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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα Ασύρματα Κοινοτικά Δίκτυα (Community-based WLANs ή Wireless Communities όπως 

είναι η πιο συχνή ορολογία στην ξένη βιβλιογραφία) αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε 

πολλές αστικές περιοχές σε όλον τον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να τραβήξουν την προσοχή 

τόσο της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της πολιτείας και των 

ρυθμιστικών οργάνων της. Παράλληλα, μια σειρά δημοσιεύσεων στον τύπο έφεραν αναγνώριση 

στις ασύρματες κοινότητες και βοήθησαν στο να καλλιεργηθεί η ιδέα μιας κίνησης πολιτών με 

σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

ασύρματη τεχνολογία πέρα από τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. 

Αν και η επισκόπηση ασύρματων κοινοτήτων ανά τον κόσμο δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές 

διαφορές μεταξύ τους που αφορούν τον τρόπο ανάπτυξης των δικτύων τους αλλά και τους 

σκοπούς που αυτές επιτελούν, το κοινό στοιχείο μεταξύ τους είναι η συμμετοχή  και εθελοντική 

συνεισφορά πολιτών στη δημιουργία και λειτουργία της δικτυακής υποδομής.  

 

Με βάση αυτή την παρατήρηση και τη διαπίστωση του κεντρικού ρόλου που παίζουν τα μέλη ή 

χρήστες μιας ασύρματης κοινότητας στη δημιουργία, εξέλιξη και βιωσιμότητα της, σκοπός της 

έρευνας για τα Κίνητρα Συμμετοχής σε μια Ασύρματη Κοινότητα είναι η χαρτογράφηση όλων 

των πιθανών λόγων που ωθούν ή απωθούν τη συμμετοχή στην κοινότητα καθώς και η 

ιεράρχηση τους ως προς τη σημαντικότητα τους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας 

σκιαγραφούν το προφίλ των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων για τις ασύρματες 

κοινότητες. Επίσης, περιγράφουν λεπτομερώς τα αποκομιζόμενα ή προσδοκώμενα οφέλη από τη 

συμμετοχή καθώς και το βαθμό και το είδος της προσπάθειας που καταβάλλει κάποιος για να 

συνδεθεί με το κοινοτικό δίκτυο. Τέλος, είναι δυνατό από τα αποτελέσματα να διατυπωθούν 

συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των ασύρματων κοινοτήτων και τις προοπτικές 

βιωσιμότητας τους.  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2005. Για την υλοποίηση της, σχεδιάστηκε ένα 

web-based ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν, μέσω ειδικής πρόσκλησης που 

στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι γύρω από τις ασύρματες 

κοινότητες:  

• Μέλη ασύρματων κοινοτικών δικτύων στην Ελλάδα. Για τον εντοπισμό τους 

στηριχθήκαμε στην παρουσία site στο Internet και στους σχετικούς καταλόγους 

ασύρματων κοινοτήτων όπως αυτοί διατίθενται σε σχετικά sites (π.χ. sites άλλων 
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κοινοτήτων, www.broadbandcity.gr). Ιδιαίτερα για τις ασύρματες κοινότητες, 

ζητήθηκε η ανάρτηση της πρόσκλησης συμμετοχής στο site ή το ηλεκτρονικό forum 

συζητήσεων. Θετική ανταπόκριση, είτε με απάντηση στο σχετικό e-mail είτε με 

ανακοίνωση στο Internet ή και τα δύο, πήραμε από τις παρακάτω κοινότητες:  

o Athens Wireless Metropolitan Network 

o Thessaloniki Wireless Metropolitan Network 

o Γουάιρλες/ΘΕΣΣ 

o Karditsa Wireless Metropolitan Network 

o Kozani Wireless Network 

o SerresWireless 

Παρολ’αυτά δεν αποκλείεται η απόκριση στην έρευνα και από μέλη άλλων κοινοτήτων 

χωρίς να γνωστοποιηθεί σε εμάς.  

• Μέλη ακαδημαϊκών εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων, ομάδων συζητήσεων και 

διαβουλεύσεων όπως είναι το eBusiness Forum που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

τις ασύρματες κοινότητες. 

 

Τελικά, συγκεντρώθηκαν 384 απαντήσεις. Από αυτές, οι 11 αντιστοιχούν σε άτομα που δε 

γνωρίζουν την ύπαρξη ασύρματων κοινοτήτων και δεν προχώρησαν στην απάντηση του 

ερωτηματολογίου. Έχοντας ως κριτήριο το βαθμό ολοκλήρωσης των ερωτημάτων της έρευνας, 

οι τελικές, χρήσιμες για την έρευνα μας (usable) απαντήσεις είναι 170 και κατανέμονται ως εξής: 

 

Are you currently a member of a specific wireless 
community network?  

frequency % 

Yes, I am a node 
(I have at least one backbone link and/or operate an Access Point)

63 37,06

Yes, I am a client 
(I connect to others’ Access Points)

43 25,29

No, but I occasionally participate in activities such as 
community meetings, forum, etc.

12 7,06 

No, but I am interested in joining one in the near future 42 24,71
No, and I am not interested in joining one for the time being 10 5,88 

Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων ανάλογα με το είδος συμμετοχής σε ασύρματη κοινότητα 

 

Παρατηρούμε ότι πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ήδη μέλη μιας 

ασύρματης κοινότητας (106), και μάλιστα κόμβοι του ασύρματου δικτύου (63), ενώ το 1/4 αυτών 

(42) ενδιαφέρεται να γίνει μέλος. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό (γύρω στο 6%) που δεν 
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παρουσιάζει ενδιαφέρον συμμετοχής σε ασύρματη κοινότητα (αντιστοιχεί σε 10 άτομα). Οι 

σχετικές απαντήσεις δε θα χρησιμοποιηθούν στη στατιστική ανάλυση. Συνεπώς, ο τελικός 

αριθμός των χρήσιμων απαντήσεων είναι 160.  

 

2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας καθώς αποτυπώνουν 

το προφίλ των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων για τις ασύρματες κοινότητες ως προς το 

φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική απασχόληση.  

 

Gender frequency % 

Male 153 95,6 
Female 5 3,1 

Age   

< 18 2 1,3 
18 – 24 51 31,9 
25 – 34 84 52,5 
35 – 49 19 11,9 
50 – 65 2 1,3 

> 65 0 0 

Education   

Elementary School 1 0,6 
Junior High/Middle School 2 1,3 

High School 19 11,9 
Vocational/Trade School 20 12,5 

Bachelor’s degree 59 36,9 
Master’s degree (MSc, MA, MBA) 47 29,4 

Doctorate Degree (Ph.D) 10 6,3 

Occupation   

Student 47 29,4 
Civil Servant 7 4,4 

Company Employee 47 29,4 
Self-employed 30 18,8 

Company Owner 4 2,5 
Teacher 7 4,4 
Retired 0 0,00 

Unemployed 6 3,8 
Other 10 6,3 

Πίνακας 2: Δημογραφικά Στοιχεία 
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Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα που προκύπτει από τον πίνακα είναι η σχεδόν καθολική 

πλειοψηφία των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες καθώς μόνο 5 γυναίκες δήλωσαν ότι 

ενδιαφέρονται (3) ή είναι μέλη (2) μιας ασύρματης κοινότητας. Επίσης, πάνω από τους μισούς 

(52,5%) είναι σχετικά νέοι καθώς ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34, με τους νεότερους 

μεταξύ 18-24 να έρχονται δεύτεροι (31,9%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (πάνω από 60%) έχει 

πανεπιστημιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική απασχόληση 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, μοιράζονται ισόποσα σε φοιτητές και ιδιωτικούς υπαλλήλους 

(σχεδόν 30%) ενώ στο υπόλοιπο 40% την πλειοψηφία αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι το δημογραφικό προφίλ αντιστοιχεί σε αυτό ενός νέου άνδρα 

με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που είτε βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των σπουδών του είτε έχει 

ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία ως ιδιωτικός υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας. 

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία διακρίνοντας τις 

απαντήσεις μεταξύ μελών (nodes και clients) και μη μελών (όλοι οι υπόλοιποι) ασύρματων 

κοινοτήτων όπου παρατηρούμε ότι διατηρούνται οι ίδιες σχεδόν αναλογίες μεταξύ των 

δημογραφικών κατηγοριών.  
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Σχήμα 1: Φύλο και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα 

 

 

 

 5



Ηλικία

0,9 1,9

33

29,6

50,9

55,6

12,3
11,1

0,9 1,9

0

10

20

30

40

50

60

Members Non-Members

< 18
18 – 24
25 – 34
35 – 49
50 – 65

Σχήμα 2: Ηλικία και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα 

 

Εκπαίδευση

1,9 1,9

14,2

7,4

11,3

14,8

40,6

29,6

26,4

35,2

4,7

9,3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0
0,9

0
Members Non-Members

Elementary School
Junior High/Middle School
High School
Vocational/Trade School
Bachelor’s degree
Master’s degree (MSc, MA, MBA)
Doctorate Degree (Ph.D)

Σχήμα 3: Εκπαίδευση και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα 
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Σχήμα 4: Επάγγελμα και Συμμετοχή σε Ασύρματη Κοινότητα 

 

 

3. ΜΕΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Σε αυτή την έρευνα ορίζουμε ως μέλη ασύρματων κοινοτήτων όσους απάντησαν ότι είναι είτε 

κόμβοι (nodes) είτε πελάτες (clients) ενός ασύρματου κοινοτικού δικτύου (63 και 43 απαντήσεις 

αντίστοιχα). Αν και στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν και όσοι περιστασιακά 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας, όπως είναι το forum συζητήσεων ή συναντήσεις, 

είναι προτιμότερο στην κατηγορία αυτή να περιληφθούν μόνο όσοι συνεισφέρουν για τη 

δημιουργία και λειτουργία της κοινοτικής δικτυακή υποδομής.  

 

Δραστηριότητα στην Ασύρματη Κοινότητα 

 

Σκοπός των παρακάτω ερωτήσεων είναι η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων των μελών μιας 

ασύρματης κοινότητας ως προς το βάθος χρόνου ενασχόλησης με την κοινότητα, τη συχνότητα 

και το είδος της συμμετοχής σε αυτή.  
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How long have you been involved with a wireless 
community network?  

frequency % 

Less than 3 months 10 5,88 
Between 3 and 6 months 1 0,59 

Between 6 and 12 months 11 6,47 
More than 1 year 30 17,65 

More than 2 years 54 31,76 

Πίνακας 3: Χρόνος Ενασχόλησης με την Ασύρματη Κοινότητα 

 

Please, indicate how often you perform each of the following 
activities: (1 – seldom, 7 – very often) 

Mean  S.D. 

Using the network’s communication services (e.g. VoIP, IRC)  5,67 1,758 
Using the network’s file sharing services  5,99 1,418 

Using network management services  4,87 1,913 
Using gaming, multimedia and/or other web services available on the network 4,66 1,856 

Uploading content onto the network  5,08 1,757 
Creating content for the network 4,06 2,065 

Reading comments that others have posted on the community’s forum  6,27 1,219 
Posting comments on the community’s forum  5,08 1,784 

Participating in physical meetings with other community members 4,51 1,892 
Offering technical assistance to other community members  5,21 1,572 

Actively supporting the community with actions such as forum moderation, 
website maintenance and update, etc.  

3,49 2,209 

Πίνακας 4: Δραστηριότητες στην Ασύρματη Κοινότητα  
(mean = μέση τιμή της συχνότητας απασχόλησης με τη δραστηριότητα με μέγιστο το 7 – πολύ συχνά, 

S.D. = τυπική απόκλιση) 
 

Do you host services on the community network  
(e.g file sharing, gaming, telephony, web services, etc)? 

frequency % 

YES 83 78.30 
NO 23 21,69 

Πίνακας 5: Φιλοξενία (hosting) υπηρεσιών 

 

Do you provide Internet access to community members? frequency % 
YES 35 33.02 
NO 71 66,98 

Πίνακας 6: Παροχή πρόσβασης στο Internet 
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Από τους παραπάνω πίνακες, ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών 

μιας ασύρματης κοινότητας ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα για περισσότερο από δύο 

χρόνια, δηλαδή, σχεδόν από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν ασύρματες κοινότητες στην Ελλάδα 

αλλά και παγκοσμίως. Από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια 

του δικτύου και της κοινότητας, η πιο δημοφιλής ενασχόληση είναι η παρακολούθηση  των 

συζητήσεων στο forum της κοινότητας (μ.ό. 6,27) – παρολ’αυτά η ενεργή συμμετοχή στις 

συζητήσεις δεν είναι το ίδιο δημοφιλής (μ.ό. 5,08). Άλλες δραστηριότητες που ακολουθούνται 

από τα μέλη με σχετικά υψηλή συχνότητα είναι η χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας με άλλα μέλη 

(μ.ό. 5,67), οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων (μ.ό. 5,99) αλλά και η παροχή τεχνικής βοήθειας 

μεταξύ των μελών (μ.ό. 5,21). Η δραστηριότητα με τη χαμηλότερη συχνότητα είναι η παροχή 

υποστήριξης στις λειτουργίες της κοινότητας όπως είναι η διαχείριση του site και του forum 

συζητήσεων. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών παρέχει υπηρεσίες στο κοινοτικό 

δίκτυο συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμιση της αξίας που αυτό έχει για τα 

μέλη του, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την παροχή Internet όπου τα ποσοστά μεταξύ του Ναι και 

του Όχι αντιστρέφονται. Φυσικά, η παροχή Internet δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τις ασύρματες 

κοινότητες ενώ και το σχετικό νομικό πλαίσιο είναι ακόμα αρκετά θολό.  

 

Μια πιο προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω πινάκων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα μέλη των 

ασύρματων κοινοτήτων δεν «καταναλώνουν» μόνο τις υπηρεσίες που διατίθενται πάνω από το 

κοινοτικό δίκτυο αλλά συνεισφέρουν ενεργά για την παροχή τους (8 στους 10 φιλοξενούν 

υπηρεσίες στους δικτυακούς υπολογιστές τους). Συνεπώς, τα μέλη των ασύρματων κοινοτήτων 

όχι μόνο βρίσκουν αξία στις δικτυακές υπηρεσίες (π.χ υπηρεσίες επικοινωνίας ή ανταλλαγής 

αρχείων) αλλά συνεισφέρουν με τη σειρά τους σε αυτές ώστε να συνεχίσει το ασύρματο δίκτυο 

να είναι χρηστικό για τα υπόλοιπα μέλη του. Μάλιστα, η διατήρηση θετικού συνολικού 

ισοζυγίου μεταξύ συνεισφοράς και κατανάλωσης, ώστε η κατανάλωση των πόρων του δικτύου 

να ισοσκελίζεται από αντίστοιχη προσφορά, είναι αυτή που εξασφαλίζει τόσο την παρούσα όσο 

και τη μελλοντική αξία – και συνεπώς βιωσιμότητα – του κοινοτικού δικτύου. Μια καλύτερη 

εικόνα σχετικά με τη συμπεριφορά των μελών σε σχέση με τις κοινοτικές δραστηριότητες 

προκύπτει συνδυάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 4 με αυτά του Πίνακα 3, δηλαδή, με το χρόνο 

ενασχόλησης και παρουσίας στο κοινοτικό δίκτυο (δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία between 3 

and 6 months που έχει μόνο μία απάντηση) ώστε να δούμε αν είναι τα παλιά ή τα νέα μέλη αυτά 

που ασχολούνται περισσότερο με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Όλα τα σχετικά γραφήματα 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ενώ παρακάτω παρατίθενται μόνο τα πιο ενδιαφέροντα από 

αυτά. 
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Σχήμα 5: Υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων 

 

using gaming, multimedia, web services
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Σχήμα 6: Υπηρεσίες gaming, multimedia, web 

 10



Παρατηρούμε ότι οι νεότεροι στην ασύρματη κοινότητα (και ιδιαίτερα όσοι ασχολήθηκαν για 

πρώτη φορά τους 3 τελευταίους μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας) βρίσκουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις υπηρεσίες gaming, multimedia και web που προσφέρονται πάνω από το 

ασύρματο δίκτυο (ειδικά, για τους νεότερους με λιγότερο από 3 μήνες συμμετοχής και οι 

υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς). Επίσης, και οι παλιότεροι στο δίκτυο 

(με περισσότερα από 2 χρόνια ενασχόλησης στην κοινότητα) εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις 

ίδιες υπηρεσίες. Και οι δύο τάσεις επιβεβαιώνουν ότι ένας από τους ισχυρότερους λόγους 

συμμετοχής στην ασύρματη κοινότητα είναι η αξία των υπηρεσιών που προσφέρονται στο 

ασύρματο δίκτυο, ενώ η δυνατότητα για ασύρματες υπηρεσίες gaming, multimedia, web υψηλών 

ταχυτήτων χωρίς σύνδεση σε εμπορικό δίκτυο Internet αποτελούν βασικό κίνητρο προσέλκυσης 

νέων συμμετεχόντων. Μάλιστα, η τελευταία παρατήρηση διατυπώθηκε και στις συζητήσεις μας 

με μέλη ασύρματων κοινοτήτων.    
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Σχήμα 7: Παρακολούθηση σχολίων στο forum συζητήσεων 
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posting comments on the forum
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Σχήμα 8: Συμμετοχή στο forum συζητήσεων 

 

Ένας ιδιαίτερος μηχανισμός επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων για πληθώρα θεμάτων που 

αφορούν την εξέλιξη και την πορεία μιας ασύρματης κοινότητας είναι τα fora συζητήσεων τα 

οποία είναι προσβάσιμα τόσο μέσω Internet όσο και από το ασύρματο δίκτυο. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω γραφήματα, η παρακολούθηση των συζητήσεων είναι μια δημοφιλής δραστηριότητα 

για όλα τα μέλη (παλιά και νέα), ενώ, αντίθετα, η ενεργή συμμετοχή σε αυτές αφορά 

περισσότερο τους παλιότερους. Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και για τη συμμετοχή στις 

συναντήσεις μελών της κοινότητας όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα. 
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participating in meetings
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Σχήμα 9: Συμμετοχή σε συναντήσεις 

 

Κίνητρα Συμμετοχής στην Ασύρματη Κοινότητα  

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι συμμετοχής σε μια ασύρματη κοινότητα που είναι δυνατό να διαφέρουν 

ανάλογα με τους σκοπούς, τις επιδιώξεις αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε 

ανθρώπου. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, αναζητήσαμε πιθανά κίνητρα συμμετοχής 

σε μια ασύρματη κοινότητα τόσο μέσα από επισκόπηση σχετικών θεωριών κινητοποίησης και 

εφαρμογών τους σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας (με έμφαση σε 

δραστηριότητες που διευκολύνονται ή έχουν ως άξονα αναφοράς την τεχνολογία όπως είναι οι 

κοινότητες δημιουργών κώδικα ανοικτού λογισμικού) όσο και σε ενδείξεις που καταγράφηκαν σε 

συνεντεύξεις – συζητήσεις με μέλη ασύρματων κοινοτήτων. Αποτέλεσμα των προηγούμενων 

δράσεων ήταν η καταγραφή μιας σειράς κινήτρων υπό τη μορφή προτάσεων οι οποίες τέθηκαν 

στην κρίση των συμμετεχόντων στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες 

να δηλώσουν το βαθμό που αυτές ανταποκρίνονται στην αλήθεια σε ό,τι αφορά την προσωπική 

τους ενασχόληση με την ασύρματη κοινότητα χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από το 1 ως το 7 με 

το 1 να είναι πιο μακριά από την αλήθεια και το 7 πιο κοντά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
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καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα όπου φαίνεται η μέση τιμή (mean) και η τυπική απόκλιση 

(S.D.) των απαντήσεων με φθίνουσα σειρά.  

 

Motives Mean S.D. 

I participate in the wireless community because I want to. 6,74 0,056
I enjoy my involvement in the wireless community.  6,61 0,07 
I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the 
wireless community. 

6,51 0,075

I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,13 0,113
I consider my participation in the wireless community to be fun.  6,04 0,113
I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement 
in the wireless community. 

6,01 0,114

I am free to express my ideas and opinions within the wireless community. 5,98 0,126
I believe I have some choice about what I do within the wireless community. 5,91 0,123
I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless community. 5,83 0,131
I am glad to be a wireless community enthusiast. 5,82 0,122
Participating in the wireless community allows me to experience the community 
spirit of sharing. 

5,78 0,12 

I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to 
help back. 

5,73 0,14 

Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,68 0,123
I know that other people in the wireless community will help me, so it’s only fair 
to help them. 

5,63 0,148

Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,62 0,167
I think I am pretty good at what I do within the wireless community.  5,61 0,117
I see myself as a wireless community enthusiast. 5,61 0,14 
Participating in the wireless community gives me the satisfaction of seeing the 
results of my actions. 

5,58 0,127

Participating in the wireless community allows me to find ways to adapt a new 
technology (WiFi) to my own needs. 

5,56 0,142

I feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 
community. 

5,48 0,126

I wish to promote the use of WiFi through my involvement in the wireless 
community. 

5,46 0,167

My participation in the wireless community allows me to explore my capabilities. 5,45 0,153
I feel like I can pretty much be myself in what I do within the wireless 
community. 

5,4 0,145

I feel like I could trust other people in the wireless community. 5,33 0,121
I really like the people in the wireless community. 5,26 0,127
The more I participate in the wireless community, the more competent I feel I 
become.  

5,21 0,154

I identify with wireless community enthusiasts. 5,16 0,147
Participating in the wireless community allows me to do something for a cause 5,11 0,153
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that is important to me. 
I am satisfied with my performance within the wireless community. 5,09 0,143
I feel close to the people involved in the wireless community. 4,93 0,141
I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial 
broadband networks. 

4,91 0,191

My participation in the wireless community can help me learn how to work within 
a group of people. 

4,84 0,18 

I would like a chance to interact with other people in the wireless community 
more often. 

4,76 0,158

When I contribute to the wireless community, I expect that others will contribute 
too in the future. 

4,76 0,177

I think I do well compared to others in what I do within the wireless community. 4,71 0,155
My involvement in the wireless community provides me with a way to make new 
friends. 

4,61 0,18 

Being appreciated by other people in the wireless community is important to me. 4,61 0,185
My participation in the wireless community makes me feel better about myself. 4,54 0,204
I can make new contacts that might help my career through my involvement in 
the wireless community. 

4,49 0,18 

The social opportunities provided by the wireless community are important to 
me. 

4,33 0,179

Participating in the wireless community will look good on my resume. 4,22 0,188
It would have been inconvenient for me to be considered by others in the 
wireless community as a person who is not actively involved. 

4,06 0,2 

My involvement in the wireless community can help me explore different career 
options. 

4,05 0,203

My participation in the wireless community makes me feel needed. 3,93 0,19 
My participation in the wireless community enhances my status among my 
colleagues. 

3,74 0,188

Joining the wireless community is something that I am supposed to do. 2,4 0,184
Joining the wireless community is required by my job. 1,73 0,155
I receive some form of explicit compensation (e.g salary) for my participation in 
the wireless community. 

1,71 0,147

I believe that it is important to receive some sort of payment for participating in 
the wireless community. 

1,69 0,152

Πίνακας 7: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες 

 

Από τον πίνακα βλέπουμε ότι τα κίνητρα με τους υψηλότερους μέσους όρους (>6) περιγράφουν 

τη συμμετοχή στην ασύρματη κοινότητα ως μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 

στην οποία εμπλέκεται κάποιος με τη θέληση του γιατί του δίνεται η δυνατότητα μάθησης και 

απόκτησης ή καλλιέργειας νέων ικανοτήτων. Τέτοια κίνητρα δημιουργούνται εσωτερικά στον 

άνθρωπο όταν μια δραστηριότητα διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την κάνουν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα και προκλητική ως προς τις ικανότητες που απαιτούνται ή καλλιεργούνται κατά 
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την πραγματοποίηση της. Παράλληλα, η διαδικασία της ενασχόλησης γεμίζει το άτομο με 

ικανοποίηση καθώς βιώνει αισθήματα ικανότητας, αξιοσύνης, και αυτονομίας. Ιδιαίτερα 

σημαντικά είναι τα κίνητρα που σχετίζουν τη συμμετοχή σε μια ασύρματη κοινότητα με πράξεις 

αλτρουισμού όπως είναι η βοήθεια και ο διαμοιρασμός πόρων στο δίκτυο αλλά και το 

κοινοτικό πνεύμα ανταλλαγής και αμοιβαίας συνεργασίας (σημειωμένα με μπλε στον πίνακα). 

Επίσης, για τους περισσότερους ερωτηθέντες η συμμετοχή στην κοινότητα διαμορφώνει μια 

κοινή ταυτότητα την οποία και υιοθετούν για να διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους (wireless 

community enthusiasts στον πίνακα). Άλλα σημαντικά κίνητρα είναι οι ευκαιρίες για κοινωνικές 

επαφές, η δυνατότητα προσαρμογής της τεχνολογίας στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χρήστη, η 

προώθηση της ιδέας των ασύρματων κοινοτήτων αλλά και η ίδια η χρησιμότητα του δικτύου 

στην παροχή ασύρματης ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας (σημειωμένα με πράσινο στον πίνακα). 

Ιδιαίτερα χαμηλά στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων είναι τα κίνητρα που σχετίζουν τη 

συμμετοχή σε μια ασύρματη κοινότητα με την προσδοκία απτής ανταμοιβής όπως είναι  

δυνατότητες επαγγελματικής προώθησης, αναγνώρισης από τα υπόλοιπα μέλη, φίλους ή 

συναδέρφους αλλά και η προοπτική χρηματικής αποζημίωσης. Συνεπώς, η συμμετοχή στην 

ασύρματη κοινότητα δεν είναι αποτέλεσμα υπολογισμού πρακτικών ωφελειών αλλά έχει 

περισσότερο το χαρακτήρα μιας εθελοντικής δραστηριότητας που γεμίζει όσους την επιλέγουν με 

ψυχική ικανοποίηση ενώ ταυτόχρονα είναι μια λύση σε πρακτικές ανάγκες πρόσβασης σε 

χρήσιμες υπηρεσίες.   

 

Εκτός όμως από τα κίνητρα συμμετοχής, υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες που λειτουργούν 

ως αντικίνητρα καθώς η ενασχόληση με την ασύρματη κοινότητα και το δίκτυο απαιτεί τη 

δέσμευση προσωπικών πόρων όπως είναι ο χρόνος αλλά και το κόστος αγοράς και συντήρησης 

εξοπλισμού. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το ισχυρότερο εμπόδιο για την 

ενασχόληση είναι το κόστος σε χρόνο: έλλειψη χρόνου αλλά, κυρίως, το λεγόμενο κόστος 

ευκαιρίας (opportunity cost) αφού η απασχόληση στην κοινότητα μπορεί να αντικατασταθεί από 

άλλες δραστηριότητες πιθανώς εξ’ίσου ικανοποιητικές.  
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Costs Mean S.D 

I consider the money I have spent for my involvement in the wireless community 
well spent. 

5,76 0,153

I think I could do more important things with my time than participating in the 
wireless community. 

2,71 0,145

I cannot always find the time to contribute to the wireless community. 4,65 0,173
I consider the effort for participating in the wireless community (e.g. money, 
time) to be high for me. 

3,51 0,167

I did not put a lot of effort (e.g. money, time) when I first joined the wireless 
community.  

3,60 0,203

Πίνακας 8: Κόστη Συμμεταοχής σε Ασύρματες Κοινότητες 

 

Και στην περίπτωση των κινήτρων συμμετοχής είναι ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στα παλιά και τα νεότερα μέλη ως προς την ιεράρχηση της σημαντικότητας 

τους. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα 10 πιο σημαντικά κίνητρα για μέλη που ασχολούνται με την 

κοινότητα για λιγότερο από 1 χρόνο, λιγότερο από 2 χρόνια και περισσότερο από 2 χρόνια ενώ οι 

αναλυτικοί πίνακες για όλα τα κίνητρα συμμετοχής εμφανίζονται στο Παράρτημα.  

 

Less than 12 months of involvement with the wireless community 

  Mean S.D. 
I participate in the wireless community because I want to. 6,59 0,666 
I enjoy my involvement in the wireless community.  6,45 0,858 
I have been able to learn new, interesting skills through my involvement 
in the wireless community. 

6,32 0,894 

I would describe participating in the wireless community as very 
interesting. 

6,05 1,290 

I am free to express my ideas and opinions within the wireless 
community. 

6,05 1,090 

I know that other people in the wireless community will help me, so it’s 
only fair to help them. 

5,95 1,090 

I can learn new skills from direct, hands-on experience through my 
involvement in the wireless community. 

5,91 1,342 

Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,86 1,167 
Participating in the wireless community allows me to experience the 
community spirit of sharing. 

5,82 1,259 

Having broadband connectivity through the community network is useful 
to me. 

5,82 1,708 

I have been helped by other people in the wireless community, so I 
desire to help back. 

5,77 1,270 

Πίνακας 9: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες για λιγότερο από 1 χρόνο ενασχόλησης 
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Less than 2 years of involvement with the wireless community 

  Mean S.D. 
I participate in the wireless community because I want to. 6,79 0,412 
I enjoy my involvement in the wireless community.  6,73 0,583 
I have been able to learn new, interesting skills through my involvement 
in the wireless community. 

6,53 0,681 

I would describe participating in the wireless community as very 
interesting. 

6,31 0,930 

I can learn new skills from direct, hands-on experience through my 
involvement in the wireless community. 

6,17 0,928 

I consider my participation in the wireless community to be fun.  6,10 1,062 
I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 
community. 

6,10 1,029 

I am glad to be a wireless community enthusiast. 6,00 1,203 
I believe I have some choice about what I do within the wireless 
community. 

5,83 1,315 

I am free to express my ideas and opinions within the wireless 
community. 

5,73 1,388 

I see myself as a wireless community enthusiast. 5,70 1,579 

Πίνακας 10: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες για λιγότερο από 2 χρόνια ενασχόλησης 

 

More than 2 years of involvement with the wireless community 

  Mean S.D. 
I believe I have some choice about what I do within the wireless 
community. 

6,78 0,604 

I participate in the wireless community because I want to. 6,61 0,738 
I am glad to be a wireless community enthusiast. 6,57 0,767 
I have been able to learn new, interesting skills through my involvement 
in the wireless community. 

6,22 1,058 

I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 
community. 

6,15 1,123 

Other people in the wireless community are friendly towards me. 6,09 1,336 
Having broadband connectivity through the community network is useful 
to me. 

6,08 1,207 

I enjoy my involvement in the wireless community.  5,98 1,073 
I think I do well compared to others in what I do within the wireless 
community. 

5,96 1,213 

I feel close to the people involved in the wireless community. 5,85 1,199 
Participating in the wireless community allows me to do something for a 
cause that is important to me. 

5,85 1,336 

Πίνακας 11: Κίνητρα Συμμετοχής σε Ασύρματες Κοινότητες για περισσότερο από 2 χρόνια 
ενασχόλησης 
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Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορές, ως προς το είδος και τη 

βαρύτητα των κινήτρων αναφορικά με το χρόνο ενασχόλησης με την ασύρματη κοινότητα. 

Ιδιαίτερα για όσους δραστηριοποιούνται για περισσότερο από 2 χρόνια, αλλάζει και η σειρά 

ιεράρχησης των κινήτρων σε σχέση με τους νεότερους π.χ. βιώνουν πιο έντονα την ταυτότητα 

του wireless community enthusiast ενώ η ευχαρίστηση από την ενασχόληση πηγάζει περισσότερο 

από αισθήματα προσφοράς παρά από την ίδια τη δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό είναι 

ενδεικτικό της επίδρασης που μπορεί να έχει η διαδικασία της συμμετοχής στην κοινότητα στους 

λόγους που ενισχύουν, διατηρούν, ή αποθαρρύνουν την περαιτέρω ενασχόληση με αυτή.  

 

Προοπτικές Ενασχόλησης με την Ασύρματη Κοινότητα 

 

Εκτός, όμως, από τα κίνητρα που ωθούν στη συμμετοχή σε μια ασύρματη κοινότητα, η 

μελλοντική επιβίωση και βιωσιμότητα της εξαρτάται από το κατά πόσον επιτυγχάνει να 

ικανοποιήσει τις προσδοκίες για οφέλη που έχουν τα μέλη της. Είναι λογικό να περιμένουμε ότι 

όσοι θεωρούν ότι κέρδισαν περισσότερα από όσα χρειάστηκε να καταβάλλουν στην προσπάθεια 

τους να συνδεθούν και να συμμετάσχουν στο κοινοτικό δίκτυο θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε 

αυτό και στο μέλλον. Η αποτίμηση της προσωπικής πορείας των ερωτηθέντων στην ασύρματη 

κοινότητα και οι προοπτικές μελλοντικής ενασχόλησης τους αποτυπώνονται στους παρακάτω 

πίνακες όπου φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει θετική εμπειρία από τη συμμετοχή 

στην ασύρματη κοινότητα ενώ 2 στους 3 θα αυξήσουν το βαθμό ενασχόλησης τους:  

 

Overall, how do you perceive the balance of benefits 
against costs from your participation in the wireless 
community? 

frequency % 

Positive – the benefits are higher than the costs 88 84,62 
Negative – the costs are higher than the benefits 2 1,92 

Balanced – costs and benefits are about the same 14 13,46 

Πίνακας 12: Εμπειρία από τη Συμμετοχή σε μια Ασύρματη Κοινότητα 

 

How do you imagine your future participation in the 
wireless community? 

frequency % 

I will become more involved with the wireless community 66 63,46 
I will become less involved with the wireless community 4 3,85 

I will be more or less involved to the same extent 34 32,69 

Πίνακας 13: Μελλοντική Ενασχόληση με την Ασύρματη Κοινότητα 
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Τέλος, συνδυάζοντας τα στοιχεία του τελευταίου πίνακα (Πίνακας 13) με το χρόνο ενασχόλησης 

με την ασύρματη κοινότητα μπορούμε να μάθουμε αν τα καινούρια μέλη της κοινότητας θα 

αυξήσουν το βαθμό συμμετοχής της ώστε να τροφοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη και 

εξέλιξη της. Τα αποτελέσματα είναι θετικά και παρουσιάζονται στο επόμενο γράφημα.  
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Σχήμα 10: Τωρινή και Μελλοντική Ενασχόληση με την Ασύρματη Κοινότητα 

 

 

4. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Ως ενδιαφερόμενους για τις ασύρματες κοινότητες ορίζουμε όλους όσους απάντησαν ότι είτε 

συμμετέχουν περιστασιακά στις δραστηριότητες μιας ασύρματης κοινότητας (π.χ. σε 

συναντήσεις) είτε ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη στο προσεχές μέλλον (12 και 42 απαντήσεις 

αντίστοιχα). Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι ρωτήθηκαν σχετικά με το λόγο για τον οποίο δεν έχουν 

ήδη γίνει μέλη μιας ασύρματης κοινότητας όπου χρειάστηκε να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σειρά 

διαθέσιμων απαντήσεων. Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι ο σημαντικότερος περιορισμός 

είναι η έλλειψη χρόνου (οι μισοί από τους ερωτηθέντες επιλέγουν αυτή την απάντηση) ενώ ένα 
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σημαντικό ποσοστό (περισσότερο από 25%) αντιμετωπίζει πρακτικά εμπόδια μιας και δε 

βρίσκεται στην εμβέλεια κάποιου κοινοτικού ασύρματου δικτύου.  

 

From the options below, which explains best why you 
are not a wireless community member? 

frequency % 

I don’t have the time to get involved with a wireless 
community network

32 50,00 

I don’t think I have the necessary skills for becoming involved 
with a wireless community network

9 14,06 

I am not located nearby a wireless community network 17 26,56 
I don’t think I would benefit in any way from becoming a 

wireless community member
6 9,38 

Πίνακας  14: Λόγοι Μη Συμμετοχής σε μια Ασύρματη Κοινότητα 

 

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποτιμήσουν το βαθμό αλήθειας μιας σειράς 

προτάσεων σχετικά με τα πιθανά κίνητρα συμμετοχής σε μια ασύρματη κοινότητα (τους δόθηκε, 

δηλαδή, η ίδια λίστα κινήτρων που δόθηκε και στα μέλη με μόνη διαφορά τη διατύπωση των 

προτάσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν πιθανή, μελλοντική και όχι υπάρχουσα συμμετοχή). Τα 

αποτελέσματα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα με φθίνουσα σειρά.  

 

Motives Mean S.D. 

I expect to participate in the wireless community on my own will. 5,81 1,239
I would be able to learn new, interesting skills through my involvement in the 
wireless community. 

5,79 1,194

If had been helped by people in the wireless community, I would desire to help 
back. 

5,73 1,428

I could learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement 
in the wireless community. 

5,72 1,119

I think that participating in the wireless community would be very interesting. 5,55 1,246
I would expect other people in the wireless community to help me, so it would be 
fair to help them. 

5,53 1,388

I would enjoy my involvement in the wireless community.  5,44 1,424
I imagine I would be free to express my ideas and opinions within the wireless 
community. 

5,44 1,446

I imagine my participation in the wireless community would be fun. 5,41 1,269
I would enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless 
community. 

5,40 1,324

Having broadband connectivity through the community network would be useful 
to me. 

5,40 1,397

I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial 5,38 1,686
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broadband networks. 
I expect that the more I would participate in the wireless community, the more 
competent I would become. 

5,31 1,592

Participating in the wireless community would allow me to find ways to adapt a 
new technology (WiFi) to my own needs. 

5,20 1,471

I would like a chance to interact with people in the wireless community. 5,14 1,457
I believe I would have some choice about what I do within the wireless 
community. 

5,13 1,464

I expect that I could pretty much be myself in what I would do within the 
wireless community. 

5,13 1,475

I wish to promote the use of WiFi through participating in the wireless 
community. 

5,11 1,595

My participation in the wireless community would allow me to explore my 
capabilities. 

5,10 1,364

Participating in the wireless community would give me the satisfaction of seeing 
the results of my actions. 

5,09 1,342

Participating in the wireless community would allow me to experience the 
community spirit of sharing. 

5,08 1,440

I think I would be pretty good at what I would do within the wireless community. 5,06 1,344
If I contributed to the wireless community, I would expect that others would 
contribute too. 

5,02 1,454

I expect people in the wireless community to be friendly towards me. 4,98 1,420
I expect to be satisfied with my performance within the wireless community. 4,97 1,195
Participating in the wireless community would allow me to do something for a 
cause that is important to me. 

4,92 1,542

I would feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 
community. 

4,89 1,554

I expect to like the people in the wireless community. 4,56 1,562
I would participate in a wireless community if I couldn’t find the things  I find in 
the community network (e.g. content, services)anywhere else. 

4,56 1,622

I would be glad to be considered as a wireless community enthusiast. 4,52 1,615
I feel like I could trust people in the wireless community. 4,47 1,501
I expect to feel close to the people involved in the wireless community. 4,31 1,457
I could make new contacts that might help my career through my involvement in 
the wireless community. 

4,30 1,572

My participation in the wireless community would help me learn how to work 
within a group of people. 

4,25 1,513

Participating in the wireless community would look good on my resume. 4,24 1,422
I think I would do well compared to others in what I would do within the wireless 
community. 

4,23 1,366

The social opportunities provided by the wireless community would be important 
to me. 

4,16 1,516

I identify with wireless community enthusiasts. 4,13 1,718
I consider myself a wireless community enthusiast. 4,10 1,847

 22



Being appreciated by people in the wireless community would be important to 
me. 

3,94 1,754

It would have been inconvenient for me to be considered by others in the 
wireless community as a person who is not actively involved. 

3,94 1,572

My involvement in the wireless community could help me explore different career 
options. 

3,92 1,462

Becoming involved in the wireless community would provide me a way to make 
new friends. 

3,85 1,535

My participation in the wireless community would make me feel better about 
myself. 

3,70 1,823

My participation in the wireless community would make me feel needed. 3,53 1,834
I don’t expect to find many people in the wireless community to whom I would 
be close . 

3,47 1,603

My participation in the wireless community would enhance my status among my 
colleagues. 

3,41 1,775

There would not be much opportunity for me to decide for myself how to act 
within the wireless community. 

3,25 1,481

I feel like people in the wireless community would not be trustworthy. 2,95 1,527

Πίνακας  15: Πιθανά Κίνητρα Συμμετοχής σε μια Ασύρματη Κοινότητα 

 

Δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα αφορούν το βαθμό 

σημαντικότητας των κινήτρων, που εμφανίζεται χαμηλότερος σε σχέση τον αντίστοιχο πίνακα 

για τα μέλη (η υψηλότερη μέση τιμή είναι χαμηλότερη από 6), και την ιεράρχηση τους, που 

εμφανίζει ορισμένες διαφορές (η δυνατότητα μάθησης και απόκτησης ικανοτήτων θεωρείται πιο 

σημαντική από την προοπτική ενασχόλησης με μια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη δραστηριότητα).  

 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Οι ασύρματες κοινότητες, με το να προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών στη δημιουργία 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης δικτύων 

επικοινωνίας και παροχής πρόσβασης σε αυτά. Ακολουθούν έναν οργανικό τρόπο ανάπτυξης που 

στηρίζεται στην αυτοδιάθεση, την αυτοδιαχείριση και την εθελοντική συνεισφορά ιδιωτικών 

πόρων των μελών τους. Αυτή η οργανωσιακή μοναδικότητα των ασύρματων κοινοτήτων και το 

υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα των προσπαθειών των μελών τους στηρίζεται στην ύπαρξη 

κινητοποιημένων ατόμων που αναλαμβάνουν τη δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη του 

ασύρματου κοινοτικού δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχονται πάνω από αυτό. Στόχος της 

έρευνας ήταν η λεπτομερής χαρτογράφηση των κινήτρων συμμετοχής σε μια ασύρματη 
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κοινότητα αλλά και η αποτύπωση της τρέχουσας και μελλοντικής συμπεριφοράς μέσα στο 

κοινοτικό δίκτυο. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μέλη των ασύρματων κοινοτήτων 

κινητοποιούνται από μια πληθώρα λόγων που έχουν να κάνουν τόσο με τα απτά ανταλλάγματα 

που τους προσφέρει η συμμετοχή στην κοινότητα (όπως είναι η ευρυζωνική πρόσβαση σε 

ενδιαφέρον περιεχόμενο και υπηρεσίες αλλά και οι προοπτικές καριέρας) όσο και με 

ικανοποίηση αναγκών για μάθηση, προσφορά, αυτονομία και κοινωνικότητα. Μάλιστα, τα 

τελευταία κίνητρα είναι και τα πιο σημαντικά. Επίσης, ο σημαντικότερος λόγος που εμποδίζει ή 

περιορίζει την ενασχόληση με το κοινοτικό δίκτυο είναι η έλλειψη χρόνου ιδιαίτερα αν η 

δραστηριότητα αυτή συγκριθεί με άλλες δραστηριότητες του ατόμου που συναγωνίζονται για το 

ίδιο χρονικό περιθώριο. Παρολ’αυτά, η εμπειρία της συμμετοχής σε μια ασύρματη κοινότητα 

είναι ιδιαίτερα θετική και τα μέλη χρησιμοποιούν αλλά, ταυτόχρονα, συνεισφέρουν πόρους στο 

δίκτυο. Οι μελλοντικές προοπτικές είναι αρκετά ευοίωνες καθώς η πλειοψηφία των ενεργών 

μελών σκοπεύει να αυξήσει το βαθμό συμμετοχής της ενώ νέα μέλη προστίθενται ή αναμένεται 

να προστεθούν.  

 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα αντανακλά το ελληνικό τοπίο στις 

ασύρματες κοινότητες, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών αλλά και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής νοοτροπίας. Με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας από τρίτες χώρες (Αυστραλία, ΗΠΑ) 

ώστε να διατυπωθεί μια πιο γενική πρόταση σχετικά με τις ασύρματες κοινότητες, τα μέλη και τις 

προοπτικές τους.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και τα αποτελέσματα της μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην κα. Μ. Μπίνα (mbina@aueb.gr) αλλά και στο site της ερευνητικής ομάδας 

ELTRUN/Wireless Research Center (http://www.mobiforum.org ή http://wrc.etlrun.gr).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δραστηριότητες και χρόνος ενασχόλησης με την ασύρματη κοινότητα 
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using file sharing services
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using gaming, multimedia, web services
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creating content
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posting comments on the forum
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offering technical assistance
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Κίνητρα και χρόνος ενασχόλησης με την ασύρματη κοινότητα 

 

Less than 12 months of involvement with the wireless community 

Motives Mean S.D. 

I participate in the wireless community because I want to. 6,59 0,666
I enjoy my involvement in the wireless community.  6,45 0,858
I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the 
wireless community. 

6,32 0,894

I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,05 1,290
I am free to express my ideas and opinions within the wireless community. 6,05 1,090
I know that other people in the wireless community will help me, so it’s only fair 
to help them. 

5,95 1,090

I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement 
in the wireless community. 

5,91 1,342

Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,86 1,167
Participating in the wireless community allows me to experience the community 
spirit of sharing. 

5,82 1,259

Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,82 1,708
I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to 
help back. 

5,77 1,270

I am glad to be a wireless community enthusiast. 5,73 1,077
I consider my participation in the wireless community to be fun.  5,68 1,359
I really like the people in the wireless community. 5,59 1,098
Participating in the wireless community allows me to find ways to adapt a new 
technology (WiFi) to my own needs. 

5,55 1,371

I feel like I could trust other people in the wireless community. 5,41 1,182
I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless community. 5,41 1,652
I feel like I can pretty much be myself in what I do within the wireless 
community. 

5,36 1,560

I feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 
community. 

5,32 1,460

I see myself as a wireless community enthusiast. 5,27 1,279
I believe I have some choice about what I do within the wireless community. 5,23 1,412
My participation in the wireless community makes me feel better about myself. 5,14 1,670
Participating in the wireless community gives me the satisfaction of seeing the 
results of my actions. 

5,09 1,342

My participation in the wireless community allows me to explore my capabilities. 5,09 1,900
I wish to promote the use of WiFi through my involvement in the wireless 
community. 

5,00 1,826

Being appreciated by other people in the wireless community is important to me. 4,95 1,290
I think I am pretty good at what I do within the wireless community.  4,95 1,362
I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial 
broadband networks. 

4,95 2,011
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I would like a chance to interact with other people in the wireless community 
more often. 

4,86 1,356

When I contribute to the wireless community, I expect that others will contribute 
too in the future. 

4,82 1,651

I identify with wireless community enthusiasts. 4,82 1,563
The more I participate in the wireless community, the more competent I feel I 
become.  

4,64 1,733

I am satisfied with my performance within the wireless community. 4,50 1,371
I can make new contacts that might help my career through my involvement in 
the wireless community. 

4,50 1,845

Participating in the wireless community allows me to do something for a cause 
that is important to me. 

4,45 1,792

It would have been inconvenient for me to be considered by others in the 
wireless community as a person who is not actively involved. 

4,45 1,845

I feel close to the people involved in the wireless community. 4,41 1,501
My involvement in the wireless community can help me explore different career 
options. 

4,41 2,085

My participation in the wireless community can help me learn how to work within 
a group of people. 

4,36 1,840

My involvement in the wireless community provides me with a way to make new 
friends. 

4,27 1,856

I cannot find the things I find in the community network (e.g. content, services) 
anywhere else. 

4,23 1,998

My participation in the wireless community enhances my status among my 
colleagues. 

4,14 1,807

I think I do well compared to others in what I do within the wireless community. 4,05 1,090
The social opportunities provided by the wireless community are important to 
me. 

4,05 1,838

My participation in the wireless community makes me feel needed. 4,05 1,838
There are not many people in the wireless community I am close to. 3,77 1,926
Participating in the wireless community will look good on my resume. 3,73 1,778
There is not much opportunity for me to decide for myself how to act within the 
wireless community. 

3,00 1,902

Participating in the wireless community is an activity I can’t do very well. 2,86 1,859
 Friends and family do not think very positively about my involvement in the 
wireless community. 

2,64 1,891

I feel like other people in the wireless community are not trustworthy. 2,59 1,563
Joining the wireless community is something that I am supposed to do. 2,36 1,941
I receive some form of explicit compensation (e.g salary) for my participation in 
the wireless community. 

2,09 1,925

Joining the wireless community is required by my job. 2,05 1,838
 I doubt if I will learn anything new or valuable from my involvement in the 
wireless community. 

2,00 1,447

I believe that it is important to receive some sort of payment for participating in 1,86 1,490
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the wireless community. 
I think that being involved in the wireless community is boring.  1,68 1,249

 

 

Less than 2 years of involvement with the wireless community 

Motives Mean S.D. 

I participate in the wireless community because I want to. 6,79 0,412
I enjoy my involvement in the wireless community.  6,73 0,583
I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the 
wireless community. 

6,53 0,681

I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,31 0,930
I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement 
in the wireless community. 

6,17 0,928

I consider my participation in the wireless community to be fun.  6,10 1,062
I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless community. 6,10 1,029
I am glad to be a wireless community enthusiast. 6,00 1,203
I believe I have some choice about what I do within the wireless community. 5,83 1,315
I am free to express my ideas and opinions within the wireless community. 5,73 1,388
I see myself as a wireless community enthusiast. 5,70 1,579
My participation in the wireless community allows me to explore my capabilities. 5,67 1,348
I feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 
community. 

5,66 1,045

Participating in the wireless community allows me to experience the community 
spirit of sharing. 

5,63 1,299

Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,63 0,809
I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to 
help back. 

5,63 1,402

I know that other people in the wireless community will help me, so it’s only fair 
to help them. 

5,60 1,329

Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,57 1,675
Participating in the wireless community gives me the satisfaction of seeing the 
results of my actions. 

5,57 1,194

I think I am pretty good at what I do within the wireless community.  5,43 1,104
I feel like I can pretty much be myself in what I do within the wireless 
community. 

5,33 1,184

I wish to promote the use of WiFi through my involvement in the wireless 
community. 

5,31 1,755

I feel like I could trust other people in the wireless community. 5,28 1,162
I identify with wireless community enthusiasts. 5,27 1,363
I am satisfied with my performance within the wireless community. 5,23 1,223
The more I participate in the wireless community, the more competent I feel I 
become.  

5,20 1,324

Participating in the wireless community allows me to find ways to adapt a new 5,20 1,808
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technology (WiFi) to my own needs. 
I really like the people in the wireless community. 5,10 1,470
Participating in the wireless community allows me to do something for a cause 
that is important to me. 

5,03 1,377

I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial 
broadband networks. 

4,97 1,903

I feel close to the people involved in the wireless community. 4,93 1,285
My participation in the wireless community can help me learn how to work within 
a group of people. 

4,86 1,684

Participating in the wireless community will look good on my resume. 4,73 1,701
My participation in the wireless community makes me feel better about myself. 4,68 2,195
My involvement in the wireless community provides me with a way to make new 
friends. 

4,59 1,722

I would like a chance to interact with other people in the wireless community 
more often. 

4,57 1,406

When I contribute to the wireless community, I expect that others will contribute 
too in the future. 

4,47 2,030

I can make new contacts that might help my career through my involvement in 
the wireless community. 

4,40 1,886

I think I do well compared to others in what I do within the wireless community. 4,37 1,402
Being appreciated by other people in the wireless community is important to me. 4,33 1,881
The social opportunities provided by the wireless community are important to 
me. 

4,10 1,668

My involvement in the wireless community can help me explore different career 
options. 

3,93 2,034

My participation in the wireless community makes me feel needed. 3,68 1,847
It would have been inconvenient for me to be considered by others in the 
wireless community as a person who is not actively involved. 

3,57 2,008

I cannot find the things I find in the community network (e.g. content, services) 
anywhere else. 

3,40 1,868

There are not many people in the wireless community I am close to. 3,37 1,650
My participation in the wireless community enhances my status among my 
colleagues. 

3,14 1,671

I feel like other people in the wireless community are not trustworthy. 2,70 1,535
 Friends and family do not think very positively about my involvement in the 
wireless community. 

2,64 2,004

There is not much opportunity for me to decide for myself how to act within the 
wireless community. 

2,37 1,189

Joining the wireless community is something that I am supposed to do. 2,00 1,587
Participating in the wireless community is an activity I can’t do very well. 1,83 1,234
I believe that it is important to receive some sort of payment for participating in 
the wireless community. 

1,57 1,501

Joining the wireless community is required by my job. 1,50 1,478
I think that being involved in the wireless community is boring.  1,37 0,964
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 I doubt if I will learn anything new or valuable from my involvement in the 
wireless community. 

1,21 0,630

I receive some form of explicit compensation (e.g salary) for my participation in 
the wireless community. 

1,14 0,591

 

 

More than 2 years of involvement with the wireless community 

Motives Mean S.D. 

I participate in the wireless community because I want to. 6,78 0,604
I enjoy my involvement in the wireless community. 6,61 0,738
I have been able to learn new, interesting skills through my involvement in the 
wireless community. 

6,57 0,767

I believe I have some choice about what I do within the wireless community. 6,22 1,058
I consider my participation in the wireless community to be fun.  6,15 1,123
I am free to express my ideas and opinions within the wireless community. 6,09 1,336
I would describe participating in the wireless community as very interesting. 6,08 1,207
I think I am pretty good at what I do within the wireless community.  5,98 1,073
I can learn new skills from direct, hands-on experience through my involvement 
in the wireless community. 

5,96 1,213

Participating in the wireless community allows me to experience the community 
spirit of sharing. 

5,85 1,199

I enjoy sharing and helping through my involvement in the wireless community. 5,85 1,336
Participating in the wireless community gives me the satisfaction of seeing the 
results of my actions. 

5,78 1,327

I have been helped by other people in the wireless community, so I desire to 
help back. 

5,76 1,518

I am glad to be a wireless community enthusiast. 5,76 1,359
Participating in the wireless community allows me to find ways to adapt a new 
technology (WiFi) to my own needs. 

5,76 1,258

I wish to promote the use of WiFi through my involvement in the wireless 
community. 

5,74 1,607

I see myself as a wireless community enthusiast. 5,70 1,422
Other people in the wireless community are friendly towards me. 5,63 1,496
Having broadband connectivity through the community network is useful to me. 5,57 1,776
I know that other people in the wireless community will help me, so it’s only fair 
to help them. 

5,51 1,750

My participation in the wireless community allows me to explore my capabilities. 5,48 1,551
I feel like I can pretty much be myself in what I do within the wireless 
community. 

5,46 1,614

I feel a sense of accomplishment through my involvement in the wireless 
community. 

5,45 1,338

The more I participate in the wireless community, the more competent I feel I 
become.  

5,44 1,633
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Participating in the wireless community allows me to do something for a cause 
that is important to me. 

5,42 1,500

I feel like I could trust other people in the wireless community. 5,33 1,318
I am satisfied with my performance within the wireless community. 5,26 1,604
I identify with wireless community enthusiasts. 5,24 1,577
I really like the people in the wireless community. 5,22 1,284
I think I do well compared to others in what I do within the wireless community. 5,17 1,735
I feel close to the people involved in the wireless community. 5,15 1,497
My participation in the wireless community can help me learn how to work within 
a group of people. 

5,02 1,928

When I contribute to the wireless community, I expect that others will contribute 
too in the future. 

4,91 1,783

I believe that wireless communities are a promising alternative to commercial 
broadband networks. 

4,87 2,010

I would like a chance to interact with other people in the wireless community 
more often. 

4,83 1,851

My involvement in the wireless community provides me with a way to make new 
friends. 

4,76 1,913

Being appreciated by other people in the wireless community is important to me. 4,61 2,078
The social opportunities provided by the wireless community are important to 
me. 

4,57 1,929

I can make new contacts that might help my career through my involvement in 
the wireless community. 

4,54 1,870

My participation in the wireless community makes me feel better about myself. 4,22 2,151
It would have been inconvenient for me to be considered by others in the 
wireless community as a person who is not actively involved. 

4,15 2,114

Participating in the wireless community will look good on my resume. 4,13 2,049
I cannot find the things I find in the community network (e.g. content, services) 
anywhere else. 

4,06 2,123

My participation in the wireless community makes me feel needed. 4,02 2,051
My involvement in the wireless community can help me explore different career 
options. 

3,96 2,095

My participation in the wireless community enhances my status among my 
colleagues. 

3,89 2,034

I feel like other people in the wireless community are not trustworthy. 3,52 1,940
There are not many people in the wireless community I am close to. 3,49 2,025
 Friends and family do not think very positively about my involvement in the 
wireless community. 

3,15 1,897

There is not much opportunity for me to decide for myself how to act within the 
wireless community. 

2,93 1,951

Participating in the wireless community is an activity I can’t do very well. 2,89 2,237
Joining the wireless community is something that I am supposed to do. 2,63 1,984
 I doubt if I will learn anything new or valuable from my involvement in the 
wireless community. 

1,94 1,571

 36



I receive some form of explicit compensation (e.g salary) for my participation in 
the wireless community. 

1,85 1,562

I think that being involved in the wireless community is boring.  1,83 1,514
Joining the wireless community is required by my job. 1,72 1,535
I believe that it is important to receive some sort of payment for participating in 
the wireless community. 

1,69 1,623
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