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27.233 28.187
blogs καταγράφει το www.mpouligator.com

blogs καταγράφει το http://blogs.sync.gr

Τα 5 πλέον πολυσυζητημένα ιστολόγια

Πηγή: http://blogs.sync.gr. (βάσει των links που οδηγούν σε αυτά τα ιστολόγια από άλλα ιστολόγια)

1. Αναδάσωση (http://anadasosi.blogspot.com)
2. Πρέζα TV (http://prezatv.blogspot.com)
3. PRESS-GR.blogspot.com
(http://press-gr.blogspot.com)

4. Pestaola.gr (http://www.pestaola.gr)
5. Πολιτικό Ημερολόγιο
(http://evenizelos.blogspot.com)

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

δεκέμβριος

Το βίντεο που
ανεβάζει στο Διαδίκτυο ο νεαρός
blogger Kabamaru
Igano (http://
hitthat1983.
blogspot.com)
και περιλαμβάνει
σκηνές βίας κατά
κρατουμένων
στο Αστυνομικό
Τμήμα Ομονοίας
προκαλεί σάλο.

Το ιστολόγιο
Αναδάσωση
(http://anadasosi.
blogspot.com)
ξεχωρίζει ως ένα
από τα δείγματα
ευαισθητοποίησης των bloggers
για τα καμένα
δάση.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές σε
όλη τη Ελλάδα
γίνονται πρώτο
θέμα στα ιστολόγια και κατεβάζουν
τους bloggers στο
δρόμο.

Πριν και, κυρίως,
μετά τις εκλογές
το blog του Ευάγγελου Βενιζέλου
δέχεται εκατοντάδες σχόλια
(http://evenizelos.
blogspot.com).

Η πρωτοβουλία
του blogger Titana
για να πρασινίσει
η Αθήνα διαδίδεται (http://
makeathensgreen.
gr).

Ο blogger cpil
βραβεύεται
στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης για
τη σειρά ταινιών
μικρού μήκους
που εμπνεύστηκε διαβάζοντας
διαδικτυακά
ημερολόγια
(http://www.cpil.
info/theseries).

Αναβάλλεται
ξανά η δίκη του
δημιουργού της
υπηρεσίας συγκέντρωσης ιστολογίων www.blogme.
gr προκαλώντας
την αντίδραση αρκετών bloggers.

13.500

15.900

Μέσα σε λίγες ημέρες 1.400 blogs
αναφέρθηκαν στα ιατρικά λάθη, τα
«φακελάκια» και όλα τα άλλα κακώς
κείμενα του Συστήματος Υγείας
τα οποία κόστισαν τη ζωή της νεαρής φιλολόγου, σε μια προσπάθεια
να ευαισθητοποιήσουν την κοινή
γνώμη.
Το εγχείρημα πέρασε στα «παραδοσιακά» μέσα και έκανε το γύρο
του κόσμου χάρη στην αποστολή
120.000 e-mail προς 30 χώρες, 120
διεθνείς οργανισμούς και 1.800 ελληνικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Ενα μήνα αργότερα η συνέχεια ήταν
ακόμα πιο δυναμική: αντικρίζοντας
την Πάρνηθα στις φλόγες η ελληνόφωνη μπλογκόσφαιρα απηύθυνε
κάλεσμα για δράση σε όλους τους
πολίτες. Ενα γραπτό μήνυμα από κινητό σε κινητό και από blog σε blog
στάθηκε αρκετό για να κατεβάσει
χιλιάδες ανθρώπους στο Σύνταγμα
στις 8 Ιουλίου. Οι δασικές πυρκαγιές
που ακολούθησαν σε όλη τη χώρα

19.100

22.800

οδήγησαν σε άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 29 Αυγούστου.
Νέα ώθηση και αφορμή για χιλιάδες
online σχόλια έδωσαν οι εθνικές
εκλογές του Σεπτεμβρίου και η μετέπειτα μάχη για την προεδρία του
ΠΑΣΟΚ.
«Με τις φωτογραφίες, τα βίντεο
και τις ανταποκρίσεις των blogs την
περίοδο των πυρκαγιών ήταν η πρώτη φορά που η “δημοσιογραφία των
πολιτών” έκανε αισθητή την ύπαρξή
της στην Ελλάδα», παρατηρεί ο κ.
Παναγιώτης Βρυώνης, σύμβουλος
social media και δημιουργός του
http://vrypan.net. Ο ίδιος επισημαίνει πως τη χρονιά που έφυγε «τα
εναλλακτικά μέσα μπήκαν στην πολιτική. Λέξεις όπως blog και blogger
αναφέρθηκαν αρκετά συχνά σε λόγους πολιτικών (π.χ. Παπανδρέου,
Αλαβάνος)».
«Το 2007 ήμασταν μάρτυρες μιας
αυξημένης κοινωνικής συνειδητοποίησης που βρήκε πρόσφορο

24.000

26.200

έδαφος στην μπλογκόσφαιρα. Η
σφαίρα των ιστολογίων πέρασε στην
κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο που ένας
77χρονος γνωστός μου με ρωτάει πια
τι γράφω στο blog μου. Μέχρι πριν
από λίγους μήνες δεν ήξεραν καν τη
λέξη», διαπιστώνει ο κ. Νίκος Αναγνώστου, διαχειριστής του ιστολογίου www.metablogging.gr. «Πλέον
έχει εδραιωθεί στη συλλογική συνείδηση ότι μπορούμε μέσω του Διαδικτύου να εκφέρουμε γνώμη για ό,τι
συμβαίνει», συμπληρώνει ο κ. Νίκος
Δρανδάκης, δημιουργός της υπηρεσίας www.sync.gr. Ο ρυθμός αύξησης των διαδικτυακών ημερολογίων
σταθεροποιήθηκε μετά τις εκλογές
του Σεπτεμβρίου σε 70-80 νέα blogs
ημερησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με
τον κ. Δρανδάκη, «όσο πολλαπλασιάζονται τα ιστολόγια ο αριθμός των
σχολίων που αφήνουν οι επισκέπτες
στο καθένα μειώνεται».
Τα μέλη της ελληνόφωνης μπλογκόσφαιρας γνωρίστηκαν καλύτερα

28.000

μεταξύ τους την περασμένη χρονιά
χάρη σε εκδηλώσεις που τα έφεραν
κοντά, όπως το Greek Blogger Camp
στην Ιο, το οποίο διοργάνωσε τον Ιούνιο ο Στέφανος Κωφόπουλος (γνωστός στα ιστολόγια ως Titanas). Ο
ίδιος κατάφερε να ξεχωρίσει, καθώς
η απόφασή του να αφιερώσει όλο το
χρόνο του στο blogging τον έκανε
αναγνωρίσιμο όχι μόνο στην μπλογκόσφαιρα αλλά και στα media.
Τα ελληνόφωνα ιστολόγια υπερδωδεκαπλασιάστηκαν μέσα στον
τελευταίο χρόνο φθάνοντας πλέον
τις 28.000, ενώ τα κείμενα που φιλοξενούν αγγίζουν το 1.000.000. Παράλληλα αυξάνονται και τα podcasts,
οι διαδικτυακές «ραδιοφωνικές»
εκπομπές που κάνουν πολλοί ιστολόγοι. «Από 3-5 στις αρχές του 2007
το Μάρτιο έφτασαν τα 50-60 και
σήμερα ξεπερνούν τα 140», λέει ο κ.
Δρανδάκης.
mrozakos@e-tipos.com

Προβλέψεις
Τι αναμένεται το 2008
Χρονιά των επιχειρήσεων θα είναι το 2008 για την ελληνόφωνη
μπλογκόσφαιρα, όπως εκτιμούν
οι ειδικοί. Μετά τους μεμονωμένους πολίτες όλο και περισσότερες
εταιρίες, ομάδες και δίκτυα ατόμων αναμένεται να ασχοληθούν
σοβαρά με τα νέα μέσα. «Περιμένω ότι η διαφημιστική αξιοποίηση της επιρροής των bloggers
θα ενταθεί φέτος», αναφέρει ο
δημιουργός του www.sync.gr
κ. Νίκος Δρανδάκης. Την άποψη
αυτή συμμερίζεται και ο διαχειριστής του www.metablogging.
gr κ. Νίκος Αναγνώστου: «Είσοδος εταιριών, σχηματισμών που
θέλουν να προβάλλουν τις ιδέες
τους θα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 2008. Αρκετοί
σημερινοί bloggers που δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοί εκτιμώ ότι
θα εγκαταλείψουν το “άθλημα”
για να ασχοληθούν με πιο trendy
online δραστηριότητες, όπως οι
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κ.λπ.)».
Ακόμα περισσότερα δείγματα
κοινωνικής ευαισθητοποίησης
και online ακτιβισμού περιμένει
από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Βρυώνης, σύμβουλος
social media και δημιουργός του
http://vrypan.net: «Δεν θα με
παραξένευε αν μέσα στο 2008
δούμε την ελληνική κοινή γνώμη
να συζητά θέματα που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις που
φέρνει η διάδοση των εναλλακτικών μέσων. Καλύπτεται ένας
blogger από το δημοσιογραφικό
απόρρητο; Μήπως πρέπει να
επανεξετάσουμε τα θέματα των
πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι
ζητήματα που υπάρχουν και στον
έναν ή τον άλλο βαθμό έχουν
απασχολήσει άλλες χώρες –και
απασχολούν και αρκετούς ανθρώπους στην Ελλάδα».

Ποια είναι η σχέση σας
με τα blogs;
www.e-tipos.com/life

