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Σε ποια πλατφόρμα
φιλοξενούνται
τα ελληνόφωνα blogs

INFO

Blogspot
Wordpress
Pathfinder Blogs
i-blog.gr
typepad.com

23.159
2.476
2.202
109
1

Windows Live
athensvoice.gr
yupi.gr
yooblog.gr
Σε δική τους διεύθυνση

1.942
630
134
107
1.149

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
http://kaltsovrako.
wordpress.com

ΔΙΨΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θυμάμαι, κάποτε οι μεγαλύτεροι
από μένα μαζεύονταν –αν όχι στα
σπίτια και στις αυλές- στα παγκάκια
στις γύρω πλατείες. Οι συζητήσεις
ξεκινούσαν με το πόσο τα παιδιά
που έπαιζαν τριγύρω μεγαλώνουν
με καμάρι, για να καταλήξουν δίχως πολύ κόπο σε πολιτικές συζητήσεις κυρίως ή ό,τι άλλο τους
απασχολούσε εκείνη την εποχή,
μιας και οι εφημερίδες συνήθως
έδιναν το ρυθμό. Τα πιτσιρίκια
φυσικά ήταν τα περισσότερο κερδισμένα, αφού και οι συζητήσεις
κρατούσαν μέχρι αργά.
Αυτή η δίψα για επικοινωνία
αυτού του τύπου σήμερα ικανοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από
τα blogs και μάλιστα το παγκάκι
αντικαταστάθηκε με αμφιθέατρο, αφού οι συζητητές είναι πλέον πολύ περισσότεροι από αυτούς
που ένα παγκάκι φιλοξενεί.
Το ζήτημα πλέον είναι αυτή η
ζύμωση με περισσότερα υλικά,
ιδέες, συναισθήματα, απόψεις και
θέσεις να μας οδηγήσει κάπου καλύτερα. Ετσι απλά. Οχι απαραίτητα
οργανωμένα -ή ακόμα χειρότερα
θεσμικά- αλλά ατομικά. Να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τι
συμβαίνει και πώς σκέφτονται οι
άνθρωποι πέρα από τον κλειστό
μας περίγυρο και να μάθουμε να
συμπεριφερόμαστε ως πολίτες του
κόσμου. Ο καθένας ξεχωριστά. Θα
είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση και
όσο γρηγορότερα συμβεί τόσο το
καλύτερο.

Ψηφοφορία ΕΤ
Πιστεύετε ότι τα blogs έχουν
δύναμη παρέμβασης στην
πολιτική και την κοινωνία;
Καθόλου
14,9%

Πολύ

57,9%

Λίγο
27,2%
H ψηφοφορία είναι ενεργή από 06/06/07
στη διεύθυνση http://www.e-tipos.com/
interactivity/polls

ΖΩΗ

Πηγή: http://www.mpouligator.com/stats.html

Η εξέλιξη του
αριθμού των
ελληνόφωνων
blogs το 2007
Πηγή: Βάση δεδομένων
του www.sync.gr

«Το 2007
ήταν σημαντική χρονιά
για τα εναλλακτικά μέσα
στην Ελλάδα»
Παναγιωτης Βρυωνης

Συμβουλος social media

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάϊος

Το Monitor
(http://monitor.
vrypan.net), η
πρώτη υπηρεσία
που συγκέντρωνε τα ελληνόφωνα blogs, κλείνει.

Τη σκυτάλη
παίρνει το Sync
(http://blogs.
sync.gr), που
εκτός από blogs
συγκεντρώνει
στη συνέχεια και
podcasts.

Κάνει διαδικτυακά αισθητή την
παρουσία της η
«γενιά των 700
ευρώ» (http://
g700.blogspot.
com).

Η μητέρα του
Αλεξ από τη
Βέροια αποκτά
φωνή στην
μπλογκόσφαιρα (http://
natela-veriagr.blogspot.
com).

Ο θάνατος της
30χρονης Αμαλίας Καλυβίνου
(http://fakellaki.
blogspot.com)
συγκλονίζει και
γίνεται θέμα σε
όλα τα media.

2.200

3.700

5.500

Τα ελληνόφωνα ιστολόγια πολλαπλασιάστηκαν μέσα
στο 2007. Εγιναν γνωστά με το θάνατο της Αμαλίας,
«φούντωσαν» στις πυρκαγιές και σήμερα πλέον οι
περισσότεροι γνωρίζουν τη δύναμή τους

Η χρονιά της
ελληνικής
blogόσφαιρας

8.500

11.000

Tου Μαριου Ροζακου

Ο

ταν στην εκπνοή του
2006 το αμερικανικό περιοδικό «Time»
αναδείκνυε ως πρόσωπο της χρονιάς όχι
κάποιον πολιτικό, διπλωμάτη ή καλλιτέχνη αλλά τους
απανταχού δημιουργούς και σχολιαστές διαδικτυακών ημερολογίων,
στην Ελλάδα η λέξη blog ήταν σχεδόν άγνωστη. Κανείς δεν μπορούσε
να φανταστεί πως ένα χρόνο αργότερα τα ιστολόγια θα είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους και στη χώρα
μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα όρια
του κυβερνοχώρου και πρωταγωνιστώντας συχνά σε εφημερίδες και
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.
Εν αρχή ην ο online «σεισμός» που
προκάλεσαν οι Ελληνες bloggers
στα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου μετά το θάνατο της 30χρονης
καρκινοπαθούς Αμαλίας Καλυβίνου.

