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Πεπίληψη
Ζ ζεσξία ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ πξνζθέξεη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηε κειέηε θαη
αλάιπζε θνηλσληθώλ νληνηήησλ πνπ αιιειεπηδξώληαο δεκηνπξγνύλ έλα θνηλσληθό δίθηπν. ηελ
παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηνπ δηθηύνπ ησλ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ ζηελ Διιάδα
ηελ πεξίνδν ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Σν ραξαθηεξηζηηθό ζύλδεζεο ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ είλαη ε
ζπρλόηεηα ζπλύπαξμεο ηνπο ζην Κνηλνβνύιην. Οη ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ
απνθηνύλ βαξύηεηα αλάινγα κε ην πόζεο θνξέο έρνπλ βξεζεί ζην ίδην Κνηλνβνύιην κε άιινπο. Σα
δεδνκέλα ησλ πεξηόδσλ, ησλ πνιηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαη ηεο ζύζηαζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ
ιακβάλνληαη από ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Σν δίθηπν θαηαζθεπάδεηαη θαη
αλαιύεηαη ζε επί κέξνπο θιεηζηέο θνηλόηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη κνηξάδνληαη θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά. Οη κεηξηθέο βαζκνύ, θεληξηθόηεηαο θαη ζπζηαδνπνίεζεο ππνινγίδνληαη ώζηε λα
δώζνπλ κία αθξηβέζηεξε εηθόλα γηα ην δίθηπν. Τπνινγίδεηαη όηη ην δίθηπν απνηειείηαη από ηξεηο
θιεηζηέο νκάδεο ζρεκαηηζκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πεξηόδνπο. Δπίζεο,
εμαθξηβώζεθε ε ύπαξμε ηζρπξνύ δίπνινπ Ν.Γ.-ΠΑ.Ο.Κ. ζε όξνπο θεληξηθόηεηαο ηνπ δηθηύνπ. Σέινο,
ζπκπεξαίλεηαη ε ζεκαληηθή ζέζε ηνπ Κ.Κ.Δ θαη ε ζπρλόηαηε ύπαξμε αλεμάξηεησλ βνπιεπηώλ εληόο
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Αλάιπζε Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ, πνιηηηθέο παξαηάμεηο, Μεηαπνιίηεπζε

1. Δηζαγωγή
Με ηνλ όξν κεηαπνιίηεπζε πξνζδηνξίδνπκε ηελ πεξίνδν ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο
από ην 1974 έσο θαη ζήκεξα, κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο ζε
πξνεδξεπόκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Παξάιιεια ε πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη
από θνκβηθά γεγνλόηα, όπσο ε λνκηκνπνίεζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Διιάδνο, ε
δεκηνπξγία δύν λέσλ κεγάισλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ (ΠΑ.Ο.Κ θαη Ν.Γ) ηα νπνία
ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία θαη ηε ζπρλή δηελέξγεηα εθινγώλ. Αξθεηνί πνιηηηθνί θαη
ηζηνξηθνί αλαιπηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα αλαιύζνπλ ηελ πεξίνδν απηή, θπξίσο από ηελ
νπηηθή ηεο πνιηηηθήο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο. θνπόο ηεο παξνύζαο
έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ κε κηα εληειώο δηαθνξεηηθή νπηηθή,
ρξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηηθέο κεζόδνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηερληθέο αλάιπζεο
θνηλσληθώλ δηθηύσλ.
Ο επηζηεκνληθόο θιάδνο ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ απνηειεί πόιν έιμεο πνιιώλ
εξεπλεηώλ, εδώ θαη δεθάδεο ρξόληα, ελώ ην γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ γύξσ από ην πεδίν
απμάλεηαη δξακαηηθά ηειεπηαία, εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ην ππνζηεξίδεη
[13]. πλδπάδνληαο ζεσξίεο από επηζηεκνληθά πεδία όπσο ε Κνηλσληθή Φπρνινγία, ηα
Μαζεκαηηθά, ε ηαηηζηηθή θαη ε Δπηζηήκε Τπνινγηζηώλ, απνηειεί κία πξνζέγγηζε πνπ
βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειώλ ελόο δηθηύνπ θαη βξίζθεη πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε
δηάθνξνπο θιάδνπο [4]. ε θάζε δίθηπν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ππάξρνπλ θόκβνη θαη
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ζύλδεζκνη. Οη θόκβνη αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο εμεηαδόκελνπο παξάγνληεο, ελώ νη ζύλδεζκνη
παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπο [12]. Αλάινγα κε ηηο ζπλδέζεηο
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη έλαο θόκβνο, απηόο ιέγεηαη όηη έρεη έλαλ βαζκό. Σα θαηαζθεπαδόκελα
δίθηπα κπνξεί λα αλαπαξηζηνύλ αλζξσπνγελή δίθηπα όπσο ηα κέιε κίαο θνηλσληθήο νκάδαο
ή θπζηθά δίθηπα όπσο ηνπο πιαλήηεο ελόο γαιαμία.
ηελ παξνύζα έξεπλα ην δίθηπν ζρεκαηίδνπλ όιεο νη πνιηηηθέο παξαηάμεηο πνπ έρνπλ
ππάξμεη κέξνο ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηελ αξρή ηεο Μεηαπνιίηεπζεο (17/11/1974)
έσο θαη ηελ ηειεπηαία νινθιεξσκέλε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν (28/08/2015). Οη θόκβνη ηνπ
δηθηύνπ αληηπξνζσπεύνληαη από ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο (θόκκαηα), ελώ δύν παξαηάμεηο
δεκηνπξγνύλ κία ζύλδεζε αλ έρνπλ ππάξμεη έζησ θαη κία θνξά ζην Κνηλνβνύιην (Βνπιή) ηελ
ίδηα θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν. Οη ζπλδέζεηο απηέο έρνπλ βάξε, ηα νπνία είλαη ν αξηζκόο ησλ
θνξώλ πνπ ηα θόκκαηα πνπ απνηεινύλ ηε ζύλδεζε, έρνπλ ππάξμεη ζηελ ίδηα Βνπιή. ε
πεξίπησζε πνπ θάπνηα θόκκαηα δελ δεκηνπξγνύλ ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο έρνπλ κεδεληθό
βάξνο.
Σν ππόινηπν ηεο παξνύζαο έξεπλαο δηαξζξώλεηαη σο εμήο. ηελ επόκελε παξάγξαθν
πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζύληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζρεηηθώλ εξγαζηώλ,
αθνινπζνύκελε από ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ πεξηγξαθή
ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο. ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνληαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ελώ ε εξγαζία θιείλεη, ζπλνςίδνληαο ηα βαζηθά
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.

2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε
Ζ Αλάιπζε Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ έρεη απνηειέζεη πεδίν έξεπλαο, ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη
αξθεηά ηνπο εξεπλεηέο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ζύγρξνλεο εξγαζίεο πνπ
εζηηάδνπλ ζηηο κεζόδνπο αλάιπζεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαζώο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
αλάιπζε δηθηύσλ ζηνλ θιάδν ηεο πνιηηηθήο.
Οη Newman θαη Girvan [11] ήηαλ από ηνπο πξώηνπο εξεπλεηέο πνπ πξόηεηλαλ αιγνξίζκνπο
γηα ηνλ εληνπηζκό θνηλνηήησλ ζε έλα δίθηπν όπνπ νη θνηλόηεηεο απνηεινύλ ππνζύλνια ηνπ
δηθηύνπ πνπ εκθαλίδνπλ ππθλέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα,
αλαπηύρζεθαλ κέζνδνη θαη ηερληθέο γηα ηνλ γξεγνξόηεξν θαη πην αθξηβή εληνπηζκό θαη
ραξαθηεξηζκό θνηλνηήησλ πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο ησλ δηθηύσλ [10], [6]. Ζ αλάιπζε
θνηλσληθώλ δηθηύσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηά γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο
θνηλνηήησλ εληόο ελόο δηθηύνπ πνπ ζρεκαηίδνπλ εξεπλεηέο [12] ή θνηλνί ζπγγξαθείο
επηζηεκνληθώλ άξζξσλ [13] αιιά θαη γηα κειέηε δηθηύσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνλ θιάδν ηεο
πνιηηηθήο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Fowler [7] κειέηεζε ην δίθηπν πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ππνζηεξηθηέο ησλ
λνκνζρεδίσλ ζηε Γεξνπζία ησλ Ζ.Π.Α., ην νπνίν θάλεθε λα ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά από
άιια κεγάια θνηλσληθά δίθηπα πνπ έρνπλ κειεηεζεί. Οη Zhang et al. [15] επίζεο κειέηεζαλ
ην δίθηπν πνπ ζρεκαηίδνπλ νη γεξνπζηαζηέο ησλ Ζ.Π.Α. σο πξνο ηηο λνκνζεζίεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ, εληνπίδνληαο ηηο θνηλόηεηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηύζζνληαη. Αληίζηνηρα, νη
Waugh et al. [14] ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζεσξία δηθηύσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο πόισζεο πνπ
αλαπηύζζεηαη ζηελ Ακεξηθαληθή Γεξνπζία, ηελ επηξξνή πνπ αζθνύλ νη παξαηάμεηο ζηνπο
γεξνπζηαζηέο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλόηεηα
επαλεθινγήο ηνπο. Οη Dal Maso et al. [5] αλέιπζαλ ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ πνπ
αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Ηηαιηθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ςεθνθνξηώλ, ελώ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Bursztyn
et al. [3] νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δσξεώλ πνπ έιαβαλ γεξνπζηαζηέο
ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο ζηάζεο πνπ ηήξεζαλ ζηηο ςεθνθνξίεο ησλ λνκνζρεδίσλ.

3. Γεδνκέλα
2

Σα δεδνκέλα γηα ηε ζύλζεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ αληιήζεθαλ από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ [16]. Ζ αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηηο παξαηάμεηο πνπ είραλ
ζέζε ζε θάζε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν εληόο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ηνλ Πίλαθα 1 αλαθέξνληαη
νη θνηλνβνπιεπηηθέο πεξίνδνη θαη ην ζύλνιν ησλ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ.
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Πίλαθαο 1. Κνηλνβνπιεπηηθέο πεξίνδνη θαη παξαηάμεηο αλαθνξάο

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν πλαζπηζκόο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο παξόηη απνηειεί ηε
ζπλέρεηα ηνπ πλαζπηζκνύ νξίζζεθε σο δηαθνξεηηθή παξάηαμε ιόγσ δηαθνξώλ ζηε ζύζηαζή
ηνπ. Καηά ζύκβαζε νξίζζεθαλ νη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο πνπ ππήξραλ θάζε θνξά σο κία
μερσξηζηή παξάηαμε. Έρεη ελδηαθέξνλ ην όηη δελ ππήξραλ αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο ζε θάζε
θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν. Οη Αλεμάξηεηνη Γεκνθξαηηθνί Βνπιεπηέο ήηαλ κία ζπγθεθξηκέλε
θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα αλεμάξηεησλ βνπιεπηώλ πνπ ππήξμε ηελ πεξίνδν 2013-2014.
Δπίζεο, ππάξρνπλ παξαηάμεηο πνπ δελ εηζήρζεζαλ ζην Κνηλνβνύιην άκεζα από εθινγέο,
αιιά από ζύζηαζε παξάηαμεο εληόο ηεο Βνπιήο, ελώ νη βνπιεπηέο ηνπο πξώηα είραλ εθιεγεί
κε άιιε παξάηαμε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε Λατθή Δλόηεηα (2015).

4. Μεζνδνινγία
Μεηά ηελ άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζύγθξηζε όισλ ησλ παξαηάμεσλ ζε
όιεο ηηο πεξηόδνπο ώζηε λα πξνθύςνπλ ηα βάξε ηνπ θάζε ζπλδέζκνπ, νη πεξίνδνη δειαδή πνπ
θάζε παξάηαμε ήηαλ εληόο Βνπιήο καδί κε θάζε άιιε παξάηαμε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό
αλαπηύρζεθε θαηάιιεινο θώδηθαο ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python. Ζ ηειηθή βάζε
δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη ην βάξνο ηεο κεηαμύ ηνπο ζύλδεζεο, ε
νπνία αλαιύεηαη θαηάιιεια ώζηε λα θαηαζθεπαζζεί ην δίθηπν ησλ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ
θαη λα εμαθξηβσζνύλ νη θνηλόηεηεο πνπ ζρεκαηίδνληαη. Ο εληνπηζκόο ησλ θνηλνηήησλ
βαζίδεηαη ζηνλ αιγόξηζκν ησλ Blondel et al. [1] θαη ζηελ επίιπζε ησλ Lambiotte et al. [8].
ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαη νη βαζηθέο ηνπνινγηθέο ηδηόηεηεο ηνπ δηθηύνπ όπσο ν αξηζκόο
ησλ θόκβσλ θαη ησλ αθκώλ, ε δηάκεηξνο θαη ε κέζε ζπληνκόηεξε απόζηαζε ηνπ δηθηύνπ.
Δπίζεο, ππνινγίδνληαη νη κεηξηθέο βαζκνύ όπσο ν κέζνο θαη ν κέγηζηνο βαζκόο ησλ θόκβσλ
ηνπ δηθηύνπ. Δπηπιένλ, νη κεηξηθέο θεληξηθόηεηαο απνηεινύλ βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ δηθηύνπ, όπσο νη θεληξηθόηεηεο βαζκνύ, ελδηακέζνπ, εγγύηεηαο θαη
ηδηνδηαλύζκαηνο. Γηα ηελ εύξεζε ησλ θεληξηθνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγόξηζκνο θαηά
Brandes [2]. Σέινο, γηα έιεγρν ηνπ δηθηύνπ σο πξνο ηελ ππθλόηεηα ησλ ζρέζεσλ εληόο θαη
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εθηόο ησλ θνηλνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη ηελ πηζαλή ύπαξμε νκνθπιίαο, ππνινγίδεηαη ν
ζπληειεζηήο ζπζηαδνπνίεζεο ησλ θόκβσλ θαηά Latapy [9].

5. Απνηειέζκαηα
Σν δίθηπν πνπ δεκηνπξγήζεθε απνηειείηαη ζπλνιηθά από 23 θόκβνπο θαη 107 αθκέο. Ο
γξάθνο είλαη κε πξνζαλαηνιηζκέλνο πνπ ζεκαίλεη όηη ε ζρέζε κεηαμύ δύν θόκβσλ είλαη ε
ίδηα αλεμάξηεηα ηεο θνξάο ηεο αθκήο. Ζ δηάκεηξνο ηνπ δηθηύνπ είλαη 2, νη δύν δειαδή πην
απνκαθξπζκέλνη θόκβνη ηνπ δηθηύνπ ζπλδένληαη κέζσ ελόο κόλν θόκβνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε
κέζε ζπληνκόηεξε δηαδξνκή είλαη ίζε κε 1,58. Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη όινη νη θόκβνη
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ή ην πνιύ κε έλαλ ελδηάκεζν θόκβν.
Ο κέζνο βαζκόο ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ, δειαδή ν κέζνο αξηζκόο θόκβσλ κε ηνπο νπνίνπο
ζπλδέεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θόκβνο, ηζνύηαη κε 9,304. Ο κέγηζηνο βαζκόο ηνπ δηθηύνπ
είλαη 22 θαη ηνλ έρνπλ δύν παξαηάμεηο (Ν.Γ., ΠΑ.Ο.Κ.). Απηέο δειαδή, ζπλδένληαη κε όιεο
ηηο άιιεο, πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπλ ππάξμεη ζε θάζε πεξίνδν εληόο ηεο Βνπιήο.
ην ρήκα 1 αλαπαξίζηαηαη ην δίθηπν. Ζ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηύνπ δείρλεη ηηο
παξαηάμεηο κε θύθινπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε γξακκέο, ην πάρνο ησλ νπνίσλ δείρλεη ην
βάξνο ηνπ ζπλδέζκνπ. Σν ρξώκα ησλ θόκβσλ θαηεγνξηνπνηείηαη σο πξνο ηηο θνηλόηεηεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη κέζα ζην δίθηπν, ελώ ην κέγεζνο ησλ θόκβσλ είλαη αλάινγν ηνπ βαζκνύ
ηνπο. Οη θνηλόηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δηαρσξίδνπλ ηηο παξαηάμεηο ζε ηξεηο δηαθξηηέο
νκάδεο. Απηέο πνπ εκθαλίδνληαη κόλν ζηα πξώηα ρξόληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, απηέο πνπ
εκθαλίδνληαη γηα πξώηε θνξά ζηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα θαη όιεο νη ππόινηπεο. Έηζη,
θαίλεηαη όηη ζηα ρξόληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηξεηο αλαλεώζεηο
πνιηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Γειαδή, νη πεξηζζόηεξεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο πνπ εκθαλίζζεθαλ
ηα πξώηα ρξόληα έρνπλ πιένλ εμαθαληζζεί, ελώ πνιιέο λέεο έρνπλ βγεη ζην παξαζθήλην ηα
ηειεπηαία δέθα ρξόληα.
ην ρήκα 2 ην κέγεζνο ησλ θόκβσλ δείρλεη ην κέγεζνο ηεο θεληξηθόηεηαο ελδηακέζνπ ηνπ
θόκβνπ, ελώ ν βαζκόο θαίλεηαη από ηελ έληαζε ηνπ ρξώκαηνο. Ζ θεληξηθόηεηα ελδηακέζνπ
δείρλεη ζε πνην βαζκό έλαο θόκβνο απνηειεί ελδηάκεζν κεηαμύ δύν άιισλ. Γειαδή, ε πνξεία
κέζα ζην δίθηπν από έλαλ θόκβν ζε έλαλ άιινλ λα γίλεηαη κόλν κε έκκεζν ηξόπν κε ηε
κεζνιάβεζε ηνπ ελδηακέζνπ ή πην ζπγθεθξηκέλα, πόζεο θνξέο έλαο πνιηηηθόο ζπλδπαζκόο
ήηαλ ζηελ ίδηα Βνπιή κε δύν άιινπο, νη νπνίνη όκσο δελ ήηαλ πνηέ καδί ζηελ ίδηα Βνπιή.

Σρήκα 1. Αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ κε βάζε ην
βαζκό θόκβνπ

Σρήκα 2. Αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ κε βάζε ηελ
θεληξηθόηεηα ελδηακέζνπ

Παξαηεξείηαη όηη ηα κεγαιύηεξα βάξε ππάξρνπλ ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ΠΑ.Ο.Κ, Ν.Γ. θαη
Κ.Κ.Δ. ελώ ζρεηηθά κεγάιν βάξνο ππάξρεη θαη κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ηξηώλ κε ηνπο
αλεμάξηεηνπο βνπιεπηέο. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη νη παξαπάλσ ζπλδπαζκνί έρνπλ
ππάξμεη πνιιέο θνξέο ζην ίδην Κνηλνβνύιην. Πξάγκαηη, ε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ.Ο.Κ. έρνπλ
ζπλππάξμεη ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο (16 ην ζύλνιν) θαη είλαη ην δεύγνο θόκβσλ κε ην
κεγαιύηεξν βάξνο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πνιινί ζύλδεζκνη κε πνιύ κηθξό βάξνο,
όπσο είλαη θπξίσο απηνί κεηαμύ παξαηάμεσλ πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη λα ππάξρνπλ (ΓΖ.Κ.ΚΗ.,
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ΠΟΛ.Α., ΟΟ.ΔΟ., ΓΖ.ΑΝΑ., Κ.Κ.Δο). Απηό ζπκβαίλεη θαζώο έρνληαο ζηακαηήζεη λα
ππάξρνπλ δελ έρνπλ βξεζεί πνιιέο θνξέο ζηελ ίδηα Βνπιή κε άιιεο παξαηάμεηο.
Mε βάζε ηελ θεληξηθόηεηα ελδηακέζνπ νη ηξεηο παξαηάμεηο (Ν.Γ., ΠΑ.Ο.Κ., Κ.Κ.Δ.)
θαίλνληαη αθόκα πην ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε όιεο ηηο ππόινηπεο. Απηό είλαη ινγηθό αθνύ ε
Ν.Γ. θαη ην ΠΑ.Ο.Κ. έρνπλ ππάξμεη ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο εληόο Βνπιήο, νπόηε ζα είλαη
ελδηάκεζνη γηα θάζε δεύγνο θόκβνπ πνπ δελ ελώλεηαη απεπζείαο θαη ην Κ.Κ.Δ. ζε όιεο εθηόο
από δύν. Οη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο θαίλεηαη λα έρνπλ, επίζεο, αξθεηά κεγάιε θεληξηθόηεηα
ελδηακέζνπ όπσο θαη βαζκό ζε ζρέζε κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο ζρεκαηηζκνύο.
Δίλαη εκθαλέο όηη νη ζπλδέζεηο κεηαμύ θόκβσλ δηαθνξεηηθώλ θιάζεσλ είλαη ιίγεο. Σελ ίδηα
ζηηγκή παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο όγθνο ζπλδέζεσλ κεηαμύ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θόκβσλ κε
ηνπο ηξεηο κεγαιύηεξνπο (Ν.Γ., ΠΑ.Ο.Κ., Κ.Κ.Δ.), αιιά θαη κε ηνλ ηέηαξην κεγαιύηεξν πνπ
είλαη νη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο. πλεπώο, ε ζύλδεζε κεηαμύ θόκβσλ δηαθνξεηηθώλ θιάζεσλ
γίλεηαη πξαθηηθά κέζσ ησλ ηξηώλ-ηεζζάξσλ απηώλ θόκβσλ. Οπόηε, νη θόκβνη απηνί θαη
θπξίσο νη δύν κεγαιύηεξεο παξαηάμεηο απνηεινύλ γέθπξεο ζην δίθηπν. Λόγσ ησλ παξαπάλσ,
ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ύπαξμε νκνθπιίαο ζην δίθηπν.
Ζ ύπαξμε ή κε θιεηζηώλ νκάδσλ ζην δίθηπν είλαη δπλαηόλ λα θαλεί από ηνλ ζπληειεζηή
ζπζηαδνπνίεζεο ησλ θόκβσλ ηνπ. Πξάγκαηη, κε εμαίξεζε ηνπο ηξεηο κεγάινπο πνιηηηθνύο
ζρεκαηηζκνύο ησλ νπνίσλ ν ζπληειεζηήο ζπζηαδνπνίεζεο ηζνύηαη κε 0,368 γηα Ν.Γ. θαη
ΠΑ.Ο.Κ. θαη 0,390 γηα Κ.Κ.Δ., όινη νη ππόινηπνη εκθαλίδνπλ πςεινύο θαη πνιύ πςεινύο
ζπληειεζηέο. πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ηνπο είλαη κεγαιύηεξεο ηνπ 0,8, ελώ ζε 13 πεξηπηώζεηο
θνκκάησλ ν ζπληειεζηήο ηζνύηαη κε 1. Οη παξαηάμεηο πνπ ήηαλ ζηελ ίδηα Βνπιή κε απηέο
πνπ έρνπλ κεγάιν ζπληειεζηή ζπζηαδνπνίεζεο θαηά πάζα πηζαλόηεηα ήηαλ ζηελ Βνπιή θαη
κεηαμύ ηνπο. Αληίζεηα, ηα ηξία θόκκαηα ζπλ ηνπο αλεμάξηεηνπο ήηαλ ζηελ ίδηα Βνπιή κε
άιια θόκκαηα πνπ απηά κεηαμύ ηνπο δελ ήηαλ απαξαίηεηα ζηελ ίδηα Βνπιή. πλεπώο,
ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη ππάξρνπλ ηξεηο θιεηζηέο νκάδεο παξαηάμεσλ πνπ
δηαρσξίδνληαη πξαθηηθά από ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία πξσηαγσληζηνύζαλ ζηελ
πνιηηηθή ζθελή ζηελ Διιάδα.
Σν δίθηπν ησλ πνιηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ σο πξνο ηελ θεληξηθόηεηα εγγύηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ
ζην δίθηπν, δειαδή ην πόζν θνληά είλαη νη θόκβνη ζην θέληξν ηνπ δηθηύνπ, παξνπζηάδεηαη
ζην ρήκα 3. Σν κέγεζνο ησλ θόκβσλ είλαη αλάινγν ηνπ κεγέζνπο ηεο θεληξηθόηεηαο
εγγύηεηαο. Δπίζεο, ζεκαληηθή κεηξηθή απνηειεί ε θεληξηθόηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο ώζηε λα
γίλεη αληηιεπηό πνηεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο έρνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ζεκαληηθέο παξαηάμεηο,
δειαδή θεληξηθνύο θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ. ην ρήκα 4 ην κέγεζνο ησλ θόκβσλ δείρλεη ην
κέγεζνο ηεο θεληξηθόηεηαο ηδηνδηαλύζκαηνο.

Σρήκα 4. Αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ κε βάζε
ηελ θεληξηθόηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο

Σρήκα 3. Αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ κε βάζε
ηελ θεληξηθόηεηα εγγύηεηαο

Δίλαη εκθαλέο όηη ηα ηξία κεγάια θόκκαηα είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ
δηθηύνπ. Παξάιιεια, νη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ έλα πνιύ ζεκαληηθό
ξόιν αθνινπζώληαο ηνπο ηξεηο εγέηεο. Αθόκα, θαίλεηαη όηη από ηηο ππόινηπεο παξαηάμεηο
απηέο πνπ είλαη πην θνληά ζην θέληξν ηνπ δηθηύνπ είλαη ν Τ.ΡΗ.ΕΑ. θαη νη Αλεμάξηεηνη
Έιιελεο. Οη ηξεηο παξαηάμεηο Ν.Γ., ΠΑ.Ο.Κ. θαη Κ.Κ.Δ. είλαη απηέο πνπ έρνπλ ππάξμεη ζην
ίδην Κνηλνβνύιην κε ηηο πην ζεκαληηθέο παξαηάμεηο, ην νπνίν είλαη ινγηθό αθνύ έρνπλ βξεζεί

5

ζρεδόλ κε όιεο. Δπίζεο, νη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο έρνπλ αξθεηά
κεγάιε θεληξηθόηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο. Δλδηαθέξνλ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα επόκελα
θόκκαηα. πγθεθξηκέλα, ν Τ.ΡΗ.ΕΑ. θαη νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο θαίλεηαη λα ζπλδένληαη
κε ζεκαληηθόηεξνπο θόκβνπο, όπσο θαη ε Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά θαη ε Υξπζή Απγή απ’ όηη
όιεο νη ππόινηπεο παξαηάμεηο.

6. Σπδήηεζε θαη Σπκπεξάζκαηα
Από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, αξρηθά ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη ην δίθηπν
εκθαλίδεη ηξεηο δηαθξηηέο θνηλόηεηεο θνκκάησλ πνπ ηα κέιε ηνπο έρνπλ ππάξμεη κεηαμύ ηνπο
αξθεηέο θνξέο ζην ίδην Κνηλνβνύιην, όκσο ειάρηζηεο κε θόκκαηα πνπ αλήθνπλ ζε άιιε
θνηλόηεηα. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πνιιέο από ηηο παξαηάμεηο ησλ πξώησλ ρξόλσλ
ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ζηακάηεζαλ λα πθίζηαληαη ή λα εηζέξρνληαη ζηε Βνπιή κεηά από
θάπνηα ρξόληα (πεξίνδνο 1974-1981), όηαλ θαη εδξαηώζεθαλ άιιεο παξαηάμεηο. Απηή ε
ελαιιαγή ζπλέβε άιιε κία θνξά, αθνύ νη ζρεκαηηζκνί πνπ γηα πξώηε θνξά ήηαλ κέιε ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ από ηηο εθινγέο ηνπ 2004 θαη ηνπ 2007 έσο θαη ζήκεξα απνηεινύλ κία
μερσξηζηή θιάζε από ηνπο ππόινηπνπο πνπ είραλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηελ πεξίνδν 19812004. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε δεύηεξε πεξίνδνο από ην 1981 έσο ην 2004 πνπ πξνέθπςε
από ηνλ αιγόξηζκν ζπζηαδνπνίεζεο είλαη ε πεξίνδνο πνπ ζρεκάηηδε Κπβέξλεζε θπξίσο ην
ΠΑ.Ο.Κ.. Έρεη ελδηαθέξνλ, ινηπόλ, ε ηαύηηζε ηεο θνηλόηεηαο θνκκάησλ πνπ πξνέθπςε από
ηνλ αιγόξηζκν κε κία δηαθξηηή πνιηηηθά πεξίνδν.
Δπίζεο, είλαη εκθαλήο ε εγεηηθή κνξθή ησλ δύν κεγάισλ πνιηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ ζην δίθηπν
ζε όιεο ηηο ηνπνινγηθέο ηδηόηεηεο όπσο είλαη ν αξηζκόο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπο, ηεο
θεληξηθόηεηαο ηνπο ζην δίθηπν, ηνπ θαζνξηζηηθνύ ξόινπ σο ελδηάκεζνη κεηαμύ ησλ
μερσξηζηώλ πεξηόδσλ θιπ., επαιεζεύνληαο ηελ ηδέα ηνπ δηθνκκαηηζκνύ. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί όηη ηα δύν θόκκαηα είραλ αθξηβώο ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε κεηξηθέο βαζκώλ θαη
θεληξηθνηήησλ ρσξίο θάπνην λα μερσξίδεη. Μπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα, ινηπόλ, όηη
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπο ζην Κνηλνβνύιην, θαζώο δελ ιείπνπλ από
θακία θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν.
Σαπηόρξνλα, θαζνξηζηηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Διιάδνο ζηελ
πνιηηηθή ζθελή. Απνδείρζεθε όηη ην Κ.Κ.Δ είλαη ζηαζεξό κέινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ από ηελ
αξρή ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηόδνπ. Γελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθό κέζα ζην δίθηπν όζν ηα
δύν κεγάια θόκκαηα επεηδή ελίνηε ζπκκεηείρε ζηε Βνπιή σο κέινο πνιηηηθώλ ζπλαζπηζκώλ
κε άιια θόκκαηα. Απνηειεί ηνλ ηξίην θεληξηθό ππιώλα θαη αζθεί κεγάιε επηξξνή αθνύ
ζπλδέεη ζρεκαηηζκνύο από δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο. Σν γεγνλόο όηη έρεη κηα ηόζν ζηαζεξή
παξνπζία ζηε Βνπιή δείρλεη κία δηαρξνληθόηεηα ηεο παξάηαμεο πνπ νθείιεηαη πηζαλόηαηα ζε
ηζρπξή εθινγηθή βάζε, θαζώο θαη ζπζπεηξσκέλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε θνηλσληθή νκάδα
ζηελ νπνία απεπζύλεηαη. Δπηπιένλ, νη αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο, πνπ δελ απνηεινύλ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό ζρεκαηηζκό, είλαη ζηαζεξά ν ηέηαξηνο πην
ζεκαληηθόο θόκβνο ηνπ δηθηύνπ. Σν γεγνλόο απηό δείρλεη όηη ζε πνιιέο πεξηόδνπο βνπιεπηέο
θνκκάησλ επέιεγαλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ γηα ηνπο εθάζηνηε ιόγνπο. Απηό ην ζπκπέξαζκα
εληζρύεηαη αθνύ ππάξρεη άιινο έλαο θόκβνο ηνπ δηθηύνπ πνπ απνηειεί πξαθηηθά νκάδα
αλεμάξηεησλ βνπιεπηώλ, απηή ησλ Αλεμάξηεησλ Γεκνθξαηηθώλ Βνπιεπηώλ.
Σέινο, εθηόο από ηηο παξαπάλσ παξαηάμεηο, όιεο νη ππόινηπεο θαίλεηαη λα έρνπλ παξεκθεξή
επηξξνή κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην Κνηλνβνύιην, ζε όξνπο θεληξηθόηεηαο θαη
ζεκαληηθόηεηαο κέζα ζην δίθηπν. Παξ’ όια απηά, από απηέο νη δύν πνπ μερσξίδνπλ ειαθξώο
έρνληαο πςειόηεξεο ηηκέο ζηηο κεηξηθέο πνπ αλαιύζεθαλ είλαη ν Τ.ΡΗ.ΕΑ. θαη νη
Αλεμάξηεηνη Έιιελεο. Πηζαλόηαηα απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα δύν απηά ζρεηηθά λέα
θόκκαηα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε Βνπιή ζε αξθεηέο πεξηόδνπο ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο
ζπρλόηεηαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη εθινγέο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, εμαηηίαο ηεο
δπζρεξνύο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο.
Ζ αλάιπζε ηνπ δηθηύνπ ησλ πνιηηηθώλ ζρεκαηηζκώλ σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπο ζην
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Κνηλνβνύιην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία έρεη αμία ιόγσ ηνπ όηη είλαη έλα
ζέκα άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα πνιινύο κειεηεηέο θαη αλαγλώζηεο θαη κεγάιεο ζεκαζίαο,
θπξίσο γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Ζ δπζρεξήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ
Διιάδα θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ακθηζβήηεζε από ηνλ ιαό εληείλνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ
δηελέξγεηα ηέηνηνπ είδνπο αλαιύζεσλ. Από ηελ παξνύζα εξγαζία κπνξνύλ λα εμαρζνύλ
θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα επηβεβαησζνύλ αλαιπηηθά θάπνηεο ππάξρνπζεο
ππνςίεο. Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην ζρεηηθό εξεπλεηηθό πιαίζην λα δηεπξπλζεί θαη κε
ινηπέο κειέηεο όπσο ε αλάιπζε ηνπ δηθηύνπ ησλ βνπιεπηώλ πνπ έρνπλ ππάξμεη ζην
Κνηλνβνύιην ζηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπο, ηελ
αληηπξνζώπεπζε ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνύ ζρεκαηηζκνύ θαη ηελ ςήθηζε ησλ λνκνζρεδίσλ.
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