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Πρόλογος του επιμελητή

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξεί να καλύψει το βασικό κενό που υπάρχει
στην ελληνική γλώσσα σχετικά με την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων από επιστήμο-
νες κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς προέρχεται από έναν κοινωνικό
επιστήμονα και δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα «σκληρή» μαθηματική γλώσσα. Παράλληλα,
δεν είναι ένα βιβλίο που απλώς αναμεταδίδει κάποια ευρήματα ερευνών επί των κοινωνι-
κών δικτύων και διακηρύττει με ενθουσιασμό τις μεθοδολογικές πρακτικές που ακολού-
θησαν οι συγγραφείς του. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας (ακό-
μα και της διεθνούς) βιβλιογραφίας, δυστυχώς, εμπίπτει στις δύο παρακάτω κατηγορίες:

α) Άρθρα ή βιβλία τα οποία απαιτούν από τον αναγνώστη εξοικείωση με μαθημα-
τικό συμβολισμό και μαθηματική λογική. Τις περισσότερες φορές είναι δυσνόητα για
τους κοινωνικούς επιστήμονες αλλά διατυπώνουν με πολύ σαφή τρόπο την ίδια τη λο-
γική της ανάλυσης. Ήτοι, για τους «γνώστες» είναι η καλύτερη πηγή, αφού κατανοούν
σε βάθος τα όποια ευρήματα υπάρχουν. Ωστόσο, αυτά τα άρθρα ή βιβλία είναι τις πε-
ρισσότερες φορές εκτός «βεληνεκούς» για τον μέσο κοινωνικό επιστήμονα, ενώ, σε συ-
ντριπτικό ποσοστό, οι ίδιοι οι συγγραφείς τους δεν είναι κοινωνικοί επιστήμονες (κυ-
ρίως μαθηματικοί ή επιστήμονες πληροφορικής) και γι’ αυτό τον λόγο, ενώ στοχεύουν
στις κοινωνικές επιστήμες, δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη διασύνδεση με τα ήδη
υπάρχοντα ευρήματα αυτών των επιστημών. Αυτή η «χαλαρή» σύνδεση με την επιστη-
μονική παραγωγή των κοινωνικών επιστημών τείνει να μεγεθύνεται κάθε φορά, δίνο-
ντας την εντύπωση ότι η ανάλυση κοινωνικών δικτύων είναι κάτι σαν «μετάλλαξη» των
κοινωνικών επιστημών: αν και μοιάζει με «ξένο σώμα», επειδή σχεδόν κανένας (κοι-
νωνικός επιστήμονας) δεν την κατανοεί, φαίνεται να έχει κάποια σημαντικά ευρήματα,
τα οποία όμως δεν χρησιμεύουν σε συνθέσεις με τα ήδη υπάρχοντα. Αντίθετα, «προ-
στίθενται» στα ήδη υπάρχοντα ευρήματα των κοινωνικών δικτύων, δημιουργώντας και
«κτίζοντας» έτσι μια δική τους παράδοση. Με λίγα λόγια, τις περισσότερες φορές, οι κοι-
νωνικές και κοινωνιοψυχολογικές θεωρίες θεωρούνται «ασύμμετρες» με τις θεωρίες
και τα ευρήματα που προέρχονται από τον χώρο των κοινωνικών δικτύων.

β) Κυρίως βιβλία τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό και κάποια από αυτά έχουν
γίνει best sellers. Σε αυτά, συνήθως παρουσιάζονται ευρήματα τα οποία είναι εύκολα ανα-
γνωρίσιμα από το κοινό, εφόσον κάποιες φορές αφορούν διασημότητες (όπως η έρευνα
για το ποιος/α ηθοποιός του Χόλιγουντ είναι ο/η πιο κεντρικός/ή) ή άλλες φορές επίκαι-
ρα «φλέγοντα» γεγονότα (όπως η έρευνα σχετικά με το δίκτυο των τρομοκρατών που
προκάλεσαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001). Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν
«βυθιζόμαστε» σε μαθηματικά, τα όποια ευρήματα δεν θεωρούνται απολύτως «επιστη-
μονικά» και δεν απευθύνονται σε κοινωνικούς επιστήμονες κυρίως λόγω του διακηρυκτι-
κού ύφους που τα διατρέχει απ’ άκρη σ’ άκρη: χαρακτηρίζονται από έναν (ίσως αυτάρε-


