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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον, όπως είχαν κατανοήσει οι αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι ( Πλάτων, Αριστοτέλης). Η κοινωνία έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία και τα πρώτα 
κοινωνικά δίκτυα δηµιουργήθηκαν από τη στιγµή που ο πρωτόγονος άνθρωπος διαισθάνθηκε ότι 
προκειµένου να βρει περισσότερη τροφή και να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τους κινδύνους 
έπρεπε να ζει σε οµάδες. 28 

Τι είναι όµως τα κοινωνικά δίκτυα; Οι Walker, MacBride, Vachon(1977) όρισαν ως κοινωνικό 
δίκτυο το άθροισµα των προσωπικών επαφών µέσω των οποίων το άτοµο διατηρεί την κοινωνική 
του ταυτότητα, λαµβάνει κοινωνική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συµµετοχή στις υπηρεσίες, έχει 
πρόσβασηστις πληροφορίες και δηµιουργεί κοινωνικές επαφές. Τα κοινωνικά δίκτυα συνήθως 
αποτελούνται από τα µέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους γνωστούς. 28 

Είναι πολύ δύσκολο πλέον να βρεις κάποιον που έχει σύνδεση internet , και δεν είναι γραµµένος στο 
Facebook, στο My Space στο twitter ή αλλού. 32 

Η εξάπλωση των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται µε ταχύτητα επιδηµίας. Οι εφευρέτες 
τους άγγιξαν µία πολύ ευαίσθητη χορδή, ικανοποιώντας µία επείγουσα ανάγκη: αυτήν της 
ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών. Οι χρήστες ευχαρίστως αποκαλύπτουν λεπτοµέρειες της 
προσωπικής τους ζωής, βγάζουν φωτογραφίες, και δίνουν ακριβείς πληροφορίες για τους ίδιους. 32 

Στη σύγχρονη κοινωνία µας τίποτε δεν µένει αόρατο . Πρέπει όλοι να εκτεθούµε στη δηµόσια σκηνή 
(είτε µέσο internet, είτε µέσο tv) και όποιος δεν το κάνει είναι καταδικασµένος να απορριφθεί , να 
παραγκωνιστεί ή να είναι «ύποπτος». Η φυσική, κοινωνική και ψυχική γυµνότητα είναι πλέον το 
καθεστώς . Εξοπλίζονται οι πάντες µε ένα laptop ή ένα notebook ,και µαθαίνουν την τέχνη του ζην 
στην εξοµολογητική κοινωνία που τους περιβάλει . Μία κοινωνία που υπερηφανεύεται για το ότι 
έχει εξαλείψει εντελώς το όριο ανάµεσα στο ιδιωτικό και το δηµόσιο, κάνοντας τη δηµόσια έκθεση 
αρετή. 32 

«… ένα κοινωνικό δίκτυο είναι οργανωµένο σύνολο ατόµων που αποτελείται από δύο είδη 
στοιχείων: ανθρώπους και συνδέσεις µεταξύ τους. Στο χαώδη ιστό της ανθρώπινης κοινωνίας, 
κάθε άτοµο συνδέεται µε τους φίλους, την οικογένεια, τους συναδέλφους και τους γείτονές του, 
αλλά όλοι αυτοί συνδέονται µε τη σειρά τους µε τους δικούς τους φίλους, τις οικογένειες, τους 

συναδέλφους τους, τους γείτονες και ούτω καθεξής απεριόριστα, αφού λίγο πολύ κάθε άτοµο στον 
πλανήτη συνδέεται κατά κάποιον τρόπο µε κάθε άλλο άτοµο.» 28 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η διπλωµατική εργασία µε θέµα: «Η στάση των µαθητών και η συµπεριφορά τους ως προς τη χρήση 
των Social Networks» εκπονήθηκε από την Αντωνιάδου Ανδροµάχη και είχε σαν υπεύθυνο 
καθηγητή τον Κ. Ασηµόπουλο Νικόλαο στα πλαίσια του προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, παράρτηµα Κοζάνης.   

Αρχικά στο Πρώτο Κεφάλαιο παρατίθενται και αναλύονται οι βασικές έννοιες και οι ορισµοί   όσον  
αφορά τα Κοινωνικά ∆ίκτυα, τι είναι, πως ξεκίνησαν, ποια κριτική που τους ασκήθηκε, ποια είναι η 
ιστορική τους εξέλιξη και το κυριότερο πως αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Επίσης ένα µεγάλο µέρος 
του κεφαλαίου αναφέρει και αναλύει το Web2.0 µε σκοπό να κατανοήσουµε και να οριοθετήσουµε 
τις λειτουργίες και την χρησιµότητα αυτού του εργαλείου.  

Εν συνεχεία στο ∆εύτερο Κεφάλαιο θα προσπαθούµε να αναλύσουµε τα Social Media και τα Social 
Networks παρουσιάζοντας αναλυτικά και παραθέτοντας στοιχεία για το Facebook το Twitter το My 
Space το Hi 5 και το Hotmail. Και στο τέλος αυτού του κεφαλαίου επισυνάπτονται πληροφορίες για 
την σωστή χρήση την ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδοµένων.  

Ακολουθεί το Τρίτο Κεφάλαιο το οποίο αποτελείται αποκλειστικά και µόνο από άρθρα και 
πιστοποιηµένες έρευνες  που έχουνε γραφτεί και δηµοσιευτεί ανά διαστήµατα στα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης τα οποία ως βασικό σκοπό έχουν να µας ενηµερώσουν και να µας προφυλάξουν µε 
παραδείγµατα και εµπειρίες των ατόµων που εµπλέκονται σε αυτά.  

Για τον επίλογο στο τέλος αυτής της εργασίας έχω παραθέσει και αναλύσει στοιχεία από προσωπική 
έρευνα µε ερωτηµατολόγια που έλαβε µέρος την χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2011 µέχρι 
τον Ιούνιο του 2011 σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Λύκειο- Γυµνάσιο) σε 
Θεσσαλονίκη , Κοζάνη, Σιάτιστα, Γρεβενά και Αγρίνιο.  

Επίσης ακολουθούν τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας και όλη η πληροφοριακή ιστότοποι-
βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της εργασίας. 
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1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουµε βασικές έννοιες της δικτυακής ανάλυσης που είναι θεµελιώδεις 
για τη συζήτηση των κοινωνικών δικτύων. Οι κυριότερες έννοιες είναι:  
 
∆ράστης (actor). Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων αφορά την κατανόηση των δεσµών µεταξύ 
κοινωνικών οντοτήτων και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι δεσµοί αυτοί. Οι κοινωνικές 
οντότητες, που εµπλέκονται σε ένα κοινωνικό δίκτυο, αναφέρονται σαν δράστες. Οι εφαρµογές των 
κοινωνικών δικτύων επικεντρώνονται σε σύνολα δραστών, στα οποία όλοι οι δράστες είναι του ίδιου 
τύπου (π.χ., άνθρωποι σε µια οµάδα εργασίας). Τα δίκτυα που αποτελούνται από δράστες του ίδιου 
τύπου τα ονοµάζουµε δίκτυα µιας κατηγορίας (one-mode networks).  
 

Σχεσιακός ∆εσµός. Οι δράστες συνδέονται ο ένας µε τον άλλο µε κοινωνικούς δεσµούς (ties). 
Μερικά από τα πιο κοινά παραδείγµατα δεσµών που χρησιµοποιούνται στη δικτυακή ανάλυση είναι:  

1) Η αξιολόγηση ενός ατόµου από ένα άλλο (π.χ., εκδηλωµένη φιλία, συµπάθεια ή σεβασµός).  
2) Οι ενώσεις ή οι όµιλοι (π.χ., κοινές συµµετοχές σε ένα κοινωνικό γεγονός ή τα µέλη της ίδιας 

κοινωνικής λέσχης).  
3) Η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση (π.χ., συνοµιλίες, ανταλλαγές µηνυµάτων).  
4) Η µετακίνηση µεταξύ τόπων ή καταστάσεων (π.χ., µετανάστευση, κοινωνική ή φυσική 

κινητικότητα).  
5) Οι φυσικές συνδέσεις (π.χ., ένας δρόµος, ποτάµι η γέφυρα, που συνδέει δυο µέρη).  
6) Οι επίσηµες σχέσεις (π.χ., µε την εξουσία).  
7) Οι βιολογικές σχέσεις (π.χ., συγγένεια ή καταγωγή).  

 
Σχέση. Μια συλλογή δεσµών ενός συγκεκριµένου τύπου µεταξύ των µελών µιας οµάδας δραστών 
λέγεται ότι αποτελεί µια σχέση. Για παράδειγµα, οι φιλίες µεταξύ των µαθητών σε µια τάξη ή οι 
επίσηµοι διπλωµατικοί δεσµοί, που διατηρούνται µεταξύ εθνών, είναι δεσµοί που ορίζουν σχέσεις 
(στην πρώτη περίπτωση, µεταξύ των µαθητών της τάξης, και στη δεύτερη περίπτωση, µεταξύ των 
µελετώµενων εθνών).  

Κοινωνικό ∆ίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο αποτελείται από ένα ή περισσότερα (πεπερασµένα) 
σύνολα δραστών και από µια ή περισσότερες σχέσεις, που συνδέουν τους δράστες µεταξύ τους.  
 
∆ίκτυο Μιας Κατηγορίας (One-Mode Network). Όταν οι δοµικές µεταβλητές µετριούνται για 
δράστες, που όλοι είναι του ιδίου τύπου, τότε έχουµε τα δίκτυα µιας κατηγορίας, αφού σ’ αυτά όλες 
οι σχεσιακές οντότητες, δηλαδή, οι δράστες, ανήκουν σε ένα µόνο σύνολο.  
 

∆ίκτυο ∆υο Κατηγοριών (Two-Mode Network). Υπάρχουν όµως δοµικές µεταβλητές, οι οποίες 
µετρούνται ως προς δυο (ή περισσότερα) σύνολα σχεσιακών οντοτήτων. Για παράδειγµα, θα 
µπορούσαµε να µελετήσουµε δράστες, οι οποίοι ανήκουν σε δυο διακριτά σύνολα, όπως, π.χ., το ένα 
σύνολο δραστών να αποτελείται από επιχειρήσεις και το δεύτερο σύνολο από µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς. Τότε, θα µας ενδιέφερε να µελετήσουµε τις οικονοµικές ροές από τις επιχειρήσεις 
στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, οι οποίες θα αποτελούσαν τη σχέση στο κοινωνικό δίκτυο 
των δυο αυτών κατηγοριών δραστών.  
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∆ίκτυα Υπαγωγής (Affiliation Network).  Στη θεωρία των κοινωνικών δικτύων, ένας ειδικός τύπος 
δικτύου δυο κατηγοριών είναι το δίκτυο υπαγωγής (affiliation network), στο οποίο υπάρχουν µεν δυο 
σύνολα (κατηγορίες) δοµικών οντοτήτων, αλλά η µια µόνο από αυτές είναι σύνολο δραστών, ενώ η 
δεύτερη δοµική οντότητα αποτελείται από ένα διακριτό σύνολο ταξινοµήσεων σε υπο-κατηγορίες, 
στις οποίες το σύνολο των δραστών υπάγεται (ανήκει). Συνήθως, η δεύτερη δοµική οντότητα φέρνει 
την ονοµασία ‘γεγονότα’ ή ‘οµάδες.’ Με άλλα λόγια, τα δικτυακά δεδοµένα ενός δικτύου υπαγωγής 
είναι αφενός δράστες κι αφετέρου γεγονότα/οµάδες, µε την έννοια ότι κάποιοι από τους δράστες 
συµµετέχουν σε κάποια από τα γεγονότα/οµάδες κι αυτό ορίζει τη σχέση του δικτύου. Να 
παρατηρήσουµε ότι τώρα η δεύτερη δοµική οντότητα, τα γεγονότα/οµάδες, δεν ορίζονται σε ζεύγη 
(δυάδες) δραστών, αλλά σε υποσύνολα (ατοµικών) δραστών. Έτσι, ένα σύνολο δραστών που 
υπάγεται σε κάποιο γεγονός/οµάδα είναι οι δράστες που συµµετέχουν στο γεγονός αυτό ή ανήκουν ή 
είναι µέλη της οµάδας αυτής.34 

1.1 Ιστός 2.0 (Web 2.0) 
 
 

1.1.1 Πώς Ξεκίνησε- Περιγραφή και Ορισµός 

Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσµιου Ιστού 
η οποία βασίζεται στην όλο και µεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου να 
µοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι µια δυναµική 
διαδικτυακή πλατφόρµα στην οποία µπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευµένες 
γνώσεις σε θέµατα υπολογιστών και δικτύων. 37 

Η φράση Web 2.0 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου µεταξύ της 
O'Reilly Media και της MediaLive International όπου προτείνονταν ιδέες για την αναβάθµιση του 
παγκόσµιου ιστού. Ο Dale Dougherty και O'Reilly VP, παρατήρησε ότι το διαδίκτυο είχε αρχίσει να 
γίνεται πολύ δηµοφιλές και σηµαντικό µέρος της καθηµερινότητας όλο και µεγαλύτερου ποσοστού 
ανθρώπων. Συνεχώς έβγαιναν νέες εφαρµογές και ιστοσελίδες οι οποίες αναγνωρίζονταν από το 
ευρύ κοινό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον οι περισσότερες εταιρείες άρχισαν να στρέφουν 
την επιχειρηµατική τους δράση στο διαδίκτυο και να προσπαθούν να φέρουν τους καταναλωτές τους 
προς αυτό το κανάλι. 37 

Έχοντας όλα αυτά ως δεδοµένα εξέτασαν το Web 2.0 ως µια δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισµένων 
στο ∆ιαδίκτυο. Χρησιµοποίησαν αυτή την φράση σαν τίτλο για µια σειρά από συνέδρια µε τον τίτλο 
Web 2.0 Summit. Τα συνέδρια αυτά συνεχίζονται και µέχρι σήµερα για να αποσαφηνιστεί ο όρος 
και να προωθηθεί η ιδέα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 37 
 
Οι βασικές αρχές που θεωρούσαν οι O'Reilly και John Battelle ότι χαρακτηρίζουν τις εφαρµογές του 
Web 2.0: 
 

1. Ο Παγκόσµιος Ιστός ως πλατφόρµα, 
2. Τα δεδοµένα ως κατευθυντήρια δύναµη, 
3. Παραγωγή αποτελεσµάτων µέσω δικτύων που δηµιουργούνται από µια "αρχιτεκτονική της 

συµµετοχής", 
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4. Καινοτοµία στην µορφή των συστηµάτων και των ιστοσελίδων που συντίθενται 
συγκεντρώνοντας χαρακτηριστικά από ανεξάρτητους προγραµµατιστές, που είναι υπεύθυνοι 
για την ανάπτυξη τους (ένα είδος ανάπτυξης "open source”), 

5.  «Ελαφρά» επιχειρησιακά πρότυπα που βασίζονται σε περιεχόµενο και υπηρεσίες, 
6. το τέλος του κύκλου υιοθέτησης λογισµικού ("the perpetual beta"), 
7. λογισµικό επάνω από το επίπεδο µιας µοναδικής συσκευής, λογισµικό µαζικής χρήσης. 36 

 

1.1.2 Οπτική Αισθητική – Τα Χαρακτηριστικό του Web 2.0 
 
Πολλές ιστοσελίδες Web 2.0 δίνουν προτεραιότητα στο οπτικό σχέδιο και την αισθητική τους , µε 
σκοπό να παρουσιάσουν στο χρήστη µια σελίδα ή εφαρµογή που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, 
αλλά είναι καλά οργανωµένη και οπτικά ελκυστική. 
 
Κάποιες κοινές τεχνικές σχεδίου είναι οι ακόλουθες: 
  

1) Μεγάλες ζωηρόχρωµες εικόνες, συχνά µε αντανακλάσεις και σκιές και άλλες τέτοιου τύπου 
λεπτοµέρειες. 

2) Κείµενο µε µεγάλους σε µέγεθος χαρακτήρες (ειδικά σε σύγκριση µε την έµφαση στο πολύ 
µικρό κείµενο παλιότερα). 

3) ∆ιαγώνια συρταρωτά Backgrounds. 
4) Φανταχτερά τρισδιάστατα στοιχεία. 
5) Τυχαία υπογεγραµµένα και τονισµένα κύρια σηµεία στο κείµενο. 36 

 

Όπως έχει αναφερθεί το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισµένης πλατφόρµας ενός υπολογιστή. 
Ο χρήστης θα µπορεί να δρα στον Παγκόσµιο Ιστό όπως δρούσε µέχρι τώρα στον υπολογιστή του. 
Οι πιο ειδικοί µιλούν για έναν νέο τρόπο σχεδίασης των ιστοσελίδων ο οποίος θα βασίζεται στην 
διάδραση του χρήστη. Θα επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο 
και να παρέµβει στο περιεχόµενό της. Χαρακτηριστικές εφαρµογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά 
µέσα (social media), τα wiki και τα blog. Πολλές από τις εντολές διάδρασης που χαρακτηρίζουν την 
λειτουργία του Web 2.0 µας είναι ήδη γνωστές από διάφορες ιστοσελίδες social media όπως το 
facebook ή το youtube για παράδειγµα. Τέτοιες εκφράσεις είναι η αναζήτηση (search), το tag, η 
παράθεση links ή το authoring όπως λειτουργεί σε πολλά wiki όπου οι χρήστες µπορούν να 
δηµιουργήσουν άρθρα αλλά και να ανανεώσουν ή να διαγράψουν ήδη υπάρχοντα. 37 

Το Web 2.0 χαρακτηρίζεται από τα εξής: 
 
The Read/Write Web: Το διαδίκτυο είναι πλέον µέσο, όπου οι άνθρωποι είναι και αναγνώστες και 
συγγραφείς. Ο κύριος καταλύτης για αυτό είναι το κοινωνικό λογισµικό (social software), 
επιτρέποντας την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων. 
 
To Internet ως πλατφόρµα: Το ∆ιαδίκτυο παρουσιάζεται ως πλατφόρµα προγραµµατισµού επάνω 
στην οποία οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη δηµιουργούν τις εφαρµογές λογισµικού. Ο κύριος 
καταλύτης για αυτό είναι τα Application Programming Interfaces (οι διεπαφές προγραµµατισµού 
εφαρµογών), ή APIs, επιτρέποντας την επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων εφαρµογών 
λογισµικού. 
 
Είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί, εντούτοις, ότι " το Web 2.0" δεν είναι τίποτα άλλο από το 
εξελισσόµενο Web όπως υπάρχει σήµερα. Είναι το ∆ιαδίκτυο που όλοι µας γνωρίζουµε. Αλλά τα 
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προβλήµατα, τα ζητήµατα, και οι τεχνολογίες που εξετάζουµε είναι από πολλές απόψεις 
διαφορετικά, και έτσι η χρησιµοποίηση του όρου " Web 2.0" είναι µια αναγνώριση ότι το Internet 
είναι σε µια κατάσταση συνεχούς εξέλιξης και αλλαγής, και ότι µεταβαίνουµε σε µια νέα εποχή, την 
εποχή της συνεργασίας µέσω ∆ιαδικτύου. 36 
 

1.1.3 Κριτική που Ασκείται στο Web 2.0 

Το ακριβές νόηµά του όρου παραµένει ανοιχτό προς αντιπαράθεση, και µερικοί ειδικοί, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Τιµ Μπέρνερς Λι, έχουν αµφισβητήσει εάν ο όρος έχει κάποιο 
πραγµατικό νόηµα. 37 

Ο όρος Web 2.0 µπορεί να σηµάνει ριζικά διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Για 
παράδειγµα, πολλοί άνθρωποι που υποστηρίζουν το Web 2.0 και το προωθούν σαν εξέλιξη του 
∆ιαδικτύου, µιλούν για το καλοσχηµατισµένο, επικυρωµένο HTML, εντούτοις, πολλές σελίδες δεν 
εµµένουν πραγµατικά σε αυτά τα πρότυπα. Πολλά άτοµα θα µιλήσουν επίσης για τους ιστοχώρους 
που είναι απλά και εύκολα προσιτοί, αφού σχεδιάζοντας µια ιστοσελίδα, έτσι ώστε τα θεµελιώδη 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατά της να είναι ακόµα χρησιµοποιήσιµα από τα άτοµα που έχουν 
πρόσβαση σε αυτή µε λογισµικό που δεν υποστηρίζει κάθε τεχνολογία που υιοθετείται από την 
σελίδα, κάνει εύκολη και απλή την πρόσβαση. 

Πολλές από τις ιδέες του Web 2.0 έχουν υιοθετηθεί στα δικτυωµένα συστήµατα που ήταν στο 
προσκήνιο πολύ προτού αναπτυχθεί ο όρος. Παραδείγµατος χάριν, το Amazon.com επιτρέπει στους 
χρήστες να γράψουν τις κριτικές τους και τους καταναλωτικούς οδηγούς από την έναρξή του, σε µια 
µορφή self-publishing.  

Αντιθέτως, όταν πιστοποιείται ένας ιστοχώρος ως Web 2.0 για τη χρήση κάποιου τετριµµένου 
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος όπως τα blogs ή τα gradient boxes, είναι γενικά περισσότερο µια 
προσπάθεια αυτοπροώθησης από µια πραγµατική υποστήριξη των ιδεών που προσπαθεί να 
προωθήσει το Web 2.036 

Μεταξύ άλλων έχει κατηγορηθεί ότι αποτελεί εφεύρεση του µάρκετινγκ. Αναφέρεται σαν 
επιχείρηµα πως οι τεχνολογίες που είναι σε χρήση στο Ίντερνετ αναβαθµίζονται συνεχώς και η 
προηγούµενη µέρα πριν το Web 2.0 δεν απείχε πολύ. Επίσης µε την ίδια λογική, µερικοί µήνες µετά 
την χρήση ενός υποτιθέµενου Web 2.0, το Web 2.1 θα εµφανιζόταν. Είναι όµως αδύνατο να 
εκφραστεί η τεχνολογική ιδιότητα του ίντερνετ ακριβώς µε έναν αριθµό µιας και το αµάλγαµα 
τεχνολογιών που είναι αυτή τη στιγµή σε χρήση στο ίντερνετ είναι αχανώς πολυσύνθετο. 
Επιπροσθέτως, λειτουργίες όπως επικοινωνία µε τον χρήστη υπήρχαν πριν πολλά χρόνια, όπως η 
χρήση σελίδων χρήστη (home pages), τα φόρα, τα chat (IRC) και πολλά άλλα. Αυτό που µπορεί να 
ειπωθεί ότι άλλαξε είναι η ευκολία χρήσης, κάτι αναµενόµενο. 37 

1.2 Κοινωνικά ∆ίκτυα 
 

Τι είναι όµως τα κοινωνικά δίκτυα; Τυπικά, µπορούµε να ορίσουµε το κοινωνικό δίκτυο ως «µια 
κοινωνική δοµή αποτελούµενη από κόµβους (συνήθως άτοµα ή επιχειρήσεις) οι οποίοι συνδέονται 
µεταξύ τους µε έναν ή περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης, όπως αξίες, οράµατα, ιδέες, 
οικονοµικές συναλλαγές, φιλία, συγγένεια, αντιπάθεια, συγκρούσεις ή επιγραµµικές (web) επαφές» 
(Παπαηλιού, 2007). Αντίστοιχα οι πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να οριστούν ως 
«διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε άτοµα: 
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1) Να δηµιουργον ένα δηµόσιο ή ηµι-δηµόσιο προφίλ µέσα σε ένα περιορισµένο σύστηµα,  
2) Να δηµοσιοποιούν µια λίστα άλλων χρηστών µε τους οποίους µοιράζονται µια 

επαφή/σχέση και  
3) Να βλέπουν και να διαµοιράζονται τις λίστες των επαφών/σχέσεών τους και αυτές που 

δηµιουργούνται από άλλους µέσα στο σύστηµα». 
 

Προχωρώντας ένα βήµα ακόµα, παρατηρούµε ότι «στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα αυτό που τελικά 
κοινωνούµε – µοιραζόµαστε δεν είναι τίποτε άλλο από τα ίδια τα κοινωνικά µας δίκτυα». 
 
Η δηµοτικότητα των κοινωνικών δικτύων στην σηµερινή πραγµατικότητα τόσο σε διεθνές όσο και 
σε ελληνικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η έµφυτη ανάγκη επικοινωνίας του ατόµου µε τους 
οµοίους του, έχει βρει διέξοδο στην σύγχρονη ηλεκτρονική κοινωνία µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, 
που αποτελούν πλέον µέρος µιας πραγµατικότητας που θα φάνταζε απίθανη πριν από κάποια χρόνια. 
Και η ανάπτυξη αυτών των δικτύων µεγαλώνει µέρα µε την µέρα, ακολουθώντας τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία: οι ενεργοί χρήστες στο Facebook έχουν ξεπεράσει τα 400 
εκατοµµύρια (για την Ελλάδα το νούµερο πλησιάζει το 1 εκατοµµύριο), ενώ σύµφωνα µε µελέτη 
(Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Μάιος 2010) το ένα στα δύο παιδιά ηλικίας 8-
15 ετών έχει λογαριασµό σε µια από τις δηµοφιλής ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (όπως hi5, 
Facebook, MySpace, κ.τ.λ.). 
 
Τα κοινωνικά δίκτυα µπορούν και έχουν επίδραση στο σύγχρονο σχολείο σε πολλά επίπεδα. Στη 
συνέχεια εξετάζουµε την επίδραση αυτή, τόσο σε σχέση µε τον µαθητή όσο και µε τον 
εκπαιδευτικό.12 
 
 

1.2.1 Ιστορική Εξέλιξη κι Ανάπτυξη των Ιστοχώρων Κοινωνικής 
∆ικτύωσης στον Παγκόσµιο Ιστό 
 
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη του φαινοµένου 
των Κοινωνικών ∆ικτύων, από την απαρχή της εµφάνισής τους στη διαδικτυακή αρένα το 1994. Οι 
πρώτες υβριδικές Ιστοσελίδες Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Tripod, Theglobe.com, Geocities) στόχευαν 
στην υποστήριξη διάδρασης των χρηστών τους µέσω chat rooms κι ατοµικών ιστοσελίδων στις 
οποίες µπορούσαν να δηµοσιεύσουν και να µοιραστούν προσωπικές σκέψεις, ιδέες και πληροφορίες. 
Μάλιστα οι καταχωρήσεις σε αυτές τις ατοµικές ιστοσελίδες βασίζονταν σε χρήση εργαλείων 
δηµοσίευσης στον Παγκόσµιο Ιστό, γεγονός που αποτέλεσε τον προάγγελο τον Ιστολογίων (blogs). 
 
Σε µια επέκταση των µέχρι τότε πρακτικών, νέοι Ιστοχώροι Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
(Classmates.com, SixDegrees.com) έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση στη δικτύωση των χρηστών τους 
χρησιµοποιώντας τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους. Πλέον ο κάθε 
συµµετέχοντας στην υπηρεσία είχε την δυνατότητα να καθορίσει ένα προσωπικό «προφίλ» καθώς 
και µια «λίστα φίλων» µε τους οποίους µπορούσε να ανταλλάσσει άµεσα µηνύµατα. Οι υπηρεσίες 
αυτές για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν στον καινοτοµικό ιστοχώρο SixDegrees.com το 1997, ο 
οποίος όµως δε κατάφερε να επιζήσει και τρία χρόνια αργότερα διέκοψε τη δραστηριότητά του. 
 
Παράλληλα µε την πρώτη ενοποιηµένη προσπάθεια Υπηρεσίας Κοινωνικής ∆ικτύωσης και µεταξύ 
του 1999 και 2001, αναπτύχθηκαν δύο διαφοροποιηµένες υπηρεσίες που βασίζοντας σε δεσµούς 
εµπιστοσύνης: α) µεταξύ καταναλωτών σχετικά µε προϊόντα (Epinions.com), και β) µεταξύ φίλων 
(Friendster.com) αντίστοιχα. Οι καινοτοµίες που προσέφεραν συµπεριελάµβαναν µεταξύ άλλων την 



 
10 

 

προβολή των δεσµών φιλίας µεταξύ των χρηστών, ενώ παράλληλα υποστήριζαν λειτουργίες 
διαχείρισης περιεχοµένου και διασυνδέσεων µε τρίτους χρήστες. 
 
Λίγα χρόνια αργότερα και µεταξύ 2002 και 2004, εµφανίστηκαν τρεις Ιστοχώροι Κοινωνικής 
∆ικτύωσης (Friendster.com, MySpace, Bebo) που έκτοτε αποτέλεσαν τη δηµοφιλέστερη περίπτωση 
τέτοιου είδους υπηρεσιών. Αυτά στάθηκαν και αφορµή να καταστούν προσφιλείς οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής ∆ικτύωσης στη µαζική πλειοψηφία των διαδικτυακών χρηστών, σε βαθµό που 
κατάφεραν να ξεπεράσουν σε επισκεψιµότητα (MySpace) ακόµα και την Ιστοσελίδα της µηχανής 
αναζήτησης της Google. 
 
Η εικόνα των πραγµάτων διαφοροποιήθηκε σηµαντικά το 2006, όταν µια νέα υπηρεσία, το Facebook 
–που αρχικά προσανατολίζονταν στην Αµερικάνικη κολεγιακή κοινότητα- απευθύνθηκε στο σύνολο 
των διαδικτυακών χρηστών ελεύθερα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ενσωµάτωσης add-on 
εφαρµογών που είχαν αναπτυχθεί από τρίτους εκτός της υπηρεσίας. Παράλληλα, η υπηρεσία παρείχε 
τη δυνατότητα σχηµατισµού ατοµικών κοινωνικών δικτύων, διασυνδέοντας έτσι πέρα από χρήστες 
και Κοινωνικά ∆ίκτυα µεταξύ τους. Από το σηµείο αυτό κι έπειτα, οι Ιστοχώροι Κοινωνικής 
∆ικτύωσης καθίστανται οι ταχύτερα και µαζικότερα αναπτυσσόµενες ιστοσελίδες στον Παγκόσµιο 
Ιστό, χωρίς να γνωρίζουν γεωγραφικά σύνορα. 15 
 

1.2.2 Κοινωνική ∆ικτύωση: οι Κοινωνικές ∆ιαστάσεις κι οι Αριθµοί 
 
∆εδοµένων των διαστάσεων που έχουν λάβει οι Ιστοχώροι Κοινωνικής ∆ικτύωσης, απασχόλησαν κι 
εξακολουθούν να απασχολούν την επιστηµονική κι ακαδηµαϊκή κοινότητα ανά τον κόσµο, 
αναφορικά µε τον κοινωνικό αντίκτυπο των υπηρεσιών αυτών. Ανάµεσα σε άλλα θέµατα που 
µελετώνται, θίγονται ζητήµατα Ταυτότητας, Ιδιωτικότητας (Boyd 2007), Ηλεκτρονικής Μάθησης, 
Κοινωνικού Κεφαλαίου (Donath 2004, Boyd 2007, Ellison et al. 2007) κι Εφηβικής Ηλικίας (Boyd 
2007). 
 
Η διείσδυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής ∆ικτύωσης όµως, δε σταµατά σε ατοµικό επίπεδο. 
Επεκτείνεται προς την ενίσχυση του «Κοινού Καλού» (Social Good). Έτσι αποκοµµένοι µέχρι 
πρότινος οργανισµοί κοινωνικού κι επιχειρηµατικού χαρακτήρα, χωρίς δυνατότητες διασύνδεσης µε 
το ευρύ κοινό, αποκτούν θέση στον Παγκόσµιο Ιστό και δυνατότητα επαφής µε τους 
ενδιαφερόµενους χρήστες. Επεκτείνοντας τις κοινωνικές διαστάσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
∆ικτύωσης, αναφέρεται η προστιθέµενη αξία στη διαδικασία της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης 
λόγω ακριβώς της ενδυνάµωσης της διάδρασης «διδάσκοντα-διδασκόµενου» και της ενίσχυσης του 
ενδιαφέροντος του εκπαιδευόµενου για µάθηση µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Και στο 
επιχειρησιακό περιβάλλον όµως, οι Ιστοχώροι Κοινωνικής ∆ικτύωσης λειτουργώντας ως κανάλια 
αµφίδροµης επικοινωνίας, εµπλουτίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από πλευράς των 
επιχειρησιακών στελεχών, ενώ καθίστανται ικανά µέσα διαφήµισης, σφυγµοµέτρησης κι 
επικοινωνίας µε το καταναλωτικό κοινό. 
 
Όµως η ενίσχυση της οικειότητας τόσο µε τη χρήση αυτών των υπηρεσιών όσο και µεταξύ των 
ανθρώπων που τις χρησιµοποιούν δεν επιφέρει πάντα θετικά αποτελέσµατα. Μεταξύ άλλων 
χαλαρώνουν ή και συρρικνώνονται τα βασικά στοιχεία σεβασµού που θα πρέπει να διακρίνουν 
οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα, ενώ πολλές φορές εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις καταλήγουν σε 
αναποτελεσµατικότητα της εργασίας τους λόγω προσκόλλησης σε Ιστοσελίδες Κοινωνικής 
∆ικτύωσης. Ταυτοχρόνως, ανακύπτουν σηµαντικοί προβληµατισµοί σχετικά µε την αποξένωση των 
ανθρώπων, καθώς η φυσική επικοινωνία δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική, 
σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. 
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Ίσως τελικά, το κυρίαρχο ζήτηµα που απασχολεί τόσο τους χρήστες όσο και τους χειριστές των 
Ιστοχώρων Κοινωνικής ∆ικτύωσης είναι αυτό της Ιδιωτικότητας κι Ασφάλειας (Security). Η σχετική 
ανησυχία έγκειται στο ενδεχόµενο του να καταχωρείται και να δηµοσιεύεται µεγάλος όγκος 
προσωπικών πληροφοριών για κάθε χρήστη. Προς αυτή την κατεύθυνση πάντως, τουλάχιστον οι 
µεγαλύτεροι από τους Ιστοχώρους Κοινωνικής ∆ικτύωσης, λειτουργούν βάσει Νοµικών Ρητρών και 
∆εσµεύσεων, τις οποίες αποδέχεται ο χρήστης προκειµένου να κάνει χρήση της υπηρεσίας. Οι 
χρήστες µάλιστα µπορούν µε τη σειρά τους, µέσω µιας σειράς ειδικών ρυθµίσεων (Privacy Settings), 
να καθορίσουν ειδικούς κωδικούς ασφαλείας, και να περιορίσουν τον αριθµό των τρίτων που 
µπορούν να έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασµό και στις δηµοσιευόµενες εκεί 
πληροφορίες. 
 
Άλλα ζητήµατα που προκαλούν προβληµατισµό, σχετίζονται µε απρεπή χρήση Ιστοχώρων 
Κοινωνικής ∆ικτύωσης, είτε µέσω υιοθέτησης µη πραγµατικού προφίλ και προσπάθεια επιβλαβών 
ενεργειών εναντίον τρίτων, είτε µέσω λανθασµένης χρήσης από ανηλίκους που πιθανώς απειλούνται 
πρωτίστως από την πιθανότητα σεξουαλικής παρενόχλησης. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί η θετική 
αξιοποίηση των Ιστοχώρων Κοινωνικής ∆ικτύωσης για το κοινό καλό, όπως σε περιπτώσεις 
ουσιαστικής συµβολής στην διεξαγωγή εγκληµατολογικών ερευνών µε συντονισµό των εκάστοτε 
αρµόδιων αρχών και την ενεργή συµµετοχή και ανταπόκριση των κατά τόπους χρηστών. 
 
Από αριθµητική πλευράς, αν κι οι Ιστοχώροι Κοινωνικής ∆ικτύωσης διανύουν τα πρώτα έτη 
διαδικτυακής ζωής (θεωρώντας ως χρονικό ορόσηµο το 2004), παρατηρείται µια ολοένα 
αυξανόµενη τάση για δηµιουργία νέων ιστοσελίδων που υποστηρίζουν σχετικές υπηρεσίες. Αν και 
µέχρι στιγµής δεν υπάρχουν επίσηµες κι οργανωµένες προσπάθειες αποτίµησης της τρέχουσας 
κατάστασης αναφορικά µε το συνολικό αριθµό τέτοιων ιστοχώρων, η κοινή συνισταµένη αναφέρει 
περισσότερους από 200 Ιστοχώρους Κοινωνικής ∆ικτύωσης, χωρίς ωστόσο να συµπεριλαµβάνονται 
περιπτώσεις καθετοποιηµένων ή εξεζητηµένων συστηµάτων που δραστηριοποιούνται σε 
συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές. 
 
Συζητώντας για την απήχηση των Ιστοχώρων Κοινωνικής ∆ικτύωσης στους διαδικτυακούς χρήστες 
ανά τον κόσµο, σηµειώνεται ότι υπάρχουν Ιστοχώροι µε περισσότερους από 253.145.400 χρήστες, 
ενώ στην κατάταξη των κορυφαίων ιστοσελίδων στον Παγκόσµιο Ιστό (σύµφωνα µε έρευνα της 
Alexa.com), τις έξι από τις πρώτες 10 θέσεις τις καταλαµβάνουν Ιστοχώροι Κοινωνικής ∆ικτύωσης, 
ενώ τις υπόλοιπες τέσσερις Μηχανές Αναζήτησης.15 
 

1.2.3 Η Κοινωνική ∆ικτύωση ως Κυρίαρχη Φιλοσοφία του Νέου 
Παγκόσµιου Ιστού 
 
Η Νέα µορφή του Παγκόσµιου Ιστού 2.0, όπως αυτή περιγράφηκε νωρίτερα, θέτει το χρήστη στο 
επίκεντρο και την Κοινωνική ∆ικτύωση αναπόσπαστο τµήµα. Στην προσπάθεια αυτή εντοπίζονται οι 
παρακάτω βασικές αρχές: 
 

1) Έµφαση στο περιεχόµενο, που µάλιστα καθορίζεται, ελέγχεται και διαµορφώνεται από τη 
συµµετοχή των χρηστών 

2) Ενεργός συµµετοχή, διαδραστικότητα και επικοινωνία των χρηστών  
3) Έµφαση στον χρήστη, σαν άνθρωπο, σαν άτοµο που µέσω της συνεργατικότητάς του µε 

άλλους χρήστες διευρύνει και προσθέτει αξία στον Παγκόσµιο Ιστό. 
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Στην προσπάθεια αυτή καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν οι πληροφορίες που είναι διάχυτα 
διαθέσιµες στον Παγκόσµιο Ιστό, και ειδικότερα το νόηµα, η σηµειολογία, η σηµασιολογία πιο απλά 
της πληροφορίας, που αποτελεί ουσιαστικό «εργαλείο» οργάνωσης και διαχείρισης της άναρχης κι 
αδόµητης γνώσης. Αν συνδυαστικά µε τα παραπάνω θυµηθεί κανείς την κατεύθυνση που 
προσέδωσε ο Tim Berners- Lee στην ανάπτυξη του Σηµασιολογικού Ιστού, όταν έκανε αναφορά σε 
έναν Ιστό στον οποίο «θα καθίσταται δυνατή η κατανόηση κι ικανοποίηση από πλευράς του, των 
αιτηµάτων που θέτουν οι χρήστες και οι σχετικές µηχανές για τη διαχείριση των πληροφοριών που 
παρέχει», τότε είναι λογική η διασύνδεση της φιλοσοφίας του «Web για Όλους, Παντού και για 
Πάντα» µε επικέντρωση στην ισχυροποίηση των Κοινωνικών ∆ικτύων. 
 
Η συµπληρωµατικότητα της σχέσης µεταξύ Κοινωνικών ∆ικτύων και ∆ιαδικτύου εκτός από 
δεδοµένη, τα τελευταία χρόνια – µε την εµφάνιση αυτού που ονοµάστηκε Web 2.0 – έχει αρχίσει να 
διαµορφώνεται κι ως πολλαπλασιαστική. Με την έννοια της πολλαπλασιαστικότητας γίνεται 
ουσιαστικά αναφορά στη προστιθέµενη αξία που επιφέρουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
στο ∆ιαδίκτυο κι αντίστροφα. Ίσως περισσότερο εύστοχα, οι Chad Meredith Hurley και Jay Steven 
Adelson εκφράζουν το όραµά τους για µια «αλλαγή στον κόσµο µέσω της δικτυακής ενδυνάµωσης 
των δυνατοτήτων των ανθρώπων». Αναφερόµενοι στο φαινόµενο του Web 2.0, οι δηµιουργοί των 
υπηρεσιών Digg και YouTube, σηµειώνουν χαρακτηριστικά «το ∆ιαδίκτυο τελικώς δε στοχεύει 
παρά στη διασύνδεση των ανθρώπων µεταξύ τους ή στη διασύνδεση των ανθρώπων µε την 
πληροφορία». 
 
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), στιγµιαίας ανταλλαγής µηνυµάτων (instant 
messaging) κι ευρύτερα το ∆ιαδίκτυο στο σύνολό του, συµβάλλουν ουσιαστικά όχι µόνο στη 
διατήρηση αλλά και στην ανάπτυξη των Κοινωνικών ∆ικτύων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Παγκόσµια 
διαθέσιµη πληροφορία γίνεται εύκολα προσβάσιµη σε όλους τους χρήστες ανά τον κόσµο, εύκολα 
και γρήγορα. Πάντως διευκρινίζεται ότι προς αυτή τη κατεύθυνση δεν δραστηριοποιούνται µόνο οι 
Ιστοχώροι Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Social Networking Sites), αλλά κι οι Ιστοχώροι ∆ιαµοίρασης 
Πολυµεσικών Αρχείων (Social Media Sharing Sites) Φωτογραφιών και Βίντεο, οι Ιστοσελίδες 
Κοινωνικών ∆ιαδικτυακών Σελιδοδεικτών (Social Bookmarking Sites) αλλά και τα Μουσικά 
Κοινωνικά ∆ίκτυα (Social Music Networks). Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος της Τεχνολογίας στην 
ανάπτυξη του Σηµασιολογικού Ιστού και στη µετάβαση στην εποχή των Κοινωνικών ∆ικτύων είναι 
καταλυτικός. Άλλωστε, ακόµα κι οι «µεγάλες ιδέες» που κρύβονται πίσω από την ανάπτυξη του 
Web 2.0 σχετίζονται ακριβώς µε ένα διαδίκτυο που παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε ο χρήστης 
να κατέχει κυρίαρχο ρόλο. Κατά τον Andersen το Web 2.0 στοχεύει «στην παραγωγή περιεχοµένου 
από τους χρήστες, στην άµβλυνση της δύναµης της µάζας και στην πρόταξη της ατοµικότητας των 
χρηστών και εν τέλει στην ανάπτυξη ενός δικτύου δοµηµένου αρχιτεκτονικά πάνω στο 
χαρακτηριστικό της συµµετοχής». 15 
 

1.2.4 Τα Κοινωνικά ∆ίκτυα στην Ελληνική Πραγµατικότητα 
 
Τα Κοινωνικά ∆ίκτυα γνωρίζουν τεράστια απήχηση στην Ελληνική πραγµατικότητα κι αποτελούν 
κυρίαρχη συνήθεια µεγάλου ποσοστού των Ελλήνων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 63% των 
χρηστών του διαδικτύου έχει δηµιουργήσει προφίλ σε κάποια Υπηρεσία Κοινωνικής ∆ικτύωσης, 
ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι µόλις 45%. Το υψηλό αυτό ποσοστό φέρνει την 
Ελλάδα στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά, µετά τη ∆ανία και τη Νορβηγία. Το 33% των Ελλήνων 
µάλιστα, ανανεώνει το προφίλ του καθηµερινά (ευρωπαϊκός µέσος όρος 15%), ενώ το 37% 
παρακολουθεί το προφίλ των φίλων του καθηµερινά (ευρωπαϊκός µέσος όρος 19%). 
 



 
13 

 

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα συνηθειών της InSites 
Consulting σε συνεργασία µε την IAB Europe (Interactive Advertising Bureau – Οργανισµός 
∆ιαδραστικής Επικοινωνίας). Η έρευνα αναδεικνύει το προφίλ ενός ιδιαίτερα ενεργού, κοινωνικού 
και συνειδητοποιηµένου Έλληνα χρήστη. Το 66% µπαίνει στο ∆ιαδίκτυο καθηµερινά, ενώ το 24% 
είναι ενεργά συνδεδεµένο για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Όσον αφορά το Mobile Web, το 
19% των Ελλήνων χρηστών φέρεται να έχει στην κατοχή του «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (iPhone, 
Blackberry κ.λπ.) µε συνδροµή σε υπηρεσία πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µέσω κινητής συσκευής. 
 
Αντιστοίχως αυξηµένα είναι και τα ποσοστά των Ελλήνων που πραγµατοποιούν online αγορές. 
Σηµειώνονται µάλιστα 7 κατά µέσο όρο αγορές τον τελευταίο χρόνο, έναντι 10 των Βρετανών που 
βρίσκονται στη πρώτη θέση. Το 60% δηλώνει πως η πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο θα ήταν πιο 
ευχάριστη, αν οι διαφηµίσεις ήταν περισσότερο προσαρµοσµένες στο προφίλ του, ενώ παράλληλα 
είναι θετικά κείµενο στο να δεχθεί επικοινωνία από εταιρείες στις οποίες είναι ήδη πελάτης. Τα 
στοιχεία που βρίσκει πλέον ελκυστικά ο Έλληνας σε µια online διαφήµιση είναι η εξυπνάδα κι η 
δηµιουργικότητα του µηνύµατος, ιδιαίτερα αν εµπλουτίζεται µε πολυµεσικά αρχεία (ήχος και 
βίντεο). Το 59% µάλιστα δηλώνει πως δεν ενοχλείται από διαφηµίσεις σε Υπηρεσίες Κοινωνικής 
∆ικτύωσης (ευρωπαϊκός µέσος όρος: 32%), ενώ το 37% δεν διαφωνεί µε τη χρήση στοιχείων του για 
σωστότερη στόχευση (targeting) των διαφηµίσεων. 

 

Η έρευνα αναδεικνύει το προφίλ ενός ιδιαίτερα ενεργού, κοινωνικού και συνειδητοποιηµένου 
Έλληνα χρήστη. Το 66% µπαίνει στο διαδίκτυο καθηµερινά (ευρωπαϊκός µέσος όρος: 53%), ενώ το 
24% είναι ενεργά συνδεδεµένο για περισσότερες από τέσσερις ώρες. (ευρωπαϊκός µ.ο. 17%). 

Το 19% των Ελλήνων χρηστών εµφανίζεται να έχει στην κατοχή του «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο 
(iPhone, Blackberry κ.λπ.) και να έχει συνδροµή σε υπηρεσία πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µέσω 
κινητού (ευρωπαϊκός µ.ο. 15%). Το 54% ελέγχει το e-mail του καθηµερινά (ευρωπαϊκός µ.ο. 37%).30 
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1.2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν την ∆ηµιουργία/ Επιτυχία ενός ∆ικτύου 
 

Οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία ενός δικτύου είναι:  

1) Η επικοινωνία. Στο παρελθόν η επικοινωνία απαιτούσε την φυσική επαφή. Τη σηµερινή 
εποχή η επικοινωνία µπορεί να εξασφαλιστεί επιτυχώς µέσω τεχνολογίες, emails, Internet, 
chat, bloggs. Η επικοινωνία θα πρέπει να συµπληρώνεται µε συναντήσεις.  

2) Κοινά χαρακτηριστικά. Τα µέλη ενός δικτύου θα πρέπει να µοιράζονται κοινά 
χαρακτηριστικά, ιδεώδη, ενδιαφέροντα.  

3) Προσφορά του δικτύου. Το δίκτυο θα πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο και να προβάλλεται 
η θετική επίδρασή του στα µέλη του δικτύου.  

4) ∆οµή. Το δίκτυο θα πρέπει να έχει µια ξεκάθαρη και διακριτή για τα µέλη του δοµή. Όταν 
καθίσταται απαραίτητο το δίκτυο θα περιλαµβάνει υπό-δίκτυα (µέλη µε πιο έντονα κοινά 
χαρακτηριστικά που όµως συνεχίζουν να περιλαµβάνονται στο ευρύτερο δίκτυο.)  

5) Υπεύθυνος του δικτύου. Η καλή λειτουργία των δικτύων εξαρτάται από τους διακριτούς 
ρόλους που έχουν τα µέλη του. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο ρόλος του συντονιστή/υπεύθυνο του 
δικτύου που θα αναλάβει την οµαλότητα και αµεσότητα της επικοινωνίας των µελών του 
δικτύου, θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης των δραστηριοτήτων του δικτύου.  

6) Οι στόχοι, δραστηριότητες του δικτύου θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα διερεύνησης των 
ενδιαφερόντων των µελών του δικτύου και όχι εξωγενώς επιβαλλόµενοι. 7 

 
 

1.2.6 Σε Σχέση µε το Μαθητή 
 
Οι σηµερινοί νέοι µεγαλώνουν χρησιµοποιώντας όλο και περισσότερο στην καθηµερινή τους ζωή τις 
νέες τεχνολογίες. Όπως αναδεικνύει και η σχετική έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας, «Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών 8-15 ετών χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (85%). Ο υπολογιστής χρησιµοποιείται τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα από 9 στα 
10 παιδιά (96%), ενώ τα µισά από αυτά (54%) τον χρησιµοποιούν σε καθηµερινή ή σχεδόν 
καθηµερινή βάση. Η συχνότητα χρήσης του υπολογιστή µεγαλώνει µε την ηλικία» (Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Μάιος 2009). Αντίστοιχες (και πιο εξειδικευµένες) έρευνες σε 
άλλες χώρες, που έγιναν σε παιδιά ηλικίας 9-17 ετών, δείχνουν τα τελευταία ξοδεύουν περίπου 9 
ώρες την εβδοµάδα σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, χρόνος ανάλογος περίπου αυτού που διαθέτουν 
για να δουν τηλεόραση (10 ώρες την εβδοµάδα) (NSBA, 2007). Στην συγκεκριµένη έρευνα, αυτό 
που εντοπίζεται είναι ότι οι νέοι – µαθητές δεν είναι απλά «παθητικοί» καταναλωτές στις ώρες που 
αφιερώνουν στα δίκτυα αυτά (αντίθετα µε την τηλεόραση). Σε αντίθεση, πέρα από την απλή 
επικοινωνία, πολλοί µαθητές συµµετέχουν σε ιδιαίτερα δηµιουργικές εργασίες µετατρεπόµενοι έτσι 
σε τολµηρούς αντικοµφορµιστές µε υψηλούς στόχους. 
 
Παρότι λοιπόν φαίνεται ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων είναι πλέον δεδοµένη (και διαδεδοµένη) 
στη καθηµερινότητα των νέων εκτός του χώρου των σχολείων, τα περισσότερα σχολεία στη σχετική 
έρευνα της NSBA (2007) είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, αν όχι αντίθετα, µε τη χρήση τους. Έτσι, 
περίπου 9 στα 10 σχολεία, απαιτούν την ενυπόγραφη συµφωνία (του γονέα ή του µαθητή) σε κάποιο 
είδος «κανόνων χρήσης του διαδικτύου». Τα 8 στα 10 σχολεία έχουν θεσπίσει κανόνες που 
απαγορεύουν την ηλεκτρονική συζήτηση (online chatting) και το instant messaging. Επιπλέον 6 στα 
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10 έχουν κανόνες ενάντια στην συµµετοχή σε φόρουµ, αλλά και στη αποστολή και λήψη 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail) µέσα στο σχολείο. Τέλος 5 στα 10 σχολεία, απαγορεύουν ειδικά 
τη χρήση κοινωνικών δικτύων. 
 
Ως αποτέλεσµα έχουµε το παράδοξο γεγονός, ότι ενώ µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών απαιτούν την 
χρήση του διαδικτύου για τις εργασίες που αναθέτουν στους µαθητές τους, οι πολιτικές των 
σχολείων υπονοούν ότι οι αρµόδιοι δεν έχουν ακόµα πειστεί για την αξία των κοινωνικών δικτύων 
ως ένα χρήσιµο µέσο συνεργασίας και επικοινωνίας. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε την υπόθεση ότι η 
εµπειρία τους σε σχέση µε τα νέα αυτά τεχνολογικά µέσα είναι µάλλον περιορισµένη. Παρ’ όλα 
αυτά, είναι απαραίτητο και τα σχολεία και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστηµα, να εξετάσει 
ενδελεχώς τη νέα κατάσταση που δηµιουργείται προσαρµοζόµενο και αυτό στις νέες απαιτήσεις. 
 
Σε σχέση µε την Ελληνική πραγµατικότητα, είχαµε πρόσφατα το περιστατικό της αποβολής νεαρής 
µαθήτριας από το σχολείο της λόγω της δηµιουργίας σελίδας στο Facebook που στόχο είχε την 
διευθύντριά της. Είναι τουλάχιστον προφανές ότι πίσω από αυτή την απόφαση υπάρχει κενό όσον 
αφορά τόσο στο νοµικό καθεστώς όσο και στην κατανόηση του µέσου και την προσέγγισή του από 
τους εκπαιδευτικούς! 12 
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2.SOCIAL MEDIA 

Τα κοινωνικά µέσα (Social Media) είναι ο συνδυασµός της τεχνολογίας, της διαδικτυακής 
κοινωνικοποίησης και της πληροφορίας (κείµενο, ήχος, video και φωτογραφίες). 

Τα Social Media µπορούν και εκφράζονται µέσα από διάφορες τεχνολογικές πλατφόρµες, όπως 
αυτές των Forum, Blog, Wikis, Message Boards, Podcasts, Vlogs, Picture Sharing, Music Sharing, 
Online Gaming, κλπ. 

 

Γνωστά παραδείγµατα εφαρµογών Social Media είναι: 

• τα Social Networks (Κοινωνικά δίκτυα) όπως, για παράδειγµα το Facebook , το MySpace 
κ.ά. 

• τα Social Bookmarking sites (∆ίκτυα αποθήκευσης σελίδων ), όπως το del.icio.us, το Reddit, 
το Furl κ.ά. 

• τα News aggregation sites (∆ίκτυα συγκέντρωσης ειδήσεων), όπως το Digg, το Newsvine 
κ.ά. 

• τα References (Wikis), όπως το Wikipedia, 
• τα Music sharing (Μουσικά κοινωνικά σύνολα), όπως το Last.fm, 
• τα Photo sharing (Φωτογραφικά κοινωνικά σύνολα), όπως το Flickr και το Picasa, 
• τα Video sharing (Video κοινωνικά σύνολα), όπως το YouTube, Metacafe, Vimeo κ.ά. 
• οι Virtual reality (Κοινωνίες εικονικής πραγµατικότητας), όπως το Second Life, 
• τα Online Gaming (∆ιαδικτυακά παιχνίδια), όπως το Guild Wars ή το World of Warcraft, 
• οι πλατφόρµες Micro Blogging, σαν το Twitter, το Jaiku και το Pownce και, τέλος 
• οι Social networking aggregators (Πλατφόρµες συγκέντρωσης πληροφορίας) όπως το Plaxo, 

το FriendFeed ή το MyBloglog κ.α. 
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Βασικό χαρακτηριστικό των Social Media – στοιχείο που το διαχωρίζει από τα υπόλοιπα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης – είναι η διαδραστικότητα του κοινωνικού συνόλου. Χωρίς αυτή τη συµβολή 
των διαδικτυακών κοινωνικών µαζών δεν θα υπήρχαν τα Social Media. Ο λόγος είναι απλός: Από 
µόνη της η τεχνολογία – χωρίς τους χρήστες – είναι κενή και άχρηστη. Το κλειδί είναι οι χρήστες, 
χωρίς αυτούς δεν υπάρχει αποτέλεσµα, ούτε καν µέσο. 

Τα Social Media αναπτύσσονται µαζί µε την ανάπτυξη της σχέσης των χρηστών µε το διαδίκτυο. 
Καθηµέρινά προστίθενται νέοι χρήστες σε αυτό, µε νέες ιδέες, νέες τάσεις και νέες ανάγκες. Οι 
χρήστες αυτοί επηρρεάζονται και επηρρεάζουν µε τη σειρά τους άλλους και δηµιουργούν µε τη 
βοήθεια της τεχνολογίας ένα παλιρροιακό κύµα το οποίο µπορεί να επηρρεάσει µε τη σειρά του µια 
ολόκληρη αγορά ή βιοµηχανία. 38 

Τα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης µπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητά ως µια οµάδα νέων ειδών 
on line media τα οποία έχουν κοινά τα περισσότερα η όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Συµµετοχή (participation) : Τα κοινωνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης ενθαρρύνουν τις 
συνεισφορές και την ανάδραση για όσους ενδιαφέρονται . Καθιστούν ασαφή τα όρια µεταξύ των 
µέσων ενηµέρωσης και του κοινού. 
 
Συνεκτικότητα (connectedness) : Τα περισσότερα είδη των κοινωνικών µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης δίνουν πρωτεύοντα ρολό στη συνεκτικότητα τους κάνοντας χρήση συνδέσεων µε άλλες 
ιστοσελίδες , πόρους και ανθρώπους. 
 
Openness: Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες των µέσων ενηµέρωσης είναι ανοιχτές στη 
συµµετοχή και στην ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνουν την ψηφοφορία, τα 
σχόλια, και την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν σπάνια οποιαδήποτε εµπόδια στην πρόσβαση 
και τη χρήση του περιεχοµένου. 
 
Συνοµιλία (conversation) : Ενώ τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης είναι σχετικά µε το 
broadcasting (περιεχόµενο που µεταδίδεται η διανέµεται σε ένα ευρύ κοινό), τα κοινωνικά µέσα 
ενηµέρωσης είναι ορθότερο να θεωρηθούν ως ένας τρόπος συνοµιλίας µεταξύ δύο (two way 
conversation). 
 
Κοινότητα (community): Τα κοινωνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης επιτρέπουν στις κοινότητες να 
σχηµατίζονται γρήγορα και να επικοινωνούν µεταξύ τους αποτελεσµατικά. Οι κοινότητες µπορούν 
να έχουν κοινά συµφέροντα όπως είναι τα κοινά µουσικά ακούσµατα, κοινές πολιτικές ή αθλητικές 
πεποιθήσεις και άλλα πολλά.15 

 

2.1 Κατηγορίες Social Media 
 

Τα Social Media ‘φοριούνται’ πολύ τον τελευταίο καιρό. Facebook στα πρωινάδικα, προεκλογικά 
Twitter τα πάντα τείνουν να αποκτήσουν και µια Social persona. Για την πλάκα τους, για την 
ενηµέρωσή τους ή γιατί ‘µπορεί και να πουλάει’. 
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Τα social media είναι απόρροια αυτού που ονοµάζουµε Web 2.0, η δεύτερη γενιά του διαδικτύου 
στην οποία ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στη δηµοσίευση περιεχοµένου αλλά και στη 
διαδραστικότητα µε το δηµοσιευµένο περιεχόµενο ή άλλους χρήστες. 

 

Ας δούµε λίγο ευρύτερα τι µπορεί να περιλαµβάνει αυτός ο όρος, για να µπορέσουµε να 
κατανοήσουµε τη σηµασία του, τις προοπτικές του και τι µπορεί να µας προσφέρει:33 

 

2.1.1 Social Networks  
 

Μια εικονική διαδικτυακή κοινότητα, όπου µπορούµε να χτίσουµε το δικό µας δίκτυο από φίλους, 
συνεργάτες ή ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που προσφέρεται 
διαδραστικότητα στα µέλη από το κάθε δίκτυο, όπως email, άµεσα µηνύµατα, video κ.ά. 

Εκτός από το Facebook, υπάρχουν δεκάδες ακόµα δηµοφιλή Social Networking sites όπως 
Friendster, LinkedIn, Twitter, Hi5, orkut, Kontain και η λίστα συνεχίζεται και µεγαλώνει 
καθηµερινά. Το κάθε δίκτυο –συνήθως - προσπαθεί να διαφοροποιηθεί σε κάποιες λεπτοµέρειες και 
να προσφέρει κάποια ξεχωριστή υπηρεσία (αυτό που κάποιοι θα ονόµαζαν USP) κάνοντάς το πιο 
δηµοφιλές σε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών. 

Για παράδειγµα, το Multiply πλασάρεται ως ‘family friendly’, το MySpace δίνει µεγάλη ελευθερία 
στη δηµιουργία προφίλ κάνοντάς το περισσότερο µια προσωπική ιστοσελίδα και πάει λέγοντας. 
Αντίστοιχα, έχουν αναπτυχθεί και social networks που στοχεύουν γεωγραφικά και όχι δηµογραφικά 
όπως το StudiVZ και το Areapal. 

Κάτι ξεχωριστό, είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το Ning, το οποίο προσφέρει µια πλατφόρµα 
(που µοιάζει λειτουργικά µε αυτή του Facebook) στην οποία µπορείς να δηµιουργήσεις το δικό σου 
εξειδικευµένο social network χωρίς να απαιτείται γνώση προγραµµατισµού. 33 

2.1.2 Media Sharing 
 
∆ίκτυα στα οποία µπορούµε να δηµοσιεύσουµε και να µοιραστούµε αρχεία φωτογραφιών, video και 
audio. Το flickr είναι ο κατεξοχήν τόπος για τα φωτογραφικά άλµπουµ µας ενώ το youtube έχει γίνει 
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σχεδόν συνώνυµο στη συνείδησή µας µε τη λέξη video. Τα συγκεκριµένα δίκτυα συνήθως δίνουν τη 
δυνατότητα σε άλλες εφαρµογές να επικοινωνήσουν µαζί τους (API) µέσω διαδικτύου, µε 
αποτέλεσµα να µπορούµε εύκολα να δηµοσιεύουµε ένα video από το youtube στο facebook ή ένα 
φωτογραφικό άλµπουµ από το flickr στο blog µας. 33 

2.1.3 Social News/Bookmarking  
 

Μέσω του social bookmarking, δίνεται η δύναµη στους χρήστες να αξιολογήσουν και να µοιραστούν 
το περιεχόµενο που θεωρούν αξιόλογο ή σηµαντικό. ∆ίκτυα όπως το Delicious, Digg και Reddit µας 
δίνουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουµε κάποιο άρθρο που θεωρούµε ενδιαφέρον στα bookmarks 
µας και να το αξιολογήσουµε σε κάποιες κατηγορίες (tags), κάνοντάς το έτσι δηµοφιλέστερο και 
κατά κάποιο τρόπο παροτρύνοντας και άλλους να το διαβάσουν. 33 
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2.2 Social Networks 
 

2.2.1 Facebook 
 

 

 

Τύπος Ιδιωτικός 
Ιδρύθηκε Cambridge, 

Μασαχουσέτη  (2004 
Ιδρυτής  Mark 

Zuckerberg  
 Eduardo 

Saverin  
 Dustin 

Moskovitz  

Chris Hughes 
Αρχηγείο Palo Alto, Καλιφόρνια 

, ΗΠΑ, θα 
µεταφερθούν στο 
Menlo Park, 
Καλιφόρνια , ΗΠΑ, 
τον Ιούνιο του 2011 

Περιοχή Σε όλο τον κόσµο 
Βασικά οι άνθρωποι  Mark 

Zuckerberg ( CEO )  
 Chris Cox (VP 
του Προϊόντος)  

 Sheryl 
Sandberg ( COO ) 
Donald Graham Ε. ( 
πρόεδρος ) 

Έσοδα 2 δισ. δολ. ΗΠΑ 
(2010 εκτ.) 

Τύπος του site Υπηρεσία κοινωνικής 
δικτύωσης 

∆ιαφήµιση Banner διαφηµίσεις , 
µάρκετινγκ 
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συστάσεων , casual 
games 

Καταχώρισης Απαιτούµενη 
Χρήστες 600.000.ψ000(που 

δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα 
Ιανουαρίου 2011) 

∆ιαθέσιµο  Πολύγλωσσο 
∆ροµολογήθηκε 4 Φεβρουαρίου του 

2004 
Τρέχουσα κατάσταση Ενεργού 

Το Facebook είναι µια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα που ξεκίνησε το 
Φεβρουάριο του 2004, λειτουργεί και ιδιόκτητο από το Facebook, Inc  Από τον Ιανουάριο του 2011 , 
το Facebook έχει πάνω από 600 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες. Οι χρήστες µπορούν να 
δηµιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ, να προσθέσετε άλλους χρήστες, όπως τους φίλους, και 
ανταλλάσσουν µηνύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των αυτόµατων ενηµερώσεων, όταν ενηµερώσετε 
το προφίλ τους. Επιπλέον, οι χρήστες µπορούν να συµµετάσχουν σε οµάδες κοινών συµφερόντων 
των χρηστών, διοργάνωσε στο χώρο εργασίας, το σχολείο ή το κολέγιο, ή άλλα χαρακτηριστικά. Το 
όνοµα της υπηρεσίας πηγάζει από την κοινή ονοµασία για το βιβλίο που δίνεται στους σπουδαστές 
κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους από τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων στις Ηνωµένες 
Πολιτείες για να βοηθήσουν τους µαθητές να γνωριστούν µεταξύ τους καλύτερα.  

Ιστορία. Ο Μαρκ Ζάκερµπεργκ ίδρυσε το Facebook ως µέλος του πανεπιστηµίου του Harvard. 
Αρχικά δικαίωµα συµµετοχής είχαν µόνο οι φοιτητές του Harvard ενώ αργότερα επεκτάθηκε για την 
Ivy League. Το όνοµα της ιστοσελίδας προέρχεται από τα έγγραφα παρουσίασης των µελών 
πανεπιστηµιακών κοινοτήτων µερικών Αµερικάνικων κολεγίων και προπαρασκευαστικών σχολείων 
που χρησιµοποιούσαν οι νεοεισερχόµενοι σπουδαστές για να γνωριστούν µεταξύ τους. Το 2005 το 
δικαίωµα πρόσβασης επεκτάθηκε σε µαθητές συγκεκριµένων λυκείων και µέλη ορισµένων 
µαθητικών κοινοτήτων, ενώ το 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιµη σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη 
που η ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 χρόνια. 

Το Facebook σήµερα έχει 500 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντας το έτσι στην λίστα 
ταξινόµησης του Alexa ως ένα από τα δηµοφιλέστερα web site του πλανήτη. Επίσης το Facebook 
είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα site για ανέβασµα φωτογραφιών µε πάνω από 14 εκατοµµύρια 
φωτογραφίες καθηµερινά. Με αφορµή την δηµοτικότητα του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και 
κατηγορηθεί σε θέµατα που αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα και τις πολιτικές απόψεις των ιδρυτών 
του. Ωστόσο η συγκεκριµένη ιστοσελίδα παραµένει η πιο διάσηµη κοινωνική περιοχή δικτύωσης σε 
πολλές αγγλόφωνες χώρες. 
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Σύνολο ενεργοί χρήστες  
Ηµεροµηνία  Χρήστες  

(Σε 
εκατ.)  

Μέρες 
αργότερα  

Μηνιαία 
αύξηση  

26 του Αυγούστου, 
2008  

100  1665  178,38%  

8 Απριλίου του 2009  200  225  13,33%  
15 Σεπτεµβρίου, 2009  300  150  10%  
5 Φεβ 2010  400  143  6,99%  
21, Ιουλίου 2010  500  166  4,52%  
5 Ιανουαρίου, 2011  600  168  3,57%  

Στις 24 Οκτωβρίου του 2007, η Microsoft ανακοίνωσε ότι είχε αγοράσει ένα 1,6% µερίδιο του 
Facebook για $240 εκατοµµύρια, δίνοντας στο Facebook συνολικής αξίας περίπου $ 15 
δισεκατοµµύρια. Για την αγορά του Microsoft περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα για να τοποθετήσει 
τις διεθνείς διαφηµίσεις στο Facebook. Τον Οκτώβριο του 2008, το Facebook ανακοίνωσε ότι θα 
εγκαταστήσει την έδρα του στο ∆ουβλίνο, Ιρλανδία. Το Νοέµβριο του 2010, µε βάση SecondMarket 
Inc, µια ανταλλαγή για τις µετοχές των ιδιωτικών εταιριών, η τιµή του Facebook ήταν 41 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων (ελαφρώς ξεπερνώντας eBay s ') και έγινε η τρίτη µεγαλύτερη εταιρεία  
µετά το Google και Amazon .  

Η κυκλοφορίας στο Facebook αυξάνεται σταθερά µετά το 2009. Περισσότεροι άνθρωποι 
επισκέφθηκαν το Facebook από την Google για την εβδοµάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου 2010. Το 
Facebook, επίσης, έγινε το κορυφαίο κοινωνικό δίκτυο, µέσα σε οκτώ επιµέρους αγορών - στην 
Αυστραλία, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, τη Νέα Ζηλανδία, το 
Χονγκ Κονγκ και του Βιετνάµ - ενώ άλλες µάρκες διέταξε τις πρώτες θέσεις σε ορισµένες αγορές, 
συµπεριλαµβανοµένης της Google που ανήκουν Orkut στην Ινδία, Mixi.jp στην Ιαπωνία, CyWorld 
στη Νότια Κορέα, και Yahoo! 's Wretch.cc στην Ταϊβάν.  

Τον Μάρτιο του 2011, αναφέρθηκε ότι το Facebook αποµακρύνει περίπου 20.000 προφίλ από το site 
κάθε µέρα για διάφορες παραβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των spam, ακατάλληλο περιεχόµενο 
και η χρήση ανήλικα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση της ασφάλειας του 
κυβερνοχώρου.  

Έσοδα. Τα περισσότερα από τα έσοδα του Facebook προέρχεται από τη διαφήµιση. Η Microsoft 
είναι αποκλειστικός συνεργάτης του Facebook για την εξυπηρέτηση των διαφηµιστικών banner και 
ως  Facebook χρησιµεύει µόνο για τις διαφηµίσεις που υπάρχουν στο Microsoft της απογραφής 
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διαφήµιση . Σύµφωνα µε την comScore , µια διαδικτυακή έρευνα µάρκετινγκ της εταιρείας, το 
Facebook συλλέγει περισσότερα δεδοµένα από τους επισκέπτες του, όπως το Google και η 
Microsoft, αλλά πολύ λιγότερο από ό, τι Yahoo! . Το 2010, η οµάδα ασφαλείας ξεκίνησε να αυξάνει 
τις προσπάθειές της για µείωση των κινδύνων στους «χρήστες προστασία της ιδιωτικής ζωής . Στις 6 
Νοέµβρη 2007, το Facebook ξεκίνησε Facebook Beacon , το οποίο τελικά ήταν µια αποτυχηµένη 
προσπάθεια να διαφηµίσουν σε φίλους των χρηστών τι χρησιµοποιούν και τι αγοράζουν οι φίλοι.  

 

 

Έσοδα (Κατ 'εκτίµηση, σε εκατοµµύρια 
δολάρια ΗΠΑ )  

Έτος Έσοδα Ανάπτυξης   

2006 $ 52  -   

2007 $ 150  188%   

2008 $ 280  87%   

2009 $ 775  177%   

2010 $2000  158%   
 

 

 

Ιστοσελίδα  

 
 
Η αρχική σελίδα του Facebook διαθέτει µια φόρµα login στην πάνω δεξιά γωνία για τους 
υπάρχοντες χρήστες, καθώς και µια φόρµα εγγραφής ακριβώς κάτω για νέους επισκέπτες.  

Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν προφίλ µε φωτογραφίες, καταλόγους των προσωπικών 
συµφερόντων, στοιχεία επικοινωνίας και άλλες προσωπικές πληροφορίες. Οι χρήστες µπορούν να 
επικοινωνούν µε τους φίλους και τους άλλους χρήστες µέσω ιδιωτικών ή δηµόσιων µηνυµάτων και 
ένα chat.  

Για να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, το Facebook επιτρέπει 
στους χρήστες να επιλέγουν τις ρυθµίσεις τους, προστασία της ιδιωτικής ζωής και να επιλέξουν 
ποίος µπορεί να δει το προφίλ τους. Η ιστοσελίδα είναι δωρεάν για τους χρήστες, και δηµιουργεί 
έσοδα από διαφηµίσεις, όπως τα διαφηµιστικά banners . Το Facebook απαιτεί ένα όνοµα χρήστη και 
εικόνα του προφίλ (αν υπάρχει) να είναι προσβάσιµα από όλους. Οι χρήστες µπορούν να ελέγχουν 
ποιος βλέπει άλλες πληροφορίες που έχουν κοινά, καθώς και ποιος µπορεί να τα βρείτε σε 
αναζητήσεις, µέσω των ρυθµίσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής τους.  
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Προφίλ. Τα µέσα ενηµέρωσης συγκρίνουν συχνά το Facebook και το MySpace , αλλά µια 
σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο ιστοσελίδες είναι το επίπεδο προσαρµογής. Μία άλλη διαφορά 
είναι ότι οι χρήστες του Facebook πρέπει να δηλώσουν την ταυτότητά τους αλήθεια, ένα αίτηµα που 
το MySpace δεν κάνει. Στο MySpace επιτρέπει χρήστες για να διακοσµήσουν τα προφίλ τους µε τη 
χρήση HTML και Cascading Style Sheets (CSS), ενώ το Facebook επιτρέπει µόνο απλό κείµενο . Το 
Facebook έχει µια σειρά από χαρακτηριστικά µε τα οποία οι χρήστες µπορούν να αλληλεπιδρούν. 
Περιλαµβάνουν το Τείχος , ένα χώρο για τη σελίδα του προφίλ του κάθε χρήστη που επιτρέπει στους 
φίλους να δηµοσιεύσουν µηνύµατα για τα δει ο χρήστης, Φωτογραφίες , όπου οι χρήστες µπορούν 
να φορτώσουν τα άλµπουµ και το καθεστώς , το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ενηµερώνουν 
τους φίλους τους από τις πράξεις τους και την τύχη τους. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις απορρήτου, 
οποιοσδήποτε µπορεί να δει προφίλ ενός χρήστη µπορεί να δει επίσης Wall αυτού του χρήστη. Τον 
Ιούλιο του 2007, το Facebook ξεκίνησε επιτρέποντας στους χρήστες να ανεβάζουν συνηµµένα 
αρχεία στο wall, ενώ στο παρελθόν ήταν περιορισµένο σε περιεχόµενο κειµένου µόνο.  

 
 
Facebook κινητή γραφική διεπαφή του χρήστη  

Στις 6 Σεπτεµβρίου 2006,είχε ανακοινωθεί ότι εµφανίζεται στο χρήστη αρχική σελίδα και 
επισηµαίνει πληροφορίες που περιλαµβάνουν αλλαγές στο προφίλ, επερχόµενα γεγονότα, και τα 
γενέθλια του χρήστη φίλους του. Το γεγονός αυτό επέτρεψε spammers και άλλους χρήστες να 
χειρίζονται αυτές τις λειτουργίες µέσω της δηµιουργίας νόθος εκδηλώσεις ή απόσπαση ψεύτικων  
γενεθλίων  για να προσελκύσουν την προσοχή στο προφίλ τους.  
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Αρχικά, η News Feed προκάλεσε τη δυσαρέσκεια στους χρήστες του Facebook µερικοί 
παραπονέθηκαν ότι ήταν πολύ γεµάτα µε ανεπιθύµητες πληροφορίες, ενώ άλλοι εξέφρασαν την 
ανησυχία ότι το κατέστησε πολύ εύκολο για τους άλλους να εντοπίσει τις επιµέρους δραστηριότητες 
(όπως αλλάζει η κατάσταση σχέσης, εκδηλώσεις και συζητήσεις µε άλλους χρήστες).  

Σε απάντηση, Zuckerberg εξέδωσε µια συγγνώµη για την αποτυχία του site να δηµιουργήσει 
κατάλληλα εξατοµικεύσιµα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ιδιωτικής ζωής. Από τότε, οι χρήστες 
έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ποιοι είναι οι τύποι των πληροφοριών που µοιράζονται αυτόµατα 
µε τους φίλους. Οι χρήστες είναι πλέον σε θέση να δουν ενηµερώσεις σχετικά µε ορισµένους τύπους 
δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών στο προφίλ, Wall θέσεις, και πρόσφατους 
φίλους.  

Στις 23 Φλεβάρη 2010, στο Facebook χορηγήθηκε ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σχετικά µε ορισµένες 
πτυχές των Νέων της τροφοδοσίας. Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας καλύπτει Ειδήσεις στις οποίες 
παρέχονται έτσι ώστε ένας χρήστης να µπορεί να συµµετέχει στην ίδια δραστηριότητα του άλλου 
χρήστη. Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να ενθαρρύνει στο Facebook για να συνεχίσει τη δράση 
κατά των δικτυακών τόπων που παραβιάζουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα οποία µπορούν να 
περιλαµβάνουν ενδεχοµένως δικτυακούς τόπους όπως το Twitter .  

Μία από τις πιο δηµοφιλείς εφαρµογές στο Facebook είναι η Φωτογραφίες, όπου οι χρήστες 
µπορούν να φορτώσουν φωτογραφίες τους. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν 
απεριόριστο αριθµό φωτογραφιών, σε σύγκριση µε άλλες υπηρεσίες φιλοξενίας εικόνας , όπως η 
Photobucket και Flickr , οι οποίες εφαρµόζονται τα όρια µε τον αριθµό των φωτογραφιών που ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να φορτώσει. Κατά τα πρώτα χρόνια, οι χρήστες του Facebook 
περιορίστηκαν σε 60 φωτογραφίες ανά λεύκωµα. Από το Μάιο του 2009, το όριο αυτό αυξήθηκε σε 
200 φωτογραφίες ανά λεύκωµα.  

Ρυθµίσεις απορρήτου µπορούν να ρυθµιστούν για ατοµικά άλµπουµ, περιορίζοντας τις οµάδες των 
χρηστών που µπορούν να δουν ένα άλµπουµ. Για παράδειγµα, η προστασία της ιδιωτικής ζωής ενός 
δίσκου µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε οι φίλοι µόνο του χρήστη µπορούν να δουν το λεύκωµα, ενώ 
η ιδιωτική ζωή του άλλου άλµπουµ µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε όλοι οι χρήστες του Facebook να 
µπορούν να το δουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εφαρµογής στις φωτογραφίες είναι η ικανότητα 
να βάζουν" ετικέτα " Για παράδειγµα, εάν µια φωτογραφία περιέχει φίλου του χρήστη, τότε ο 
χρήστης µπορεί να βάλει το όνοµα του φίλου του στην «ετικέτα». Έτσι στέλνετε µια κοινοποίηση 
στον φίλο ότι έχουν ετικέτες, και τους παρέχει ένα σύνδεσµο για να δείτε τη φωτογραφία.  

 

 
Thefacebook το 2005  Facebook προφίλ εµφανίζεται το 2007 
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Εισήχθη στις 22 Αυγούστου του 2006, ένα  blogging χαρακτηριστικό γνώρισµα που επέτρεψε 
ετικέτες και δυνατότητα ενσωµάτωσης εικόνων. Οι χρήστες ήταν αργότερα σε θέση να εισάγουν τα 
blogs από Xanga, LiveJournal, Blogger, και άλλες υπηρεσίες blogging. Κατά τη διάρκεια της 
εβδοµάδας του Απριλίου 7, 2008, το Facebook κυκλοφόρησε ένα κοµµάτι που βασίζεται στο instant 
messaging εφαρµογή που ονοµάζεται "Συνοµιλία" έτσι επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν µε 
τους φίλους και είναι παρόµοια σε λειτουργία στην επιφάνεια εργασίας. 

Το Facebook ξεκίνησε τα «δώρα» στις 8 Φεβρουαρίου 2007, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να 
στείλουν εικονικά δώρα στους φίλους τους που εµφανίζονται στο προφίλ του παραλήπτη του. ∆ώρα 
κόστος $ 1,00 η κάθε µία για να αγοράσει και ένα προσωπικό µήνυµα µπορεί να επισυνάπτεται σε 
κάθε δώρο. Στις 14 Μαΐου του 2007, το Facebook ξεκίνησε Marketplace , το οποίο επιτρέπει στους 
χρήστες να κάνουν δωρεάν µικρές αγγελίες. Στο Marketplace έχει σχέση µε το Craigslist από CNET, 
η οποία επισηµαίνει ότι η σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο είναι ότι οι καταχωρήσεις 
δηµοσιεύτηκαν από τον χρήστη για την Αγορά έχουν δει µόνο από τους χρήστες στο ίδιο δίκτυο µε 
αυτόν το χρήστη, ενώ οι καταχωρήσεις δηµοσιεύτηκε στις Craigslist µπορεί να τα δει κανείς.  

Στις 20 του Ιούλη 2008, το Facebook παρουσιάζει "Facebook Beta", ένα σηµαντικό επανασχεδιασµό 
της διεπαφής χρήστη του σχετικά µε επιλεγµένα δίκτυα. Το Mini-Feed και Wall παγιώθηκαν, προφίλ 
χωρίστηκαν σε καρτέλες, και έγινε προσπάθεια να δηµιουργήσει µια "καθαρότερη" εµφάνιση. Αφού 
αρχικά δίνονται στους χρήστες την επιλογή να στραφούν στο Facebook ξεκίνησε η µετάβαση όλων 
των χρηστών στη νέα έκδοση αρχής γενοµένης από το Σεπτέµβριο του 2008. Στις 11 ∆εκέµβρη του 
2008, ανακοινώθηκε ότι το Facebook είχε τον έλεγχο στην απλούστερη διαδικασία εγγραφής.  

Στις 13 Ιουνίου 2009, το Facebook παρουσιάζει µια οµάδα "ονόµατα χρηστών" σύµφωνα µε την 
οποία οι σελίδες µπορούν να συνδεθούν µε απλούστερο URLs όπως http://www.facebook. 
com/facebook σε αντίθεση µε http://www.facebook.com/profile.php ?id=20531316728.Πολλά νέα 
smartphones προσφέρουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Facebook είτε µέσω του υπολογιστή τους 
στο διαδίκτυο ή εφαρµογές. Ο υπάλληλος εφαρµογή Facebook είναι διαθέσιµη για το iPhone OS, το 
Android OS, και το WebOS Nokia και η Research In Motion και οι δύο προβλέπουν Facebook 
εφαρµογές στις συσκευές των κινητών. Περισσότερα από 150 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες στο 
Facebook µέσω των κινητών συσκευών σε 200 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε 60 χώρες. 

Στις 15 του Νοέµβρη 2010, το Facebook ανακοίνωσε ένα νέο «Facebook Μηνύµατα" υπηρεσία. Ένα 
γεγονός µαζικής ενηµέρωσης εκείνη την ηµέρα, CEO Mark Zuckerberg δήλωσε, "Είναι αλήθεια ότι 
οι άνθρωποι θα µπορούν να έχουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου an@facebook.com, αλλά 
δεν είναι e-mail." Η έναρξη της εν λόγω έγινε χαρακτηριστικό γνώρισµα, τι αναµενόταν για κάποιο 
χρονικό διάστηµα πριν από την ανακοίνωση, µε κάποια αποκαλώντας το «δολοφόνος του Gmail." 
Το σύστηµα, να είναι στη διάθεση όλων των χρηστών της ιστοσελίδας του, συνδυάζει µηνύµατα 
κειµένου , άµεσα µηνύµατα , τα email , τα µηνύµατα και τακτική, και θα περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις 
απορρήτου παρόµοιες µε εκείνες των άλλων υπηρεσιών του Facebook. Κωδικό όνοµα "Project" 
Τιτάν "," Facebook Μηνύµατα χρειάστηκαν 15 µήνες για να αναπτυχθούν.  

Τον Φεβρουάριο του 2011,το Facebook άρχισε να χρησιµοποιεί το microformat hCalendar για να 
επισηµάνετε τα γεγονότα, και το hCard microformat για τα γεγονότα »χώρους, που επιτρέπει την 
εξαγωγή των στοιχείων για τους χρήστες», το ηµερολόγιό ή εφαρµογές χαρτογράφησης.  

Από τον Απρίλιο του 2011 οι χρήστες στο Facebook έχουν πλέον την δυνατότητα να κάνουν 
ζωντανά κλήσεις φωνής µέσω Facebook Chat επιτρέπει στους χρήστες να συνοµιλούν µε άλλους σε 
όλο τον κόσµο. Αυτή η δυνατότητα που παρέχεται δωρεάν µέσω του νέου bobsled υπηρεσία T-
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Mobile αφήνει το χρήστη να προσθέσει τη φωνή της τρέχουσας Facebook Chat καθώς και άδεια ως 
φωνητικά µηνύµατα στο Facebook.  

Υποδοχής. Σύµφωνα µε την comScore , το Facebook είναι το κορυφαίο site κοινωνικής δικτύωσης 
που βασίζονται στους µηνιαίους µοναδικούς επισκέπτες, έχοντας ξεπεράσει τον κύριο ανταγωνιστή 
,το MySpace , τον Απρίλιο του 2008. Εκθέσεις ComScore ότι το Facebook προσέλκυσε 130 
εκατοµµύρια µοναδικούς επισκέπτες τον Μάιο του 2010, αύξησε κατά 8,6 εκατοµµύρια άτοµα. 
Σύµφωνα µε την Alexa , η ιστοσελίδα της κατάταξης της µεταξύ όλων των δικτυακών τόπων 
αυξήθηκε από εξηκοστό µε έβδοµη στην παγκόσµια κίνηση, από Σεπτέµβριος 2006 - Σεπτέµβριος 
2007, και είναι σήµερα δεύτερη. Το 2010, Sophos "s" Security Threat Report 2010 », ψήφισε πάνω 
από 500 επιχειρήσεις, 60 % εκ των οποίων απάντησαν ότι θεωρούσαν πως ήταν το Facebook 
κοινωνικό δίκτυο, που συνεπάγονταν η µεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια, πολύ πριν από το 
MySpace, το Twitter και το LinkedIn .  

Το Facebook είναι το πιο δηµοφιλές site κοινωνικής δικτύωσης σε πολλές αγγλόφωνες χώρες , 
συµπεριλαµβανοµένου του Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο, και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Στις 
περιφερειακές αγορές στο ∆ιαδίκτυο, το Facebook είναι υψηλότερο στη Βόρειο Αµερική (69 τοις 
εκατό), ακολουθούµενη από τη Μέση Ανατολή-Αφρική (67 τοις εκατό), τη Λατινική Αµερική (58 
τοις εκατό), η Ευρώπη (57 τοις εκατό), και την Ασία-Ειρηνικό (17 τοις εκατό).  

Κριτική. Το Facebook έχει αρκετές διαµάχες . Έχει αποκλειστεί από περιοδικά σε πολλές χώρες 
συµπεριλαµβανοµένης και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας  της Κίνας , το Βιετνάµ , το Ιράν , το 
Ουζµπεκιστάν , Πακιστάν  Συρία , και το Μπαγκλαντές σε διαφορετικές βάσεις. Για παράδειγµα, 
είχε απαγορευτεί σε πολλές χώρες του κόσµου µε βάση την επιτρεπόµενη περιεκτικότητα ως αντι-
ισλαµικό και περιέχουν τις θρησκευτικές διακρίσεις. Επίσης, έχει απαγορευθεί σε πολλούς χώρους 
εργασίας προκειµένου οι εργαζόµενοι να χάνουν το χρόνο τους στην περιοχή. Η ιδιωτικότητα 
χρηστών του Facebook έχει επίσης ένα ζήτηµα, και η ασφάλεια των λογαριασµών χρηστών έχει 
παραβιαστεί πολλές φορές. Το Facebook έχει διευθετήσει µια δίκη σχετικά µε τους ισχυρισµούς 
πάνω από τον πηγαίο κώδικα και της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Media Επιπτώσεις. Τον Απρίλιο του 2011, Facebook ξεκίνησε µια νέα δικτυακή πύλη για τους 
εµπόρους και δηµιουργικά γραφεία για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη διαφηµιστική µάρκα 
στο Facebook  . Η εταιρεία ξεκίνησε την ώθηση που έδινε καλώντας µια επίλεκτη οµάδα των 
Βρετανών ηγετών διαφήµισης για την κάλυψη κορυφαία στελέχη του Facebook σε µια "σύνοδο 
κορυφής µε επιρροή» το Φεβρουάριο του 2010. Το Facebook έχει πλέον εµπλακεί σε εκστρατείες 
για True Blood , American Idol , και Top Gear  .  

Κοινωνικός αντίκτυπος. Το Facebook έχει επηρεάσει την κοινωνική ζωή και δραστηριότητα των 
ανθρώπων  µε διάφορους τρόπους. Μπορεί να επανενώσει ή και να χωρίσει συγγενείς και φίλους. 
Μια τέτοια συγκέντρωση ήταν µεταξύ John Watson και την κόρη που αναζητούσαν εδώ και 20 
χρόνια. Συναντήθηκαν µετά µε τον Watson στα προφίλ στο facebook. 1 
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2.2.2 Twitter 

Το Twitter είναι µία υπηρεσία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να κρατάτε επαφή, να ενηµερώνετε 
και να ενηµερώστε για τις καθηµερινές δραστηριότητες των φίλων, των συγγενών και των 
ανθρώπων που σας ενδιαφέρουν µέσω του Internet. 

Το Twitter ανήκει στην κατηγορία των επονοµαζόµενων υπηρεσιών web 2.0 (ή social 2.0) µαζί µε 
τα blogs, το Myspace, το Facebook που δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από διαφορετικά 
σηµεία του κόσµου να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν µέσω του Internet. 

Όπως δείχνει το ακόλουθο διάγραµµα του Google Trends, που καταγράφει τις τάσεις στις 
αναζητήσεις που πραγµατοποιούνται στο Google, το ενδιαφέρον των χρηστών για το Twitter έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών. 

Πως λειτουργεί το Twitter.  Μέσα από το Twitter µπορείτε να στέλνετε σύντοµα µηνύµατα έως και 
140 χαρακτήρων µε τις σκέψεις, τις δραστηριότητες, τις ερωτήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, τα 
οποία βλέπουν όσοι έχουν επιλέξει να σας ακολουθούν µέσω της υπηρεσίας. Η διαδικασία αυτή 
ονοµάζεται Twittering. 

Κατά αντίστοιχο τρόπο µπορείτε και εσείς να βλέπετε τα µηνύµατα όσων έχετε επιλέξει να 
ακολουθείτε. 

Η όλη διαδικασία µοιάζει πολύ µε την επικοινωνία µέσω instant messenger ή καλύτερα την 
αποστολή SMS µηνυµάτων µέσω κινητού τηλεφώνου λόγω του περιορισµού στο µέγεθος των 
µηνυµάτων µε µία όµως πολύ σηµαντική διαφορά: 

Τα µηνύµατα σας δεν πηγαίνουν σε έναν µόνο παραλήπτη αλλά σε πολλούς  

Κάθε µήνυµα που στέλνετε µέσω του Twitter είναι δυνητικά διαθέσιµο προς όλους τους χρήστες της 
υπηρεσίας, σε αυτό που ονοµάζεται Public Timeline (µε ορισµένες εξαιρέσεις), γι’ αυτό εάν υπάρχει 
κάτι το οποίο δεν θέλετε να γίνει γνωστό θα πρέπει να µην το αναφέρετε. 

Ξεκινώντας στο Twitter.  Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνετε για να ξεκινήσετε στο Twitter 
είναι να δηµιουργήσετε το λογαριασµό σας. Εάν είσαστε εγγεγραµµένοι σε κάποια άλλη υπηρεσία ή 
έχετε δικό σας blog προτείνω να χρησιµοποιήσετε το ίδιο user name γιατί µε αυτό τον τρόπο θα 
είναι ποιο εύκολο να σας βρουν οι φίλοι και οι γνωστοί σας. 

Στη συνέχεια το Twitter θα δηµιουργήσει τη σελίδα µε το profile σας µέσα από την οποία θα 
µπορείτε να στέλνετε και να βλέπετε τα διάφορα µηνύµατα. Πολλά από τα στοιχεία αυτά θα είναι 
διαθέσιµα στο κοινό στη διεύθυνση της µορφής:http://twitter.com/username 

Εκεί που θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έµφαση είναι οι πληροφορίες που φαίνονται στο profile σας. 
Για να βάλετε τις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να έχετε κάνει login στο λογαριασµό σας και να 
διαλέξετε την επιλογή «Settings» η οποία βρίσκεται πάνω και δεξία όπως φαίνεται στο παράδειγµα: 
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Συµπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία µπορείτε. Εάν δεν έχετε κάποιο πρόβληµα 
προτείνω να συµπληρώστε το πραγµατικό σας όνοµα ή εναλλακτικά ένα ψευδώνυµο µε το οποίο να 
σας γνωρίζει ήδη ο κόσµος.  

Επίσης στο πεδίο Online Bio προτείνω να συµπληρώσετε τα ενδιαφέροντα σας χρησιµοποιώντας 
όµως τις πλέον χαρακτηριστικές λέξεις κλειδιά του κλάδου σας. Μη ξεχάσετε να συµπληρώσετε την 
πόλη και τη χώρα. Με αυτό τον τρόπο όσοι ψάχνουν για τις λέξεις αυτές στη µηχανή αναζήτησης 
του Twitter θα βρίσκουν και το δικό σας profile. 

Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι χρήσιµα σε όσους θα βλέπουν το profile σας προκειµένου να 
αποφασίσουν για το εάν θα σας βάλουν στη λίστα µε τους ανθρώπους που θα ακολουθούν ή όχι. 

Πως να Βρείτε Φίλους στο Twitter.  Η επιτυχία της συµµετοχής στο Twitter, όπως και σε κάθε 
άλλη παρόµοια υπηρεσία, βασίζεται στο δίκτυο των ανθρώπων που θα δηµιουργήσετε. Αρχικά 
λοιπόν θα πρέπει να βρείτε τους φίλους που θέλετε να ακολουθείτε. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει 
πρώτα να τους εντοπίσετε, βρίσκοντας τις δηµόσιες σελίδες τους, και στη συνέχεια να επιλέξετε 
«Follow». Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιηµένη µόνο όταν έχετε κάνει login στο λογαριασµό σας.  

 

Μόλις το κάνετε αυτό θα αρχίσετε να βλέπετε τα µηνύµατα τους στο λογαριασµό σας. Αυτό που θα 
πρέπει να θυµάστε είναι ότι για να βλέπουν και εκείνοι τα δικά σας µηνύµατα θα πρέπει να 
ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία εφόσον το επιθυµούν.  

Η µικρή εµπειρία µου έχει δείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όταν επιλέξετε κάποιον για φίλο 
το πιο πιθανό είναι ότι και εκείνος θα κάνει το ίδιο κάτι το οποίο όµως θα εξαρτηθεί από το πόσο θα 
τον ενδιαφέρει η συνολική σας παρουσία. Ως παρουσία εννοώ το profile σας, οι άνθρωποι που 
ακολουθείτε και σας ακολουθούν καθώς επίσης και η εικόνα που παρουσιάζεται µέσα από τα 
µηνύµατα σας.  

Τα στοιχεία όµως αυτά θα τα διαµορφώσετε στην πορεία. Αυτό που έχει σηµασία σε αυτή την φάση 
είναι να δούµε διάφορους τρόπους για να εντοπίσετε τους πρώτους σας φίλους: 

1) Ανθρώπους που γνωρίζετε ήδη: Μέσω της επιλογής «Find and Follow», η οποία βρίσκεται 
στην κορυφή και δεξιά στη σελίδα του λογαριασµού σας, το Twitter σας δίνει τη δυνατότητα 
να εντοπίσετε µε αυτόµατο τρόπο ποιοι από τους ανθρώπους που έχετε ως επαφές στις 
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υπηρεσίες email Yahoo, Gmail, MSN, Hotmail και AOL έχουν ήδη λογαριασµό στο Twitter. 
Εναλλακτικά µπορείτε να τους στείλετε προσκλήσεις µέσω email για να µπουν στην 
υπηρεσία. 

2) Ανθρώπους που συµµετέχουν σε άλλες online δραστηριότητες: Εάν υπάρχουν κάποιοι 
χρήστες οι οποίοι γνωρίζετε ότι έχουν δικό τους blog, σελίδα στο Facebook, στο flickr ή σε 
κάποια άλλη παρόµοια υπηρεσία τότε είναι αρκετά πιθανό να χρησιµοποιούν και το Twitter. 
Το µόνο που χρειάζεται για να τους εντοπίσετε είναι το username ή το κανονικό τους όνοµα 
(θυµηθείτε τη συµβουλή που σας έδωσα για τη διαµόρφωση του profile σας). Εάν το 
γνωρίζετε τότε µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια αναζήτηση στη µηχανή αναζήτησης του 
Twitter. 

 

3) Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε τα στοιχεία τους τότε προτείνω να επισκεφθείτε τις 
σελίδες τους στις άλλες υπηρεσίες (ειδικότερα τα profiles τους) και να δείτε εάν έχουν 
κάποια αναφορά ή link για λογαριασµό στο Twitter. 

4) Αναζήτηση µε βάση τα ενδιαφέροντα ή την περιοχή: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη 
µηχανή αναζήτησης του Twitter χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά λέξεις κλειδιά µε τους 
τοµείς που σας ενδιαφέρουν ή το όνοµα µιας γεωγραφικής περιοχής. To Twitter θα σας 
παρουσιάσει τα profiles των χρηστών εκείνων στα οποία περιλαµβάνονται οι λέξεις κλειδιά 
που χρησιµοποιήσατε (θυµηθείτε και πάλι τις συµβουλές που σας έδωσα για το δικό σας 
profile). 

 

5) Μία παραλλαγή του τρόπου αυτού είναι να χρησιµοποιήσετε µία από τις πολλές µηχανές 
αναζήτησης, όπως την Summize, οι οποίες όµως αντί για τα profiles ψάχνουν για τα δηµόσια 
µηνύµατα που εµφανίζονται στο public timeline τα οποία να περιλαµβάνουν τις λέξεις 
κλειδιά. Περισσότερα πράγµατα για τις µηχανές αυτές θα αναφέρω στο δεύτερο µέρος του 
οδηγού. 
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6) Οι φίλοι των φίλων σας: Μόλις εντοπίσετε τους πρώτους φίλους σας ή τους ανθρώπους που 
σας ενδιαφέρουν µπορείτε να δείτε ποιοι άλλοι άνθρωποι τους ακολουθούν όπως επίσης και 
τους ανθρώπους που ακολουθούν οι φίλοι σας γιατί είναι πολύ πιθανό να έχετε κοινά 
ενδιαφέροντα.  

Για να τους εντοπίσετε αρκεί να κοιτάξετε στην δεξιά περιοχή του profile των φίλων σας, στην 
περιοχή «Stats». Το link µε τον τίτλο «Following» (όπως και τα µικρά εικονίδια) θα σας δείξει τους 
χρήστες που ακολουθεί ο συγκεκριµένος φίλος σας ενώ το link µε τίτλο «Followers» τους χρήστες 
που τον ακολουθούν.  

Κάθε φορά που αποφασίζετε να ακολουθήσετε ένα χρήστη, το Twitter τον ενηµερώνει µέσω email. 
Το ίδιο φυσικά συµβαίνει και όταν ένας χρήστης αποφασίζει να σας ακολουθήσει. 

Ο αριθµός των φίλων που θα επιλέξετε να ακολουθείτε εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς υπάρχουν 
όµως µερικές παράµετροι τις οποίες θα πρέπει να λάβετε υπόψη: 

1) Όσο περισσότεροι φίλοι τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχετε για να γνωρίσετε νέους 
ανθρώπους. Αυτό όµως σηµαίνει ότι θα λαµβάνετε και περισσότερα µηνύµατα ενώ θα πρέπει 
να αφιερώνετε και περισσότερο χρόνο εάν θέλετε πραγµατικά να αναπτύξετε σχέσεις µε 
όλους αυτούς 

2) Είναι προτιµότερο να προσθέτετε φίλους σταδιακά έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για να σας 
γνωρίσουν και εκείνοι και να σας ακολουθήσουν εάν το επιθυµούν. Εάν υπάρχει µεγάλη 
διαφορά στον αριθµό τον χρηστών που ακολουθείτε µε τον αριθµό εκείνων που σας 
ακολουθούν αυτό θα φαίνεται στο profile σας και είναι αρκετά πιθανό να επηρεάσει 
αρνητικά την εικόνα σας σε πολλούς χρήστες (εκτός βέβαια και εάν είστε κάποια 
διασηµότητα….)  
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Μια και µιλάµε για τον αριθµό των φίλων, ρίξτε µια µατιά στο Twitterholic το οποίο είναι ένα είδος 
λίστας µε τους περισσότερο δηµοφιλείς χρήστες όσον αφορά των αριθµό των ανθρώπων που τους 
ακολουθούν. 

Πως να Στέλνετε Μηνύµατα στο Twitter.  Προσθέσατε λοιπόν τους πρώτους σας φίλους και 
αποκτήσατε και τους πρώτους χρήστες που σας ακολουθούν. Πριν ξεκινήσετε να στέλνετε µηνύµατα 
προτείνω να δείτε τι γράφουν οι άλλοι χρήστες για να πάρετε µία ιδέα για το στυλ και τη φιλοσοφία 
του είδους της επικοινωνίας µέσω του Twitter. Η αποστολή ενός απλού µηνύµατος γίνετε µέσω της 
φόρµας του Twitter. 

 

 

Υπάρχουν ορισµένες πρόσθετες επιλογές οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι: 

Απάντηση σε ένα χρήστη 
Εντολή: @username 
Παράδειγµα: @nkapsomenakis (απάντηση σε έναν χρήστη)  
@nkapsomenakis @BarackObama (απάντηση σε δύο χρήστες) 

Τι κάνει: Στέλνει απάντηση στο µήνυµα ενός χρήστη. Η απάντηση αυτή φαίνεται και στους άλλους 
χρήστες ενώ αποθηκεύεται στην κατηγορία µηνυµάτων µε τον τίτλο «Replies» του χρήστη στον 
οποίο το στείλατε. Εάν θέλετε να στείλετε ένα µήνυµα το οποίο να φανεί µόνο σε ένα συγκεκριµένο 
χρήστη δείτε την επόµενη εντολή.  

Απευθείας µήνυµα σε έναν χρήστη 
Εντολή: D username 
Παράδειγµα: D nkapsomenakis 

Τι κάνει: Στέλνει απευθείας µήνυµα σε έναν χρήστη το οποίο δεν µπορούν να δουν οι υπόλοιποι. 
∆ιαχείριση των απευθείας µηνυµάτων µπορεί να γίνει και από την επιλογή «Direct Messages» η 
οποία βρίσκεται στην δεξιά στήλη στο Profile σας. Εκεί θα βρείτε και τα απευθείας µηνύµατα τα 
οποία σας στέλνουν άλλοι χρήστες. 
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Kάθε φορά που σας στέλνει κάποιος χρήστης απευθείας µήνυµα, το Twitter σας στέλνει email που 
σας ενηµερώνει σχετικά. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριµένη λειτουργία µέσα από τη 
σελίδα σας Settings > Notices. 

To Twitter σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή κάποιο 
instant messenger για να στέλνετε και να λαµβάνετε µηνύµατα επιλογές τις οποίες όµως δεν έχω 
δοκιµάσει.13 

 

2.2.3 MySpace 
 

 
 
Το MySpace.com είναι ένας «χώρος για φίλους» αλλά και χώρος για κάθε χρήστη χωριστά, 
υποστηρίζοντας τη δικτύωση και συνεργασία των ατόµων. Η εγγραφή στην υπηρεσία γίνεται 
δωρεάν και το πρώτο βήµα για δικτύωση γίνεται µε τη ∆ηµιουργία Προφίλ. Στο προφίλ τους οι 
χρήστες δηµοσιεύουν πληροφορίες που τους αφορούν, φωτογραφίες, βίντεο και µουσική. 
Παράλληλα µε τη δηµιουργία του προσωπικού προφίλ, οι χρήστες µπορούν να προβάλλουν προφίλ 
τρίτων, καθώς και να τους προσθέσουν στο δίκτυο των φίλων τους, ενώ φυσικά υποστηρίζεται µέσω 
εξειδικευµένων µηχανών αναζήτησης η ανεύρεση συµµαθητών και συναδέλφων. Μέσω της 
υπηρεσίας µάλιστα παρέχεται η δυνατότητα ανεύρεσης και συµµετοχής σε µουσικά γκρουπ, σελίδες 
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καλλιτεχνών, δηµιουργών ταινιών αλλά και κωµικών. Ακόµα, υποστηρίζεται η συγγραφή 
ιστολογίων και η καταχώρηση σχολίων. 

Οι λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν σε τρεις κατηγορίες 
µε προσανατολισµό : στους φίλους, στους ίδιους τους χρήστες, και στη σύνδεση των χρηστών µε 
φίλους. Καθώς το MySpace.com αποτελεί έναν χώρο για Φίλους υποστηρίζει, όπως είναι λογικό, 
δυνατότητες αναζήτησης, δηµιουργίας επαφών κι εξειδικευµένης αναζήτησης παλιών φίλων. Η 
βασική λειτουργία αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν φίλους, µέλη της οικογένειας 
και χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα. Πέραν της αναζήτησης φίλων, η δηµιουργία νέων επαφών 
υποστηρίζεται κι από τις δυνατότητες επισκόπησης της λίστας φίλων των επαφών των χρηστών, 
αναζητώντας έτσι πιθανά «κοινούς φίλους» ή µε την εισαγωγή διευθύνσεων ηλεκτρονικών 
ταχυδροµείων και «ταίριασµα» µε τις επαφές που ήδη διατηρούν λογαριασµό στην υπηρεσία. 

Το MySpace.com αποτελεί χώρο προσωπικής έκφρασης και δηµιουργίας. Οι χρήστες µέσω της 
υπηρεσίας εκφράζονται περιγράφοντας στοιχεία που αφορούν στο άτοµό τους, ενώ παρέχεται η 
δυνατότητα εξατοµίκευσης της εµφάνισης της προσωπικής τους σελίδας ή αναδιάταξη της δοµής της 
σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους µέσα από απλά βήµατα. Στο προφίλ τους οι χρήστες µπορούν να 
δηµοσιεύσουν φωτογραφίες και βίντεο, ενώ ύστερα από αναζήτηση µπορούν να αναρτήσουν 
µουσικά κοµµάτια της επιλογής τους. Καθιστώντας ακόµα ευκολότερη και απλούστερη τη 
διαµοίραση του προφίλ τους, οι χρήστες µπορούν να εξασφαλίσουν µια διεύθυνση URL µέσω της 
οποίας επιτυγχάνεται άµεση µετάβαση στην προσωπική τους σελίδα. 

Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών ώστε να παραµένουν διαρκώς Συνδεδεµένοι, η υπηρεσία 
παρέχει διαρκή ενηµέρωση για τη δραστηριότητα των φίλων και την τρέχουσα «κατάστασή» τους 
(status), ενώ η ενηµέρωση όλων των φίλων από πλευράς του χρήστη διευκολύνεται µε τη 
δυνατότητα αποστολής Ανακοινώσεων στους αντίστοιχους «Πίνακες». Ακόµα κι εν κινήσει, το 
MySpace Mobile επιτρέπει τη λήψη ειδοποιήσεων κειµένου όταν αποστέλλεται κάποιο µήνυµα, 
καταχωρείται κάποιο σχόλιο, ή αποστέλλεται αίτηµα φιλίας στο λογαριασµό χρήστη. Επιπλέον 
υποστηρίζεται κι η ενηµέρωση της τρέχουσας κατάστασης (status) µέσω της κινητής συσκευής του 
χρήστη. Οι δυνατότητες διασύνδεσης όµως δε σταµατούν εδώ, οι χρήστες εύκολα διαµοιράζονται τη 
διάθεση ή την τρέχουσα κατάστασή τους µέσω των ιστολογίων που µπορούν να ενσωµατώσουν στο 
προφίλ τους, αλλά ακόµα και µέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων κειµένου 
(MySpace IM). Στην ίδια βάση υποστήριξης της άµεσης επικοινωνίας, λειτουργεί το Φόρουµ 
χρηστών κι οι υπηρεσίες ανταλλαγής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ανάµεσα στους 
λογαριασµούς των χρηστών. 

Ενισχύοντας τη δραστηριότητα της Κοινότητας (Community) των χρηστών, το MySpace.com µέσω 
ενός συνόλου 1.000 περίπου Εφαρµογών (Applications) επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες των 
χρηστών, ενώ µέσω των Ταξινοµήσεων (Classifieds) επιτρέπει την αναζήτηση από θέσεις εργασίας 
κι ενοικιαζόµενους χώρους, αντικείµενα προς πώληση και κάθε είδους όχηµα, µέχρι εισιτήρια, 
εκδηλώσεις, κατοικίδια και σειρά άλλων διαθέσιµων προς συναλλαγή προϊόντων κι υπηρεσιών. 
Μέσω της λειτουργίας των Εκδηλώσεων (Events), οι χρήστες ενηµερώνονται για τον «Κοινωνικό 
Προγραµµατισµό» των ηµερών, ενώ µέσω των Forums συζητούν για οποιοδήποτε κοινό θέµα τους 
απασχολεί. Οργανώνοντας και συµµετέχοντας σε Οµάδες (Groups) αναπτύσσουν σχέσεις 
αλληλεπίδρασης , ενώ το «Κανάλι Αντίκτυπου» (MySpace Impact Channel) επιτρέπει την 
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επικοινωνία των χρηστών µε τρίτους χρήστες γύρω από τις επιδιώξεις και τα ζητήµατα 
ενδιαφέροντός τους, αναπτύσσοντας έτσι έναν κόµβο κοινωνικής δέσµευσης, µέσω του οποίου 
υποστηρίζονται Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί και καµπάνιες ενηµέρωσης που στοχεύουν σε έναν 
καλύτερο κόσµο. Τέλος, µέσω της λειτουργίας της Εργασίας (Jobs) οι χρήστες µπορούν να 
αναζητήσουν θέσεις εργασίας ή ευκαιρίες επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας MySpace.com οι χρήστες συναντούν ευκαιρίες ∆ιασκέδασης 
(Entertainment) που αφορούν σε αναζήτηση, ενηµέρωση και συζήτηση γύρω από βιβλία (books), 
διασηµότητες (celebrities), θέµατα που αφορούν σε κωµωδίες (comedy) και κωµικά βιβλία (comedy 
books), αλλά και µόδα (fashion), ταινίες (films), παιχνίδια (games) και ωροσκόπια (horoscopes). Οι 
δυνατότητες διασκέδασης των χρηστών επεκτείνονται ακόµα και σε τραγουδιστικές εµπειρίες µέσω 
του MySpace Karaoke. 15 

 

2.2.4 Hi 5 
 

 

 
  
 

Στιγµιότυπο από αρχική σελίδα του Hi5  
URL  hi5.com  
Εµπορική;  ναι  
Τύπος του site  Κοινωνική δικτύωση  
Καταχώρισης  Απαιτούµενη  
∆ιαθέσιµη γλώσσα (-ες)  Πολύγλωσσο  
Ιδιοκτήτη  Sona ∆ίκτυα  
∆ηµιουργήθηκε από  Ramu Yalamanchi  
∆ροµολογήθηκε  21 Ιουνίου, 2003  
Τρέχουσα κατάσταση  Ενεργού  
 

Το hi5 είναι µια κοινωνική δικτύωση ιστοσελίδα µε έδρα το Σαν Φρανσίσκο , Καλιφόρνια . Η 
εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 από Ramu Yalamanchi . Ο Bill Gossman διορίστηκε ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της τον Απρίλιο του 2009 . Στις αρχές του 2010, το hi5 κεκτηµένων κοινωνικών 
παιχνιδιών Η εταιρεία, Big Six. [5] Η εταιρεία έθεσε 20 εκατοµµύρια δολάρια στη σειρά Α 
επιχειρηµατικά κεφάλαια από Mohr Davidow Ventures, όπως και $ 15 εκατοµµύρια στο χρέος 
επιχείρηση, το 2007,και ανακοίνωσε ότι είχε προβάλει 3 εκατοµµύρια δολάρια µετατρέψιµων 
σηµείωµα από τους υπάρχοντες επενδυτές Mohr Davidow, φέρνοντας τη χρηµατοδότηση µέχρι και 
38 εκατοµµύρια δολάρια. Το Hi5 έχει 2,7 εκατοµµύρια επισκέπτες µηνιαίως ΗΠΑ και 46,1 
εκατοµµύρια παγκόσµια επισκέπτες.  
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Χαρακτηριστικά. Προηγούµενη λογότυπο Hi5 χρησιµοποιείται µέχρι το 2010. Στο  Hi5, οι χρήστες 
δηµιουργούν ένα online προφίλ, προκειµένου να δείξει τα στοιχεία, όπως τα ενδιαφέροντα, την 
ηλικία και την πατρίδα. Ανεβάζουν φωτογραφίες των χρηστών, όπου οι χρήστες µπορούν να 
δηµοσιεύουν σχόλια. Το Hi5 επιτρέπει επίσης στο χρήστη να δηµιουργήσει τον προσωπικό άλµπουµ 
φωτογραφιών, να παίξετε online παιχνίδια, και να δηµιουργήσει µια συσκευή αναπαραγωγής 
µουσικής στο προφίλ. Οι χρήστες µπορούν επίσης να στείλετε τις αιτήσεις φίλο µέσω e-mail σε 
άλλους χρήστες. Όταν ένα άτοµο λαµβάνει µια αίτηση του φίλου, µπορεί να δεχθεί ή να το 
απορρίψει , ή να εµποδίσουν τον χρήστη συνολικά. Εάν ο χρήστης αποδέχεται έναν άλλο χρήστη ως 
φίλο, οι δύο θα πρέπει να συνδέεται άµεσα ή στον 1ο βαθµό. Ο χρήστης θα εµφανιστεί στην λίστα 
φίλων του ατόµου και το αντίστροφο. Μερικοί χρήστες επιλέγουν να κάνουν τα προφίλ τους 
διαθέσιµα για όλους στο hi5. Άλλοι χρήστες κάνουν χρήση της δυνατότητας να κάνουν το προφίλ 
τους, ορατή µόνο σε εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δίκτυο . Το δίκτυο αποτελείται 
από τους φίλους της άµεσης φίλων του χρήστη (1ου βαθµού), οι φίλοι των άµεσων φίλων (2ου 
βαθµού) και οι φίλοι των φίλων των άµεσων φίλων (3ου βαθµού). Στις αρχές του 2010, Hi5 άρχισε 
να εξελίσσεται από ένα κοινωνικό δίκτυο σε µια ιστοσελίδα επικεντρώνεται στην κοινωνική gaming 
και άνοιξε για τους νέους σχεδιαστές του παιχνιδιού. 

Το Mερίδιο Aγοράς  

Σύµφωνα µε την comScore, το 2008, Hi5 ήταν το τρίτο πιο δηµοφιλές site κοινωνικής δικτύωσης 
από την άποψη των µηνιαίων µοναδικούς επισκέπτες.  

Παρόλο που δηµιουργήθηκε και εδρεύει στην Ηνωµένες Πολιτείες , είναι πιο δηµοφιλές σε άλλες 
χώρες, ιδίως στη Λατινική Αµερική, που κατετάγη 37η στον κόσµο, µόνο µεταξύ των ανθρώπων 
που έχουν τη γραµµή εργαλείων Alexa έχουν εγκατασταθεί στον browser τους αλλά µόνο 84ο στις 
ΗΠΑ.  

Το spam. Το Hi5 έχει χρησιµοποιήσει επίµαχο email µεθόδους εισαγωγής διεύθυνσης για να 
κερδίσει περισσότερους χρήστες - το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή spam. Κατά την 
εγγραφή στο site θα στείλει µια πρόσκληση e-mail σε όλους τους Gmail ή άλλες επαφές 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εάν αποχωρήσετε  δεν ελέγχονται. 3 
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2.2.5 Hotmail 
 

 

∆ηµιουργός Microsoft 

Τελευταία 

έκδοση 

Κύκλος 2 (∆οµή 12.1.0068.1031) 

13 Αυγούστου 2007 

Κατηγορία Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο 

διαδίκτυο 

Άδεια 

χρήσης 

Ιδιόκτητο λογισµικό  

Ιστοσελίδα http://hotmail.live.com 

 

To Windows Live Hotmail (προηγουµένως γνωστό ως MSN Hotmail  και Hotmail ) είναι µια 
δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο διαδίκτυο της οικογένειας υπηρεσιών Windows 
Live από τη Microsoft. Πρωτοδηµιουργήθηκε από τον Jack Smith και τον Sabeer Bhatia και 
κυκλοφόρησε το 1996. Ήταν µία από τις πρώτες δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το 
Hotmail περιήλθε το 1997 στην κατοχή της Microsoft. 

Η τωρινή έκδοση ανακοινώθηκε επίσηµα την 1 Νοεµβρίου του 2005 σαν ενηµέρωση του ήδη 
υπάρχοντος MSN Hotmail. Μετά από µια δοκιµαστική περίοδο, κυκλοφόρησε σε ήδη υπάρχοντες 
χρήστες του Hotmail στην Ολλανδία στις 9 Νοεµβρίου του 2006, ενώ κυκλοφόρησε παγκοσµίως 
στις 7 Μαΐου του 2007. 

∆ιαθέτει αποθηκευτικό χώρο 5 GB, χαρακτηριστικά ασφαλείας, τεχνολογία Ajax και συνεργάζεται 
µε το Windows Live Messenger, τα Spaces, το Ηµερολόγιο του Windows Live και τις Επαφές του 
Windows Live. Φιλοξενεί περίπου 250 εκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως και διατίθεται σε 35 
διαφορετικές γλώσσες. 

Γλώσσες. Το Hotmail διατίθεται στις παρακάτω γλώσσες: αραβικά, βουλγαρικά, κινέζικα 
(παραδοσιακά και απλοποιηµένα), κροατικά, τσεχικά, δανικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, 
γαλλικά, γερµανικά, ελληνικά, εβραϊκά, ουγγρικά, ιαπωνικά, ιταλικά, κορεατικά, λιτανικά, 
λιθουανικά, νορβηγικά, πολωνικά, πορτογαλικά (επίσης πορτογαλικά της Βραζιλίας), ρουµανικά, 
ρωσικά, σερβικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά, σουηδικά, τάι, τουρκικά και ουκρανικά. 
Παρέχεται µερική υποστήριξη για τα αραβικά, τα εβραϊκά, τα Ταµίλ και τα ινδικά. 

MSN Hotmail.Το Hotmail ήταν µέρος της οικογένειας υπηρεσιών του MSN πριν να εισέλθει στην 
οικογένεια υπηρεσιών του Windows Live. Η είσοδος στο MSN Hotmail ήταν δυνατή ενόσω το 
Windows Live Hotmail βρισκόταν σε ανάπτυξη και ήταν διαθέσιµες και οι δύο υπηρεσίες.  
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2.3 Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών δεδοµένων για τους 
εφήβους 
 

2.3.1 Χρήση κοινωνικών δικτύων (social networks)  
Η χρήση των κοινωνικών δικτύων θεωρείται δεδοµένη από τους σηµερινούς νέους. Θα είναι εντελώς 
ανέφικτη κάθε προσπάθεια στην επιβολή προσκοµµάτων για τη χρήση κοινωνικών δικτύων από 
τους µαθητές. Αυτό που συνιστάται είναι η ενηµέρωση των νέων και η δηµιουργία γόνιµου 
προβληµατισµού . Αυτό που χρειάζεται είναι η κατανόηση ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι µόνο 
χώροι ευχάριστης συνάντησης φίλων και γνωστών, ή ευχάριστης ενασχόλησης αλλά και µέσο 
οργανωµένων φορέων για διάφορους ιδιοτελείς σκοπούς (διαφήµιση, καταγραφή δραστηριοτήτων 
κλπ)  
 
Τα επόµενα παραδείγµατα είναι περιπτώσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να αποφευχθούν, εάν υπήρχε 
γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των κοινωνικών αυτών δικτύων από ένα χρήστη. Είναι 
περιπτώσεις από το πιο δηµοφιλές σήµερα δίκτυο (Facebook), ανάλογα όµως παραδείγµατα ισχύουν 
και για τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα (pcworld.com).  

1) Συχνά γίνεται αναφορά για περιπτώσεις όπου κάποιος από τους «φίλους» ζητά επειγόντως 
ένα χρηµατικό ποσό για κάποιο ζήτηµα, το οποίο «υπόσχεται» ότι θα επιστρέψει σύντοµα. 
∆ίνει και ένα σύνδεσµο για τη µεταφορά του ποσού. Πίσω από τέτοια αιτήµατα συχνά 
µπορούν να είναι κρυµµένες απάτες τύπου phishing. Η πρόταση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 
απλή. Να γίνει επιβεβαίωση της ταυτότητας του αποστολέα µε ένα άλλο µέσο (π.χ. 
τηλεφωνικώς) και η πιθανή βοήθεια να γίνει µε κάποιο άλλο µέσο. 

2) Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρήστες είχαν προβεί σε κάποιο αρνητικό σχόλιο για 
κάποιο άτοµο (π.χ. για το αφεντικό τους), το οποίο είχαν ήδη στη λίστα φίλων και το είχαν 
ξεχάσει! Αλλά ακόµα αν εξακριβωµένα το άτοµο αυτό δεν βρίσκεται στη λίστα φίλων, 
µεταξύ δικτύων φίλων των φίλων πάλι η πληροφορία µπορεί να φτάσει στο άτοµο αυτό. 
επίσης, περιπτώσεις µηνυµάτων του τύπου «βαριέµαι» µε ώρα ανάρτησης κάποιο εργάσιµο 
χρόνο, µπορούν να έχουν ένα τελικό παραλήπτη του µηνύµατος ένα άτοµο, το οποίο δεν 
επιθυµούσαµε να λάβει το µήνυµα. Στα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να θεωρείται ότι κάθε 
πληροφορία που αναρτάται είναι τελικά προσβάσιµη σε όλους και η καλύτερη πρακτική 
είναι ότι ανακοινώνεται στο δίκτυο να µην έχει επιπτώσεις η ανάγνωσή του από τον 
οποιονδήποτε. 

3) Γενικά η χρήση των κοινωνικών δικτύων εξ ορισµού µειώνει την ιδιωτικότητα στο 
διαδίκτυο. Παρόλα αυτά καλή πρακτική είναι να ελέγχουµε αυτό που µπορούµε να 
ελέγξουµε. Στην περίπτωση του Facebook µπορούν να οριστούν κάποιες ρυθµίσεις , όπως 
π.χ. περιορισµός των προσωπικών στοιχείων προφίλ, µόνο στις λίστες φίλων, ο περιορισµός 
της προβολής των προσωπικών µηνυµάτων κλπ.5 

2.3.2 Προστασία προσωπικών δεδοµένων – Ιδιωτικότητας  
Η διακίνηση προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο είναι κάτι δεδοµένο στο διαδικτυακό χώρο. Η 
ασυλλόγιστη δηµοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων όµως, µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για 
το άτοµο. Είναι γεγονός ότι οι κίνδυνοι από τη δηµοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων δεν είναι 
τόσο προφανείς όσο κάποιοι άλλοι (ιοί, phishing), δεδοµένου ότι µέχρι ενός βαθµού η διαδικτυακή 
κοινότητα στηρίζεται σε προσωπικές δηµοσιεύσεις. Πολλά παραδείγµατα όµως µπορούν να 
αναφερθούν από την κακή χρήση προσωπικών δεδοµένων όπως cyberbullying, ενοχλητικά 
µηνύµατα, υποκλοπή προσωπικών κωδικών κ.ά.  
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Πιο κάτω σηµειώνουµε πρακτικές προστασίας των προσωπικών µας δεδοµένων 

1) Καλό είναι να είµαστε κάπως φειδωλοί µε τη δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων. Θα 
πρέπει να έχουµε υπόψη ότι κάθε στοιχείο που δηµοσιοποιούµε, ή ακόµα αποστέλλουµε 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δύναται να υποπέσει στον οποιοδήποτε. Έτσι θα πρέπει να 
αποφεύγουµε την αποστολή οποιοδήποτε υλικού, απόψεων, δεδοµένων που είναι δυνατό να 
προκαλέσουν, όχι µόνο στο παρόν στάδιο αλλά και προβλήµατα στο µέλλον, όπως 
προκλητικές φωτογραφίες, ακραίες θέσεις και απόψεις, προσβλητικά για άλλους σχόλια κ.ά.) 

2) Χρήση πολύπλοκων κωδικών τους οποίους θα είναι δύσκολο κάποιος, ο οποίος µας γνωρίζει, 
να µπορεί να µαντέψει . Η χρήση π.χ. ηµεροµηνίας γέννησης, ονοµάτων κλπ θα πρέπει να 
αποφεύγεται. επίσης, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ως κωδικοί, απλές λέξεις οι οποίες 
ανήκουν στο βασικό λεξιλόγιο ενός λεξικού. Υπάρχουν αυτόµατες µηχανές ανίχνευσης 
κωδικών, οι οποίες µπορούν να σπάσουν αρκετά εύκολα κωδικούς που ανήκουν σε λεξικά. 
Επίσης, οι ίδιες µηχανές µπορούν να ξεκινήσουν αναζήτηση κωδικών µε τον έλεγχο όλων 
των πιθανών συνδυασµών. Γι’ αυτό το µέγεθος του κωδικού πρέπει να είναι σχετικά 
εκτεταµένο και µε συνδυασµό γραµµάτων-ψηφίων. Επίσης, ρητά πρέπει να αποφεύγεται η 
προφανής απάντηση στις µυστικές ερωτήσεις που παρέχουν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σε περίπτωση που ξεχάσαµε τον κωδικό. Ας πάρουµε το παράδειγµα ότι 
έχουµε επιλέξει ως µυστική ερώτηση «Ποιο είναι το όνοµα της µητέρα σου;» (Μαρία). Πολύ 
απλά, κάποιος ο οποίος γνωρίζει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µας, µπαίνει 
και επιλέγει «Ξέχασα τον κωδικό». Με την απλή απάντηση στην ερώτηση, εάν τη γνωρίζει, 
κατευθείαν οικειοποιείται το ηλεκτρονικό µας ταχυδροµείο. Αλλά ακόµα και αν δεν τη 
γνωρίζει είναι πιθανό µε κάποιες λογικές εισαγωγές ονοµάτων να πετύχει τη «µυστική» λέξη. 
Συνεπώς, µια λύση είναι η απάντηση που θέτουµε στα ερωτήµατα αυτά ως «σωστή» 
απάντηση θα πρέπει να είναι µια εντελώς άσχετη µε το ερώτηµα! 

3) Να είµαστε πολύ προσεκτικοί στην εγγραφή σε ιστοσελίδες. Σήµερα, υπάρχουν αµέτρητες 
ιστοσελίδες που για την παροχή µιας πολύ µικρής υπηρεσίας (προσφορά ενός δωρεάν 
αρχείου) απαιτούν πρώτα την εγγραφή µας σε αυτό. Με τις τόσες περιπτώσεις εγγραφών 
είναι δεδοµένο ότι στοιχεία που ζητούνται µε πιο σηµαντικά το όνοµα χρήστη και ο κωδικός 
σίγουρα θα επαναλαµβάνονται για διάφορες εγγραφές. Όταν ο αποδέκτης των στοιχείων 
αυτών δεν είναι αξιόπιστος, µπορεί να τα υποκλέψει και να τα χρησιµοποιήσει για την 
πρόσβασή του σε άλλες δικές µας υπηρεσίες (πχ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) µε προφανείς τις 
επιπτώσεις. Μια καλή πρακτική είναι, όταν θεωρούµε απαραίτητη την εγγραφή σε άγνωστες 
και σελίδες αµφίβολης προέλευσης ή εγκυρότητας, να χρησιµοποιούµε ένα άλλο κωδικό, ο 
οποίος δεν σχετίζεται µε αυτά των σηµαντικών µας εγγραφών (ακόµα και διαφορετικό 
λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 5 

2.3.3 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο και Άµεσα Μηνύµατα 
Κατά τη χρήση του διαδικτύου αναλώνεται πολύς χρόνος στην επικοινωνία. Το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (email) και η ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων (instant messages) είναι από τις πιο 
δηµοφιλείς εφαρµογές. Κάποιοι βασικοί κανόνες πρέπει να ακολουθούνται και εδώ για την 
προστασία των χρηστών 

1) ∆εν ανοίγουµε αρχεία, φωτογραφίες και άλλα αρχεία προερχόµενα από άγνωστους 
αποστολείς (είναι δυνατό να περιέχουν ιούς) 

2) Να είµαστε προσεχτικοί στην επιλογή ονόµατος χρήστη, ώστε να µην προδίδει σηµαντικές 
πληροφορίες για την ταυτότητά µας 
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3) ∆εν δηµοσιοποιούµε εύκολα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µας. Με τη συχνή 
χρήση του ηλεκτρονικού µας ταχυδροµείου σε σελίδες που απαιτούν εγγραφή είναι πολύ 
πιθανό να γίνουµε στόχος υπερβολικής ή ανεπιθύµητης αλληλογραφίας. Μια καλή πρακτική 
είναι να έχουµε ένα δεύτερο λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τον οποίο θα 
χρησιµοποιούµε σε τέτοιες περιπτώσεις. 

4) ∆εν αποκαλύπτουµε προσωπικά δεδοµένα (π.χ. αριθµό τηλεφώνου, πιστωτικών καρτών) 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άµεσων µηνυµάτων. Είναι πάντοτε πιθανή η διαρροή 
τους. 5 

 

 

2.3.4 Κωδικοί  
 

 
 
Οι κωδικοί, είναι µια έννοια συνυφασµένη µε τη διαδικτυακή 
κοινότητα σήµερα, όπου πολλές ιστοσελίδες απαιτούν εγγραφή. 
Απώλεια κωδικών ή διαρροή τους σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα 
µπορούν να έχουν πολύ δυσµενείς συνέπειες. Μερικές καλές 
πρακτικές όσον αφορά τους κωδικούς είναι:  

 

• Χρήση «ισχυρών» κωδικών που να περιλαµβάνουν αριθµούς και άλλα σύµβολα, οι οποίοι να 
µην είναι προβλέψιµοι. ∆εν χρησιµοποιούµε πχ. ηµεροµηνία γέννησης, τηλεφωνικό αριθµό, 
ονόµατα οικείων µας προσώπων ως κωδικούς. Επίσης, αποφεύγουµε τη χρήση λέξεων που 
ανήκουν στο λεξιλόγιο, αφού υπάρχουν αυτόµατες µηχανές που χρησιµοποιούν τεχνικές 
ανίχνευσης κωδικών µε τη χρήση λεξικών. 

• ∆εν αποστέλλουµε κωδικούς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
• Αλλάζουµε περιοδικά τους κωδικούς µας, ειδικά όταν διαφανεί πιθανότητα διαρροή τους, ή 

πρόβλεψή τους από κάποιο τρίτο πρόσωπο. 
• Αποφεύγουµε, όσο είναι δυνατό τη χρήση των κωδικών µας σε υπολογιστές δηµόσιας 

πρόσβασης. 
• Αποφεύγουµε να χρησιµοποιούµε τους ίδιους κωδικούς σηµαντικών για µας υπηρεσιών (π.χ. 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) µε άλλες αµφίβολου κύρους σελίδες (πχ. για να µας δώσουν 
πρόσβαση στο κατέβασµα ενός αρχείου). 

• Σε πολλές περιπτώσεις φόρµες εγγραφής ή επικοινωνίας ζητούν απαραίτητα να δώσουµε 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και να εισαγάγουµε κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα 
πρέπει οπωσδήποτε να είναι διαφορετικός από αυτόν της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου που εισαγάγαµε.  

• ∆εν δίνουµε ποτέ τον κωδικό µας σε άλλα άτοµα, όσο οικεία και αν είναι σε εµάς. 
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• Ποτέ δεν κοινοποιούµε κωδικούς σε οποιαδήποτε σελίδα ζητηθούν. Υπάρχει σαφής πολιτική 
στο διαδίκτυο, να µη ζητούνται κωδικοί άλλων υπηρεσιών. 5 

 
2.3.5 Webcams  
Πριν τη χρήση βιντεοκάµερας (webcamera), θα πρέπει να ακολουθούνται κάποια βήµατα για την 
ασφάλεια του ΗΥ και της οικογένειας:  

• Να είµαστε προσεχτικοί στα άτοµα µε τα οποία έχουµε συνοµιλίες που συνδυάζουν και 
οπτική επαφή (βιντεοκλήση). Προτιµότερο είναι να χρησιµοποιούµε βιντεοκάµερα ( 
webcam) µόνο µε άτοµα, τα οποία γνωρίζουµε. 

• Να καλύπτουµε ή να αφαιρούµε τη βιντεοκάµερα (webcam) από τον ΗΥ, όταν δεν τη 
χρησιµοποιούµε και να κλείνουµε τον ΗΥ, όταν δεν τον χρησιµοποιούµε.  

• Χρήση κωδικών: Με τη χρήση κωδικών µπορούµε να αποτρέψουµε τον έλεγχο της κάµερας 
από τρίτα, µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

• Προστασία από κακόβουλες επιθέσεις: Κακόβουλες επιθέσεις µπορούν να θέσουν υπό 
έλεγχο τις λειτουργίες της βιντεοκάµερας, η οποία είναι συνδεδεµένη στον ΗΥ. Η χρήση 
ενός ενηµερωµένου λογισµικού Internet security είναι απαραίτητη για τον περιορισµό 
τέτοιων κινδύνων. επίσης, συνιστάται η ενηµέρωση του εκάστοτε λειτουργικού συστήµατος 
µε τις τελευταίες εκδόσεις και τις ενηµερώσεις ασφαλείας. 5 

 

2.3.6 Ασφαλές Internet για Παιδιά και Εφήβους 

 

Ασφαλής χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους 

Στη σηµερινή εποχή το διαδίκτυο αποτελεί έναν επιταχυντή γνώσης για τα παιδιά καθώς τα µαθαίνει 
να ερευνούν, να αξιολογούν πληροφορίες και να κατευθύνονται προς ένα στόχο. Επιπλέον, το 
διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αυτενεργούν, να έχουν την δική τους παρουσία 
και ταυτότητα µε τους όρους που καθορίζουν τα ίδια, µέσα από τις οµάδες κοινωνικής δικτύωσης, 
την αποστολή/λήψη email. Τέλος, το διαδίκτυο αποτελεί ένα σύγχρονο µέσο ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης. 

Ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, παρατηρούµε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
υιοθετούν τη συµπεριφορά των γονιών απέναντι στον Η/Υ. Αρχίζουν να κατανοούν τον κόσµο των 
παιχνιδιών και της µάθησης καθώς και να δείχνουν ενδιαφέρον για προγράµµατα µάθησης και 
παιχνιδιού. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους εικονικούς 
κόσµους αναζητώντας πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά τους. Τέλος µεγάλος αριθµός έφηβων 
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διαθέτει αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο. Οι έφηβοι µαθαίνουν να το χρησιµοποιούν όλο και καλύτερα, 
να δηµιουργούν εικονικές επαφές, να κατεβάζουν µουσικά κοµµάτια, ταινίες, να επικοινωνούν µέσω 
οµάδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook) και να ανταλλάζουν απόψεις. 

Ενηµέρωση παιδιών σχετικά µε τους κινδύνους του ∆ιαδικτύου: 

Τα παιδιά φαίνεται να είναι ενηµερωµένα για τους κινδύνους του ∆ιαδικτύου αλλά και για τους 
τρόπους προστασίας από αυτούς. Συγκεκριµένα τα ελληνόπουλα θεωρούν ότι οι πιο σοβαροί 
κίνδυνοι προέρχονται από ιούς, από δραστηριότητες σε ιστοχώρους που συνοµιλούν µε αγνώστους, 
από δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων και από ακατάλληλο περιεχόµενο που µπορεί να 
συναντήσουν µέσα από την πλοήγηση τους στο ∆ιαδίκτυο. Τα παιδιά δηλώνουν ότι λαµβάνουν 
µέτρα ακολουθώντας τις συµβουλές και υποδείξεις των γονέων τους για να µειώσουν ή και να 
εξαλείψουν τις πιθανότητες τέτοιων κινδύνων. 

Σε γενικές γραµµές, ο κίνδυνος εµφάνισης ιστοσελίδων που περιέχουν σοκαριστικό περιεχόµενο και 
φωτογραφίες θεωρείται από πολλά παιδιά ιδιαίτερα σοβαρός. Τέτοια περιστατικά αφορούν τις 
περισσότερες φορές πορνογραφικό υλικό και όχι τόσο βία ή ρατσισµό. 

Τα µεγαλύτερα αγόρια ( 12+ ετών) δηλώνουν ότι όχι µόνο δεν θεωρούν το σεξουαλικό περιεχόµενο 
στο ∆ιαδίκτυο ακατάλληλο γι αυτά, αντιθέτως ψάχνουν να βρουν τέτοιο υλικό κρυφά από τους 
γονείς τους. 

Τα ελληνόπουλα δηλώνουν ότι αποφεύγουν να απευθυνθούν στους γονείς σε περιπτώσεις 
προβλήµατος (τις περισσότερες φορές γονείς µη εξοικειωµένους µε την τεχνολογία), γιατί 
φοβούνται ότι θα τους επιβάλλουν ακόµη αυστηρότερους κανόνες και περιορισµούς στη χρήση του 
∆ιαδικτύου. Έτσι, προτιµούν να συζητούν τέτοια προβλήµατα µε τους φίλους τους. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που µπορεί να αντιµετωπίσει ένα παιδί στο διαδίκτυο; Τα παιδιά µπορεί να 
παρέχουν ανεξέλεγκτα τα προσωπικά τους στοιχεία εξαιτίας της έλλειψης εµπειρίας και επίγνωσης 
των κινδύνων καθώς και να εκτίθενται σε ιούς ή σε ακατάλληλο  για την ηλικία τους υλικό κατά την 
περιήγηση τους στο διαδίκτυο. Σε κάποιες περιπτώσεις, µπορεί κάποιος να κλέψει την διαδικτυακή 
ταυτότητα του παιδιού και να εκτελεί παράνοµες online δραστηριότητες. Όσον αφορά στις 
ψυχολογικές επιπτώσεις, η πολύωρη χρήση Η/Υ µπορεί να υποδηλώνει συναισθηµατικές δυσκολίες: 
τάση για απόσυρση, αποφυγή διαπροσωπικής επαφής, αποφυγή συγκρούσεων, αναζήτηση νοήµατος 
µέσα από την επαφή µε την τεχνητή πραγµατικότητα, δυσκολία στην ανάληψη ευθυνών και στη 
λήψη πρωτοβουλίας, άγχος, υποβόσκουσα κατάθλιψη. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο διαδικτυακός 
εκφοβισµός είναι ένα νέο διαδικτυακό φαινόµενο µε το οποίο έρχονται σε επαφή τα παιδιά και οι 
έφηβοι που κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών, δηµιουργώντας στο θύµα αίσθηµα ενοχής και 
ανασφάλειας. 

H συµπεριφορά των παιδιών που ασχολούνται πολλές ώρες µε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο 
µπορεί να αλλάξει. Τα παιδιά συνήθως παρουσιάζουν συµπεριφορές τις οποίες οι γονείς πρέπει να 
λάβουν υπ’ όψιν τους. 

1) Η πολύωρη ενασχόληση µπροστά στον υπολογιστή αποτελεί µία ένδειξη ότι το παιδί έχει 
ανακαλύψει ένα χώρο στο Internet που παρέχει ενθουσιασµό. 
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2) Η ελαχιστοποίηση του παραθύρου στην οθόνη κάθε φορά που πλησιάζετε µπορεί να δηλώνει 
ότι έχει εµπλακεί µε ανάρµοστο ή επικίνδυνο περιεχόµενο. 

3) Υπερβολική χρήση των chat rooms και του instant messaging: η χρήση του υπολογιστή για 
επικοινωνία είναι παρόµοια µε αυτή του τηλεφώνου και χρειάζεται οι γονείς να είναι 
προσεκτικοί ως προς το είδος της επικοινωνίας του παιδιού τους µέσω διαδικτύου. 

4) Υπερβολική χρήση άλλης τεχνολογίας: το παιδί µπορεί ξαφνικά να αρχίσει να σκανάρει 
φωτογραφίες, να αντιγράφει δισκέτες, CD’s και DVD’s. 

Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων; 

Είναι καλό οι γονείς να εξετάσουν αν το παιδί τους ασχολείται υπερβολικά µε το διαδίκτυο, ως µια 
πρώτη µέθοδος παρατήρησης και να του µιλήσουν για κρίσιµα θέµατα του διαδικτυακού χώρου 
όπως θα έκαναν για αντίστοιχα θέµατα της καθηµερινής ζωής. 

Από µικρή ηλικία θα πρέπει οι γονείς να θέτουν όρια (για πολλά θέµατα) και τα οποία πρέπει να 
τηρούν τα παιδιά µέσα στην οικογένεια. Τα όρια (όταν δεν είναι υπερβολικά ή ιδιαίτερα αυστηρά) 
δεν καταπιέζουν τα παιδιά, αλλά τα κατευθύνουν και δείχνουν ενδιαφέρον εκ µέρους των γονιών. 
Όσο το παιδί µεγαλώνει, είναι καλό τα όρια που θα ισχύσουν να συζητούνται από όλα τα µέλη της 
οικογένειας, ώστε να λαµβάνεται η γνώµη του παιδιού και του εφήβου. Ο σεβασµός της 
προσωπικότητας παιδιών και εφήβων από πολύ µικρή ηλικία, η συναισθηµατική κάλυψη των 
αναγκών τους, η καλή σχέση και η επικοινωνία όλων των µελών οδηγούν σε σωστή εφαρµογή ορίων 
µέσα στο σπίτι. 

Είναι σηµαντικό οι γονείς να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά και τους εφήβους για να ασχοληθούν 
µαζί µε θέµατα διαδικτύου, έχοντας πάντα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Οι γονείς θα µπορούσαν να 
µιλήσουν στο παιδί τους για τους on-line φίλους τους, να τον ρωτήσουν για τα δωµάτια συζητήσεων 
(chat rooms) και τους πίνακες µηνυµάτων (message boards) που επισκέπτεται και να το 
ενθαρρύνουν να αποκτήσει αθλητική δραστηριότητα και συναναστροφές µε συνοµήλικους. Επίσης 
είναι καλό να τοποθετούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο, ώστε να µην δίνεται η 
δυνατότητα αποµόνωσης του εφήβου και να υπάρχει έλεγχος. Η ενηµέρωση σχετικά µε τον εθισµό 
στο διαδίκτυο είναι καλό να γίνεται από µικρή ηλικία ώστε τα παιδιά να είναι ενήµερα του 
φαινοµένου. ∆υστυχώς η πλειοψηφία των γονιών στη χώρα µας είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. 
Γι΄αυτό και οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τρόπους ασφαλείας (προγράµµατα 
και φίλτρα προστασίας) ώστε να προστατεύσουν τον έφηβο από τυχόν ενοχλητικές παρεµβάσεις στο 
διαδίκτυο. Τέλος, οι γονείς πρέπει να έχουν στο νου τους και τις δικές τους διαδικτυακές συνήθειες, 
αναλογιζόµενοι ότι αποτελούν το πιο σπουδαίο πρότυπο για το παιδί τους. Η ενηµέρωση των 
παιδιών και των εφήβων για ζητήµατα παιδικής πορνογραφίας, µη υγιούς σεξουαλικότητας, 
ρατσισµού, ηλεκτρονικού εκφοβισµού, βίας, οικονοµικού εγκλήµατος στο διαδίκτυο και εθισµό στα 
διαδικτυακά παιχνίδια πρέπει να γίνεται πρώτα από τους γονείς. 

Οι γονείς χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν δύο βασικά πράγµατα που αφορούν την σχέση των 
παιδιών τους µε τις νέες τεχνολογίες. Πρώτον, δεν χρειάζεται να δαιµονολογούν το διαδίκτυο, 
καθώς αποτελεί τµήµα της κουλτούρας των εφήβων και δεύτερον καµία απαγόρευση της χρήσης του 
διαδικτύου δεν µπορεί να φέρει αποτέλεσµα, µιας και ο έφηβος έχει πλέον εύκολη πρόσβαση σε 
αυτό.8 
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3.ΑΡΘΡΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Ανέκαθεν η επιθυµία κάθε ανθρώπου ήταν να  συνάπτει σχέσεις είτε φιλικές είτε συγγενικές είτε 
ερωτικές είτε επαγγελµατικές  και αυτό γιατί είναι κοινωνικό ον και δεν µπορεί να ζήσει 
ανεξάρτητος ή µόνος του χωρίς την αλληλεπίδραση του µε άλλα άτοµα. Μέσα από αυτή την 
αλληλεπίδραση µας µε άλλα άτοµα µας δίδεται η δυνατότητα να ανταλλάξουµε ιδέες , απόψεις , 
εµπειρίες και να γίνουµε σοφότεροι διότι κανείς δε γνωρίζει τα πάντα αλλά ο ένας 
αλληλοσυµπληρώνει τον άλλο σε γνώσεις. 

Το διαδίκτυο είναι ένα πανίσχυρο µέσον στις µέρες µας αφού µέσω αυτού µπορείς να βρεις ότι 
πληροφορία θέλεις για όποιο θέµα θέλεις, µπορείς να διασκεδάσεις , να συνεργαστείς µε άλλα 
άτοµα,  να µιλήσεις µε γνωστούς και άγνωστους ανά το κόσµο και να ανταλλάξεις ιδέες ή και να 
κάνεις νέες φιλίες. 

To ερώτηµα όµως που µου δηµιουργείται είναι ποια ανθρώπινη ανάγκη καλύπτει το Facebook ή 
οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό δίκτυο αυτού του τύπου; Μήπως χάνονται σιγά σιγά οι ανθρώπινες 
σχέσεις και πολλοί βρίσκουν καταφύγιο στο διαδίκτυο ή µήπως είναι ένα µέσο κάποιος να 
προβληθεί , να δείξει προς τα έξω τον εαυτό του και να “καυχηθεί” για κάτι που ίσως και να µην 
είναι; 

Εκατοντάδες άνθρωποι είναι εθισµένοι σε ιστοσελίδες κοινωνικών ιστοτόπων, όπως το facebook και 
το twitter. Άτοµα που περιστρέφονται γύρω από το «εγώ» τους, αυταπάτες, ψέµατα, 
πλαστοπροσωπίες, δολοφονίες σπιλώνουν τη φήµη της σύγχρονης τεχνολογίας.  

• Πως βλέπει ο χρήστης το Face book ή το Twitter; 

• Τι προβλήµατα εµφανίζονται µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα; 

• Τι περιστατικά ή καταγγελίες έχουν καταγραφεί µέχρι στιγµής; 

• Η χρησιµότητα των κοινωνικών δικτύων για κάποιους  εξυπηρετεί και τους ίδιους τους χρήστες η 
παραβιάζουν τα προσωπικά δεδοµένα τους ;  

• Kαι οι εταιρίες είναι µόνο για το συµφέρον τους η και δίπλα στους χρήστες; 18  
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3.1 Πως Βλέπουν οι «Χρήστες» τα Κοινωνικά ∆ίκτυα 
 

Περίπτωση Πρώτη 

Στην εταιρεία που δουλεύω, στο ακριβώς διπλανό γραφείο από εµένα βρίσκεται µια κοπέλα 24 
χρονών. Από καιρό τώρα παρακολουθώ ότι την ώρα που έχει δουλεία, εργάζεται πυρετωδώς για να 
τελειώσει γρήγορα, µε µοναδικό σκοπό να εξοικονοµήσει τον απαραίτητο για αυτήν χρόνο ώστε να 
ασχοληθεί µε το facebook . Είχα µπει από καιρό στο δίληµµα να της ζητήσω να µου γράψει ένα 
µικρό άρθρο για το πως βλέπει το facebook.  Η Κατερίνα λοιπόν όταν της το ζήτησα στην αρχή 
αιφνιδιάστηκε. Στην συνέχεια προβληµατίστηκε …και στο τέλος δήχθηκε. ∆εν είχε νόηµα να κάτσω 
εγώ να γράψω ένα άρθρο για το συγκεκριµένο κοινωνικό φαινόµενο. Ήθελα να µεταφέρω το 
συγκεκριµένο θέµα στο blog µέσα από τα µάτια ενός εξοικειωµένου χρήστη. 

Ας αφήσουµε λοιπόν την φίλη µας την Κατερίνα να µας µιλήσει…… 

““““Το  Facebook είναι ένας δικτυακός χώρος  που στις µέρες µας έχει ξεπεράσει τους 60 εκατοµµύρια 
χρήστες. Θα µπορούσε κανείς να το περιγράψει ως µια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι 
άνθρωποι µπορούν να επικοινωνούν µε τους φίλους τους, να δηµιουργήσουν νέες σχέσεις ή να 
ξαναβρεθούνε µε φίλους παλιούς από το σχολείο και  το πανεπιστήµιο. Ο κάθε χρήστης µπορεί  να 
δηµιουργήσει την προσωπική του σελίδα (profile), µε τα ονοµαστικά του στοιχεία, τις φωτογραφίες 
του, τα ενδιαφέροντα του. Μπορεί να περάσει κανείς ευχάριστα την ώρα του στο facebook 
ψάχνοντας παλιούς φίλους, παίζοντας παιχνίδια και συµπληρώνοντας όλα αυτά τα κουίζ  για το τι 
ζώο είσαι, τι είδους ναρκωτικό, πώς θα είναι η ζωή σου στο µέλλον, τι  αµάξι σου ταιριάζει πόσο 
καλός εραστής  είσαι και πολλά άλλα παρόµοια. Η υπηρεσία είναι εξαιρετικά εύχρηστη και 
ευχάριστη! Αυτή όµως είναι η καλή εξήγηση… 

Αν δούµε το facebook από την άλλη του πλευρά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι θεωρείται το 
µεγαλύτερο φακέλωµα όλων των εποχών για χάρη των µεγάλων πολυεθνικών και διαφηµιστικών 
εταιρειών οι οποίες  µέσα από όλα αυτά τα ευχάριστα κουίζ συλλέγουν πληροφορίες για τον καθένα 
ξεχωριστά. Η υπηρεσία διαθέτει ένα πλήθος εφαρµογών (applications) µε τεστ προσωπικότητας 
(είναι τα κουίζ που ανέφερα παραπάνω) που για να σου αποκαλύψει τα αποτελέσµατα  είσαι 
υποχρεωµένος να καλέσεις  κ άλλους είκοσι φίλους σου να χρησιµοποιήσουν την ίδια εφαρµογή.  

Το µεγαλύτερο πρόβληµα για µένα εστιάζεται στο σηµείο που ο χρήστης συγχέει την εικονική ζωή 
του στο χώρο του facebook µε την πραγµατική του ζωή. Θεωρώ ότι ο καθένας δηµιουργεί έναν δικό 
του κόσµο, µια καθηµερινότητα εξαιτίας όλων αυτών των εφαρµογών. Άτοµα τα οποία είναι 
επιρρεπή σε τέτοια ερεθίσµατα , π.χ έφηβοι,  που δεν έχουν αναπτύξει ακόµη την προσωπικότητα 
τους, είναι τροµερά εύκολο να  µπερδέψουν την πραγµατική τους ζωή, την αυθεντική επικοινωνία 
µε τους φίλους τους µε τον κάλπικο κόσµο που έχουν δηµιουργήσει στο χώρο. Αυτό συµβαίνει διότι 
η υπηρεσία σου προσφέρει εφαρµογές  µε καταστάσεις που βιώνεις  στην πραγµατική σου ζωή. 
Φυσικά, εννοώ τα applications µέσω  των οποίων  µπορείς να στείλεις έναν καφέ στους φίλους σου, 
ένα ποτό …σοκολάτες…., µπορείς να  παίξεις φτιάχνοντας το ιδανικό σπίτι για σένα, η ακόµη  να 
δηµιουργήσεις χρήµατα  να γίνεις δηλαδή εκατοµµυριούχος και να χαρίσεις κιόλας στους φίλους 
σου.  Βέβαια θεωρώ ακόµη πιο ακραίο το πασίγνωστο σε όλους application  “ friends for sale”. 
Mέσω της συγκεκριµένης εφαρµογής µπορεί κανείς να αγοράσει τους φίλους του. Όταν κάποιος 
προσκαλεί τους φίλους του να εφαρµόσουν  το application εξοικονοµεί χρήµατα για κάθε φίλο που 
προσκαλεί. Έτσι λοιπόν µπορεί κανείς να κερδίσει χρήµατα και να αγοράσει τον κάθε χρήστη του 
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facebook  είτε είναι φίλος του, είτε όχι. Ο κάθε χρήστης ξεκινάει από µία πολύ χαµηλή  τιµή ( αν δεν 
κάνω λάθος πρέπει να είναι ένα δολάριο) και κάθε φορά  που τον αγοράζει κάποιος  η τιµή του 
ανεβαίνει. Ο αγοραστής µ’ αυτόν τον τρόπο ανεβάζει και τι δική του τιµή  και έτσι έχει και στην 
κατοχή του τους φίλους του οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως “pets” δηλαδή κατοικίδια. Καθηµερινά 
δίνεται µάχη από τους χρήστες του facebook για το ποιος θα αγοράσει ποιόν και για το κατά πόσο θ’ 
ανέβει  η  τιµή του καθενός. Μάλιστα πριν λίγο καιρό ένα γνωστό µου ζευγάρι χώρισε  επειδή η 
κοπέλα παραπονιόταν  ότι αγοράζουνε άλλες γυναίκες το  αγόρι της. Αυτό δείχνει πόσο  µπορεί µια 
τέτοια υπηρεσία στις µέρες  µας να επηρεάσει αλλά και να καθορίσει τις σχέσεις  µεταξύ  των 
ανθρώπων ακριβώς για το λόγο ότι κάποιοι άνθρωποι δεν µπορούν να θέσουν διαχωριστικές 
δικλείδες µεταξύ της πραγµατικού και του εικονικού κόσµου του facebook.   

Tέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο κάθε χρήστης στις µέρες µας θεωρεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
καθηµερινότητας του τη συγκεκριµένη υπηρεσία και πλέον έχει γίνει βασική ανάγκη του καθενός να 
επικοινωνήσει µέσω όλων αυτών των εφαρµογών είτε µε φίλους είτε µε αγνώστους. Όλο αυτό 
δείχνει ότι η πραγµατική επικοινωνία µεταξύ  των ανθρώπων ολοένα και εκλείπει και ο καθένας 
ψάχνει διεξόδους για να καλύψει τις κοινωνικές του ανάγκες.  

Καλώς ή κακώς αυτή είναι η πραγµατικότητα …ο χρόνος θα δείξει πώς θα εξελιχθεί  αυτή η 
κατάσταση και που θα καταλήξει…“ 14 

Περίπτωση ∆εύτερη 

«Κάθοµαι µε τις ώρες µπροστά στον υπολογιστή. Το facebook έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της 
καθηµερινότητάς µου. Μιλώ µε τους φίλους µου, τους οποίους δεν έχω γνωρίσει ποτέ προσωπικά 
αφού ζουν πολύ µακριά από την Κύπρο, είναι από την Ινδία και το Κέιπ Τάουν. Τους αναλύω τα 
προβλήµατά µου και εκείνοι µου δίνουν λύσεις. Συζητάµε και τους θεωρώ οικογένειά µου αν και δεν 
τους έχω δει ποτέ. ∆εν ξέρω αν αυτός είναι εθισµός αλλά πολλές φορές έχω ακυρώσει εξόδους σε 
θέατρο και κλαµπ προκειµένου να παίξω παιχνίδια στο facebook. ∆εν κρύβω ότι µου αρέσει να 
κρυφοκοιτάζω και τη ζωή των άλλων και πολλές φορές αναρτώ ψεύτικα στοιχεία για µένα, για να 
κάνω τους άλλους να µε θαυµάζουν». Αυτά είναι τα λόγια της Π.∆., µιας 23χρονης Κύπριας 
κοπέλας, η οποία φαίνεται ότι είναι εθισµένη στη νέα µόδα της εποχής, την ιστοσελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης, το facebook. Παρόλο που έχουν αφιερωθεί τόνοι µελανιού για να αναλυθεί ο νέος 
τρόπος κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο είναι σηµαντικό να επαναφέρουµε το θέµα όχι µόνο για να 
εξηγήσουµε τις κοινωνικές προεκτάσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και για να προφυλάξουµε 
ανυποψίαστους χρήστες του facebook από κακοτοπιές.  

Περίπτωση Τρίτη 

Η διαδικτυακή εφαρµογή Twitter αναπτύσσεται και εξελίσσεται µε γοργούς ρυθµούς, προσφέροντάς 
µας διαρκώς νέες πολύ ενδιαφέρουσες υπηρεσίες και εφαρµογές.  Καθηµερινά κερδίζει το 
ενδιαφέρον και την προσοχή όλο και περισσότερων ενεργών χρηστών. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως 
τη νέα “µόδα” της εποχής, µαζί µε το facebook. Μέσα σε 140 µόλις χαρακτήρες έχει κανείς τη 
δυνατότητα να εκφράσει σε πραγµατικό χρόνο µια ιδέα, µια σκέψη, κάτι που τον απασχολεί και 
θέλει να το µοιραστεί µε κάποιους άλλους χρήστες. Ποια είναι η πραγµατική αξία της εφαρµογής 
αυτής; 

Να εκφράσω τη δική µου προσωπική, ταπεινή άποψη για το πως το βλέπω. Χρησιµοποιώ την 
υπηρεσία πολύ λίγο καιρό, αλλά οι εντυπώσεις µου σχετικά µε την υπηρεσία είναι πολύ καλές. Μου 
αρέσει πολύ “να ακολουθώ” διάφορους χρήστες (και φίλους-γνωστούς, αλλά ακόµα και άγνωστους), 
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διότι µαθαίνω πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα που µοιράζονται µέσω της υπηρεσίας, όπως για 
παράδειγµα ενδιαφέροντα links, νέες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρµογές, καινοτόµα εργαλεία 
και προϊόντα. Εξίσου συχνά, “παρακολουθώ” τους προβληµατισµούς φίλων, ενηµερώνοµαι σε 
πραγµατικό χρόνο πάντα για διάφορα συµβάντα. Βέβαια, δεν είναι απίθανο το να λαµβάνει κανείς 
συχνά και “άχρηστη” πληροφορία, του στυλ “Πήγα στο τάδε σινεµά και είδα το τάδε έργο”, όµως 
ακόµα και από τέτοια “tweets” µπορεί κάποιος να ενηµερωθεί για κάτι που τον ενδιαφέρει, πχ. 
“Πήγα στη βιβλιοθήκη αλλά κάτι συνέβη και για κάποιο λόγο ήταν κλειστή”. Σκεφτείτε τί 
ανακούφιση θα παίρνατε, αν κ εσείς θέλατε να επισκεφτείτε την βιβλιοθήκη, και από τί τρέξιµο θα 
γλιτώνατε… Είναι µια πολύ απλή περίπτωση, είναι όµως πολύ αληθινή. Γενικά αυτό που θα 
µπορούσε να υποστηρίξει κανείς είναι ότι το Twitter έχει τόση αξία όση ακριβώς έχουν και τα άτοµα 
που ακολουθείς. Θα πρέπει κανείς να νιώθει ότι έχει κάποια σηµαντικά πράγµατα να “πάρει “από 
αυτόν που θα ακολουθήσει, και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίον θα τον επιλέξει.17 

 

3.2 Αρνητικές Επιδράσεις-Περιστατικά-Καταγγελίες από τα 
Κοινωνικά ∆ίκτυα 
 

Αρνητικές Επιδράσεις στην υγεία από τα κοινωνικά δίκτυα 

Ιταλοί γιατροί, για πρώτη φορά στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, ανέφεραν ένα ασυνήθιστο 
περιστατικό, που δείχνει ότι η χρήση του κοινωνικού δικτύου Facebook µπορεί να πυροδοτήσει 
κρίσεις άσθµατος σε νέους. 

Οι ερευνητές, υπό τον Τζενάρο Ντ'Άµάτο του Νοσοκοµείου της Νάπολης, που δηµοσίευσαν τη 
σχετική µελέτη στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρακτορείο, 
ανέφεραν ότι ο 18χρονος νέος, που είχε ιστορικό άσθµατος, ξαφνικά βίωνε κρίσεις αδυναµίας 
αναπνοής, ακόµα και στη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών, όταν στο παρελθόν δεν εµφάνιζε 
τέτοια συµπτώµατα αυτή την περίοδο. 
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Όπως αποκαλύφθηκε, ο νέος ήταν πολύ στενοχωρηµένος, επειδή τα είχε χαλάσει µε τη φίλη του, η 
οποία τον είχε διαγράψει από τη λίστα των "φίλων" της στο Facebook, ενώ παράλληλα είχε 
συµπεριλάβει σε αυτήν πολλούς άλλους νέους φίλους.  

Χρησιµοποιώντας όµως ψευδώνυµο, ο απελπισµένος 18χρονος πέτυχε να γίνει "φίλος" της για µια 
ακόµη φορά και τελικά να αποκτήσει πρόσβαση στην εικόνα που περιείχε το "προφίλ" της στο 
κοινωνικό δίκτυο. 

Οι γιατροί ζήτησαν από το νέο -και τον έπεισαν- να φοράει µια ειδική µάσκα που µετράει τη ροή 
του αέρα και του οξυγόνου, κάθε φορά που συνδεόταν στο Facebook. Όπως διαπίστωσαν, κάθε 
φορά που ο 18χρονος συνδεόταν online στο δίκτυο, ο όγκος του αέρα που εισέπνεε µειωνόταν 
δραµατικά, µερικές φορές περισσότερο από 20%. 

Μετά από τις συµβουλές ψυχιάτρου, ο νέος δέχτηκε να µην ξανασυνδέεται στο Facebook και 
αµέσως οι κρίσεις άσθµατος σταµάτησαν. Οι γιατροί συµπέραναν ότι ήταν αποκλειστικά το άγχος 
σύνδεσης και κανένα άλλο ιατρικό πρόβληµα που πυροδοτούσε ξανά και ξανά το άσθµα. Ο ασθενής 
κυριολεκτικά "πνιγόταν" στην προοπτική ότι θα δει και θα "επικοινωνήσει" µε την (ουσιαστικά 
πρώην) φίλη του.  

Οι ιταλοί γιατροί αναφέρουν ότι το συγκεκριµένο περιστατικό µπορεί να φανεί χρήσιµο στους 
γιατρούς που συναντούν µυστηριώδεις περιπτώσεις αναπνευστικών δυσκολιών κυρίως σε νέους, για 
τους οποίους η κοινωνική δικτύωση έχει γίνει κανόνας ζωής, αντικαθιστώντας τις δια ζώσης 
κοινωνικέςσχέσεις. 
 
"Το Facebook και τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα µπορεί να αποτελούν µια νέα πηγή ψυχολογικού 
στρες, αντιπροσωπεύοντας ένα παράγοντα που πυροδοτεί την επιδείνωση της κατάστασης 
καταθλιπτικών ασθµατικών ατόµων", σύµφωνα µε την µελέτη.6 

Αποπλανούσε ανήλικες τάζοντας καριέρα µοντέλου 

Ποινή κάθειρξης 13 ετών και χρηµατική ποινή 90 χιλιάδων ευρώ επέβαλε το Τριµελές Εφετείο 
Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης σε 33χρονο που υπόσχονταν καριέρα µοντέλου σε ανήλικα 
κορίτσια, πείθοντάς τα µ’ αυτόν τον τρόπο όχι µόνο να φωτογραφηθούν γυµνά, αλλά σε ορισµένες 
περιπτώσεις και να έρθουν σε σεξουαλική επαφή µαζί του. 19 

∆ολοφονία µέσω Τwitter  

Μία δολοφονία νεαρού στις Ηνωµένες Πολιτείες υπό άλλες συνθήκες θα είχε ελάχιστο ενδιαφέρον 
για τον κόσµο των social networks. Όχι όµως η συγκεκριµένη. Οι έρευνες για τον θανάσιµο 
τραυµατισµό ενός 22χρονου από καραµπίνα την περασµένη εβδοµάδα στην Νέα Υόρκη, έκαναν 
τους αστυνοµικούς να αναζητήσουν τον δράστη στο... Twitter. 

Σύµφωνα µε ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης, ο φόνος προήλθε ύστερα από διένεξη των δύο φίλων στην 
ιστοσελίδα και είναι η πρώτη φορά που σχόλια σε social network χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά 
στοιχεία σε δική για φόνο. Οι εισαγγελείς µάλιστα, πρόκειται να χρησιµοποιήσουν τα posts ώστε να 
δείξουν την εχθρική σχέση µεταξύ των δύο ανδρών. 

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας της Νέας Υόρκης, ο Blake και ο Dancy αντάλλασαν 
για αρκετές εβδοµάδες υβριστικά σχόλια µέσω των λογαριασµών τους στο Twitter, ενώ µάλιστα 
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έµεναν και στην ίδια πολυκατοικία. Ο τσακωµός τους προήλθε πιθανότατα από ερωτικό 
ανταγωνισµό για µια κοπέλα, ενώ τα υβριστικά σχόλια «ακολουθούσαν» και πολλοί φίλοι τους στο 
Twitter, σχολιάζοντας και αυτοί.  

O Dancy βρέθηκε τραυµατισµένος θανάσιµα στον λαιµό µε κυνηγητική καραµπίνα λίγα µέτρα έξω 
από το σπίτι του, ενώ λίγες ώρες πριν είχε λάβει µήνυµα από τον δράστη που του συνιστούσε να 
προσέχει τις κινήσεις του. Το φονικό όπλο βρέθηκε αργότερα πεταµένο στο Central Park µαζί µε 
έναν άδειο κάλυκα. ∆ύο ηµέρες µετά την δολοφονία του Dancy, ο Blake του έγραψε στο Twitter 
“R.I.P. Kwame”.  

Η µητέρα του θύµατος, Madeline Smith, εξεπλάγη όταν έµαθε ότι τα σχόλια στο Twitter εξετάζονται 
ως αποδειχτικά στοιχεία για τον φόνο του γιού της. «∆εν είναι αυτός λόγος για να σκοτώσεις 
κάποιον» είπε και υποστήριξε ότι ο τα δύο παιδιά ήταν φίλοι από µικρή ηλικία. «Ήταν πολύ καλοί 
φίλοι και αυτό είναι που µε στεναχωρεί περισσότερο», δήλωσε και συνεχίζει « Προφανώς δεν τον 
ήξερα όσο νόµιζα (τον δράστη). Απλά θέλω να τον ρωτήσω ‘Γιατί; Πως µπόρεσες να το κάνεις 
αυτό;» Ο Blake είναι κατηγορούµενος για φόνο πρώτου βαθµού. 27 

 

Τα 'φτιαξε ο Μηνάς µε την Ανέτα που τα 'χε µε το ∆ήµο τον τρελό»  

 
Τον Μάρτιο του 2009 ο Μπράιαν Λιούις δολοφόνησε άγρια την σύντροφό του, µητέρα τεσσάρων 
παιδιών, επειδή άλλαξε το status της στο Facebook από «married» σε «single». Το ζευγάρι δεν είχε 
ποτέ παντρευτεί και ο δράστης, όπως παραδέχθηκε µετά την σύλληψή του, φοβήθηκε ότι η 
σύντροφός του έκανε αυτή την αλλαγή για να επεκτείνει τις γνωριµίες της. 25 

10 χρόνια φυλακή σε µητέρα που έπαιζε στο Facebook ενώ ο γιος της πέθαινε 

Η 34χρονη Shannon Johnson από το Colorado των ΗΠΑ καταδικάστηκε 
σε κάθειρξη 10 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχη για το φόνο εξ αµελείας του 
µικρού της γιου. Η Johnson έπαιζε παιχνίδια στο Facebook και άφησε 
τον 13 µηνών γιο της σε µια µπανιέρα γεµάτη νερό. 

Το να αφήνεις, βέβαια, ένα µωρό 13 µηνών σε µια µπανιέρα µε νερό 
µπορεί να έχει τραγική κατάληξη και δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση 
το κακό δεν άργησε να γίνει. Η Johnson είπε στο δικαστήριο ότι άφησε 
τον µικρό Joseph µόνο για 10 λεπτά κι αυτό γιατί ήταν ένα “ανεξάρτητο 
παιδί και του άρεσε να µένει µόνο του“. Ο άτυχος Joseph, πάντως, 

πάθαινε συχνά κρίσεις και έπρεπε να παρακολουθείται συνεχώς. Η µητέρα, όµως, προτίµησε να 
παίζει Cafe World στο Facebook όσο ο µικρός ήταν στην µπανιέρα. 

Ο δικαστής επέβαλε στη Johnson τη µέγιστη δυνατή ποινή, θέλοντας έτσι να στείλει ένα σαφές 
µήνυµα για την εγκληµατική αµέλεια που επιδεικνύουν κάποιοι γονείς. Φυσικά, το περιστατικό αυτό 
δε θα πρέπει να είναι αφορµή για να δαιµονοποιηθεί το Facebook, αλλά θα ήταν ευχής έργον αν 
λειτουργούσε αφυπνιστικά. Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι (µεταξύ αυτών και γονείς µικρών 
παιδιών) ασχολούνται µανιωδώς µε το Facebook, σε βάρος του “πραγµατικού” κόσµου. Μάλιστα, το 
γνωστό Urban Dictionary περιλαµβάνει τους όρους Facebook Forgotten (όταν ένας γονιός ξεχνάει 
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να πάρει το παιδί του από το σχολείο επειδή είναι στο Facebook) και Facebook Orphan (ένα παιδί 
που παραµελείται από τους γονείς του για χάρη του Facebook). 21 

 

Επίδοξοι δολοφόνοι στο facebook. 

 Μια τραγική ιστορία που συγκλόνισε την Αγγλία, ήταν η δολοφονία ενός 16χρονου κοριτσιού, της 
Άσλεϊ Χαλ, η οποία δολοφονήθηκε από τον άγνωστο συνοµιλητή της στο facebook! Η Άσλεϊ 
βρέθηκε νεκρή στο Σέντγκεφιλντ, µέσα σε ένα χαντάκι και σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 32χρονου 
δολοφόνου της (τον οποίο συνέλαβαν οι Αρχές), είχαν «κλείσει» ραντεβού και τη σκότωσε µέσα στο 
αυτοκίνητό του. Άλλη ιστορία, που συντάραξε την Αυστραλία, είναι η δολοφονία µιας 18χρονης. Ο 
επίδοξος δολοφόνος εκµεταλλεύτηκε την αγάπη της 18χρονης για τα ζώα και παρουσιάστηκε, µέσω 
του Facebοok, ως «ζωόφιλος» που εργαζόταν σε οργάνωση προστασίας των ζώων, µε ψεύτικη 
ταυτότητα. Έτσι την έπεισε να την "εκπαιδεύσει" σε ειδικό κάµπινγκ και τη δολοφόνησε.  

Ο κ. Κάρκας, υπεύθυνος του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, προτρέπει τους χρήστες του facebook, για 
την πρόληψη τέτοιων αποτρόπαιων εγκληµάτων, να είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν τα άτοµα 
που βρίσκονται στις επαφές τους. Παράλληλα, τους προτρέπει να αποφεύγουν να χρησιµοποιούν το 
πραγµατικό τους όνοµα και να χρησιµοποιούν οποιαδήποτε εικόνα ή φωτογραφία του αγαπηµένου 
τους συγκροτήµατος, αντί τη φωτογραφία τους. Τέλος, κ. Κάρκας τόνισε την αποφυγή ανάρτησης 
στο διαδίκτυο φωτογραφιών ή βίντεο, γιατί µπορεί να αντιγραφούν και να δηµοσιευτούν σε άλλους 
online χώρους, από τους οποίους δεν θα µπορούν να σβηστούν. 22 

Οι απατεώνες παραµονεύουν… 

 
Οι ιστοσελίδες εικονικής κοινωνικής δικτύωσης περιέχουν παγίδες και κινδύνους. Η µεγάλη 
πλειοψηφία όσων συµµετέχουν, περιλαµβάνουν στα προφίλ τους προσωπικές πληροφορίες, 
φωτογραφίες, ενδιαφέροντα, προτιµήσεις, αδυναµίες, ψυχολογική κατάσταση τη δεδοµένη στιγµή, 
χόµπι, ορισµένοι ακόµα και τον αριθµό τηλεφώνου ή τη διεύθυνσή τους. Όπως επισηµαίνουν 
κοινωνιολόγοι, ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος για τα παιδιά, µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει καµία 
διασφάλιση ταυτοποίησης του πραγµατικού προσώπου πίσω από ένα διαδικτυακό προφίλ, άρα 
µπορεί κάλλιστα κάποιος που εµφανίζεται ως δεκαεξάχρονο κορίτσι, να είναι ένας 45χρονος άντρας. 
Πρόκειται για τη χαρά των απατεώνων, αλλά και των υπηρεσιών, που βγαίνουν από τον κόπο να 
σχηµατίσουν το κοινωνικό και πολιτικό προφίλ όποιων βάζουν στο µάτι για πολιτικούς ή άλλους 
λόγους. Τους το παρέχουν τα ίδια τα θύµατα «στο πιάτο» µαζί µε τον κύκλο των φίλων και επαφών. 
Και είναι πολύ εύκολο τα στοιχεία του προφίλ να συνδυαστούν και µε άλλα διαθέσιµα στοιχεία για 
να οδηγήσουν σε ένα υπερπλήρες προφίλ, που θα επιτρέψει «ψάρεµα» για πληροφορίες, εκβιασµό, 
οικονοµική, κοινωνική ή ψυχολογική πίεση. Στην ηπιότερη εκδοχή, τα στοιχεία του προφίλ µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για παρενόχληση. Η περίπτωση της έφηβης Αµερικανίδας Megan Meier -που 
έπεσε θύµα τέτοιας παρενόχλησης και µάλιστα όχι από επαγγελµατία, αλλά από έναν συνοµήλικό 
της, µε τελικό αποτέλεσµα να αυτοκτονήσει- δείχνει τη δύναµη που δίνει στον κακοπροαίρετο η 
γνώση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων. 22 
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ΤΟ 2009 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 14 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  

 
Αυξάνονται οι πλαστοπροσωπίες στην Κύπρο. Από τα κύρια θέµατα που απασχολούν τους ειδικούς 
και ερευνητές, είναι αυτό της ασφάλειας των δεδοµένων του χρήστη και της γενικότερης αξιοπιστίας 
των κοινωνικών δικτύων. Στην Κύπρο, η παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων παρατηρείται 
συχνά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας παραχώρησε ο Γιώργος Κάρκας, υπεύθυνος του Γραφείου 
Καταπολέµησης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, το 2009 καταγράφηκαν 14 καταγγελίες που 
αφορούσαν πλαστοπροσωπίες µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. «Με τη λέξη 
πλαστοπροσωπία εννοούµε ότι διάφοροι δηµιουργούσαν ψεύτικα προφίλ στο facebook και 
παρίσταναν άλλα πρόσωπα», ανέφερε στη «Σ» ο κ. Κάρκας. Ταυτόχρονα, όπως είπε, καταγράφηκαν 
24 υποθέσεις για παράνοµη πρόσβαση και επέµβαση σε λογαριασµούς υφιστάµενους του facebook. 
Για το 2010 καταγγέλθηκαν 27 υποθέσεις πλαστοπροσωπίας και 29 παράνοµες επεµβάσεις. «Οι 
υποθέσεις αυξήθηκαν και αυξάνονται συνεχώς. Οι ύποπτοι είναι φιλικά πρόσωπα προς τον 
παραπονούµενο, οι οποίοι γνωρίζουν βασικά στοιχεία του, όπως ηµεροµηνία γέννησης, διευθύνσεις, 
πιθανά κατοικίδια που έχει, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο secret question», επισήµανε ο 
κ. Κάρκας, ο οποίος απηύθυνε και κάποιες συµβουλές προς τους χρήστες του facebook: «Οι χρήστες 
πρέπει χρησιµοποιούν κωδικούς που δεν είναι προβλέψιµοι, π.χ. συνδυασµός αριθµών και 
γραµµάτων. Επίσης πρέπει να προσέχουν στις δικλίδες ασφαλείας που παρέχει το ίδιο το facebook, 
ώστε να µην αφήνουν εκτεθειµένα τα προσωπικά τους δεδοµένα», πρόσθεσε. 22 

3.3 Χρησιµότητα Των Κοινωνικών ∆ικτύων 
 

Καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος µέσω των social networks 

 

Πολλά είναι τα παραδείγµατα ηλεκτρονικού εγκλήµατος που 
σχετίζονται µε παιδική πορνογραφία, τροµοκρατία, έµπορους 
ναρκωτικών και άλλα. Η αντιµετώπιση τους έχει γίνει δύσκολη 
υπόθεση καθώς το διαδίκτυο δεν µπορεί να ελεγχτεί πλήρως. Οι 
ειδικοί πράκτορες πλέον στρέφονται σε άλλες µεθόδους 
εντοπισµού των εγκληµατιών χρησιµοποιώντας τα κοινωνικά 
δίκτυα (facebook, twitter, κλπ). 

Συγκεκριµένα είδαµε την ανακοίνωση ότι ο Αµερικανικός στρατός 
χρησιµοποιεί ένα λογισµικό για τη δηµιουργία ψεύτικων προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα µε σκοπό να 
παρακολουθεί τις συνοµιλίες για να αποτρέψει περιστατικά τροµοκρατίας ή να εξιχνιάσει 
εγκλήµατα, αναλύοντας τη φύση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σε αυτά. 

Επιπλέον εκτός αυτού, η Europol δήλωσε ότι πρόσφατα εξάρθρωσε τη µεγαλύτερη σπείρα 
παιδόφιλων, µε περίπου 70.000 µέλη σε όλο τον κόσµο. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε σηµαντικά η 
παρακολούθηση των συνοµιλιών στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, µέσω των οποίων οι 
εγκληµατίες προσπαθούν να δελεάσουν και να εξαπατήσουν τη νεολαία. 

Το επόµενο βήµα λοιπόν θα είναι η δηµιουργία ενός τέτοιου λογισµικού που θα επιτρέπει σε 
πράκτορες να «µεταµφιέζονται» ηλεκτρονικά σε διαφορετικά προφίλ ατόµων µε σκοπό να 
πλησιάσουν τους εγκληµατίες στα κοινωνικά δίκτυα και στο τέλος να τους εντοπίσουν. 21 
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Τα social networks γίνονται επιχειρηµατικά εργαλεία 

 

Η εξοικείωση των καταναλωτών µε τα sites κοινωνικής δικτύωσης 
έδωσε την ιδέα σε ορισµένους να ακολουθήσουν την συγκεκριµένη 
προσέγγιση και στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Αφού το 
χρησιµοποιούν ως καταναλωτές, θα µπορούν και ως εργαζόµενοι να 
χρησιµοποιούν ανάλογες λειτουργίες προκειµένου να κάνουν 
καλύτερα και ευκολότερα τη δουλειά τους, προωθώντας παράλληλα 
τους στόχους µιας επιχείρησης. 

Η ιδέα µάλιστα δεν προέκυψε από τους γνωστούς παίκτες του χώρου 
της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από νέες και µικρές εταιρείες. Μία εξ’ αυτών είναι η Yammer, η 
οποία αυτοπροσδιορίζεται ως ένα επιχειρηµατικό κοινωνικό δίκτυο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
προσφέρει την ευκολία χρήσης καταναλωτικών προϊόντων όπως το Facebook ή το Twitter, αλλά έχει 
δηµιουργηθεί για να προωθεί τους επιχειρηµατικούς σκοπούς. Συγκεκριµένα δηµιουργεί ένα 
ιδιωτικό και ασφαλές κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν, να 
συνεργάζονται και να µοιράζονται πράγµατα εύκολα και αποτελεσµατικά. Μεταξύ άλλων προσφέρει 
λειτουργίες company directory, microblogging, direct messaging, knowledge base, mobile 
εφαρµογές κ.ο.κ. 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο της Yammer προβλέπει τη δωρεάν παροχή του εργαλείου και όταν 
εντοπίσει ότι σε µία επιχείρηση υπάρχει ένας ικανός αριθµός εργαζόµενων που το χρησιµοποιεί, 
προσεγγίζει τη διοίκηση προκειµένου να πουλήσει extra λειτουργίες και διαχειριστικό έλεγχο. Η 
χρέωση ανέρχεται στα $3-5 ανά εργαζόµενο, ανά µήνα, αν και υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές για 
µεγάλες επιχειρήσεις. 

Ο David Sacks, ιδρυτής και CEO της εταιρείας, εκτιµά ότι το δίκτυο έχει καταγράψει περισσότερους 
από 1,5 εκατ. χρήστες, ενώ χρησιµοποιείται από περισσότερες από 100.000 εταιρείες, χωρίς φυσικά 
να είναι όλες πελάτες της. Πάντως στο πελατολόγιό της φιγουράρουν αρκετά γνωστά 
επιχειρηµατικά ονόµατα, όπως οι AMD, LG, eBay, PayPal, Groupon κ.λπ. 

Ορισµένοι αναλυτές θεωρούν ότι η κατάσταση είναι προς όφελος της επέκτασης των social networks 
στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και µάλιστα εις βάρος των εµπορικών εφαρµογών. Αφ’ ενός η 
εξοικείωση και η προτίµηση των εργαζόµενων προς αυτά και αφ’ ετέρου η στροφή των 
επιχειρήσεων προς το cloud, θέτει σοβαρά θεµέλια για την επικράτηση του µοντέλου στις 
επιχειρήσεις. 

Εξάλλου η Yammer δεν είναι η µοναδική επιλογή στο χώρο. Ανάλογη προσέγγιση ακολουθεί η Jive 
που παρουσιάστηκε το 2001 και πρόσφατα έλαβε χρηµατοδότηση $30 εκατ. και η Rypple που 
προσφέρει web εργαλεία για την συνεργασία των εργαζόµενων. Στην Ελλάδα επίσης η Wadja, ένα 
social network µε ελληνική βάση, προσφέρει µία ειδική έκδοση του δικτύου της για επιχειρηµατική 
χρήση. 21 
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Μέσω facebook δώρισε το νεφρό του 

Ο 35χρονός Jeffrey Kurze χρειαζόταν επειγόντως µόσχευµα νεφρού και θα βρισκόταν σε λίστα 
αναµονής για 3-5 χρόνια, εάν η γυναίκα του, Roxy, δεν αποφάσιζε να ενηµερώσει το status της στο 
Facebook γράφοντας “ελπίζω ένα νεφρό να πέσει από τον ουρανό, έτσι ώστε να σταµατήσει ο 
άνδρας µου να υποφέρει“. Συνέχισε ζητώντας εάν κάποιος γνωρίζει δότη οργάνου οµάδας αίµατος O 
να την ενηµερώσει. 

 

 

Ως εκ θαύµατος, η απάντηση ήρθε από έναν σχεδόν άγνωστο, τον 25χρονό Ricky Cisco, φίλος της 
Roxy στο Facebook λόγω συνεργασίας εξ αποστάσεως, αλλά ουσιαστικά δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. 
Ο Cisco παρατήρησε το status της Roxy και ενώ δεν είχε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόµενο δωρεάς 
νεφρού, του κινήθηκε η περιέργεια για να µάθει τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή του. 

Μετά από έρευνα, ανακάλυψε ότι δωρίζοντας το ένα νεφρό του, είναι πιο ασφαλές και από το να 
οδηγά κανείς κάθε µέρα για τη δουλειά, οπότε θεώρησε ότι δεν έχει καµία δικαιολογία να κάνει 
πίσω από τη στιγµή που κατάλαβε πόσο ασφαλές είναι. Άλλωστε, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του, 
πάντοτε ήθελε να γίνει ήρωας, αλλά από τη στιγµή που δεν είναι πολύ δυνατός, δεν µπορεί να σώζει 
τους ανθρώπους µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

Η µεταµόσχευση έγινε µε επιτυχία στις 30 Μαρτίου στο νοσοκοµείο Beaumont του Detroit. Ο 
Jeffrey και ο Ricky είναι πλέον πολύ καλοί φίλοι. 23 

3.4 Είναι Ασφαλή τα ∆εδοµένα σας στα Social Networks; 
 

Τι συµβαίνει όταν οι κυβερνήσεις πάνε στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ζητούν πληροφορίες 
σχετικά µε εσάς; Τρεις άνθρωποι οι οποίοι χρησιµοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να εκφράζουν τις 
κοινωνικές και πολιτικές τους απόψεις και την υποστήριξή τους στη διάσηµη πλέον ιστοσελίδα 
Wikileaks, επέστησαν την προσοχή της κυβέρνησης των ΗΠΑ. 

Στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγει η κυβέρνηση για το Wikileaks, εξέδωσε διαταγή στο Twitter 
να παραδώσει τα στοιχεία των λογαριασµών αυτών των ανθρώπων. Η διαταγή ήταν µυστική και δεν 
επιτρεπόταν στο Twitter να µιλήσει, δεν είχε καν το δικαίωµα να το αναφέρει στους 
ενδιαφερόµενους. 
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Το Twitter θα µπορούσε να είχε δώσει τις πληροφορίες και να είχε λήξει το θέµα, αλλά επέλεξε να 
σταθεί “δίπλα” στους χρήστες του. Αντί να το αποδεχθεί σιωπώντας πολέµησε για να πάρει, εν τέλη, 
το δικαίωµα να το αναφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους και δίνοντάς τους την ευκαιρία να 
αναζητήσουν νοµική συµβουλή και να αγωνιστούν για το δικαίωµά τους στην προστασία του 
απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων. 

∆εν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό και άλλες εταιρείες έχουν πράξει ανάλογα µε σκοπό να 
προστατέψουν τους χρήστες τους. 21 

3.5 Σχόλια της Κοινωνίας 
 

Ο «ιός της ευτυχίας» µεταδίδεται µέσω των κοινωνικών δικτύων µας είπε ο δρ. Νικόλας Χρηστάκης 
πριν µερικούς µήνες, όταν ήρθε στην Ελλάδα για να παρουσιάσει το σχετικό βιβλίο του 
«Συνδεδεµένοι». Στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε  τονίζει µεταξύ άλλων την 
εκπληκτική δύναµη των κοινωνικών δικτύων και το πώς αυτά διαµορφώνουν -άµεσα και έµµεσα- 
την ζωή µας, αλλά και την ζωή των γύρω µας. Η δύναµη αυτή, ωστόσο, αν δει κανείς το θέµα 
σφαιρικά, δε µπορεί παρά να έχει και κάποιες -φαινοµενικά- αρνητικές επιπτώσεις. Όπως 
χαρακτηριστικά περιγράφει και το teaser της ταινίας «The Social Network»: Όταν θέλεις να κάνεις 
500 εκατοµµύρια φίλους, σίγουρα θα κάνεις και λίγους εχθρούς. 25 
 

  
Ποιος είµαι εγώ – ποιος είσαι εσύ;  
Πώς ξεχωρίζουν οι δύο αυτές οµάδες ατόµων µεταξύ τους; «Έχετε 
γνωρίσει κάποιον µε περισσότερους από 1.000 φίλους στο 
Facebook;», λέει ο ∆ρ. Chamorro-Premuzic. «Εγώ έχω γνωρίσει 
και είναι ένα πολύ διαφορετικό άτοµο από κάποιον που, παρόλο 
που δεν έχει καν λογαριασµό στο Facebook, είναι ιδιαίτερα 
κοινωνικός και µε πολλές γνωριµίες». Η διαφορά έγκειται στην 
ποσότητα και ποιότητα των σχέσεων των µεν και των δε, 
ανάλογα µε την προσωπικότητά τους και τρία βασικά στοιχεία 
της: 

Εξωστρέφεια: Η τάση να είναι κανείς κοινωνικά δεσπόζων, αρχηγικός, να ασκεί επιρροή στους 
άλλους, να είναι δραστήριος και θετικός. 

Συναισθηµατική Νοηµοσύνη: Αναφέρεται στην ικανότητά µας να αναγνωρίζουµε και να 
διαχειριζόµαστε τις συναισθηµατικές καταστάσεις που βιώνουµε οι ίδιοι ή άλλοι γύρω µας. 

Μακιαβελισµός: Λιγότερο µελετηµένη και αρκετά διφορούµενη έννοια, η οποία σχετίζεται µε την 
χρήση ανήθικων µέσων για την επίτευξη προσωπικών στόχων. 

Τα τρία αυτά στοιχεία της προσωπικότητας του καθενός µας, σύµφωνα πάντα µε τον ∆ρ. Chamorro-
Premuzic, συµπίπτουν και επηρεάζουν τα φυσικά και εικονικά κοινωνικά µας δίκτυα. Ενδιαφέρον δε 
δηµιουργεί το στοιχείο του Μακιαβελισµού, καθώς είναι αυτό που προσελκύει τις πιο «ανούσιες» 
ή «αδύναµες» σχέσεις –«φίλους» δηλαδή, τους οποίους κάνουµε µε σκοπό να κερδίσουµε κάτι, σε 
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επαγγελµατικό ή προσωπικό επίπεδο, σε αντίθεση µε αυτό της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης, το 
οποίο επικεντρώνεται στην διατήρηση των «γνήσιων», ουσιαστικών δεσµών µας. 

Καταµετρώντας κανείς πόσους ουσιαστικούς και ανούσιους φίλους έχει στο -φυσικό και εικονικό- 
κοινωνικό του δίκτυο µπορεί να αποτελέσει κριτήριο του κατά πόσο το δίκτυο αυτό µπορεί να 
επηρεάσει την ψυχολογία του. Με ποιον τρόπο; Το έχουµε πει και στο παρελθόν (Τα µυστικά της 
ευτυχισµένης ζωής): Η ευτυχία βρίσκεται στους πραγµατικούς φίλους και την οικογένεια. 

Αξίζει, βέβαια, εδώ να αναφερθούµε στην έρευνα που δηµοσίευσε το περασµένο ∆εκέµβριο ο 
καθηγητής ψυχολογίας Sam Gosling από το Πανεπιστήµιο του Τέξας, σύµφωνα µε την οποία 
καταρρίπτεται η όποια υπόθεση ότι µέσω του εικονικού τους προφίλ οι άνθρωποι προβάλλουν µία 
βελτιωµένη εικόνα του εαυτού τους. «Αντίθετα, η έρευνά µας έδειξε ότι τα µέλη των social network 
sites αποκαλύπτουν ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό τους –π.χ. ηλικία ή φωτογραφίες. Αυτό 
δείχνει πως τα µέσα αυτά λειτουργούν στην πραγµατικότητα όπως κάθε άλλο µέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως π.χ. το τηλέφωνο», λέει ο καθηγητής. 

Λένε, µάλιστα, τα µέλη του Facebook ή του Twitter τόσες αλήθειες για προσωπικά τους θέµατα, σε 
βαθµό που ξεπερνά πολλές φορές τα πλαίσια της αιδούς. Πολλές φορές, για παράδειγµα, ερχόµαστε 
σε αµηχανία όταν βλέπουµε αναρτηµένα posts στα οποία αναφέρονται προσωπικές στιγµές κάποιου 
«φίλου» µας από τον ίδιο ή κάποιον άλλον, για τις οποίες πιθανώς δεν θα είχαµε ιδέα αν δεν υπήρχε 
το ∆ιαδίκτυο. «Τι απέγινε στην αιδώ;» αναρωτιούνται κάποιοι ψυχολόγοι όπως η Εlizabeth 
Bernstein , οι οποίοι επιδιώκουν να εξηγήσουν τον θάνατό της ως «αναισθητοποίηση» 
σφυρηλατηµένη καταρχήν από την reality tv και κατά δεύτερον από τα social networks, µεταξύ των 
οποίων και το YouTube, στο οποίο παρακολουθούµε συνέχεια ανθρώπους να γελοιοποιούνται και 
να έρχονται σε δύσκολη θέση. Κάπως έτσι αρχίζουµε και εµείς να ντρεπόµαστε όλο και λιγότερο για 
αυτά που κάνουµε ή που πιστεύουµε ή που νιώθουµε και θεωρούµε την προβολή τους σε όλους ως 
τον καλύτερο τρόπο να ξεπεράσουµε αυτή την ντροπή. 

Η κοινωνία µας, όµως, είναι έτσι φτιαγµένη ώστε να διατηρεί, ακόµα και σήµερα, ορισµένους 
άγραφους κανόνες σχετικά µε το τι είναι «πρέπον» και τι όχι. Αµελώντας αυτούς τους κανόνες 
ρισκάρουµε όχι µόνο να εξευτελιστούµε εµείς οι ίδιοι αλλά άθελά µας να ρεζιλέψουµε και άλλα 
άτοµα που σχετίζονται µαζί µας. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε δυνητικά να κοστίσει το κοινωνικό µας 
status, τις σχέσεις µας µε τους άλλους, ακόµα και την εργασία µας. Πόσο συνειδητοποιηµένοι 
είµαστε, λοιπόν, όταν δηµοσιοποιούµε ιδιαίτερα προσωπικές καταστάσεις; Πόσο αψηφούµε τον 
κίνδυνο της κοινωνικής κατακραυγής;  

Εν τέλει, η επιστηµονική κοινότητα συµφωνεί πως είναι πολύ νωρίς ακόµα για να µελετηθεί η 
πραγµατική επίδραση των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων στην ψυχολογία του ανθρώπου. 
Αποτελούν, όµως, ιδανικό πεδίο έρευνας καθώς λειτουργούν σαν πιστά αντίγραφα της κοινωνίας. 
Επιπλέον, επιτρέπουν στους χρήστες τους, χάρη στην ανωνυµία που δυνητικά τους παρέχουν, να 
εκφράζονται διαφορετικά από ότι στην πραγµατικότητα. Πιθανώς πιο ελεύθερα. Ακόµα κι αν τα 
άτοµα αυτά ψεύδονται, αυτό αποτελεί ένα ακόµα στοιχείο άξιο µελέτης για τους ψυχολόγους. 25 
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Η αλήθεια πίσω από το Facebook 

 

 

∆εν είναι λίγα τα σενάρια που φτάνουν κατά καιρούς στα αυτιά 
µας για το ποιος είναι ο πραγµατικός ρόλος του Facebook, ποια 
συµφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό και ποιος είναι ο 
πραγµατικός διαχειριστής του. 

Στο σηµερινό διαδικτυακό κόσµο, δισεκατοµµύρια άνθρωποι 
χρησιµοποιούν τον παγκόσµιο ιστό για την εργασία τους, την 
επικοινωνία τους και φυσικά την ψυχαγωγία τους. 

Όπως είχε προβλέψει ο George Orwell, η εποχή του “Μεγάλου Αδερφού” είναι πλέον 
πραγµατικότητα και εµείς έχουµε µάθει να ζούµε σε αυτή. 

Σε καθηµερινή βάση κάµερες φωτογραφίζουν τα πρόσωπα µας σε supermarket, σε τράπεζες, στην 
εργασία µας ακόµη και στο δρόµο, µεταφέροντας δεδοµένα και προσωπικά µας στοιχεία σε βάσεις 
άγνωστες προς εµάς. 

Οι παγκόσµιες µυστικές υπηρεσίες από την άλλη, “σκανάρουν” και αποθηκεύουν µηνύµατα που 
περιέχουν συγκεκριµένες λέξεις-κλειδιά και δηµιουργούν ή ενηµερώνουν τις δικές τους βάσεις. 

Το µεγάλο ερώτηµα είναι κατά πόσο το Facebook σχετίζεται µε την CIA και την αµερικανική 
κυβέρνηση και αν πρόκειται για ακόµη ένα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας ή για την 
πραγµατικότητα. 

Η δηµοφιλέστερη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, διαθέτει τη µεγαλύτερη βάση δεδοµένων µε 
προσωπικά στοιχεία πολιτών που κάθε µυστική υπηρεσία πληροφοριών θα ζήλευε. Πέρα από τον 
εξωπραγµατικό αριθµό των 500 και πάνω εκατοµµυρίων χρηστών (περίπου το 1/12 του παγκόσµιου 
πληθυσµού!), µιλάµε για εκατοµµύρια ονόµατα πολιτών, διευθύνσεις, φίλους, δραστηριότητες, 
λεπτοµέρειες για τις ζωές τους ακόµη και προσωπικά τηλέφωνα και e-mail. 

Επίσης το Facebook έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες για την προσωπική ζωή πολιτών 
από άλλες πηγές όπως εφηµερίδες, blogs, υπηρεσίες chat και από πολλές ακόµη πηγές διαθέσιµες 
στον παγκόσµιο ιστό. 21 
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3.6 Έρευνες για τα Κοινωνικά ∆ίκτυα στο Internet και Έφηβοι 
Έλληνες 

 
 
Σε κοινωνικά δίκτυα στο Ιντερνέτ το 77% των παιδιών 13-16 ετών. 
Σύµφωνα µε πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργήθηκε για 
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ποσοστό 77% τα παιδιά 
ηλικίας 13 έως 16 ετών διαθέτουν λογαριασµό σε υπηρεσία 
κοινωνικής δικτύωσης και σε ποσοστό 38%τα παιδιά ηλικίας 9 έως 
12 ετών στην Ε.Ε. Από την έρευνα µεταξύ 25.000 νέων από 25 
ευρωπαϊκές χώρες, την οποία δηµοσίευσε σήµερα το δίκτυο 

EUKidsOnline, προκύπτει ότι ποσοστό 38% των παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών διαθέτει 
λογαριασµό σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, το δε ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 70% στις 
Κάτω Χώρες έως 25% στη Γαλλία. Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι ακόµη 
δηµοφιλέστερες µεταξύ των εφήβων και οι νέοι ηλικίας 13 έως 16 ετών σε ποσοστό 77% δηλώνουν 
ότι διαθέτουν λογαριασµό. Ποσοστό 15% των παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών δηλώνουν ότι έχουν 
περισσότερες από 100 επαφές µε ανώτατο ποσοστό 47%, στην Ουγγαρία. Μεταξύ των παιδιών 
ηλικίας 13 έως 16 ετών, τα παιδιά από το Βέλγιο, τη ∆ανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, 
τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι πιθανότερο 
να έχουν πάνω από 100 επαφές έναντι των παιδιών από άλλες χώρες. 

Το ένα τέταρτο των παιδιών που συνδέονται µε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης διαθέτουν 
λογαριασµό ανοικτό σε κοινή θέα. Το ένα πέµπτο των παιδιών των οποίων ο λογαριασµός είναι 
δηµόσιος δηλώνουν ότι σε αυτό δηµοσιεύονται η διεύθυνση ή/και ο αριθµός του τηλεφώνου τους. 
Σε 15 από 25 χώρες είναι πιθανότερο τα παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών να έχουν δηµόσιους 
λογαριασµούς έναντι των παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρµογή των Αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην 
ΕΕ, την συµφωνία αυτορρύθµισης που υπέγραψαν οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, µε την οποία 
δεσµεύονται να εφαρµόσουν σειρά µέτρων στις υπηρεσίες τους ώστε να εξασφαλίσουν την 
προστασία των ανηλίκων. Στο άµεσο µέλλον, η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει την πρώτη σειρά των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης εφαρµογής των Αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση 
στην ΕΕ από τους εξής υπογράφοντες: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, 
MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti και Zap. Από την έκθεση που 
δηµοσιεύτηκε σήµερα προκύπτει επίσης ότι µερικές από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που 
είναι δηµοφιλείς µεταξύ των νέων στην Ευρώπη δεν έχουν υπογράψει τις Αρχές για ασφαλέστερη 
κοινωνική δικτύωση. Με δεδοµένο ότι τα παιδιά χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 
κοινωνικής δικτύωσης σε όλο και µικρότερη ηλικία, και το γεγονός ότι περισσότερα παιδιά έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω κινητών συσκευών, η Επιτροπή δροµολόγησε ανασκόπηση των 
υφιστάµενων συµφωνιών αυτορρύθµισης του κλάδου στον τοµέα αυτό. Οι εταιρείες κοινωνικής 
δικτύωσης, οι κατασκευαστές κινητών συσκευών και αναλογίων παιχνιδιών, η παροχή υπηρεσιών 
διαδικτύου, η παροχή κινητών εφαρµογών και περιεχοµένου, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι 
ερευνητές και οι οργανώσεις για τα παιδιά θα κληθούν να συµµετάσχουν στο βάθρο συλλογικής 
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εργασίας. Ο σχετικός διάλογος θα αξιοποιήσει τα επιτεύγµατα των Αρχών για ασφαλέστερη 
κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών από 
νεαρούς εφήβους και παιδιά. 

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes, αρµόδια για το Ψηφιακό Θεµατολόγιο, 
έκανε την εξής δήλωση: «Όλο και περισσότερα παιδιά συµµετέχουν σε δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης, αλλά πολλά δεν λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να προστατευθούν στο ∆ιαδίκτυο. Τα 
παιδιά αυτά θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο και καθίστανται ευάλωτα σε εκφοβισµούς και 
συναναστροφές που αποβλέπουν σε σεξουαλική κακοποίηση. Συνεπώς, όλες οι εταιρείες κοινωνικής 
δικτύωσης πρέπει αµέσως να καταστήσουν τους λογαριασµούς των ανηλίκων αυτόµατα 
προσβάσιµους µόνον στον εγκεκριµένο κατάλογο των επαφών τους και απροσπέλαστους στις 
µηχανές έρευνας. Επίσης, όσες εταιρείες δεν έχουν υπογράψει τις Αρχές της ΕΕ για ασφαλέστερη 
κοινωνική δικτύωση καλούνται να το πράξουν αµελλητί για να εγγυηθούν την ασφάλεια των 
παιδιών µας».4 

 

3.7 Τα Παιδιά Αναλαµβάνουν Κινδύνους στους Ιστότοπους 
Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
 
Τα παιδιά είναι ολοένα και περισσότερο παρόντα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως ο 
Facebook, χωρίς να συνειδητοποιούν πάντα τους κινδύνους που αναλαµβάνουν αποκαλύπτοντας 
ιδιωτικές πληροφορίες, προειδοποίησε σήµερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 «Ένας αυξανόµενος αριθµός παιδιών βρίσκονται σε ον-λάιν κοινωνικά δίκτυα, αλλά …πολλά δεν 
παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατευθούν», σχολίασε η επίτροπος αρµόδια για τις 
νέες τεχνολογίες Νίλι Κρους. 

Σύµφωνα µε µια έρευνα που έγινε µεταξύ 25.000 νέων σε 25 ευρωπαϊκές χώρες και δηµοσιεύεται 
σήµερα από τις Βρυξέλλες, το 38% των παιδιών 9-12 ετών έχουν φτιάξει προφίλ σε ιστότοπο 
κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες 13-16 ετών, το ποσοστό φτάνει το 77%. 

Όµως ένα τέταρτο απ’ αυτά λένε πως 
αυτό του προφίλ είναι «δηµόσιο», 
δηλαδή µπορεί να έχει πρόσβαση 
οποιοσδήποτε, µερικές φορές ακόµη και 
µέσω µιας απλής µηχανής αναζήτησης. 
Και ένα στα πέντε αναφέρει στο προφίλ 
του τη διεύθυνση και/ή τον αριθµό 
τηλεφώνου του. 

Οι κίνδυνοι που αναλαµβάνουν είναι 
ακόµη µεγαλύτεροι όσο µικρότερα είναι 

τα παιδιά. Αν και το 78% των ηλικίας 15-16 ετών λένε πως γνωρίζουν πώς να τροποποιούν τις 
παραµέτρους του λογαριασµού τους για να προστατεύουν τα ιδιωτικά δεδοµένα τους, το ίδιο δεν 
ισχύει παρά µόνο για τα µισά (56%) παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. 
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«Τα παιδιά αυτά µπαίνουν τα ίδια σε µια κατάσταση όπου µπορεί κανείς να τα βλάψει, είναι 
ευάλωτα», σχολίασε η Νίλι Κρους. 

Η επίτροπος καλεί συνεπώς όλους τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης να τροποποιήσουν 
«αµέσως» τις ρυθµίσεις των προφίλ των ανηλίκων ώστε να µην µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σ’ 
αυτά µέσω µηχανών αναζήτησης, καθώς και να µην έχουν πρόσβαση σ’ αυτά πρόσωπα που τα 
παιδιά δεν έχουν αναγνωρίσει ως «φίλους». 

Μια σειρά ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης στο Ίντερνετ, µεταξύ των οποίων οι Facebook και 
MySpace, είχαν υπογράψει το 2009 ένα χάρτη καλής συµπεριφοράς, στον οποίο δεσµεύονταν να 
πάρουν µέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των ανηλίκων. 

Η Επιτροπή αναφέρει πάντως ότι «ορισµένοι από τους πολύ δηµοφιλείς µεταξύ των νέων 
ιστότοπους στην Ευρώπη δεν έχουν υπογράψει» αυτό το χάρτη, για τον οποίο ανακοίνωσε ότι θα 
επανεξεταστεί.16 

3.8 Τα Ελληνόπουλα “Κολληµένα” στο Internet! 

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία πανευρωπαϊκής µελέτης του Οργανισµού EU Kids Online για την 
σχέση που έχουν τα ελληνόπουλα µε το Internet. Σύµφωνα µε την µελέτη το 70% των παιδιών 
ηλικίας 13 έως 16 ετών στη χώρα µας και το 33% των παιδιών 9 έως 12 ετών, διαθέτει …προφίλ σε 
site κοινωνικής δικτύωσης. 

Το Facebook κατέχει την κυρίαρχη θέση ανάµεσα στις ιστοσελίδες, καθώς το 93% των παιδιών στην 
Ελλάδα διαθέτουν προφίλ σε αυτό ή αντίστοιχα sites. Το 35% των ανηλίκων έως 12 ετών και το 
38% των µεγαλύτερων παιδιών στη χώρα µας επιλέγουν το προφίλ τους να είναι δηµόσιο και 
ανοιχτό σε όλους. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ελληνόπουλα, ηλικίας 9 έως 12 χρόνων,  σε ποσοστό 36% αναγράφουν 
ψευδή ηλικία στα προσωπικά τους στοιχεία. Το 45%, δηλαδή σχεδόν τα µισά παιδιά, δηλώνουν ότι 
έχουν τη δυνατότητα να µπαίνουν στο Facebook ανά πάσα στιγµή, ενώ µόλις το 13% χρησιµοποιεί 
την ιστοσελίδα µε την άδεια ή την επίβλεψη ενηλίκου.9 

3.9 Αρκετά «Ώριµοι» Χρήστες του ∆ιαδικτύου τα Ελληνόπουλα-
Ιδιαίτερα Ενθαρρυντικά τα Αποτελέσµατα της Έρευνας EU Kids 
 
Τα παιδιά-χρήστες του διαδικτύου σπανίως έρχονται σε επαφή µε οποιοδήποτε είδος κινδύνου, 
σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του δικτύου EU Kids Online II. Τα στοιχεία που παρατίθενται 
αφορούν τη µειοψηφία των παιδιών που ανέφεραν ότι είχαν κάποια σχετική ριψοκίνδυνη εµπειρία 
σε όλη την Ευρώπη. 
Μόλις 12% από τα 23000 παιδιά ηλικίας 9-16 ετών που ρωτήθηκαν στην Ευρώπη (σε 23 από τις 25 
χώρες µέχρι στιγµής από εκείνες που συµµετέχουν στο δίκτυο EU Kids Online) λένε ότι έχουν 
ενοχληθεί ή αναστατωθεί από κάτι που είδαν στο διαδίκτυο. Αυτό συµπεριλαµβάνει το 9% των 
παιδιών ηλικίας 9-10 ετών. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά αναφέρουν ότι δεν έχουν 
ενοχληθεί ή αναστατωθεί από κάτι όσο 
διάστηµα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Μετά από σύγκριση ανάµεσα σε διάφορες χώρες, 
διαπιστώθηκε ότι οι εµπειρίες µε διαδικτυακούς κινδύνους αφορούν σχεδόν τα δυο τρίτα των 
παιδιών στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Τσεχία και τη Σουηδία. Ενώ µικρότερα ποσοστά 



 
60 

 

εντοπίστηκαν σε Τουρκία, Πορτογαλία και Ιταλία. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό ισχύει για το 
1/3 των παιδιών, µε αποτέλεσµα η χώρα µας να θεωρείται χώρα 'χαµηλού διαδικτυακού κινδύνου' 
για τα παιδιά. Όπως προέκυψε από επιπλέον αναλύσεις, και δεδοµένου ότι η εµπειρία κάποιου 
διαδικτυακού κινδύνου δε συνεπάγεται αναγκαστικά και κάποια επιβλαβή επίπτωση για τα παιδιά, 
τα παιδιά ηλικίας 9-16 ετών στην Ελλάδα που ενοχλήθηκαν ή αναστατώθηκαν από κάτι που είδαν 
συνέβη στο διαδίκτυο είναι πολύ λίγα ( 9%). 
 
Στην Ελλάδα για παράδειγµα το ποσοστό των παιδιών που λένε ότι “υπάρχουν πολλά καλά 
πράγµατα για στο διαδίκτυο” φτάνει το 63%. Όπως έχει αποδειχθεί, η πιο εντατική χρήση των νέων 
τεχνολογιών, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και αναµφίβολα και περισσότερα οφέλη για τα 
παιδιά, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύεται και από µεγαλύτερες πιθανότητες οι νεαροί χρήστες να 
έρθουν αντιµέτωποι µε µια σειρά 
διαδικτυακών κινδύνων. Χρειάζεται, λοιπόν, µια προσεκτική διαχείριση των νέων τεχνολογιών 
καθώς κάθε προσπάθεια περιορισµού των δυνητικών κινδύνων συνεπάγεται και περιορισµό των 
δυνητικών ευκαιριών... 
Στη χώρα µας, µόλις το 2% των παιδιών έχει ανταλλάξει µηνύµατα ή εικόνες σεξουαλικού 
περιεχοµένου, ενώ το 11% έχει λάβει τέτοιου είδους υλικό. Από αυτό δε το 11%, µόνο ένα 2% 
αναστατώθηκε ('σχετικά') από την εµπειρία αυτή. Επίσης, το 3% των παιδιών δηλώνουν ότι έχουν 
υποστεί εξύβριση/εκβιασµό µέσω διαδικτύου (bullying). Μαζί µε την Πορτογαλία, την Ιταλία και 
την Τουρκία, η Ελλάδα σηµειώνει τα χαµηλότερα ποσοστά σχετικά µε την εµπειρία αυτή. 
Τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε όλο και µικρότερες ηλικίες - 
κατά µέσο όρο η χρήση του διαδικτύου για πρώτη φορά είναι η ηλικία των 7 ετών στη Σουηδία και 
των 8 σε άλλες Βόρειες χώρες. Αντίθετα, στην Ελλάδα τα παιδιά ξεκινούν να χρησιµοποιούν κατά 
µέσο όρο το διαδίκτυο στην ηλικία των 11 ετών, που είναι και ο µεγαλύτερος µέσος όρος ανάµεσα 
στις συµµετέχουσες χώρες. Εξετάζοντας και τις 25 χώρες του δικτύου EU Kids Online, το ένα τρίτο 
των παιδιών ηλικίας 9-10 ετών, χρησιµοποιούν το διαδίκτυο καθηµερινά, ενώ για τα παιδιά ηλικίας 
15-16 ετών, αυτό ισχύει σε ποσοστό 77%. 
Ο πιο δηµοφιλής χώρος πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι το σπίτι (85%), και αµέσως µετά το σχολείο 
(63%). Βέβαια η πρόσβαση στο διαδίκτυο ποικίλει – 48% το χρησιµοποιούν µέσα στο υπνοδωµάτιό 
τους και το 31% µέσω κινητού τηλεφώνου ή µέσω άλλης συσκευής παλάµης. Η πρόσβαση µέσω 
συσκευής παλάµης ξεπερνάει το ένα στα πέντε παιδιά στη Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το 11% των παιδιών ηλικίας 9-16 χρησιµοποιεί συσκευή 
παλάµης, για να συνδεθεί στο διαδίκτυο, ενώ το 68% χρησιµοποιεί κινητό τηλέφωνο. 
 
Τελικά, φαίνεται ότι η αυξανόµενη χρήση βελτιώνει τον ψηφιακό αλφαβητισµό των παιδιών και τις 
ικανότητες ασφαλούς πλοήγησης. Σε αντίθεση µε τον ηθικό πανικό που έχει προκύψει και 
ενισχύεται από τα µέσα ενηµέρωσης, η έρευνα του ∆ικτύου EU Kids Online καταδεικνύει ότι ακόµα 
και σε µια χώρα µε χαµηλό ψηφιακό αλφαβητισµό των ενηλίκων, όπως η Ελλάδα, τα παιδιά 9 έως 
16 ετών εµφανίζονται ως “ώριµοι” και συνετοί χρήστες. 
 
Όπως δήλωσε σχετικά η ∆ρ Λίζα Τσαλίκη, υπεύθυνη της ελληνικής οµάδας, “Ο γονικός έλεγχος 
στην Ελλάδα είναι αποτελεσµατικός και µάλιστα ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης των 
γονέων. 
 
Η περιορισµένη, δε, έκθεση των µικρών παιδιών σε σεξουαλικό περιεχόµενο είναι συναφής µε τον 
αποτελεσµατικό αυτό γονικό έλεγχο. Τέλος, παρά τα αρνητικά -κατά καιρούς- µηνύµατα που 
έρχονται στο φώς της δηµοσιότητας, τα µικρά παιδιά δεν ενδιαφέρονται να δουν πορνογραφικό 
υλικό, ειδικά όπως αυτό ορίζεται από τους ενήλικες”.11 
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3.10 Στο ∆ιαδίκτυο οι Έφηβοι είναι πιο Χαρούµενοι! Μικρά 
Ψέµατα Κάνουν τους Νέους να Ευτυχούν στο Internet! 

 ΛΟΝ∆ΙΝΟ. Οι έφηβοι συχνά είναι περισσότερο ευτυχισµένοι στην εικονική τους ζωή από ότι στην 
πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα ευρήµατα νέας βρετανικής έρευνας. Αυτό συµβαίνει επειδή το 
∆ιαδίκτυο τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν όποιοι θέλουν και, αν δεν είναι ευχαριστηµένοι µε τον 
ηλεκτρονικό εαυτό τους, το µόνο που έχουν να κάνουν είναι να πατήσουν το κουµπί της 
«διαγραφής» στο πληκτρολόγιό τους.  

Η έρευνα αφορούσε νέους και νέες από 11 ως 18 ετών και πραγµατοποιήθηκε από τη βρετανική 
οργάνωση για την προστασία των παιδιών Κidscape. Έδειξε επίσης ότι ένας στους οκτώ νέους 
έρχεται σε επαφή µε αγνώστους µέσω του ∆ιαδικτύου και συχνά ψεύδεται όσον αφορά την 
εµφάνιση, την ηλικία και το ιστορικό του. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τις δραστηριότητες στο 
∆ιαδίκτυο 2.300 παιδιών και εφήβων και διαπίστωσαν ότι το 45% δήλωνε περισσότερο ευτυχισµένο 
µε την εικονική παρά µε την πραγµατική του ζωή. Στη σχετική έκθεση «Virtual Lives: Ιt is more 
than a game, it is your life» (Εικονική ζωή: ∆εν είναι παιχνίδι, είναι η ζωή σου) αποτυπώνονται η 
νοοτροπία και η στάση των παιδιών και των νέων σήµερα όσον αφορά το ∆ιαδίκτυο.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας έφηβος είπε στους ερευνητές πως το µόνο µέρος όπου αισθανόταν 
αρκετά άνετα για να παραδεχθεί την οµοφυλοφιλία του ήταν σε ένα ανώνυµο ιντερνετικό φόρουµ. 
Ένας άλλος είπε: «Είναι πιο εύκολο να είσαι αυτός που θέλεις να είσαι, γιατί κανείς δεν σε γνωρίζει 
και αν δεν σου αρέσει µια κατάσταση µπορείς απλώς να βγεις και τελείωσε». Το 47% των παιδιών που 
συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι συµπεριφέρεται διαφορετικά στο ∆ιαδίκτυο από ότι στην 
πραγµατική ζωή και πολλά υποστήριξαν ότι στον κυβερνοχώρο έχουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 
για τον εαυτό τους και αισθάνονται πιο ισχυρά.  

Επιπλέον το 60% των παιδιών που µιλούν µε αγνώστους στο ∆ιαδίκτυο δεν λέει την αλήθεια για την 
ηλικία του και το 40% δεν λέει την αλήθεια για τις προσωπικές του σχέσεις. Περίπου το 10% 
δήλωσε ότι στις διαδικτυακές του δραστηριότητες αλλάζει στοιχεία που αφορούν την εµφάνιση και 
την προσωπικότητά του. «Μας εξέπληξε το πόσο ρισκάρουν οι νέοι στο ∆ιαδίκτυο» σχολίασε ο 
ψυχοθεραπευτής Πίτερ Μπράντλεϊ της Κidscape. Και πρόσθεσε: «Αυτή η έρευνα πρέπει να 
λειτουργήσει ως πρόκληση για τους εφήβους ,τους γονείς και τους ειδικούς προκειµένου να βάλουν τα 
δυνατά τους για να ενισχυθεί το πλαίσιο για την ασφάλεια στο Ιnternet».  2 

3.11 Οι Έφηβοι Προτιµούν να είναι ο «Εαυτός τους» στο 
∆ιαδίκτυο 
 
Σχεδόν οι µισοί νέοι ηλικίας 11-16 ετών στην Ευρώπη συµφωνούν ότι είναι ευκολότερο να είναι ο 
«εαυτός τους» στο διαδίκτυο παρά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, και ένας στους οκτώ (12%) 
συµφωνεί απολύτως µε αυτό. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι εκείνοι που συµφωνούν απολύτως είναι πιο 
πιθανό να θεωρούν τη σχέση µε τους συνοµήλικούς τους δύσκολη και είναι πιο πιθανό να 
ριψοκινδυνεύουν κατά την πλοήγηση. 
 
Αυτό είναι το συµπέρασµα µιας νέας έκθεσης του προγράµµατος EU Kids Online που καθοδηγείται 
από το LSE (London School of Economics and Political Science) και δηµοσιεύεται την «Ηµέρα 
Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 2011». Το πρόγραµµα έχει εξετάσει 25.000 περιπτώσεις παιδιών και γονέων 
σε 25 ευρωπαϊκές χώρες για να διερευνήσει τη συµπεριφορά και τις εµπειρίες των νέων στο 
διαδίκτυο. 
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Οι νέοι που ανέφεραν ότι είναι ιδιαίτερα αληθές ότι είναι ευκολότερο γι’ αυτούς να είναι ο «εαυτός 
τους» όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο, είναι επίσης αυτοί που πιθανότατα αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
στο να κάνουν φιλίες στην πραγµατική τους ζωή, και εποµένως το διαδίκτυο παρέχει πιθανόν έναν 
τρόπο διαφυγής ή αναπλήρωσης αυτού του κενού. Οι ίδιοι αυτοί νέοι ανέφεραν ότι παίρνουν 
περισσότερα ρίσκα στο διαδίκτυο, όπως όταν αποστέλλουν προσωπικές πληροφορίες σε άτοµα µε τα 
οποία δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά ή µε το να προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι. 
Σχολιάζοντας τα ευρήµατα, η ∆ρ Λίζα Τσαλίκη, λέκτορας του τµήµατος ΕΜΜΕ (Πανεπιστήµιο 
Αθηνών) και υπεύθυνη της ελληνικής οµάδας του EU Kids Online αναφέρει: «Όπως γνωρίζουµε 
πλέον, οι διαδικτυακές τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής και της 
ταυτότητας των παιδιών. Για πολλά από αυτά, το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ψυχαγωγίας και 
κοινωνικοποίησης καθώς κάποια παιδιά το χρησιµοποιούν για να εδραιώσουν τις ήδη υπάρχουσες 
φιλίες τους και άλλα για να δηµιουργήσουν νέες. Αλλά συχνά οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι πηγαίνουν 
χέρι-χέρι– αυτό που µπορεί να είναι διασκεδαστικό για µερικά παιδιά µπορεί να είναι επικίνδυνο για 
άλλα». 
 
Παράλληλα η καθηγήτρια Sonia Livingstone, επικεφαλής του δικτύου EU Kids Online αναφέρει:  
«Η έρευνά µας δείχνει ότι οι περισσότεροι νέοι που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο έχουν καλές 
σχέσεις µε τους φίλους τους στην πραγµατική ζωή και παίρνουν λιγότερα ρίσκα όταν κάνουν χρήση 
του διαδικτύου. Αλλά φαίνεται ότι παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε τις φιλίες στο σχολείο ή 
αλλού, τείνουν να εκτίθενται σε περισσότερους κινδύνους στο διαδίκτυο. Είναι εποµένως ιδιαίτερα 
σηµαντικό οι γονείς και οι οικογένειές να µιλούν σ’ αυτά τα παιδιά για τους κινδύνους των 
διαδικτυακών συζητήσεων και την αποστολή προσωπικών πληροφοριών». 
Άλλο ένα εύρηµα είναι ότι σχεδόν µισοί νέοι άνθρωποι από όσους συµµετείχαν στην έρευνα (45%) 
συζητούν στο διαδίκτυο για διαφορετικά θέµατα απ’ ότι όταν κάνουν δια ζώσης συζητήσεις και το 
1/3 (32%) µιλάει στο διαδίκτυο για προσωπικά θέµατα που δε θίγουν στις δια ζώσης συζητήσεις. 
Αυτό δείχνει ότι για τους εφήβους, η επικοινωνία µέσω διαδικτύου τους φέρνει σε λιγότερη 
αµηχανία απ’ ότι η διαπροσωπική επικοινωνία.  
 
Σύµφωνα µε τους ερευνητές του EU Kids Online, ο πειραµατισµός µε την ταυτότητα είναι µέρος της 
εφηβείας, έτσι εκείνοι που λένε ότι είναι «µερικώς αληθές» ότι αισθάνονται περισσότερο ο «εαυτός 
τους» στο διαδίκτυο, µπορεί να απολαµβάνουν τα οφέλη της διαδικτυακής επικοινωνίας – για 
παράδειγµα, µπορεί να είναι λιγότερο ντροπιαστικό το να συζητήσει κάποιος µερικά θέµατα µέσω 
διαδικτύου απ’ ότι δια ζώσης. Αλλά είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να συζητήσουµε µε τα παιδιά που 
λένε ότι δεν είναι «ιδιαίτερα αληθές» ότι είναι ο «εαυτός τους» στο διαδίκτυο σε σύγκριση µε την 
καθηµερινή ζωή, ή που αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε τους συνοµιλητές τους, πώς και γιατί 
επικοινωνούν διαδικτυακά, ώστε να εξασφαλίσουµε ασφαλέστερες πρακτικές χρήσης. 11 
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4. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Στόχος της Έρευνας 
 

Η έρευνα διενεργήθηκε µε την εµπειρική µέθοδο της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου που 
διανεµήθηκε σε  µαθητές διαφόρων  τάξεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη Σιάτιστα, στα 
Γρεβενά , στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της έρευνας ήταν να µελετήσει 
τη στάση των µαθητών απέναντι στις νέες τεχνολογίες όπως επίσης και να αποτυπώσει τη 
συµπεριφορά τους ως προς τη χρήση των Social Media. 

4.2 Η ∆οµή του Ερωτηµατολογίου 
 

Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε αποτελείται από 24 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στην αρχή 
υπάρχουν ερωτήσεις για τη συµπλήρωση δηµογραφικών στοιχείων όπως το φύλο (Άντρας / 
Γυναίκα) η ηλικία καθώς και το ύψος και τα κιλά. Στη συνέχεια εµφανίζονται ερωτήσεις που 
αφορούν τη σχέση των ανθρώπων µε τον ελεύθερο χρόνο τους(δραστηριότητες) όπως επίσης και τις 
διατροφικές τους συνήθειες. Τέλος, ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση των µαθητών µε 
το διαδίκτυο και αµέσως µετά ακολουθούν συγκεκριµένες ερωτήσεις για τη χρήση των κοινωνικών 
δικτύων, ποια είναι, ποια η διάρκεια πλοήγησης σε αυτά και την συνολική άποψη γι αυτά. 

4.3 Ερωτηµατολόγιο 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧH
 

ΘΕΜΑ :Τα Κοινωνικά  ∆ίκτυα και η Επίδραση τους στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

∆ιαβάστε Το! 

Ένα κοινωνικό δίκτυο (social network) είναι µια κοινωνική δοµή φτιαγµένη από άτοµα (ή οργανώσεις) που οι όποιοι είναι συνδεδεµένοι 
µεταξύ τους από έναν ή περισσότερους τύπους αλληλεξαρτήσεων, όπως τη φιλία, τη συγγένεια, το κοινό ενδιαφέρον, την οικονοµική 
ανταλλαγή, την απέχθεια, ή τις σχέσεις πεποιθήσεων, την γνώσης ή το γόητρο. Πολλές φορές αναφέρεται ως κοινωνικό δίκτυο (social 
network),και τα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων π.χ. Facebook,Twitter,MSN,Hi5, κ.α. 
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Γενικές Ερωτήσεις 

1)Φύλο: 

o Άνδρας 
o Γυναίκα 

2)Ηλικία: 

o 12     
o 13 
o 14 
o 15 
o 16 
o 17 
o 18 

3)Τάξη 

 

4)Πόσα κιλά έχεις:  

 

5)Τι ύψος έχεις:  

 

6)Τι µέσο όρο βαθµολογίας έχεις: 

 

7)Πόσες φορές βγαίνεις την εβδοµάδα και που πηγαίνεις: 
 

Πόσες φορές 
την εβδοµάδα 

Καµία 1 φορά 2-3 
φορές 

4 -
5φορές 

6 -7φορές 

Γήπεδο      
Internet      
Για να 
ακούσεις 
Μουσική  

     

Αθλητικές 
∆ραστη/τητες 

     

Φροντιστήρια 
Αγγλικών/Σχο
λείου 
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8)Ποιο είναι το χαρτζιλίκι σου κάθε εβδοµάδα και πού το ξοδεύεις: 
 
Πόσα Euro 
την 
εβδοµάδα 

Για µέσα 
µαζικής 
µεταφοράς 

Internet 
cafe 

Ρούχα/ 

Παπούτσια 

Φαγητό 
απ’έξω 

∆εν ξοδευω     
5 Euro     
10-15 Euro     
15-20 Euro     
20-25 Euro     
25-30 Euro     
Άλλο      
 
9)Πόσα Αδέλφια έχεις: 
 

o Κανένα 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 και πάνω 

10)Πόσες φορές την εβδοµάδα καταναλώνεις τα παρακάτω είδη φαγητού: 

 
 Καµία 

φορά 
1 -2φορά 3-4 

φορές 
5-
6φορές 

7φορές 

Σαλάτες      
Κρέατα       
Φαγητά 
απ’ έξω 

     

Όσπρια      
Ζυµαρικά      
Άλλο      

Γενικά για το Internet 

11)Για πόσο καιρό χρησιµοποιείς το Internet: 
 

o Λιγότερο από 6 µήνες 
o Μεταξύ 6 και 12 µήνες 
o Περισσότερο από 1 χρόνο και λιγότερο από 2 
o Από 2 έως 3 χρόνια 
o 3 έως 4 χρόνια  
o Από 4 έως 6 χρόνια  
o ∆εν το χρησιµοποιώ 
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12)Πόσο συχνά µπαίνεις στο Internet από…………(µπορείς να βάλετε περισσότερο από 1 απαντήσεις): 

 
Τοποθεσίες ∆εν το 

χρησιµοποιώ 
Πολλές 
φορές την 
ηµέρα 

Πολλές 
φορές την 
εβδοµάδα 

1-2 φορές 
τον µήνα 

Σχεδόν 
ποτέ 

Σπίτι      
Σχολείο      
Internet cafe      
Κινητό 
τηλέφωνο 

     

13)Πόσες µέρες την εβδοµάδα χρησιµοποιείς το Internet: 

 
 ∆ευτέρ

α 
Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευ

ή 
Σάββατ

ο 
Κυριακ

ή 
Καθόλου        
Λιγότερο 
από 1 ώρα 

       

1-2 ώρες        
2-4 ώρες        
4-και 
πάνω  

       

 

14)Η χρήση το διαδικτύου έχει µειώσει το χρόνο που ξοδεύεις σε κάποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες? 
o Χρόνος ανάπαυσης 
o ύπνος 
o Σινεµά 
o τηλεόραση 
o Ραδιόφωνο 
o Βόλτα/ Έξοδος µε φίλους 
o Σπορ 
o Αναζήτηση πληροφοριών (σε βιβλιοθήκες, καταλόγους , κλπ) 
o Άλλες δραστηριότητες 
o όχι 

Social networks 

15)Χρησιµοποιείς τα εργαλεία της κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κτλ ) και αν ναι ποια είναι αυτά? 
 

o Facebook 
o msn 
o twitter 
o my space 
o hi 5  
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o άλλο 
o δεν τα χρησιµοποιώ 

16)Πότε ξεκίνησες να χρησιµοποιείς κάποια σελίδα της κοινωνικής δικτύωσης: 
 

o Λιγότερο από 6 µήνες 
o Μεταξύ 6 και 12 µήνες 
o Περισσότερο από 1 χρόνο και λιγότερο από 2 
o Από 2 έως 3 χρόνια 
o 3 έως 4 χρόνια  
o Από 4 και πάνω 
o ∆εν τα χρησιµοποιώ  

17)Ποια από τα παρακάτω ήταν οι λόγοι για να συµµετάσχεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης? 
(περισσότερες από µία απαντήσεις είναι δεκτές) 

o ∆ιασκέδαση 
o Επειδή προσκλήθηκα 
o Είναι της µόδας 
o Για να κρατώ επαφή µε φίλους και γνωστούς 
o Για να ενηµερώνοµαι για εκδηλώσεις/πάρτι κλπ 
o Για να ενηµερώνοµαι για κριτικές νέων προϊόντων που µε ενδιαφέρουν. 
o Για να κάνω καινούριους φίλους 
o Για να µάθω περισσότερα ή να αποκτήσω µια στενότερη σχέση µε ανθρώπους που δεν έχω άµεση σχέση 
o Άλλο:  
o ∆εν χρησιµοποιώ 

18)Επισήµανε τι είδους πληροφορίες αναρτάτε συνήθως στο προφίλ σου στα δίκτυα στα οποία συµµετέχεις 

o Φωτογραφίες προφίλ 
o Πραγµατικό όνοµα 
o Τόπος γέννησης 
o Γενέθλια 
o E-mail 
o Αριθµός τηλεφώνου 
o Χόµπι 
o Τίποτα 
o ∆εν χρησιµοποιώ 

19)Πότε δηµιούργησες το προφίλ/σελίδα  στα ακόλουθα: 
 

Κοινωνικά 
∆ίκτυα 

∆εν τα 
χρησιµοποιώ 

6-12 
µήνες 

1-2 
χρόνια  

2-3 
χρόνια  

3-και 
άνω 

Facebook      
My space      
Twitter      
Hi5      
msn      
Άλλο:      
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20)Πόσες επαφές /φίλους έχεις στις ακόλουθες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης: 
 

 κανέναν Λιγότερους 
από 100 

100-
200 

200-
300 

Περισ/ρους 
από 300 

Facebook      
My space      
Twitter      
Hi5      
msn      
Άλλο:      

 

21)Πόσο συχνά κάνεις τις παρακάτω δραστηριότητες σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης: 
 

 Συχνά Μερικές 
φορές 

Σπάνια Ποτέ 

Ανέβασµα φωτογραφιών      
Να σχολιάζω τις φωτογραφίες 
µε τους φίλους   
  

    

Να συζητάω τι λένε ή κάνουν οι 
άνθρωποι που ξέρω   
  

    

Gossip  (Σχόλια)      
Να αναβαθµίζω τις πληροφορίες 
του προφίλ µου  

    

Αποστολή ιδιωτικών 
µηνυµάτων    

    

Αποστολή δηµόσιων 
µηνυµάτων    

    

Να επισηµαίνω φίλους στις 
φωτογραφίες (tagging)  

    

Να παίρνω πληροφορίες για 
πράγµατα που ενδιαφέρουν  

    

Να κατεβάζω εφαρµογές      
Να κατεβάζω παιχνίδια       
Αναζήτηση ανθρώπων       
Να επικοινωνώ νέα ή θέµατα 
που πιστεύω οτι µπορεί να 
ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους 
  

    

Να µοιράζοµαι τη διάθεση µου 
    

    

Να µοιράζοµαι links µε 
ενδιαφέρουσες σελίδες   

    

Να αναφέρω ποια προϊόντα/ 
µάρκες χρησιµοποιώ   
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22)Ανάφερε τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις όσον αφορά τη χρησιµότητα των 
κοινωνικών δικτύων 
 
 ∆ιαφωνώ 

πολύ 
∆ιαφωνώ Ουδέτρος/η Συµφωνώ Συµφωνώ 

πολύ 
Θεωρώ ότι οι 
λειτουργίες των 
κοινωνικών δικτύων 
είναι χρήσιµες για 
µένα  

     

Η χρήση των 
κοινωνικών δικτύων 
συµβάλει στην 
αλληλεπίδραση µε 
άλλου ανθρώπους  

     

Η χρήση των 
κοινωνικών δικτύων 
µου επιτρέπει την 
πρόσβαση σε πολλές 
πληροφορίες   

     

Γενικά τα κοινωνικά 
δίκτυα είναι χρήσιµα   

     

  

23)Θα σε πείραζε αν για 2-3 µέρες δεν έµπαινες στα κοινωνικά δίκτυα( face book msn Twitter κτλ) 
o Ναι 
o Όχι 

 
 
 
                                        Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!!! 
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4.4 Ανάλυση Απαντήσεων 

 

Ερώτηση 1: Πόσα άτοµα έλαβαν µέρος και πόσα άτοµα από κάθε τάξη 

Πλήθος από ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ     

ΤΑΞΗ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Γενικό 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 68 53 121 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 65 40 105 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 55 61 116 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 47 40 87 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 36 30 66 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 44 38 82 

Γενικό 315 262 577 

 

   

Στην έρευνα έλαβαν µέρος 577 άτοµα.  

� 315 Αγόρια   
� 262 Κορίτσια 

 
Από την Α’ Γυµνασίου 121  
Από την Β’ Γυµνασίου 116 
Από την Γ’ Γυµνασίου 66  
Από την Α’ Λυκείου 105 
Από την Β’ Λυκείου 87 
Από την Γ’ Λυκείου 82 
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Ερώτηση 2: Πόσα άτοµα και από ποια τάξη τα παιδιά είναι Ελλιποβαρή-Υπέρβαρα-Φυσιολογικά 
 

Πλήθος από ΦΥΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 

ΤΑΞΗ ΦΥΛΟ ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Γενικό 

Α' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΝΔΡΑΣ 19 9 40 68 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 20 2 31 53 

Σύνολο - Α' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
39 11 71 121 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΣ 4 7 54 65 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 10 1 29 40 

Σύνολο - Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 14 8 83 105 

Β' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΝΔΡΑΣ 11 4 40 55 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 22 5 34 61 

Σύνολο - Β' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
33 9 74 116 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΣ 3 3 41 47 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 8 5 27 40 

Σύνολο - Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 11 8 68 87 

Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΝΔΡΑΣ 3 6 27 36 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 6 1 23 30 

Σύνολο - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 9 7 50 66 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΣ   19 25 44 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 3 1 34 38 

Σύνολο - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3 20 59 82 

Γενικό   109 63 405 577 

 
 

 
 
Από τα 577 άτοµα που έλαβαν µέρος συµπεράναµε ότι τα 109 είναι ελλιποβαρείς 
Τα 63 Υπέρβαρα και τα 405 Φυσιολογικά. 
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Ερώτηση 3: Τι µέσο όρο έχουν οι περισσότεροι Ελλιποβαρείς- Υπέρβαροι- Φυσιολογικοί 
 
Πλήθος από ΦΥΛΟ   ΦΥΛΟ     
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Γενικό 
άθροισµα 

12-14,5 ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΗΣ 5 3 8 
  ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ 8 2 10 
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 28 8 36 
Σύνολο - 12-14,5   41 13 54 
15-17,5 ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΗΣ 15 24 39 
  ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ 27 5 32 
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 104 79 183 
Σύνολο - 15-17,5   146 108 254 
18-20 ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΗΣ 20 42 62 
  ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ 13 8 21 
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 95 91 186 
Σύνολο - 18-20   128 141 269 
Γενικό άθροισµα   315 262 577 

 
 

 
 

 
Παρατηρούµε ότι τα περισσότερα παιδιά εµφανίζονται Φυσιολογικά στο βάρος τους και ότι οι 
βαθµοί τους δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτό. 
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Ερώτηση 4: Χρόνος απασχόλησης των παιδιών στο internet σε σχέση µε την τάξη και το φύλλο  
 
Πλήθος από 
ΦΥΛΛΟ 

  ΦΥΛΛΟ     

ΩΡΕΣ INTERNET ΤΑΞΗ ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Γενικό 
άθροισµα 

0 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2   2 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ   4 4 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 2 3 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2 2 4 
  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 1 2 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3 4 7 
Σύνολο - 0   9 13 22 

1-3 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 8 11 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 7 8 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 11 14 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 3 2 5 
  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 1 3 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ   1 1 
Σύνολο – 1-3   12 30 42 
4-6 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 13 8 21 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 9 5 14 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8 6 14 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 7 3 10 
  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 3 5 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3 1 4 
Σύνολο – 4-6   42 26 68 
7-9 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 14 14 28 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 8 8 16 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 18 16 34 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 11 13 24 
  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8 6 14 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 10 8 18 
Σύνολο – 7-9   69 65 134 
10-12 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 15 5 20 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12 2 14 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 9 13 22 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2 8 10 
  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8 5 13 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 13 6 19 
Σύνολο – 10-12   59 39 98 
13-15 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10 13 23 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 10 8 18 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 7 10 17 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 8 8 16 
  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8 7 15 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 10 11 21 
Σύνολο - 13-15   53 57 110 
16-18 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6 2 8 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 9 4 13 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 2 4 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 8 2 10 
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  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 3 6 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4 4 8 
Σύνολο - 16-18   32 17 49 
19-21 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 3 6 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 14 2 16 
  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6 

 
6 

  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 4 2 6 
  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 3 4 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ   1 1 
Σύνολο – 19-21   28 11 39 
22-28 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2   2 
  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2 

 
2 

  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 1 2 
  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2 

 
2 

  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 1 4 
  Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 2 3 
Σύνολο – 22-28   11 4 15 
Γενικό άθροισµα   315 262 577 

 
 

 
 
 
Σε σχέση µε το φύλλο του παιδιού και τις ώρες του στο internet είναι : 

� Σε σύνολο 315 αγοριών , 29 είναι τα αγόρια που ασχολούνται 14 ώρες µε το internet. Μόνο 2 
είναι αυτά που ξοδεύουν 2 ώρες εβδοµαδιαίως. Ενώ 9 είναι τα αγόρια που δεν ασχολούνται 
καθόλου. 

� Από την άλλη πλευρά το σύνολο των κοριτσιών είναι 262 όπου τα 38 είναι µε 14ωρη 
απασχόληση στο internet. Λίγα περισσότερα από τα αγόρια. Μόνο 1 είναι που ασχολείται 25 
ώρες και 1 που ασχολείται 23. Τέλος , 13 είναι τα κορίτσια που δεν ασχολούνται καθόλου. 
 

∆ιαβάζοντας τα ποσοστά παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών.  
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Ερώτηση 5: Ποιοι είναι οι περισσότεροι και ποιοι είναι οι λιγότεροι στο σύνολο ωρών στο internet 
από τους Ελλιποβαρείς- Υπέρβαρους και Φυσιολογικούς  
 

 
 

 
 

  
� Ισορροπία παρατηρείται στον πίνακα που αφορά πόση σχέση έχει το βάρος ενός 

ανθρώπου µε τις ώρες που ασχολείται µε το internet. Η µόνη παρατήρηση είναι ότι οι 
υπέρβαροι άνδρες είναι τριπλάσιοι από τις υπέρβαρες γυναίκες.  
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Ερώτηση 6: Τι µέσο όρο εµφανίζουν τα παιδιά σε σχέση µε τις ώρες που ασχολούνται στο 
internet. 

 
Πλήθος από 
ΦΥΛΟ 

  ΦΥΛΟ     

ΩΡΕΣ INTERNET ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝ∆ΡΑΣ 
Γενικό 
άθροισµα 

0 18-20 8 5 13 
  15-17,5 5 2 7 
  12-14,5   2 2 
Σύνολο - 0   13 9 22 
1-3 18-20 21 5 26 
  15-17,5 9 6 15 
  12-14,5   1 1 
1-3 18-20 21 5 26 
4-6 18-20 17 15 32 
  15-17,5 8 23 31 
  12-14,5 1 4 5 
Σύνολο - 4-6   26 42 68 
7-9 18-20 36 33 69 
  15-17,5 26 29 55 
  12-14,5 3 7 10 
Σύνολο - 7-9   65 69 134 
10-12 18-20 19 27 46 
  15-17,5 17 26 43 
  12-14,5 3 6 9 
Σύνολο - 10-12   39 59 98 
13-15 18-20 29 21 50 
  15-17,5 27 22 49 
  12-14,5 1 10 11 
Σύνολο - 13-15   57 53 110 
16-18 18-20 6 12 18 
  15-17,5 9 18 27 
  12-14,5 2 2 4 
Σύνολο - 16-18   17 32 49 
19-21 18-20 5 5 10 
  15-17,5 5 17 22 
  12-14,5 1 6 7 
Σύνολο - 19-21   11 28 39 
22-28 18-20   5 5 
  15-17,5 2 3 5 
  12-14,5 2 3 5 
Σύνολο – 22-28   4 11 15 
Γενικό άθροισµα   262 315 577 
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Σε σύνολο 67 παιδιών το µεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται να ασχολείται κατά µέσο όρο 14 ώρες. 
Αναλυτικότερα :  

� 5 από τα 29 αγόρια που απορροφούνται από το internet έχουν µέσο όρο 18,5  ενώ 9  
κορίτσια από τα 38 έχουν µέσο όρο 19. 

 

Ερώτηση 7:Πόσες ώρες ασχολούνται τα παιδια στο internet σε σχέση µε το πόσα αδέλφια έχουν. 

Πλήθος από ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ         

    ΑΝ∆ΡΑΣ     
Σύνολο - 
ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ     

Σύνολο - 
ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισµα 

ΖΩΝΕΣ 
ΩΡΩΝ 

ΠΟΣΑ 
Α∆ΕΛΦΙΑ 
ΕΧΕΙΣ; 

12-
14,5 

15-
17,5 

18-
20   12-14,5 

15-
17,5 

18-
20     

0 1 1     1     1 1 2 

  2   1 1 2   1 2 3 5 

  3 1 
  

1   1 1 2 3 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ    2 2   1 2 3 5 

  ΚΑΝΕΝΑ   1 2 3   2 2 4 7 
Σύνολο 
– 0   2 2 5 9   5 8 13 22 

1-3 1 1 1 1 3   1 5 6 9 

  2   5  5   3 9 12 17 

  3   
 

2 2   2 1 3 5 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ   
  

    1 3 4 4 

  ΚΑΝΕΝΑ    2 2   2 3 5 7 

Σύνολο - 1-3 1 6 5 12   9 21 30 42 

4-6 1 2 6 8 16   3 2 5 21 

  2 1 8 2 11   3 6 9 20 

  3   4 1 5 1 1 3 5 10 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ   
  

    
 

1 1 1 

  ΚΑΝΕΝΑ 1 5 4 10   1 5 6 16 

Σύνολο - 4-6 4 23 15 42 1 8 17 26 68 

7-9 1 1 14 15 30   11 18 29 59 

  2 4 6 6 16   8 6 14 30 

  3 2 2 2 6 2  3 5 11 
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  4 ΚΑΙ ΑΝΩ   1 1 2   2 5 7 9 

  ΚΑΝΕΝΑ   6 9 15 1 5 4 10 25 

Σύνολο - 7-9 7 29 33 69 3 26 36 65 134 

10-12 1 1 10 15 26 3 6 5 14 40 

  2 3 6 4 13   4 5 9 22 

  3   6 1 7   3 3 6 13 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ    1 1   1 1 2 3 

  ΚΑΝΕΝΑ 2 4 6 12   3 5 8 20 

Σύνολο - 10-12 6 26 27 59 3 17 19 39 98 

13-15 1 4 5 9 18 1 6 16 23 41 

  2 2 9 4 15   13 7 20 35 

  3 2 3 3 8   4 
 

4 12 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ   1 1 2   
  

  2 

  ΚΑΝΕΝΑ 2 4 4 10   4 6 10 20 

Σύνολο - 13-15 10 22 21 53 1 27 29 57 110 

16-18 1 1 6 7 14 2 2 1 5 19 

  2   6 2 8   3 3 6 14 

  3 1 1  2   2  2 4 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ   1 
 

1   
  

  1 

  ΚΑΝΕΝΑ   4 3 7   2 2 4 11 

Σύνολο - 16-18 2 18 12 32 2 9 6 17 49 

19-21 1 3 5 2 10   3 2 5 15 

  2 1 4 1 6    1 1 7 

  3   2  2 1   1 3 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ   1  1       1 

  ΚΑΝΕΝΑ 2 5 2 9   2 2 4 13 

Σύνολο - 19-21 6 17 5 28 1 5 5 11 39 

22-28 1 1 1 2 4 2     2 6 

  2 2 
 

2 4   2 
 

2 6 

  3   1  1       1 

  4 ΚΑΙ ΑΝΩ    1 1       1 

  ΚΑΝΕΝΑ   1 
 

1   
  

  1 

Σύνολο 22-28 3 3 5 11 2 2   4 15 

Γενικό άθροισµα 41 146 128 315 13 108 141 262 577 
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Χαρακτηριστικό γεγονός σε αυτόν τον πίνακα , είναι ότι όσα περισσότερα αδέλφια υπάρχουν σε µια 
οικογένεια τόσο λιγότερο, το κάθε παιδί ασχολείται µε το internet. Μπορούµε να εξηγήσουµε µε 
αυτό το γεγονός λέγοντας ότι έτσι µοιράζεται ο χρόνος που το κάθε παιδί ασχολείται µε το διαδίκτυο 
σε κάθε σπίτι.  

Από τα 577 παιδιά που απάντησαν τα ερωτηµατολόγια: 

� Τα 212 έχουν 1 αδελφό/ή. 
� Τα 156 έχουν 2 αδέλφια. 
� Τα 62 έχουν 3 αδέλφια. 
� Τα 27 έχουν 4 αδέλφια. 
� Τα 120 δεν έχουν αδέλφια. 

� Τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται 14 ώρες /εβδοµάδα µε το internet. 

� Τα 212 που έχουν 1 αδελφό/ή το µέγιστο σύνολο ωρών στο internet είναι 14 ώρες (26 παιδιά) 
αλλα τα αγόρια έχουν µέγιστο σύνολο ωρών στις 7(13 αγόρια) ενώ τα κορίτσια στις 14 ώρες 
(18 κορίτσια) 

� Τα 156 που έχουν 2 αδέλφια ασχολούνται 14 ώρες (22 παιδιά). Τα αγόρια όµως έχουν 
µέγιστες ώρες 7 (10 αγόρια) ενώ τα κορίτσια 14 ώρες (14 κορίτσια). 

� Τα 62 που έχουν 3 αδέλφια ασχολούνται 14 ώρες (7 παιδιά). Τα αγόρια όµως έχουν µέγιστες 
ώρες 14 (5 αγόρια) ενώ τα κορίτσια 7 και 11 ώρες (4 κορίτσια). 

� Τα 27 που έχουν 4 αδέλφια και άνω οι περισσότεροι δεν ασχολούνται καθόλου 0 ώρες (5 
παιδιά). Τα αγόρια όµως έχουν 0 ώρες (5 αγόρια). Και 3 κορίτσια είναι στις 7-8 ώρες. 

� Τα 120 που δεν έχουν αδέλφια ασχολούνται 7 και 14 ώρες. Τα αγόρια έχουν µέγιστες ώρες 
9-10-14(7 αγόρια) ενώ τα κορίτσια έχουν 7 ώρες(7 κορίτσια). 
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Ερώτηση 8α: Πόσα άτοµα ανεβάζουν φωτογραφίες µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν 
χρησιµοποιούν  
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Η γενική εικόνα είναι ότι τα περισσότερα παιδιά που ανεβάζουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο είναι 
αρκετά υψηλό. Από τα 577 παιδιά τα 430 ανεβάζουν φωτογραφίες είτε σπάνια είτε συχνά είτε 
µερικές φορές. Σαν σύνολο είναι Αρκετά Υψηλό. Αναλυτικότερα:  

� Από τα 577 παιδιά τα 80 δεν ανεβάζουν φωτογραφίες.Τα περισσότερα είναι αγόρια από 
Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από 577 παιδιά τα 151 µερικές φορές ανεβάζουν φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι 
από Θεσσαλονίκη (25) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο (21).  

� Από 577 παιδιά τα 67 ποτέ δεν ανεβάζουν φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη (13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Κοζάνη (13). 

� Από 577 παιδιά τα 174 ανεβάζουν σπάνια φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Σιάτιστα (33) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (14).  

� Από 577 παιδιά τα 105 ανεβάζουν συχνά φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη (15) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (19). 

  

 

Ερώτηση 8β: Πόσα άτοµα σχολιάζουν φωτογραφίες µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν 
χρησιµοποιούν  
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Και εδώ παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο από τα 577 παιδιά σχολιάζουν τις φωτογραφίες που 
αναρτώνται στο διαδίκτυο. Κάποια βέβαια από τα παιδιά σπάνια σχολιάζουν κάποια άλλα συχνά και 
κάποια µερικές φορές. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που ποτέ δεν σχολιάζουν. Αναλυτικότερα:  

Από τα 577 παιδιά τα 80 δεν σχολιάζουν φωτογραφίες. Τα περισσότερα είναι αγόρια από 
Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

Από τα 577 παιδιά τα 169 µερικές φορές σχολιάζουν φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι 
από Γρεβενά (26) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (22).  

Από τα 577 παιδιά τα 69 ποτέ δεν σχολιάζουν φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη (17) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Κοζάνη (13). 

Από τα 577 παιδιά τα 89 σχολιάζουν σπάνια φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Σιάτιστα και Θεσσαλονίκη (17) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο (10).  

Από τα 577 παιδιά τα 170 σχολιάζουν συχνά φωτογραφίες. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη και Σιάτιστα (21) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Σιάτιστα (21). 

 

Ερώτηση 8γ: Πόσα άτοµα συζητάνε ή σχολιάζουν οι άνθρωποι που ξέρουν µερικές φορές-ποτέ-
σπάνια- συχνά-δεν χρησιµοποιούν  
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Από τα 577 το µεγαλύτερο ποσοστό παιδιών σχολιάζει ή συζητά για ανθρώπους που ξέρει µέσω του 
internet. Ένα ποσοστό σχολιάζει µερικές φορές,άλλοι σπάνια και κάποιοι συχνά. Αναλυτικότερα: 

� Από τα 577 παιδιά τα 79 δεν χρησιµοποιούν. Τα περισσότερα είναι αγόρια από 
Θεσσαλονίκη(12) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 



 
84 

 

� Από 577 παιδιά τα 143 µερικές φορές συζητάνε ή σχολιάζουν τους ανθρώπους που ξέρουν. 
Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (28) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
το Θεσσαλονίκη (22).  

� Από 577 παιδιά τα 116  ποτέ δεν άτοµα συζητάνε ή σχολιάζουν τους ανθρώπους που ξέρουν. 
Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη και Σιάτιστα (17) και τα περισσότερα 
κορίτσια είναι από το Κοζάνη (15). 

� Από 577 παιδιά τα 113 σπάνια συζητάνε ή σχολιάζουν τους ανθρώπους που ξέρουν. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Σιάτιστα  (20) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Θεσσαλονίκη (11).  

� Από 577 παιδιά τα 126 συχνά συζητάνε ή σχολιάζουν τους ανθρώπους που ξέρουν. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (18) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Θεσσαλονίκη (18). 

 

Ερώτηση 8δ: Πόσα άτοµα αναβαθµίζουν τις πληροφορίες του προφίλ τους µερικές φορές-ποτέ-
σπάνια- συχνά-δεν χρησιµοποιούν  
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Σπάνια ή µερικές φορές , φαίνεται οι περισσότεροι έφηβοι αναβαθµίζουν τις πληροφορίες του 
προφίλ τους. Αναλυτικότερα: 

� Από τα 577 παιδιά τα 81 δεν αναβαθµίζουν τις πληροφορίες του προφίλ τους. Τα 
περισσότερα είναι αγόρια από Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Αγρίνιο(12). 

� Από 577 παιδιά τα 117 άτοµα µερικές φορές αναβαθµίζουν τις πληροφορίες του προφίλ τους. 
Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (17) και τα περισσότερα κορίτσια  είναι από 
το Αγρίνιο (18).  

� Από 577 παιδιά τα 130 άτοµα ποτέ δεν άτοµα συζητάνε ή σχολιάζουν τους ανθρώπους που 
ξέρουν. Τα περισσότερα αγόρια είναι από τη Σιάτιστα (24) και τα περισσότερα κορίτσια 
είναι από το Κοζάνη (18 ). 

� Από 577 παιδιά τα 174 σπάνια αναβαθµίζουν τις πληροφορίες του προφίλ τους συζητάνε. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη  (33) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Θεσσαλονίκη (22).  

� Από 577 παιδιά τα 75 άτοµα συχνά συζητάνε ή σχολιάζουν τους ανθρώπους που ξέρουν. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (15) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (10). 
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Ερώτηση 8ε: Πόσα άτοµα κάνουν Αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- 
συχνά-δεν χρησιµοποιούν  
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Και εδώ παρατηρείται µεγαλύτερο το ποσοστό των νέων που αποστέλλουν ιδιωτικά µηνύµατα µέσω 
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Τα περισσότερα παιδιά στέλνουν µερικές φορές µηνύµατα ενώ τα 
λιγότερα είναι εκείνα που δεν στέλνουν ποτέ. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει και µικρό ποσοστό παιδιών 
που δεν έχουν καν σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.   

� Από τα 577 παιδιά τα 80 δεν κάνουν αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων. Τα περισσότερα είναι 
αγόρια από Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 155 µερικές φορές κάνουν αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (22) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Θεσσαλονίκη (22 ). 

� Από τα 577 παιδιά τα 101 ποτέ δεν κάνουν αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων. Τα περισσότερα 
αγόρια είναι από Γρεβενά (18) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Κοζάνη (15). 

� Από τα 577 παιδιά τα 115 σπάνια κάνουν αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων. Τα περισσότερα 
αγόρια είναι από Γρεβενά  (16) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (12).  

� Από τα 577 παιδιά τα 126 άτοµα συχνά κάνουν αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (29) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (20). 

 

 

 



 
88 

 

Ερώτηση 8ζ: Πόσα άτοµα κάνουν Αποστολή δηµοσίων µηνυµάτων µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- 
συχνά-δεν χρησιµοποιούν  

 

 

Για ακόµη µια φορά αρκετά µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των παιδιών που αποστέλουν δηµόσια 
µηνύµατα , σε σχέση µε τους εφήβους που δεν στέλνουν ποτέ. Ο µεγαλύτερος αριθµός παρατηρείται 
στην επιλογή «µερικές φορές». 
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� Από τα 577 παιδιά τα 81 δεν κάνουν αποστολή δηµόσιων µηνυµάτων. Τα περισσότερα είναι 
αγόρια από Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 153 µερικές φορές κάνουν αποστολή δηµόσιων µηνυµάτων. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (28) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Θεσσαλονίκη (20 ). 

� Από τα  577 παιδιά τα 101 ποτέ δεν κάνουν αποστολή δηµόσιων µηνυµάτων. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Γρεβενά (19) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Κοζάνη (15). 

� Από τα 577 παιδιά τα 148 σπάνια κάνουν αποστολή δηµόσιων µηνυµάτων. Τα περισσότερα 
αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη  (22) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη 
(23).  

� Από τα 577 παιδιά τα 94 άτοµα συχνά κάνουν αποστολή δηµόσιων µηνυµάτων. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Σιάτιστα (14) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο (17). 

 

Ερώτηση 8η: Πόσα άτοµα  επισηµαίνουν φίλους στις φωτογραφίες (tagging)  µερικές φορές-ποτέ-
σπάνια- συχνά-δεν χρησιµοποιούν  
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Από τα 577 παιδιά σε σύνολο , το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών επισηµαίνει µερικές φορές τους 
φίλους του σε φωτογραφίες. Ενώ , από την άλλη πλευρά , το ελάχιστο ποσοστό δεν τους επισηµάνει 
ποτέ. 

� Από τα 577 παιδιά τα 81 δεν επισηµαίνουν φίλους στις φωτογραφίες (tagging)  . Τα 
περισσότερα είναι αγόρια από Αγρίνιο (12) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Θεσσαλονίκη (13). 

� Από τα 577 παιδιά τα 150 µερικές φορές επισηµαίνουν φίλους στις φωτογραφίες (tagging)  . 
Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη και Γρεβενά (20) και τα περισσότερα 
κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη (21 ). 

� Από τα 577 παιδιά τα 126 ποτέ δεν επισηµαίνουν φίλους στις φωτογραφίες (tagging)  . Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (23) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Κοζάνη (14). 

� Από τα 577 παιδιά τα 128 σπάνια κάνουν επισηµαίνουν φίλους στις φωτογραφίες (tagging). 
Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη  (27) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
το Αγρίνιο, Γρεβενά και Κοζάνη (12).  

� Από τα 577 παιδιά τα 92 άτοµα συχνά επισηµαίνουν φίλους στις φωτογραφίες (tagging). Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Σιάτιστα (11) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Θεσσαλονίκη (15). 
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Ερώτηση 8θ: Πόσα άτοµα  παίρνουν πληροφορίες για πράγµατα που τους ενδιαφέρουν  µερικές 
φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν χρησιµοποιούν  

 

 

 

Οι νέοι , σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους σε αυτό το ερώτηµα, φαίνεται ότι παίρνουν πληροφορίες 
για πράγµατα που τους ενδιαφέρουν µέσω διαδικτύου. 
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� Από τα 577 παιδιά τα 81 δεν παίρνουν πληροφορίες για πράγµατα που τους ενδιαφέρουν. Τα 
περισσότερα είναι αγόρια από Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Αγρίνιο(12). 

� Από τα  577 παιδιά τα 188 µερικές φορές παίρνουν πληροφορίες για πράγµατα που τους 
ενδιαφέρουνν. Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (30) και τα περισσότερα 
κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη (24). 

� Από τα 577 παιδιά τα 81 ποτέ δεν κάνουν παίρνουν πληροφορίες για πράγµατα που τους 
ενδιαφέρουν. Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (15) και τα περισσότερα 
κορίτσια είναι από το Κοζάνη (10). 

� Από τα 577 παιδιά τα 125 σπάνια παίρνουν πληροφορίες για πράγµατα που τους 
ενδιαφέρουν. Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη  (21) και τα περισσότερα 
κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο (15).  

� Από τα 577 παιδιά τα 102 άτοµα συχνά παίρνουν πληροφορίες για πράγµατα που τους 
ενδιαφέρουν. Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (14) και τα περισσότερα 
κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη  (15). 

 

Ερώτηση 8ι: Πόσα άτοµα κατεβάζουν εφαρµογές µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν 
χρησιµοποιούν  
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Σπάνια ή ποτέ τα περισσότερα παιδιά κατεβάζουν εφαρµογές ενώ πολύ λίγα είναι εκείνα που συχνά 
κατεβάζουν εφαρµογές, εκεί παρατηρείται και το χαµηλότερο ποσοστό. 

� Από τα 577 παιδιά 85 δεν κατεβάζουν εφαρµογές .Τα περισσότερα είναι αγόρια από 
Θεσσαλονίκη(15) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 117 µερικές φορές κατεβάζουν εφαρµογές . Τα περισσότερα αγόρια 
είναι από Θεσσαλονίκη (20) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο (13).  

� Από τα 577 παιδιά 162 ποτέ δεν κατεβάζουν εφαρµογές . Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη (30) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη (20). 

� Από τα 577 παιδιά 144  σπάνια κατεβάζουν εφαρµογές . Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Γρεβενά (22) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από Αγρίνιο (20).  

� Από 577 παιδιά τα 69 συχνά κατεβάζουν εφαρµογές . Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Σιάτιστα (12) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (9). 
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Ερώτηση 8κ: Πόσα άτοµα κατεβάζουν παιχνίδια µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν 
χρησιµοποιούν  

 

 

 

Στο ερώτηµα αυτό το µεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων δεν κατεβάζει ποτέ παιχνίδια µέσω internet. 
Ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που κατεβάζουν σπάνια. 

� Από τα 577 παιδιά τα 82 δεν κατεβάζουν παιχνίδια .Τα περισσότερα είναι αγόρια από 
Θεσσαλονίκη(14) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 103 µερικές φορές κατεβάζουν παιχνίδια . Τα περισσότερα αγόρια 
είναι από Γρεβενά (17) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο (12).  
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� Από τα 577 παιδιά 165 ποτέ δεν κατεβάζουν παιχνίδια . Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη (27) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (23). 

� Από τα 577 παιδιά 134  σπάνια κατεβάζουν παιχνίδια . Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη (23) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη (14).  

� Από 577 παιδιά τα 93 συχνά κατεβάζουν παιχνίδια . Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη(16) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (10). 

Ερώτηση 8λ: Πόσα άτοµα αναζητούν γνωστούς µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν 
χρησιµοποιούν  
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Σπάνιες είναι οι φορές που οι περισσότεροι νέοι αναζητούν γνωστούς µέσω διαδικτύου. Σε σύνολο 
577 παιδιών τα 152. Ενώ στις άλλες επιλογές βλέπουµε ότι οι αριθµοί είναι µικρότεροι. 

� Από τα 577 παιδιά τα 82 δεν αναζητούν γνωστούς  .Τα περισσότερα είναι αγόρια από 
Θεσσαλονίκη(14) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 147 µερικές φορές αναζητούν γνωστούς. Τα περισσότερα αγόρια είναι 
από Θεσσαλονίκη (24) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο (21).  

� Από τα 577 παιδιά 112 ποτέ δεν αναζητούν γνωστούς. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Γρεβενά (20) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από Κοζάνη (17). 

� Από τα 577 παιδιά 152 σπάνια αναζητούν γνωστούς. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη (25) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη (18).  

� Από 577 παιδιά τα 84 συχνά αναζητούν γνωστούς. Τα περισσότερα αγόρια είναι από 
Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (14). 

 

Ερώτηση 8µ: Πόσα άτοµα επικοινωνούν για  νέα ή θέµατα που πιστεύουν οτι µπορεί να 
ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν χρη σιµοποιούν . 
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Ποτέ, σπάνια ή µερικές φορές τα περισσότερα παιδιά επικοινωνούν για νέα θέµατα που πιστεύουν 
ότι µπορεί να ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους. Και εδώ, όπως και σε άλλα ερωτήµατα, 
διαπιστώνουµε ότι µικρότερος αριθµός παιδιών είναι αυτών που δεν χρησιµοποιούν καν σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

� Από τα 577 παιδιά τα 82 δεν επικοινωνούν για  νέα ή θέµατα που πιστεύουν οτι µπορεί να 
ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους. Τα περισσότερα είναι αγόρια από Θεσσαλονίκη(13) και τα 
περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 158 µερικές φορές επικοινωνούν για  νέα ή θέµατα που πιστεύουν ότι 
µπορεί να ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους . Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη 
(32) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο (23).  

� Από τα 577 παιδιά 115 ποτέ δεν επικοινωνούν για  νέα ή θέµατα που πιστεύουν οτι µπορεί να 
ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους . Τα περισσότερα αγόρια είναι από Θεσσαλονίκη (20) και τα 
περισσότερα κορίτσια είναι από Κοζάνη (16). 

� Από τα 577 παιδιά 149 σπάνια επικοινωνούν για  νέα ή θέµατα που πιστεύουν ότι µπορεί να 
ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους . Τα περισσότερα αγόρια είναι από Γρεβενά (25) και τα 
περισσότερα κορίτσια είναι από Θεσσαλονίκη (20).  

� Από 577 παιδιά τα 73 συχνά επικοινωνούν για  νέα ή θέµατα που πιστεύουν ότι µπορεί να 
ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους.Τα περισσότερα αγόρια είναι από Σιάτιστα (10) και τα 
περισσότερα κορίτσια είναι από το Θεσσαλονίκη (10). 
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Ερώτηση 8ν: Πόσα άτοµα µοιράζονται την διάθεση τους µερικές φορές-ποτέ-σπάνια- συχνά-δεν 
χρησιµοποιούν  
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Τα άτοµα που µοιράζονται την διάθεση τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι µοιρασµένα 
σε σχεδόν ίδια ποσοστά. Υπάρχει µια σχετική ισορροπία. Να τονίσουµε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός 
παιδιών παρουσιάζεται στην επιλογή «µερικές φορές». 

� Από τα 577 παιδιά τα 81 δεν µοιράζονται την διάθεση τους. Τα περισσότερα είναι αγόρια 
από Θεσσαλονίκη(14) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 147 µερικές φορές µοιράζονται την διάθεση τους. Τα περισσότερα 
αγόρια είναι από την Θεσσαλονίκη (22) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από την 
Θεσσαλονίκη (20).  

� Από τα 577 παιδιά 126 ποτέ δεν µοιράζονται την διάθεση τους . Τα περισσότερα αγόρια 
είναι από την Θεσσαλονίκη και τα Γρεβενά (21) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Κοζάνη (16). 

� Από τα 577 παιδιά 137 σπάνια µοιράζονται την διάθεση τους. Τα περισσότερα αγόρια είναι 
από την Θεσσαλονίκη (23) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από την Θεσσαλονίκη (16).  

� Από τα 577 παιδιά τα 86 συχνά µοιράζονται την διάθεση τους. Τα περισσότερα αγόρια είναι 
από την Θεσσαλονίκη (13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από την Θεσσαλονίκη (14). 

Ερώτηση 8ξ: Πόσα άτοµα µοιράζονται Links και ενδιαφέρουσες σελίδες µερικές φορές-ποτέ-
σπάνια- συχνά-δεν χρησιµοποιούν  
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Από το σύνολο των 577 παιδιών διαπιστώνουµε ότι οι περισσότεροι έφηβοι συχνά, σπάνια ή µερικές 
φορές µοιράζονται Links και ενδιαφέρουσες σελίδες. Αναλύτικότερα: 

� Από τα 577 παιδιά τα 80 δεν µοιράζονται Links και ενδιαφέρουσες σελίδες. Τα περισσότερα 
είναι αγόρια από Θεσσαλονίκη(13) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο(12). 

� Από τα 577 παιδιά τα 152 µερικές φορές µοιράζονται Links και ενδιαφέρουσες σελίδες. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από την Θεσσαλονίκη (23) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
την Θεσσαλονίκη (17).  

� Από τα 577 παιδιά 118 ποτέ δεν µοιράζονται Links και ενδιαφέρουσες σελίδες. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από τα Γρεβενά (20) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Κοζάνη (18). 

� Από τα 577 παιδιά 107 σπάνια µοιράζονται Links και ενδιαφέρουσες σελίδες. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από Σιάτιστα (21) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από Γρεβενά 
και Σιάτιστα (10).  

� Από τα 577 παιδιά τα 120 συχνά µοιράζονται Links και ενδιαφέρουσες σελίδες. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από την Θεσσαλονίκη (28) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
την Θεσσαλονίκη (23). 
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Ερώτηση 8ο: Πόσα άτοµα αναφέρουν ποια προϊόντα/ µάρκες χρησιµοποιούν µερικές φορές-ποτέ-
σπάνια- συχνά-δεν χρησιµοποιούν  
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Εδώ παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών δεν αναφέρει ποτέ ποια προιόντα 
χρησιµοποιούν.  

� Από τα 577 παιδιά τα 90 δεν αναφέρουν ποια προϊόντα/ µάρκες χρησιµοποιούν. Τα 
περισσότερα είναι αγόρια από Θεσσαλονίκη(16) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από το 
Αγρίνιο(13). 

� Από τα 577 παιδιά τα 71 µερικές φορές αναφέρουν ποια προϊόντα/ µάρκες χρησιµοποιούν. 
Τα περισσότερα αγόρια είναι από Σιάτιστα (12) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
Αγρίνιο (12).  

� Από τα 577 παιδιά 276 ποτέ δεν αναφέρουν ποια προϊόντα/ µάρκες χρησιµοποιούν. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από την Θεσσαλονίκη (50) και τα περισσότερα κορίτσια είναι από 
την Θεσσαλονίκη (36). 

� Από τα 577 παιδιά 106 σπάνια αναφέρουν µοιράζονται ποια προϊόντα/ µάρκες 
χρησιµοποιούν. Τα περισσότερα αγόρια είναι από Γρεβενά και Θεσσαλονίκη (15) και τα 
περισσότερα κορίτσια είναι από το Αγρίνιο (9).  

� Από τα 577 παιδιά τα 34 συχνά αναφέρουν ποια προϊόντα/ µάρκες χρησιµοποιούν. Τα 
περισσότερα αγόρια είναι από την Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (5) και τα περισσότερα 
κορίτσια είναι από τη Σιάτιστα (5). 

 

Ερώτηση 9α:Θεωρούν ότι οι λειτουργίες των κοινωνικών δικτύων είναι χρήσιµες για αυτά; κατά 
πόσο διαφωνούν πολύ, διαφωνούν, συµφωνούν και συµφωνούν πολύ 

Πλήθος από ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ     
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 

ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Γενικό 
άθροισµα 

ΑΓΡΙΝΙΟ ∆ΙΑΦΩΝΩ 2 10 12 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 2 6 8 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 16 27 43 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 14 12 26 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 4 8 
Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 38 59 97 
ΓΡΕΒΕΝΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 7 3 10 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 4 9 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 30 17 47 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 17 9 26 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 3 7 
Σύνολο - ΓΡΕΒΕΝΑ 63 36 99 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΩΝΩ 8 3 11 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 7 2 9 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 33 32 65 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 35 22 57 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 10 7 17 
Σύνολο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 93 66 159 
ΚΟΖΑΝΗ ∆ΙΑΦΩΝΩ 5 7 12 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 2 7 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 20 30 50 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 17 11 28 
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  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 2 3 5 
Σύνολο - ΚΟΖΑΝΗ 49 53 102 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 7 4 11 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 2 7 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 33 20 53 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 24 20 44 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 2 5 
Σύνολο - ΣΙΑΤΙΣΤΑ 72 48 120 
Γενικό άθροισµα 315 262 577 

 

 

 

Ουδετερότητα, απέναντι στο πόσο πο λειτουργίες των κοινωνικών δικτύων είναι χρήσιµες, κρατούν 
οι έφηβοι. Πολύ µικρό είναι το ποσοστό που διαφωνεί πολύ αλλα πολύ µικρό , από την άλλη 
πλευρά, είναι και το ποσοστό που συνφωνεί πολύ. 

Αποτελέσµατα Άνδρας Γυναίκα 

∆ιαφωνώ 29 27 

∆ιαφωνώ Πολύ 24 16 

Ουδέτερος 132 126 

Συµφωνώ 107 74 

Συµφωνώ πολύ 23 19 
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Ερώτηση 9β:Θεωρούν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων συµβάλει στην αλληλεπίδραση µε 
άλλους ανθρώπους για αυτά; κατά πόσο διαφωνούν πολύ, διαφωνούν, συµφωνούν και συµφωνούν 
πολύ 

Πλήθος από ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ     

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Γενικό 
άθροισµα 

ΑΓΡΙΝΙΟ ∆ΙΑΦΩΝΩ 2 6 8 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ   5 5 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 14 22 36 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 19 23 42 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 3 6 
Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 38 59 97 
ΓΡΕΒΕΝΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 6 6 12 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 2 7 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 20 11 31 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 28 11 39 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 6 10 
Σύνολο - ΓΡΕΒΕΝΑ 63 36 99 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΩΝΩ 13 5 18 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 2 3 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 28 22 50 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 40 28 68 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 11 9 20 
Σύνολο - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 93 66 159 
ΚΟΖΑΝΗ ∆ΙΑΦΩΝΩ 2 4 6 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 1 4 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 13 13 26 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 27 30 57 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 4 5 9 
Σύνολο - ΚΟΖΑΝΗ 49 53 102 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 5 8 13 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 1 6 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 33 23 56 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 26 13 39 
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 3 6 
Σύνολο - ΣΙΑΤΙΣΤΑ 72 48 120 
Γενικό άθροισµα 315 262 577 
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Συµφωνούν, τα περισσότερα παιδιά, µε την άποψη ότι τα κοινωνικά δίκτυα συµβάλουν στην 
κοινωνικοποίηση. Και αρκετά είναι ουδέτερα. 

Αποτελέσµατα Άνδρας Γυναίκα 

∆ιαφωνώ 28 29 

∆ιαφωνώ Πολύ 14 11 

Ουδέτερος 108 91 

Συµφωνώ 140 105 

Συµφωνώ πολύ 25 26 

 

 

 

Ερώτηση 9γ:Θεωρούν ότι γενικά τα κοινωνικά δίκτυα είναι χρήσιµα; κατά πόσο διαφωνούν πολύ, 
διαφωνούν, συµφωνούν και συµφωνούν πολύ. 

Πλήθος από 
ΦΥΛΟ 

  ΦΥΛΟ     

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
∆ΙΚΤΥΑ ΕΙΝΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΑ] 

ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Γενικό 
άθροισµα 

ΑΓΡΙΝΙΟ ∆ΙΑΦΩΝΩ 4 5 9 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 1 4 5 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 13 30 43 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 13 13 26 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΠΟΛΥ 

7 7 14 

Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ   38 59 97 
ΓΡΕΒΕΝΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 6 4 10 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 3 8 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 21 10 31 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 23 13 36 

  
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΠΟΛΥ 

8 6 14 

Σύνολο - 
ΓΡΕΒΕΝΑ 

  63 36 99 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΩΝΩ 9 5 14 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 1 6 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 36 29 65 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 28 21 49 

  
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΠΟΛΥ 

15 10 25 

Σύνολο - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  93 66 159 

ΚΟΖΑΝΗ ∆ΙΑΦΩΝΩ 3 7 10 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 5 3 8 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 21 22 43 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 16 13 29 

  ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΠΟΛΥ 

4 8 12 

Σύνολο – 
ΚΟΖΑΝΗ 

  49 53 102 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ ∆ΙΑΦΩΝΩ 8 6 14 
  ∆ΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 3 2 5 
  ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ/Η 29 18 47 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 27 17 44 

  
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΠΟΛΥ 

5 5 10 

Σύνολο - 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 

  72 48 120 

Γενικό άθροισµα   315 262 577 
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Σύµφωνα µε την έρευνα, το µεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων είναι ουδέτερο ή συµφωνεί µε την 
άποψη ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων τους δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες. Πολύ λίγοι είναι 
εκείνοι που διαφωνούν µε αυτή την άποψη. 

Αποτελέσµατα Άνδρας Γυναίκα 

∆ιαφωνώ 30 27 

∆ιαφωνώ Πολύ 19 13 

Ουδέτερος 120 109 

Συµφωνώ 107 77 

Συµφωνώ πολύ 39 36 

Ερώτηση 10: Πόσες ώρες τρώνε από έξω τα παιδιά σε σχέση µε το πόσες ώρες ασχολούνται στο 
internet. 

Πλήθος από 
ΦΥΛΟ 

  
ΦΑΓΗΤΑ 
ΑΠΈΞΩ 

          

ΩΡΕΣ 
INTERNET 

ΦΥΛΟ 
1-2 
ΦΟΡΕΣ 

3-4 
ΦΟΡΕΣ 

5-6 
ΦΟΡΕΣ 

7 ΦΟΡΕΣ 
ΚΑΜΜΙΑ 
ΦΟΡΑ 

Γενικό 
άθροισµα 

0 ΑΝ∆ΡΑΣ 5 1 1   2 9 
  ΓΥΝΑΙΚΑ 3 1   9 13 
Σύνολο - 0   8 2 1   11 22 
1-3 ΑΝ∆ΡΑΣ 8 

  
  4 12 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 19 1 1 
 

9 30 
Σύνολο - 1-3   27 1 1   13 42 
4-6 ΑΝ∆ΡΑΣ 23 5 

 
  14 42 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 18 2 
  

6 26 
Σύνολο - 4-6   41 7     20 68 
7-9 ΑΝ∆ΡΑΣ 38 14     17 69 
  ΓΥΝΑΙΚΑ 28 8 

  
29 65 

Σύνολο - 7-9   66 22     46 134 
10-12 ΑΝ∆ΡΑΣ 36 9     14 59 
  ΓΥΝΑΙΚΑ 24 

 
2 1 12 39 

Σύνολο - 10-12   60 9 2 1 26 98 
13-15 ΑΝ∆ΡΑΣ 26 12 1 

 
14 53 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 31 10 
 

1 15 57 
Σύνολο - 13-15   57 22 1 1 29 110 
16-18 ΑΝ∆ΡΑΣ 24 5 

 
  3 32 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 8 4 2 
 

3 17 
Σύνολο - 16-18   32 9 2   6 49 
19-21 ΑΝ∆ΡΑΣ 15 2 3 1 7 28 
  ΓΥΝΑΙΚΑ 5 5 

  
1 11 

Σύνολο - 19-21   20 7 3 1 8 39 
22-28 ΑΝ∆ΡΑΣ 2 2 2 1 4 11 
  ΓΥΝΑΙΚΑ 1 1 1 1 

 
4 

Σύνολο - 22-28   3 3 3 2 4 15 
Γενικό 
άθροισµα 

  314 82 13 5 163 577 
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∆ιαπιστώνουµε ότι τα αγόρια είναι εκείνοι που επιλέγουν να φάνε πιο συχνά έξω σε σχέση µε τα 
κορίτσια. Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι όσες περισσότερες ώρες τα αγόρια ασχολούνται µε το 
Internet τόσες περισσότερες φορές τρώνε από έξω. 

� Οι άνδρες (315) τρώνε περισσότερο από έξω από ότι οι γυναίκες (262) στα 577 

• Τα περισσότερα αγόρια(17) τρώνε από έξω 1-2 φορές την εβδοµάδα στις 7 ώρες στο internet. 
• Στις 14 ώρες την εβδοµάδα στο internet 7 αγόρια τρώνε 3-4 φορές φαγητό από έξω 
• Στις 9 ώρες την εβδοµάδα στο internet 7 αγόρια τρώνε 3-4 φορές φαγητό από έξω 

• Στις 21 ώρες την εβδοµάδα στο internet 3 αγόρια τρώνε 5-6 φορές φαγητό από έξω 
• Στις 21 και 22 ώρες την εβδοµάδα στο internet 1 αγόρι τρώει 7 φορές φαγητό από έξω 
� Τα περισσότερα κορίτσια (23) τρώνε από έξω 1-2 φορές την εβδοµάδα στις 14 ώρες στο 

internet. 
• Στις 14 ώρες την εβδοµάδα στο internet 5 κορίτσια τρώνε 3-4 φορές φαγητό από έξω 

• Στις 16 ώρες την εβδοµάδα στο internet 2 κορίτσια τρώνε 5-6 φορές φαγητό από έξω 
• Στις 10-14-28 ώρες την εβδοµάδα στο internet 1 κορίτσι τρώει 7 φορές φαγητό από έξω 

 

Ερώτηση 11: Πόσα άτοµα από κάθε πόλη ασχολούνται µε τις πληροφορίες Προφίλ 
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Ερώτηση 12: Θα σας πείραζε αν για 2-3 µέρες δεν µπαίνατε στα κοινωνικά δίκτυα; 

Καταµέτρηση από ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ     
ΘΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΖΕ ΑΝ ΓΙΑ 2-3 ΜΕΡΕΣ ∆ΕΝ ΕΜΠΑΙΝΕΣ ΣΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ; ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
Άθροισµα 

ΝΑΙ 80 61 141 
ΟΧΙ 235 201 436 
Γενικό Άθροισµα 315 262 577 

 

 

Ισορροπία φαίνεται ότι υπάρχει στο αποτέλεσµα αυτού του ερωτήµατος. 

Ερώτηση 13: Η χρήση του διαδικτύου έχει µειώσει το χρόνο που ξοδεύεις σε άλλες δραστηριότητες 

Καταµέτρηση από ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ     

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΞΟ∆ΕΥΕΙΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Γενικό 
Άθροισµα 

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 96 70 166 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ,Κ.Λ.Π) 83 49 132 

ΒΟΛΤΑ/ΕΞΟ∆ΟΣ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 56 47 103 

ΣΠΟΡ 36 28            64 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ 57 30 87 

ΣΙΝΕΜΑ 38 15            53 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 121            85 206 

ΥΠΝΟΣ/ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 110          104 214 

Γενικό Άθροισµα 597 428 1025 
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Ερώτηση 14: Πότε δηµιουργήσατε προφίλ /σελίδα στα social networks; 

Πλήθος από ΦΥΛΟ ΦΥΛΟ     
ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ  ΚΑΠΟΙΑ 
ΣΕΛΙ∆Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ; 

ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Γενικό 
άθροισµα 

0-2 xronia 167 153 320 
2-4 xronia 107 68 175 
4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 3 3 6 
∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

38 38 76 

Γενικό άθροισµα 315 262 577 
 

 

 

Μέσω αυτού του πίνακα διαπιστώνουµε πως την τελευταία διετία οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν γίνει δηµοφιλής στους εφήβους. Γεγονός Φυσιολογικό διότι τα τελευταία 2 χρόνια τέτοιου 
είδους σελίδες έχουν γίνει γνωστές µέσω των Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
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4.5 Συµπεράσµατα 
 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω η κοινωνική δικτύωση και η σύναψη σχέσεων µέσα από 
εφαρµογές όπως το Facebook το Twiiter το Hi5 το MSN και το My Space, έχει λάβει τεράστια  
εξάπλωση στο διαδίκτυο και είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής τρόπος επικοινωνίας  του κάθε παιδιού. Τα 
συµπεράσµατα της έρευνας για την χρήση των κοινωνικών δικτύων παρατίθενται παρακάτω: 

1) Παρατηρώντας τις απαντήσεις των παιδιών διαπιστώνουµε ότι τα παιδιά της Α’ Γυµνασίου 
έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στα κοινωνικά δίκτυα 20,6%, ακολουθεί η Β’ 
Γυµνασίου µε 19,5%, η Α’ Λυκείου µε 17,5% ,η Β’ Λυκείου µε 14,3%, η Γ’ Λυκείου µε 
12,9% και η Γ’ Γυµνασίου µε 64%. 
Τα περισσότερα παιδία ασχολήθηκαν µε τα κοινωνικά δίκτυα για διασκέδαση σε πρώτη 
φάση µε ποσοστό 65%,  για να µπορούν να επικοινωνούν µε φίλους 58% και για να κάνουν 
καινούργιους φίλους µε ποσοστό 35%.   
Τα περισσότερα παιδία ασχολούνται µε το Facebook µε 75% to MSN µε 43.6 ακολουθεί το 
Twitter µε 7.9% και τελευταίο το My Space και το Hi5 µε 6%. 

 

2) Παρότι τα παιδιά ασχολούνται αρκετές ώρες την εβδοµάδα µε το ιντερνέτ βλέπουµε ότι δεν 
επηρεάζεται η διατροφική τους συνήθεια (ακόµα τουλάχιστον στην Ελλάδα). Το µεγαλύτερο 
ποσοστό των παιδιών είναι Φυσιολογικά 70,1% και ακολουθούν τα Ελλιποβαρείς παιδιά µε 
18,8% και τα Υπέρβαρα µε ένα 10,9%. 
Τα κορίτσια τρώνε περισσότερο φαγητό απ’ έξω µε ποσοστό 4,37% από ότι τα αγόρια µε 
ποσοστό 2,6%. 
 
 

3) Τα κορίτσια ασχολούνται περισσότερες ώρες µε το ιντερνέτ απ’ ότι τα αγόρια. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 11,7% ασχολείται 14 ώρες την εβδοµάδα µε το ιντερνέτ 
από το οποίο το 7,2% είναι κορίτσια και το υπόλοιπο 4,5% είναι αγόρια.  
 

4) Παρ’ ότι τα κορίτσια καταλαµβάνουν µεγαλύτερο ποσοστό ενασχόλησης στο ιντερνέτ 
βλέπουµε ότι έχουν και το µεγαλύτερο Μέσο όρο βαθµολογίας σε σχέση µε τα αγόρια. Τα 
περισσότερα παιδιά εµφανίζονται στις 14 ώρες την εβδοµάδα να ασχολούνται µε το ιντερνέτ 
11,7%. Το ποσοστό των αγοριών που είναι 4,5% έχουν Μέσο Όρο βαθµολογίας 16,5%. Ενώ 
τα κορίτσια µε ποσοστό 7,2% έχουν 17,6 Μέσο Όρο. 
 

5) Τα παιδιά εννοείται πως επηρεάζονται σε σχέση µε το πόσο αδέλφια έχουν. Παρατηρούµε 
ότι όσα περισσότερα αδέλφια έχουν τόσο ελαττώνουν και τις ώρες τους στο ιντερνέτ. Τα 
κορίτσια δεν επηρεάζονται όµως τόσο πολύ όσο τα αγόρια γιατί µένουν σταθερά στις 14 
ώρες/εβδοµάδα να ασχολούνται µε το ιντερνέτ µε ποσοστό 3,4 ενώ τα αγόρια ασχολούνται 7 
ώρες/εβδοµάδα µε ποσοστό 2%. 
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6) Παρόλο που τα κορίτσια έχουν µεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια σε ώρες ενασχόλησης 
τους µε το ιντερνέτ τα αγόρια είναι πιο ενεργά. Έχουν 74,4% ποσοστό ενώ τα κορίτσια ένα 
69,2%. Επίσης τα αγόρια δίνουν περισσότερες πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα για το 
ποια ακριβώς είναι σε σχέση µε τα κορίτσια. 
 

7) Πολλά παιδιά απάντησαν ότι τους είναι ουδέτερα τα κοινωνικά δίκτυα (44,7%) αλλά 
παράλληλα τα χρησιµοποιούν γιατί γνωρίζον άτοµα, συνοµιλούν µε τους φίλους τους και  
παίρνουν πληροφορίες µέσα από αυτά (41,2%). Παρόλα αυτά δεν θα τους πείραζε αν για 2-3 
µέρες δεν έµπαινα στα κοινωνικά δίκτυα µε ποσοστό 75,5% και µε ένα ποσοστό 24,4 θα τους 
πείραζε. 
 
 

8) Τα παιδία κυρίως «θυσιάζουν» τον ύπνο τους για να ασχοληθούν περισσότερο µε τα 
κοινωνικά δίκτυα µε ποσοστό 48% και ακολουθεί η τηλεόραση µε 35,6% και οι βόλτες µε 
φίλους µε ποσοστό 19%. 
 

9)   Το σύνολο των απαντήσεων αποκαλύπτει περίπου και την χρονολογία όπου τα κοινωνικά 
δίκτυα «εισέβαλλαν» στη ζωή των παιδιών αφού το 24,7% διαθέτει προσωπική σελίδα τα 
τελευταία 2-3 χρόνια.  
 

10)  Στο γενικό σύνολο παρατηρούµε ότι τα παιδιά στην επαρχία έχουν περισσότερους φίλους 
από ότι τα παιδιά των πόλεων και ότι πιο ειδικά τα αγόρια έχουν περισσότερους φίλους από 
ότι τα κορίτσια. 
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