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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τµήµα ∆ιοίκησης Κοινωνικών 

– Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας υπό την 

επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Γαρµπή Αριστογιάννη ως υποχρεωτικό 

πόνηµα που οδηγεί στην ολοκλήρωση της τετραετούς φοίτησης και στην απόκτηση 

πτυχίου από το προαναφερθέν Τµήµα. 

Στη σύγχρονη εποχή η έννοια της Κοινωνικής ∆ικτύωσης έχει λάβει άλλες 

διαστάσεις εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και σαφώς του 

∆ιαδικτύου. Όλο και περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής 

∆ικτύωσης – γνωστά ευρέως και ως Social Media ή Social Media Networks - και τις 

διάφορες λειτουργίες τους. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης ενώ αναλύονται σε βάθος τα κυριότερα και πιο δηµοφιλή 

Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης όπως για παράδειγµα το Facebook και το Twitter, µέσα 

τα οποία έχουν προκαλέσει επανάσταση στην καθηµερινότητα των χρηστών του 

διαδικτύου και όχι µόνο. Επίσης, θα παρουσιαστεί και ο τρόπος εκµετάλλευσης τους 

για εµπορικούς σκοπούς και τα µέσα µε τα οποία καθιστούν τη χρήση τους 

κερδοφόρα. 

Ωστόσο, παρά τα εµφανή οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των Μέσων 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης, ενέχουν και ποικίλλοι κίνδυνοι οι οποίοι µε την κατάλληλη 

διαχείριση των δεδοµένων από το χρήστη, είναι εφικτό όχι να εκλείψουν αλλά 

τουλάχιστον να περιοριστούν ή να προληφθούν. Πέρα από τους κινδύνους που 

επιφυλάσσουν τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, αναλύονται και κίνδυνοι που 

προκύπτουν από τον Συγχρονισµό των Συσκευών του χρήστη, µία λειτουργία 

χρήσιµη και παραγωγική που όµως είναι εξίσου επικίνδυνη καθώς προκαλεί 

αυξηµένη έκθεση των προσωπικών δεδοµένων του κάθε χρήστη σε hackers. 

Τέλος, παρατίθεται ένας σύντοµος οδηγός για τη σωστή χρήση των Μέσων 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης και την αποµείωση των κινδύνων που ενέχουν, µε αναφορά 

στο νοµοθετικό πλαίσιο που εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο για την προστασία 

των δικαιωµάτων και των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη των Μέσων 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 
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ABSTRACT 

The present paper has been conducted in the Department of Social 

Administration - Cooperative Enterprises and Organizations of Western Greece (TEI) 

under the supervision of the Professor Garbis Aristogiannis as a compulsory part of 

the studies that will complete the academic program and will lead to the acquisition of 

the Degree from the above mentioned Department. 

Nowadays, the concept of Social Networking has taken new dimensions due to 

the rapid evolution of new the technologies and the Internet. A greater number of 

users is creating Social Media profiles –also known as Social Media Networks 

profiles- and become familiar with their various functions. 

The first aim of thesis is to present the basic concepts of Social Networking, 

by analysing in depth the main and most popular social media such as Facebook and 

Twitter, social media which have changed radically the daily life of millions of 

Internet users and beyond. Their widespread use is "exploited" by merchants and 

companies for their own profit with various instruments. Thisis also presented in 

depth in this Thesis. 

However, despite the obvious benefits arising from the use of Social Media 

Networking, one can identify risks which can be limited –but not yet eliminated- 

through the reasonable use of the personal data. Apart from the risks granted by the 

Social Media, at this Thesis have been analysed the risks related to the Device 

synchronization, a function useful and productive but also dangerous in terms of 

increased exposure of personal data to hackers. 

Finally, there will be a brief guide on the proper use of Social Media 

Networking and its risks, as well as a reference to the legislative framework contained 

in the European Law framework on the protection of rights and personal data of 

Social Media Networks’users. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι µια κοινωνική δοµή που αποτελείται από ένα 

σύνολο παραγόντων, όπως άτοµα ή οργανισµούς. Στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα 

είναι µία πλατφόρµα που συντηρείται για την δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων 

µεταξύ των ανθρώπων, που συνήθως αποτελούν ενεργά µέλη του κοινωνικού 

δικτύου, µε κοινά ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. 

(ABillofRightsforUsersoftheSocialWeb, authoredbyJosephSmarr, MarcCanter, 

RobertScoble, MichaelArrington, September 2007) 

 

Εικόνα 1. Λογότυπα Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι οργανωµένες ιστοσελίδες στο 

διαδίκτυο µε περισσότερο οµαδοκεντρικό χαρακτήρα που παρέχουν, στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία, µία σειρά από βασικές και δωρεάν υπηρεσίες όπως τη 

δηµιουργία προφίλ, το ανέβασµα εικόνων και βίντεο, τον σχολιασµό σε ενέργειες που 

γίνονται από άλλα µέλη του δικτύου ή µίας οµάδας, την άµεση ανταλλαγή 

µηνυµάτων και πολλά άλλα. 

Επιπλέον, το «socialnetworking» ως νέος τρόπος κοινωνικής 

διαδραστικότητας και συµµετοχής επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν οι ίδιοι 

περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο και να το µοιράζονται µε άλλους χρήστες, χωρίς να έχουν 

εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. 
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Εικόνα 2. Μερικές Λειτουργίες των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί µία σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου της εργασίας 

ανά Κεφάλαιο. 

Στο 1
ο
 Κεφάλαιο, (παρόν Κεφάλαιο) έγινε µία σύντοµη εισαγωγή στο 

αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας. 

 

Στο 2
ο
 Κεφάλαιο (Κοινωνική ∆ικτύωση), γίνεται µία εισαγωγή σε ορισµούς 

και έννοιες της δικτύωσης και της κοινωνικής δικτύωσης σε βάθος χρόνου και µέσων. 

 

Στο 3
ο
 Κεφάλαιο (Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης), παρουσιάζεται η φύση, 

τα είδη και τα δηµοφιλέστερα Μέσα Kοινωνικής ∆ικτύωσης καθώς και οι βασικές 

λειτουργίες και χρήσεις τους. 

 

Στο 4
ο
 Κεφάλαιο (Κίνδυνοι Χρήσης των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης), 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι κυριότεροι κίνδυνοι µε τους οποίους έρχονται 

αντιµέτωποι οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, καθώς και κάποιοι 

βασικοί ορισµοί, απαραίτητοι για την κατανόηση των κινδύνων. 
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Στο 5
ο
 Κεφάλαιο (Κίνδυνος Συγχρονισµού των Συσκευών του Χρήστη), 

δίδεται ο ορισµός του Συγχρονισµού Συσκευών, οι κυριότερες µορφές του καθώς και 

οι κίνδυνοι που θα πρέπει να έχει υπόψη του ο χρήστης αυτής της όλο και 

δηµοφιλέστερης λειτουργίας-υπηρεσίας. 

 

Στο 6
ο
 Κεφάλαιο (Σύντοµος Οδηγός για Σωστή Χρήση των Μέσων 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης), παρουσιάζονται όπως αναφέρεται και στον τίτλο του 

κεφαλαίου κάποιες συµβουλές για την σωστή και ακίνδυνη, στο µέτρο του εφικτού, 

χρήση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 

 

Στο 7
ο
 Κεφάλαιο (Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο – Προστασία Χρηστών), γίνεται µία 

προσπάθεια συλλογής και αναλυτικής παρουσίασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου που 

θεσπίστηκε ώστε να προστατεύονται τα δικαιώµατα των χρηστών του Internet και 

των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης κατ’ επέκταση. 

 

Στο 8
ο
 Κεφάλαιο (Συµπεράσµατα), συνοψίζονται επιγραµµατικά τα 

συµπεράσµατα της παραµετρικής µελέτης. 

 

Τέλος, παρατίθεται η Βιβλιογραφία που µελετήθηκε για τη συγγραφή της 

παρούσας εργασίας µε αρίθµηση τύπου ["αριθµός"]. Σε όλη την έκταση της εργασίας 

παρατίθενται οι σχετικές παραποµπές της βιβλιογραφίας. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ 
 

 O τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται η έννοια του «δικτύου», τόσο στη 

θεωρία όσο και στο δηµοσιογραφικό λόγο, αποτελεί σχετικά πρόσφατο φαινόµενο, η 

έννοια καθ΄εαυτή χρονολογείται ήδη από τον 16
ο
 αιώνα. Η σηµασία της αρχικά ήταν 

το δίχτυ ή το πλέγµατα από νήµατα και σύρµατα και µετέπειτα χρησιµοποιήθηκε ως 

περιγραφική έννοια για τα συστήµατα ποταµιών, καναλιών, σιδηροδρόµων, 

µεταφορών κ.ά. Αργότερα, η έννοια του δικτύου συνδέθηκε µε άυλα γεγονότα, 

διαδικασίες ή πράγµατα, αρχικά µε τον ηλεκτρισµό (ηλεκτρικό δίκτυο) και στην 

συνέχεια µε νέα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Στα τέλη του 20
ου

 αιώνα έννοια 

ανασηµασιοδοτήθηκε, συνδέθηκε µε τα συστήµατα µαζικής επικοινωνίας και τη νέα 

τεχνολογία για την επικοινωνία και το διαδίκτυο. (Άννα-Μαρία Πισκοπάνη 2012) 

 

Εικόνα 1. Γραφική Απεικόνιση ∆ικτύου µε Κόµβους (ποµποί και δέκτες µηνύµατος) και Νευρώνες (δίαυλοι 

επικοινωνίας) 

Ένας από τους πιο γνωστούς κοινωνικούς επιστήµονες που αναφέρθηκε στην 

θεωρία των δικτύων είναι ο M. Castells (VanDijkJ., “The Network Society”). Όπως 

υποστήριξε, τα δίκτυα υπήρχαν σε όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Οι 

αρχαίες κοινωνίες είχαν διαµορφώσει δίκτυα για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και 

να διευκολύνουν τις εµπορικές και πολιτιστικές συναλλαγές. Όµως, τα δίκτυα αυτά 

λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας συντονισµού τους, δυσκολεύονταν να 

αναπτυχθούν. 
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 Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι 

τεχνολογίες επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο, επέτρεψαν στα δίκτυα να αναπτύξουν 

ευελιξία, προσαρµοστικότητα και αλληλεπίδραση, αναγκαία στοιχεία που έλλειπαν 

σε προηγούµενες χρονικές περιόδους. Οδήγησαν στη µετάβαση σε µία νέα κοινωνική 

µορφολογία, «την κοινωνία των δικτύων ή του δικτύου» (Webster F. “Theories of the 

Information Society, σσ.115). 

Τα τελευταία χρόνια νέες τεχνολογικές δυνατότητες έδωσαν πρωτοφανή 

επικοινωνιακή δύναµη σε κάθε χρήστη. Πρόκειται για ∆ιαδικτυακούς Τόπους που 

παρέχουν ως υπηρεσία την παραγωγή και δηµοσίευση περιεχοµένου από τους ίδιους 

τους χρήστες του διαδικτύου και όχι από κάποια εταιρία. Οι περισσότερες υπηρεσίες 

αυτής της µορφής ενθαρρύνουν - επιδιώκουν τη συζήτηση, τα σχόλια, την  

αλληλεπίδραση και το διαµοιρασµό οποιασδήποτε πληροφορίας µεταξύ των 

χρηστών. Οι χρήστες κάνουν ψηφιακούς φίλους µε τους οποίους και επικοινωνούν, 

ανταλλάσουν απόψεις και ψηφιακό περιεχόµενο κάθε µορφής (εικόνες, κείµενα, 

συνδέσµους, video κ.λπ.). 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή «social networking sites», όπως τα 

πολύ δηµοφιλή Facebook, Twitter και Instagram, αποτελούν καθηµερινή συνήθεια 

των νέων. Στις ιστοσελίδες αυτές, παιδιά, νέοι, αλλά και µεγαλύτεροι χρήστες µέσα 

από τα εικονικά τους προφίλ λειτουργούν διαδραστικά µε άλλους χρήστες, 

δηµοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους, γίνονται µέλη σε οµάδες κοινών 

ενδιαφερόντων (groups), δηµοσιεύουν και ανταλλάσουν τις καλλιτεχνικές τους 

δηµιουργίες (µουσική, εικαστικά έργα κ.λπ.), επισκέπτονται σελίδες άλλων χρηστών 

και χρησιµοποιούν πλήθος εφαρµογών (κουίζ, παιχνίδια, κ.λπ.). 

Οι όροι «social media» και «social networks» χρησιµοποιούνται ευρύτατα 

πλέον και συχνά ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα µε τον όρο «κοινωνική 

δικτύωση». Ωστόσο, από την αναδίφηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι 

δύο όροι δεν είναι ταυτόσηµοι. Ο όρος «κοινωνικά µέσα» (social media) αναφέρεται 

στα µέσα διαµοιρασµού της πληροφορίας, των δεδοµένων και της επικοινωνίας στο 

κοινό, ενώ ο όρος «social networking» αναφέρεται στη δηµιουργία και την 

αξιοποίηση κοινοτήτων για τη διασύνδεση ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα. Με 

άλλα λόγια, ο πρώτος όρος αναφέρεται στα εργαλεία και τα µέσα ενηµέρωσης και 

κοινωνικής δικτύωσης ενώ ο δεύτερος όρος αναφέρεται στη διαδικασία κοινωνικής 
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δικτύωσης (ENISA Position No.1 Security Issues and Recommendations for Online 

Social Networks, 2007).  

Σύµφωνα µε τη Wikipedia (2012), ο όρος «κοινωνικά µέσα» αναφέρεται στα 

µέσα που χρησιµοποιούνται για την κοινωνική αλληλεπίδραση, παρέχοντας υψηλή 

προσβασιµότητα και τεχνικές δυνατότητες έκδοσης και δηµοσίευσης. Τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούν τις τεχνολογίες που βασίζονται στο διαδίκτυο µε 

στόχο την επικοινωνία και την ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου. 

(https://sites.google.com/site/soicalmediaassigment/chapter03).  

Οι Kaplan και Haenlein (2010) αναγνωρίζουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ως εφαρµογές που βασίζονται στο διαδίκτυο και αξιοποιούν τόσο τις τεχνολογίες της 

δεύτερης γενιάς του διαδικτύου (Web2.0) όσο και τη φιλοσοφία τους, που δίνει 

έµφαση στη δηµιουργία και την ανταλλαγή περιεχοµένου από τους χρήστες. 

Αρχικά η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών είχε κυρίως ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα, σύντοµα όµως απέκτησε κοινωνική και πολιτική σηµασία. Σηµαντικά 

πολιτικά γεγονότα όπως η εκλογή του Αµερικανού Προέδρου Obama (2008), οι 

εξεγέρσεις στην Μέση Ανατολή στη Βόρεια Αφρική (2009-2011) και τα πρόσφατα 

κοινωνικά και πολιτικά κινήµατα στη Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

(2011) συνδέθηκαν ευρεία µε την χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Άννα-

Μαρία Πισκοπάνη, 2012). Αυτή η επικοινωνιακή δύναµη εντάσσεται σε ένα νέο 

πρότυπο επικοινωνιακών δοµών και σχέσεων. 

 

 

Εικόνα 2. Οι Εθνικές Εκλογές των ΗΠΑ το 2012, µέσα από τη µατιά των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

 

Μια άλλη οπτική γωνία των ΜΚ∆ είναι η επιρροή που έχουν κυρίως στις 

µικρές επιχειρήσεις. Πάρα πολλές ευκαιρίες marketing παρουσιάζονται συνεχώς για 
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τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Οι 

ιδιόκτητες αυτών των επιχειρήσεων δε βασίζονται µόνο στο δικό τους δικτυακό 

περιβάλλον αλλά και σ’ αυτό των πελατών τους. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

στηρίζονται στην προσέγγιση νέων πελατών στην διαφήµιση η οποία γίνεται «word 

of mouth» παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να δώσουν στους πελάτες τους µια αιτία 

να συζητήσουν για τα προϊόντα τους (Stokes and Lomax, 2002). 

 

 

Εικόνα 3. ∆ιαφήµιση Εταιρίας που προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης µικρών επιχειρήσεων µέσω των Μέσων 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

 

Οι Kaplan και Haenlein (2010), περιέγραψαν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ως «ένα διαδικτυακό γκρουπ που βασίζεται σε ιδεολογικά και τεχνολογικά 

φτιαγµένες εφαρµογές του Web 2.0, και επιτρέπει τη δηµιουργία και ανταλλαγή 

περιεχοµένων φτιαγµένα από τους χρήστες». Οι καταναλωτές και οι εταιρίες 

χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο για να συζητούν, να µοιράζονται  

δεδοµένα και ιδέες,  και  να συνεργάζονται (Jones, 2010). 

            Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν αφθονία υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο 

καθιστά στις εταιρείες δύσκολη την επιλογή αλλά και την σωστή τους χρήση. Οι 

τύποι των ΜΚ∆ περιλαµβάνουν: τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Myspace και 

Linkedin), Blogs (Twitter), video (youtube) και άλλα. 
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ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

α. Η φύση των ΜΚ∆ 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking services) είναι 

διαδικτυακές πλατφόρµες επικοινωνίας, που επιτρέπουν στους χρήστες τους να 

προσχωρούν σε δίκτυα χρηστών µε παρόµοιες ιδέες. Αποτελούν µία νέα µορφή 

επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, που διεισδύει τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότερο στη ζωή µας. 

Υπάρχουν πολλοί ορισµοί των µέσων κοινωνικής δικτύωσης τόσο στο 

διαδίκτυο όσο και σε βιβλία, άρθρα, περιοδικά κ.α. (Albarran, 2013). Σύµφωνα µε 

την Agosto & Abbas (2011) τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚ∆) είναι 

διαδικτυακοί τόποι όπου τα µέλη συναντιούνται για να δηµιουργήσουν προσωπικό 

προφίλ, να ανεβάσουν και να δουν εικόνες, µουσικά βίντεο, να στείλουν άµεσα 

µηνύµατα ο ένας µε τον άλλον καθώς και να αντλήσουν πληροφορίες για τα 

υπόλοιπα µέλη.  

Αποτελεί πραγµατικότητα το γεγονός πως η χρήση των ΜΚ∆ έχει αυξηθεί πολύ 

τα τελευταία χρόνια κάνοντας εύκολο για τον κάθε άνθρωπο µεµονωµένα αλλά και 

για διάφορες επιχειρήσεις να επικοινωνούν µε άλλους και να περνούν τα µηνύµατά 

τους στο ευρύ κοινό (Cross, 2014). Τα ΜΚ∆ έχουν κερδίσει δηλαδή έδαφος επειδή 

δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επικοινωνούν εύκολα και γρήγορα µεταξύ 

τους, να κάνουν νέες γνωριµίες, να µοιράζονται διαφόρων τύπων αρχεία (π.χ. εικόνες, 

βίντεο, µουσική, έγγραφα), να παίζουν παιχνίδια (ατοµικά ή οµαδικά) και να 

ενηµερώνονται άµεσα για την επικαιρότητα (Κόνσουλας, 2014). 

 Οι νέοι συνήθως χρησιµοποιούν τα ΜΚ∆ για να κρατούν επαφή µε τους φίλους 

τους. Βέβαια για να ξεκινήσει κάποιος να χρησιµοποιεί τα ΜΚ∆ πρέπει να διαθέτει 

τη βασική γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και να ακολουθήσει µια 

διαδικασία. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται µε τη δηµιουργία ενός λογαριασµού µε τα 

προσωπικά στοιχεία του χρήστη, πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τα χόµπι του, 

τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τη βαθµίδα εκπαίδευσης του, την εργασία του κ.α., 

στοιχεία για τα οποία µπορεί ο χρήστης να επιλέξει εάν θα είναι διαθέσιµα στο ευρύ 

κοινό ή σε κάποιους διαδικτυακούς του φίλους προσαρµόζοντας την ιδιωτικότητά του 

(Agosto & Abbas, 2011). 
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Μάλιστα αναφέρεται πως τα ΜΚ∆, που υποστηρίζουν την επικοινωνία και την 

άµεση συζήτηση, έχουν επισκιάσει σε κάποιο βαθµό τα παραδοσιακά ΜΜΕ 

(τηλεόραση, εφηµερίδα, ραδιόφωνο) στα οποία ο χρήστης δεν µπορεί να συµµετέχει 

στη δηµιουργία και την επεξεργασία του περιεχοµένου τους (Παπαγιαννίδης, 2014). 

Τα ΜΚ∆ επιτρέπουν τον εκδηµοκρατισµό του περιεχοµένου των πληροφοριών, 

δίνοντας έτσι στους ανθρώπους την ικανότητα εκτός από αναγνώστες να γίνονται και 

«εκδότες» (Scott & Jacka, 2011). Στα ΜΚ∆ δηλαδή υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα 

στον ποµπό και τον δέκτη παρέχοντας τη δυνατότητα να γίνει άµεσα κάποιος 

σχολιασµός ή κριτική πάνω στο θέµα που αναπτύσσεται, επιτρέποντας έτσι την 

ανταλλαγή ιδεών ανάµεσα στους χρήστες (Cross, 2014). 

Σύµφωνα µε τον Kasturi (2014) τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των ΜΚ∆ 

είναι τα εξής: 

• Ελεύθερος διαδικτυακός χώρος (Free web space): Τα ΜΚ∆ παρέχουν 

στους χρήστες ελεύθερο διαδικτυακό χώρο για προβολή προσωπικού 

περιεχοµένου (εικόνες, µουσική, έγγραφα κ.α.). 

• Μοναδική διαδικτυακή διεύθυνση (Unique web address): Κάθε 

χρήστης έχει τη δική του προσωπική διαδικτυακή διεύθυνση για να έχει 

µοναδική ταυτότητα, κάτι που του επιτρέπει σε πραγµατικό χρόνο να µοιράζει 

το περιεχόµενο του, το οποίο δε διαφοροποιείται µέχρι τη στιγµή που διατηρεί 

το λογαριασµό του. 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας λογαριασµού (Possibility of building profile): 

∆ίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και επικοινωνίας µε 

οµοϊδεάτες µε σκοπό την αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, είναι δυνατή η 

απόκρυψη του προσωπικού προφίλ από κακόβουλους χρήστες και εµφάνισή 

του µόνο στο κοινό που καθένας επιθυµεί. 

• Εικονικές συνδέσεις µε φίλους και συγγενείς (Virtual connections with 

friends and relatives): Επιτρέπει την επικοινωνία των ανθρώπων που 

βρίσκονται µακριά ο ένας από τον άλλον αλλά και την ανταλλαγή αρχείων, 

φωτογραφιών και βίντεο. 

• Μεταφόρτωση περιεχοµένου σε πραγµατικό χρόνο (Real time content 

upload facility): Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν προσωπικό 

περιεχόµενο ή άλλα αρχεία κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας, όλο το χρόνο. 
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• Ανατροφοδότηση (Feedback): Η ανατροφοδότηση είναι άµεση και 

ζωτικής σηµασίας για την επικοινωνία των χρηστών καθώς µοιάζει µε ένα 

“πρόσωπο µε πρόσωπο” διάλογο. 

• Στίγµα χρόνου (Time stamp): Κάθε ανάρτηση έχει ηµεροµηνία και 

ώρα για να γίνεται φανερό εάν η ανάρτηση αυτή είναι τωρινή ή παλαιότερη. 

 

β. Τα είδη των ΜΚ∆ 

Υπάρχουν πάρα πολλά ΜΚ∆ τα οποία έχουν διαφορές όσο αφορά το σκοπό και 

τη λειτουργία τους και θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισµός, ο οποίος θα βοηθήσει στην 

κατανόηση του κάθε τύπου των ΜΚ∆ αλλά και στην επιλογή εκείνου του τύπου που 

θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη (Cross, 2014). Σύµφωνα 

µε τους Kaplan & Haenlein (2010) γίνεται µια κατηγοριοποίηση σε έξι διαφορετικούς 

τύπους των ΜΚ∆, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. 

 

• Συνεργατικά σχέδια (Collaborationprojects):  

Τα συνεργατικά σχέδια επιτρέπουν στους χρήστες να 

δηµιουργούν περιεχόµενο συνεργατικά καθώς καθένας 

συµβάλλει στο τελικό αποτέλεσµα. Το πιο δηµοφιλές 

παράδειγµα είναι η ιστοσελίδα ‘Wiki’ στην οποία ο κάθε 

χρήστης µπορεί να προσθέτει και να διαµορφώνει το 

περιεχόµενο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τις εµπειρίες και 

τις γνώσεις που φέρει ο κάθε χρήστης χτίζεται το περιεχόµενο της ιστοσελίδας 

συνεργατικά. Όπως ο Cross (2014) αναφέρει, τα συνεργατικά σχέδια µπορούν να 

είναι είτε στο διαδίκτυο εύκολα προσβάσιµα από το ευρύ κοινό ή από συγκεκριµένες 

οµάδες ανθρώπων, είτε σε εσωτερικό δίκτυο εταιρίας όπου υπάρχει πρόσβαση µόνο 

για τα άτοµα τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα να έχουν πρόσβαση. 

 

• Blogs: Το blog επιτρέπει σε 

µεµονωµένα άτοµα ή σε οµάδες ατόµων να 

“ποστάρουν” περιεχόµενο σε µια 

ιστοσελίδα. Τα άτοµα στο Blog µπορούν να 

γράφουν για ότι θέµατα θέλουν. Η µορφή 

του µοιάζει µε αυτή ενός ηµερολογίου καθώς σηµειώνεται η ηµεροµηνία και 
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η ώρα κάθε ανάρτησης. Η διαχείριση του blog συνήθως γίνεται από ένα άτοµο 

αλλά είναι επιτρεπτό στον κάθε αναγνώστη να σχολιάζει τις αναρτήσεις του 

δηµιουργού επιτρέποντας τη µεταξύ τους διάδραση. Οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να ανεβάζουν εκτός από κείµενο, µουσική, βίντεο και εικόνες.  

 

Η λέξη blog προέρχεται από το συνδυασµό των λέξεων web και log. Τα 

blog επικεντρώνονται σε θέµατα όπως η οικονοµία, αθλητικά νέα, επιστήµη 

κ.α. και δίνουν τη δυνατότητα σχολιασµού των αναρτήσεων 

(www.businessdictionary.com/definition/blog.html) 

 

• Κοινότητες περιεχοµένων 

(Contentcommunities): Είναι ιστοσελίδες 

που επιτρέπουν στους χρήστες να 

µοιράζονται περιεχόµενα πολυµέσων 

(εικόνες, βίντεο, µουσική). Παραδείγµατα 

αυτών είναι το Youtube, BookCrossing, 

Slideshare και Flickr. Αυτές οι ιστοσελίδες πολυµέσων δίνουν τη δυνατότητα 

στους χρήστες να τις µοιραστούν και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 

Twitter κ.α.). Είναι χρήσιµες για ανταλλαγή πληροφοριών και διαφήµιση. 

Χρησιµοποιώντας κανείς τις κοινότητες περιεχοµένων είναι σηµαντικό να 

γνωρίζει τους όρους χρήσης και να εξακριβώνει την ταυτότητα του ιδιοκτήτη 

αυτού του περιεχοµένου που χρησιµοποιεί. Μερικές ιστοσελίδες δηλώνουν 

ότι από τη στιγµή που “ανεβαίνει” το περιεχόµενό ενός χρήστη σε µια τέτοια 

ιστοσελίδα χάνει τα δικαιώµατα του γι’ αυτό το περιεχόµενο καθώς θεωρείται 

ότι ανήκει πλέον στη δικαιοδοσία της ιστοσελίδας και λογίζεται ως δηµόσια 

ιδιοκτησία χωρίς το περιεχόµενο να υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα, 

είναι ελεύθερο για δηµόσια χρήση (Cross, 2014). 

 

• ∆ιαδικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης 

(Social Networking Sites): Οι διαδικτυακοί τόποι 

δικτύωσης επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνδεθούν 

και να δικτυωθούν ο ένας µε τον άλλο µε την χρήση των 

προφίλ που δηµιουργούν στα ΜΚ∆. Στα  προφίλ αυτά 

που δηµιουργούν οι χρήστες υπάρχουν διάφορα προσωπικά στοιχεία όπως 
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φωτογραφίες, βίντεο και µουσική. Τα socialnetworkingsites έχουν γίνει 

δηµοφιλή, ιδιαίτερα στην νεολαία. Παραδείγµατα των µέσων αυτών 

αποτελούν το Facebook, το MySpace κ.α. 

 

 

• Κόσµος εικονικών παιχνιδιών 

(VirtualGameworlds): Ο κόσµος των 

εικονικών παιχνιδιών είναι πλατφόρµες 

στις οποίες οι χρήστες φτιάχνουν ένα 

εικονικό είδωλο του εαυτού τους και αλληλεπιδρούν σε ένα τρισδιάστατο 

περιβάλλον µε άλλους χρήστες, όπως θα έκαναν στην πραγµατικότητα. Ο 

κόσµος αυτός αποτελεί την καλύτερη εκδήλωση των ΜΚ∆ καθώς 

προσφέρουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο κοινωνικής παρουσίας και 

εκφράζουν τον πλούτο της ποιότητας ενός τέτοιου µέσου. Στα εικονικά αυτά 

παιχνίδια οι παίκτες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ακολουθώντας τους κανόνες 

που επιβάλλει  το εκάστοτε παιχνίδι. 

 

• Κοινωνικός εικονικός 

κόσµος (Virtual Social Worlds): Ο 

κόσµος αυτός επιτρέπει στους 

χρήστες να αλληλεπιδρούν σε ένα 

εικονικό περιβάλλον στο οποίο 

διαµορφώνουν οι ίδιοι την συµπεριφορά και τα συναισθήµατά τους. Οι 

κανόνες που ισχύουν στον κόσµο αυτό είναι µόνο οι φυσικοί νόµοι.     

 

            Με το πέρασµα του χρόνου τα ΜΚ∆ έχουν κερδίσει έδαφος σε σχέση µε τα 

παραδοσιακά µέσα (τηλεόραση, εφηµερίδα, ραδιόφωνο). Αποτελούν τον τρόπο 

επικοινωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους και στους οργανισµούς µε το κοινό. Αυτό 

έγινε πραγµατικότητα απο τη στιγµή που το ίντερνετ εξαπλώθηκε σε κάθε γωνιά της 

γης (Kasturi, 2014). Πολλά απο τα σηµερινά παιδιά ξοδεύουν πολλές ώρες απο την 

καθηµερινότητα τους στα ΜΚ∆ όπως το Facebook, το MySpace, το Twitter κ.α. 

(Αbbas&Agosto, 2011).  Κάποια από τα πιο δηµοφιλή µέσα παρουσιάζονται στην 

επόµενη παράγραφο. 
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γ. ∆ηµοφιλέστερα ΜΚ∆ 

γ.1. FACEBOOK 

 

Το Facebook εντάσσεται στην κατηγορία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

αποτελεί το δηµοφιλέστερο µέσο έχοντας πάνω απο 829 εκατοµµύρια καθηµερινούς 

ενεργούς χρήστες και πάνω από 1,32 δισεκατοµµύρια ενεργούς χρήστες µηνιαίως 

σύµφωνα µε τα τελευταία οικονοµικά αποτελέσµατα (Κόνσουλας, 2014).  

 

 

 

 

 

Το Facebook ξεκίνησε να λειτουργεί στις 4 Φεβρουαρίου 2004 και ιδρυτής του 

είναι ο MarkZuckerberg, φοιτητής τότε του πανεπιστηµίου Harvard. Σύµφωνα µε τον 

δηµιουργό του Facebook, η εγγραφή είναι δωρεάν και θα συνεχίσει να είναι για 

πάντα. Αρχικά δικαίωµα πρόσβασης στην πλατφόρµα είχαν µόνο οι φοιτητές του 

Harvard. Ένα χρόνο αργότερα, το 2005, έγινε προσβάσιµο σε µαθητές 

συγκεκριµένων λυκείων και ορισµένων µαθητικών κοινοτήτων (Alba&Stay, 2008). 

Το 2006 ξεκίνησε η υπηρεσία να είναι προσβάσιµη από όλο τον κόσµο 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook), µε την προϋπόθεση όµως οι χρήστες να είναι 

τουλάχιστον 13 χρονών (https://www.facebook.com/legal/terms). 

Αποστολή του Facebook είναι να δίνει στο κοινό του ώθηση έτσι ώστε να 

µοιράζει τις προσωπικές του στιγµές και να το κρατάει συνδεδεµένο για να είναι 

ολοένα και πιο επικοινωνιακό. Ο κόσµος χρησιµοποιεί το Facebook για να µπορεί να 

επικοινωνεί µε οικογένεια και φίλους, να αναζητά και να ενηµερώνεται για όλα τα 

νέα, την επικαιρότητα του κόσµου και να µπορεί να µοιράζεται πράγµατα, τα οποία 

του αρέσουν και θέλει να τα αναδείξει ή να τα γνωστοποιήσει στους διαδικτυακούς 

του φίλους (http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=861599). 

Εικόνα 2. Χαρακτηριστική απεικόνιση των ειδοποιήσεων του 

χρήστη στο Facebook 
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Στο Facebook υπάρχει η δυνατότητα άµεσης συνοµιλίας µε τους φίλους µε 

µηνύµατα µέσω chat, δηµοσίευσης περιεχοµένων µε προσθήκη φωτογραφίας, ήχου, 

βίντεο και κειµένου. Επίσης, υπάρχει και πληθώρα παιχνιδιών όλων των τύπων, 

ατοµικών ή οµαδικών, από όπου µπορεί να επιλέξει κάποιος να ψυχαγωγηθεί, 

έχοντας και σε αυτά τη δυνατότητα άµεσης συνοµιλίας (Κόνσουλας, 2014). 

 

γ.2. TWITTER 

Το Τwitter είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο είναι 

το δεύτερο δηµοφιλέστερο ακολουθώντας το Facebook. 

Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του Twitter, οι ενεργοί 

µηνιαίοι χρήστες ανέρχονται στους 271 εκατοµµύρια 

(Κόνσουλας, 2014). Το Τwitter δηµιουργήθηκε τον Μάρτιο  

του 2006 απο τον JackDorcey και τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου ξεκίνησε η υπηρεσία 

να είναι προσβάσιµη για το ευρύ κοινό (http://el.wikipedia.org/wiki/Twitter). Κύριο 

χαρακτηριστικό του Twitter είναι ότι ο χρήστης µπορεί να κάνει µια δηµοσίευση η 

οποία δεν µπορεί να ξεπερνά το όριο των 140 χαρακτήρων (Yuan, Cong, Zhao, 

Ma&Sun, 2015). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προωθείται ο δηµόσιος διάλογος αλλά 

και ταυτόχρονα να αποφεύγεται µε αυτό τον τρόπο η φλυαρία απο τους χρήστες. 

Επιπρόσθετα, στο Twitter το άτοµο δεν κάνει φίλους, απλά έχει τη δυνατότητα να 

ακολουθεί κάποιον άλλο χρήστη, χωρίς όµως ο δεύτερος να είναι υποχρεωµένος να 

ακολουθεί τον πρώτο (Yuan, Cong, Zhao, Ma&Sun, 2015). ∆ηλαδή κάθε χρήστης 

µπορεί να ακολουθείται από τον οποιοδήποτε χρήστη και µάλιστα χωρίς να 

γνωρίζονται µεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο. Το Twitter χρησιµοποιείται κατά 

ένα µεγάλο ποσοστό απο «δηµόσια πρόσωπα» µε αποτέλεσµα την γρήγορη 

ενηµέρωση και την αναπαραγωγή έκτακτων ειδήσεων καθώς και την µαζική 

προώθηση προϊόντων (Κόνσουλας, 2014). 
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γ.3.GOOGLE PLUS 

Το Google + δηµιουργήθηκε στις 28 Ιουνίου 2011 

και είναι µια κοινωνική πλατφόρµα στην οποία είναι 

συνδεδεµένες όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Google 

(Warren, 2011). Το Google + αριθµεί πάνω απο 

540εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες µέσω των διάφορων 

υπηρεσιών της Google ενώ αποκλειστικά το Google + 

χρησιµοποιείται απο 300 εκατοµµυρία περίπου ενεργούς χρήστες (Κόνσουλας, 2014). 

Χαρακτηριστικά του Google + είναι η δυνατότητα των χρηστών να µοιράζονται 

φωτογραφίες µεταξύ τους καθώς και η ειδική επεξεργασία αυτών. Σε σύγκριση µε 

άλλα κοινωνικά δίκτυα στο Google + ο χρήστης δεν έχει απλά φίλους αλλά µπορεί 

και τους χωρίζει σε οµάδες, σε έναν "κύκλο" δηλαδή στον οποίο µπορεί να έχει 

άµεση συνοµιλία µε όλα τα µέλη (συνοµιλία η οποία είναι εµφανίσιµη µόνο στον 

συγκεκριµένο κύκλο), να στέλνει φωτογραφίες και να κάνει βιντεοκλήσεις, το 

Hangout δηλαδή όπως το ονοµάζει η Google (http://el.wikipedia.org/wiki/Twitter). 

 

Hangout: Είναι δωρεάν βιντεοκλήση στην 

οποία µπορούν να συµµετέχουν µέχρι 10 άτοµα. Στη 

βιντεοκλήση αυτή οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιµοποιήσουν πολλές εφαρµογές, οι οποίες 

τους επιτρέπουν να µοιράζονται µεταξύ τους αρχεία (Noble, 2014). 

 

Circles (κύκλοι): Επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν σε οµάδες τα άτοµα 

που έχουν ως φίλους έτσι ώστε να µπορούν να µοιράζουν συγκεκριµένο περιεχόµενο 

µόνο στον "κύκλο" που επιθυµούν, χωρίς αυτό να είναι εµφανές σε κάποιον άλλο. 

Επιπλέον υπάρχει και η επιλογή της δηµοσίευσης για εκείνους που επιθυµούν να 

µοιραστούν κάτι µε το υπόλοιπο κοινό (Warren, 2011).  

 

Σύµφωνα µε έρευνες, το Google + θεωρείται ότι έχει αρκετά ποιοτικό 

περιεχόµενο ενώ οι χρήστες του είναι κατά βάση άνδρες (geeks). Πολλοί θεωρούν το 

Google + σαν µια «πόλη φάντασµα» καθώς πολλοί είναι εκείνοι που κάποια στιγµή 

αποφασίζουν να δηµιουργήσουν ένα προφίλ αλλά στη συνέχεια παύουν να το 

χρησιµοποιούν (Κόνσουλας, 2014). 

 



Κεφάλαιο3. Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης  

20 

 

γ.4.YOUTUBE 

Το Youtube δηµιουργήθηκε τον Μάιο του 2005 και είναι, πλέον, προϊόν της 

Google (https://www.youtube.com/yt/about/). ∆ηµιουργοί του Youtube είναι τρείς 

πρώην υπάλληλοι της Paypal, εταιρία διαδικτυακών πληρωµών 

(http://www.surfnetkids.com/tech/1200/youtube-what-is-it-and-why-use-it/), τα 

ονόµατα των οποίων είναι SteveChen, ChadHurley και JawedKarim. Οι δηµιουργοί 

αυτοί λοιπόν πούλησαν την πλατφόρµα στην Google έναντι του ποσού των 1,7 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων (Hopkins, 2006). 

 

Το Youtube επιτρέπει σε εκατοµµύρια χρήστες,  

απ' όλες τις γωνιές του κόσµου, να αναζητούν, να 

παρακολουθούν και να µοιράζονται πρωτότυπα βίντεο. 

Επίσης, το Youtube παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες 

να επικοινωνούν µεταξύ τους, να πληροφορούν και να εµπνέουν άλλους ανθρώπους 

σε όλο τον κόσµο µε τη διανοµή αυθεντικού περιεχοµένου 

(https://www.youtube.com/yt/about/). Μάλιστα αναφέρεται πως οι επισκέπτες και 

χρήστες του Youtube παρακολουθούν περίπου 6 δισεκατοµµύρια σε διάρκεια ώρες 

βίντεο µηνιαίως (http://www.gcflearnfree.org/youtube/what-is-youtube). Σε 

καθηµερινή βάση εκκατοµύρια κόσµος δηµιουργεί προφίλ που τους επιτρέπει να 

µεταφορτώνουν βίντεο, το οποίο ο καθένας µπορεί να το παρακολουθήσει. Κάθε 

λεπτό κάθε ηµέρα ανεβαίνουν πάνω απο 35 ώρες, σε διάρκεια, βίντεο στο Youtube. 

Συνήθως τα βίντεο, σαν αρχείο πιάνουν πολύ χώρο µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 

κανείς να το στείλει σε κάποιον άλλο µε e-mail. Η δυνατότητα όµως να το ανεβάσει 

στο Youtube και να το µοιράσει στέλνοντας απλά τον σύνδεσµο, στον οποίο είναι 

αποθηκευµένη η διεύθυνση του αρχείου στον ιστότοπο, είναι πιο προσιτή 

(http://digitalunite.com/guides/tv-video/what-youtube). Κάποια χαρακτηριστικά που 

καθιστούν χρήσιµο το Youtube είναι ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα 

βίντεο και να του προσθέσει µουσική και άλλα πράγµατα, µέσω των εργαλείων που 

διαθέτει το Youtube, να δει προγράµµατα της τηλεόρασης, τα οποία δεν είχε το χρόνο 

να τα παρακολουθήσει ζωντανά κ.α. (Gray, 2014). 
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γ.5.INSTAGRAM 

 

Το Instagram είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή ΜΚ∆ που 

έχει ως βάση το µοίρασµα ψηφιακών φωτογραφιών µεταξύ 

των χρηστών (Gray, 2014). Το Instagram προέρχεται απο την 

σηµασία των λέξεων instant=στιγµή και 

telegram=τηλεγράφηµα (Harvey, 2014). Αυτή η υπηρεσία 

εµφανίστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2010 και πουλήθηκε στο Facebook από τους 

δηµιουργούς του, Kevin Systrom και Mike Kricger, τον Απρίλιο του 2012. Η 

πλατφόρµα αυτή χρησιµοποιήθηκε, κυρίως στην αρχή, απο πολιτικούς και πολιτικούς 

οργανισµούς γιατί ήθελαν να περάσουν τα µηνύµατά τους και να έρθουν πιο κοντά µε 

το κοινό τους, δηλαδή τους ψηφοφόρους τους. Ο ένας εκ των δύο ιδρυτών, ο Kevin 

Systrom, ο κύριος εκφραστής της ιδέας αυτής, δηµιούργησε την εφαρµογή αυτή µε 

γνώµονα τα χαρακτηριστικά απο άλλες διαδικτυακές εφαρµογές όπως το Mafia Wars 

και το Foursquare. Τότε η ονοµασία της εφαρµογής ήταν ‘Burbn’. Έπειτα 

µετονοµάστηκε σε Instagram αφού ο Mike Kricger συµµετείχε σε αυτό το project και 

άλλαξε η φιλοσοφία του, για να καταλήξει στο να µοιράζεται κάποιος φωτογραφίες 

(Harvey, 2014). 

Τον ∆εκέµβριο του 2010 το Instagram είχε ένα εκατοµµύρια χρήστες ενώ τον 

Σεπτέµβριο του 2011 ο αριθµός των χρηστών εκτοξεύθηκε στα 10 εκατοµµύρια. Τον 

∆εκέµβριο του 2014 οι δηµιουργοί του Instagram ανακοινώνουν ότι οι χρήστες που 

χρησιµοποιούν τον ιστότοπο είναι περίπου 300 εκατοµµύρια το µήνα. Επίσης, 

εκτιµάται ότι ένας χρήστης δηµιουργεί λογαριασµό ανα ένα δευτερόλεπτο και 

µεταφορτώνονται στον ιστότοπο 58 φωτογραφίες στο ίδιο δευτερόλεπτο. Έως τώρα 

έχουν µεταφορτωθεί πάνω απο ένα δισεκατοµµύρια φωτογραφίες 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Instagram). 

Αυτή η πλατφόρµα είναι ένας γρήγορος και διασκεδαστικός τρόπος µε τον 

οποίο µπορεί ο χρήστης να µοιράζεται στιγµές της ζωής του, µέσα από µια σειρά 

φωτογραφιών µε τους φίλους του (Linaschke, 2011). Επιπλέον, σύµφωνα µε την 

επίσηµη ιστοσελίδα του Instagram, αυτό το ΜΚ∆ δηµιουργήθηκε για να λύσει τρία 

βασικά προβλήµατα σύµφωνα µε τους ιδρυτές του.  

1) Οι φωτογραφίες που βγαίνουν απο κινητά είναι συνήθως 

µέτριες και για το λόγο αυτό προστέθηκαν κάποια φίλτρα και διάφορα εφέ για 
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την µετατροπή της εµφάνισης/ποιότητας τους, να µπορούν να γίνουν δηλαδή 

πιο επαγγελµατικές. 

2) Το να µοιράσεις τις φωτογραφίες σε πολλές πλατφόρµες είναι 

χρονοβόρο γι’ αυτό υπάρχει η επιλογή να την µοιράζεις ταυτόχρονα µέσω του 

Instagram σε πολλές υπηρεσίες. 

3) Το ανέβασµα των προσωπικών εµπειριών καµιά φορά µπορεί 

να πάρει αρκετό χρόνο, γι’ αυτό έχει βελτιστοποιηθεί το γεγονός αυτό, ώστε 

να είναι γρήγορο και αποτελεσµατικό. 

 

Το Instagram, όπως και οι περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρµες, στηρίζονται 

στο να έχεις φίλους ή να ακολουθείς κάποιον. Συγκεκριµένα, στο Instagram ένας 

χρήστης ακολουθεί άλλους χρήστες και αυτοί κάνουν το ίδιο. Ο λογαριασµός του 

κάθε χρήστη αποτελείται απο µια φωτογραφία, που είναι εµφανίσηµη σε όλους, το 

‘ψευδώνυµο’ του χρήστη, πόσες φωτογραφίες έχει ανεβάσει και απο πόσους 

ακολουθείται. Η χρήση του σχολιασµού είναι επιτρεπτή καθώς και το ότι κάποιος 

µπορεί να δηλώσει  ότι του αρέσει κάτι, πατώντας το αντίστοιχο κουµπί 

(http://infospace.ischool.syr.edu/2011/12/15/what-is-instagram-and-why-is-it-so-

popular/). 

To Instagram αναφέρει ότι ο πιο βασικός όρος είναι να είναι ο χρήστης άνω των 

13 χρόνων. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται η µεταφόρτωση υλικού που να περιέχει 

πορνό, γυµνό, προώθηση βίας, αλλά και ενέργειες χρηστών όπως για παράδειγµα να 

τροµοκρατεί, να παρενοχλεί, να απειλεί και να εκφοβίζει άλλους χρήστες. 

 

 

γ.6.PINTEREST 

Το Pinterest έχει πάνω από 20 εκατοµµύρια χρήστες 

που το καθιστά το τρίτο πιο δηµοφιλές ΜΚ∆ µετά το 

Facebook και το Twitter και ίσως είναι ο πιο γρήγορος 

αναπτυσσόµενος ιστότοπος στα χρονικά (Victor, 2013). 

ToPinterest το δηµιούργησαν ο BenSilbermann, 

PaulSciarra και ο EvanSharp τον Μάιο του 2010 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinterest). Στα τέλη του 2012, το γυναικείο κοινό που 

χρησιµοποιούσε το Pinterest µέσω Η/Υ ήταν το 70% 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Pinterest). Ειδικότερα, το Pinterest το χρησιµοποιούν 
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γυναίκες ηλικίας µεταξύ 25-44 ετών και ο µέσος χρήστης ξοδεύει 89 λεπτά απο τον 

χρόνο του το µήνα σε αυτό το ΜΚ∆ (Borchardt, 2012). Επιπρόσθετα, το Pinterest στα 

µέσα του έτους 2013 αριθµούσε πάνω απο 70 εκατοµµύρια χρήστες και το 45% των 

χρηστών ήταν εκτός της Αµερικής (Horwitz, 2013). 

Το Pinterest επιτρέπει στους χρήστες του να “καρφιτσώνουν” περιεχόµενα που 

τους αρέσουν και να τα οργανώνουν σε πίνακες έτσι ώστε να είναι συγκεντρωµένα 

και να βρίσκονται εύκολα. Απο τα πιο δηµοφιλή θέµατα που “καρφιτσώνουν” οι 

χρήστες για παράδειγµα είναι συνταγές φαγητών, γλυκών και ποτών, ιδέες για 

οργάνωση γάµων, διακόσµηση σπιτιών, επώνυµες µάρκες ρούχων κ.α. 

(http://www.engauge.com/assets/pdf/Engauge-Pinterest.pdf). 

Όταν κάποιος αποφασίσει να δηµιουργήσει λογαριασµό στο Pinterest θα πρέπει 

να έχει συµπληρώσει το 13
ο
 έτος της ηλικίας του, όπως συµβαίνει και στα 

περισσότερα ΜΚ∆. Άν κάποιος θέλει να προβάλλει και να διαφηµίσει τα προϊόντα 

του σε αυτό το ΜΚ∆ θα πρέπει να έχει λογαριασµό µε όνοµα εταιρίας που θα 

συµφωνεί σε αντίστοιχους κανόνες. Το Pinterest χορηγεί στους χρήστες του µια µη-

αποκλειστική µεταβιβάσιµη παγκόσµια άδεια που τους επιτρέπει να χρησιµοποιούν, 

να αποθηκεύουν, να ξαναµοιράζουν και να τροποποιούν το περιεχόµενο του Pinterest 

µόνο για δικό τους σκοπό (https://about.pinterest.com/el/terms-service). 

 

 

γ.7.LINKEDIN 

Το Linkedin ξεκίνησε να λειτουργεί στις 5 

Μαΐου 2003 και δηµιουργοί του είναι οι Reid 

Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly και Jean-Luk Vaillant. Το 

Linkedin έχει αυτή τη στιγµή πάνω από 340 εκατοµµύρια χρήστες. Εκτιµάται ότι ανά 

1 δευτερόλεπτο δηµιουργούνται 2 νέοι λογαριασµοί. 

(https://press.linkedin.com/about-linkedin) 

Στόχος του Linkedin είναι να βοηθάει τους χρήστες του να προωθούν το 

επαγγελµατικό τους προφίλ και να ισχυροποιούν τις επαγγελµατικές τους συνδέσεις 

διαδικτυακά (Harvey, 2014). Το Linkedin είναι δηλαδή ένα ΜΚ∆ το οποίο 

απευθύνεται στους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες καθώς προσφέρει θέσεις 

εργασίας σε επιχειρήσεις, εύρεση άλλων επιχειρηµατικών συνέταιρων κ.α. 

(http://computer.howstuffworks.com/internet/social-

networking/networks/linkedin.htm).  
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Μάλιστα πάνω από 500 επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το Linkedin. Υπάρχουν 

κάποια χρήσιµα εργαλεία στην διαδικτυακή αυτή πλατφόρµα που βοηθάνε τον 

χρήστη ή την επιχείρηση να βρει τα κατάλληλα υποψήφια άτοµα για εργασία για να 

καλύψει τυχόν θέσεις που προκύπτουν. Οι χρήστες είναι σε µεγάλο ποσοστό µαθητές 

πανεπιστηµίων και απόφοιτοι αυτών (Harvey, 2014). 

Στο Linkedin το προφίλ που θα δηµιουργήσει κάποιος θα πρέπει να είναι 

εύκολα ανιχνεύσιµο από τους υπόλοιπους χρήστες. Αυτό το προφίλ συνήθως περιέχει 

προσωπικές πληροφορίες των χρηστών όπως για παράδειγµα το που εργάζονται, ποια 

είναι η εργασιακή τους εµπειρία, ποια είναι τα ενδιαφέροντα τους, ποια είναι η 

εκπαίδευση τους κ.α. Μάλιστα όσο πιο ολοκληρωµένο είναι το προφίλ ενός χρήστη 

τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει για εύρεση εργασίας (Muccio, Burns & Murrah, 

2009). Υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να επιλέγει για το ποιες πληροφορίες θα 

είναι προσβάσιµες στους χρήστες του Linkedin και ποιες στο ευρύ κοινό (Alba, 

2011). 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι χρήσης του Linkedin από τους χρήστες και ποικίλουν 

αφού υπάρχουν πάνω από 80 εκατοµµύρια χρήστες. Μερικά παραδείγµατα γιατί 

προτιµούν να δηµιουργούν τα άτοµα λογαριασµό σε αυτή την πλατφόρµα είναι τα 

εξής: 

• Professionals (επαγγελµατίες): Σκοπός τους είναι να αναπτύξουν το 

επαγγελµατικό τους όνοµα-προφίλ, να αναζητήσουν νέους πελάτες για την 

κάλυψη θέσεων εργασίας που προκύπτουν ανά καιρούς, να αναζητήσουν 

άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις.  

• Job Seekers (Άτοµα που αναζητούν εργασία): Ψάχνουν για νέες 

επαγγελµατικές εµπειρίες, έχουν την δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες 

για εταιρίες και επιχειρήσεις διαδικτυακά. 

• Recruiters and hiring managers (Εργοδότες και ∆ιευθυντές 

πρόσληψης): Σκοπός τους είναι να καλύψουν θέσεις και να αναπτύξουν ένα 

δίκτυο µε πιθανούς υποψήφιους. 

• Entrepreneurs (Επιχειρηµατίες): Μέληµά τους είναι να δηµιουργήσουν 

ένα δυνατό όνοµα και να βρουν άλλους επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις για 

συνεργασία. 

(Alba, 2011) 
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δ.1. Αντίκτυπος των ΜΚ∆ στις επιχειρήσεις 

 Ένας µοναδικός ρόλος των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι επιτρέπουν  

στους πελάτες να επικοινωνούν µεταξύ τους, κατά µία έννοια σαν µια επέκταση της 

παραδοσιακής επικοινωνίας «mouth to mouth» (Mangold & Faulds, 2009). Παρά το 

γεγονός ότι οι εταιρείες δεν µπορούν να ελέγχουν άµεσα τι λένε οι καταναλωτές, 

έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τις συνοµιλίες των καταναλωτών (Mangold & 

Faulds, 2009). Αλλά πώς µπορούν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν 

τα social media για να επηρεάσουν τη συνοµιλία των πελατών τους ή να 

αλληλεπιδρούν µε αυτούς; 

δ.1.1. Στρατηγική των επιχειρήσεων στα Μέσα Κοινωνικής 

∆ικτύωσης 

Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από την SMB Group έδειξε ότι µία στις 

πέντε µικρές επιχειρήσεις δεν έχουν στρατηγική στα κοινωνικά δίκτυα. Χωρίς 

στρατηγική ή στόχους, µια επιχείρηση δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσο 

ή όχι έχουν καταφέρει κάτι από τις προσπάθειες της, ή απλά αν σπαταλάνε το χρόνο 

τους. Ακόµα, οι επιχειρήσεις χωρίς στρατηγική ανέφεραν ότι είναι λιγότερο 

ικανοποιηµένοι µε την ικανότητα των κοινωνικών δικτύων να δηµιουργούν νέες 

διεξόδους (SMB Group, 2012). Οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ένα σχέδιο, 

όταν χρησιµοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. 

Επειδή τα ΜΚ∆ χρησιµοποιούνται σε στρατηγικές marketing µε διάφορες 

µεθόδους, καµία µέθοδος δεν ταιριάζει σε όλα. Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα 

social media µε πολλούς τρόπους όπως: καταγράφουν συζητήσεις για την επιχείρησή 

τους, καταγράφουν την ανταπόκριση που έχει η εταιρία τους στο κοινό (feedback), 

οδηγούν τους χρήστες των ΜΚ∆ στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τα χρησιµοποιούν 

για την εξυπηρέτηση πελατών, την προώθηση και προσφορά ευκαιριών και την 

οικοδόµηση της κοινότητα τους µεταξύ άλλων κοινοτήτων (Business.com, 2010). Τα 

εργαλεία και οι στρατηγικές επικοινωνίας µε τους καταναλωτές έχουν αλλάξει. Τα 

εργαλεία των ΜΚ∆ βοηθούν τις εταιρείες να επικοινωνούν µε µεµονωµένους 

καταναλωτές, κάτι το οποίο µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία µακροχρόνιων 

σχέσεων. Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, όπως forums, blogs ή chat rooms  

δηµιουργούν ένα διαδραστικό διάλογο µεταξύ των καταναλωτών αξιολογώντας και 

γενικά προωθώντας-διαφηµίζοντας έτσι τις εταιρείες. Ωστόσο, την ίδια στιγµή, οι 
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καταναλωτές είναι σε θέση να παράγουν πληροφορίες για µια εταιρεία και να 

εκπαιδεύουν άλλους καταναλωτές σχετικά µε προϊόντα, εµπορικά σήµατα, υπηρεσίες, 

και πολλά άλλα.  

Κάποιος µπορεί να αµφισβητήσει τα πλεονεκτήµατα του να έχει κανείς 

παρουσία στα ΜΚ∆, όπως το Facebook ή το Twitter, όταν η επιχείρηση έχει ήδη 

ιστοσελίδα. Μια επιχείρηση θέλει το µήνυµά τους να προσελκύσει όσο πιο πολλούς 

ανθρώπους. Για να µεγιστοποιηθεί αυτός ο στόχος, µια επιχείρηση πρέπει να έχει µια 

παρουσία εκεί όπου οι πελάτες περνούν τον χρόνο τους και ως γνωστόν όλο και 

περισσότεροι περνούν το χρόνο τους σε ΜΚ∆ (Halligan, Shah, & Scott, 2009). Το 

ερώτηµα είναι: πώς η επιχείρηση θα αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη στρατηγική 

για να επιτύχει τον στόχο της; 

∆εν είναι όλα τα ΜΚ∆ το ίδιο. Οι διαφηµιστές αναγνωρίζουν "διαφορετικούς 

σκοπούς ή τρόπους µε τους οποίους οι καταναλωτές ανταποκρίνονται ή 

χρησιµοποιούν τα ΜΚ∆" (Weinberg & Pehlivan, 2011). Οι υπεύθυνοι στρατηγικής 

προβολής µιας εταιρείας στα ΜΚ∆ θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα 

διαφορετικά είδη αλλά και τις διαφορετικές λειτουργίες των ΜΚ∆, όταν αποφασίζουν 

που θα πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της εταιρείας 

τους.  

Μια µελέτη των Weinberg και Pehlivan (2011) εντόπισε δύο παράγοντες που 

εξηγούν τη διακύµανση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης: της ηµίσειας ζωής 

πληροφορίες και το βάθος των πληροφοριών. Όσον αφορά τους στόχους µάρκετινγκ 

και τον σκοπό της εταιρείας, αυτοί οι παράγοντες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την άµεση λήψη αποφάσεων. Η ηµίσεια ζωή των πληροφοριών αναφέρεται στη 

«µακροζωία των πληροφοριών όσον αφορά τη διαθεσιµότητα / εµφάνιση στην οθόνη 

και το ενδιαφέρον για ένα θέµα». «Το βάθος των πληροφοριών αναφέρεται στον 

πλούτο του περιεχοµένου, καθώς και τον αριθµό και την πολυµορφία των 

προοπτικών».  

Μικρο-ιστολόγια (micro-blogs), όπως το Twitter επιτρέπουν τη γρήγορη, 

σύντοµη συνοµιλία και δέσµευση. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο Twitter 

είναι σχετικά ρηχές, µε σχετικά βραχεία ηµιζωή. Αυτό το είδος των ΜΚ∆ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί καλύτερα για τον διαφηµιστικό σκοπό της δηµιουργίας αναγνώρισης 

εταιριών καθώς και συνεχούς επανάληψης και µνηµόνευσής αυτής, όπως επίσης και 
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των προϊόντων της. Blogs, όπως το Word Press θεωρούνται ότι έχουν µια σχετικά 

µακρά ηµίσεια ζωή πληροφορίας σε σύγκριση µε micro-blogs αλλά εξακολουθεί η 

πληροφορία να είναι ρηχή όσον αφορά το βάθος της.  

Ο στόχος µάρκετινγκ και ο σκοπός των blogs, περιλαµβάνουν την 

οικοδόµηση εµπορικού σήµατος και τη µεταφορά της γνώσης του προϊόντος. Οι 

online κοινότητες επιτρέπουν την αλληλεπίδραση/συζήτηση πάνω σε ποικιλία 

θεµάτων. Επειδή µια συνοµιλία µπορεί να είναι βαθιά και να συνεχιστεί για χρόνια, οι 

πληροφορίες για αυτό το είδος των κοινωνικών µέσων διακινούν πληροφορίες µε 

µεγάλη διάρκεια ηµιζωής και µεγάλο βάθος (Weinberg & Pehlivan, 2011). Οι online 

κοινότητες είναι κατάλληλες για τη δηµιουργία και τη διατήρηση των σχέσεων 

µεταξύ καταναλωτών και εταιρειών. Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook έχουν 

ένα σχετικά σύντοµο χρόνο ηµίσειας ζωής των πληροφοριών αλλά µε βάθος. Αυτά τα 

ΜΚ∆ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επηρεάσουν και να παρακολουθούν τις 

πεποιθήσεις και τις στάσεις των καταναλωτών (Weinberg & Pehlivan, 2011). Τώρα 

που οι βασικοί παράγοντες για τη διαφοροποίηση και την καθοδήγηση χρήσης των 

ΜΚ∆ έχουν εντοπιστεί, είναι επιτακτική ανάγκη να συζητήσουµε τις διαδικασίες για 

τη χρήση τους  και για τον προσδιορισµό των επιθυµιών των καταναλωτών. 

 

δ.1.2. ∆ιαδικασία εύρεσης των επιθυµιών των καταναλωτών  

Με τις επιθυµίες των καταναλωτών στο µυαλό, ένας διαφηµιστής «πρώτα 

καταγράφει τους τρόπους µεταφοράς του περιεχόµενου ενδιαφέροντος (π.χ., 

αναφορές µε εµπορικό σήµα ή προϊόντος). Στη συνέχεια εντοπίζει άτοµα που 

συνδέονται µε αυτό το περιεχόµενο (π.χ., ένας πελάτης που δείχνει την ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκειά του). Έπειτα, αποφασίζει αν θα στοχεύει ή όχι αυτά τα άτοµα και, εάν 

ναι, µε ποια δράση (π.χ., να συνεχίσει να παρακολουθεί, να συµµετέχει στη 

συνοµιλία, ή να εκδόσει κάποια προσφορά ή ανατίµηση στο προς πώληση προϊόν). 

Στο τέλος, τους οδηγεί στο επιθυµητό αποτέλεσµα (Weinberg & Pehlivan, 2011). 

Προς το παρόν, η φωνή του καταναλωτή είναι πιο κυρίαρχη από τη φωνή των 

εταιριών στα ΜΚ∆. Οι εταιρίες θα πρέπει να διαθέσουν πόρους για την οικοδόµηση 

σχέσεων µε τους καταναλωτές ώστε να «κερδίσουν» τους καταναλωτές έναντι άλλων 

εταιριών. Έτσι, δηµιουργούνται οι «πιστοί» στην εταιρία καταναλωτές. Οι εταιρείες 

θα πρέπει να συµµετέχουν σε θέµατα ενδιαφέροντος µε τους καταναλωτές, να 
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δείχνουν υποστήριξη, να µοιράζονται, να συνεργάζονται και να συν-δηµιουργούν 

(Weinberg & Pehlivan, 2011). 

 

δ.1.3. Εµπειρικές µελέτες 

 Τα ΜΚ∆ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες 

προσπάθειες προώθησης των προϊόντων. Στρατηγικές βασισµένες στα ΜΚ∆ µπορούν 

να αναπτυχθούν παράλληλα µε άλλες προσπάθειες διαφήµισης, προώθησης και 

επικοινωνίας µε σκοπό την διατήρηση συνοχής σε όλα τα µέσα. Ένας τρόπος µε τον 

οποίο µία εταιρία µπορεί να επηρεάσει συζητήσεις είναι η χρήση των blogs και 

άλλων εργαλείων των ΜΚ∆ προσελκύοντας έτσι πελάτες (Mangold & Faulds, 2009). 

Όταν οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την άποψή τους για ένα 

προϊόν, νοιώθουν πιο κοντά στα προϊόντα αλλά και στις εταιρίες.  

Για παράδειγµα, η Starbucks δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιολογήσει 

τις υπηρεσίες που δέχεται και να υποβάλει προτάσεις για να συµβάλει στη 

διαµόρφωση του µέλλοντος της Starbucks µέσω της "My Starbucks Idea" ιστοσελίδας 

(Starbucks, 2011). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις δικές τους 

προτάσεις, να ψηφίσουν γνώµες άλλων καταναλωτών Starbucks, να ψηφίζουν ιδέες 

άλλων ανθρώπων, να συζητούν τις ιδέες, ακόµη και να δούνε τι ενέργειες 

αναλαµβάνει η Starbucks από τις πιο δηµοφιλείς ιδέες. Η Starbucks εξουσιοδοτεί 

τους καταναλωτές της, ζητώντας απευθείας τι θέλουν. Ενεργώντας δηµοσίως την 

πληροφορία αυτή, η Starbucks ενισχύει τη σχέση της µε τους καταναλωτές.  

Πολλές εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων των Comcast, Southwest Airlines, και της 

Starbucks διατηρούν λογαριασµό στο Twitter για να βοηθούν τους πελάτες, να 

ζητούν συγγνώµη για τα λάθη τους, να µοιράζονται σηµαντικές αλλαγές και γεγονότα 

της εταιρίας και να αλληλεπιδρούν µε το κοινό τους. Η χρήση των ΜΚ∆ µε τέτοιο 

τρόπο συµβάλλει στη δηµιουργία διαφάνειας, η οποία µπορεί να αυξήσει την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Με τη χρήση του Twitter ως πλατφόρµα 

εξυπηρέτησης πελατών, αυτές οι εταιρείες είναι σε θέση να προωθήσουν µε επιτυχία 

µια θετική εικόνα της µάρκας και να λύσει τα προβλήµατα των πελατών µε λιγότερο 

συχνά κόστος από ό,τι τα κέντρα κλήσεων ή την υπηρεσία ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (Parr, 2009). Η παροχή ισχυρής εξυπηρέτησης πελατών αυξάνει 
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κατακόρυφα την «πίστη» του καταναλωτή στην εταιρία. Τέτοιες γνωστές εταιρείες, 

ωστόσο, έχουν τους πόρους για να αφοσιωθούν στη δηµιουργία σχέσεων µε τους 

καταναλωτές. Η έρευνα προτίθεται να βρει πώς µια µικρή επιχείρηση µε 

περιορισµένους πόρους είναι σε θέση να επιτύχει παρόµοια αποτελέσµατα και 

πελατειακές σχέσεις. 

Στην έκθεση Social Media Marketing Industry, του Social Media Examiner 

2011, πάνω από 3.300 εταιρείες ρωτήθηκαν σχετικά µε τη χρήση των ΜΚ∆. Ένα 

σηµαντικό εύρηµα της µελέτης είναι ότι το µάρκετινγκ µέσω ΜΚ∆ παίρνει πολύ 

χρόνο. Περίπου το 58% των εµπόρων χρησιµοποιούν τα ΜΚ∆ για 6 ώρες ή 

περισσότερο κάθε εβδοµάδα, ενώ το 34% επενδύει 11 ή περισσότερες ώρες την 

εβδοµάδα (Stelzner, 2011). Το 88% των διαφηµιστών ανέφεραν πως το νούµερο ένα 

πλεονέκτηµα του µάρκετινγκ µέσω ΜΚ∆ είναι η δηµιουργία περισσότερης προβολής 

των επιχειρήσεων. Άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του µάρκετινγκ µέσω ΜΚ∆ ήταν 

η αύξηση της κυκλοφορίας (72%) και η βελτίωση των ταξινοµήσεων αναζήτησης 

(62%). Το υψηλό ποσοστό του 90% των εταιρειών που ρωτήθηκαν υποστήριξαν πως 

τα ΜΚ∆ ήταν σηµαντικά για τις επιχειρήσεις τους. Οι αυτοαπασχολούµενοι και οι 

ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων ήταν πιο πιθανό να συµφωνήσουν έντονα. «Μια 

άµεση σχέση µεταξύ του πόσου καιρού οι διαφηµιστές έχουν χρησιµοποιήσει τα 

ΜΚ∆ και του εβδοµαδιαίου χρόνου που τους δεσµεύει η ενασχόληση µε αυτά 

φαίνεται να υπάρχει» (Stelzner, 2011). Για εκείνους που µόλις ξεκινήσανε µε τα 

ΜΚ∆, το 59% αυτών ασχολείται µε αυτά από 1 έως και 5 ώρες την εβδοµάδα. 

Εκείνοι που έχουν εµπειρία µερικών µηνών ή περισσότερο, ασχολούνται µε τα ΜΚ∆ 

6 ή περισσότερες ώρες την εβδοµάδα. Οι διαφηµιστές ανέφεραν µείωση των 

συνολικών εξόδων µάρκετινγκ. Το κύριο οικονοµικό κόστος από το social media 

marketing έχει αναγνωριστεί ως ο χρόνος που χρειάζεται για να κερδίσουν την 

επιτυχία. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι δύο κορυφαίες επιλογές µεταξύ των ΜΚ∆ για 

τους διαφηµιστές που µόλις ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν τα ΜΚ∆ έως αυτούς που τα 

χρησιµοποιούν για τρία ή περισσότερα χρόνια ήταν το Facebook και το Twitter 

(Stelzner, 2011). 

Μερικές ερωτήσεις προκύπτουν από τα πορίσµατα των µελετών αυτών. Πόση 

ώρα ο ιδιοκτήτης πρέπει να αφιερώσει στα ΜΚ∆ για να δει αποτελέσµατα; Είχαν 

στρατηγική, όταν άρχισαν να χρησιµοποιούν τα ΜΚ∆; Γιατί είναι το Facebook και το 

Twitter προτιµώµενα για τις στρατηγικές µάρκετινγκ µιας µικρής επιχείρησης;  
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

Ορισµοί 

α. Ελληνική Νοµοθεσία 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, προσωπικό δεδοµένο θεωρείται κάθε 

πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι 

γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή 

εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων 

συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, 

βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική (άρθρο 2α και γ Ν. 

2472/1997). Από τον ορισµό αυτόν απορρέει ότι τα περισσότερα από τα δεδοµένα, 

που παράγουµε µε την δραστηριότητά µας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, 

χαρακτηρίζονται ως προσωπικά δεδοµένα. 

Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη βοήθεια 

αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζεται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η 

τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής 

διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η 

διαγραφή και η καταστροφή, συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 2 

α’ και δ’ Ν. 2472/1997). Εποµένως και η συλλογή, καταγραφή, επικοινωνία, 

αποθήκευση, επεξεργασία, συσχέτιση και διαγραφή δεδοµένων, που εκτελείται κατά 

την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, συνιστά επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων µε βάση τον νόµο 2472/1997 (βλ. ∆ικΕΕ, Υπόθεση C-101/2001 Bodil-

Linqvist). 

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι χρήστες υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, των 

οποίων τα δεδοµένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, αποτελούν 

υποκείµενα δεδοµένων και έχουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα του Ν. 2472/1997. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων είναι οποιοσδήποτε 

καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
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χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός (άρθρο 2 ζ’ Ν. 2472/1997). Oι πάροχοι υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, εµπίπτουν στον ορισµό του 

υπευθύνου επεξεργασίας και φέρουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Ν. 2472/1997 

(άρθρο 3 § 1 Γνώµης 5/2009 του Art.29 WP). Εντούτοις, και οι χρήστες ενδέχεται να 

αποκτούν την ιδιότητα –και τις υποχρεώσεις- του υπευθύνου επεξεργασίας, εφόσον 

ενεργούν εκ µέρους µιας εταιρείας ή ενός οργανισµού και χρησιµοποιούν την εν λόγω 

υπηρεσία κυρίως ως πλατφόρµα για την επιδίωξη διαφηµιστικών, πολιτικών ή 

φιλανθρωπικών στόχων (άρθρο 3 § 1.1 Γνώµης 5/2009 του Art.29 WP). 

Από νοµικής σκοπιάς, τα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας (άρθρο 1 § 2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/48/ΕΚ). Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων µέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του άρθρου 9Α του Συντάγµατος και του εκτελεστικού αυτού Νόµου 

2472/1997 «για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», µε τον οποίο 

ενσωµατώθηκε στην Ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 95/46/ΕΚ. Εντούτοις, τέτοια 

επεξεργασία εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του Ν. 2472/1997, όταν λαµβάνει 

χώρα στο πλαίσιο καθαρά προσωπικής ή οικιακής χρήσης, όπως λόγου χάρη όταν το 

προφίλ ενός χρήστη των εκάστοτε ΜΚ∆ είναι κλειστό και, έτσι προσβάσιµο µόνο 

από έναν περιορισµένο και ελεγχόµενο κύκλο ατόµων (άρθρο 3 § 2 α΄ του Ν. 

2472/1997). 

 

 

β. Περιορισµοί της ελευθερίας της έκφρασης των χρηστών στις νέες 

διαδικτυακές πλατφόρµες επικοινωνίας – νοµικό πλαίσιο. 

Η δυνατότητα ιστοσελίδων προσθήκης περιεχοµένου, όπως το Facebook, 

θέτει εύλογα ερωτήµατα για τον βαθµό προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης των 

διαδρώντων σε αυτά τα περιβάλλοντα. Καθώς οι εταιρίες αυτές έχουν την έδρα τους 

στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής θα επικεντρωθεί η ανάλυση στο αµερικανικό 

δίκαιο µε αναφορές όµως όπου κρίνεται αναγκαίο και στο ενωσιακό ελληνικό δίκαιο 

όπως έχει ήδη αναφερθεί (Facebook Data Use Policy 8/6/2012). 
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Όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’90 δηµιουργήθηκε ο παγκόσµιος ιστός και 

προσφέρθηκε η δυνατότητα στους χρήστες προσθήκης περιεχοµένου, το Αµερικανικό 

Κογκρέσο βρέθηκε µπροστά σε ένα δίληµµα: είτε θα επέβαλε περιορισµούς στο λόγο 

στο διαδίκτυο αντίστοιχων µε αυτούς που έχουν επιβληθεί στα παραδοσιακά µέσα, 

δηλαδή θα προέβλεπε «εκδοτική ευθύνη» για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, 

είτε θα ενστερνίζονταν την φιλελεύθερη επιλογή αποχής από την κρατική ρύθµιση 

και θα άφηνε την διαδικτυακή αγορά να αυτορυθµιστεί. (United States Code 

“Protection for private blocking and screening of offensive material). Επιλέχθηκε η 

ελαχιστοποίηση της κυβερνητικής παρέµβασης στη ρύθµιση της επικοινωνίας µέσω 

διαδικτύου και η ανάθεσή της σε ιδιωτικούς παράγοντες (Πισκοπάνη, 2012).  

Έχοντας υπόψη την παραπάνω άποψη, οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών 

Web 2.0 έχουν επίγνωση της αυξηµένης κοινωνικής ευθύνης που φέρουν έναντι των 

χρηστών τους και κατά τον έλεγχο του περιεχοµένου που προσθέτουν αυτοί 

(Πισκοπάνη, 2012). Για το λόγο αυτό ανακοινώνουν συνήθως στο κείµενο των 

«Όρων Χρήσης» τους περιορισµούς που προτίθενται να επιβάλλουν στο λόγο. 

Επιπρόσθετα, παρέχεται τεχνολογικά η δυνατότητα στους χρήστες των ΜΚ∆ να 

καταγγείλουν οποιοδήποτε παράνοµο περιεχόµενο ώστε να διευκολύνουν το έργο 

των υπαλλήλων της εταιρίας που καλούνται να ελέγχουν το περιεχόµενο που 

προσθέτουν εκατοµµύρια χρήστες συχνά σε καθηµερινή βάση (Faecebook.com-

HelpCenter, “ I was blocked or disabled”). 

Ένα κρίσιµο ζήτηµα είναι η διαχείριση του µισαλλόδοξου λόγου στις 

σύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρµες διαλόγου. Για παράδειγµα, στο Facebook έχουν 

δηµιουργηθεί «οµάδες» που στρέφονται κατά των εθνικών ή θρησκευτικών 

µειονοτήτων, κατά των οµοφυλοφίλων, που ενθαρρύνουν την βία κατά των γυναικών 

κ.ά. ενώ σε έντονα πολιτικές περιόδους δηµιουργούνται πολιτικές οµάδες που 

καλλιεργούν κλίµα µίσους και αντιπαλότητας (Πισκοπάνη, 2012). Επί παραδείγµατι, 

το 2009 διαγράφηκε το προφίλ του δηµιουργού µιας ιστοσελίδας της οποίας τα µέλη 

διεκδικούσαν τον διαχωρισµό της παιδείας από την θρησκεία στο Μαρόκο (YorkJ., 

“Facebook Removes Moroccan Secularist Group and its founder”, Global Voices 

Advocacy, 14/3/2010). Οι υπάλληλοι της εκάστοτε εταιρίας είναι εκείνοι που φέρουν 

το βάρος να προσδιορίσουν τα όρια µεταξύ του λόγου αποδοκιµασίας και 

µισαλλόδοξου λόγου (Ανθόπουλος, Χ.Α. 2000). 
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γ. Κίνδυνοι χρήσης των ΜΚ∆ 

 Το 2008 περίπου 42 εκατοµµύρια Ευρωπαίων πολιτών ήταν τακτικοί χρήστες 

των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων και πάνω από 200 εκ. επισκέφτηκαν κάποιο 

από αυτά τουλάχιστον µία φορά. Υπολογίζεται ότι µέχρι τα τέλη του 2012 οι µόνιµοι 

χρήστες των δικτύων αυτών έχουν ξεπεράσει τα 107 εκατοµµύρια. Επίσης 

υπολογίζεται ότι µέσα στο 2012 οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που 

έκαναν έστω και µία «επίσκεψη» σε υπηρεσία ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης 

µέσω του κινητού τους τηλεφώνου ξεπέρασαν τα 134 εκατοµµύρια, µε άλλα λόγια 

ένας στους πέντε. (ENISA-The European Network and Information Security Agency, 

2010). 

 

 

Το 60% των Ευρωπαίων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου, οι 

οποίοι αποτελούν το 40% του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών, µετέχουν σε 

ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα και κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους κυρίως ή µόνο 

για να µοιράζονται τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους εµπειρίες, να κρατούν 

επαφή µε φίλους και συγγενείς και να οργανώνουν την κοινωνικής τους ζωή 

(http://ec.europa.eu/information_society/). Παράλληλα οι ίδιοι οι χρήστες τείνουν να 

αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιλαµβάνουν προσωπικές ή επαγγελµατικές 

πληροφορίες σχεδόν στο 90% από αυτούς, δεδοµένα και κοινωνικές προτιµήσεις 

σχεδόν το 50%, και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα σχεδόν το 10%. Από τους 
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χρήστες των ΜΚ∆ το 70% περίπου δηλώνει ότι ανησυχεί για την χρήση των 

δεδοµένων του από τις εταιρίες και θεωρεί ότι δεν ελέγχει τα δεδοµένα του από την 

στιγµή της δηµοσίευσής τους. Εν ολίγοις ένα µεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων 

πολιτών, ήτοι σχεδόν 1,5 εκατοµµύρια πολίτες, δηλώνουν ότι έχουν κοινοποιήσει, 

µέσω των ΜΚ∆, ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν ξέρουν ποιος 

χρησιµοποιεί, κατέχει ή/και ελέγχει. Ο µέσος όρος ηλικίας των παιδιών που αρχίζουν 

να ασχολούνται µε το διαδίκτυο έχει φτάσει στα 4 (http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/index_en.htm).  

Παρά τις όποιες παρεµβάσεις σε θεσµικό επίπεδο, µέρος της ευθύνης 

µετατοπίζεται προς την πλευρά του ατόµου/χρήστη των υπηρεσιών αυτών για τη 

διαφύλαξη των θεµελιωδών του δικαιωµάτων και της προσωπικότητάς του. Η 

πραγµατικότητα είναι ότι οι µορφές επικοινωνίας διευρύνονται αντιστρόφως ανάλογα 

προς την προστασία ή την δυνατότητα προστασίας της ιδιωτικότητας. Ο άνθρωπος 

του 21
ου

 αιώνα «ιδιωτεύει δηµόσια» (Jeff Chester, of the Center for Digital 

Democracy, http://www.bbc.co.uk/news/bisiness-17369659), σε µια κοινωνία που 

λειτουργεί µε τους δικούς της ρυθµούς, που ενώ έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 

ιδιωτικής, ήτοι της εµπιστευτικής, του κλειστού κύκλου της ατοµικότητας, εν τούτοις 

χαρακτηρίζεται από την ηθεληµένη ή µη αποστασιοποίηση από το βασικότερο 

στοιχείο της, το απόρρητο, οδηγώντας το περιεχόµενό της στην ανοιχτή πρόσβαση 

του περιεχοµένου της. ∆ράση, γνώµες, απόψεις, κουτσοµπολιά, κακίες, µίση, έρωτες, 

σχόλια, κριτικές, ύβρης, εγκλήµατα, ιστορίες (προσωπικές ή τρίτων), κυκλοφορούν 

µε µεγάλη ταχύτητα στο χαοτικό νεόκοσµο του διαδικτύου, µε την λέξη εικονικότητα 

συχνά να θολώνει και συγχύζει τον αποµονωµένο στο δωµάτιό του χρήστη και να τον 

οδηγεί στη βολική και καθησυχαστική σκέψη πως όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι, µια 

παρέα φίλων, όπου ό,τι πεις δεν θα χρησιµοποιηθεί εναντίον σου γιατί είναι όλα 

δικαιολογηµένα από την ελαφρότητα της στιγµής, και κανείς δεν σε βλέπει την 

στιγµή που πράττεις, «πώς όλα, τελικά, θα µείνουν µεταξύ µας» (Τάσσης, 2012). 

Ποια είναι όµως η αλήθεια; Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ενέργεια 

αυτή δεν λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τους λοιπούς χρήστες, αλλά υπάρχουν και 

περιπτώσεις που δεν περνά και τόσο απαρατήρητη. ∆ιότι, από τα αρχικά βήµατα της 

σποραδικής, συνεσταλµένης και δευτερεύουσας χρήσης του διαδικτύου και κατ’ 

επέκταση των ΜΚ∆ ως µέσου επικοινωνίας, περάσαµε στην εποχή της υπερβολής και 

συχνά της κατάχρησης, της ασυδοσίας και της διακινδύνευσης βασικών αρχών της 
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κοινωνικής συνοχής, παραβλέποντας ακόµη και την ελάχιστη ηθική, που πρέπει να 

διέπει τη συνύπαρξη ακόµη και σε µία εικονική Πολιτεία (Τάσσης, 2012).  

 

Γ.1.  ∆ιαδικτυακή Παρενόχληση / Κλοπή ταυτότητας 

Όπως και στα chat rooms, έτσι και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

ευδοκιµεί ο κίνδυνος της παρενόχλησης προς χρήστες κάθε ηλικίας. Ο εξευτελισµός 

και η περιθωριοποίηση του θύµατος είναι από τα πιο συνήθη φαινόµενα. Η 

παρενόχληση τις περισσότερες φορές γίνεται δηµόσια ενώπιον του δικτύου των 

φίλων του θύµατος και όχι µόνο δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε οποιονδήποτε να 

ασκήσει και ψυχολογική είτε χειρότερα ηθική βία σε πιο ευάλωτους χρήστες. 

Παράλληλα έχουν παρατηρηθεί νέες πρακτικές, όπως η κλοπή ταυτότητας, αλλά και 

η δηµιουργία ψεύτικων προφίλ µε σκοπό την προσβολή και τον εξευτελισµό άλλων 

ατόµων. Ακόµη, µπορεί κανείς να δηµιουργήσει προφίλ χρησιµοποιώντας ονόµατα 

γνωστών εταιρειών ή προσωπικοτήτων µε σκοπό την απόκτηση κέρδους από την 

εκµετάλλευση της φήµης τους (saferinternet.gr). 

 

Γ.2. ∆ιαδικτυακός εκφοβισµός (Cyberbulling) 

 ∆ιαδικτυακός εκφοβισµός (Cyberbulling) ονοµάζεται ένα νέο φαινόµενο  που 

απασχολεί όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα τις µαθητικές κοινότητες. Το 

Cyberbulling ειναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισµού, επιθετικότητας, παρενόχλησης, 

τροµοκρατικής ή αυταρχικής συµπεριφοράς που πραγµατοποιείται µέσω του 

διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων και επαναλαµβάνεται ανα τακτά ή άτακτα 

χρονικά διαστήµατα. Ο όρος Cyberbulling δηµιουργήθηκε απο τον Καναδό Bill 

Belsey και έχει τις ρίζες του στον παραδοσιακό ή ψυχολογικό εκφοβισµό, όπου ο 

στόχος του επιτιθέµενου είναι να προκαλέσει ζηµιά ή να βλάψει το θύµα του. 

(Kowalski et al., 2008) 

 Πιο συγκεκριµένα ο διαδικτυακός εκφοβισµός περιλαµβάνει: 

• Πειράγµατα µε στόχο την διασκέδαση 

• ∆ιάδοση άσχηµων-προσβλητικών φηµών on-line 

• Αποστολή ανεπιθύµητων µηνυµάτων (υβριστικά-προσβλητικά) 
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• ∆υσφήµηση σε τρίτους µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µηνυµάτων 

µέσω κινητού, φωτωγραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο, ιστοσελίδων, blogs, 

chatrooms κ.α. 

 

Γ.3. ∆υσφήµιση µέσω διαδικτύου (cyber defamation) 

Η φήµη ενός ατόµου στη σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας είνα αρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την εικόνα που αυτό εµφανίζει στο ∆ιαδίκτυο. Οι µηχανές 

αναζήτησης, αλλά και οι επιµέρους ιστοσελίδες, παρέχουν αδιάλειπτα 

πληροφορίες σχετικά µε την υπόσταση ενός ατόµου, στο βαθµό που επιτρέπεται 

απο τα εκάστοτε νοµικά πλαίσια. (Γκορίλας, 2016) 

Σε γενικές γραµµές, η φήµη ενός ατόµου στο ∆ιαδίκτυο διαµορφώνεται 

σύµφωνα µε κριτικές που γραφουν οι χρήστες σε υπηρεσίες όπως Google 

Reviews. Αυτές οι υπηρεσίες αναλαµβάνουν να παρέχουν µια γενική εικόνα 

σχετικά µε την οντότητα την οποία αντιπροσωπεύουν, η οποία µπορεί να είναι 

ένας ιδιώτης η µια εταιρεία. Εκτός απο τις ∆ιαδικτυακές κριτικές χρηστών, 

σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση φήµης παίζουν οι διάφορες αναρτήσεις που 

εκφράζουν τις απόψεις χρηστών σε ιστολόγια. Επίσης καθοριστική είναι και η 

συµβολή των social media στη διαµόρφωση φήµης, καθώς µέσα απο αυτά ο 

καθένας έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί µέσω του λογαριασµού του σε 

πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και Twitter. ∆εν είναι λίγες 

οι φορές άλλωστε που εταιρείες ή ακόµα και πολιτικές παρατάξεις επενδύουν 

µεγάλα χρηµατικά ποσά σε αυτές τις πλατφόρµες για εφαρµογή τεχνικών 

marketing που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση κατάλληλης φήµης που εξυπηρετεί 

τα συµφέροντά τους.( http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2017/02/internet-

vs.html)  

• Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι σηµαντικό να έχουµε γνώση των δηλώσεων 

που πραγµατοποιούµαι ∆ιαδικτυκά. Θα πρέπει δηλαδή οι απόψεις που 

εκφέρονται να έχουν βάση και επιπλέον να γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µη θίγονται τρίτοι, αλλιώς οι συνέπειες µπορεί να είναι καταστροφικές, τόσο 

για το άτοµο που εκφέρει την άποψη όσο και για τρίτους. Σε περίπτωση 

ανάρτησης που προσβάλει τη φήµη κάποιου προτείνεται η επικοινωνία µε 
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σκοπό την εξεύρεση λύσης όπως για παράδειγµα η διαγραφή της ανάρτησης. 

Ειδάλλως, η λύση είναι η προσφυγή στο νοµικό σύστηµα. (Γκορίλας, 2016)  

• Στον ελληνικό νοµικό σύστηµα,  όλες αυτές οι περιπτώσεις  χαρακτηρίζονται 

από τον ποινικό κώδικα ως «Εγκλήµατα κατά της τιµής» (άρθρο 361-369). 

• Πάντα σύµφωνα µε τον Ελληνικό δίκαιο, ως δυσφήµηση µπορεί να θεωρηθεί 

κάθε ακούσια ή εκούσια προφορική ή γραπτή δήλωση που βλάπτει την φήµη 

του θιγόµενου. Για το λόγο αυτό, η ελληνική δικαιοσύνη   διακρίνει τη 

δυσφήµηση σε «απλή» (ισχυρισµός ή διάδοση ανακριβούς πληροφορίας που 

βλάπτει την τιµή ή την υπόληψη κάποιου) και «συκοφαντική» (αν το γεγονός 

είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι ήταν ψευδές). Οι ποινές που 

προβλέπονται για την πρώτη περίπτωση µπορεί να φτάσουν 2 χρόνια µε ή 

χωρίς αποζηµίωση. Για την δεύτερη περίπτωση οι ποινές µπορεί να φτάσουν 

τα 5 χρόνια, και (δυνητικά) µε χρηµατική ποινή και στέρηση πολιτικών 

δικαιωµάτων.( http://nomikisimvouli.blogspot.gr/2012/05/blog-post_24.html)  

 

Γ.4. Αποπλάνηση ανηλίκων 

Η ανωνυµία που προσφέρεται στους χρήστες στις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, αλλά και σε κάθε άλλο διαδικτυακό χώρο µπορεί να λειτουργήσει 

περιστασιακά εις βάρος των χρηστών παιδικής ηλικίας. (saferinternet.gr). Το 

«grooming» αποτελεί έναν σηµαντικό κίνδυνο µας άλλης διαδικτυακής 

συµπεριφοράς και µπορούµε να το εντάξουµε στην ευρήτερη έννοια της παιδικής 

πορνογραφίας. Εδώ καθοριστικό λόγο παίζουν ταα εικονικά δωµάτια επικοινωνίας. 

(chat rooms). Πολλοί είναι αυτοί που προσποιούνται ότι είναι έφηβοι δηµιουργώντας 

ψεύτικα προφίλ και προσπαθούν να προσεγγίσουν υποψήφια θύµατα 

χρησιµοποιώντας δωµάτια ανοιχτής επικοινωνίας και ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook, Twitter κ.ά.) και άλλους χώρους διαδικτυακής επικοινωνίας 

για να προσελκύσουν παιδιά µε σκοπό την ασέλγεια και ενίοτε την κακοποίηση. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την συζήτηση που θα έχουν µε τα πιθανά θύµατά τους µε σκοπό να 

επιτευχθεί µια φιλική σχέση η οποια θα οδηγήσει στην συλλογή πληροφοριών 

σχετικά µε τον τόπο διαµονής του θύµατος τα ενδιαφέροντας τους, αλλα και τις 

σεξουαλικές εµπειρίες τους. Οι συζητήσεις µπορούν να διαρκέσουν µέχρι και µήνες 

που πρωταρχικός σκοπός άλλωστε είναι να αποκτηθούν οικειότητα στην 
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κουβεντούλα, αίσθηµα ζεστασιάς, εξάρτηση µέσω του πάθους και τελικά σχέση 

αγάπης κι εµπιστοσύνης του παιδιού µε το άτοµο που το προσεγγίζει. Όταν 

ολοκληρωθεί όλο αυτό ξεκινάει η συζήτηση σεξουαλικής φύσης και παράλληλα, 

µέσω chat rooms και webcam, αρχίζει το παιχνίδι της τυφλόµυγας και το «δείξε µου 

για να σου δείξω». Αρχικά, στέλνουν στα παιδιά φωτογραφίες, για να προχωρήσουν 

στην συνέχεια σε καταγραφή τους σε βίντεο, µε τελική φάση την εκβίαση αν δεν τους 

δοθούν ολοκληρωτικά.(Σφακιανάκης,2012) 

 

Γ.5. Παιδική πορνογραφία 

Το άκουσµα και µόνο της φράσης «παιδική πορνογραφία» προκαλεί σε πρώτη 

φάση έντονη εσωτερική διαταραχή σε ένα υγιή άνθρωπο και κατόπιν, ανάλογα µε τα 

βιώµατά του, µπορεί να του γεννήσει ανάµεικτα συναισθήµατα απελπισίας για τα 

αθώα θήµατα, αποστροφής, οργής και γιατί όχι στιγµιαίου µίσους προς όλα αυτά τα 

άτοµα που ασκούν βία και κακοποιούν παιδιά. (Σφακιανάκης,2012) Αξιοσηµείωτο 

είνα να αναφέρουµε ότι µετά τα όπλα και τα ναρκωτικά, η παιδική πορνογραφία 

έρχεται Τρίτη παγκοσµίως σε οικονοµικό τζίρο, µε ετήσια κέρδη που ξεπερνούν τα 3 

δις ευρώ. Επιπλέον, σχεδόν ένα στα δύο εγκλήµατα µέσω διαδικτύου αφορούν την 

παιδική πορνογραφία. (Σιώµος,2012) 

Υπάρχουν ιστοσελίδες στο διαδικτύο όπου παιδόφιλοι συναντιούνται on-line 

και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Μέσω αυτών των ιστοσελίδων οι παιδόφιλοι 

κακοποιούν παιδιά σε δηµόσια θέα µέσω webcam. Η θέαση γίνεται σε πραγµατικό 

χρόνο (real time) απο διάφορα µέρη του κόσµου κατόπιν συνεννόησης και πληρωµής 

η οποία πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους ταχυµεταφοράς χρηµάτων. Οι 

παιδόφιλοι είναι συνήθως άτοµα υπεράνω πάσης υποψίας, µορφωµένοι, επιφανείς, 

οικονοµικά ευκατάστατοι, οι οποίοι πιθανόν να έχουν και δική τους οικογένεια, 

φιλήσυχοι, επιχειρηµατίες κ.ά., που δεν δστάζουν να εκµεταλλευτούν τη θέση τους 

και ενίοτε την σχέση τους (συγγενείς) µε τα παιδία για να ικανοποιήσουν το 

αρρωστηµένο πάθος τους. Οι ηλικίες των ατόµων αυτών κυµαίνεται απο δεκαπέντε 

έως και εβδοµήντα δύο χρόνων.Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει εντοπιστεί και 

στην Ελλάδα η διακίνηση και εµπορία παιδικού πορνογραφικού υλικού µέσω του 

∆ιαδικτύου και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη 710 συµπολίτες µας 

(Σφακιανάκης,2012) 
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Γ.6. Εγκλήµατα περί τα ήθη 

Το εµπόριο λευκής σαρκός όπως και διάφορα άλλα είδη εµπορίου 

µεταλλάσονται κι εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές διαδροµές που γνωρίζαµε µέχρι 

σήµερα, για να χρησιποµοιήσουν τους πιο ασφαλείς, πιο σίγουρους και πιο επικερδείς 

δρόµους του διαδικτύου. Σύµφωνα µε έρευνες, τα ερωτικά site είναι απο τις 

ιστοσελίδες µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα. Στο διαδίκτυο δεκάδες εκατοµµύρια 

ιστοσελίδες ειναι αφιερωµένες στις ερωτικές συνευρέσεις και προσπαθούν µέσα απο 

ένα αγώνα δρόµου να τις εξασφαλίσουν πιο εύκολα, πιο άµεσα και µε όσο το δυνατόν 

περισσότερα κέρδη. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε την άνεση τους να κλείσουν  

ηλεκτρονικά το ερωτικό ραντεβού  του µε την άµεση πληρωµή µέσω των πιστωτικών 

καρτών τους. Οι καλοί πελάτες µπορούν να επιλέξουν διαδικτυακά και να φέρουν 

όποτε και όπου θέλουν κορίτσια σπάνιας οµορφιάς, όπως τα ονοµάζουν (top models). 

Επίσης υπάρχει και το φαινόµενο να συνευρίσκονται διαδικτυακά (cybersex) σε 

πραγµατικό χρόνο µέσω της χρήσης webcam πράγµα που πριν λίγα χρόνια φάνταζε 

ακατόρθωτο.(Σφακιανάκης,2012) 

 

Γ.7. Spam / Phishing / Ιοί  

Υπάρχουν µηχανισµοί που αποστέλλουν µαζικά στους χρήστες αίτηµα για να 

τους εντάξουν στους «φίλους» τους, ώστε να έχουν δικαίωµα ανάρτησης σχολίων στο 

προφίλ τους. Τα σχόλια αυτά συχνά έχουν διαφηµιστικό περιεχόµενο ή αποτελούν 

συνδέσµους προς ιστοσελίδες µε κακόβουλο  περιεχόµενο. Ακόµη, η ύπαρξη 

προσωπικών προφίλ που δεν έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε άτοµα εκτός των 

«φίλων», ευνοεί την άντληση πολλών έγκυρων προσωπικών δεδοµένων και 

πληροφοριών από επιτήδειους οι οποίοι τα χρησιµοποιούν για προσωποποιηµένη 

επίθεση (phishing), (saferinternet.gr). 

Επιπροσθέτως, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης περιλαµβάνουν µικρές 

εφαρµογές  (applications), οι δηµιουργοί των οποίων δεν έχουν πάντα επαρκείς 

πιστοποιήσεις. Σε τέτοια περίπτωση, αυτές οι εφαρµογές ενδέχεται να περιέχουν 

ύποπτο λογισµικό και ιούς που θα επηρεάσουν την λειτουργία της συσκευής του 

χρήστη (saferinternet.gr).  
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Γ.8. Οικονοµικές Απάτες Μέσω ∆ιαδικτύου 

Είναι γεγονός οτι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει  σε κάθε τοµέα 

της σηµερινής κοινωνίας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιτάσσει τη χρήση «πλαστικού» 

χρήµατος για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών. Τα νέα δεδοµένα που επέφερε 

η ψηφιακή εποχή στα χρηµατοοικονοµικά επηρέασε σηµαντικά τις καταναλωτικές 

συνήθειες των ανθρώπων. Ο καταναλωτής έχει πλέον τη δυνατότητα να ικανοποιεί 

τις ανάγκες του για αγαθά και υπηρεσίες µέσω του ∆ιαδικτύου, εκµεταλλευόµενος τα 

πολυάριθµα πλεονεκτήµατα και δυνατότητες που του προσφέρει το ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Μαζί µε την άνοδο όµως του ηλεκτρονικού εµπορίου αυξήθηκαν όχι µόνο οι 

ηλεκτρονικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και τα κρούσµατα απάτης, τόσο 

από επιτήδειους όσο και από οργανωµένα κυκλώµατα τα οποία εκµεταλλεύονται την 

άγνοια των καταναλωτών, αποσπώντας πολλές φορές τεράστια χρηµατικά ποσά. 

Συνηθισµένη µορφή απάτης αποτελούν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που δεν 

έχουν καµία νοµική υπόσταση και παρουσιάζουν προϊόντα σε πολύ δελεαστικές 

τιµές, ώστε να πείσουν τον πελάτη να προβεί σε αγορά. Μόλις πραγµατοποιηθεί η 

αγορά ο πελάτης χάνει τα χρήµατά του, τα οποία µεταφέρονται σε λογαριασµό που 

εξυπηρετεί συµφέροντα τρίτων. Σε αντίστοιχη απάτη, ο θύτης εκµεταλλευόµενος 

εορταστικές περιόδους ή περιόδους διακοπών, προσπαθεί να πείσει µέσω email το 

θύµα ότι δικαιούται µια ιδιαίτερα αξιόλογη ταξιδιωτική προσφορά. Αυτές οι απάτες 

είναι γνωστές ως «travel scams».  

Άλλες µορφές απάτης, γνωστές στην αστυνοµία και ως «Απάτες 419» ή 

«Νιγηριανές Απάτες», είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αποστέλλεται email που 

πληροφορεί τον ανυποψίαστο παραλήπτη ότι κάποιος κάτοχος µεγάλης περιουσίας 

έχει αποβιώσει και επειδή δεν υπάρχει κληρονόµος, ζητούνται  τα προσωπικά 

στοιχεία του παραλήπτη προκειµένου να του µεταφερθεί η περιουσία. Αφού 

αποκτηθούν τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του θύµατος, υφίστανται πλήρης 

έλεγχος του τραπεζικού του λογαριασµού και αποδεσµεύονται όλα τα διαθέσιµα 

χρηµατικά ποσά. Οι απάτες αυτές ονοµάζονται «Νιγηριανές» γιατί η έδρα τους 

βρίσκεται κυρίως στη Νιγηρία. Το ποσοστό της επιτυχίας αυτής της απάτης ανέρχεται 

στο 70%. 
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Οι οικονοµικές απάτες βέβαια µπορούν, εκτός από ιδιώτες να αφορούν και 

εταιρείες. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις  που επιτυγχάνεται παρείσδυση σε εταιρικά 

δίκτυα µε σκοπό την υποκλοπή πολύτιµων πληροφοριών για την απόσπαση µεγάλων 

χρηµατικών ποσών. Από τις οικονοµικές απάτες στον ψηφιακό χώρο του διαδικτύου 

δεν θα µπορούσαν να λείπουν και οι χρηµατιστηριακές. Φιλόδοξοι επενδυτές χάνουν 

περιουσίες σε εικονικές µετοχές, εµπιστευόµενοι ανώνυµες πηγές και φήµες που 

αναρτώνται σκοπίµως σε ιστοσελίδες (∆ηµήτρης Ι. Γκορίλας). 

Αυτές είναι µερικές µόνο από τις οικονοµικές απάτες που µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν µέσω του διαδικτύου. Για την αποφυγή τους θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοπιστία των ιστοσελίδων και των µηνυµάτων που 

δέχονται οι χρήστες καθώς και των ανθρώπων και εταιριών που τις διαχειρίζονται. 

 

Γ.9.∆ιαδικτυακός Τζόγος: 

Ο διαδικτυακός τζόγος αποτελεί µια βιοµηχανία πολλών δισεκατοµµυρίων 

ευρώ η οποία έκανε την εµφάνισή της σχετικά πρόσφατα. Έχει να κάνει µε 

στοιχήµατα και διαφόρων ειδών τυχερά παιχνίδια, στα οποία ο χρήστης συµµετέχει 

µέσω ∆ιαδικτύου επιδιώκοντας να κερδίσει τα πολλά υποσχόµενα από τις ιστοσελίδες 

κέρδη.(Γκορίλας) 

Τα διαδικτυακά καζίνο όντας ανοιχτά εικοσιτέσσερις ώρες την ηµέρα και 

εφτά ηµέρες την εβδοµάδα δηµιουργούν ένα χώροχρόνο στον οποίο ο καθένας µπορεί 

να απορροφηθεί όποτε θέλει και για όση ώρα επιθυµεί. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασµό µε την ανωνυµία του παίκτη, και τον εφησυχασµό του ότι το παιχνίδι 

κινείται στα όρια του διαδικτύου και όχι στην πραγµατικότητα αποτελούν µερικούς 

από τους λόγους για τους οποίους ο διαδικτυακός τζόγος έχει αυξηθεί αισθητά στις 

µέρες µας.  

Αρχίζοντας µε µικροποσά, παγιώνεται η αντίληψη ότι πρόκειται για κάτι 

βασικά ακίνδυνο, έως ότου έρθει µια µεγάλη νίκη, οπότε αρχίζει το αυξανόµενο 

τζογάρισµα και σε τζίρο. Με την αυξανόµενη διαδραστικότητα µε πραγµατικούς 

αντιπάλους και την προσοµοίωση πραγµατικού καζίνου µε δηµιουργία avatar, το 

παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπάρχουν πάντα διαθέσιµοι αντίπαλοι σε 

κάποια µεριά του πλανήτη. Επιπλέον, οι παίκτες µπορούν να δηµιουργήσουν 
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κοινωνική οµάδα µε δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας µεταξύ των µελών αλλά και 

αλληλοσύνδεσης ιστοσελίδων. ¨Ετσι κάθε τζογαδόρος βιώνει µια ενίσχυση, ένα 

ευχάριστο συναίσθηµα, εφόσον νιώθει ότι δεν είναι µόνος στο πάθος του, αλλά µέλος 

µιας οµάδας ανθρώπων σαν κι αυτόν. Κατά συνέπεια παρατηρείται µεγάλη αύξηση 

της συχνότητας επαφής µε τη δραστηριότητα, ειδικά όταν πρόκειται για διαρκώς 

συνεχιζόµενο παιχνίδι και έτσι οι παίκτες στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν 

σε εθισµό.  Επίσης, διαταραχές όπως κατάθλιψη, υπερκινητικότητα, αγχώδεις 

διαταραχές και γενικά διαταραχές προσωπικότητας φαίνεται να επηρεάζουν θετικά 

την ανάπτυξη εθισµού. (Σφακιανάκης) 

 

Γ.10. Εθισµός στο διαδίκτυο: 

Τα συµπτώµατα του εθισµού στο διαδίκτυο επιδρούν τόσο στην ψυχολογική 

όσο και στην σωµατική υγεία του ατόµου. Τα εθισµένα άτοµα παρουσιάζουν 

αυξηµένη επιθετικότητα και αυξηµένο άγχος, ενώ δεν λείπουν και τα σηµάδια 

κατάθλιψης. Όσον αφορά τα συµπτώµατα της σωµατικής υγείας του ατόµου, αυτά 

σχετίζονται µε την παραµέληση της προσωπικής υγιεινής, διατροφικές διαταραχές, 

προβήµατα αϋπνίας και υπερκινητικότητα. Άλλα πιο ακραία συµπτώµατα εθισµού 

περιλαµβάνουν µυοσκελετικά προβλήµατα και θάνατο. 

  Τραγικά παραδείγµατα αποτελούν οι δεκάδες θάνατοι νέων παιδιών σε χώρες 

όπως Κίνα, Ν.Κορέα, Ιαπωνία, Ταιβάν, τα οποία αφήσαν την τελευταία τους ανάσα 

µπροστά στην οθόνη, έπειτα από καρδιαναπνευστικές κρίσεις. Στα περιστατικά 

θανάτου περιλαµβάνεται και αυτό του φόνου. Πιο συγκεκριµένα, σε διαδικτυακό 

παιχνίδι, δύο παίκτες από τη Ν. Κορέα βρέθηκαν σε αντιπαράθεση και ο ένας από 

τους δύο χρήστες επιδίωξε προσωπική συνάντηση µε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του 

άλλου. 

Για την αντιµετώπιση του εθισµού στο διαδίκτυο, έχουν συσταθεί µονάδες 

θεραπείας µε τµήµατα απεξάρτησης, τόσο στην  Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
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Γ.11.∆ιαδικτυακά Παιχνίδια «Θανάτου» 

Η ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑ 

Ένας νέος σοβαρός κίνδυνος κάνει την εµφάνιση του στο ∆ιαδίκτυο τα 

τελευταία χρόνια. Πρόκειται για παιχνίδια που µέσα απο µια σειρά προκλήσεων 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον κυρίως νέων ανθρώπων τα οποία γίνονται αντικείµενο 

εκµετάλλευσης και συχνά καταλήγουν σε θάνατο προερχόµενο απο ακραίες 

δοκιµασίες. Τα παιχνίδια αυτά είναι γνωστά στο ευρύ κοινό ως παιχνίδια 

αυτοκτονιών που αποσχολούν σε µεγάλο βαθµό τη διεθνή κοινότητα. (Γκορίλας, 

2016) 

Το πιο πρόσφατο και διαδεδομένο παιχνίδι αυτού του τύπου είναι το 

παιχνίδι με την κωδική ονομασία «Μπλέ Φάλαινα». Τα θύματα είναι όλα εφηβικής 

ηλικίας και προέρχονται κυρίως απο χώρες της Λατινικής Αμερικής, τη Ρωσία, την 

Ουκρανία, την Εσθονία και χώρες της Κεντρικής Ασίας όπως το Καζακστάν και την 

Κιργιζία. Πρόσφατα σημειώθηκε το πρώτο κρούσμα και στη χώρα μας.( 

http://www.cnn.gr/news/ellada/story/126888/mple-falaina-ta-mystika-toy-

epikindynoy-diadiktyakoy-paixnidioy) Έφηβοι έχουν δηλώσει πως αρχικά ζητάει όλα 

σου τα στοιχεία κι αν αποφασίσεις κάποια στιγμή να σταματήσεις το παιχνίδι, 

τότε ξεκινάνε να σε τροµοκρατούν απειλώντας πως «θα σε βρουν». Με λίγα λόγια αν 

μπει ένα παιδί σε αυτή τη διαδικασία, φροντίζουν να την ολοκληρώσει. Οι οδηγίες 

του παιχνιδιού είναι οι εξής: Μόλις το θύμα ξεκινήσει να λαμβάνει μέρος στο 

παιχνίδι και βρεθεί σε συνομιλία με τον διαχειριστή του, αμέσως του δίνεται μια 

λίστα με 50 προκλήσεις που οφείλει να φέρει σε πέρας κατά τη διάρκεια της μέρας 

του. 

Οι προκλήσεις αυτές μπορεί αρχικά να είναι σχετικά απλές, όπως για 

παράδειγμα το άκουσμα ενός τραγουδιού ή η παρακολούθηση ενός 

συνταρακτικού βίντεο, αλλά έπειτα θα ξεκινήσουν να περιλαμβάνουν και πιο 

επικίνδυνες αποστολές, όπως αγορά όπλων και διάφορων αιχμηρών αντικειμένων. 
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Το βέβαιο είναι πως οι συμμετέχοντες κάποια στιγμή καλούνται να κάνουν 

μια σειρά από πράγματα που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα ή 

ακόμη και τη ζωή τους. 

Για παράδειγμα, η ονομασία του παιχνιδιού προέρχεται από το γεγονός ότι 

είναι αρκετά σύνηθες να ζητούν από τα παιδιά να χαράξουν μια φάλαινα στο χέρι 

τους με μαχαίρι. 

Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια 

εργασία, θα πρέπει το θύμα να δίνει φωτογραφία ή βίντεο, ως απόδειξη της 

ολοκλήρωσης. Για να «τερματίσει» το παιχνίδι, ο συμμετέχων πρέπει να προβεί 

στην τελική και μοιραία πράξη της αυτοκτονίας. Μάλιστα, τα παιδιά καλούνται να 

καταγράψουν αυτή την πράξη, ενώ σε περίπτωση που αρνηθούν, τότε οι 

διαχειριστές του παιχνιδιού προχωρούν σε απειλές και εκβιασμούς σε βάρος των 

νέων. (http://www.iefimerida.gr/news/337907/mple-falaina-sokaristiko-paihnidi-

aytoktonias-poy-irthe-kai-stin-ellada)  

 

Η ιστορία του παιχνιδιού «Μπλέ Φάλαινα» ξεκίνησε το 2012 στη Ρωσία απο 

τον τότε 21 χρόνων Philipp Budeikin ο οποίος είχε βάλει στόχο σύµφωνα µε τα 

λεγόµενά του να δηµιουργήσει ένα παιχνίδι που θα «καθάριζε» του κανονικούς 

ανθρώπους απο τους ¨προβληµατικούς¨. Το παιχνίδι εκτυλίσσεται κυρίως µέσα απο 

πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκίνησε απο το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK 

και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο Facebook. (Γκορίλας, 2016) 

 

Γ.12.Ψηφιακή Πειρατεία: 

Η ψηφιακή πειρατεία ή «κυβερνοπειρατεία» αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα 

που αφορά τόσο τη διεθνή όσο και την ελληνική κοινότητα. Αναφέρεται στους 
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δηµιουργούς ψηφιακού υλικού, όπως ταινίες, τραγούδια, προγράµµατα, και τους 

χρήστες οι οποίοι το αποθηκεύουν παράνοµα για χρήση στον υπολογιστή τους ή για 

να το διακινήσουν και να το διανέµουν µέσω ∆ιαδικτύου, χωρίς να έχουν την άδεια 

και χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα πνευµατικά δικαιώµατα στα οποία ανήκει το 

ψηφιακό υλικό.  

Στη σηµερινή εποχή υπάρχουν πάρα πολλές διαδικτυακές σελίδες τις οποίες 

µπορεί να επισκεφθεί κάποιος χρήστης και να αποκτήσει πρόσβαση στο 

προσφερόµενο ψηφιακό υλικό πειρατικά καθώς και να το κατεβάσει παράνοµα στον 

υπολογιστή του. Παρά τις διαρκείς προσπάθειες για ελάττωση της 

«κυβερνοπειρατείας» στη χώρα µας, η Ελλάδα βρίσκεται µέσα στις  10 χώρες µε το 

µεγαλύτερο αριθµό παράνοµων λήψεων ψηφιακού υλικού. Υπολογίζεται ότι ο µισός 

πληθυσµός των Ελλήνων χρηστών πραγµατοποιεί παράνοµες λήψεις στον 

υπολογιστή του. Επίσης παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό είναι χρήστες 

νεαρής ηλικίας. 

Στις πιο δηµοφιλείς λήψεις κατατάσσονται κυρίως οι ταινίες και τα 

τραγούδια, προκαλώντας τεράστια οικονοµική ζηµία στις εταιρείες παραγωγής. 

Υπολογίζεται ότι η ζηµία που προκαλείται από τις λήψεις µιας κινηµατογραφικής 

ταινίας, έχει ως αποτέλεσµα ως και 50% µείωση στην πώληση των δυνητικών 

εισιτηρίων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό λοιπόν να γίνει κατανοητό από τους χρήστες 

ότι η παράνοµη διακίνηση ή χρήση ψηφιακού υλικού έχει συνέπειες στην κοινωνία 

καθώς, τόσο οι ίδιοι οι δηµιουργοί του ψηφιακού υλικού όσο και το οικονοµικό 

σύστηµα µιας χώρας ζηµιώνονται σε µεγάλο βαθµό. (Γκορίλας) 

 

Γ.13. Υπερπληροφόρηση & Παραπληροφόρηση 

Στις µέρες µας µε την αλµατώδη τεχνολογική εξέλιξη των υπολογιστών και 

των δικτύων άλλαξε ριζικά ο τρόπος µε τον οποίο επικοινωνούµε, ενηµερωνόµαστε, 

ψυχαγωγούµαστε. Η κοινωνία ενσωµάτωσε νέα µοντέλα λειτουργίας, βασισµένα σε 

πληροφοριακά συστήµατα, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και δίκτυα, όπου οι 

πληροφορίες έχουν τον κυρίαρχο ρόλο. 

Σαφώς οι αλλαγές αυτές επέφεραν πολλά πλεονεκτήµατα στον άνθρωπο, όπως 

η αυξηµένη παραγωγικότητα στον επαγγελµατικό τοµέα, η εξάλειψη των 
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αποστάσεων, η µείωση του σωµατικού κόπου και του χρόνου που απαιτείται για την 

διεκπεραίωση εργασιών και οι νέοι τρόποι αντιµετώπισης ασθενειών στον τοµέα της 

ιατρικής είναι µόνο µερικά παραδείγµατα.  

Ωστόσο, εκτός από ωφέλη, υπάρχουν και αρκετά µειονεκτήµατα. Ένα από 

αυτά είναι η ακατάπαυστη ροή πληροφοριών. Το µέγεθος αυτής της αδιάλειπτης 

πληροφόρησης ορίστηκε από τον Αµερικανό συγγραφέα και µελλοντολόγο Alvin 

Toffler ως υπερπληροφόρηση. Οι ρυθµοί της πληροφόρησης είναι τόσο 

καταιγιστικοί, ώστε η αφοµοίωση από τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι αδύνατη. 

(Γκορίλας) Ο Βρετανός ψυχολόγος D. Lewis ανέδειξε τη σοβαρότητα του κινδύνου, 

αναφέροντας για πρώτη φορά τον όρο «σύνδροµο της υπερπληροφόρησης» (IFS – 

Information Fatigue Syndrome).Το µέγεθος του κινδύνου επισηµαίνει και ο 

φιλόσοφος Nick Bostrom, διευθυντής του Ινστιτούτου Μέλλοντος της Ανθρωπότητας 

του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, ο οποίος ισχυρίζεται πως ο µεγάλος όγκος 

πληροφοριών µπορεί όντως να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος και οι επιπτώσεις 

ιδιαίτερα σηµαντικές. 

Πιο συγκεκριµένα, µερικές απο τις επιπτώσεις της υπερπληροφόρησης είναι η 

εξασθένιση της κριτικής σκέψης, που έχει ως συνέπεια τη µείωση της νοητικής 

επεξεργασίας του ατόµου, προβλήµατα στη µνήµη, αϋπνία και απώλεια εµπιστοσύνης 

στην εγκυρότητα των πληροφοριών. Τέλος, η υπερπληροφόρηση µπορεί να ωθεί το 

άτοµο προς την εσωστρέφεια, αποµακρύνοντάς το απο το κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Μέσα λοιπόν σ' αυτά τα πλαίσια της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

υπέρµετρης πληροφόρησης ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης και της 

χειραγώγησης των µαζών. Ειδικότερα, οι πληροφορίες πολλές φορές µεταδίδονται 

σκόπιµα αλλοιωµένες, ώστε η κοινή γνώµη να οδηγηθεί προς συγκεκριµένη 

κατεύθυνση.  

Με την τεχνολογική εξέλιξη, η παραπληροφόρηση βρήκε πρόσφορο έδαφος 

στο χώρο του διαδικτύου καθώς, κάποιοι εκµεταλλευόµενοι την ταχύτητα διάδοσης 

της πληροφορίας σε αυτό, βρίσκουν τρόπο να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους. Η 

επιτυχία της παραπληροφόρησης δεν βασίζεται µόνο στην τεχνολογική εξέλιξη, αλλά 

και στην εξάρτηση του κοινού απο την ενηµέρωση - ιδιαίτερα όταν αυτό διακρίνεται 

απο ασθενή κριτική σκέψη. Η αιτία της είναι το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο που 
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µπορεί να έχει κάποιο άτοµο ή δηµοσιογράφος, µε αποτέλεσµα να µεταδώσει 

ακούσια διαστρεβλωµένες ειδήσεις και τα συµφέροντα τρίτων που µπορεί να 

αποσκοπούν σε οικονοµικές, πολιτικές και προσωπικές σκοπιµότητες.  

Ψευδείς ειδήσεις εµφανίζονται καθηµερινά, κυρίως σε ιστολόγια (blogs) απο 

όπου αντιγράφονται και κοινοποιούνται σε προφίλ χρηστών που συµµετέχουν σε 

κοινωνικά δίκτυα, βοηθώντας την ψευδή είδηση να διαδοθεί πολύ γρήγορα. Επίσης, 

χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα της σελίδας Mediekollen στο Facebook, η 

οποία παρουσιαζόταν σαν σελίδα ελέγχου πληροφοριών, αλλά στην πραγµατικότητα 

µετέδιδε σκόπιµα ψευδείς πληροφορίες. Η παραπληροφόρηση είναι δυνατόν να 

εξυπηρετεί ακοµα και πολτικά συµφέροντα υπο µορφή προπαγάνδας. Σύφωνα µε 

µελέτες, οι πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter είναι τα κύρια 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Πολλές χώρες, µε 

σκοπό τη διατήρηση της πολιτικής τους σταθερότητας, επενδύουν σε µεγάλο βαθµό 

στις πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης. Για την ορθή του λειτουργία, το Facebook 

προσλαµβάνει συνεχώς νέο προσωπικό για την έγκαιρη αντιµετώπιση κρουσµάτων 

που σχετίζονται µε την παραπλάνηση των µαζών.  

Καταλαβαίνουµε λοιπόν πόσο σοβαρές είναι οι συνέπειες του προβλήµατος 

αυτού, αφού η παραπληροφόρηση είναι ικανή να αποπροσανατολίσει και να 

κατευθύνει το κοινό, ώστε αυτο να φανατιστεί και να ενστερνιστεί συγκεκριµένες 

ιδεολογίες και συµφέροντα ανθρώπων. Κρίνεται εποµένως απαραίτητο, το κοινό να 

επεξεργάζεται και να επιλέγει τις πληροφορίες που δέχεται, να τις διασταυρώνει και 

να βασίζεται σε έγκυρες πηγές πληροφόρησης.  

 

Γ.14. ∆ιακίνηση ναρκωτικών και άλλων παράνοµων ουσιών 

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον τον καλύτερο βοηθό των διακινητών 

ναρκωτικών και άλλων παράνοµων ουσιών. Οι διακινητές ναρκωτικών 

εκµεταλλευόµενοι την τεχνολογία και την απήχηση που έχει το ∆ιαδίκτυο στις νεαρές 

κυρίως ηλικίες, εισέρχονται σε δηµοφιλείς νεανικές ιστοσελίδες και σε συγκεκριµένα 

κανάλια και «ψαρεύουν» τα θύµατα τους. Όταν αναζητούν άτοµα για διάθεση 

ναρκωτικών ουσιών (βαποράκια) θα βγουν σε συγκεκριµένα κανάλια, ενώ όταν 
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θέλουν να πουλήσουν αυτές τις ουσίες θα επιλέξουν τη µαζικότητα που τους 

προσφέρον τα εικονικά δωµάτια επικοινωνίας.(Σιώµος) 

Η προµήθεια ναρκωτικών µέσω διαδικτυακών πηγών µοιάζει να διογκώνεται, 

παρότι ξεκίνησε από χαµηλά επίπεδα. Επιπλέον, η κοινωνία αδυνατεί να 

αντιµετωπίσει τις ταχύτατες µεταβολές στον τοµέα αυτό, λόγω της αυξανόµενης 

χρήσης του διαδικτύου, της χρήσης νέων τεχνολογιών πληρωµών, των καινοτοµιών 

στο πεδίο της κρυπτογράφησης και των νέων δυνατοτήτων δηµιουργίας 

διαδικτυακών αγορών. 

(http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ELN.pdf) 

 

 

Γ.15.Άλλοι παράγοντες που επηρεάζονται 

Οι χρήστες των ΜΚ∆ και η επιστήµη της ψυχολογίας έχουν µία αµφίδροµη 

επιρροή. Πρωτεύον όφελος είναι η παρατήρηση της συµπεριφοράς των ατόµων που 

είναι µέλη κοινωνικών δικτύων και αφετέρου η ψυχολογία του ανθρώπου που έχουν 

άµεση συσχέτιση µε την χρήση των online κοινωνικών δικτύων. Συχνό αποτελεί 

πλέον το φαινόµενο των ερευνών σχετικά µε τα κοινωνικά δίκτυα και τις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τους ανθρώπους. Πολλοί όµως από τους χρήστες έχουν 

αρχίσει να χάνουν τον έλεγχο µε αποτέλεσµα ορισµένοι να ταυτίζουν την ίδια τους 

την ύπαρξη µέσα στις ιστοσελίδες των ΜΚ∆ καθώς και η σηµερινή κοινωνία έχει 

φτάσει στο σηµείο να θεωρεί συναισθηµατικά "ασφαλέστερη" την επικοινωνία µέσω 

των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 

Τα πιο συνήθη συναισθήµατα που χαρακτηρίζουν τους περισσότερους 

χρήστες (θεωρούνται περιστατικά εθισµού σύµφωνα µε τους ειδικούς) είναι η 

κατάθλιψη, η αποµόνωση, η εσωστρέφεια, η κοινωνική φοβία, η διαταραχή ελέγχου 

των παρορµήσεων και η διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής. ∆ιεθνείς µελέτες έχουν 

δείξει ποσοστά που αγγίζουν το 60%, µε άτοµα εξαρτηµένα από σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης να παρουσιάζουν ταυτόχρονα άγχος, χαµηλή αυτοεκτίµηση, και όχι 

σπάνια να καταφεύγουν και σε κατάχρηση ουσιών (Τσώλη Θεοδώρα, 2012). 

Έρευνα που διεξήχθη στη σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου 

Σάλφορντ στο Μάντσεστερ της Βρετανίας για λογαριασµό του κοινωφελούς 
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ιδρύµατος Anxiety UK, µετά από δηµοσκόπηση σε 298 χρήστες των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, απέδειξε ότι η συνεχή χρήση των ΜΚ∆ πυροδοτούν το 

αίσθηµα του άγχους και της ανεπάρκειας (Τσώλη Θεοδώρα, 2012). Πιο 

συγκεκριµένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν απότοµη πτώση της 

αυτοπεποίθησής τους συγκρίνοντας τη δική τους ευτυχία µε αυτή των διαδικτυακών 

τους φίλων, προβλήµατα ύπνου ύστερα από αρκετή ενασχόληση µε τον χώρο των 

ΜΚ∆, και τέλος προβλήµατα στην σχέση τους µε τον σύντροφό τους ή µε τους 

συνεργάτες τους ιδίως εάν είχε προηγηθεί διαδικτυακός καυγάς µαζί τους (Τσώλη 

Θεοδώρα, 2012). 

Μελέτη του Πανεπιστηµίου του York, εξέτασε τις προσωπικότητες και τις 

συνήθειες ενός τυπικού χρήστη κοινωνικών δικτύων µε συµπέρασµα που καθιστούσε 

τον ναρκισσισµό ως νούµερο ένα λόγω χρήσης των ΜΚ∆. Η µελέτη απέδειξε την 

άµεση σχέση που έχει ο χρόνος που σπαταλά κάποιος στο δηµοφιλές µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης, µε το πόσο ναρκισσιστής είναι, µε αποτέλεσµα οι χρήστες 

που έµπαιναν πολλές φορές την ηµέρα στο λογαριασµό τους να, είχαν υψηλότερο 

σκορ στο ψυχολογικό τεστ που αφορούσε το ναρκισσισµό (Susan Greenfield, 2013). 

Οι επιταγές της σηµερινής εποχής έχουν µετατρέψει τους χρήστες των ΜΚ∆ 

σε ανθρώπους που έχουν εµµονή µε τον εαυτό τους, επιζητώντας συνεχώς κάποιου 

είδους επιβράβευσης για κάθε τους πράξη (Τσώλη Θεοδώρα, 2012). 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Σύµφωνα µε την Microsoft, συγχρονισµός είναι η διαδικασία διατήρησης δύο 

ή περισσότερων εκδόσεων του ίδιου αρχείου που είναι αποθηκευµένες σε 

διαφορετικές θέσεις σε συµφωνία µεταξύ τους. Αν προσθέσετε, αλλάξετε ή 

διαγράψετε ένα αρχείο σε µια θέση, οι συσκευές µπορούν να προσθέσουν, να 

αλλάξουν ή να διαγράψουν το ίδιο αρχείο και στις άλλες θέσεις µε τις οποίες έχετε 

επιλέξει να συγχρονίζεστε, οποτεδήποτε επιλέξετε να συγχρονιστείτε. 

 

Εικόνα 4. Αναπαράσταση Συγχρονισµού Συσκευών 

 

Υπάρχουν δύο είδη συγχρονισµού, ο µονόδροµος και ο αµφίδροµος. Στο 

µονόδροµο συγχρονισµό, τα αρχεία αντιγράφονται από µια κύρια θέση σε µια 

δευτερεύουσα θέση, αλλά δεν γίνεται ποτέ αντιγραφή αρχείων στην κύρια θέση. Στον 

αµφίδροµο συγχρονισµό, το Κέντρο συγχρονισµού αντιγράφει αρχεία και προς τις 

δύο κατευθύνσεις, διατηρώντας τις δύο θέσεις συγχρονισµένες µεταξύ τους. Οι 

περισσότερες συνεργασίες συγχρονισµού ρυθµίζονται αυτόµατα σε µονόδροµο ή 

αµφίδροµο συγχρονισµό, αλλά ορισµένες συνεργασίες σας επιτρέπουν να 

επιλέξετε.(από το site της Microsoft) 
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Εικόνα 2. Αµφίδροµος συγχρονισµός: οι αλλαγές τόσο από τον serverόσο και από τις άλλες δευτερεύουσες συσκευές 

(clients) συγχρονίζονται 

 

Μπορούν να συγχρονιστούν πολλοί διαφορετικοί τύποι κινητών συσκευών 

στους οποίους περιλαµβάνονται: φορητές συσκευές αναπαραγωγής µουσικής, 

φορητές συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, κινητά τηλέφωνα, φορητές συσκευές 

υπολογισµού όπως PDA, καθώς και πολλοί άλλοι τύποι φορητών συσκευών. 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα του συγχρονισµού δεδοµένων και συσκευών είναι 

τα εξής: 

• Εύκολη διαµόρφωση δεδοµένων και εφαρµογή προγραµµάτων. 

• Ο συγχρονισµός γίνεται µε ένα απλό κλικ. 

• Άµεση και ταυτόχρονη ανανέωση και συµπλήρωση των δεδοµένων σε 

όλες τις συγχρονισµένες συσκευές. 

• ∆εν απαιτείται αφοσίωση καταλλήλως εκπαιδευµένου προσωπικού ή 

υψηλής τεχνολογίας υποδοµές. 

• Προσαρµόσιµος σε κάθε περιστασιακό συνδεόµενο περιβάλλον. 
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Εικόνα 3. Συγχρονισµός serverµε δευτερεύουσες συσκευές 

 

O µέσος όρος των χρηστών µε πρόσβαση σε πάνω από µια «έξυπνες» 

ηλεκτρονικές συσκευές (smartphones, tablets), έχει συγχρονίσει τα δεδοµένα του 

όπως φωτογραφίες, επαφές, videos και αρχείο στο προσωπικό του e-mail. Κάτι τέτοιο 

όπως προκύπτει από αρµόδιους αναλυτές, ελλοχεύει τον κίνδυνο της υποκλοπής. 

H Vormetric κυκλοφόρησε στις αρχές του 2015 την Insider Threat Report της. 

Όπως τονίζει η έκθεση αυτή, "Το 2014, οι ΗΠΑ είδαν µερικές από τις χειρότερες 

παραβιάσεις δεδοµένων στην πρόσφατη µνήµη µε κορυφαία ονόµατα εταιριών όπως 

η Sony, η Home Depot, η JP Morgan Chase και Supervalu να αντιµετωπίζουν 

τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα αλλά και «χτυπήµατα» στην φήµη τους που 

οφείλονται σε παραβιάσεις των δεδοµένων τους» (Security Concerns for Mobile Data 

Synchronization, WayneCarter, 2015). 

Καθώς η ανάγκη για συγχρονισµό και αποθήκευση δεδοµένων σε κινητές 

συσκευές συνεχίζει να αυξάνεται, η αντιµετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια 

που εµπλέκονται είναι κρίσιµη. Ενώ η αντιµετώπιση των ανησυχιών αυτών µπορεί να 

φαίνεται τροµακτική, η µη αντιµετώπισή τους µπορεί να θέσει τους χρήστες και τα 

δεδοµένα τους σε κίνδυνο. 

Υπάρχουν πέντε βασικές ανησυχίες για την ασφάλεια κατά το συγχρονισµό 

των δεδοµένων και της αποκεντρωµένης αποθήκευσης σε συσκευές (Security 

Concerns for Mobile Data Synchronization, WayneCarter, 2015): 

• Η σωστή ταυτοποίηση του χρήστη 
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• Η πρόσβαση στην ανάγνωση και εγγραφή των δεδοµένων  

• Η µετακίνηση δεδοµένων 

• Η αποθήκευση δεδοµένων στην κάθε συσκευή 

• Η αποθήκευση δεδοµένων στο Cloud (online χώρος όπου 

αποθηκεύονται δεδοµένα µε σκοπό την πρόσβασή τους από άλλες 

συσκευές) 

 

Εικόνα4. Συγχρονισµός συσκευών µέσω του “Cloud” 

 

∆εν υπάρχουν σταθεροί κανόνες και πολιτικές που να επιβάλουν την 

ασφάλεια των δεδοµένων. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το σύστηµα που 

χρησιµοποιείται. «Ακόµη και αν η ασφάλεια διατηρείται σωστά στο σύστηµα µε πηγή 

η οποία καταγράφει τα δεδοµένα, η ασφάλεια και οι πληροφορίες για τα δικαιώµατα 

πρόσβασης πρέπει να εφαρµόζονται και στα συστήµατα στόχους, καθώς και να 

αποτρέπουν οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση των πληροφοριών». Αυτό είναι ένα 

σοβαρό ζήτηµα και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το χειρισµό µυστικών, 

εµπιστευτικών και προσωπικών πληροφοριών. Έτσι, λόγω της ευαισθησίας και της 

εµπιστευτικής φύσης των δεδοµένων, η µεταφορά δεδοµένων και όλες οι ενδιάµεσες 

πληροφορίες πρέπει να κρυπτογραφούνται. 

 Για να γίνει πιο κατανοητό παρατίθεται ένα παράδειγµα. Ένα είδος 

συγχρονισµού είναι ο συγχρονισµός του internet browser (πρόγραµµα περιήγησης 

στο διαδίκτυο) στις διάφορες συσκευές του χρήστη, ο οποίος γίνεται µε την σύνδεση 

του χρήστη στο google λογαριασµό του. Σύµφωνα µε την Google ο χρήστης µπορεί 

µε τον browser Google Chrome να εισέλθει στις σελίδες που έχει ανοίξει σε µία 
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συσκευή, από µία άλλη συσκευή από το menu “other devices”. Με τη σύνδεση όµως 

του χρήστη στον Google λογαριασµό του, γίνεται και συγχρονισµός άλλων 

ευαίσθητων δεδοµένων όπως είναι οι σελιδοδείκτες, οι εφαρµογές, τα θέµατα του 

browser, το ιστορικό περιήγησής του και άλλες ρυθµίσεις. 

Η Imperva η οποία είναι πάροχος προϊόντων ασφάλειας δεδοµένων βλέπει 

δύο πιθανούς τοµείς που είναι δυνατό να εκτεθεί ο χρήστης (Warning about the 

dangers in browser syncing, info security magazine, άρθρο). Οι δύο αυτοί τοµείς είναι 

τα προσωπικά δεδοµένα του χρήστη και η συµπεριφορά περιήγησής του. Υποθετικά 

λοιπόν, ο χρήστης έχει συνδεθεί στο Chrome και στους δύο υπολογιστές στην 

εργασία και το σπίτι του. Ο υπολογιστής στο σπίτι του µολύνεται από ένα κακόβουλο 

λογισµικό (malware). Τώρα, το σύνολο των δεδοµένων της δουλειάς του (όπως οι 

κωδικοί πρόσβασης που σχετίζονται µε το υπολογιστή που χρησιµοποιεί στην 

εργασία του) ανήκει στο κακόβουλο λογισµικό µε αποτέλεσµα την παραβίαση των 

προσωπικών δεδοµένων και υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών κάθε µορφής. 

 Τέλος, σύµφωνα µε την Google ο συγχρονισµός αυξάνει την παραγωγικότητα 

του χρήστη και δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα όπως το παραπάνω παράδειγµα 

εφόσον χρησιµοποιείται λελογισµένα. Εν µέρει η τοποθέτηση της Google, “κρύβει” 

µία αλήθεια η οποία είναι οικουµενική όσον αφορά στην τεχνολογία και την πρόοδό 

της. Όποια δηµιουργία του ανθρώπου χρησιµοποιήθηκε σοφά οδήγησε σε πρόοδο. 

Στην περίπτωση του συγχρονισµού, σοφή χρήση συνιστά συγχρονισµό στοιχείων που 

δεν αποτελούν προσωπικά ευαίσθητα δεδοµένα και δεδοµένα που σχετίζονται µε 

συµβάσεις εχεµύθειας όπως είναι για παράδειγµα δεδοµένα σε µία εταιρία στην οποία 

εργάζεται ο χρήστης. 

  

 

 

 

 . 
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

 

Όπως ισχύει σε κάθε µορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, έτσι και στους 

ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, η γνώση θεµελιωδών κανόνων ασφάλειας και η 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης είναι καθοριστικοί παράγοντες στην προστασία από 

κακόβουλους ανθρώπους, απατεώνες ή ακόµα και από ασυνείδητους επιχειρηµατίες, 

ώστε να µπορεί ο οποιοσδήποτε να απολαύσει τις άπειρες δυνατότητες ψυχαγωγίας, 

επικοινωνίας και διασκέδασης που παρέχονται.  

Τι µπορεί να εφαρµοστεί για να προστατευθούν οι ανήλικοι που σπεύδουν να 

γίνουν µέλη των ψηφιακών αυτών κοινοτήτων από παγίδες; Το Ελληνικό Κέντρο 

Ασφαλούς ∆ιαδικτύου προτείνει: 

• Να µην απαγορεύεται η πρόσβαση, συνήθως οδηγεί στα αντίθετα 

αποτελέσµατα. 

• Να ζητείται από το παιδί να δείξει πως λειτουργούν οι σελίδες αυτές. Μπορεί 

κάποιος να περιηγηθεί και µόνος του ώστε να κατανοήσετε το είδος των 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα. 

• Να υπάρχει ενηµέρωση για επιµέρους κινδύνους και απειλές και συζήτηση µε 

το παιδί. Οι πληροφορίες που δίδονται στις παρακάτω ενότητες  υποστηρίζουν  

την προσπάθεια αυτή. 

1. ∆ηµοσίως ή ιδιωτικώς. Ως προεπιλογή, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες 

ενθαρρύνουν τους χρήστες να µοιράζονται δηµοσίως τα updates τους. Πολλοί 

προσφέρουν την ιδιωτικότητα ως καθολική ρύθµιση, δίνοντας τη δυνατότητα να 

κάνετε το προφίλ σας δηµόσιο ή ιδιωτικό, ενώ αρκετά προσφέρουν περισσότερες 

επιλογές, επιτρέποντας στους χρήστες να δηµιουργούν ατοµικά posts προς όλους ή 

προς συγκεκριµένους χρήστες. Μπορεί κανείς να ενηµερωθεί για αυτές τις ρυθµίσεις 

πριν κάνει δηµοσιεύσεις σε αυτά τα Μέσα. 
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2. Ισχυρά password και επαναχρησιµοποίηση των password. Η χρήση ενός 

ισχυρού password για κάθε µέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι επιθυµητή ενώ η χρήση 

του ίδιου κωδικού σε διαφορετικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης ενέχει κινδύνους. 

 

Εικόνα 1. Πολλές ιστοσελίδες κατά τη δηµιουργία λογαριασµού από το χρήστη  έχουν δείκτη που προσδιορίζει πόσο 

ισχυρός είναι ο επιλεγµένος από το χρήστη κωδικός 

 

3.∆ύο δικλείδες ταυτοποίησης. Ορισµένες υπηρεσίες όπως το Facebook και Twitter 

προσφέρουν δύο είδη ταυτοποίησης ως ένα πρόσθετο µέτρο ασφαλείας για το 

λογαριασµό σας. Συνήθως, για να συνδεθείτε χρειάζεται να δώσετε ένα κωδικό, το 

οποίο είναι κάτι που γνωρίζετε. Χρησιµοποιώντας τη διπλή ταυτοποίηση, εισάγετε 

ακόµη κάτι που έχετε ήδη στην κατοχή σας, συνήθως µε τη µορφή ενός τυχαίου 

αριθµού ή ενός token, το οποίο στέλνεται στο τηλέφωνό σας µέσω SMS ή µέσω µίας 

εφαρµογής δηµιουργίας αριθµών. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο κωδικός σας έχει 

αποκαλυφθεί, ο κλέφτης θα χρειαστεί την δικλείδα της δεύτερης ταυτοποίησης για να 

συνδεθεί. 
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α. Αναγνώριση των κινδύνων 

Οι µεγαλύτεροι εχθροί των χρηστών της πλειοψηφίας µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

και εφαρµογών είναι οι αποστολείς ανεπιθύµητης αλληλογραφίας (spam) και 

οι  hackers που θέλουν να εισχωρήσουν στους λογαριασµούς κοινωνικής δικτύωσης 

µε στόχο την διείσδυση του spam, πείθοντας τους χρήστες να συµπληρώσουν έρευνες 

ή να εγκαταστήσουν εφαρµογές. 

1. Το δωρεάν υλικό δεν είναι ποτέ δωρεάν. Πολλοί hackers θα προσπαθήσουν να 

δελεάσουν τους χρήστες µε την ιδέα ότι µπορούν να κερδίσουν δωρεάν gadgets ή 

δωροκάρτες εάν συµπληρώσουν µία έρευνα, εγκαταστήσουν µία εφαρµογή, ή 

µοιραστούν ένα post στο κοινωνικό τους δίκτυο. ∆εν είναι κάτι τόσο απλό, και όσοι 

προχωρήσουν, µπορεί να δίνουν παράλληλα και τις προσωπικές τους πληροφορίες. 

 

Εικόνα 5.  Απεικόνιση της προσπάθειας εξαπάτησης του χρήστη 

 

2. Αύξηση των followers και likes: Υπάρχει πάντα ένα τίµηµα που πρέπει κάποιος 

να πληρώσει όταν προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερους followers και likes. Είτε 

πρόκειται για την πληρωµή χρηµάτων για την απόκτηση εικονικών followers και 

likes είτε µε την οικειοθελή παροχή των διαπιστευτηρίων του λογαριασµού σας ώστε 

να γίνετε µέλος ενός "κοινωνικού" botnet (ένα δίκτυο ιδιωτικών υπολογιστών που 

έχουν µολυνθεί µε κακόβουλο λογισµικό και ελέγχονται ως οµάδα εν αγνοία των 

ιδιοκτητών, π.χ. για την αποστολή spam µηνυµάτων). 

3. Τα θέµατα της επικαιρότητας γίνονται στόχος καταχρηστικής συµπεριφοράς. 

Είτε αφορούν αθλητικά γεγονότα ή σε pop stars, είτε σε θάνατο celebrities, είτε σε 

δηµοφιλείς τηλεοπτικές σειρές ή το φινάλε σειρών, είτε σε ανακοινώσεις νέων 
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gadget, οι hackers και οι spammers γνωρίζουν τι είναι πιο δηµοφιλές και θα βρουν 

τρόπο να διεισδύσουν σε µία διαδικτυακή συζήτηση και να οδηγήσουν τους χρήστες 

στον επιθυµητό στόχο τους.  

4. Προέρχεται αυτή η φωτογραφία ή το βίντεο από εσάς; Αυτού του είδους οι 

hackers θέλουν τον κωδικό σας και θα προσπαθήσουν να σας πείσουν να τους το 

δώσετε εν αγνοία σας. Αυτό είναι το phishing. Εάν κάνετε click στο link και σας 

στείλει σε µία ιστοσελίδα που µοιάζει µε σελίδα εισόδου σε ένα κοινωνικό δίκτυο, 

µην πληκτρολογήσετε αµέσως τους κωδικούς σας. Ελέγξετε την διεύθυνση που έχει 

εµφανιστεί στην µπάρα, έτσι ώστε να µην είναι κάποιο µακροσκελές URL που απλά 

περιλαµβάνει τη λέξη Twitter ή Facebook. Ανοίξτε έναν νέο browser tab και 

πληκτρολογήστε µέσα το twitter.com ή facebook.com για να δείτε εάν είστε ακόµη 

συνδεδεµένοι. 

 

Εικόνα 3. Χιουµοριστική αλλά κατατοπιστική  απεικόνιση του "phishing" 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 

α. Εισαγωγή 

Αναµφίβολα οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν µία νέα µορφή 

επικοινωνίας, ιδιαιτέρως ανάµεσα στους νέους αλλά όχι µόνο. Ταυτόχρονα όµως, οι 

υπηρεσίες αυτές προσδίδουν και µια καινούργια διάσταση στην έννοια του 

“προσωπικού χώρου”, δηµιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για παραβίαση της 

ιδιωτικότητας των χρηστών τους, των οποίων τα προσωπικά δεδοµένα 

δηµοσιοποιούνται  στο ∆ιαδίκτυο µε πρωτοφανή τρόπο και ποσότητα. 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι θεµελιώδεις ελευθερίες ισχύουν εξίσου 

offline και online. Η αρχή αυτή περιλαµβάνει το σεβασµό των δικαιωµάτων και των 

ελευθεριών των άλλων χρηστών του ∆ιαδικτύου.  

 

Το θέµα αυτό απασχολεί τις Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το Μάρτιο του 2008 η ∆ιεθνής Οµάδα για την Προστασία των Προσωπικών 

∆εδοµένων στις Τηλεπικοινωνίες (IWGDPT) εξέδωσε ένα έγγραφο συστάσεων για 

τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Το έγγραφο, στη διαµόρφωση της οποίας 

συµµετείχε ενεργώς και η Ελληνική Αρχή, απευθύνεται στους παρόχους και στους 

χρήστες των υπηρεσιών αυτών. 

 

Το άρθρο 8 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α) ορίζει ότι «Παν 

πρόσωπο δικαιούται εις τον σεβασµό της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής του, της 

κατοικίας του και της αλληλογραφίας του… ∆εν επιτρέπεται να υπάρξη επέµβασης 

δηµοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώµατος τούτο, εκτός εάν η επέµβασης αυτή 

προβλέπεται υπό του νόµου και αποτελεί µέτρον το οποίον, εις µίαν δηµοκρατικήν 

κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την οικονοµικήν ευηµερίαν 

της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την 

προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία δικαιωµάτων και ελευθεριών 

άλλων. 
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Το άρθρο 7 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ορίζει ότι «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στον σεβασµό της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του της κατοικίας και των επικοινωνιών του». Το άρθρο 8 του 

Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «Κάθε 

πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

το αφορούν». 

Στις επόµενες παραγράφους β - ζ, περιγράφονται περιληπτικά τα δικαιώµατα 

ενός χρήστη στο διαδίκτυο καθώς και τρόποι µε τους οποίους προστατεύεται αυτός 

σύµφωνα µε τους νόµους τους οποίους ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πληροφορίες 

ελήφθησαν από την ιστοσελίδατου Συµβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe). 

 

β. Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τα εργαλεία του και έλλειψη 

διακρίσεων 

Η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είναι ένα σηµαντικό µέσο για να ασκούν τα 

δικαιώµατα και τις ελευθερίες τους οι πολίτες. ∆ε θα πρέπει να αποσυνδέονται από το 

Internet παρά τη θέλησή τους, εκτός αν αυτό είναι απόφαση δικαστηρίου. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, συµβατικές καταστάσεις µπορεί επίσης να οδηγήσουν σε 

διακοπή της υπηρεσίας, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτελεί µέτρο έσχατης ανάγκης. 

Η πρόσβαση των πολιτών θα πρέπει να είναι προσιτή και χωρίς διακρίσεις. 

Θα πρέπει να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε περιεχόµενο στο Internet, 

εφαρµογές και υπηρεσίες που χρησιµοποιούν οι συσκευές της επιλογής τους. 

Οι δηµόσιες αρχές οφείλουν να καταβάλουν εύλογες προσπάθειες και να 

λαµβάνουν συγκεκριµένα µέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβασή των πολιτών στο 

Internet, ακόµα και εάν ζούνε σε αγροτικές και γεωγραφικά αποµακρυσµένες 

περιοχές, µε χαµηλό εισόδηµα και / ή έχουν ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες. 

Στις αλληλεπιδράσεις τους µε τις δηµόσιες αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών 

∆ιαδικτύου και παρόχους υπηρεσιών online περιεχοµένου και υπηρεσιών, ή µε 

άλλους χρήστες ή οµάδες χρηστών, δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις για 

οποιονδήποτε λόγο όπως το φύλο, τη φυλή, το χρώµα, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις 

πεποιθήσεις, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 
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συµµετοχής σε εθνική µειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως, 

συµπεριλαµβανοµένων εθνικότητας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. 

 

γ. Ελευθερία Έκφρασης και ∆ιακίνησης Πληροφοριών 

Οι χρήστες έχουν το δικαίωµα να αναζητούν, να παίρνουν και να διαδίδουν 

πληροφορίες και ιδέες της επιλογής τους, χωρίς παρεµβολές και ασχέτως συνόρων. 

Αυτό σηµαίνει ότι έχουν την ελευθερία να εκφράσουν τον εαυτό τους σε 

απευθείας σύνδεση και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, απόψεις και εκφράσεις 

άλλων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν πολιτικό λόγο, απόψεις για τη 

θρησκεία, τις γνώµες και τις εκφράσεις που γίνονται ευµενώς δεκτές ή θεωρούνται 

αβλαβείς, αλλά και αυτές που µπορεί να προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν τους 

άλλους. Θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους τα δικαιώµατα των άλλων, 

συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατός τους στην ιδιωτική ζωή. 

Οι περιορισµοί µπορούν να εφαρµόζονται σε εκφράσεις που υποκινούν 

διακρίσεις, µίσος ή βία. Αυτοί οι περιορισµοί πρέπει να είναι σύννοµοι, στενά 

προσαρµοσµένοι και να εκτελούνται υπό δικαστική εποπτεία. 

Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να δηµιουργήσουν, επαναχρησιµοποιήσουν και 

διανείµουν το περιεχόµενο που επιθυµούν µε σεβασµό του δικαιώµατος στην 

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των πνευµατικών 

δικαιωµάτων. 

Οι δηµόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν 

την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία διακίνησης των πληροφοριών των 

χρηστών. Τυχόν περιορισµοί στην ελευθερία αυτή δεν πρέπει να είναι αυθαίρετοι, 

πρέπει να επιδιώκουν θεµιτό σκοπό, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, όπως, µεταξύ άλλων είναι, η προστασία της εθνικής 

ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας υγείας ή των ηθών, και πρέπει να 

συµµορφώνονται µε το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

 

Ο πάροχος υπηρεσιών ∆ιαδικτύου των χρηστών του και ο πάροχος του online 

περιεχοµένου και των υπηρεσιών έχουν εταιρικές ευθύνες να σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα των χρηστών και να παρέχουν µηχανισµούς για να ανταποκριθούν στις 
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απαιτήσεις τους. Θα πρέπει ο χρήστης να γνωρίζει ωστόσο, ότι στην απευθείας 

σύνδεση µε φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, µπορεί να 

υφίστανται περιορισµούς σε ορισµένους τύπους περιεχοµένου και συµπεριφοράς που 

οφείλονται στις πολιτικές περιορισµού περιεχόµενό τους. Θα πρέπει να 

ενηµερώνονται για τους πιθανούς περιορισµούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

λάβουν τεκµηριωµένη απόφαση ως προς το εάν επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν την 

υπηρεσία ή όχι. Αυτό περιλαµβάνει συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε το τι ο 

πάροχος της online υπηρεσίας θεωρεί παράνοµο ή ακατάλληλο περιεχόµενο και 

συµπεριφορά κατά τη χρήση της υπηρεσίας και πώς αντιµετωπίζεται από τον πάροχο. 

 

Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν να µην αποκαλύψουν την ταυτότητά τους 

σε απευθείας σύνδεση, για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας ένα ψευδώνυµο. Ωστόσο, 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορούν να ληφθούν µέτρα, από τις εθνικές αρχές, τα 

οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν την ταυτότητά τους στις αρµόδιες αρχές. 

 

δ. Συµµετοχή στα κοινά µέσω του Internet 

 Οι χρήστες του ∆ιαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης κατ’ 

επέκταση, έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται ειρηνικά και να συνδέονται µε άλλους 

που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. 

 Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι έχουν την ελευθερία να επιλέξουν 

οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εφαρµογή ή άλλη υπηρεσία, προκειµένου να διατυπώνουν, 

συµµετέχουν, να κινητοποιούν και να συµµετέχουν σε κοινωνικές οµάδες και 

συγκροτήµατα έστω και αν δεν έχουν αναγνωριστεί επίσηµα από τις δηµόσιες αρχές. 

Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για να ασκούν το 

δικαίωµα να διαµορφώνουν και να συµµετέχουν σε εργατικά συνδικάτα. 

 Έχουν ακόµη, το δικαίωµα να διαµαρτυρηθούν ειρηνικά σε απευθείας 

σύνδεση. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν σε απευθείας σύνδεση διαµαρτυρία 

τους, οδηγεί σε µπλοκαρίσµατα, η διάσπαση των υπηρεσιών ή / και ζηµιά στην 

ιδιοκτησία των άλλων, µπορεί να αντιµετωπίσουν νοµικές συνέπειες. 

 Τέλος, έχουν την ελευθερία να χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα online εργαλεία 

για να συµµετάσχουν σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο σε συζητήσεις 

δηµόσιας πολιτικής, νοµοθετικές πρωτοβουλίες και δηµόσιο έλεγχο των διαδικασιών 
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λήψης αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να υπογράφουν το 

αίτηµα και να συµµετέχουν στη χάραξη πολιτικής σχετικά µε το πώς το ∆ιαδίκτυο 

διοικείται. 

ε. Προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων 

 Οι χρήστες έχουν το δικαίωµα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή στο 

∆ιαδίκτυο, που περιλαµβάνει την προστασία των προσωπικών στους δεδοµένων και 

τον σεβασµό για την εµπιστευτικότητα της αλληλογραφίας και των επικοινωνιών του. 

 Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη χρήση του ∆ιαδικτύου τα 

προσωπικά του δεδοµένα επεξεργάζονται τακτικά. Αυτό συµβαίνει όταν 

χρησιµοποιούν υπηρεσίες όπως είναι προγράµµατα περιήγησης, e-mail, υπηρεσίες 

άµεσων µηνυµάτων,τα κοινωνικά δίκτυα, τις µηχανές αναζήτησης και τις υπηρεσίες 

αποθήκευσης δεδοµένων cloud. 

 Οι δηµόσιες αρχές και ιδιωτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να τηρούν 

συγκεκριµένους κανόνες και διαδικασίες κατά την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένωντων χρηστών του διαδικτύου. 

 Τα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνον  

και εφ’όσον προβλέπεται από το νόµο ή όταν έχει ο χρήστης συναινέσει. Οι χρήστες 

θα πρέπει να ενηµερώνονται για το ποιά προσωπικά δεδοµένα υποβάλλονται σε 

επεξεργασία ή / και µεταφέρονται σε τρίτους, πότε, από ποιον και για ποιο σκοπό. Σε 

γενικές γραµµές, θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο επί των προσωπικών 

του δεδοµένων (έλεγχος της ακρίβειας της, να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή 

το ότι τα προσωπικά δεδοµένα φυλάσσονται για διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ό, τι 

είναι απαραίτητο). 

Είναι απαγορευµένο να υπόκειται κάποιος σε γενικά µέτρα επιτήρησης ή 

παρακολούθησης. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες προβλέπονται από το νόµο, η 

προστασία της ιδιωτικής ζωής του χρήστη µπορεί να παραβιάζεται εξ’ αιτίας για 

παράδειγµα, άρση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων για ποινική έρευνα. 

Παράλληλα θα πρέπει να διατίθενται στο χρήστη, σαφείς και ακριβείς πληροφορίες 

σχετικά µε το σχετικό νόµο ή την πολιτική και τα δικαιώµατά του σε αυτό το θέµα. 

 Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας πρέπει επίσης να τηρείται στο χώρο 

εργασίας. Αυτό περιλαµβάνει το απόρρητο του ιδιωτικού στην απευθείας σύνδεση 
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αλληλογραφίας και των επικοινωνιών. Ο εργοδότης του εκάστοτε χρήστη πρέπει να 

τον ενηµερώσει για οποιαδήποτε επιτήρηση ή έλεγχο που διενεργείται. 

 Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης µπορεί να επικαλείται τις αρχές προστασίας 

δεδοµένων, οι οποίες υπάρχουν στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, για να 

εξασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων. 

στ. Παιδιά και άτοµα νεαρής ηλικίας  

Τα παιδιά και τα νεαρής ηλικίας άτοµα, έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις 

ελευθερίες που περιγράφηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Ειδικότερα, λόγω 

της ηλικίας τους, έχουν το δικαίωµα σε ειδική προστασία και καθοδήγηση όταν 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. 

∆ηλαδή, έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να 

συµµετέχουν στην κοινωνία, να ακουστούν και να συµβάλλουν στη λήψη αποφάσεων 

για θέµατα που τα επηρεάζουν. Στις απόψεις τους θα πρέπει να δοθεί η δέουσα 

βαρύτητα ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά τους και χωρίς διακρίσεις. 

Οι χρήστες µικρής ηλικίας µπορούν να αναµένουν να λαµβάνουν πληροφορίες 

σε γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία και την εκπαίδευσή τους από τους δασκάλους 

τους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ή κηδεµόνες σχετικά µε την ασφαλή χρήση 

του ∆ιαδικτύου, συµπεριλαµβανοµένου του για το πώς να διατηρήσουνε το απόρρητο 

τους. 

Θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι το περιεχόµενο που δηµιουργείτε στο ∆ιαδίκτυο 

ή το περιεχόµενο που τους αφορά µπορεί να δηµιουργηθεί από άλλους χρήστες του 

∆ιαδικτύου και µπορεί να είναι προσβάσιµες σε όλο τον κόσµο και θα µπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια των παιδιών, την ασφάλεια και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής ή να είναι µε άλλο τρόπο επιβλαβή για αυτά ή τα δικαιώµατά τους 

τώρα ή σε µεταγενέστερο στάδιο στη ζωή τους. Κατόπιν αιτήµατός τους, θα πρέπει 

να αφαιρεθεί ή να διαγραφεί µέσα σε εύλογα σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Τα άτοµα νεαρής ηλικίας θα πρέπει να λαµβάνουν σαφείς πληροφορίες 

σχετικά µε το online περιεχόµενο και τη συµπεριφορά που είναι παράνοµη (για 

παράδειγµα, σε απευθείας σύνδεση παρενόχληση), καθώς και τη δυνατότητα να 

αναφέρουν παράνοµο περιεχόµενο. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

προσαρµοστούν στην ηλικία και τις περιστάσεις τους και θα πρέπει να παρέχονται 
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συµβουλές και υποστήριξη µε τον δέοντα σεβασµό για την εµπιστευτικότητα και την 

ανωνυµία τους. 

Θα πρέπει να παρέχεται ειδική προστασία από παρεµβολές µε τη σωµατική, 

πνευµατική και ηθική πρόνοιά τους, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική εκµετάλλευση 

και κακοποίηση στο ∆ιαδίκτυο και άλλες µορφές εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. 

Συγκεκριµένα, έχουν το δικαίωµα στην εκπαίδευση για να προστατεύσουν τον εαυτό 

τους από τέτοιες απειλές. 

Ζ. Λήψη µέτρων κατά την παραβίαση των δικαιωµάτων του χρήστη 

Ο χρήστης έχει το δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής κατά των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, όταν τα παραπάνω περιορίζονται ή 

παραβιάζονται. Για να υπάρχει αποτέλεσµα, δεν χρειάζεται να έχουν κατ 'ανάγκην 

κινήσει νοµική διαδικασία αµέσως. Οι προοπτικές για την άσκηση έφεσης θα πρέπει 

να είναι διαθέσιµες, γνωστές, προσβάσιµες, προσιτές και ικανές να παρέχουν την 

κατάλληλη αποζηµίωση. Αποτελεσµατικά µέσα έφεσης µπορούν να ληφθούν 

απευθείας από τους παρόχους υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, τις δηµόσιες αρχές και / ή 

εθνικά θεσµικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.  

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι, πάροχοι πρόσβασης σε περιεχόµενο και 

υπηρεσίες, ή άλλη εταιρεία και / ή δηµόσια αρχή θα πρέπει να ενηµερώσει τον 

χρήστη για τα δικαιώµατά του, τις ελευθερίες και τις πιθανούς τρόπους 

αντιµετώπισης τέτοιων προβληµάτων. Αυτό περιλαµβάνει εύκολα προσβάσιµες 

πληροφορίες σχετικά µε το πώς να αναφέρουν και να διαµαρτύρονται για τις 

παρεµβάσεις στα δικαιώµατά τους και πώς να ζητήσουν αποζηµίωση. 

Θα πρέπει να διατίθενται συµπληρωµατικές πληροφορίες και καθοδήγηση 

από τις δηµόσιες αρχές, τους εθνικούς οργανισµούς ανθρωπίνων δικαιωµάτων (όπως 

των διαµεσολαβητών), αρχές προστασίας δεδοµένων, τα γραφεία παροχής 

συµβουλών στους πολίτες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή τις ενώσεις των ψηφιακών 

δικαιωµάτων ή τις οργανώσεις καταναλωτών. 

Οι εθνικές αρχές έχουν την υποχρέωση να τους προστατεύσουν από 

εγκληµατική δραστηριότητα ή αδικήµατα που διαπράττονται από ή µε τη χρήση του 

∆ιαδικτύου, ιδίως όταν πρόκειται για παράνοµη πρόσβαση, παρεµβολή, 

πλαστογραφία ή άλλα δόλια επέµβαση της ψηφιακής ταυτότητας, τον υπολογιστή και 
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τα δεδοµένα που περιέχονται σε αυτόν. Οι αρµόδιες αρχές επιβολής του νόµου έχουν 

την υποχρέωση να ερευνήσουν και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα, 

συµπεριλαµβανοµένης της αναζήτησης των κυρώσεων, αν παραπονεθεί ο χρήστης 

για βλάβη, ή παρέµβαση, η προβολή ή και χρήση της προσωπική ταυτότητά του και 

της περιουσίας του σε απευθείας σύνδεση. 

Κατά τον καθορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ή οποιασδήποτε 

ποινικής κατηγορίας ο χρήστης έχει το δικαίωµα: 

• σε δίκαιη δίκη εντός εύλογης προθεσµίας, από ανεξάρτητο και αµερόληπτο 

δικαστήριο, 

• ατοµικής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

µετά την εξάντληση όλων των διαθέσιµων εσωτερικών µέσων έφεσης.



Κεφάλαιο8. Συµπεράσµατα  

 

67 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Κάποια κύρια συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την αποπεράτωση της 

παρούσας εργασίας είναι τα εξής. 

 

• Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης είναι πολλά και η χρήση τους αυξάνεται 

ραγδαίως. Πολυπληθή είναι και τα εργαλεία και οι σκοποί της χρήσης τους.  

 

• Κάθε µορφή χρήστη (απλός πολίτης, µεγάλη εταιρία, µικρή εµπορική 

εταιρία) χρησιµοποιεί τα ΜΚ∆ προς το δικό του όφελος. 

 

• Η χρήση των ΜΚ∆ είναι πλέον επιτακτική για την αποτελεσµατικότερη 

προώθηση του ονόµατος µιας εταιρίας καθώς και τον προϊόντων της, αν και 

η πλειοψηφία µικρών επιχειρήσεων είτε δεν τα χρησιµοποιεί είτε δεν έχει 

στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων τους µέσω αυτών. 

 

• Εκτός από τα οφέλη που απολαµβάνει ο χρήστης των ΜΚ∆, υπάρχουν και 

κίνδυνοι. Βασικό µέληµα του χρήστη είναι η κατ αρχήν αναγνώριση αυτών 

των κινδύνων. Πολλές είναι οι διατάξεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής 

Νοµοθεσίας καθώς και οι οδηγίες για την προστασία του χρήστη από 

αυτούς. 

 

• Ιδιαίτερη βαρύτητα και ευαισθησία στην προστασία του χρήστη πρέπει να 

δοθεί όταν αυτός είναι µικρής ηλικίας. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και 

ενηµέρωση, µπορούν τα παιδιά να χρησιµοποιούν τα ΜΚ∆ µε ένα 

ασφαλέστερο τρόπο. 

 

• Ο συγχρονισµός των συσκευών του χρήστη, αποσκοπεί στην βελτίωση της 

αποδοτικότητας του καθώς και στην διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ των συσκευών του από όπου κι αν αυτός βρίσκεται συνδεδεµένος. 
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• Ωστόσο ο συγχρονισµός συσκευών ενέχει κινδύνους όπως η υποκλοπή 

κωδικών και έπειτα κλοπή προσωπικών ευαίσθητων πληροφοριών. Για την 

αποφυγή τέτοιων κινδύνων, θα πρέπει ο χρήστης να περιορίζει τη χρήση του 

συγχρονισµού σε δεδοµένα που αφενός δεν είναι προσωπικού περιεχοµένου 

αφετέρου σε δεδοµένα µπορεί να ανακτήσει σε περίπτωση διαγραφή τους 

από κακόβουλο λογισµικό. 
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