
Να πιστεύετε μόνο τις στατιστικές που έχετε «μαγειρέψει» μόνο εσείς οι ίδιοι! 

Έφυγε κι αυτός ο χρόνος και καιρός είναι να ρίξουμε μια ματιά και στα στατιστικά του ιστολογίου, 

συγκεκριμένα για τις αναρτήσεις και τα σχόλια γι αυτές που έγιναν το 2016 (είχαμε και τρείς εμβόλιμες, 

διπλές αναρτήσεις!). Στα επόμενα θέλω να παρουσιάσω τα στοιχεία (τα δεδομένα είναι αυτά της 01/01/2017, 

στις 23:11:01) αμερόληπτα και απλά. Πιστεύω να μην έχω κάνει καμιά χοντράδα, σαν αυτή που άκουσα 

πρόσφατα όταν κάποιος απ΄ αυτούς τους φωστήρες των εταιρειών δημοσκοπήσεων είπε σε ένα πάνελ 

«σοφών», πως δίνει 60-60 !!! πιθανότητες    να συμβεί αυτό που τον ρωτάγανε κλπ. κλπ. (υποπτεύομαι 

ότι θα δουλεύει για εκείνα τα ΜΜΑ που βγάζουν συχνά στις προγνώσεις τους το σύνολο των ποσοστών 

μεγαλύτερο από 100%). 

Αρχικά μια παρατήρηση για τα «νούμερα» του ιστολογίου…: 

Διάφοροι αριθμοί/στατιστικά κλπ. (από άλλες πηγές), που έχουν ενίοτε αναφερθεί ‘δωμέσα από πλανόδιους 

που τάχα μου – τάχα μου ενδιαφέρονται για την εξαγορά του ιστολογίου (δεν πουλιέται ρε σεις, πουλημένοι, 

αλλά ακόμα κι αν…, έχουν άλλοι χίλιοι πριν απ’ εσάς προαίρεση ) είναι κατ΄ εμέ κατάλληλοι για άλλου 

είδους συγκρίσεις και συμπεράσματα (π.χ. για διαφημιστές κλπ.). 

Βέβαια, κάποιοι θα αναρωτηθούν ποιος έκανε τα περισσότερα σχόλια κλπ., αλλά αυτό θα το φανερώσω 

στο τέλος (θα μου πείτε, σιγά το μυστικό.. ). Μερικά ενδιαφέροντα, κατ΄εμέ, συμπεράσματα βγαίνουν 

αν παρατηρήσει κανείς (χρονικά) τις κατανομές σχολίων, τόσο με γνώμονα την ημερομηνία, όσο και την 

ημέρα της εβδομάδας (Δευ… Σαβ) ή τον μήνα (Ιαν.. Δεκ) ή τα συγκρίνει με αυτά του προηγουμένου έτους. 

Μιάς και τα δεδομένα για το προηγούμενο έτος (2015) δεν τα έχω σε αναλυτική μορφή, η σύγκριση με το 

2016 μπορεί να γίνει μόνο κατά μήνα ή συνολικά. 

Το 2016 σχολίασαν συνολικά 997 διαφορετικά άτομα (χωρίς τον γνωστό σχολιαστή …., ο οποίος μας 

παρουσιάστηκε, το 2016 μόνο, με 6 διαφορετικά χρηστώνυμα, τουλάχιστον! ). Εδώ να παρατηρήσω, 

ότι μερικοί (52 για την ακρίβεια) σχολίασαν ή κι ακόμα σχολιάζουν με διαφορετικά χρηστώνυμα, είτε 

κατά λάθος, είτε σκοπίμως. Αυτό το έχω λάβει υπόψη στα αναφερθέντα νούμερα (όσο είναι δυνατόν να 

το καταλάβει κανείς ή κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από τον εκάστοτε σχολιαστή). 

Απ΄ αυτούς τους 997 σχολιαστές λοιπόν, σχεδόν οι μισοί (434) έχουν κάνει το 2016 μόνο ένα (1) σχόλιο. 

Αναλογιστείτε τώρα πόσοι και πόσοι κρυφαναγνώστες υπάρχουν! Απ΄ την αντίπερα όχθη  οι δέκα πρώτοι 

(σε αριθμό σχολίων) καλύπτουν περίπου το 45% των σχολίων. Το 50% +1 το έχουν κάνει οι πρώτοι 13 

σχολιαστές (13η είναι η Κρόνη). Δεκτές και αναμενόμενες προτάσεις για αλγόριθμο που θα αξιολογεί την 

συνολική ποιότητα ενός σχολίου και θα βαθμολογεί συνολικά στον εκάστοτε σχολιαστή . Ιδού πεδίον 

δόξης λαμπρόν! 
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Γενικά μπορούμε να πούμε, ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2016, συνολικά και κατά μήνα  έγιναν σαφώς 

περισσότερα σχόλια (εκτός του Φεβρουαρίου και του Ιουλίου, όπου ο αριθμός σχολίων είναι περίπου ο ίδιος). 

 

Συνολικά η αύξηση των σχολίων το 2016 είναι της τάξεως του 18%. Την μεγαλύτερη αύξηση (σε σχόλια 

μηνός) την είχαμε τον Δεκέμβριο, περίπου 42% (αλλά και τον Μάιο είχαμε μεγάλη αύξηση, περίπου 36%). Ο 

Νίκος, που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη του αριθμού επισκέψεων στο ιστολόγιο 

(κατά ημέρα / εβδομάδα / μήνα / συνολικά), θα μας πει ίσως περισσότερα συγκρίνοντας τις δύο κατανομές 

(σχόλια vs. Επισκέψεις κλπ.).  

 

Βλέπουμε π.χ. ότι στο 2015 η περίοδος από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο επηρεάστηκε από τα τότε γεγονότα 

(δημοψήφισμα, capital controls, εκλογές κλπ.), δηλ. η έναρξη των θερινών διακοπών (και μ΄ αυτό η αρχή 

της πτώσης του αριθμού των σχολίων που παραδοσιακά παρουσιάζεται σε αυτήν την χρονική περίοδο) έχει 

μετατοπιστεί περίπου κατά ένα μήνα σε σχέση με το 2016, που τα πράγματα ήταν σχετικά πιό ήρεμα / 

φυσιολογικά… . 

 

 
 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή του αριθμού των σχολίων με παράμετρο την ημέρα της εβδομάδας 

(Κυρ … Σαβ). Όχι μόνο γιατί υπάρχουν ακόμα άτομα εργαζόμενα που σχολιάζουν (καταρρίπτεται έτσι ο 

χόακας των «σχολιαζόντων συνταξιούχων» ) και επομένως ο χρόνος που διαθέτει κάποιος για το 

ιστολόγιο θεωρητικά θα έπρεπε να επηρεάζεται απ΄ αυτό (κάτι όμως που δεν διακρίνω! ). Κι ακόμα αν 

υποθέσουμε πως άλλες μέρες μπαίνουν τα άρθρα και άλλες μέρες γίνεται ο κυρίως σχολιασμός, και πάλι 

αυτό δεν είναι ευδιάκριτο στην κατανομή. Η κατανομή ανά ημέρα της εβδομάδας είναι επίσης αρκετά 

ενδιαφέρουσα γιατί υπάρχουν και συνήθειες/έθιμα  για την ανάρτηση ορισμένων θεμάτων σε ορισμένες 

ημέρες της εβδομάδας. 
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Να δούμε και ποιες αναρτήσεις ήταν αυτές με τα περισσότερα ή τα λιγότερα σχόλια. 

 

Είναι ενδιαφέρον, ότι τα άρθρα με τον μεγαλύτερο αριθμό σχολίων έχουν γίνει μήνες που επίσης 

παρουσιάζουν αυξημένο συνολικά αριθμό σχολίων. Αντίστοιχα τα άρθρα με τον μικρότερο αριθμό 

σχολίων έχουν γίνει μήνες που έχουν συνολικά μειωμένο αριθμό σχολίων. 

 

Να παρατηρήσω ότι ο μεγάλος ή μικρός αριθμός σχολίων δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε και συμετοχή 

πολλών ή λίγων σχολιαστών, σίγουρα πάντως δεν είναι γραμμική η σχέση σχολίων/σχολιαστών. Σε άρθρα 

με πολλά σχόλια παρατηρείται πολλές φορές έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γνωστών σχολιαστών  

Έτσι στα ανωτέρω άρθρα έχουμε: 
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Η κατανομή του αριθμού των σχολίων και του αριθμού σχολιαστών σε ημερήσια βάση έχει βέβαια τις 

διακυμάνσεις της, αλλά, κατ΄εμέ, στην κατανομή του αριθμού σχολίων διακρίνονται κάποιες περιοδικές 

διακυμάνσεις, περίπου κάθε 5-8 ημέρες, ανάλογα με τον μήνα. 

 
 

Ας δούμε τώρα και τους …άλλους αριθμούς. Ανάμενόμενο πως  ο Γς μας είναι ο αδιαμφισβήτητος πρώτος 

σε αριθμό σχολίων σχολιαστής το 2016, βεβαίως μετά τον ΝικοΚύρη, που εκ των πραγμάτων έχει κάνει 

συνολικά τα περισσότερα σχόλια. Η κατάταξη των 10 (12) πρώτων σε σχόλια σχολιαστών έχει ως εξής: 
 

 
Και λεπτομερώς ο πίνακας με την πρώτη ντουζίνα : 
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Σημ.: οι φαινόμενοι 1005 σχολιαστές περιλαμβάνουν και τον γνωστό σχολιαστή, με έξι (6) διαφορετικά 

χρηστώνυμα καθώς και δύο άλλους σχολιαστές με διπλό χρηστώνυμο, που δεν έχει 100% επιβεβαιωθεί… 

 

 
 

 

 

 

Εύχομαι σε όλους σας και στους δικούς σας υγεία και ευτυχία για τον νέο χρόνο! 

 

 

Γιάννης Ιατρού 
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