει εδώ και πολύ καιρό. 

q29 -0,39       0,34  0,31    

Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία 

της χώρας. 
q85  -0,83            

Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην 

Ελλάδα είναι ένα θετικό φαινόμενο. 
q14  -0,79            

Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και 

ιθαγένειας πρέπει να γίνουν 

αυστηρότερες. 

q13  0,65  0,35          

Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα 

πρέπει να απαγορεύονται δια νόμου. 
q79  0,50       -0,45     

Πρέπει να είναι δυνατόν να 

λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-

κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

q15   0,78           

Για την καταπολέμηση της ανεργίας 

θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες 

μορφές ευέλικτης εργασίας 

q5   0,64        0,31   

Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να 

γίνει πιο αποτελεσματικό μέσω της 

μερικής ιδιωτικοποίησής του 

q16   0,64           

Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, 

κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο 

Δημοσίου. 

q40 0,403  -0,40           

Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το 

νόμο θα πρέπει να υποστούν πιο 

σκληρές ποινές 

q82    0,86          

Η αστυνομία θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα 

καταστολής για την προστασία της 

περιουσίας των πολιτών. 

q2    0,58          

Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται 

καλύτερα από έναν απλό πολίτη παρά 

από έναν έμπειρο πολιτικό 

q84     0,86         
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Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις 

θα έπρεπε να παίρνουν οι πολίτες και 

όχι οι πολιτικοί. 

q77     0,68         

Οι μετανάστες που έρχονται στην 

Ελλάδα οφείλουν να υιοθετούν τα ήθη 

και τα έθιμα της Ελλάδας. 

q78  0,38    0,69        

Πρέπει να υπάρξει νομοθετική 

ρύθμιση για τον περιορισμό των 

διαδηλώσεων. 

q33      0,54        

Το δικαίωμα του κρατούμενου σε 

άδεια είναι ισχυρότερο από τον 

κίνδυνο απόδρασης. 

q86      0,36    0,35    

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα 

για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. 

q83       0,89       

Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται 

σήμερα προς όφελος των 

συμφερόντων. 

q81 0,34     0,33 0,49       

Δεν έφερε το Μνημόνιο την 

Οικονομική κρίση αλλά η οικονομική 

κρίση το Μνημόνιο 

q88        0,86      

Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες 

να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. 

q87         0,87     

Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους 

νόμους που θεωρούμε πως είναι 

άδικοι. 

q41          0,79    

Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές 

δαπάνες για να μην γίνει ευάλωτη η 

άμυνα της χώρας. 

q7           0,72   

Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η 

εκκλησία από το κράτος. 
q19         0,49  

-

0,56 
  

Η μείωση της φορολογίας των 

μεγάλων επιχειρήσεων θα 

λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη 

της οικονομίας. 

q8            0,91  

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να 

αποκτήσει αυξημένες αποφασιστικές 

αρμοδιότητες για όλα τα θέματα 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. 

q22             0,93 

 

 

Ο Πίνακας 3.11 περιέχει τις επιβαρύνσεις των παραγόντων μετά την περιστροφή 

Varimax που εφαρμόστηκε. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται το βάρος της κάθε 

μεταβλητής στους 13 παράγοντες. Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα ερμηνεύουμε 

τους παράγοντες. 

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί σε κάθε παράγοντας που προκύπτει 

ένας χαρακτηρισμός που να εξηγεί όσο το δυνατόν καλύτερα τη δομή του. 

 

 Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές: 

q21, q39, q20, q31, q28. και διατηρεί τον τίτλο «Στάση χώρας προς Ε.Ε. & 
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Διαχείριση Χρέους» που χαρακτηρίζει τον αντίστοιχο παράγοντα της αρχικής 

εφαρμογής. Η διαφορά εμφανίζεται κυρίως στο γεγονός ότι μειώθηκαν οι 

μεταβλητές που χαρακτηρίζουν τον πρώτο παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι  μεταβλητές που εμφανίστηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή 

της ΠΑ που αφορούν το ρόλο του πολίτη και την πολιτική εκπροσώπηση. 

 

 Ο δεύτερος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις 

μεταβλητές: q85, q14, q13. Χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Κοινωνική 

Ενσωμάτωση Μεταναστών στη Χώρα». 

 

 Ο τρίτος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές: 

q15, q5, q16,q15 και χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών & Ιδιωτικός Τομέας». 

 

 Ο τέταρτος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές: 

q82, q2 και χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Κατασταλτικά μέτρα προστασίας 

πολιτών» 

 Ο πέμπτος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις 

μεταβλητές: q84, q77 και χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Πολιτική 

Εκπροσώπηση». 

 Ο έκτος παράγοντας παρουσιάζει υψηλό φορτίο στις μεταβλητές q78 και q33. Οι 

δύο μεταβλητές εννοιολογικά δεν εμφανίζουν μεγάλη συσχέτιση. Για αυτό το 

λόγο η μεταβλητή με το μεγαλύτερο φορτίο είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον 

παράγοντα με τίτλο «Ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα». 
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 Ο έβδομος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές 

q83, q81 και χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Ταξική Ανισότητα». 

 Ο όγδοος παράγοντας αποτελείται από μία μόνο μεταβλητή, την q88. Ο τίτλος που 

τον χαρακτηρίζει είναι «Μνημόνιο και Οικονομική Κρίση». 

 Ο ένατος παράγοντας αποτελείται επίσης από μία μόνο μεταβλητή, την q87. Ο 

τίτλος που τον χαρακτηρίζει είναι «Δικαίωμα έκτρωσης». 

 Ο δέκατος παράγοντας αποτελείται επίσης από μία μόνο μεταβλητή, την q86. Ο 

τίτλος που τον χαρακτηρίζει είναι «Τήρηση νόμων». 

 Ο ενδέκατος παράγοντας έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις 

μεταβλητές q86, q19 και χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Αμυντικές δαπάνες και 

διαχωρισμός κράτους -  εκκλησίας». 

 Ο δωδέκατος παράγοντας αποτελείται από μία μόνο μεταβλητή, την q8. Ο τίτλος 

που τον χαρακτηρίζει είναι «Φορολογία μεγάλων επιχειρήσεων». 

 Τέλος, ο δέκατος τρίτος παράγοντας χαρακτηρίζεται από τον τίτλο «Επιρροή 

Ε.Ε. στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας». 

 

Πίνακας 3.12 Χαρακτηρισμός παραγόντων Β΄ Εφαρμογής ΠΑ 

Παράγοντας Τίτλος 

F1 Στάση χώρας προς Ε.Ε. και Διαχείριση Χρέους 

F2 Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών στη Χώρα 

F3 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και Ιδιωτικός Τομέας 

F4 Κατασταλτικά μέτρα προστασίας πολιτών 

F5 Πολιτική Εκπροσώπηση 

F6 Ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα 

F7 Ταξική Ανισότητα 

F8 Μνημόνιο και Οικονομική Κρίση 

F9 Δικαίωμα έκτρωσης 

F10 Τήρηση νόμων 

F11 Αμυντικές δαπάνες και διαχωρισμός κράτους -  εκκλησίας 

F12 Φορολογία μεγάλων επιχειρήσεων 

F13 Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας 
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3.5. Συμπεράσματα 
 

Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόστηκε η μέθοδος της ΠΑ στα δεδομένα της διαδικτυακής 

εφαρμογής HelpMeVote 2015. Αφού δοκιμάστηκαν διάφορες τιμές στο κατώτερο 

όριο της ιδιοτιμής για την επιλογή παραγόντων, όπως επίσης και στον αριθμό 

επαναλήψεων του αλγορίθμου, επιλέχθηκε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των 

δύο πιο αντιπροσωπευτικών εφαρμογών.  

 

Στην πρώτη εφαρμογή χρησιμοποιείται η μέθοδος των Κυρίων Συνιστωσών στον 

πίνακα συσχετίσεων. Ως κριτήριο επιλογής παραγόντων ορίζεται να είναι οι ιδιοτιμές 

που είναι μεγαλύτερες του 1 (Initial Eigenvalues>1) και να διεκπεραιωθούν 25 

επαναλήψεις. Προκύπτουν 5 παράγοντες που ερμηνεύουν το 48,8% της συνολικής 

διακύμανσης Από τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής προέκυψε ότι το ποσοστά 

διακύμανσης που ερμηνεύουν οι παράγοντες είναι αρκετά μικρό. 

 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μία δεύτερη εφαρμογή της ΠΑ όπου θέσαμε σαν 

κριτήριο μικρότερη τιμή στο κατώτερο όριο της ιδιοτιμής (Initial Eigenvalues>0,7), 

αλλά και μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων (50 επαναλήψεις) . Σκοπός αυτών των 

αλλαγών είναι να αυξηθούν οι παράγοντες που προκύπτουν και να πετύχουμε την 

ερμηνεία μεγαλύτερης μεταβλητότητας. 

 

Από τα αποτελέσματα της δεύτερης εφαρμογής προκύπτουν 13 παράγοντες που 

εξηγούν το 70% της συνολικής διακύμανσης. Είναι εμφανές ότι το ποσοστό της 

συνολικής διακύμανσης στη δεύτερη  εφαρμογή αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με 

αυτό της πρώτης. 

 

Στον Πίνακα 3.14 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των 2 

εφαρμογών. Φαίνονται οι παράγοντες που προκύπτουν όπως επίσης και το ποσοστό 

διακύμανσης που εξηγείται από τους παράγοντες. 
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Πίνακας 3.13 Σύγκριση των δύο εφαρμογών της ΠΑ 

 Α΄ Εφαρμογή ΠΑ Β΄ Εφαρμογή ΠΑ 

Παρά-

γοντας 
Τίτλος Διακύμ. Τίτλος Διακύμ. 

F1 
Στάση χώρας προς Ε.Ε. και Διαχείριση 

Χρέους 

17,19% Στάση χώρας προς Ε.Ε. & 

Διαχείριση Χρέους 

11,75% 

F2 Μετανάστευση και δημόσια τάξη 
31,72% Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Μεταναστών στη Χώρα 

20,47% 

F3 Ελεύθερη αγορά και ιδιωτικός τομέας 
38,97% Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και 

Ιδιωτικός Τομέας 

27,25% 

F4 Ταξική Ανισότητα 
44,2% Κατασταλτικά μέτρα προστασίας 

πολιτών 

32,32% 

F5 
Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές αποφάσεις της 

χώρας 

48,7% 
Πολιτική Εκπροσώπηση 

37,3% 

F6   Ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα 42,15% 

F7   Ταξική Ανισότητα 46,66% 

F8  
 

Μνημόνιο και Οικονομική Κρίση 
51,1% 

F9   Δικαίωμα έκτρωσης 55,4% 

F10   Τήρηση νόμων 59,54% 

F11  
 Αμυντικές δαπάνες και διαχωρισμός 

κράτους -  εκκλησίας 

63,41% 

F12   Φορολογία μεγάλων επιχειρήσεων 66,76% 

F13  
 Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές 

αποφάσεις της χώρας 

69,98% 

 

 

Από τα αποτελέσματα των εφαρμογών της ΠΑ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  οι 

παράγοντες που προκύπτουν έχουν άμεση σχέση με τους εκλογικούς άξονες του 

πολιτικού χάρτη της εφαρμογής HelpMeVote. Οι άξονες καθορίζουν δύο κύριες 

διαστάσεις, που αντικατοπτρίζουν τις βασικές αξίες των πολιτών. Παρατηρούμε ότι 

οι διαστάσεις των αξόνων του πολιτικού χάρτη HelpMeVote 2015 

(Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός και Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός), μπορούν να 

διακριθούν και στους παράγοντες οι οποίοι προέκυψαν από την ΠΑ. 

 

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω στον Πίνακα 3.13 παρουσιάζεται μία αντιστοιχία των 

Παραγόντων που έχουν προκύψει και των 2 διαστάσεων των αξόνων του πολιτικού 

χάρτη HelpMeVote 2015. 
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Πίνακας 3.14 Σχέση Παραγόντων Β’ Εφαρμογής με Άξονες Πολιτικού Χάρτη 

 

 

Μέσα από την εφαρμογή της ΠΑ στα δεδομένα της διαδικτυακής εφαρμογής, 

αναδείχτηκαν νέοι παράγοντες που μπορούν να προσθέσουν ουσιαστικές 

πληροφορίες που είναι σημαντικές για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. 

Επίσης, μειώνεται σημαντικά ο όγκος των δεδομένων διατηρώντας όσο το δυνατόν 

περισσότερη πληροφορία. Τα παραπάνω οδηγούν στην κατανόηση της δομής του  

συνόλου των μεταβλητών της εφαρμογής HelpMeVote 2015. 

  

Παράγοντας Τίτλος 
Διαστάσεων αξόνων πολιτικού 

χάρτη 

F1 Στάση χώρας προς Ε.Ε. και Διαχείριση 

Χρέους 

Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 

F2 Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών 

στη Χώρα 

Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F3 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και 

Ιδιωτικός Τομέας 

Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F4 Κατασταλτικά μέτρα προστασίας πολιτών Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F5 Πολιτική Εκπροσώπηση Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F6 Ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F7 Ταξική Ανισότητα Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F8 Μνημόνιο και Οικονομική Κρίση Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 

F9 Δικαίωμα έκτρωσης Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F10 Τήρηση νόμων Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F11 Αμυντικές δαπάνες και διαχωρισμός 

κράτους -  εκκλησίας 

Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F12 Φορολογία μεγάλων επιχειρήσεων Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 

F13 Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές αποφάσεις 

της χώρας 

Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 
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4. Εξόρυξη δεδομένων και Κανόνες Συσχέτισης 

4.1. Εξόρυξη Δεδομένων - Data Mining  

 

Ζούμε σε μια εποχή όπου καθημερινά συλλέγονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων 

που οργανώνονται σε υπολογιστικά συστήματα και αποθηκεύονται σε βάσεις 

δεδομένων. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική 

ανάγκη, καθώς οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας. Οι τεχνικές εξόρυξης 

δεδομένων (data mining) ικανοποιούν την ανάγκη αυτή. 

 

Εξόρυξη δεδομένων ονομάζεται η διαδικασία εύρεσης προτύπων από ένα μεγάλο 

όγκο δεδομένων με σκοπό να εξαχθεί ενδιαφέρουσα, μη προφανής και χρήσιμη 

πληροφορία. Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να αποδοθεί κατανοητή 

πληροφορία που θα βοηθήσει στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων και στην 

λήψη αποφάσεων. Σε γενικές γραμμές, η εξόρυξη δεδομένων μετατρέπει τη συλλογή 

των δεδομένων σε γνώση. 

 

Εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και οργανισμών που καλύπτουν 

τομείς όπως ιατρική, οικονομία, πολιτική, marketing κ.ά. Είναι ευρέως γνωστή 

μέθοδος για την έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού και για την 

ανακάλυψη πεποιθήσεων από μελέτη δεδομένων ερωτηματολογίων. 

 

Η εξόρυξη δεδομένων αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως Διαδικασία 

Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων – Knowledge Discovery in Databases 

(KDD). 

Τα βασικά στοιχεία που διέπουν την εξόρυξη δεδομένων είναι: (Han, et al., 2012) 

 Καθαρισμός δεδομένων (data cleaning), όπου αφαιρείται ο θόρυβος από τα 

δεδομένα 

 Ενοποίηση δεδομένων (data integration), όπου συνδυάζονται δεδομένα από 

διάφορες πηγές 

 Επιλογή δεδομένων (data selection), όπου επιλέγονται τα δεδομένα που θα 

μελετηθούν  

 Μετατροπή δεδομένων (data transformation), σε μορφή κατάλληλη προς 

επεξεργασία 
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 Ανακάλυψη μοτίβων (Pattern Discovery), όπου εξάγονται με την εφαρμογή 

διάφορων τεχνικών εξόρυξης, μοτίβα και πρότυπα από τα δεδομένα 

 Αξιολόγηση μοτίβων (Pattern evaluation), όπου γίνεται αξιολόγηση των 

μοτίβων με τη χρήση μέτρων ενδιαφέροντος (interesting measures). 

Ουσιαστικά επιλέγονται τα μοτίβα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

 Αναπαράσταση γνώσης (knowledge presentation), όπου παρουσιάζονται τα 

δεδομένα σε χρήσιμη και αναγνώσιμη μορφή και με τεχνικές οπτικοποίησης. 

(π.χ. πίνακες, γραφήματα) 

 

Οι σημαντικότερες και οι πιο ευρέως γνωστές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή γνώσης και για την ανακάλυψη χρησίμων 

μοτίβων από έναν μεγάλο όγκο δεδομένων είναι (Brown, 2012): 

 

 Κανόνες Συσχέτισης - Association Rules: Κανόνες που εκφράζουν 

συσχετίσεις μεταξύ γνωρισμάτων ενός συνόλου δεδομένων, οι οποίοι 

προκύπτουν από τη διαδικασία εξόρυξης κανόνων συσχέτισης (association 

rule mining). Θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόμενη ενότητα. 

 

 Συσταδοποίηση – Clustering: Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η 

ομαδοποίηση των δεδομένων με βάση την ομοιότητα που παρουσιάζουν 

μεταξύ τους με χρήση διαφόρων αλγορίθμων συσταδοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται καταμερισμός ενός ετερογενούς πληθυσμού, σε 

περισσότερες ετερογενείς συστάδες. Με άλλα λόγια, συσταδοποίηση είναι η 

εύρεση ομάδων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα αντικείμενα σε κάθε ομάδα να 

είναι όμοια μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα να διαφέρουν από αντικείμενα που 

βρίσκονται σε άλλες ομάδες. O k-means αλγόριθμος αποτελεί το βασικότερο 

αλγόριθμο συσταδοποίησης. Αυτός ο αλγόριθμος έχει ως βασικό στόχο τη 

βελτιστοποίηση μιας συνάρτησης κόστους. Αρχικά, υπάρχουν k ομάδες, όπου 

κάθε ομάδα αντιπροσωπεύεται από ένα μέσο διάνυσμα. Μέσα από διαδοχικές 

επαναλήψεις τα δεδομένα κατατάσσονται σε μία ομάδα σύμφωνα με την 

ομοιότητα που εμφανίζουν με το μέσο της ομάδας αυτής. (Tan, et al., 2006) 
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 Ταξινόμηση – Classification: Αυτή η τεχνική εξόρυξης δεδομένων, 

επιδιώκει με την εφαρμογή αλγορίθμων ταξινόμησης σε ένα σύνολο 

δεδομένων, να εξάγει κανόνες με βάση τους οποίους θα γίνει η αντιστοίχιση 

ενός αντικειμένου με βάση τα χαρακτηριστικά του, σε ένα προκαθορισμένο 

σύνολο κλάσεων. Το σύνολο των κανόνων που εξάγονται ονομάζεται 

ταξινομητής (classifier). Η ταξινόμηση προκύπτει από τη διαδικασία εξόρυξης 

κανόνων ταξινόμησης (mining classification rules). Βασικά βήματα της 

κατηγοριοποίησης είναι η εκμάθηση (Learning) και η κατηγοριοποίηση 

(Classification). Γίνεται χρήση ενός μέρους των δεδομένων, που ονομάζονται 

δεδομένα εκπαίδευσης (training data), για τη δημιουργία προκαθορισμένης 

κατηγοριοποίησης των δεδομένων. Στη συνέχεια, γίνεται χρήση 

παραδειγμάτων δοκιμών (training samples) για να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια 

του μοντέλου κατηγοριοποίησης που εξήχθηκε. Τα Δέντρα απόφασης 

(Decision Trees) και τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) αποτελούν δύο 

από τις βασικότερες μεθόδους κατηγοριοποίησης.  

 

 

4.2. Κανόνες συσχέτισης - Association Rules 
 

Οι κανόνες συσχέτισης είναι μια από τις βασικότερες μεθόδους εξόρυξης δεδομένων 

από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι κανόνες με 

βάση τους οποίους εκφράζονται συσχετίσεις μεταξύ αντικειμένων σε ένα σύνολο 

δεδομένων και έχουν τη μορφή ΑΒ, δηλαδή κατά πόσο η εμφάνιση ενός συνόλου 

δεδομένων Α έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση και του συνόλου Β. Η γνώση που 

προκύπτει σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι αυτά τα δύο σύνολα δεδομένων 

συσχετίζονται μεταξύ τους καθώς η ύπαρξη του ενός, οδηγεί στην ύπαρξη του άλλου. 

Οι κανόνες προκύπτουν με τη διαδικασία εξόρυξης κανόνων συσχέτισης (association 

rule mining). Στην καθημερινότητα, οι κανόνες συσχέτισης εφαρμόζονται ευρέως 

κυρίως για την έρευνα συμπεριφοράς των καταναλωτών. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί 

στην εφαρμογή των κανόνων συσχέτισης για την κατανόηση και την ανάλυση του 

καλαθιού αγοράς (market basket analysis). 
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Με την εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης δεδομένων υπάρχει δυνατότητα να προκύψει 

ένας τεράστιος όγκος από κανόνες συσχέτισης. Είναι σημαντικό να οριστεί, ποιοι 

κανόνες από αυτούς είναι σημαντικοί. Ένας κανόνας συσχέτισης θεωρείται 

ικανοποιητικός όταν προσφέρει γνώση στον ερευνητή. Για να καθοριστεί ποιο 

κανόνες είναι σημαντικοί και προσφέρουν γνώση, χρησιμοποιούνται τα μέτρα 

ενδιαφέροντος (interesting measures). 

 

Είναι σημαντικό να ορίσουμε κάποιες έννοιες που θα αναφερθούν στη συνέχεια, για 

την καλύτερη κατανόηση των κανόνων συσχέτισης. (Witten & Frank, 2011) (Han, et 

al., 2012) (Kotsiantis & Kanellopoulos, 2006) 

 

 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛} είναι ένα σύνολο από διακριτά Στοιχεία (Items). 

 Το Στοιχειοσύνολο (Itemset) είναι ένα υποσύνολο του I και k-itemset είναι 

ένα Στοιχειοσύνολο με k στοιχεία. 

 𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑁} είναι ένα σύνολο από συναλλαγές  (transactions), όπου 

κάθε 𝑡𝑖 είναι ένα Itemset και ισχύει ότι T⊆I.  

 

Ορισμός ΧY: 

Ένας κανόνας συσχέτισης εκφράζεται με τη σχέση ΧY όπου X και Y είναι 

Στοιχειοσύνολα και ισχύει X⊆I, Y⊆I και X⋂Y=∅. 

- Το Χ ονομάζεται LHS (Left Hand Side) ή αλλιώς «προηγούμενο» του κανόνα 

- Το Y ονομάζεται RHS (Right Hand Side) ή αλλιώς «επακόλουθο» του κανόνα 

 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που καθιστούν έναν κανόνα σημαντικό είναι: 

 Ο κανόνας που προκύπτει να είναι εύκολα κατανοητός από τον άνθρωπο. 

 Ο κανόνας που προκύπτει να έχει ικανοποιητικό βαθμό βεβαιότητας. 

 Ο κανόνας που προκύπτει να είναι χρήσιμος και να προσδίδει επιπλέον 

πληροφορία και γνώση. 

Με τα μέτρα ενδιαφέροντος (interesting measures) καθορίζεται το πόσο σημαντικός 

και ενδιαφέρον είναι ένας κανόνας που προκύπτει από την εξόρυξη δεδομένων. Η 
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σημαντικότητα ενός κανόνα καθορίζεται μέσω δύο μετρικών στατιστικών 

μεταβλητών, Support και  Confidence.  

 

 Support (Υποστήριξη) ενός κανόνα συσχέτισης XΥ, αντιπροσωπεύει το 

ποσοστό των συναλλαγών που περιέχουν και το Χ και το Y στοιχειοσύνολο.  

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 =
𝜎(𝑋 ∪ 𝑌)

𝑁
  Σχέση 4.1 

όπου N είναι το σύνολο των δοσοληψιών. 

 

 Confidence (Εμπιστοσύνη) ενός κανόνα συσχέτισης ΧΥ, αποτελεί μια 

πιθανότητα υπό συνθήκη, P(Y|X), δηλαδή την πιθανότητα μια συναλλαγή που 

περιέχει το Χ να περιέχει επίσης και το Y. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝜎(𝑋 ∪ 𝑌)

𝜎(𝛸)
 Σχέση 4.2 

Με τον όρο Συχνό Στοιχειοσύνολο (Frequent Itemset) χαρακτηρίζονται σύνολα από 

Στοιχεία (Items) που εμφανίζονται συχνά μαζί σε ένα σύνολο συναλλαγών. Σε ένα 

Frequent Itemset το support είναι μεγαλύτερο από ένα ελάχιστο κατώφλι (min 

support threshold) το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. 

 

Ένα άλλο μέτρο ενός κανόνα συσχέτισης είναι το lift (μετάφραση) και εκφράζει τη 

συσχέτιση μεταξύ δύο γεγονότων.  

 

Το μέτρο lift εκφράζει την αναλογία του παρατηρούμενου support προς το 

αναμενόμενο, αν τα στοιχειοσύνολα X και Y ήταν ανεξάρτητα. Αν το μέτρο lift ενός 

κανόνα συσχέτισης ισούται με ένα (lift =1) σημαίνει ότι τα στοιχειοσύνολα X και Y 

είναι ασυσχέτιστα. Όταν δύο στοιχειοσύνολα είναι ασυσχέτιστα, δεν μπορεί να 

εξαχθεί κάποιος κανόνας ο οποίος να συμπεριλαμβάνει τα δύο αυτά γεγονότα. Αν η 

τιμή του μέτρου lift είναι μεγαλύτερου του ενός (lift>1) τότε μπορούμε να 

γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο συσχετίζονται μεταξύ τους τα δύο γεγονότα.  Όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή του lift,  τόσο πιο πιθανό είναι η ύπαρξη και του X και του Y  
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ταυτόχρονα σε μία συναλλαγή να μη συμβαίνει τυχαία αλλά εξαιτίας κάποιας 

συσχέτισης μεταξύ τους. (Han, et al., 2012) 

 

𝑙𝑖𝑓𝑡(𝑋, 𝑌) =
𝑃(𝑋 ∪ 𝑌)

𝑃(𝛸)𝑃(𝑌)
 Σχέση 4.3 

  

 

Ερμηνεία μέτρων ενδιαφέροντος 

 Μικρή τιμή του μέτρου support σημαίνει ότι ο κανόνας έχει μικρό 

ενδιαφέρον, καθώς αφορά σε ένα μικρό αριθμό συναλλαγών 

 Με τη βοήθεια του μέτρου support μπορεί να εξαιρεθούν κανόνες με μικρό 

ενδιαφέρον 

 Ένας κανόνας με μικρό support, υπάρχει πιθανότητα να εμφανίζεται τυχαία. 

 Το μέτρο confidence μετρά την αξιοπιστία 

 Όσο μεγαλύτερο είναι το μέτρο του confidence, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα εμφάνισης του στοιχειοσυνόλου Y σε κανόνα που περιέχει το 

στοιχειοσύνολο X  

 Κανόνες που προέρχονται από το ίδιο στοιχειοσύνολο, έχουν το ίδιο  support 

 

Οι κανόνες συσχέτισης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Chung, 2003): 

 

1. Boolean κανόνες συσχέτισης: Αναφέρεται στην ύπαρξη ή μη ενός 

αντικειμένου σε έναν κανόνα συσχέτισης. Για παράδειγμα αν ένας πελάτης Χ 

αγοράσει έναν υπολογιστή, θα αγοράσει και λογισμικό Antivirus.  

Buys (Computer) Buys (Antivirus Software) Κανόνας 4.1 

2. Ποσοτικοί κανόνες συσχέτισης: Περιγράφουν συσχετίσεις μεταξύ ποσοτικών 

αντικειμένων. Για παράδειγμα στον επόμενο κανόνα η ηλικία και το εισόδημα 

εκφράζουν ένα διάστημα τιμών και δεν έχουν μόνο μία τιμή.  

 

Age (25-30) ^ Income (15.000-30.000)  Buys (car) 

 

Κανόνας 4.2 
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3. Κανόνες συσχέτισης μονής ή πολλών διαστάσεων: Διαχωρίζονται με βάση 

τον αριθμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνουν. Για παράδειγμα ο Κανόνας 4.1 

αναφέρεται μόνο στην ιδιότητα “Buys” και είναι μονής διάστασης. 

Αντίστοιχα ο Κανόνας 4.2 αναφέρεται σε περισσότερες ιδιότητες (“Age”, 

“Income”, “Buys”) και είναι πολλών διαστάσεων. 

4. Κανόνες συσχέτισης επιπέδου: Προκύπτουν από την ύπαρξη ιεραρχικών 

επιπέδων ενός Item. Για παράδειγμα για την ιδιότητα ηλικία μπορεί να 

προκύψουν διαφορετικοί κανόνες συσχέτισης για κάθε ηλικιακό διαστήματα 

τιμών . 

Εύρεση κανόνων συσχέτισης 

Το πρόβλημα της εύρεσης κανόνων συσχέτισης εστιάζεται στην εύρεση όλων των 

κανόνων που έχουν μία καθορισμένη από το χρήστη ελάχιστη τιμή support και 

confidence. Χρησιμοποιώντας για είσοδο ένα σύνολο από T συναλλαγές, 

λαμβάνονται σαν έξοδος όλοι οι κανόνες που έχουν support μεγαλύτερο από ένα 

κατώφλι (min_support) και confidence support μεγαλύτερο από ένα κατώφλι 

(min_confidence). Οι τιμές των κατωφλίων έχουν οριστεί εκ των προτέρων. 

 

Για την εύρεση κανόνων συσχέτισης ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1. Παράγονται όλοι οι πιθανοί κανόνες συσχέτισης 

2. Υπολογίζεται το support και το confidence για κάθε έναν κανόνα που έχει 

παραχθεί 

3. Εξαιρούνται οι κανόνες με μικρότερο support και confidence από τα 

κατώφλια min_support και min_confidence που έχουν οριστεί 

 

Αν υπάρχουν n διαφορετικά στοιχεία (Items) τότε ισχύει ότι: 

 Ο συνολικός αριθμός στοιχειοσυνόλων θα είναι 2
n
 

 Ο συνολικός αριθμός των πιθανών κανόνων συσχέτισης είναι: 3
n
 -

 
2

n+1
+1 
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4.2.1. Αλγόριθμος Apriori 

 

Ο Apriori προτάθηκε από τους R. Agrawal και R. Srikant το 1994 και αποτελεί έναν 

από τους πιο ευρέως διαδεδομένους αλγόριθμους εύρεσης Boolean κανόνων 

συσχέτισης, μέσω της εξόρυξης συχνών στοιχειοσυνόλων (Agrawal & Srikant, 1994). 

Βασική αρχή του Apriori είναι ότι όλα τα υποσύνολα ενός Συχνού Στοιχειοσυνόλου 

(Frequent Itemset) είναι επίσης συχνά. Για παράδειγμα αν ένα στοιχειοσύνολο {AB} 

είναι συχνό τότε τα υποσύνολα {Α} και {Β} είναι επίσης συχνά.  

Η αρχή αυτή προκύπτει από την εξής ιδιότητα του μέτρου ενδιαφέροντος support: 

 

∀𝑋, 𝑌: (𝛸 ⊆ 𝛶) → 𝑠(𝑋) ≥ 𝑠(𝑌)  Σχέση 4.4 

Δηλαδή, το Support ενός στοιχειοσυνόλου είναι μικρότερο ή ίσο του support ενός 

οποιουδήποτε υποσυνόλου του. Αντίστοιχα αν ένα υποσύνολο δεν είναι συχνό, τότε 

όλα τα υπερσύνολά του δεν είναι συχνά. Για παράδειγμα αν το {Α} στοιχειοσύνολο 

δεν είναι συχνό, τότε ούτε το {Α,Β} θα είναι συχνό. 

 

Έστω ότι έχουμε μια βάση δεδομένων με N συναλλαγές. Για να εξάγουμε κανόνες 

συσχέτισης αρχικά βρίσκουμε τα Συχνά Στοιχειοσύνολα με τη χρήση του Apriori. 

Θέτουμε ένα κατώφλι υποστήριξης (min_sup) και ένα κατώφλι εμπιστοσύνης 

(min_conf) ώστε να εξάγουμε κανόνες συσχέτισης που είναι σημαντικοί. 

 

Αρχικά, διατρέχοντας τη βάση δεδομένων δημιουργείται το σύνολο των υποψηφίων 

1-Itemsets, C1. Από αυτά όσα ικανοποιούν τον περιορισμό του min_sup αποτελούν το 

σύνολο L1 των συχνών 1-Itemsets. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου 

καθοριστεί ένα σύνολο Lk με Συχνά Στοιχειοσύνολα μεγέθους k (k-Itemsets). Η 

επαναληπτική αυτή διαδικασία σταματά στο Lk, αν δεν υπάρχει κάποιο k+1-Itemset 

που να ικανοποιεί τον περιορισμό min_sup. 

 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, ο αλγόριθμος Apriori βασίζεται σε δύο βήματα που 

εφαρμόζονται σε κάθε επανάληψη, το βήμα Συνένωσης (Join step) και το βήμα 

Κλαδέματος (Pruning step). Κατά επέκταση το Lk προκύπτει αφού εφαρμοστεί αρχικά 



77 
  

το βήμα συνένωσης στα σύνολα Lk-1 και Lk-1 και στη συνέχεια το βήμα κλαδέματος 

στο σύνολο που θα προκύψει. 

 

1. Join Step: Στο βήμα αυτό προκύπτει το σύνολο Ck των υποψήφιων 

στοιχειοσυνόλων, από τη συνένωση του Lk-1 με τον εαυτό του. 

2. Pruning Step: Από το σύνολο Ck υπολογίζεται το support του κάθε k-

στοιχειοσυνόλου και απορρίπτονται τα k-στοιχειοσύνολα των οποίων το 

support δεν ικανοποιεί τον περιορισμό του min_sup (support < min_sup). 

Έτσι προκύπτει το σύνολο Lk όλων των frequent itemset.  

 

4.2.2. Ψευδοκώδικας του αλγορίθμου Apriori 

 

Join Step: Το σύνολο Ck προκύπτει από την ένωση του συνόλου Lk-1 με τον εαυτό του 

Prune Step: Κάθε (k-1)-Itemset που δεν είναι συχνό, δε μπορεί να είναι υποσύνολο 

ενός συχνού k-Itemset. (Han, et al., 2012) 

Είσοδος:  

o D, a database of transactions. 

o min_sup: the minimum support count threshold. 

Έξοδος: 

o L, frequent itemsets in D. 

 

Method: 

1. L1 : find frequent 1-itemsets (D); 

2. for (k=2; Lk-1≠∅; k++) 

3. { Ck = Apriori_gen(Lk-1);  

4.    for each transaction t ∈D {//scan D for counts 

5.           Ct = subset (Ck,t); // get the subsets of t that are candidates 

6.           for each candidate c ∈ Ct 

7.                    c.count ++;  } 

8.    Lk= {c ∈ Ck|c.count>min_sup}  } 

9. Return L=∪kLk; 

Procedure Apriori_gen (Lk-1: frequent (k-1)-itemsets); 

1. for each itemset l1∈ Lk-1 

2.     for each itemset l2∈ Lk-1 

3.         If ( l1[1] = l1 [1]) ^ ( l1[2] =  l2[2]) ^ … ^ ( l1[k-1] =  l2[k-1]) then { 
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4.             c = l1 join l2; // join step, generate candidates 

5.             If has_infrequent_subset (c, Lk-1) then 

6.                   delete c;  //prune step, remove unfrequent candidate 

7.             else add c to Ck;  } 

8.    Return Ck; 

Procedure has_infrequent_subset (c:candidate k-itemset; Lk-1; frequent (k-1)-

itemsets; // use prior knowledge 

1. for each (k-1)-subset s of c 

2.      if s ∉ Lk-1 then 

3.          return TRUE; 

4. return FALSE;    

 

 

4.3. Εφαρμογή Association Rule με χρήση λογισμικού WEKA 
 

Το  λογισμικό WEKA (Wekato Environment for knowledge Analysis), είναι ένα 

εργαλείο που περιέχει αλγόριθμους μηχανικής μάθησης,  γραμμένο σε JAVA και 

αποτελεί ένα open source software. Είναι μια εφαρμογή που περιέχει εργαλεία 

εξόρυξης δεδομένων. Αναπτύχθηκε στη Νέα Ζηλανδία, στο Πανεπιστήμιο Waikato. 

Περιέχει υλοποιημένες μεθόδους για: (University of Waikato, 2000) 

 Προεπεξεργασία δεδομένων 

 Ταξινόμηση 

 Συσταδοποίηση 

 Εύρεση Κανόνων Συσχέτισης 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επικεντρωθούμε στις υλοποιήσεις των 

αλγορίθμων που προσφέρει το πάνελ Associate. Το πάνελ Associate παρέχει 

πρόσβαση στην εκμάθηση κανόνων συσχετίσεων που επιχειρούν να προσδιορίσουν 

όλες τις σημαντικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών στα δεδομένα. 

 

Στην εφαρμογή WEKA εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο Apriori στα δεδομένα της 

εφαρμογής HelpMeVote 2015 για τη δημιουργία κανόνων συσχέτισης (Association 

Rules). Είναι απαραίτητο να οργανώσουμε τα δεδομένα σε αρχείο.arff για να 

τρέξουμε τον αλγόριθμο Apriori στο λογισμικό WEKA. 
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Από τις 40 μεταβλητές που εμπεριέχονται στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 

επιλέγουμε να εξάγουμε κανόνες με τις 34. Εξαιρούνται οι μεταβλητές: ep (εκλογική 

περιφέρεια), intersest (ενδιαφέρον για την πολιτική), pvote (ψήφος στις εκλογές 

2012), euvote (ψήφος στις εκλογές 2014), vote (ψήφος στις εκλογές 2015), conf 

(επίπεδο βεβαιότητας). Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επιλέχθηκε να 

συμπεριληφθούν οι μεταβλητές sex (φύλο), edu (μορφωτικό επίπεδο), age (ηλικιακή 

ομάδα). 

 

Για την εξαγωγή κανόνων το λογισμικό WEKA μας δίνει τη δυνατότητα να 

ορίσουμε: 

 lowerBoundMinSupport: Την ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει το μέτρο 

της υποστήριξης (support) 

 metricType: Ποια μετρική θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του 

κανόνα 

o Confidence 

o Lift 

o Leverage 

o Conviction 

 minMetric: Την ελάχιστη τιμή για την μετρική που επιλέχθηκε από τις 

παραπάνω  

 numRules: Τον αριθμό των κανόνων που επιθυμούμε να επιστραφεί 

 

Κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν δοκιμές θέτοντας διαφορετικές τιμές στα παραπάνω 

πεδία ώστε να αποφασιστεί ποιες τιμές πρέπει να τεθούν ώστε να εξαχθούν κανόνες 

που προσδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κρυφή και χρήσιμη πληροφορία. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δοκιμές που διεξήχθησαν στο λογισμικό 

Weka, θέτοντας διάφορες τιμές στα πεδία που μας δίνεται δυνατότητα να ορίσουμε. 
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Πίνακας 4.1 Εξαγωγή κανόνων με διάφορες μετρικές 

Α/Α min_support min_confidence Best rules found Max_confidence 

1 0,15 0,5 116 0,8 

2 0,16 0,5 99 0,8 

3 0,17 0,5 80 0,74 

4 0,18 0,5 63 0,74 

5 0,19 0,5 48 0,71 

6 0,20 0,5 32 0,71 

7 0,21 0,5 22 0,71 

8 0,22 0,5 17 0,71 

9 0,23 0,5 9 0,71 

10 0,24 0,5 8 0,71 

11 0,25 0,5 1 0,62 

12 0,26 0,5 0 - 

 

Στις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί στο λογισμικό Weka διαφοροποιούνται τις τιμές του 

min_support. Το min_confidence το αφήνουμε σταθερά στο 0,5 καθώς παρατηρούμε 

από δοκιμές ότι δεν πέφτει κάτω από αυτή την τιμή. 

 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το min_support μειώνονται οι κανόνες που 

εξάγονται (Εικόνα 4.1), όπως επίσης και το μέγιστο confidence (max_confidence) 

(Εικόνα 4.2). Αυτό είναι λογικό, καθώς όσο αυξάνουμε το κατώφλι του support, στην 

ουσία θέτουμε πιο αυστηρά κριτήρια και το λογισμικό εξάγει μικρότερο πλήθος 

κανόνων. 

Επίσης, φαίνεται ότι το μέγιστο support με βάση το οποίο μπορεί να εξαχθεί έστω και 

ένας κανόνας είναι ίσο με 0,25. Θέτοντας support από 0,26 και άνω δεν εξάγεται 

κανένας κανόνας συσχέτισης. Το σύνολο των δεδομένων που εξετάζουμε δεν πληροί 

τις προϋποθέσεις ώστε να εξάγει κανόνες συσχέτισης με support μεγαλύτερο από 

0,25.  

Τα παραπάνω, μπορούμε να τα δούμε και γραφικά στην Εικόνα 4.1 και στην Εικόνα 

4.2. 
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Εικόνα 4.1 Σχέση min_support και αριθμού κανόνων συσχέτισης 

 

Εικόνα 4.2 Σχέση min_support και max_confidence 

 

4.3.1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση των πιο σημαντικών κανόνων που 

προέκυψαν από την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης με τον αλγόριθμο Apriori, με τη 

χρήση του λογισμικού Weka. 

 

Για την εξαγωγή κανόνων έχουν υλοποιηθεί 12 εφαρμογές χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο Apriori αλλά θέτοντας διαφορετικές τιμές στα μέτρα ενδιαφέροντας 
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(support και confidence) (Πίνακας 4.1). Συνεπώς, οι τιμές των κατωφλίων support και 

confidence που χρησιμοποιήθηκαν, ορίστηκαν μέσω της διαδικασίας δοκιμών.  

 

Αυξάνεται σταδιακά το min_support, καθώς βασική επιδίωξη είναι οι κανόνες να 

έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο support. Μεγάλη τιμή του μέτρου support σημαίνει 

ότι ο κανόνας έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς αφορά ένα μεγάλο αριθμό 

συναλλαγών.  

 

Αρχικά, επιλέχθηκε να παρουσιαστούν οι κανόνες που εξήχθησαν από την 10
η
 δοκιμή 

καθώς αυτοί είναι οι πιο ισχυροί στο δείγμα μας, λόγο του σχετικά πιο υψηλού 

support και άρα αναμένεται να παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον. Οι τιμές που 

θέτουμε στα πεδία που μας δίνει δυνατότητα το λογισμικό, είναι οι εξής:  

 

 Μέγιστο αριθμό κανόνων που επιθυμούμε να εξαχθούν (Num Rules) = 150 

 Minimum Support = 0,24 

 Minimum Confidence = 0.5 

 

 

Εικόνα 4.3 Πληροφορίες που παρουσιάζει το Weka 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.3, η οποία προκύπτει από το λογισμικό Weka, 

εφαρμόστηκαν 16 επαναλήψεις στα δεδομένα μέχρι να βρεθούν οι καλύτεροι 

κανόνες. Ο αριθμός των κανόνων που εξάγονται με τα δεδομένα που θέτουμε στην 

εφαρμογή είναι 8 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2.  
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Στην Εικόνα 4.4 δίνεται ένα παράδειγμα ενός κανόνα έτσι όπως παρουσιάζεται στο 

πρόγραμμα Weka, και επεξηγείται ο τρόπος υπολογισμού των τιμών Support και 

Confidence.  

 

 

Εικόνα 4.4 Παράδειγμα κανόνα συσχέτισης όπως προκύπτει από το WEKA 

 

 Για τον υπολογισμό του Support διαιρούμε τη συχνότητα με την οποία 

εμφανίζεται ταυτόχρονα το γεγονός του αριστερού και του δεξιού μέλους του 

κανόνα (στο παράδειγμα είναι 133.049), με το μέγεθος του δείγματος που 

εξετάζουμε (Ν= 543.870). Το Support του κανόνα της Εικόνας 4.4 ισούται με 

24,45%. 

 

 Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του Confidence διαιρούμε τη συχνότητα με 

την οποία εμφανίζεται ταυτόχρονα το γεγονός του αριστερού και του δεξιού 

μέλους του κανόνα (133.049), με τη συχνότητα που εμφανίζεται μόνο το 

γεγονός στο αριστερό μέλος. (187.651 Το Confidence του κανόνα της Εικόνας 

4.2 ισούται με 70,9%. 

 

Οι Κανόνες με μεγάλο ενδιαφέρον που προκύπτουν είναι: 

Πίνακας 4.2 Κανόνες Συσχέτισης με support 0,24 

Α/Α Κανόνας Support Confidence 

1 

Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

=> Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 

συμφερόντων. (=Συμφωνώ απόλυτα) 

24,5%, 71% 

2 

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (= Συμφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται 

σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα)   

25% 64% 

3 
Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. (= Συμφωνώ απόλυτα)  => Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η 
24,5% 62% 
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εκκλησία από το κράτος. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

4 
Μορφωτικό επίπεδο = Τριτοβάθμια => Φύλο = Αρσενικό  

 
25,4%,  62% 

5 

Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. (= Συμφωνώ 

απόλυτα) => Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο 

θέμα της έκτρωσης. (= Συμφωνώ απόλυτα) 
24,5% 61% 

6 
Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. 

(= Συμφωνώ απόλυτα) =>  Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη 

μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

25% 60% 

7 

Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. 

(= Συμφωνώ απόλυτα) => Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά 

οφέλη. (= Συμφωνώ απόλυτα) [Support =24,5%, Confidence =59%] 

 

24,5% 59% 

8 Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) => Φύλο = Αρσενικό  
24,6% 55% 

 

Στην Eικόνα 4.5 παρουσιάζονται οι 8 κανόνες έτσι όπως εμφανίζονται στο λογισμικό 

Weka. 

 

Εικόνα 4.5 Κανόνες με support 0,24 όπως εμφανίζονται στο Weka 

 

Από τους κανόνες που προκύπτουν παρατηρούμε ότι: 

1. Ο πρώτος κανόνας ανήκει στις ομάδες μεταβλητών που αφορούν τη «Στάση 

χώρας προς Ε.Ε. και Διαχείριση Χρέους» – και την «Ταξική Ανισότητα», 

όπως προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση 

2. Ο δεύτερος και ο έβδομος κανόνας ανήκει στην ομάδα μεταβλητών που 

αφορά την «Ταξική Ανισότητα», όπως προέκυψαν από την παραγοντική 

ανάλυση. Παρατηρούμε ότι οι δύο αυτοί κανόνες είναι αντίστροφοι μεταξύ 

τους, δηλαδή γίνεται αντιμετάθεση του αριστερού με του δεξιού μέρους του 

κανόνα. 
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3. Ο τρίτος και ο πέμπτος κανόνας ανήκει στις ομάδες μεταβλητών «Δικαίωμα 

έκτρωσης» και «Διαχωρισμός κράτους -  εκκλησίας». Παρατηρούμε ότι οι 

δύο αυτοί κανόνες είναι αντίστροφοι μεταξύ τους, δηλαδή γίνεται 

αντιμετάθεση του αριστερού με του δεξιού μέρους του κανόνα. 

4. Ο έκτος κανόνας στην ομάδα μεταβλητών που αφορά την «Ταξική Ανισότητα», 

όπως προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. 

5. Ο τέταρτος και ο όγδοος κανόνας δεν προσδίδουν κάποια πληροφορία. 

 

Παρατηρούμε ότι οι παραπάνω κανόνες δεν βοηθούν στην εξαγωγή αξιόλογων 

συμπερασμάτων. Για αυτό το λόγο επιλέγουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε 

τους κανόνες που εξάγονται με ένα μικρότερο support. Μειώνοντας το support 

αυξάνονται οι κανόνες που εξάγονται. 

 

Έτσι επιλέγουμε να μελετήσουμε τους κανόνες που προκύπτουν από την 6
η
 δοκιμή. 

Οι τιμές που θέτουμε στα πεδία που μας δίνει δυνατότητα το λογισμικό, είναι οι εξής:  

 

 Μέγιστο αριθμό κανόνων που επιθυμούμε να εξαχθούν (Num Rules) = 150 

 Minimum Support = 0,20 

 Minimum Confidence = 0.5 

 

 

Εικόνα 4.6 Πληροφορίες που παρουσιάζει το Weka 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.5, η οποία προκύπτει από το λογισμικό Weka, 

εφαρμόστηκαν 16 επαναλήψεις στα δεδομένα μέχρι να βρεθούν οι καλύτεροι κανόνες 

που να συμφωνούν με τα κριτήρια που τέθηκαν. Ο αριθμός των κανόνων που 
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εξάγονται με τα δεδομένα που θέτουμε στην εφαρμογή είναι 32 και στον Πίνακα 4.3 

παρουσιάζονται αυτοί με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

 

Πίνακας 4.3 Κανόνες Συσχέτισης με support 0,20 

Α/Α Κανόνας Support Confidence 

1 

#6 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (= Συμφωνώ 

απόλυτα) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της 

ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

20,78% 60% 

2 
#9 Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αντί εκτός. (= Συμφωνώ απόλυτα) => Φύλο (= Αρσενικό) 
20,45% 58% 

3 
#11 Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. => Φύλο( 

= Αρσενικό) 
22,9% 57% 

4 
#12 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. (= Συμφωνώ απόλυτα) => Φύλο( = Θηλυκό) 22,6% 57% 

5 

#19 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. (= Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη 

μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

21,5% 54% 

6 
#19 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. (= Συμφωνώ) =>Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη 

μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

21,5% 54% 

7 

#23 Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα 

λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. (= Συμφωνώ) 

=>Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας 

των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

22,4% 53% 

8 

#24 Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. (= 

Συμφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς 

όφελος των συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

21,1% 52% 

9 

#25. Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα 

έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. (= Συμφωνώ) =>Πρέπει να είναι 

δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (= Συμφωνώ) 

21% 52% 

10 
#26. Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-

κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (= Συμφωνώ) =>Η 
21,5% 52% 
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κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. 

11 

#27. Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας 

των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ απόλυτα) => Πρέπει να διαχωριστεί 

πλήρως η εκκλησία από το κράτος. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

20,2% 52% 

12 

#28. Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 

συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα) =>Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως 

η εκκλησία από το κράτος. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

21,1% 51% 

13 

#29. Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. (= 

Συμφωνώ απόλυτα) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη 

μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

20,2% 50% 

14 

#30. Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (= Συμφωνώ) => 

Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό πολίτη παρά 

από έναν έμπειρο πολιτικό. (= Συμφωνώ) 

22,3% 50% 

15 

#32. Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-

κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (= Συμφωνώ) => Η 

μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει 

θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. (= Συμφωνώ)   

20.8% 50% 
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Στην Eικόνα 4.8 παρουσιάζονται οι 32 κανόνες έτσι όπως εμφανίζονται στο λογισμικό 

Weka. 

 

Εικόνα 4.7 Κανόνες με support 0,20 όπως εμφανίζονται στο Weka 

 

Επιπλέον, παρουσιάζονται κάποιοι κανόνες οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον από 

την 4
η
 δοκιμή με ελάχιστο support 0,18. Ο αριθμός των κανόνων που εξάγονται με τα 

δεδομένα που θέτουμε στην εφαρμογή είναι 63 και στον Πίνακα 4.4. παρουσιάζονται 

οι πιο σημαντικοί κανόνες που δεν έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Οι τιμές που θέτουμε στα πεδία που μας δίνει δυνατότητα το λογισμικό, είναι οι εξής:  

 

 Μέγιστο αριθμό κανόνων που επιθυμούμε να εξαχθούν (Num Rules) = 150 

 Minimum Support = 0,18 

 Minimum Confidence = 0.5 
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Εικόνα 4.8 Πληροφορίες που παρουσιάζει το Weka 

 

Πίνακας 4.4 Κανόνες Συσχέτισης με support 0,18 

Α/Α Κανόνας Support Confidence 

1 

#1 Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει η 

Ελλάδα. (= Διαφωνώ απόλυτα) => Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά 

οφέλη. (= Συμφωνώ απόλυτα 

18,8% 74% 

2 

#2 Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει η 

Ελλάδα. (= Διαφωνώ απόλυτα) =>Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς 

όφελος των συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα)    

18,4 72% 

3 

#3 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (=Συμφωνώ απόλυτα) => 

Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. (= 

Συμφωνώ απόλυτα)  

24,5 71% 

4 

#4 Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν οι πολίτες και 

όχι οι πολιτικοί. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται 

σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα)  

19,3% 69% 

5 

#5 Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των 

διαδηλώσεων. (=Διαφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα 

προς όφελος των συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

19% 68% 

6 

#6 Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα 

προς όφελος των συμφερόντων.  (= Συμφωνώ απόλυτα) 

25% 64% 
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7 

#9 Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει 

εδώ και πολύ καιρό. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Είναι προτιμότερο για την 

Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός. (= Συμφωνώ 

απόλυτα)  

18,4% 63% 

8 

#10 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία 

από το κράτος. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

24,5% 62% 

9 

#14 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (=Συμφωνώ απόλυτα) => 

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

20,8% 60% 

10 

#23 Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες 

μορφές ευέλικτης εργασίας. (=Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει 

μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

18,7% 55% 

11 

#31 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. (=Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση 

της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ)  

21,5% 54% 

12 

#39 Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα καταστολής για 

την προστασία της περιουσίας των πολιτών. (=Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση 

πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= 

Συμφωνώ)  

18,6% 53% 

13 

#40 Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν οι πολίτες και 

όχι οι πολιτικοί. (=Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη 

μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

19,4% 53% 

14 

#42 Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει 

θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. (=Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει 

να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ)  

22,3% 53% 

15 

#43 Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αντί εκτός. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Πολλά από όσα προβλέπονται στα 

Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. (= Συμφωνώ 

απόλυτα)  

18,4% 53% 

16 

#45 Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. (=Συμφωνώ 

απόλυτα) =>Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 

συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

21% 52% 

17 

#46 Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει 

εδώ και πολύ καιρό. (=Συμφωνώ) => Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν 

μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (= 

20% 52% 
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Συμφωνώ) 

18 

#47 Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (= Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να 

λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

21,5% 52% 

19 

#49 Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (= Συμφωνώ απόλυτα) => Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η 

εκκλησία από το κράτος. (= Συμφωνώ απόλυτα)  

20,2% 52% 

20 

#50 Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει 

εδώ και πολύ καιρό. (= Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για 

τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων.  (= Συμφωνώ) 

19,7% 52% 

21 

#51 Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να υποστούν πιο σκληρές 

ποινές (= Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της 

ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ)  

19,2% 51% 

22 

#52 Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η οικονομική κρίση το 

Μνημόνιο (= Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση 

της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

18,8% 51% 

23 

#55 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της 

έκτρωσης. (= Συμφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα 

προς όφελος των συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα)  

19,9% 50% 

24 

#56 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (= Συμφωνώ) ==> Η 

μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει θετικά για 

την ανάπτυξη της οικονομίας. (= Συμφωνώ)  

18,1% 50% 

25 

#60 Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (= Συμφωνώ) => Η μείωση της φορολογίας 

των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της 

οικονομίας. (= Συμφωνώ) 

20,7% 50% 

26 

#61 Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. (= 

Συμφωνώ) => Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα 

λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. (= Συμφωνώ) 

19,5% 50% 

27 

#62 Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει 

εδώ και πολύ καιρό. (= Συμφωνώ) => Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων 

επιχειρήσεων θα λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας. (= 

Συμφωνώ) 

19,2% 50% 
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4.4. Συμπεράσματα 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, με τη βοήθεια της εφαρμογής WEKA εφαρμόζεται ο 

αλγόριθμος Apriori στα δεδομένα της εφαρμογής HelpMeVote 2015 για τη 

δημιουργία κανόνων συσχέτισης (Association Rules). Από τις 40 μεταβλητές που 

εμπεριέχονται στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο επιλέγουμε να εξάγουμε κανόνες με 

τις 34 που κρίθηκαν πιο σημαντικές για την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν διάφορες δοκιμές θέτοντας διαφορετικές τιμές στα 

μέτρα ενδιαφέροντος, ώστε να αποφασιστεί ποιες τιμές πρέπει να τεθούν ώστε να 

εξαχθούν κανόνες που προσδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κρυφή και χρήσιμη 

πληροφορία. 

Σύμφωνα με τις διάφορες εφαρμογές που υλοποιήθηκαν συμπεραίνουμε ότι όσο 

αυξάνεται το min_support μειώνονται οι κανόνες που εξάγονται, όπως επίσης και το 

μέγιστο confidence (max_confidence). Αυτό είναι λογικό, καθώς όσο αυξάνουμε το 

κατώφλι του support, στην ουσία θέτουμε πιο αυστηρά κριτήρια και το λογισμικό 

εξάγει μικρότερο πλήθος κανόνων (Εικόνα 4.1 και Εικόνα 4.2) 

Ένα ακόμη συμπέρασμα που προκύπτει από την εξαγωγή κανόνων συσχέτισης είναι 

ότι προκύπτουν συσχετίσεις που ανταποκρίνονται στη λογική. Δεν εξάγονται 

συσχετίσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, φαίνεται οι 

συσχετίσεις να ακολουθούν και πάλι τις δύο κύριες διαστάσεις, που αντικατοπτρίζουν 

τις βασικές αξίες των πολιτών, στις οποίες είναι δομημένες οι ερωτήσεις 

(Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός και Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός). 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι από την εξαγωγή κανόνων δεν 

καταλήγουμε σε αξιόλογα συμπεράσματα από τις συσχετίσεις που προκύπτουν από 

τα δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία και το φύλο. 

Παράδειγμα τέτοιων κανόνων που εμπεριέχουν δημογραφικά στοιχεία αλλά δεν είναι 

δυνατόν να προκύψει κάποια διαπίστωση είναι οι εξής: 

o Μορφωτικό επίπεδο = Τριτοβάθμια => Φύλο = Αρσενικό  

o Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) => Φύλο = Αρσενικό 
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Επιπλέον, παρατηρούμε ότι από τις τρεις εφαρμογές που παρουσιάζονται ένας 

αριθμός κανόνων συσχέτισης που προκύπτει, εμφανίζεται κοινός και στις τρεις με 

διαφορετικές τιμές στα μέτρα ενδιαφέροντος (support και confidence).  
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5. Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα  

5.1. Συμπεράσματα 
 

Από το δείγμα των 543.870 των ερωτηθέντων του ερωτηματολογίου HelpMeVote 

2015 που έχουμε στη διάθεσή μας και σύμφωνα με την  Περιγραφική Στατιστική 

Ανάλυση που έγινε, τα κυριότερα ευρήματα είναι τα εξής: 

 

 Τα ποσοστά εύρους ηλικίας φαίνονται στον Πίνακα 5.1. 

Συμπεραίνουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλικίας κάτω των 18 ετών, όπως επίσης 

και άνω των 64 απάντησαν το ερωτηματολόγιο. Το μικρό ποσοστό που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο και είναι ηλικίας κάτω των 18 δικαιολογείται καθώς άτομα κάτω 

των 18 δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης, το μικρό ποσοστό ηλικίας άνω των 64 

δικαιολογείται καθώς η εφαρμογή είναι διαδικτυακή και άτομα μεγάλης ηλικίας δεν 

είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Η μεγαλύτερη πληροφορία που μπορεί να μας 

δώσει η έρευνα για την εκλογική συμπεριφορά των ερωτηθέντων εξάγεται από άτομα 

ηλικίας μεταξύ 25-50 ετών. 

 

Πίνακας 5.1 Τα ποσοστά εύρους ηλικίας 

 

 

 Οι άνδρες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αποτελούν το 62,1% των 

ερωτηθέντων και είναι περισσότεροι από τις γυναίκες που καλύπτουν το 37,1% 

των ερωτηθέντων. 

 

 Οι προτάσεις του ερωτηματολογίου στις οποίες υπάρχει απόλυτη συμφωνία σε 

μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι: 

 

o Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 

συμφερόντων. (42,1%) 

o Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. 

(40,8%) 

<18 18-24 25-34 35-49 50-64 >64 

2,1% 16,8% 27,4% 33,1% 16,8% 3,6% 
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o Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα 

της έκτρωσης. (40.1%) 

o Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας 

των εισοδημάτων. (39,6%) 

o Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αντί εκτός. (35,5%) 

 

 Οι προτάσεις του ερωτηματολογίου στις οποίες υπάρχει απόλυτη διαφωνία σε 

μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι: 

o Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των 

διαδηλώσεων. (28,4%) 

o Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην 

χρεοκοπήσει  η Ελλάδα. (25,9%) 

o Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια 

νόμου. (24,7%) 

o Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετούν 

τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. (21,9%) 

 

 Οι προτάσεις του ερωτηματολογίου στις οποίες υπάρχει αποχή σε μεγάλο 

ποσοστό των ερωτηθέντων 

o Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες 

αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής. (3,7%) 

o Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε δικό 

της νόμισμα αντί του ευρώ. (2,5%) 

o Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει  

η Ελλάδα. (2,5%) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζοντα τα βασικά συμπεράσματα που εξάγοντα από τις δύο 

εφαρμογές της ΠΑ και παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.4 (Εφαρμογή ΠΑ). 

Εφαρμόζοντας την ΠΑ με τη μέθοδο των Κυρίων Συνιστωσών στον πίνακα 

συσχετίσεων και διαφοροποιώντας το κατώτατο όριο της ιδιοτιμής (Initial 

Eigenvalue), παρατηρούμε ότι καταλήγουμε σε εξαγωγή διαφορετικού αριθμού 
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παραγόντων κάθε φορά. Συγκεκριμένα, όταν ορίσαμε τις ιδιοτιμές να είναι 

μεγαλύτερες του 1 (Initial Eigenvalues>1) ερμηνεύσαμε το 48,8% της συνολικής 

μεταβλητότητας, ενώ ορίζοντας τις ιδιοτιμές να είναι μεγαλύτερες του 0,7 

ερμηνεύσαμε το 70% της συνολικής μεταβλητότητας. Είναι εμφανές ότι το ποσοστό 

της συνολικής μεταβλητότητας στη δεύτερη  εφαρμογή αυξήθηκε σημαντικά σε 

σχέση με αυτό της πρώτης. Έτσι έγινε κατανοητό ποιες μεταβλητές επιβαρύνουν τον 

κάθε παράγοντα. 

 

Πίνακας 5.2 Παράγοντες που προκύπτουν από τις εφαρμογές της ΠΑ 

 Α΄ Εφαρμογή ΠΑ Β΄ Εφαρμογή ΠΑ 

Παρά-

γοντας 
Τίτλος Διακύμ. Τίτλος Διακύμ. 

F1 
Στάση χώρας προς Ε.Ε. και 

Διαχείριση Χρέους 

17,19% Στάση χώρας προς Ε.Ε. & 

Διαχείριση Χρέους 

11,75% 

F2 Μετανάστευση και δημόσια τάξη 
31,72% Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Μεταναστών στη Χώρα 

20,47% 

F3 Ελεύθερη αγορά και ιδιωτικός τομέας 

38,97% Παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και Ιδιωτικός 

Τομέας 

27,25% 

F4 Ταξική Ανισότητα 
44,2% Κατασταλτικά μέτρα 

προστασίας πολιτών 

32,32% 

F5 
Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές 

αποφάσεις της χώρας 

48,7% 
Πολιτική Εκπροσώπηση 

37,3% 

F6  
 Ατομικές ελευθερίες και 

δικαιώματα 

42,15% 

F7   Ταξική Ανισότητα 46,66% 

F8  
 Μνημόνιο και Οικονομική 

Κρίση 

51,1% 

F9   Δικαίωμα έκτρωσης 55,4% 

F10   Τήρηση νόμων 59,54% 

F11  

 Αμυντικές δαπάνες και 

διαχωρισμός κράτους -  

εκκλησίας 

63,41% 

F12  
 Φορολογία μεγάλων 

επιχειρήσεων 

66,76% 

F13  
 Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές 

αποφάσεις της χώρας 

69,98% 

 

Από την εφαρμογή των δύο ΠΑ καταλήξαμε στους παράγοντες του Πίνακα 5.2 τους 

οποίους και τους ονομάσαμε με τέτοιοι τρόπο ώστε ο κάθε ένας να ανταποκρίνονται 



97 
  

όσο το δυνατόν καλύτερα στις μεταβλητές που τον επιβαρύνουν. Παρατηρούμε ότι 

κάποιοι παράγοντες είναι κοινοί και στις δύο εφαρμογές. 

 

Από τα αποτελέσματα των εφαρμογών της ΠΑ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

παράγοντες που προκύπτουν έχουν άμεση σχέση με τους εκλογικούς άξονες του 

πολιτικού χάρτη της εφαρμογής HelpMeVote. Οι άξονες καθορίζουν δύο κύριες 

διαστάσεις, που αντικατοπτρίζουν τις βασικές αξίες των πολιτών. Παρατηρούμε ότι 

οι διαστάσεις των αξόνων του πολιτικού χάρτη HelpMeVote 2015 

(Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός και Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός), μπορούν να 

διακριθούν και στους παράγοντες οι οποίοι προέκυψαν από την ΠΑ. 

 

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω στον Πίνακα 3.13 παρουσιάζεται μία αντιστοιχία των 

Παραγόντων που έχουν προκύψει και των 2 διαστάσεων των αξόνων του πολιτικού 

χάρτη HelpMeVote 2015. 

 

Πίνακας 5.3 Σχέση Παραγόντων Β’ Εφαρμογής με Άξονες Πολιτικού Χάρτη 

 

 

Παράγοντας Τίτλος 
Διαστάσεων αξόνων πολιτικού 

χάρτη 

F1 Στάση χώρας προς Ε.Ε. και Διαχείριση 

Χρέους 

Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 

F2 Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών 

στη Χώρα 

Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F3 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και 

Ιδιωτικός Τομέας 

Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F4 Κατασταλτικά μέτρα προστασίας πολιτών Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F5 Πολιτική Εκπροσώπηση Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F6 Ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F7 Ταξική Ανισότητα Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F8 Μνημόνιο και Οικονομική Κρίση Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 

F9 Δικαίωμα έκτρωσης Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F10 Τήρηση νόμων Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F11 Αμυντικές δαπάνες και διαχωρισμός 

κράτους -  εκκλησίας 

Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός 

F12 Φορολογία μεγάλων επιχειρήσεων Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 

F13 Επιρροή Ε.Ε. στις πολιτικές αποφάσεις 

της χώρας 

Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός 
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Συμπερασματικά, μέσα από τη διαδικασία της ΠΑ στα δεδομένα της διαδικτυακής 

εφαρμογής HelpMeVote 2015, αναδείχτηκαν νέοι παράγοντες που μπορούν να 

προσθέσουν ουσιαστικές πληροφορίες που είναι σημαντικές για την εξαγωγή των 

τελικών συμπερασμάτων. Μειώνεται σημαντικά ο όγκος των δεδομένων διατηρώντας 

όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία. Τα παραπάνω οδηγούν στην κατανόηση 

της δομής του  συνόλου των μεταβλητών της εφαρμογής HelpMeVote 2015. 

 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της Παραγοντικής οι 31 μεταβλητές με τις οποίες 

ξεκινήσαμε, ομαδοποιήθηκαν με την πρώτη εφαρμογή σε πέντε και με τη δεύτερη σε 

δεκατρείς παράγοντες. Οι παράγοντες που εξάγαμε από τη δεύτερη εφαρμογή, έχουν 

διατηρήσει μεγάλο ποσοστό της πληροφορίας των αρχικών μεταβλητών. Με αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατόν να απλοποιηθεί ιδιαίτερα το έργο των ερευνητών. Καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι το αρχικό πρόβλημα έχει απλουστευθεί κατά ένα σημαντικό 

βαθμό και δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω χρήση και ανάλυση. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά συμπεράσματα που εξάγοντα από την 

εφαρμογή της τεχνικής των κανόνων συσχέτισης της Ενότητας 4.3 (Εφαρμογή 

Association Rule με χρήση λογισμικού WEKA). 

 

Εφαρμόζεται η τεχνική των κανόνων συσχέτισης στα δεδομένα HelpMeVote 2015 με 

σκοπό να εξαχθεί ενδιαφέρουσα, μη προφανής και χρήσιμη πληροφορία. Από τις 40 

μεταβλητές που εμπεριέχονται στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο επιλέγουμε να 

εξάγουμε κανόνες με τις 34 που κρίθηκαν πιο σημαντικές για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

 

Εφαρμόστηκε η τεχνική με διάφορες δοκιμές θέτοντας διαφορετικές τιμές στα μέτρα 

ενδιαφέροντος, ώστε να εξαχθούν κανόνες που προσδίδουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο κρυφή και χρήσιμη πληροφορία. 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το min_support μειώνονται οι κανόνες που 

εξάγονται όπως επίσης και το μέγιστο confidence (max_confidence). Αυτό είναι 

αναμενόμενο, καθώς όσο αυξάνουμε το κατώφλι του support, θέτουμε πιο αυστηρά 

κριτήρια και το λογισμικό εξάγει μικρότερο πλήθος κανόνων. 
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Στις δοκιμές που εφαρμόστηκαν, αυξάνεται σταδιακά το min_support, καθώς βασική 

επιδίωξη είναι οι κανόνες να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο support. Μεγάλη τιμή 

του μέτρου support σημαίνει ότι ο κανόνας έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς αφορά 

ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών.  

 

Σε γενικές γραμμές οι κανόνες συσχέτισης που προκύπτουν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα και ακολουθούν τις δύο κύριες διαστάσεις, που αντικατοπτρίζουν τις 

βασικές αξίες των πολιτών, στις οποίες είναι δομημένες οι ερωτήσεις 

(Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός και Ευρωπαϊσμός/Αντιευρωπαϊσμός). 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι από την εξαγωγή κανόνων δεν 

καταλήγουμε σε αξιόλογα συμπεράσματα από τις συσχετίσεις που προκύπτουν από 

τα δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία και το φύλο. 

Παράδειγμα τέτοιων κανόνων που εμπεριέχουν δημογραφικά στοιχεία αλλά δεν είναι 

δυνατόν να προκύψει κάποια διαπίστωση είναι οι εξής: 

o Μορφωτικό επίπεδο = Τριτοβάθμια => Φύλο = Αρσενικό  

o Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των 

εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) => Φύλο = Αρσενικό 

Επιπλέον συμπεραίνουμε ότι, από τις τρεις εφαρμογές που παρουσιάζονται 

παρατηρούμε ένας αριθμός κανόνων συσχέτισης που προκύπτει εμφανίζεται κοινός 

και στις τρεις με διαφορετικές τιμές στα μέτρα ενδιαφέροντος (support και 

confidence). 

 

Από τους κανόνες που προκύπτουν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν οι παρακάτω: 

 

 Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει θετικά 

για την ανάπτυξη της οικονομίας. (= Συμφωνώ) =>Η κυβέρνηση πρέπει να 

λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

 Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα. (= 

Διαφωνώ απόλυτα) => Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (= 

Συμφωνώ απόλυτα 
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 Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. 

(= Συμφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 

συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα)  

 Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο θέμα της έκτρωσης. 

(=Συμφωνώ απόλυτα) => Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος. 

 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη. (= Συμφωνώ απόλυτα) => 

Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων. 

(=Συμφωνώ απόλυτα) 

 Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει θετικά 

για την ανάπτυξη της οικονομίας. (= Συμφωνώ) =>Η κυβέρνηση πρέπει να 

λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων. (= Συμφωνώ) 

 Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν οι πολίτες και όχι οι 

πολιτικοί. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς 

όφελος των συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

 Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει εδώ και 

πολύ καιρό. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

 Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αντί εκτός. (=Συμφωνώ απόλυτα) => Πολλά από όσα προβλέπονται στα 

Μνημόνια θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. (= Συμφωνώ 

απόλυτα)  

 Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. 

(=Διαφωνώ απόλυτα) => Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των 

συμφερόντων. (= Συμφωνώ απόλυτα) 

 Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες μορφές 

ευέλικτης εργασίας. (=Συμφωνώ) => Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη 

μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων (=Συμφωνώ) 
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5.2. Περαιτέρω Έρευνα 
 

Πριν την εφαρμογή της ΠΑ εξετάζεται η καταλληλότητα των δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιείται και ο δείκτη MSA για να ελέγξουμε αν όλες οι 

μεταβλητές είναι κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Στον Πίνακα 3.4 

παρατηρούμε ότι δύο μεταβλητές εμφανίσουν ιδιαίτερα χαμηλή τιμή στον δείκτη 

MSA που σημαίνει ότι δεν θεωρούνται κατάλληλες ώστε να συμπεριληφθούν στην 

ΠΑ. Οι μεταβλητές αυτές είναι: 

 

 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη 

 Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην χρεοκοπήσει η 

Ελλάδα 

Θα πρόσθετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην μελέτη του case study,μην συμπεριληφθούν 

αυτές οι μεταβλητές στην ανάλυση ώστε να εντοπιστούν πιθανές αλλαγές που 

ενδέχεται να προκύψουν στα αποτελέσματα. 

 

Σε επόμενη έρευνα θα μπορούσε να εφαρμοστεί η ΠΑ με τη μέθοδο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας και να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, με 

αυτά που προέκυψαν από την εφαρμογή της ΠΑ με τη μέθοδο των κυρίων 

συνιστωσών. 

 

Σε περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα δεδομένα η τεχνική εξόρυξης 

δεδομένων Συσταδοποίηση (Clustering), με σκοπό την ομαδοποίηση των δεδομένων 

και στη συνέχεια να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά που προέκυψαν από 

την εφαρμογή της ΠΑ. Επίσης με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει ο ερευνητής να 

συγκρίνει τις δύο μεθόδους και να εντοπίσει σημαντικές διαφορές.  
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