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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

H εργασία αυτή έχει σαν στόχο να περιγράψει το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην 

προώθηση ακτιβιστικών δράσεων και των δράσεων των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. 

 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) είναι εθελοντικοί οργανισμοί πολιτών που 

οργανώνονται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ασχολούνται με θέματα όπως υγεία, 

παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών, ανθρώπινα δικαιώματα, 

απασχόληση και άλλα, στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες 

από τα κράτη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση εκτεταμένης χρήσης των 

κοινωνικών δικτύων (social media) τόσο από άτομα όσο και από εταιρίες και 

οργανισμούς. Η αλματώδης εξέλιξη της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής οδήγησε σε 

αυτόν τον νέο θεσμό, την κοινωνική δικτύωση, όπου η κοινωνικότητα και η επικοινωνία 

δεν γνωρίζουν σύνορα και εμπόδια. 

 

Σε αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο αυτό, να 

αναφερθούμε στα πιο βασικά social media, αλλά και να περιγράψουμε πώς τα κοινωνικά 

δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλεία από Μη κυβερνητικές Οργανώσεις 

έτσι ώστε να οργανώσουν τις δραστηριότητες τους αλλά και να εμπλουτιστεί και να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 

Τελικός σκοπός είναι να διαπιστώσουμε με ποιους τρόπους τα κοινωνικά δίκτυα και τα 

social media μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όχι μόνο ως μέσα 

κοινωνικοποίησης αλλά και ως χρήσιμα εργαλεία για τις ΜΚΟ που θέλουν να 

προωθήσουν το όραμά τους, να αναζητήσουν κι άλλους συνοδοιπόρους στην πορεία 

τους, και να βοηθηθούν για τις δράσεις τους. Με λίγα λόγια, θα εξετάσουμε πώς τα 

social media  μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΚΟ σε όλες τις βασικές τους ανάγκες και 

δράσεις. 
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Για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος αυτού, κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί 

έρευνα σε ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης, ώστε να διαπιστωθεί πρακτικά αν και κατά πόσο 

χρησιμοποιούνται τα social media στην προώθηση των στόχων των ΜΚΟ της Β. 

Ελλάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η τεχνολογική εξέλιξη και η κοινωνική δικτύωση 

 

1.1 Η εμφάνιση της κοινωνικής δικτύωσης 

 

Η διαδεδομένη χρήση του Διαδικτύου βοήθησε διαχρονικά στη δημιουργία μιας νέας 

παγκόσμιας, συλλογικής συνείδησης. Τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και η κοινωνία 

της πληροφορίας έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο που οδήγησε σε μια επανάσταση σε 

όλους τους τομείς από τους οποίους επηρεάζεται η καθημερινότητα των ανθρώπων, στην 

οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. 

 

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών προώθησε την 

παγκόσμια αγορά τη δεκαετία του 1990 με πρωτοφανή ρυθμό. Τα εμπόδια του χρόνου 

και του χώρου είχαν ξεπεραστεί με τη βοήθεια ενός μόντεμ και σύνδεση στο 

Διαδίκτυο. Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων οδήγησε σε μια νέα εποχή. Οι 

παραδοσιακές κοινωνικές ομάδες έχουν αντικατασταθεί από online κοινότητες 

αποτελούμενες από άτομα, ομάδες ακόμα και επιχειρήσεις
1
.   Καθώς όλο και  

περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το Διαδίκτυο και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν 

τα στοιχεία τους και τις εμπειρίες τους με μια ολόκληρη κοινωνία άλλων ανθρώπων, 

γνωστών ή αγνώστων, αναδύεται ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο με νέες λειτουργίες και 

χαρακτηριστικά.   

 

Οι θεμέλιες δομές των μοντέρνων κοινωνικών δικτύων συνδέονται και αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους με διαφόρων ειδών συνδέσεις όπως εικονικές φιλίες, κοινές πεποιθήσεις, 

παρόμοιους τομείς δράσης και απασχόλησης, κοινές πεποιθήσεις. Διαχρονικά το 

Διαδίκτυο αποδείχτηκε ένα πολύ καλό εργαλείο για τους σημερινούς νέους αφού μέσα 

από αυτό διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους σε πολλούς τομείς. 

 

                                                 
1
 Meikle, G., 2002, Future Active,Media Activism and the internet, ROUTLEDGE Publications 
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1.2 Η εξέλιξη του φαινομένου και οι αλλαγές που προώθησε 
 

 

Tα τεχνολογικά επιτεύγματα που δημιουργούν αυτές τις νέες συνθήκες θέτουν ένα 

σημαντικό ερώτημα: πλέον, δεν έχει τόσο σημασία ποιος τα χρησιμοποιεί, αλλά το πώς. 

Η κοινωνική δικτύωση και ο τρόπος με τον οποίο πλέον οι πληροφορίες παρέχονται στον 

οποιονδήποτε εύκολα και γρήγορα, δημιουργεί συνθήκες πρωτόγνωρες στην σύγχρονη 

κοινωνία. Η πληροφορία που δέχεται και στέλνει πλέον το άτομο-χρήστης ενός τέτοιου 

δικτύου είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι σε μια παραδοσιακή κοινωνική ομάδα γεγονός 

που συντελεί στην ανάπτυξη όχι μόνο καινούριων αναγκών και στόχων αλλά και 

καινούριων μεθόδων και εργαλείων αντιμετώπισης καταστάσεων προσωπικών ή μη. 

 

Έχει παρατηρηθεί βάσει πολλών διεθνών ερευνών
2
 πως η εμφάνιση των online 

κοινωνικών δικτύων (διεθνώς γνωστά ως social media) έχει αλλάξει ριζικά διαχρονικές 

θεμελιώδεις λογικές όπως η λήψη αποφάσεων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κριτική 

σκέψη, ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων, η διαχείριση χρόνου σε ατομικό και 

οικογενειακό επίπεδο έως και σε κλίμακες επιχειρήσεων αλλά και εθνών.  

 

Τα μέλη πλέον ενός τέτοιου δικτύου μπορούν να δρουν ενεργά στις δραστηριότητες της 

ομάδας και να πληροφορούνται για τις εξελίξεις της εικονικής τους κοινωνίας από 

οπουδήποτε στον κόσμο και χωρίς να έχουν φυσική επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας. Τα σύγχρονα social media όπως το Youtube, Facebook, και Twitter είναι 

παγκόσμια γνωστά πλέον και ενισχύουν την καθημερινή επικοινωνία των χρηστών- 

μελών. Εμπόδια όπως η τοποθεσία του ατόμου, η γλώσσα, η έλλειψη προσωπικού χώρου 

και το πολιτισμικό του υπόβαθρο παύουν να έχουν πλέον μεγάλη επιρροή στην 

κοινωνικότητα των ατόμων. Η λειτουργία των online κοινωνικών δικτύων είναι 

παγκόσμια και συνεχόμενη. 

 

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν πως τα κοινωνικά δίκτυα είναι τόσο παλιά όσο είναι 

                                                 
2
 Qualman, E., 2009, Socialnomics, How social media transforms the way we live and do business, 
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και ο άνθρωπος: Η σύνδεση των ανθρώπων μέσω προσωπικών σχέσεων είναι η πρώτη 

ύλη της κοινωνίας. Πιο ειδικά, παρατηρήθηκε ότι
3
: 

 

 To social networking αποτελεί για το 22% των ανθρώπων στην Αμερική τη 

μοναδική τους ασχολία κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο διαδίκτυο. 

 Το 2009, 234 εκατομμύρια άνθρωποι από την ηλικία των 13 και άνω, 

χρησιμοποιούν κινητές συσκευές συνδεδεμένες με το διαδίκτυο. 

 To Twitter «μετρά» καθημερινά πάνω από 40 εκατομμύρια αναρτήσεις (tweets).  

 Ο αριθμός των ανθρώπων 65 ετών και πάνω, που χρησιμοποιούν τα social media 

αυξήθηκε 100% μέσα στο 2010.  

 Ένας στους τέσσερις στην Αμερική, βρίσκεται πλέον σε κάποιο κοινωνικό 

δίκτυο. 

 Τον Ιούνιο του 2011 το Facebook είχε 750 εκατομμύρια χρήστες.  

 Το Youtube είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο. 

 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα social media για να προκαλέσουν και κοινωνική αλλαγή, 

οργανώνοντας νέους τρόπους πολιτικής έκφρασης, κοινωνικής δράσης και δημιουργία 

κοινωνιών/ κοινοτήτων. Ακόμα κι αν επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους, όλοι 

καταλήγουν στο ίδιο- την οργάνωση δράσης. Επιπρόσθετα, η εύκολη χρήση και 

προσβασιμότητα στα εργαλεία δημιούργησε την θεμελιώδη αλλαγή στο πώς 

οργανώνονται οι ομάδες και το πώς γίνονται πλέον πολλές εργασίες μέσω Ιντερνέτ. 

 

Τα  νέα αυτά μέσα υποδεικνύουν μία νέα συμπεριφορά από τα άτομα: εξωστρέφεια, 

διαφάνεια, αποκέντρωση στις αποφάσεις. Αυτό χαρακτηρίζει για πολλούς η νέα γενιά 

των media. 

                                                                                                                                                 
WILEY Publications 
3
 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-media-accounts-

for-22-percent-of-time-online/ (Είσοδος στις 17/02/2012) 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-media-accounts-for-22-percent-of-time-online/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-media-accounts-for-22-percent-of-time-online/
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Τα social media είναι η νέα μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα, 

εκμεταλλευόμενα την μεγάλη απήχησή τους αλλάζουν μορφή και δεν παραμένουν απλά 

μία υπηρεσία για μεμονωμένα άτομα που ενδιαφέρονται να γράφουν τις σκέψεις τους ή 

να προβάλλουν τις φωτογραφίες τους, αλλά περνούν σε μία νέας γενιάς λειτουργικότητα. 

Πλέον τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μεμονωμένο φοιτητή 

μέχρι μία μεγάλη πολυεθνική που θέλει να προωθήσει το προϊόν της.  

 

 Από το 2003 τα κοινωνικά δίκτυα έχουν βιώσει μια τεράστια ανάπτυξη, και έγιναν 

παγκόσμιο φαινόμενο της νέας χιλιετίας. Επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν και 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους άλλους χρήστες του διαδικτύου. Αυτές οι 

κοινότητες, μέσω του Διαδικτύου, δημιούργησαν μέσα με τα οποία τα άτομα 

κοινωνικοποιούνται και διασκεδάζουν, αλλά και εργάζονται. 

 

 

1.3 Η σχέση κοινωνικής δικτύωσης και μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

(ΜΚΟ) 

 

Η κοινωνική δικτύωση δεν αποτελεί φαινόμενο που δημιουργεί μόνο νέες σχέσεις 

μεταξύ των ατόμων αλλά πλέον χρησιμοποιείται ευρέως και για άλλες δραστηριότητες, 

όπως ο ακτιβισμός, η κοινοποίηση ανακοινώσεων, ιδεών, σκέψεων
4
. Η πρόοδος της 

τεχνολογίας και της επιστήμης της Πληροφορικής έδωσαν πάμπολλους τρόπους 

σύνδεσης και επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις και οργανώσεις, από το email μέχρι τα 

blogs, που με τη σειρά τους έδωσαν άλλη διάσταση στην ροή πληροφοριών. 

 

Πέραν της εκτεταμένης χρήσης τους από τα άτομα, τα κοινωνικά δίκτυα έγιναν 

σημαντικά εργαλεία και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), για ακτιβιστικές 

                                                 
4
 Kanter, B. & Α. Fine, 2010, The Networked Nonprofit: Connecting with Social Media to Drive Change, 

Jossey-Bass; 1 edition 
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ομάδες, φιλανθρωπικούς συλλόγους και ενεργούς πολίτες.  

 

Αυτοί οι οργανισμοί ειδικότερα στο εξωτερικό, έχουν αγκαλιάσει αυτή τη νέα 

διαδικτυακή εμπειρία αφού διαπίστωσαν πως η έντονη κοινωνική τους δραστηριότητα 

μέσω των social media έχει πολλαπλά οφέλη, ενώ ο στόχος τους επιτυγχάνεται και με το 

παραπάνω: η ενημέρωση του κοινού, η πρόσθεση νέων εθελοντών για τις δράσεις τους 

και η συγκέντρωση χρημάτων. Η χρήση των social media από τις ΜΚΟ δημιούργησε μια 

νέα πραγματικότητα για τη διοίκηση των οργανώσεων
5
. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει 

για μια πιο άμεση, πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Πολλές από τις δραστηριότητες 

γίνονται με διαφορετικό τρόπο, κι έτσι πολλά από τα συνήθη προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν, όπως η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων τους και η προσέλκυση 

εθελοντών, έχουν γίνει παρελθόν. 

 

Λόγω της τεράστιας έκτασης που έχει πάρει διεθνώς η χρήση των social media από 

οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα ερευνηθεί και θα αξιολογηθεί στις 

επόμενες παραγράφους της παρούσας εργασίας κατά πόσο τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν 

στην πραγματοποίηση των στόχων των οργανισμών αυτών.  

 

1.4 Η χρήση της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής  στην σύγχρονη 

επικοινωνία 

Παρακάτω αναλύονται δύο μοντέλα που σχετίζονται με την χρήση και προσαρμογή της 

τρέχουσας τεχνολογίας από τους χρήστες.  

 

1.4.1 Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model)  

                                                 
5
 Kanter, B. & Α. Fine, 2010, The Networked Nonprofit: Connecting with Social Media to Drive Change, 

Jossey-Bass; 1 edition 
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Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) του Davis 

(1989)
6
 είναι µία θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων η οποία µελετά το πώς οι 

χρήστες αποδέχονται και έπειτα χρησιμοποιούν µία τεχνολογία.  

Οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για να υιοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 

της πληροφορίας είναι α) η Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Ease of Use) 

και β) η Αντιλαμβανόμενη Χρησιµότητα (Perceived Usefulness): 

 Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης: Ο Davis ορίζει την τελευταία ως «το 

βαθµό στον οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι η χρήση ενός συγκεκριμένου 

συστήματος θα είναι εύκολη, δηλαδή δεν θα απαιτεί προσπάθεια». 

 Αντιλαμβανόμενη Χρησιµότητα: Ο Davis ορίζει την τελευταία ως το βαθµό στον 

οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι θα βελτιωθεί η απόδοσή στην εργασία του αν 

χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριµένο σύστηµα».  Ο όρος µεταφράστηκε στην 

ελληνική γλώσσα στην έρευνα του Τεχνολογικού 

Παρατηρητηρίου (2002) ως «Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα». Το σύστημα που 

έχει  υψηλή «Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα» είναι το σύστημα που έχει θετική 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στη χρήση και την απόδοση. 

 Ο  Davis µελέτησε µία σειρά από έρευνες σχετικές µε την υιοθέτηση των 

πληροφοριακών συστηµάτων  και χρησιμοποίησε τους δύο παραπάνω όρους. Το 

Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας βασίζεται στη Θεωρία Αιτιολογημένης Δράσης 

 (Theory of Reasoned Act) των Ajsen και Fishbein
7
. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι «η 

κοινωνική συµπεριφορά παρακινείται από τη στάση ενός ατόµου απέναντι σε αυτή τη 

συµπεριφορά, από την πεποίθηση του ατόµου σχετικά µε το αποτέλεσµα που θα έχει η 

υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς και από την αξιολόγηση της αξίας που θα 

έχει καθένα από αυτά τα αποτελέσµατα» . 

  

                                                 
6
 Davis, F.D., 1989, Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 

technology, MIS Quarterly, Volume 13, Issue 3, pp. 319–340 
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1.4.2 Υιοθέτηση της καινοτομίας (Adoption of Innovation) 

 

 Η καινοτομία θεωρείται πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και οικονομικής 

ανάπτυξης. Είναι άξια μελέτης, κάτω από τις συνθήκες του αυξανόμενου παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, τις τεχνολογικές αλλαγές, αλλά και την ταχέως μεταβαλλόμενη 

κατάσταση της αγοράς και τη συνεχή ζήτηση των ατόμων για υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας. Η καινοτομία μπορεί να θεωρείται νέα σε ένα άτομο, σε  μια ομάδα, σε έναν 

οργανισμό, μια επιχείρηση ή στην ευρύτερη κοινωνία.  

 Στις επαγγελματικές αλλά και στις ακαδημαϊκές κοινότητες είναι γνωστό πως οι 

οργανώσεις θα πρέπει να καινοτομούν ώστε να είναι αποτελεσματικές ή ακόμη και για 

να επιβιώσουν. 

Οι οργανισμοί δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο - λαμβάνουν 

δεδομένα από το περιβάλλον, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και 

προσφέρουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους σε αυτό. Έτσι, το εξωτερικό περιβάλλον 

παρέχει ευκαιρίες (πληροφορίες, πόρους, τεχνολογία) και περιορισμούς (κανονισμούς, 

τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων και τις πληροφορίες). Η υιοθέτηση της 

καινοτομίας αποτελεί μέσο για την αλλαγή της οργάνωσης ως απάντηση στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς του περιβάλλοντος με την 

αξιοποίηση των ευκαιριών.  

 Πολλοί μελετητές της καινοτομίας έχουν ισχυριστεί πως το μεγαλύτερο κίνητρο για 

αλλαγή και καινοτομία έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και πως τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αυτού είναι ταυτόχρονα κρίσιμα για την ικανότητα 

του οργανισμού να καινοτομήσει, και κατ’ επέκταση να αλλάξει
8
. 

 Στην περίπτωση των Μη Κυβερνητικών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών ισχύει το 

ίδιο- πρέπει να υιοθετήσουν την καινοτομία του διαδικτύου που ονομάζεται Web 2.0 και 

                                                                                                                                                 
7
 Βαλσαμίδης, Σ.,  Καζανίδης , Ι., Πετασάκης, Ι., 2011, Αξιολόγηση χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής 

διδασκαλίας στον οργανισμό, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας 

8
 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-

8551.2006.00498.x/full (Είσοδος στις 28/02/2012) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8551.2006.00498.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8551.2006.00498.x/full
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Social Media- που θα αναλυθεί παρακάτω, ενώ είναι απαραίτητη και η αποδοχή της 

τεχνολογίας. 

Με λίγα λόγια, αφενός οι υπεύθυνοι των ΜΚΟ θα πρέπει να αντιληφθούν πως με την 

τεχνολογία και στην περίπτωσή μας τα Social Media θα βελτιωθεί η εργασία τους 

(Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα), αφετέρου πως η χρήση τους δεν απαιτεί ιδιαίτερη 

προσπάθεια (Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης). 

Ακόμα, οι ΜΚΟ θα πρέπει να αντιληφθούν πως πλέον το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή 

οι νέες συνθήκες, η εποχή της πληροφορίας, αποτελούν σημαντικό και καθοριστικό 

παράγοντα για την υιοθέτηση της καινοτομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: SOCIAL MEDIA  

 

2.1 Ορισμός και τεχνολογία 

 

Τα κοινωνικά μέσα (Social Media) αποτελούν  ένα συνδυασμό της τεχνολογίας, της 

διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της πληροφορίας (κείμενο, ήχος, video και 

φωτογραφίες).   

 

Σύμφωνα με τους Kaplan και Haenlein  (2010)
9
, τα social media είναι μια ομάδα 

εφαρμογών μέσω του διαδικτύου, οι οποίες χτίστηκαν επάνω στην ιδεολογική και 

τεχνολογική βάση του Web 2.0 και που επιτρέπουν τη δημιουργία και ανταλλαγή του 

προερχόμενου εκ των χρηστών περιεχομένου.  

 

Συνεπώς τα Social media είναι απόρροια του 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. Βασικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο τους που τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα μέσα είναι η 

διαδραστικότητα του κοινωνικού συνόλου, και συγκεκριμένα το πάντρεμα της 

τεχνολογίας με την διαδραστικότητα. 

 

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 Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online
10

. Αυτή η νέα 

γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν 

                                                 
9
 Kaplan, A. & M. Haenleich, 2010, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social 

media, Business Horizons, Volume 53, Issue 1, pp. 59-68 
10

 Vickery, G. et al., 2007, Participative web and user-created content: web 2.0, wikis and social 

networking,OECD 
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χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. 

 

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
11

. Θα επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει 

τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο και να παρέμβει στο περιεχόμενό της. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά μέσα (social media), τα 

wikis 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. Τα social media έχουν συγκεκριμένες 

δυνατότητες όπως 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. 

 

To web 2.0 έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν και μεταδίδουν 

πληροφορίες, αλλά και να μπορούν να επεμβαίνουν στις ήδη υπάρχουσες. Όπως 

αναφέρει η Sigala (2009)
12

, το Web 2.0 είναι το εργαλείο της μαζικής συνεργασίας, αφού 

εξυπηρετεί τους χρήστες να συνεργάζονται στην παραγωγή, κατανάλωση και διάδοση 

πληροφορίας και γνώσης. 

 

Έτσι, δημιουργήθηκε μια πλούσια αρχιτεκτονική στον κυβερνοχώρο, πολύ φιλική στο 

χρήστη. Το Web 2.0 έδωσε χώρο να αναπτυχθούν κοινωνικά δίκτυα, τα οποία έφεραν 

μια τρομακτική επανάσταση στην επικοινωνία των ανθρώπων, στο πλήθος και το είδος 

των πληροφοριών, και την συμμετοχή τους στο διαδίκτυο. 

                                                 
11

 Van Dijk, J., 2006, Τhe network society, SAGE Publications 
12

 Sigala, M., 2009, E-service quality and Web 2.0: expanding quality models to include customer 

participation and inter-customer support, The Service Industries Journal, Volume 29, Issue 10, pp. 1341-58 

http://www.tandfonline.com/loi/fsij20?open=29#vol_29
http://www.tandfonline.com/toc/fsij20/29/10
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2.2 Τα χαρακτηριστικά των social media 

 

Η ανάπτυξη και χρήση των social media βασίζεται πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Αυτά είναι
13

: 

 Σχεδιασμός που εστιάζει στον χρήστη 

Ο σχεδιασμός των εφαρμογών έχει ως στόχο και απευθύνεται στους χρήστες, για αυτό 

τον λόγο και δημιουργούνται πλατφόρμες που είναι εύκολες στη χρήση και στην 

περιήγηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το iGoogle. 

 

 Crowd-sourcing 

Με τον όρο crowdsourcing εννοούμε τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή μέρος 

αυτού, που συνήθως ανατίθεται σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε μια μεγάλη 

ομάδα ανθρώπων ή μια κοινότητα (πλήθος = crowd). Είναι μια διαδικασία κατά την 

οποία μια αναθέτουσα αρχή κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση, και υλοποιείται μέσω του 

διαδικτύου.  Η διαδικασία αυτή, καθώς απευθύνεται ανοιχτά προς οποιονδήποτε, οδηγεί 

συνήθως στην κινητοποίηση ανθρώπων που είναι οι πιο κατάλληλοι για να διορθώσουν 

το συγκεκριμένο πρόβλημα και έχουν την ικανότητα προσφέρουν φρέσκιες ιδέες, 

αντιμετωπίζοντας ακόμα και πολύπλοκα θέματα. Οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους εθελοντικά. 

Η ιδέα του crowdsourcing επινοήθηκε το 2006 ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για 

την υλοποίηση έργων και την επίλυση προβλημάτων. Οποιαδήποτε συμμετοχή είναι 

πολύτιμη στις υπηρεσίες του Web 2.0.  

 

                                                 
13

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.techpluto.com/web-20-services/ (Είσοδος στις 19/02/2012) 

 

http://www.techpluto.com/web-20-services/
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 Συνεργασία 

Η Wikipedia είναι η εφαρμογή στην οποία η λέξη συνεργασία βρίσκει την απόλυτη 

έννοιά της όσον αφορά το internet. Πριν το 2001, υπήρχε μικρότερη διάθεση 

πληροφοριών (Britannica Encyclopedia, About.com) και έτσι λιγότερες πιθανότητες για 

τον χρήστη να βρει κάτι περισσότερο σύγχρονο και επίκαιρο..  

 

 Αποκέντρωση ισχύος 

Παλιότερα οι περισσότερες υπηρεσίες έπρεπε να περνούν από έλεγχο, ενώ δεν ήταν 

αυτοματοποιημένες. Το Web 2.0 λειτουργεί με ένα μοντέλο αυτοδιαχείρισης, και όχι ένα 

μοντέλο εξαρτημένο από κάποιον administrator. 

 

 Δυναμικό περιεχόμενο 

Σε μία γενιά στην οποία τα blogs έχουν γίνει σχεδόν τόσο ισχυρά όσο τα παραδοσιακά 

media, οι υπηρεσίες του Web 2.0 πρέπει να είναι δυναμικές και συνεχώς εξελισσόμενες. 

 

Πέραν όλων αυτών, ο Mayfield (2008)
14

 δίνει μία σειρά από διαφορετικά 

χαρακτηριστικά των social media. Αυτά είναι: 

 Συμμετοχή 

Τα social media ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ανατροφοδότηση από όλους για 

όλους τους ενδιαφερόμενους, κάνοντας αχνές τις γραμμές που χωρίζουν το μέσο από το 

κοινό. 

 

                                                 
14

 Mayfield, T., 2011, A Commander’s Strategy of Social Media, JFQ, Issue 60, pp. 79-128 
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 Εξωστρέφεια 

Τα περισσότερα social media είναι ανοιχτά σε προτάσεις και συμμετοχή. Ενθαρρύνουν 

τη ψηφοφορία, τα σχόλια και το μοίρασμα των πληροφοριών.  

 

 Συζήτηση 

Τα social media δεν είναι απλά τα εργαλεία για την αποστολή πληροφοριών αλλά 

αποδείχτηκαν και εξαιρετικοί δέκτες. 

 

 Κοινότητες 

Τα social media επιτρέπουν σε κοινότητες ανθρώπων (π.χ. με τα ίδια ενδιαφέροντα) να 

επικοινωνούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι κοινότητες αυτές μπορεί να έχουν ως 

κοινό σημείο αναφοράς είτε μία συγκεκριμένη μουσική προτίμηση αλλά και ένα κοινό 

στόχο (όπως μια ΜΚΟ). 

 

 Συνεκτικότητα 

Τα περισσότερα social media παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν 

διαδικτυακά ηλεκτρονικές διευθύνσεις (links), πληροφορίες για πηγές ενδιαφέροντος 

αλλά και για άλλους ανθρώπους. 

 

 

2.3 Η συμβολή των social media στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων και των δράσεων 

 

Είναι γεγονός πως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να ενημερωθούν 

για πολιτική, εκπαίδευση, επικαιρότητα. Τα social media διαφέρουν από τα συμβατικά 
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Media, τον παραδοσιακό Τύπο, όπως η τηλεόραση και οι εφημερίδες, για αυτό και 

προκάλεσαν τόσο μεγάλες και ξεχωριστές αλλαγές. Είναι δωρεάν και διαθέσιμα για 

όλους, ενώ ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει ή να διαβάσει πληροφορίες σε σχέση με τα 

συμβατικά ΜΜΕ που χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να έχει κάποιος 

πρόσβαση στην πληροφορία. 

Ένα χαρακτηριστικό που είναι κοινό μεταξύ συμβατικών ΜΜΕ και Social Media είναι η 

δυνατότητα να προσεγγίσουν μικρά ή μεγάλα κοινά (ένα blog μπορεί να διαβαστεί από 

όλους στο οποίο μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση, όπως και σε ένα τηλεοπτικό 

πρόγραμμα). 

 

 Οι τρόποι που τα social media συνέβαλαν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της επικοινωνίας 

μεταξύ των οργανισμών και των ανθρώπων είναι ποικίλοι. Οι πιο σημαντικοί είναι
15

: 

 

 Αποκέντρωση προσπαθειών 

 

Σε ένα μοντέλο με κέντρο του το διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να αυτοοργανώνονται γρήγορα και εύκολα, χωρίς κεντρική διοίκηση. 

 

 Η επικοινωνία είναι άμεση, και γίνεται αμεσότερη. 

 

Στο παρελθόν, η ενημέρωση γινόταν μέσω εντύπων, κάτι που καθυστερούσε αρκετά. 

Πλέον, οι πληροφορίες ταξιδεύουν σε δευτερόλεπτα. 

 

 Η συνεργασία είναι ευκολότερη 

 

Ο συντονισμός μεταξύ των ατόμων αποκτά πιο γρήγορους ρυθμούς, και μειώνεται 

δραματικά ο χαμένος χρόνος μεταξύ διαδικασιών. 

 

                                                 
15

 Scearce, D., Kasper, G. & H. McLeod Grant, 2009, Social Change with a Network Mindset. Διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα:  http://www.monitorinstitute.com/documents/WorkingWikily2.0hires.pdf (Είσοδος στις 

13/02/2012) 

http://www.monitorinstitute.com/documents/WorkingWikily2.0hires.pdf
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 Τα δίκτυα είναι ανοιχτά και η διαδικασία διάφανη 

 

Τα νέα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάνει εύκολη την ανταλλαγή πληροφοριών, και την 

γνώση εφικτή σε όλους, το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία, 

ανταλλαγή ερεθισμάτων και πληροφοριών, έτσι ώστε οι άνθρωποι να γίνουν 

περισσότερο δημιουργικοί, και να μπορούν να γνωρίζουν ανθρώπους με παρόμοιες ιδέες. 

  

 Η δυνατότητα για γνώση διευρύνεται 

 

Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής και ανακύκλωσης ιδεών και σκέψεων, 

πληροφοριών, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σφαιρικής γνώσης σε όλους. Εκτός από την 

γνωστή σε όλους Wikipedia, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες wiki στις οποίες μπορεί να 

συγγράψει όποιος γνωρίζει τα εκάστοτε θέματα. 

 

 Η κινητοποίηση των πολιτών γίνεται γρήγορη 

 

Παλαιότερα η αποτελεσματικότητα είχε να κάνει αρκετά με την μονιμότητα και την 

διαχρονικότητα. Πλέον, η κινητοποίηση μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς να 

χρειάζεται χρόνο για να πραγματοποιηθεί- μπορεί να αρκούν μερικές μέρες, ή μόνο 

μερικές ώρες  

 

Με τα social media, οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται διαφορετικά από πριν. Οι 

αποφάσεις πλέον δεν παίρνονται αποκλειστικά και μόνο από συμβούλους ή διοικητικά 

στελέχη, αλλά φιλτράρονται μέσω των παρατηρήσεων του κοινού, έτσι ο σχεδιασμός 

των μελλοντικών προγραμμάτων είναι πιο ρεαλιστικός και πιο «κοντά» στον άνθρωπο.  

 

 

2.4 Το κοινωνικό κεφάλαιο και τα social media 

 

Το social capital ή κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στη σχέση εμπιστοσύνης που 

αναπτύσσεται μέσω των κοινωνικών δικτύων και την ανάπτυξη μιας μοντέρνας 
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βιομηχανικής κοινωνίας. Με απλά λόγια, social capital είναι  η αξία των κοινωνικών 

δικτύων μας, είτε αυτά είναι online ή offline ή ένας συνδυασμός των δυο. Ουσιαστικά 

πρόκειται για την αξία που χτίζεται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις. 

 

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε την δεκαετία του 1960 από τη συγγραφέα και ακτιβίστρια 

Jane Jacobs, έχει όμως τις ρίζες του στην Αμερικάνική Πολιτική Επιστήμη κατά το 19ο 

αιώνα (Alexis de Tocqueville), ενώ τον προηγούμενο αιώνα ο Γάλλος κοινωνιολόγος και 

φιλόσοφος  Pierre Bordieu έκανε τη διάκριση μεταξύ τριών μορφών κεφαλαίου: 

οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό
16

. 

 

Με τα social media, το κοινωνικό κεφάλαιο δημιουργείται μέσω επαφής ανθρώπων με 

διαφορετική συμπεριφορά και κουλτούρα, γεφυρώνοντας τις διαφορές, ενώ μέχρι 

παλαιότερα, αυτό δεν ήταν εφικτό- συνήθως το κοινωνικό κεφάλαιο δημιουργούνταν 

από ανθρώπους με παρόμοια χαρακτηριστικά.  

 

Τα social media ενισχύουν το κοινωνικό κεφάλαιο- οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να 

επικοινωνήσουν με τον οποιονδήποτε, χωρίς σύνορα και όρια. Ακόμη η χρήση των social 

media αντικατέστησε την παραδοσιακή επικοινωνία με το τηλέφωνο που ενδεχομένως να 

έχει κάποιο κόστος. Επιπλέον, η χρήση των social media ευνοεί την κοινωνικοποίηση 

ακόμη και μεταξύ ατόμων που δεν γνωρίζονται- το γεγονός πως βρίσκονται στο 

Facebook είναι αρκετό. Είναι εύκολο, γρήγορο και άμεσο- για αυτό τα social media είναι 

ένας μηχανισμός που μπορεί να διευκολύνει τους ανθρώπους να μεγαλώσουν τον κύκλο 

τους
17

. 

 

2.5 Διαφορές μεταξύ των απλών media και των social media 

 

Η εξέλιξη των social media τα διαφοροποιεί από τα συμβατικά media. Οι διαφορές 

                                                 
16

 Portes, A., 1998, Social Capital: its origins and applications in modern sociology, Annual Review of 

Sociology, Volume 24, pp. 1-24 
17

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://www.caluniv.ac.in/Global%20mdia%20journal/Commentaries/C%205.%20SOURAV%20GUPTA.p

df (Είσοδος στις 14/01/2012) 

http://www.caluniv.ac.in/Global%20mdia%20journal/Commentaries/C%205.%20SOURAV%20GUPTA.pdf
http://www.caluniv.ac.in/Global%20mdia%20journal/Commentaries/C%205.%20SOURAV%20GUPTA.pdf
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μεταξύ των δύο ειδών media προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των πρώτων, όπως 

περιγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Έτσι, πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας τα 

χαρακτηριστικά αυτά, προκύπτουν οι διαφορές μεταξύ των απλών media και των social 

media
18

: 

 Οργάνωση 

Τα συμβατικά ΜΜΕ λειτουργούν με διοίκηση, οργάνωση, παραγωγή και μεγάλες ομάδες 

ανθρώπων, σε αντίθεση με τα Social Media τα οποία έχουν λιγότερες ιεραρχίες και 

διαφορετικές λειτουργίες όσον αφορά την παραγωγή και τη χρήση. 

 Προσβασιμότητα 

Στα παραδοσιακά media τα μέσα παραγωγής είναι είτε του δημοσίου είτε ιδιωτικά, ενώ 

στα social media ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να παράγει κάτι δικό του 

όπως ένα blog. 

 

 Χρήση 

Τα παραδοσιακά ΜΜΕ χρειάζονται άτομα με γνώσεις και ειδικές δεξιότητες, αλλά και 

εκπαίδευση. Στα social media δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις παρά μόνο κάποιες 

βασικές πληροφορίες και οδηγίες- θεωρητικά ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. 

Όσον αφορά το internet, πριν τα social media, οι χρήστες δεν μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν όλες τις προοπτικές και τις δυνατότητες του διαδικτύου. Οι 

πληροφορίες ερχόντουσαν από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, και οι κατευθύνσεις αυτές 

προέρχονταν από ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων, όσων είχαν τη δυνατότητα να 

λειτουργούν μια ιστοσελίδα. Στα Social Media, οι χρήστες, είναι το βασικό 

χαρακτηριστικό. Χωρίς αυτούς αυτά τα μέσα θα ήταν άδεια από περιεχόμενο, και αυτή 

είναι και η δυναμική τους. 

 Αμεσότητα  

                                                 
18

 Kanter, B. & Α. Fine, 2010, The Networked Nonprofit: Connecting with Social Media to Drive Change, 

Jossey-Bass; 1 edition 
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Ο χρόνος μεταξύ επικοινωνίας με το κοινό στα παραδοσιακά ΜΜΕ μπορεί να είναι 

χρονοβόρος, μέρες και μήνες , έτσι ώστε μία παραγωγή να παραδώσει στα χέρια του 

κοινού το τελικό προϊόν της, ενώ στα Social media αυτό γίνεται άμεσα, ενώ άμεσα 

μπορούν να γίνουν και τα σχόλια από το κοινό.  

 Ευελιξία  

Τα παραδοσιακά ΜΜΕ δεν μπορούν να αλλάξουν (π.χ. όταν μία εφημερίδα τυπωθεί, 

κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στο κείμενο), ενώ τα social media δίνουν τη δυνατότητα 

στον χρήστη να επεξεργαστεί το περιεχόμενό του σχεδόν πάντα. 

 Διαδραστικότητα 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι πως τα social media είναι διαδραστικά. Αυτό δεν 

σημαίνει μόνο πως οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά μπορούν να 

επεμβαίνουν σε οποιαδήποτε δημοσίευση, μπορούν να γνωστοποιούν προσωπικές τους 

πληροφορίες και εικόνες στους φίλους τους, και έτσι να δημιουργήσουν ένα δίκτυο στο 

οποίο να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με όσους επιλέξουν. 

To Web 2.0, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, έδωσε στους χρήστες την δυνατότητα να 

μην είναι πλέον απλοί αποδέκτες πληροφοριών, αλλά και πομποί. Αυξάνοντας τις 

δυνατότητες του Web 1.0, το Web 2.0 δίνει το πλεονέκτημα στον χρήστη να γίνεται 

ενεργός συμμέτοχος. Αυτή η συμμετοχική αρχιτεκτονική αλλάζει τελείως τις συνθήκες 

του διαδικτύου: η εξωστρέφεια, η συμμετοχή των χρηστών, το δυναμικό περιεχόμενο, το 

metadata, η εξέλιξη, η ελευθερία έκφρασης, και η «συλλογική νοημοσύνη», δηλαδή η 

νοημοσύνη που προέρχεται από τη συνεργασία πολλών ατόμων. 
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2.6 Κατηγορίες social media 

 

 

Κάθε κοινωνικό δίκτυο ανάλογα με τις δυνατότητες, παρέχει στον χρήστη άλλες 

υπηρεσίες που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Έτσι υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα που 

χρησιμεύουν για την μετάδοση video, άλλα που είναι περισσότερο ενημερωτικά κ.ο.κ. 

 

Οι βασικές κατηγορίες των social media σήμερα είναι οι εξής
19

: 

 

 Blogs/microblogs 

 

Τo blog είναι ένας τύπος ιστοσελίδας (ενίοτε και κομμάτι μίας ιστοσελίδας). Τα blogs 

είναι προσωπικοί διαδικτυακοί χώροι όπου οι χρήστες δημοσιεύουν περιεχόμενο 

(κείμενα τους), ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για τους αναγνώστες τους, φωτογραφίες ή 

βίντεο. Το περιεχόμενο διαβάζεται από άλλους χρήστες του διαδικτύου. Τα περισσότερα 

blogs δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες να γράφουν σχόλια στα κείμενα που 

διαβάζουν, δυνατότητα που δίνει στα blogs τον κοινωνικό τους χαρακτήρα (social 

media). Άλλοτε χρησιμοποιούνται σαν προσωπικό ημερολόγιο, άλλοτε σαν μικρή 

διαδικτυακή «εφημερίδα», άλλοτε έχει θεματικές και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τα 

microblogs είναι μια εναλλακτική μορφή του blogs όπου η πληροφορία πρέπει να ‘ναι 

μικρότερη. Τα microblogs επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάξουν μικρά μεγέθη 

περιεχομένου όπως μικρές προτάσεις, συνδέσμους, και μεμονωμένες εικόνες. (Twitter) 

 

 Collaborative Projects/ Wikis 

 

Wiki είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να 

επεξεργαστεί τις σελίδες του, ενώ μπορούν διαφορετικά άτομα να γράφουν μαζί (όχι 

ταυτοχρόνως)για το ίδιο θέμα. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη 

συγγραφή ενός έργου. Αν ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το 

                                                 
19

 Kaplan, A. & M. Haenleich, 2010, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social 

media, Business Horizons, Volume 53, Issue 1, pp. 59-68 
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διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την 

συνεχή βελτίωση και ενημέρωση. Επίσης στα wiki μπορεί να γίνεται συζήτηση. Σε 

ορισμένα wiki όπως η Βικιπαίδεια, που είναι το διασημότερο wiki, υπάρχουν οι σελίδες 

συζήτησης γι' αυτό. 

 

Ο σκοπός και οι κανόνες είναι διαφορετικοί σε διάφορα wiki. Για παράδειγμα σκοπός 

της Βικιπαίδειας είναι να γραφούν άρθρα που σχηματίζουν μια εγκυκλοπαίδεια. Ο 

σκοπός δημιουργεί και κανόνες συμπεριφοράς π.χ. στην Βικιπαίδεια δεν γίνεται γενική 

συζήτηση αφού δεν βοηθά στην συγγραφή άρθρων. Τα περισσότερα wikis επιτρέπουν 

την πρόσβαση των χρηστών χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Έτσι όλοι έχουν το 

δικαίωμα να συμβάλουν στη συγγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς να 

υποβληθούν σε διαδικασία εγγραφής/σύνδεσης όπως συνήθως επιβάλλεται σε σελίδες 

συζητήσεων π.χ. στα περισσότερα forum. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν 

είναι δυνατό να ελεγχθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών των wiki σελίδων. 

 

 Social Networks 

 

Οι υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων λειτουργούν κυρίως στο Διαδίκτυο και 

προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και διάδρασης στους εγγεγραμμένους 

χρήστες τους που συνήθως προϋποθέτουν τη δημιουργία προσωπικών προφίλ των 

χρηστών. Οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών μπορούν να δημοσιοποιούν και να 

μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με άλλες ομάδες χρηστών, όπως π.χ. θέματα 

σχετικά με τα χόμπι τους, την εργασία τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα, κ.α. μέσα από το προσωπικό τους προφίλ, αλλά και υπό μορφή μηνυμάτων, 

φωτογραφιών, βίντεο, κ.ο.κ. 

 

 RSS 

 

Το ακρωνύμιο RSS, από τον αγγλικό όρο Really Simple Syndication (Πολύ Απλή 

Διανομή), είναι η προτυποποιημένη μέθοδος ανταλλαγής ψηφιακού πληροφοριακού 

περιεχομένου διαμέσου του Διαδικτύου, στηριγμένη στην πρότυπη, καθιερωμένη και 
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ευρέως υποστηριζόμενη γλώσσα σήμανσης XML. Eίναι ο σύγχρονος τρόπος ανάγνωσης 

του ίντερνετ. Δημιουργούνται υπερσύνδεσμοι της κεντρικής ιστοσελίδας με άλλες 

ιστοσελίδες.
20

 

 

Ένας χρήστης του Διαδικτύου μπορεί έτσι να ενημερώνεται αυτομάτως για γεγονότα και 

νέα από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS, αρκεί να έχει εγγραφεί ο ίδιος 

συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Οι εν λόγω 

ενημερώσεις («ροές RSS», αγγλ: «RSS feeds») περιέχουν τα πλήρη δεδομένα, σύνοψη 

των δεδομένων, σχετικά μεταδεδομένα, ημερομηνία έκδοσης κλπ, ενώ αποστέλλονται 

αυτομάτως στον συνδρομητή μέσω Διαδικτύου.  

 

 Content communities 

 

Οι κοινωνίες περιεχομένου (Youtube, Flickr, Digg), είναι ειδικές πλατφόρμες στις οποίες 

οι χρήστες μπορούν να «ανεβάσουν» αρχεία, όπως εικόνες, βίντεο, μουσική, να τα 

επεξεργαστούν, και να μπορέσουν να τα μοιραστούν με τους υπόλοιπους χρήστες.  

 

 

Εκτός όλων αυτών αναφέρονται σαν κατηγορία social media και τα virtual game worlds 

(όπως το  World of Warcraft) και το virtual social worlds (Second Life) αλλά και 

Mashups, AJAX, Tagging.
21

 

 

 

2.7 Τα social media στην Ελλάδα 

 

 

Οι Έλληνες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τον χώρο του διαδικτύου. Μάλιστα σε έρευνα 

                                                 
20

 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο  http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-

documents/2/1291207213-2Web2_Paradoteo.pdf 
21

 Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο  http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-

documents/2/1291207213-2Web2_Paradoteo.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/2/1291207213-2Web2_Paradoteo.pdf
http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/2/1291207213-2Web2_Paradoteo.pdf
http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/2/1291207213-2Web2_Paradoteo.pdf
http://www.digitalgreece2020.gr/wp-content/uploads/group-documents/2/1291207213-2Web2_Paradoteo.pdf
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που πραγματοποιήθηκε από την MRB
22

, αποδείχτηκε πως σε ποσοστό 22,1% οι Έλληνες 

χρήστες του διαδικτύου γνωρίζουν τον όρο «Social Media». Στη σχετική ερώτηση για το 

τι πιστεύουν πως είναι  (με υπόδειξη των πιθανών απαντήσεων), το 33,2% έδωσε τη 

σωστή απάντηση (Οι εφαρμογές στο Internet που εστιάζουν στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας, των ανταλλαγών και της διαδραστικότητας μεταξύ των χρηστών τους 

(όπως Blogs, Site ανταλλαγής φωτογραφιών, κλπ). Το ποσοστό αυτό γίνεται (39,1%) για 

αυτούς που ανέφεραν ότι γνωρίζουν τον όρο και (31,6%) για όσους απάντησαν ότι δεν 

τον γνωρίζουν. 

 

 Ανεξάρτητα από τη γνώση ή όχι του όρου «Social Media», η ενασχόληση με συχνότητα 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα με κάποια/ες δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν και 

ορίζουν τα Social Media είναι μεγάλη (88,2%). Αναλυτικά οι χρήστες του Διαδικτύου 

ασχολούνται με:  

 «Μοίρασμα» αρχείων με φίλους/γνωστούς (63,1%)  

 Επίσκεψη /διάβασμα Blog (57.2%)  

 Επίσκεψη σε σελίδα φίλου σε κάποια εφαρμογή Social Media (50.2%)  

 Βαθμολόγηση άρθρων (post), video κ.ά, που προκαλούν το ενδιαφέρον (38,6%)  

 Ενημέρωση του προφίλ σε Site Social Networking (36,2%)  

 «Κατέβασμα» ενός Podcast (34,2%)  

 Σχόλια σε Blog, Site ειδήσεων (33,3%)  

 Συμμετοχή σε Forum ή συνεργασία σε Site με άλλους για την δημιουργία ή 

τροποποίηση πληροφοριών (πχ Wiki) (25,7%)  

 Χρήση εφαρμογών για την δημοσιοποίηση επιλογών και προτάσεων σε γνωστούς 

/ φίλους (RSS READER, DIGG κλπ) (22,6%) 

 

Οι Έλληνες χρησιμοποιούν πλέον τα social media ως βασικό μέσο επικοινωνίας, όπως 

αποδείχτηκε σε έρευνα του IBM Institute for Business Value (IBV)
23

 που διεξήχθη 

πρόσφατα μεταξύ 13.000 ατόμων σε 24 χώρες. 

                                                 
22

  Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=431957\ (Είσοδος στις 

15/01/2012) 
23

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.mrb.gr/Mrb/media/Social%20Media.pdf (Είσοδος στις 

15/01/2012) 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=431957/
http://www.mrb.gr/Mrb/media/Social%20Media.pdf
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Συγκεκριμένα, είναι αξιόλογο το γεγονός ότι λόγω της δικτύωσης μέσω social media, το 

61% αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες χρήσης του κινητού τηλεφώνου, το 52% τα 

έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας. Μάλιστα, η έρευνα επισημαίνει ότι πολλοί 

καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν μετάβαση ή θα αυξήσουν τη χρήση εναλλακτικών 

υπηρεσιών, όπως η φωνητική επικοινωνία μέσω IP (voice over IP) και τα κοινωνικά 

δίκτυα. 

 

Αυτή η τάση κυριαρχεί στους νεότερους, καθώς το 84% των καταναλωτών κάτω των 25 

ετών χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα ακόμη και σε καθημερινή βάση, 

ενώ σε υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και η χρήση βίντεο από το διαδίκτυο, καθώς το 46% 

των καταναλωτών προβάλλουν ροές ή μεταφορτώνουν βίντεο από το YouTube και άλλες 

ιστοσελίδες καθημερινά. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα, «η κυριότερη πηγή πληροφόρησης για τους Έλληνες 

καταναλωτές είναι η αναζήτηση στο Internet (για το 73% των καταναλωτών που 

συμμετείχαν στην έρευνα), ενώ το 64% των καταναλωτών προτιμούν τις συστάσεις από 

συγγενείς και φίλους». 

 

Ο αριθμός των ενεργών χρηστών του facebook, του twitter και του youtube, αυξάνεται 

συνεχώς και σύμφωνα με τα στοιχεία της ISNP (Intelligent Social Network Platform), 

σήμερα οι ενεργοί Έλληνες χρήστες στο facebook είναι 1,5 εκατομμύριο, στο twitter 

85.000 και στο YouTube 340.000
24

. Όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα του Ιντερνέτ γίνονται πλέον όλο και πιο δημοφιλή στη χώρα μας.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.unv.org/ (Είσοδος στις 09/01/2012) 

http://www.unv.org/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 
 

 

3.1 Η έννοια του ακτιβισμού και του εθελοντισμού 

 

O όρος Ακτιβισμός, όπως αποδόθηκε στην ελληνική γλώσσα ο διεθνής γαλλικός όρος 

“Activisme” είναι ένας σύγχρονος σχετικά όρος της κοινωνικής – πολιτικής φιλοσοφίας. 

Ο ακτιβισμός ως έννοια ανήκει γενικά στη ρεαλιστική σκέψη και στον εθελοντισμό.  

Είναι η εσκεμμένη προσπάθεια για την επίτευξη κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ή 

περιβαλλοντικής αλλαγής. Ο ακτιβισμός μπορεί να πάρει πολλές μορφές: όπως οι 

ανοιχτές επιστολές σε εφημερίδες ή πολιτικούς, οι πολιτικές εκστρατείες κλπ.  

 

Οι μεγαλύτερες σήμερα εκδηλώσεις (δραστηριότητες) ακτιβισμού αφορούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τη προστασία του περιβάλλοντος, της εργασίας, της μόρφωσης 

κ.λπ. που παρουσιάζονται με διάφορες μορφές δράσης, όπως υπαίθριες συναυλίες, 

πορείες, απεργίες, κινητοποιήσεις καθαρισμού, αναδάσωσης κ.λπ. Όπως όμως 

αναφέρθηκε παραπάνω η υπερβολική έμφαση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες όταν 

εμφανίζεται δημιουργεί πολλές φορές αντίθετες παραμέτρους (π.χ. οικονομικές, εθιμικές, 

θρησκευτικές κ.λπ.) με συνέπεια να συνοδεύονται τότε με επιθετικές συγκρούσεις 

πολιτών με αστυνομικές ή και στρατιωτικές ακόμη δυνάμεις για την αποκατάσταση της 

δημόσιας τάξης.  
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Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά της 

ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Η έννοια του 

εθελοντισμού  βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης  αλληλοβοήθειας που το άτομο 

προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και όλες του τις δυνάμεις  στην υπηρεσία του  πάσχοντα 

συνανθρώπου του χωρίς  να ζητάει αμοιβή. Οι ρίζες του εθελοντισμού είναι βαθιές μέσα 

στην ιστορία και τη διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας. 

  

Oι εθελοντικές οργανώσεις ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των 

"δημοσίων αγαθών". Αγαθά που το κράτος αδυνατεί να προσφέρει σε επαρκή ποσότητα 

και ποιότητα, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας δεν επιθυμεί να τα προσφέρει, εφόσον τα 

περιθώρια κέρδους δεν είναι ικανοποιητικά. Για τον λόγο αυτό οι προνοιακές και 

κοινωνικές υπηρεσίες, ο πολιτισμός, το περιβάλλον κ.λ.π. αποτελούν τα προνομιακά 

εκείνα πεδία στα οποία οι εθελοντικές οργανώσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν. 

 

Στη χώρα μας, ο εθελοντισμός σαν θεσμός δεν είχε, μέχρι πρόσφατα, ανάλογη ανάπτυξη 

με αυτή των άλλων χωρών της Δύσης. O εθελοντισμός έχει μια σημαντική συμβολή στην 

οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον OHE
25

, το 8% του AEΠ των κρατών (και σε 

ορισμένα κράτη μέχρι 15%), είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής δράσης. 

 

 

3.2 Ορισμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών 

Οργανώσεων 

 

 

Mη κερδοσκοπικό ονομάζεται ένα νομικό πρόσωπο, όταν σκοπός της λειτουργίας του 

δεν είναι η επίτευξη κέρδους, αλλά κάποιος κοινωφελής σκοπός όπως είναι οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
26

. 

 

                                                 
25

 Μιχαηλίδου, Σ., 2011, Η Φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στα Σκανδιναβικά Κράτη: 

Επισκόπηση και Σύγκριση με το Ελληνικό Νομικό και Φορολογικό Σύστημα, Διπλωματική Εργασία, 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 
26

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.unv.org/ (Είσοδος στις 09/01/2012) 

http://www.unv.org/
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Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν απαγορεύει την ανάληψη από την οργάνωση 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ειδοποιός διαφορά από τα κερδοσκοπικά νομικά 

πρόσωπα είναι ότι το τυχόν κέρδος δε διανέμεται στα μέλη του νομικού προσώπου, αλλά 

παραμένει στην οργάνωση. 

 

Πολλές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται οικονομικά, με σκοπό να 

διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την ίδια περιουσία τους, ώστε να έχουν τα μέσα για την 

επίτευξη του κοινωφελούς τους σκοπού. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας επίσης δεν 

αποκλείει την πρόσληψη και μισθοδοσία εργαζομένων. Αποκλειστικά μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις είναι τα σωματεία (σύλλογοι) και τα ιδρύματα. 

 

Παρά τις προβλέψεις του νόμου, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις των οποίων οι διαχειριστές λειτουργούν καταστρατηγώντας τον νόμο και τον 

σκοπό που προβλέπει το καταστατικό. Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται μισθοδοτώντας 

επιλεκτικά με υψηλούς μισθούς, διεξάγοντας οικονομικές πράξεις (αγορές και πωλήσεις) 

με δυσμενείς όρους σε βάρος της οργάνωσης ή παρεκκλίνοντας από τους σκοπούς του 

καταστατικού τους λόγους εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. 

 

Τα ενεργά μέλη κατά κανόνα διασφαλίζουν την εφαρμογή του νόμου και του 

καταστατικού ο σκοπός του οποίου είναι συνήθως υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή μιας 

κατηγορίας ατόμων, σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Ένας «μη κυβερνητικός οργανισμός» (ΜΚΟ) είναι ένας νομικά συγκροτημένος 

οργανισμός που δημιουργήθηκε από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργεί 

ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση και ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από τις 

κυβερνήσεις για να αναφερθούν σε πρόσωπα που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΜΚΟ χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 

από τις κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ υποστηρίζουν το μη κυβερνητικό προσωπικό 

αποκλείοντας τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων από την ένταξή τους στην 

οργάνωση
27

. Ο όρος εφαρμόζεται συνήθως μόνο σε οργανώσεις που επιδιώκουν 

                                                 
27

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
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ορισμένους ευρύτερους κοινωνικούς στόχους που έχουν πολιτικές πτυχές, χωρίς να είναι 

εμφανώς πολιτικές οργανώσεις, όπως τα πολιτικά κόμματα. Αντίθετα από τον όρο 

«Κυβερνητική οργάνωση», ο όρος «μη κυβερνητική οργάνωση» δεν έχει γενικά 

αποδεκτό νομικό ορισμό. Σε πολλές δικαιοδοσίες, αυτοί οι τύποι οργάνωσης 

ονομάζονται «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» ή αναφέρονται με άλλα ονόματα. 

 

 

Οι MΚΟ ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν 

δραστηριότητά για να απαλύνει τον πόνο, να προωθήσει τα συμφέροντα των φτωχών, 

την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ή 

αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της κοινότητας»
28

. Η χρήση του όρου ΜΚΟ ποικίλλει από 

χώρα σε χώρα - για παράδειγμα ο όρος ΜΚΟ χρησιμοποιείται συνήθως για τις εγχώριες 

οργανώσεις της Αυστραλίας που αναφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός. Τέτοιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές 

επίπεδο, αρκετά συστηματικά αναφέρεται ως «μη κυβερνητικές οργανώσεις», στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. 

 

Ο όρος μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) αποτελεί νεολογισμό και αποδίδει στα 

ελληνικά τον αγγλικό όρο Non-Governmental Organisations (NGOs). Ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ
29

. Ακριβής 

ορισμός του δεν υπάρχει. Ο όρος αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με διεθνή 

συνήθως παρουσία, οι οποίες δεν αποτελούν διεθνείς οργανισμούς αλλά στηρίζονται 

στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Τα τελευταία χρόνια 

έχει επικρατήσει ο όρος να χρησιμοποιείται για κάθε κοινωφελή οργάνωση που δεν 

ανήκει στο κράτος. Οι σκοποί των ΜΚΟ είναι κυρίως ανθρωπιστικοί και αφορούν 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήματα όπως η φτώχεια, ο ρατσισμός, το περιβάλλον 

κ.λ.π. Από τις πρώτες ΜΚΟ ήταν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Οι διεθνείς μη 

κυβερνητικές οργανώσεις έχουν μια ιστορία που χρονολογείται τουλάχιστον από το 

                                                                                                                                                 
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/docunidviewforjavasearch/851d373f39609c0b85256c2300

57a3e3/$file/lp18.pdf (Είσοδος στις 22/12/2011) 
28

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.unv.org/ (Είσοδος στις 09/01/2012) 
29

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.unv.org/ (Είσοδος στις 09/01/2012) 

http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/docunidviewforjavasearch/851d373f39609c0b85256c230057a3e3/$file/lp18.pdf
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/docunidviewforjavasearch/851d373f39609c0b85256c230057a3e3/$file/lp18.pdf
http://www.unv.org/
http://www.unv.org/
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1839. Εκτιμάται ότι μέχρι το 1914 υπήρχαν 1083 ΜΚΟ
30

.  

 

Η ταχεία ανάπτυξη του μη κυβερνητικού τομέα εμφανίστηκε στις δυτικές χώρες, ως 

αποτέλεσμα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας. Η περαιτέρω 

παγκοσμιοποίηση της διαδικασίας αυτής σημειώθηκε μετά την πτώση του 

κομμουνιστικού συστήματος και ήταν ένα σημαντικό μέρος της συναίνεσης της 

Ουάσινγκτον. 

 

Η παγκοσμιοποίηση κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα προκάλεσε το ενδιαφέρον των 

ΜΚΟ. Πολλά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν μέσα σε ένα έθνος. Στις διεθνείς 

συνθήκες και τους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

θεωρήθηκαν πάρα πολύ ότι επικεντρώνονται στα συμφέροντα των καπιταλιστικών 

επιχειρήσεων. Οι ΜΚΟ έχουν αναπτυχθεί για να τονίσουν τα ανθρωπιστικά ζητήματα, 

την αναπτυξιακή βοήθεια και την αειφόρο ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού 

είναι το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, το οποίο είναι μία αντίπαλη σύμβαση με το 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο στο 

Νταβός της Ελβετίας
31

. Στο πέμπτο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε 

της Βραζιλίας, τον Ιανουάριο του 2005 συμμετείχαν αντιπρόσωποι από περισσότερες 

από 1.000 ΜΚΟ.  

  

Όπως  υποστηρίζουν οι Aaker και Smith (2010)
32

, για να πετύχει μια ΜΚΟ τους στόχους 

της πρέπει να ακολουθήσει τέσσερα βασικά βήματα. Πρώτο βήμα για την ΜΚΟ είναι η 

στοχο-προσήλωση, όπου η ΜΚΟ πρέπει να επικοινωνήσει έναν συγκεκριμένο, σταθερό 

και μετρήσιμο στόχο. Δεύτερον, πρέπει να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου και την 

προσοχή, κάτι που αποτελεί πρόκληση για όσους εργάζονται επάνω σε αυτή την 

διαδικασία. Τρίτο, η συνθήκη δέσμευσης από μεριάς κοινότητας- δηλαδή να 

δημιουργηθεί μία –σχεδόν προσωπική σύνδεση με τον στόχο από τους εθελοντές και 

τους ενδιαφερόμενους. Η δέσμευση έρχεται με  την οικειότητα, με την ενσυναίσθηση, με 

την αυθεντικότητα και την ενεργοποίηση των ανθρώπων που δυνητικά μπορούν να 
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εμπλακούν σε αυτή. Τελευταίο αλλά το πιο σημαντικό είναι η δράση της οργάνωσης. 

Εκεί, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί δράσης και ενδυναμώνονται οι εθελοντές, μέσω 

σωστής οργάνωσης, συμμετοχής, οργανογράμματος κλπ. 

 

 

3.3 Σύνδεση κοινωνικών δικτύων και κοινωνικής αλλαγής 

 

Τα νέα εργαλεία και μέσα μας επιτρέπουν να ξαναφανταστούμε τις κοινωνικές μας 

δράσεις, όπως την οργάνωση, τη μάθηση, την παραγωγή ιδεών και την διάδοση 

πληροφοριών, αλλά με την προοπτική να γίνουν μεγαλύτερα, καλύτερα, πιο γρήγορα και 

φθηνότερα από ποτέ
33

. 

 

Με αυτά τα σημαντικά οφέλη, είναι πολύ σημαντικό για τις ΜΚΟ να γνωρίσουν και να 

έρθουν σε επαφή με αυτή τη σημαντική αλλαγή. Σε ένα περιβάλλον που η κοινωνική 

αλλαγή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, τα κοινωνικά δίκτυα είναι η απάντηση για 

αποτελεσματικότητα, συνεργασία και επιρροή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Social media και ΜΚΟ 
 

 

4.1 Σχέση social media και ΜΚΟ 

 

Τα social media όταν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, μπορούν να βοηθήσουν τις 

ΜΚΟ να εμπλακούν με το κοινό και να έχουν οφέλη από όσους ενδιαφέρονται, αφού 

συγκεντρώνουν άτομα που μπορούν να εργαστούν εθελοντικά, αλλά και βοηθούν στη -

πολύ σημαντική-συγκέντρωση χρημάτων και την ευαισθητοποίηση μέσω της χρήσης της 

ολοκλήρωσης σε απευθείας σύνδεση με εργαλεία όπως οι εφαρμογές του Facebook. 

 

Πολλές ΜΚΟ με τη σελίδα τους στο Facebook, έχουν χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια 

«φίλους», και λαμβάνουν δωρεές μέσω της χρήσης μιας εφαρμογής με την τοποθέτηση 

μιας πλαϊνή μπάρας με τίτλο "Donate Now", η οποία κάνει την χρηματοδότηση τόσο 

εύκολη όσο το πάτημα ενός κουμπιού ή μία απλής αποστολής SMS μηνύματος. 

 

 Η χρήση άλλων εφαρμογών επίσης επιτρέπει  την καλύτερη διαδραστικότητα με τους 

χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με την σελίδα του Facebook. «Εγγραφείτε για να 

λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, και να αντιγράψετε και να επικολλήσετε μια επιστολή 
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αναφοράς για την αποστολή στις αρμόδιες αρχές, όλα τα κάνοντας κλικ στους σχετικούς 

συνδέσμους». 

 

Φαίνεται ότι πολλές ΜΚΟ συχνά δεν έχουν τους πόρους ή την γνώση για αυτού του 

είδους τις στρατηγικές, αλλά φαίνεται πως τα social media αποτελούν μία καλή 

στρατηγική για την μαζική ενημέρωση. Δεν είναι μόνο ένας ακόμα τρόπος, 

συμπληρωματικός των υπολοίπων για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας οργάνωσης, αλλά 

ένα ανεκτίμητο μέσο για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την ευαισθητοποίηση. 

 

 

4.2 Χαρακτηριστικά των ΜΚΟ με τη χρήση των Social Media 

 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με την χρήση των Social media αποκτούν αυτόματα 

ένα πλήθος χαρακτηριστικών που τις κάνουν περισσότερο άμεσες και προσβάσιμες. Τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά τους λειτουργούν υπέρ των δράσεων και της εικόνας τους, 

παρά τους προβληματισμούς που έχουν τα άτομα των ΜΚΟ όσον αφορά το δημόσιό 

τους πρόσωπο.  

 

Έτσι με τη χρήση των social media, οι Οργανώσεις αποκτούν
34

: 

 

 Διαφάνεια  

 

Μία οργάνωση ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό της , 

όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Το 2004 οι «Γιατροι Χωρίς Σύνορα» ενημέρωσαν τους 

εθελοντές και ενδιαφερόμενους πως είχαν άμεση ανάγκη για χρηματοδότηση λόγω του 

τσουνάμι στην Ινδονησία. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφεραν να 

συγκεντρώσουν το ποσό που απαιτούνταν. 

 

 Διαδραστικότητα 
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 Η πληροφορία ρέει μεταξύ της κοινότητας και του οργανισμού και οι δράσεις 

καθορίζονται από τις δύο πλευρές. Η ΜΚΟ VolunteerMatch έγινε το πιο γνωστό και 

δημοφιλές δίκτυο στο Ιντερνέτ επειδή σχεδίασε μία υπηρεσία που εστιάζει στην ευκολία 

των ανθρώπων να συμμετέχουν και δράσουν. 

 

 Αμεσότητα 

 

 Ο οργανισμός παρέχει τις πληροφορίες που θέλει προς την κοινότητα με το που τις «έχει 

στα χέρια του», χωρίς να χρειάζεται να περιμένει εως ότου θα οργανωθεί Συνέντευξη 

Τύπου, ούτε περιμένοντας τους εθελοντές να ενδιαφερθούν να ενημερωθούν.  

 

 Δέσμευση  

 

Όσοι λαμβάνουν υπηρεσίες ή όσοι συμμετέχουν σε δράσεις είναι «πιστοί» στον 

οργανισμό σχεδόν όσο τα μέλη του οργανισμού.  

 

 Συμμετοχή 

 

Οι ιδέες και η υλοποίηση μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από τα άτομα που βρίσκονται 

μέσα στον οργανισμό αλλά και από την κοινότητα που έχει δημιουργηθεί.  

 

 Συνεργασία 

 

Και η κοινότητα αλλά και ο οργανισμός δουλεύουν μαζί για να πετύχουν ένα στόχο. 

 

 Εμπειρία 

 

Οι εμπειρίες είναι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια του οργανισμού και έτσι όταν ο 

οργανισμός δέχεται τροφοδότηση με σχόλια της κοινότητας πετυχαίνει το σκοπό. 

                                                                                                                                                 
13/02/2012) 
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 Εμπιστοσύνη 

 

Η διαφάνεια, η συνδημιουργία, η συμμετοχή πετυχαίνουν το σημαντικότερο- την 

εμπιστοσύνη των ανθρώπων απέναντι στην ΜΚΟ. 

 

 

 

 

4.3 Λόγοι που οι ΜΚΟ δεν χρησιμοποιούν τα social media 

 

 

Σύμφωνα με την Kanter
35

, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι ΜΚΟ αρνούνται να 

εκσυγχρονιστούν με τις νέες τεχνολογίες, ενώ δηλώνουν πως φοβούνται τα 

αποτελέσματα που μπορεί να προκαλέσει αυτή η χρήση. Οι ΜΚΟ μάλιστα, έχουν 

«κατηγορηθεί» πως άργησαν να αγκαλιάσουν αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης.  

 

Οι λόγοι αυτοί είναι: 

 

 Φόβος για το ότι τα social media θα φανούν λιγότερο επαγγελματικά, αν η ΜΚΟ 

είναι τόσο προσβάσιμη, 

 Φόβος πως η ενδεχόμενη κακή χρήση της γλώσσας στις αναρτήσεις θα δώσει ένα 

λάθος «μήνυμα» για τους ανθρώπους που εργάζονται στη ΜΚΟ, 

 Ακόμα, πολλές ΜΚΟ θεωρούν πως η δημιουργία μιας σελίδας π.χ. στο Facebook 

θα δώσει «χώρο» για αναρτήσεις με κακόβουλο περιεχόμενο και παράπονα τα 

οποία δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να είναι δημόσια, 

 Το πλήθος των πληροφοριών που θα δοθούν στο κοινό ενδεχομένως να είναι 

περισσότερες από όσες θέλουν να λάβουν, 

                                                 
35
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 Η νέα σελίδα μπορεί να απασχολεί τους εργαζόμενους περισσότερο από όσο θα 

έπρεπε, κι έτσι θα αποσπάται η προσοχή τους, 

 Τα διοικητικά μέλη της Οργάνωσης θα φαίνεται πως είναι εύκολα προσβάσιμα 

και αυτό μπορεί να κοστίσει την «επαγγελματική εικόνα τους», 

 Ενδεχομένως κάποιος από όσους δουλεύουν το περιεχόμενο της σελίδας να 

αναρτήσουν κάτι σε λάθος χρόνο ή με λάθος τρόπο, ή να δώσουν λάθος 

πληροφορίες, 

 Εν κατακλείδι, ο συνδυασμός των παραπάνω να λειτουργήσει εις βάρος του 

ονόματος της ΜΚΟ. 

4.4 ΜΚΟ και Social Media: Λόγοι χρήσης  

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα πλήθος λόγων για τους οποίους οι ΜΚΟ 

χρησιμοποιούν τις αρετές του Διαδικτύου και κατ’ επέκταση τα social media: 

 

1. Τα social media αποτελούν πολύ σημαντικά και αποτελεσματικά εργαλεία έτσι 

ώστε οι εθελοντές και οι ενδιαφερόμενοι να νιώσουν δέσμευση απέναντι στους 

στόχους της οργάνωσης, οικειότητα με τις δράσεις και τη φιλοσοφία της και να 

αποκτήσουν ειδικό ενδιαφέρον για τη δράση τους
36

.  

 

2. Τα social media είναι ένα μέσο για να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των 

εμπλεκομένων – την κοινότητα και τα άτομα που βρίσκονται στη ΜΚΟ
37

. 

 

3. Προωθούν την κοινωνικοποίηση αφού οι χρήστες μπορούν εύκολα να στείλουν 

μηνύματα στους υπεύθυνους χωρίς να χρειάζεται ειδική διαδικασία ούτε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες
38

. 

 

4. Με την προβολή της ΜΚΟ φαίνεται ο επαγγελματισμός τους και είναι πολύ πιο 
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εύκολη και η προώθηση για τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, βασικό στοιχείο 

των ΜΚΟ που δεν βασίζονται σε κυβερνητικές επιχορηγήσεις
39

. 

 

5. Επιπρόσθετα, είναι ιδανικά για να αποτελέσουν μέσο της καμπάνιας του κοινού 

με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο
40

. 

 

6. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι πως προσεγγίζει νεότερες γενιές εφόσον 

τα social media είναι διαδεδομένα σε αυτές τις ηλικίες και έτσι είναι πιθανότερο 

να συμμετάσχουν
41

. 

 

7. Ακόμα, χρησιμοποιούν όχι μόνο τον λόγο, αλλά και βίντεο, και εικόνες για να 

ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πιο εύκολα να 

ταυτιστούν, να κάνουν εικόνα όσα έχουν διαβάσει, ή να αντιληφθούν μέσω της 

εικόνας το μέγεθος της κατάστασης. 

 

8. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι πως τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν πιο 

εύκολη την ενημέρωση των ατόμων. Έτσι μαθαίνουν άμεσα και γρήγορα τους 

στόχους της οργάνωσης, ενώ διευκολύνει την πληροφόρηση για τις 

χρηματοδοτήσεις. 

 

9. Φυσικά μέσω των social media ενημερώνονται οι ήδη υπάρχοντες εθελοντές. 

Αυτό επίσης έχει ως αποτέλεσμα, οι εθελοντές, αλλά και γενικότερα η κοινότητα 

να έρθει εύκολα σε επαφή με τους υπεύθυνους κι έτσι να μπορέσει εύκολα και 

γρήγορα, τουλάχιστον πιο γρήγορα απ’ότι παλαιότερα να πάρει απαντήσεις σε 

γκάλοπ, ερωτηματολόγια κλπ
42

. 

 

10. Επιπρόσθετος λόγος είναι η αποτελεσματικότητά τους. Tα social media είναι 

συνήθης και απαραίτητος πλέον τρόπος για να οργανωθούν καμπάνιες, με πιο 

χαρακτηριστική την καμπάνια για την εκλογή του Προέδρου της Αμερικής, 
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Barack Obama. Τα νέα αυτά μέσα πολλές φορές αποδείχτηκαν τα σημαντικότερα 

για την επιτυχία της καμπάνιας
43

.  

 

11. Τα social media έχουν την δυνατότητα να διαντιδρούν συνέχεια με το κοινό/ 

εθελοντές/υποστηρικτές/ ενδιαφερόμενους για αυτό τον λόγο είναι τόσο 

σημαντικά για τις καμπάνιες.  

 

12. Το γεγονός ότι είναι δωρεάν η πρόσβαση σε αυτά αποτελεί ένα σπουδαίο λόγο. 

Τα social media είναι μία καλή επένδυση επειδή είναι δωρεάν για όλους. Έτσι 

από την μία πλευρά, δεν χρειάζεται να δοθούν χρήματα για να στηθεί η 

προώθηση της ΜΚΟ ενώ από την άλλη μπορούν να έχουν πρόσβασης σε αυτήν 

όλοι, είτε εταιρεία, είτε μεμονωμένα άτομα, είτε οργανώσεις. Άρα αφού όλοι 

μπορούν να γίνουν μέλη αφού δεν απαιτείται χρηματικό αντίτιμο, 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον από όλους και έτσι όλοι δυνητικά είναι πιθανοί 

ενδιαφερόμενοι. 

 

13. Οι νέοι βρίσκονται δικτυωμένοι σχεδόν κάθε μέρα και μπορεί κανείς να τους 

εντοπίσει πολύ πιο γρήγορα, π.χ. από τα 8.4 εκατ. Χρήστες Facebook της Αγγλίας 

τα 3.8 βρίσκονται στην ηλικιακή κατηγορία 18-24. Πέραν αυτού όμως, όλες  

υπόλοιπες γενιές είναι στο διαδίκτυο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
44

. 

 

14. Τα άτομα, αποδεδειγμένα μπορούν πιο εύκολα να ταυτιστούν, να 

ευαισθητοποιηθούν, να ενδιαφερθούν αν υπάρχει εικόνα που συνοδεύει την 

πληροφορία. Και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω διάφορων 

ιστοσελίδων (πλατφόρμες) όπως το Flickr και το Youtube τα οποία δίνουν 

δωρεάν τη  δυνατότητα στον καθένα να καταχωρήσει τα αρχεία βίντεο που έχει, 

έτσι ώστε να μπορεί να τα δει ο οποιοσδήποτε. 

 

15. Τέλος, είναι οικολογικά. Για την προώθηση των ιδεών και των δράσεων δεν 

χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί χαρτί, ή ενέργεια. Όλα γίνονται μέσω 
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υπολογιστή
45

. 

 

 

 

 

4.5 Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις ΜΚΟ 

 

Όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω, οι ΜΚΟ έχουν να κερδίσουν πολλά από την 

διάδοση των κοινωνικών δικτύων. Οι Kanter και Fine (2010) υποστηρίζουν ότι η 

χρήση των social media από τις ΜΚΟ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη «κοινωνικής 

κουλτούρας» την οποία ορίζουν ως το συνδυασμό της ψυχολογίας, συμπεριφοράς, 

εμπειρίας και ιδεολογίας που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στις υψηλές θέσεις 

των οργανώσεων
46

. 

 

Έτσι, οργανώσεις και οργανισμοί που έχουν κοινωνική κουλτούρα: 

 Χρησιμοποιούν τα social media για να συνδέσουν τα άτομα με την οργάνωση  

έτσι ώστε να γίνεται ανατροφοδότηση πληροφοριών από έξω προς τα μέσα, και 

από μέσα προς τα έξω 

 Είναι πιο δεκτικοί στο σχολιασμό και την κριτική 

 Υποστηρίζουν την μάθηση από ενδεχόμενα λάθη και παραλείψεις 

 Είναι «ανοικτοί» στο διαφορετικό, σύγχρονο και νέο 

 Αντιλαμβάνονται και εκτιμούν πως ο ανεπίσημος τρόπος επικοινωνίας με τους 

ενδιαφερόμενους δεν σημαίνει απαραίτητα αντι-επαγγελματισμό αλλά 

διαφορετικό, πιο σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας 

 Εμπιστεύονται όσους εργάζονται στο εσωτερικό της οργάνωσης έτσι ώστε να 

είναι το «πρόσωπο» της οργάνωσης στον κόσμο. 

 

Με τη χρήση των social media: 
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 Γίνεται τροφοδότηση από το κοινό Online άμεσα και γρήγορα. 

 Δημιουργούνται δεσμοί με bloggers και ρεπόρτερς που αναδεικνύουν θέματα και 

φέρνουν σημαντικά ζητήματα στην επικαιρότητα. 

 Γίνεται χρήση όλων αυτών των δωρεάν προγραμμάτων κ υπηρεσιών 

(Facebook/twitter) για την προώθηση εκδηλώσεων και δράσεων. 

 Δημιουργείται ένα περιεχόμενο που μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα από τον 

οποιοδήποτε στον οποιοδήποτε. 

 Γίνεται χρήση του blog, Τwitter, Facebook, Youtube για να δοθεί κίνηση από το 

ένα μέσο στο άλλο (από το Facebook στο Youtube κ.ο.κ) 

 

Επιπλέον, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι με τα social media οι ΜΚΟ αποφεύγουν 

πολλαπλά μειονεκτήματα που υπήρχαν στις παραδοσιακές προσεγγίσεις: 

 

 Οι έρευνες και τα ερωτηματολόγια αποτελούσαν (και αποτελούν) χρονοβόρες 

διαδικασίες. 

 Απαραίτητη η πρόσληψη ατόμων για θέσεις επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων 

έτσι ώστε να γράφουν και δημοσιεύουν πληροφορίες/ειδήσεις/νέα/ θέματα 

 Απαραίτητες οι διαφημίσεις σε παραδοσιακά μέσα όπως εφημερίδες, κάτι που 

έχει υψηλό κοστολόγιο και απαιτεί πακτωλό χρημάτων για να πραγματοποιηθεί. 

 Δημιουργία υλικού που οι χρήστες δεν μπορούν να βρουν παρά μόνο σε μία 

εκδήλωση, και δεν μπορεί να αναπαραχθεί. 

 

 

4.6 Τα πιο διαδεδομένα social media στην Αμερική 

 

Παρακάτω δίνεται η λίστα των 5 πιο διαδεδομένων κοινωνικών δικτύων που 

χρησιμοποιούνται από ΜΚΟ στην Αμερική
47

:  
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 Qualman, E., 2009, Socialnomics, How social media transforms the way we live and do business, 
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 Facebook: Είναι το πιο γνωστό κοινωνικό δίκτυο με 74.0% των ΜΚΟ να το 

χρησιμοποιούν. Το Facebook οργανώνει τους χρήστες του σύμφωνα με το μέρος 

που ζουν, τα ενδιαφέροντά τους και τον κοινωνικό τους κύκλο. Οι άνθρωποι 

μπορούν να προσθέτουν στο διαδικτυακό τους προσωπικό χώρο νέους χρήστες 

τους οποίους το Facebook ονομάζει «φίλους», και έτσι αυτοί έχουν πρόσβαση 

στις εικόνες του κάθε χρήστη, στις πληροφορίες που αυτός επιλέγει να δώσει.  

 YouTube: Το 46.55 των ΜΚΟ επιλέγει το Youtube ως ένα μέσο που μπορεί να 

μεταδίδει βίντεο. Από το 2005 εκατομμύρια χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει αυτό 

το μέσο για να μοιραστούν ή να δουν βίντεο.  

 Twitter: Είναι το τρίτο πιο διαδεδομένο μέσο στο ίντερνετ μεταξύ των ΜΚΟ (το 

43% το χρησιμοποιεί) και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να μοιράζονται 

πληροφορίες αρκεί αυτές να χωρούν σε 141 χαρακτήρες. Το Twitter, 

δημιουργήθηκε το 2006 και επιτρέπει στον χρήστη να μοιράζεται σκέψεις, 

πληροφορίες, να μοιράζεται συνδέσμους και φωτογραφίες. Είναι περισσότερο 

άμεσο από το Facebοοk και αρκετά πιο απλό. Το 2008 είχε 1.000.000 χρήστες 

ενώ το 2010 είχε 32.000.000 χρήστες.  

 LinkedIn: Είναι ένα μέσο το οποίο κρατά επαγγελματικό χαρακτήρα- είναι ένα 

κοινωνικό δίκτυο που αφορά επαγγελματίες. Οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν 

δουλειά, κοιτώντας τους λογαριασμούς των εταιριών και των οργανώσεων, 

μαθαίνοντας για νέες θέσεις εργασίας.Το 32.9 των ΜΚΟ έχουν έναν ενεργό 

λογαριασμό και το χρησιμοποιούν για να ενημερώνουν για την πρόοδο της 

οργάνωσης. Έχει 170 εταιρείες και πάνω από 40.000.000 χρήστες.  

 MySpace:  Ένα κοινωνικό δίκτυο που χτίστηκε το 2003 και το 26.1% των ΜΚΟ 

χρησιμοποιεί. Το δίκτυο αυτό είχε την ευελιξία να είναι διαδραστικό με τον 

χρήστη αφού κανείς μπορούσε να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό προφίλ στο 

οποίο πέραν των πληροφοριών που έδινε, και των εικόνων, μπορούσε να 

προσθέτει βίντεο, και μουσική κλπ. Το 2006 ήταν το πιο διαδεδομένο μέσο στις 

ΗΠΑ. 

                                                                                                                                                 
WILEY Publications 
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4.7 H μέτρηση συμβολής των social media στους στόχους των ΜΚΟ 

 

 

Στα social media η ανταπόκριση είναι ένα μετρήσιμο στοιχείο, κάτι που διαφοροποιεί και 

τα social media από άλλες μεθόδους. Μπορεί κανείς να μετρήσει πόσοι και ποιοι είδαν 

τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, πότε, ποιες μέρες υπήρχε άνοδος ή πτώση, από 

ποια χώρα και περιοχή, άντρες ή γυναίκες. Με τον τρόπο αυτό, οι ΜΚΟ δύνανται να 

ελέγξουν αν και κατά πόσο η δραστηριοποίησή τους μέσω των social media προωθεί την 

επίτευξη των στόχων τους. 

 

4.7.1 Facebook 

 

Στο Facebook εύκολα μπορεί κανείς να μετρήσει τους «φίλους» μιας ΜΚΟ , δηλαδή 

τους ανθρώπους που επέλεξαν να λαμβάνουν τις πληροφορίες στη προσωπική τους 

σελίδα στο Facebook (followers, friends, subscribers) ή όσους έχουν κάνει εγγραφή στη 

σελίδα της ΜΚΟ στο Facebook. 

 

To Facebook επίσης δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς και αναλυτικά 

στατιστικές μετρήσεις, τα λεγόμενα, “Insights”
48

. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 

 

 Friends of Fans 
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 Kanter, B. & Α. Fine, 2010, The Networked Nonprofit: Connecting with Social Media to Drive Change, 

Jossey-Bass; 1 edition 
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Πρόκειται για τον συνολικό αριθμό των χρηστών που είναι φίλοι με τα άτομα που έχουν 

κάνει Like στη σελίδα της ΜΚΟ. Ο λόγος για τον οποίο τις ενδιαφέρει αυτή η 

πληροφορία είναι γιατί τους επιτρέπει να πάρουν μια εικόνα για το «δυνητικό» κοινό 

τους – αυτό, δηλαδή, που μπορεί να δει κάποια στιγμή το περιεχόμενό τους επειδή 

κάποιος από τους fans το αναδημοσίευσε. 

 

 

 People talking about this 

 

 

 

Περιλαμβάνει τον αριθμό των ατόμων που μοιράστηκαν με κάποιον τρόπο πληροφορίες 

για τη σελίδα των ΜΚΟ κατά το χρονικό διάστημα που αυτές έχουν επιλέξει. Οι 
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αλληλεπιδράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα Likes που μπορεί να έκαναν, δημοσιεύσεις 

στον τοίχο τους, αλληλεπίδραση με τις δικές τους δημοσιεύσεις (like, σχολιασμός ή 

διαμοιρασμός κ.α.). 

 

 

 Συμμετοχή χρηστών 

 

 

 

Εδώ οι ΜΚΟ μπορούν να δουν τον αντίκτυπο που έχουν οι μεμονωμένες δημοσιεύσεις 

στους χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι αλληλεπιδρούν με κάθε μία από αυτές. 

Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον αριθμό των χρηστών που είδαν τη δημοσίευση, 

αυτούς που με κάποιον τρόπο αλληλεπίδρασαν μαζί της (π.χ. την επισκέφτηκαν ή 

άφησαν το σχόλιό τους), αλλά και για όσους την αναδημοσίευσαν. 

 

 

 

Κάνοντας κλικ σε κάθε ένα από αυτά οι ΜΚΟ μπορούν να δουν γραφήματα με 

αναλυτικότερες πληροφορίες. Η τελευταία στήλη “Virality” εμφανίζει το ποσοστό που 
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προκύπτει από τα στοιχεία της τρίτης (Reach) και της πέμπτης (Talking About This) 

στήλης. 

 

 

 Προέλευση των Likes 

 

 

 

Ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται στην υποκατηγορία “Fans” αφορά την 

προέλευση των Likes – το μέσο, δηλαδή το οποίο χρησιμοποίησαν οι χρήστες για να 

γίνουν fans στη σελίδα των ΜΚΟ (π.χ. από τη ροή ειδήσεών τους, από το website τους 

κ.α.). 

 

 

 Τρόποι προσέγγισης 
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Σε περίπτωση που υπάρχει καμπάνια, ιδιαίτερα χρήσιμη για τις ΜΚΟ είναι η 

πληροφορία που εμφανίζεται στην καρτέλα “Reach” και παρουσιάζει τους τρόπους με 

τους οποίους βρήκαν οι χρήστες τη σελίδα. Έτσι οι ΜΚΟ μπορούν για παράδειγμα να 

δουν εάν τελικά η διαφήμιση έπιασε τόπο ή μήπως είναι προτιμότερο να εστιάσουν την 

προσοχή τους σε άλλους τρόπους προσέγγισης του κοινού. 

 

 

 

 Επισκεψιμότητα των tabs 
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Στην καρτέλα “Reach” υπάρχει επίσης ακόμη ένα ενδιαφέρον γράφημα που εμφανίζει 

τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων (pageviews) της σελίδας σε σύγκριση με τους 

μοναδικούς επισκέπτες (unique visitors) που τις πραγματοποίησαν. Εξίσου ενδιαφέρουσα 

είναι και η πληροφορία που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, στο “Total Tab Views”, που 

παρουσιάζει την επισκεψιμότητα ανά ξεχωριστό tab.  

 

 

4.7.2 Google Analytics για το site και το blog 

 

Το Google Analytics παρέχεται δωρεάν και προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά 

με την επισκεψιμότητα μιας σελίδας. Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τον τρόπο 

εμφάνισης διάφορων πληροφοριών: 
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Έτσι, παρέχεται η πληροφόρηση του πώς οι άνθρωποι βρίσκουν τον ιστότοπo, πώς τον 

εξερευνούν και πώς μπορεί ο διαχειριστής να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. 

Με αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να βελτιώσει κανείς την απόδοση επένδυσης του 

ιστότοπου, να αυξήσει τις μετατροπές και να έχει καλύτερα αποτελέσματα
49

.  

 

Στο blog, δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να δει τον αριθμό των ατόμων που διάβασε 

συνολικά τον ιστότοπο, μεμονωμένα συγκεκριμένες αναρτήσεις, αλλά και άλλες 

πληροφορίες, ανά εβδομάδα, μήνα, χρόνο. Στο blogspot, το οποίο είναι συνδεδεμένο με 

το Google, δίνεται η δυνατότητα για πολλές περισσότερες πληροφορίες, όπως 

γεωγραφική τοποθέτηση των αναγνωστών, αλλά και πηγές επισκεψιμότητας. 

4.7.3 Τwitter 
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 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=el&answer=1008065 (Είσοδος στις 22/02/2012) 

http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=el&answer=1008065
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Στο Twitter μπορούν οι ΜΚΟ να δουν τον αριθμό των ατόμων που τους «ακολουθούν» 

(followers), τον αριθμό των ατόμων που ακολουθούν οι ίδιες (Following), αλλά και ποιες 

αναρτήσεις αναπαράχθηκαν από τους άλλους (Retweets). Ακόμα μπορεί κανείς να δει 

και απαντήσεις των χρηστών (mentions με το @ στην αρχή του ονόματος) στις 

αναρτήσεις του. Οι ΜΚΟ μπορούν να παρατηρούν κάθε μήνα πόσα άτομα 

«ακολούθησαν» το λογαριασμό, ενώ υπάρχουν και υπηρεσίες (όπως το TweetReach, 

Klout, Τweetstats, Peerindex) οι οποίες παρακολουθούν τα στατιστικά του λογαριασμού 

και δίνουν αποτελέσματα.
50
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 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  http://www.mediabistro.com/alltwitter/5-twitter-metrics-beyond-

http://www.mediabistro.com/alltwitter/5-twitter-metrics-beyond-follower-count_b4312
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4.7.4Youtube 

 

 

 

Στο  Youtube, μετρώνται οι προβολές (views) σε μηνιαία βάση, αλλά και ο αριθμός των 

εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο κανάλι. Ακόμα μπορεί κάποιος να λογαριάσει και τον 

αριθμό των σχολίων κάτω από κάθε video, τον αριθμό των φορών που μοιράστηκε από 

τους χρήστες στο διαδίκτυο γενικά, αλλά και τη χώρα προέλευσης των θεατών.
51
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 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.reelseo.com/youtube-statistics-competition/ 

http://www.mediabistro.com/alltwitter/5-twitter-metrics-beyond-follower-count_b4312
http://www.reelseo.com/youtube-statistics-competition/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ερευνητική μεθοδολογία 
 

5.1 Στόχοι έρευνας 

 

Η ομάδα στόχος που μελετά η παρούσα εργασία είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

της Θεσσαλονίκης.  Ο στόχος ήταν να διαπιστωθεί πόσο και πώς χρησιμοποιούν οι 

Οργανώσεις τις εφαρμογές των social media, αλλά και να ελέγξουμε ειδικότερα θέματα, 

όπως το πόσο τελικά σημαντική είναι για αυτούς μία εφαρμογή, και πόσο την 

χρησιμοποιούν. 

 

 Παραπάνω δόθηκαν οι λόγοι που οι Οργανώσεις χρησιμοποιούν τα social media, αλλά 

και τα αποτελέσματα της χρήσης τους. Με την έρευνα θα διαπιστωθεί αν αυτοί οι λόγοι 

ισχύουν και για τις ελληνικές οργανώσεις της έρευνας, και κατά πόσο τους είναι 

χρήσιμα, αν αναγνωρίζουν τη σημαντικότητά τους και πόσο συχνή είναι η χρήση τους. 

 

Tα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε 45 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Θεσσαλονίκης. 

Δόθηκαν στους ερωτώμενους 3 τρόποι συμπλήρωσής του:  

1) τηλεφωνικά 

2) προσωπική συνέντευξη 

3) μέσω διαδικτύου. 

 

 

 

Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι που τίθενται με σκοπό να μας οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα για την επίτευξη του κύριου στόχου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι: 

 1)Η χρήση των social media από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 2)Οι λόγοι χρήσης των social media, 

 3)H σημαντικότητα και η συχνότητα χρήσης, 

 4) Η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού για την χρήση των social media, 

 5)Η πρόθεση εκπαίδευσης πάνω στα social media. 
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Ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό  να διαπιστωθεί ποια social media γνώριζαν οι υπεύθυνοι 

των ΜΚΟ που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, αλλά και να δούμε τους λόγους που τους 

οδήγησαν να απαντήσουν σε αυτό. Οι λόγοι ήταν διαφορετικοί και εξέταζαν 

διαφορετικές πτυχές της φιλοσοφίας τους. 

 

 Έτσι, δόθηκαν συγκεκριμένοι λόγοι χρήσης που βασίστηκαν στη ξένη βιβλιογραφία, 

από τις απαντήσεις των ΜΚΟ στο εξωτερικό, εφόσον στην Ελλάδα δεν έχει 

πραγματοποιηθεί τέτοια έρευνα. Δόθηκε και η επιλογή να γραφεί κάτι άλλο πέρα από τις 

προτεινόμενες απαντήσεις, όμως οι ερωτώμενοι δεν ανέφεραν κάτι διαφορετικό. 

  

Παρακάτω εξετάσαμε το πόσο συχνά οι οργανώσεις που πήραν μέρος στην έρευνα 

χρησιμοποιούν τα 5 πιο δημοφιλή social media για τις επιμέρους ανάγκες εξετάζοντας 

μία μία τις ανάγκες με το μέσο (π.χ. το Facebook για κάθε μία από τις 6 ανάγκες- 

ενημέρωση, ανακοίνωση δράσεων, συγκέντρωση χρημάτων κ.ο.κ) και ταυτόχρονα πόσο 

σημαντικά τα θεωρούν για τις ανάγκες αυτές. 

 

Ακόμα, θέλαμε να εξετάσουμε αν τη διαχείριση των social media την έχει αναλάβει 

συγκεκριμένο άτομο ή είναι υπόθεση όλου του προσωπικού και έπειτα το ενδιαφέρον 

τους για περαιτέρω εκπαίδευση βάζοντας ως παράγοντες τόσο το χρόνο όσο και τους 

πόρους που θα έπρεπε να δαπανηθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Δειγματοληψία 

 

Στην έρευνα πήραν μέρος 30 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, που 
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έχουν ως αντικείμενο διάφορες θεματικές όπως το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, ο 

δημιουργικός ελεύθερος χρόνος, ο πολιτισμός, οι νέοι, το παιδί, τα άτομα με αναπηρία, 

οι μετανάστες, η πολιτιστική κληρονομιά, η Ευρώπη. 

 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τον ερευνητή να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο όσοι 

ασχολούνται με τα social media ή σε αντίθετη περίπτωση όσοι έχουν σχέση με το 

κομμάτι του διαδικτύου και της προβολής της ΜΚΟ. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 11 ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε τρεις 

(3) θεματικές ενότητες: 

1) Τη χρήση των social media στην ΜΚΟ που εργάζεται ο κάθε υπεύθυνος 

2) Σημαντικότητα και συχνότητα χρήσης 

3) Εκπαίδευση στον τομέα των social media 

 

 

5.3 Καθορισμός του περιεχομένου των ερωτήσεων 

 

Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν 2 τύποι ερωτήσεων: (1) κλειστές ερωτήσεις ή 

ερωτήσεις με καθορισμένες απαντήσεις και (2) ερωτήσεις με διαβαθμισμένες σε κλίμακα 

απαντήσεις. 

Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της παρούσης έρευνας, είναι 

δομημένο σε πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 11 ερωτήσεις.   

Οι ερωτήσεις ήταν (α) Διπλής επιλογής (dichotomous), στην οποία καλείται το 

υποκείμενο να απαντήσει μεταξύ δύο επιλογών, συνήθως με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, (β) Πολλαπλής 

επιλογής (multiple choice), στην οποία ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

μεταξύ πολλών επιλογών, και (γ) Κλίμακας σπουδαιότητας (Importance scale), η οποία 

αποτελείται συνήθως από πέντε σημεία, από τα οποία καλείται να επιλέξει ο ερωτώμενος 

ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητας που αποδίδει στην ερώτηση.  

 

Όλοι οι παραπάνω τύποι ερωτήσεων παρέχουν τη δυνατότητα στα υποκείμενα της 

έρευνας να απαντήσουν απλά με ένα κλικ, καθιστώντας το απλό στη συμπλήρωση και 

εξοικονομώντας χρόνο για τους συμμετέχοντες.   
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Το λογισμικό πρόγραμμα Google Docs, στο οποίο είχε αναρτηθεί το ερωτηματολόγιο, 

παρείχε τη δυνατότητα χορήγησης στατιστικών ευρημάτων για κάθε μία από τις 11 

ερωτήσεις. 

5.4 Συλλογή δεδομένων 

Η εν λόγω έρευνα, βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της στην πρωτογενή έρευνα, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω ποσοτικής έρευνας, όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες.  

Δεδομένου ότι δεν έχει διεξαχθεί κάποια αντίστοιχη έρευνα στον Ελλαδικό χώρο, 

προκύπτει η ανάγκη για συλλογή νέων δεδομένων, τα οποία θα συλλεχθούν μέσω 

πρωτογενούς έρευνας. Tα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε 45 Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν στους ερωτώμενους 3 τρόποι συμπλήρωσής 

του: 1)τηλεφωνικά, 2)προσωπική συνέντευξη, 3)μέσω διαδικτύου. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως όλες οι ΜΚΟ που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

επέλεξαν την ηλεκτρονική μορφή, και κανένας τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

δια ζώσης, με προσωπική συνέντευξη. 

 

5.5 Προβλήματα και προκλήσεις 

 

Επιλέχθηκαν 45 ΜΚΟ που έχουν ιδιαίτερη επαφή με το διαδίκτυο. Από αυτές, μόνο 30 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Επιπρόσθετα, υπήρξε αρκετά μεγάλη δυσκολία στην 

επικοινωνία με τους υπεύθυνους των ΜΚΟ, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των 

υπευθύνων χρειάστηκε τηλεφωνική υπενθύμιση πάνω από δύο φορές. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Έρευνα 
 

6.1 Στοιχεία δείγματος 

 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 30 άτομα ως εκπρόσωποι διαφόρων Μη 

Κερδοσκοπικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

πέντε ομάδες ερωτήσεων αναφορικά με την χρήση και τη χρησιμότητα των social media 

στις ΜΚΟ. Λόγω της φύσης της έρευνας στα προσωπικά χαρακτηριστικά των 
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ερωτηθέντων αφιερώθηκαν μόνο δύο ερωτήσεις, σχετικά με το αν γνωρίζουν κάποιες 

μορφές social media και το αν τα χρησιμοποιούν στην προσωπική τους ζωής.  

 

 

Διάγραμμα 1: «Δημοφιλή social media» 

 

Από την ανάλυση των απαντήσεων αναφορικά με το ποιά social media γνωρίζουν οι 

ερωτηθέντες, η oποία σχηματικά παρουσιάζεται παραπάνω στο Διάγραμμα 1, προκύπτει 

πως όλοι γνωρίζουν το Facebook ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν τα Youtube (96.67%), 

Twitter (90%), Blogs (90%) και Wikipedia (90%). Ευρέως γνωστά είναι επίσης και τα 

Linkedin (76,67%), Vimeo (63,33%) και Flickr (63,33%), ενώ λιγότερο δημοφιλές και 

γνωστό είναι το RSS το οποίο είναι γνωστό μόνο σε 13 άτομα από τους ερωτηθέντες 

(43,33%).  

 

Σχετικά με τη χρήση των social media στη προσωπική ζωή των ερωτηθέντων 

(Διάγραμμα 2), συνολικά 26 άτομα απάντησαν πως χρησιμοποιούν τα social media 

(87%), ενώ 4 άτομα απάντησαν «όχι» αντιπροσωπεύοντας το 13% του δείγματος.  

 

Τα ποσοστά αυτά φαίνεται να συνάδουν με τα αποτελέσματα επίσημων ερευνών στις 

οποίες αναφέρονται πως τα ποσοστά των ελλήνων οι οποίοι χρησιμοποιούν τα social 

media παρουσιάζουν συνεχώς αυξητικές τάσεις, με την πρωτιά να έχει το Youtube και να 

ακολουθεί το Facebook, ενώ μικρή απήχηση στο κοινό φαίνεται να έχουν τα υπόλοιπα 
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μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως RSS, Twitter κλπ (Παρατηρητήριο για την κοινωνία 

της πληροφορίας, 2011).  

 
 

  
 

Διάγραμμα 1: «Προσωπική χρήση των social media» 

 

 

6. 2 Τα social media στις ΜΚΟ 

 

 

Αρχικά, η έρευνα εξετάζει ποιές εφαρμογές ή μέσα από το σύνολο των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης επιλέγουν να χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης. Από την 

ανάλυση των δεδομένων (Διάγραμμα 3) προέκυψε πως όλες οι ΜΚΟ χρησιμοποιούν το 

Facebook ενώ παράλληλα ένα ποσοστό της τάξης του 50% χρησιμοποιούν το Youtube 

και το 40% τα Blogs. Πιθανότερος λόγος είναι η ευκολία χρήσης του Facebook, και το 

γεγονός πως στο Facebook μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για να καλύψουν 

όλους τους τρόπους προβολής- ανάρτηση πληροφοριών, εύκολη κοινωνικοποίηση, 

ανάρτηση βίντεο και εικόνων, σε ένα social media, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα. 

Λιγότερο δημοφιλή φαίνεται πως είναι τα υπόλοιπα social media με το Twitter να 

χρησιμοποιείται σε ποσοστό 33%, το Vimeo και το Flickr σε ποσοστό 17% αντίστοιχα 

ενώ μόλις το 3% των ΜΚΟ επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα RSS, Wikipedia και 

Linkedin.  . 
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Διάγραμμα 3: «Η χρήση των social media στις ΜΚΟ» 

 

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον εστιάζεται στους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τις ΜΚΟ να 

προχωρήσουν στη χρήση των social media. Στo παρακάτω διάγραμμα (4.1) 

παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι ΜΚΟ επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα social 

media, με ταυτόχρονη ανάλυση του κατά πόσο συμφωνούν ή όχι με τον αντίστοιχο λόγο 

οι ερωτώμενοι. 
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Διάγραμμα 4.1: «Οι λόγοι χρήσης των social media από τις ΜΚΟ» 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω ερωτήσεων προκύπτει ο συγκεντρωτικός Πίνακας 

«Πίνακας 1» στον οποίο παρουσιάζεται κατά πόσο οι ΜΚΟ συμφωνούν ή όχι με τους 

λόγους χρήσης των social media. Στον Πίνακα 1, οι δυνατές απαντήσεις «Συμφωνώ 

Απόλυτα» και «Συμφωνώ» έχουν συμπιεστεί σε μία κατηγορία «Συμφωνώ». Ομοίως, οι 

δυνατές απαντήσεις «Διαφωνώ Απόλυτα» και «Διαφωνώ» έχουν συμπιεστεί στη 

κατηγορία «Διαφωνώ» και η κατηγορία «Ουδέτερα» παρέμεινε ως είχε. Από τα 

παραπάνω δεδομένα προκύπτει το Διάγραμμα 4.2. 
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Πίνακας 1: Λόγοι χρήσης ΜΚΟ με συμπιεσμένες κατηγορίες άποψης 

 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει πως όλες οι ΜΚΟ συμφωνούν πως 

επέλεξαν να κάνουν χρήση των social media προκειμένου να προβάλουν τη ΜΚΟ στο 

ευρύ διαδικτυακό κοινό (100%). Πολύ σημαντικοί λόγοι υιοθέτησης των social media 

από τους ΜΚΟ αποτελούν επίσης: η ενημέρωση του κοινού (με ποσοστό συμφωνίας 

96.67%), η προσέγγιση νέων υποστηρικτών (με ποσοστό συμφωνίας 86.67%) και η 

επαφή με τους υποστηρικτές (με ποσοστό συμφωνίας 83.33%). Επίσης, το 80% των 

ερωτηθέντων συμφωνούν πως ως κίνητρο για τη χρήση των social media αποτελεί η 

πεποίθηση που έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμός πως η χρήση των social 

media είναι απαραίτητο εργαλείο στη διοίκηση των σύγχρονων οργανισμών, ενώ 

χαμηλότερα στη λίστα βρίσκονται η διεθνοποίηση των δράσεων των ΜΚΟ και η 

βελτίωση του επαγγελματισμού. Αξιοσημείωτο είναι πως το 40% των ερωτηθέντων 

υποστηρίζουν πως κίνητρο για την χρήση των social media δεν αποτέλεσε η 

συγκέντρωση χρημάτων. Στην ίδια ερώτηση το 30% κρατάει ουδέτερη στάση και μόνο 9 

ΜΚΟ συμφωνούν πως ένας ακόμα λόγος χρήσης των social media είναι και η 

συγκέντρωση χρημάτων.  

 Λόγοι χρήσης  Συμφωνώ Ουδέτερα Διαφωνώ 

Προβολή της ΜΚΟ 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ενημέρωση κοινού 29 96.67% 1 3.33% 0 0.00% 

Προσέγγιση νέων υποστηρικτών 26 86.67% 2 6.67% 2 6.67% 

Επαφή με τους υποστηρικτές  25 83.33% 3 10.00% 2 6.67% 

Είναι απαραίτητο 24 80.00% 3 10.00% 3 10.00% 

Διεθνοποίηση των δράσεων  23 76.67% 5 16.67% 2 6.67% 
Πολλές άλλες ΜΚΟ τα χρησιμοποιούν 21 70.00% 5 16.67% 4 13.33% 

Βελτίωση επαγγελματισμού 17 56.67% 7 23.33% 6 20.00% 

Συγκέντρωση χρημάτων 9 30.00% 9 30.00% 12 40.00% 
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Διάγραμμα 4.2: «Οι λόγοι χρήσης των social media από τις ΜΚΟ με συμπιεσμένες κατηγορίες 

άποψης» 

 

 

Μια άλλη στρατηγική που φαίνεται πως ακολουθείται από τις ΜΚΟ είναι η ανάθεση σε 

συγκεκριμένο άτομο των σχετικών με τα social media εργασιών (το 60% απαντά θετικά). 

Η στρατηγική αυτή φαίνεται πως ακολουθείται σε πολλές των περιπτώσεων αφού στο 

66,67% των υπό εξέταση ΜΚΟ υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άτομο που ασχολείται με 

την αξιοποίηση των social media (Πίνακας 3). Κάνοντας crosstabs των απαντήσεων 

σχετικά με την ύπαρξη εσωτερικού διαχειριστή και τη διάθεση για απασχόληση 

εξωτερικού συνεργάτη, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως από τις ΜΚΟ στις οποίες 

απασχολείται κάποιο άτομο με τις εφαρμογές το μεγαλύτερο ποσοστό δεν δείχνει 

ενδιαφέρον για εξωτερικό συνεργάτη με ικανότητες να διαχειρίζεται τέτοια θέματα 

(70%).  

 

Παρατηρούμε επίσης πως από τις 10 ΜΚΟ (33,33%) που δεν απασχολούν κάποιο 

συγκεκριμένο άτομο εσωτερικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε για την ανάθεση της 

εργασίας σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη (70%). Αυτό το γεγονός φανερώνει πως η 

επιλογή να μην απασχολείται συγκεκριμένο άτομο αποτελεί συγκεκριμένη στρατηγική 
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για αυτές τις ΜΚΟ, απλά είναι αντίθετη αυτών που επιλέγουν να αναθέτουν τις εργασίες 

αυτές σε συγκεκριμένο πρόσωπο. 

 

 

Ασχολείται συγκεκριμένο άτομο 

Ενδιαφέρον για εξωτερικό 

συνεργάτη  

Ναι Όχι 

Ναι 66.67% 30% 70% 

Όχι 33.33% 30% 70% 

 

Πίνακας 2: Χρήστες social media στις ΜΚΟ 

 
 

 

 

6.3  Η συχνότητα χρήσης των social media στις ΜΚΟ 

 

Ένας από τους παράγοντες ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης σχετικά με το 

πόσο σημαντικά είναι τα social media για τις ΜΚΟ είναι η συχνότητα χρήσης των μέσων 

αυτών για τους διάφορους σκοπούς που θέτει η ΜΚΟ. Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε 

η συχνότητα χρήσης των Facebook, Twitter, RSS, Blog και YouTube για ανακοινώσεις 

δράσεων, συγκέντρωση χρημάτων, ενημέρωση, παρουσίαση υλικού, αναζήτηση 

εθελοντών και επικοινωνία και τα συνοπτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.  

 

6.3.1 Αναζήτηση εθελοντών 

 

Από την ανάλυση, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5.1, προκύπτει πως το 66% των 

ΜΚΟ δεν χρησιμοποιεί ποτέ κάποιο από τα social media για την αναζήτηση εθελοντών, 

ενώ από τις ΜΚΟ που επιλέγουν τα μέσα αυτά για την αναζήτηση εθελοντών το κάνουν 

μια φορά το μήνα και συχνότερα. Εξ’ αυτών οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το 

Facebook (46.51%) και ακολουθούν τα Blog (25.58%), Twitter (18.60%) (Διάγραμμα 

5.2). Όμως όπως έχει αποδειχθεί από ΜΚΟ του εξωτερικού, τα social media είναι πολύ 

χρήσιμα για την αναζήτηση εθελοντών- γιατί όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όσοι 

ενδιαφέρονται για τη δράση της ΜΚΟ είναι εν δυνάμει και εθελοντές. 
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Διάγραμμα 5.1. «Χρήση για αναζήτηση εθελοντών» Διάγραμμα 5.2. «Προτιμώμενο μέσο για αναζήτηση 

εθελοντών χρήση περισσότερων από μια φορά το 

μήνα» 

 

6.3.2 Ανακοίνωση δράσεων 

 

Από την ανάλυση (Διάγραμμα 5.3) προκύπτει πως το 52% των ΜΚΟ δεν χρησιμοποιεί 

ποτέ κάποιο από τα social media για την ανακοίνωση δράσεων, ενώ από τις ΜΚΟ που 

επιλέγουν τα μέσα αυτά για την ανακοίνωση των δράσεων τους το 10% τα χρησιμοποιεί 

μα φορά το μήνα, το 13,33% μια φορά την εβδομάδα και το 16% καθημερνά. το κάνουν 

μια φορά το μήνα και συχνότερα. Εξ’ αυτών οι περισσότεροι χρησιμοποιούν 

περισσότερες από μια φορά το μήνα το Facebook (46.67%), Blog (21.67%), Twitter 

(16.67%) και YouTube (13.33%), όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5.4. Είναι 

αξιοσημείωτο πάντως, πως ενώ οι περισσότερες αναγνωρίζουν (διάγραμμα 4.1) πως τα 

social media είναι ιδανικά για την ενημέρωση του κοινού, δεν ανακοινώνουν τις δράσεις 

τους στο Facebook που όλες χρησιμοποιούν. 
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Διάγραμμα 5.3. «Χρήση για ανακοίνωση δράσεων» Διάγραμμα 5.4. «Προτιμώμενο μέσο για ανακοίνωση 

δράσεων χρήση περισσότερων από μια φορά το 

μήνα» 

 

 

6.3.3 Ενημέρωση 

 

Από την ανάλυση, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5.5, προκύπτει πως το 56.67% 

των ΜΚΟ δεν χρησιμοποιεί ποτέ κάποιο από τα social media για ενημέρωση, ενώ 

αντίθετα το 27.33% των ΜΚΟ χρησιμοποιούν τα social media για ενημέρωση 

καθημερινά. Από αυτούς που επιλέγουν να ενημερωθούν συχνότερα από μια φορά το 

μήνα (Διάγραμμα 5.6) οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Facebook (45%), Blog (20%), 

Twitter (16.67%) και YouTube (16.67%), ενδεχομένως γιατί είναι περισσότερο άμεσο. 

 

  

Διάγραμμα 5.5. «Χρήση για ενημέρωση» Διάγραμμα 5.6. «Προτιμώμενο μέσο για ενημέρωση 

χρήση περισσότερων από μια φορά το μήνα» 

 

 

6.3.4 Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους 

 

Από την ανάλυση (Διάγραμμα 5.7) προκύπτει πως το 64.67% των ΜΚΟ δεν 

χρησιμοποιεί ποτέ κάποιο από τα social media για επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, 

ενώ αντίθετα το 13.33% των ΜΚΟ χρησιμοποιούν τα social media για επικοινωνία με 

τους ενδιαφερόμενους μια φορά την εβδομάδα και το 14% καθημερινά. Από αυτούς που 

επιλέγουν τα social media για επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους συχνότερα από μια 

φορά το μήνα (Διάγραμμα 5.8) οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Facebook (50%), Blog 
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(22%) και  Twitter (18%).  Όμως όπως έχει αποδειχθεί από ΜΚΟ του εξωτερικού, τα 

social media θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαιρετικό εργαλείο για την εύρεση νέων 

ενδιαφερομένων, κάτι που όπως φαίνεται οι ΜΚΟ δεν το προτιμούν, ή ενδεχομένως δεν 

γνωρίζουν την δυναμική του. 

 

 

  

Διάγραμμα 5.7. «Χρήση για επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους» 

Διάγραμμα 5.8. «Προτιμώμενο μέσο για επικοινωνία  

χρήση περισσότερων από μια φορά το μήνα» 

 

 

6.3.5 Παρουσίαση υλικού 

 

Από την ανάλυση, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5.9, προκύπτει πως το 51.33% 

των ΜΚΟ δεν χρησιμοποιεί ποτέ κάποιο από τα social media για την παρουσίαση του 

υλικού της, ενώ αντίθετα το 14% των ΜΚΟ χρησιμοποιούν τα social media για 

παρουσίαση υλικού μια φορά το μήνα, το 14.67% μια φορά την εβδομάδα και το 12.67% 

καθημερινά. Από αυτούς που επιλέγουν τα social media για παρουσίαση υλικού 

συχνότερα από μια φορά το μήνα οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Facebook (41.94%), 

Blog (20.97%), YouTube (19.35%) και  Twitter (16.13%) (Διάγραμμα 5.10).  
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Διάγραμμα 5.9. «Χρήση για παρουσίαση υλικού» Διάγραμμα 5.10. «Προτιμώμενο μέσο για 

παρουσίαση υλικού χρήση περισσότερων από μια 

φορά το μήνα» 

 

 

6.3.6 Συγκέντρωση χρημάτων 

 

Από την ανάλυση (Διάγραμμα 5.11) προκύπτει πως το 83.33% των ΜΚΟ δεν 

χρησιμοποιεί ποτέ κάποιο από τα social media για συγκέντρωση χρημάτων, ενώ μόλις το 

7.33% τα χρησιμοποιεί για το λόγο αυτό κάθε δύο μήνες, το 6.67% μια φορά το μήνα. 

Αυτό δείχνει τη σημαντική διαφορά με τις ΜΚΟ του εξωτερικού όπου χρησιμοποιούν 

κατά κόρον τα Social Media για αυτόν το σκοπό. Από τις ΜΚΟ που χρησιμοποιούν τα 

social media για συγκέντρωση χρημάτων (Διάγραμμα 5.12) οι περισσότεροι 

χρησιμοποιούν Blog (42.86%), Facebook (35.71%) και  Twitter (21.43%).  

 

  

Διάγραμμα 5.11. «Χρήση για συγκέντρωση 

χρημάτων» 

Διάγραμμα 5.12. «Προτιμώμενο μέσο για 

συγκέντρωση χρημάτων χρήση περισσότερων από 

μια φορά το μήνα» 
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Μέσο Ποτέ Κάθε 2 μήνες Μία φορά το 

μήνα 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

Καθημερινά 

Αναζήτηση εθελοντών 

Facebook 5 16.67% 5 16.67% 5 16.67% 5 16.67% 10 33.33% 

Twitter 21 70.00% 1 3.33% 1 3.33% 3 10.00% 4 13.33% 

RSS 29 96.67% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 

Blog 18 60.00% 1 3.33% 5 16.67% 5 16.67% 1 3.33% 

Youtube 26 86.67% 1 3.33% 3 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 

           

Ανακοινώσεις δράσεων 

Facebook 0 0.00% 2 6.67% 4 13.33% 11 36.67% 13 43.33% 

Twitter 19 63.33% 1 3.33% 1 3.33% 3 10.00% 6 20.00% 

RSS 29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

Blog 16 53.33% 1 3.33% 4 13.33% 6 20.00% 3 10.00% 

Youtube 14 46.67% 8 26.67% 7 23.33% 0 0.00% 1 3.33% 

Ενημέρωση 

Facebook 2 6.67% 1 3.33% 0 0.00% 4 13.33% 23 76.67% 

Twitter 19 63.33% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 10 33.33% 

RSS 29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

Blog 17 56.67% 1 3.33% 2 6.67% 6 20.00% 4 13.33% 

Youtube 18 60.00% 2 6.67% 6 20.00% 1 3.33% 3 10.00% 

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους 

Facebook 4 13.33% 1 3.33% 0 0.00% 12 40.00% 13 43.33% 

Twitter 20 66.67% 1 3.33% 1 3.33% 4 13.33% 4 13.33% 

RSS 29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

Blog 19 63.33% 0 0.00% 4 13.33% 4 13.33% 3 10.00% 

Youtube 25 83.33% 1 3.33% 4 13.33% 0 0.00% 0 0.00% 

Παρουσίαση υλικού 

Facebook 1 3.33% 3 10.00% 4 13.33% 11 36.67% 11 36.67% 

Twitter 19 63.33% 1 3.33% 2 6.67% 5 16.67% 3 10.00% 

RSS 29 96.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

Blog 16 53.33% 1 3.33% 4 13.33% 6 20.00% 3 10.00% 

Youtube 12 40.00% 6 20.00% 1

1 

36.67% 0 0.00% 1 3.33% 

Συγκέντρωση χρημάτων 

Facebook 21 70.00% 4 13.33% 3 10.00% 0 0.00% 2 6.67% 

Twitter 25 83.33% 2 6.67% 2 6.67% 0 0.00% 1 3.33% 

RSS 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Blog 22 73.33% 2 6.67% 5 16.67% 1 3.33% 0 0.00% 

Youtube 27 90.00% 3 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 

Πίνακας 3: Συχνότητα χρήσης μέσων (ταξινόμηση κατά σκοπό χρήσης)  
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Επίσης, με τα δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας μπορούμε να μελετήσουμε κάθε 

ένα μέσο χωριστά αναφορικά με την χρήση και τη συχνότητα χρήσης για την οποία 

επιλέγεται. Στο παρόν τμήμα θα παρουσιάσουμε τη συχνότητα χρήσης των για 

ανακοινώσεις δράσεων, συγκέντρωση χρημάτων, ενημέρωση, παρουσίαση υλικού, 

αναζήτηση εθελοντών και επικοινωνία στο Facebook, Twitter, RSS, Blog και YouTube. 

 

 Facebook 

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του Facebook για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στα διάγραμμα F.1 και στον πίνακα 5.1. 

Εδώ παρατηρούμε από τις ΜΚΟ που χρησιμοποιούν το Facebook για ανακοινώσεις 

δράσεων το 43.33% το κάνει καθημερινά και αντίστοιχα από αυτές που το επιλέγουν για 

ενημέρωση καθημερινή χρήση κάνει το 76.67%. Επίσης, από τις ΜΚΟ που 

χρησιμοποιούν το Facebook για επικοινωνία με ενδιαφερόμενους το 43.33% το κάνει 

καθημερινά και το 40% μια φορά την εβδομάδα. Αξιοσημείωτο είναι πως από τους 

χρήστες του Facebook το 70% δεν επιλέγει ποτέ αυτό το μέσο για συγκέντρωση 

χρημάτων.  

 

 
Διάγραμμα F.1: «Συχνότητα χρήσης Faceboook για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 
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Facebook      
  Ποτέ Κάθε 2 μήνες Μία φορά το 

μήνα 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

Καθημερινά 

Ανακοινώσεις δράσεων 0.00% 6.67% 13.33% 36.67% 43.33% 

Συγκέντρωση χρημάτων 70.00% 13.33% 10.00% 0.00% 6.67% 

Ενημέρωση 6.67% 3.33% 0.00% 13.33% 76.67% 

Παρουσίαση υλικού 3.33% 10.00% 13.33% 36.67% 36.67% 

Αναζήτηση εθελοντών 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 33.33% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 

13.33% 3.33% 0.00% 40.00% 43.33% 

 

Πίνακας 5.1: Συχνότητα χρήσης Facebook  

 

 

 

 Twitter  

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του Twitter για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στo διάγραμμα T.1 και στον πίνακα 5.2. 

Από την ανάλυση προκύπτει πως το 33.33% των ΜΚΟ χρησιμοποιούν καθημερινά το 

Twitter για ενημέρωση 33.33% και το 20% ανακοινώνει καθημερινά τις δράσεις του. 

Παρατηρούμε επίσης πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΚΟ δεν χρησιμοποιούν το 

Twitter ποτέ για ανακοινώσεις δράσεων (63.33%), για ενημέρωση (63.33%), για 

παρουσίαση υλικού (63.33%), για επικοινωνία με ενδιαφερόμενους (66.67%), για 

αναζήτηση εθελοντών (70%) και για συγκέντρωση χρημάτων (83.33%). 
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Διάγραμμα Τ.1: «Συχνότητα χρήσης Twitter για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

Twitter      
  Ποτέ Κάθε 2 μήνες Μία φορά το 

μήνα 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

Καθημερινά 

Ανακοινώσεις δράσεων 63.33% 3.33% 3.33% 10.00% 20.00% 

Συγκέντρωση χρημάτων 83.33% 6.67% 6.67% 0.00% 3.33% 

Ενημέρωση 63.33% 3.33% 0.00% 0.00% 33.33% 

Παρουσίαση υλικού 63.33% 3.33% 6.67% 16.67% 10.00% 

Αναζήτηση εθελοντών 70.00% 3.33% 3.33% 10.00% 13.33% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
66.67% 3.33% 3.33% 13.33% 13.33% 

 

Πίνακας 5.1: Συχνότητα χρήσης Twitter 

 

 RSS  

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του RSS για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στo διάγραμμα R.1 και στον πίνακα 5.3. 

Εδώ παρατηρούμε πως ελάχιστο ποσοστό των ΜΚΟ χρησιμοποιούν το RSS καθημερινά 

για ανακοινώσεις δράσεων (3.33%), για ενημέρωση (3.33%), για παρουσίαση υλικού 
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(3.33%) και για επικοινωνία με ενδιαφερόμενους (3.33%), και καμία για αναζήτηση 

εθελοντών (0%) και για συγκέντρωση χρημάτων (0%). Αντίθετα εδώ παρατηρούμε πως 

για τις αντίστοιχες δράσεις το RSS δεν χρησιμοποιείται ποτέ από το μεγαλύτερο ποσοστό 

των υπό εξέταση ΜΚΟ, το 100% των ερωτηθέντων να απαντά πως δεν χρησιμοποίησε 

ποτέ το RSS για συγκέντρωση χρημάτων. 

 

 
 

Διάγραμμα R1: «Συχνότητα χρήσης RSS για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

 

RSS      
  Ποτέ Κάθε 2 μήνες Μία φορά το 

μήνα 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

Καθημερινά 

Ανακοινώσεις δράσεων 96.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 

Συγκέντρωση χρημάτων 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Ενημέρωση 96.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 

Παρουσίαση υλικού 96.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 

Αναζήτηση εθελοντών 96.67% 0.00% 3.33% 0.00% 0.00% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
96.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 

 

Πίνακας 5.3: Συχνότητα χρήσης RSS 
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 Blog 

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του Blog για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στo διάγραμμα B.1 και στον πίνακα 5.4. 

Στην περίπτωση της χρήσης Blog η ανάλυση φανερώνει πως το 53.33% των ΜΚΟ δεν το 

χρησιμοποιούν για ανακοινώσεις δράσεων, ενώ το 20% των ΜΚΟ το χρησιμοποιούν μια 

φορά την εβδομάδα. Αντίστοιχα, περίπου τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν για την 

παρουσίαση υλικού και την ενημέρωση. Σχετικά με την αναζήτηση εθελοντών η 

ανάλυση έδειξε πως το 16.67% των ΜΚΟ αναζητούν εθελοντές μέσω blog μια φορά το 

μήνα και ένα ποσοστό επίσης της τάξης του 16.67% μια φορά την εβδομάδα. 

 

 
 

Διάγραμμα B1: «Συχνότητα χρήσης Blog για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

 

 

 

Blog      
  Ποτέ Κάθε 2 μήνες Μία φορά το 

μήνα 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

Καθημερινά 

Ανακοινώσεις δράσεων 53.33% 3.33% 13.33% 20.00% 10.00% 

Συγκέντρωση χρημάτων 73.33% 6.67% 16.67% 3.33% 0.00% 

Ενημέρωση 56.67% 3.33% 6.67% 20.00% 13.33% 

Παρουσίαση υλικού 53.33% 3.33% 13.33% 20.00% 10.00% 
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Αναζήτηση εθελοντών 60.00% 3.33% 16.67% 16.67% 3.33% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
63.33% 0.00% 13.33% 13.33% 10.00% 

 

Πίνακας 5.4: Συχνότητα χρήσης Blog 

 

 

 YouTube 

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του YouTube για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στo διάγραμμα Y.1 και στον πίνακα 5.5. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση δείχνει πως το YouTube χρησιμοποιείται ως 

μέσο για ανακοίνωση δράσεων από το 26.67% των ΜΚΟ κάθε δύο μήνες και από το 

23.33% των ΜΚΟ μια φορά το μήνα. Επίσης, χρησιμοποιείται ως μέσο παρουσίασης 

υλικού από το 36.67% μια φορά το μήνα και από το 20.00% κάθε δύο μήνες. Ακόμα, από 

τους χρήστες του YouTube το 90% δεν επιλέγει ποτέ αυτό το μέσο για συγκέντρωση 

χρημάτων. 

 

 
  

Διάγραμμα Y.1: «Συχνότητα χρήσης YouTube για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 
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YouTube      
  Ποτέ Κάθε 2 μήνες Μία φορά το 

μήνα 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

Καθημερινά 

Ανακοινώσεις δράσεων 46.67% 26.67% 23.33% 0.00% 3.33% 

Συγκέντρωση χρημάτων 90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Ενημέρωση 60.00% 6.67% 20.00% 3.33% 10.00% 

Παρουσίαση υλικού 40.00% 20.00% 36.67% 0.00% 3.33% 

Αναζήτηση εθελοντών 86.67% 3.33% 10.00% 0.00% 0.00% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
83.33% 3.33% 13.33% 0.00% 0.00% 

 

Πίνακας 5.4: Συχνότητα χρήσης YouTube 

 

 

 

6.4  Η σημασία χρήσης των social media για τις ΜΚΟ 

 

 

Από την ανάλυση των πέντε μέσων social media που έγινε στην παρούσα έρευνα 

(Facebook, Twitter, Blog, RSS και YouTube) εκτός από τη συχνότητα χρήσης των 

μέσων αυτών για τους σκοπούς των ΜΚΟ προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες 

αναφορικά με την σημασία που έχουν τα μέσα αυτά για την επίτευξη των συγκεκριμένων 

σκοπών και στρατηγικών των οργανισμών. Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε 

την ανάλυση ανά χρησιμοποιούμενο μέσο. 

 

6.4.1.Facebook 

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του Facebook για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στο διάγραμμα F.1.1 και στον πίνακα 6.1. 

Εδώ παρατηρούμε πως το 30% των ΜΚΟ θεωρούν πως το Facebook είναι πολύ 

σημαντικό για την παρουσίαση του υλικού τους και το υπόλοιπο 60% το χαρακτηρίζουν 

ως πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, προκύπτει πως το 33.33% των ΜΚΟ θεωρούν πως το 

Facebook είναι πολύ σημαντικό για την ανακοίνωση δράσεων τους και ένα ακόμα 

υψηλότερο ποσοστό της τάξης του 56.67% το χαρακτηρίζουν ως πάρα πολύ σημαντικό. 

Μεγάλη σημασία φαίνεται πως έχει το Facebook και για την ενημέρωση των ΜΚΟ, αφού 

το 36.67% των ΜΚΟ το θεωρούν πολύ σημαντικό και ένα ακόμα υψηλότερο ποσοστό 
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της τάξης του 43.33% πάρα πολύ σημαντικό. Αναφορικά με την αναζήτηση εθελοντών 

προκύπτει πως το 40% των ΜΚΟ θεωρούν το Facebook πάρα πολύ σημαντικό, ενώ για 

την επικοινωνία με το κοινό το Facebook θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό από το 

43.33% των ερωτηθέντων. Σημειώνεται επίσης, πως το 46.67% των ΜΚΟ θεωρούν πως 

το Facebook δεν είναι σημαντικό για την συγκέντρωση χρημάτων ενώ μόλις το 13.33% 

υποστηρίζουν πως το Facebook είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συγκέντρωση 

χρημάτων.  

 

 
 

Διάγραμμα F.1.1 «Σημασία Facebook για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

 

Facebook      
  Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Κάπως 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Ανακοινώσεις δράσεων 0.00% 3.33% 6.67% 33.33% 56.67% 

Συγκέντρωση χρημάτων 46.67% 16.67% 13.33% 10.00% 13.33% 

Ενημέρωση 10.00% 0.00% 10.00% 36.67% 43.33% 

Παρουσίαση υλικού 0.00% 3.33% 6.67% 30.00% 60.00% 

Αναζήτηση εθελοντών 6.67% 10.00% 16.67% 26.67% 40.00% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
10.00% 3.33% 23.33% 20.00% 43.33% 

 

Πίνακας 6.1: Σημασία χρήσης Facebook 
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6.4.2. Twitter  

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του Twitter για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στο διάγραμμα Τ.1.1 και στον πίνακα 

6.2. Εδώ παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΚΟ θεωρούν πως το Twitter 

δεν είναι καθόλου σημαντικό για τους σκοπούς και τις δράσεις τους. Ως πολύ σημαντικό 

για την παρουσίαση του υλικού θεωρείται από το 20% των ερωτηθέντων και για την 

ανακοίνωση δράσεων από το 16.67%. Αντίστοιχα, ως πάρα πολύ σημαντικό θεωρείται το 

Twitter για την ενημέρωση των ΜΚΟ από το 16.67% των ερωτηθέντων. Μικρότερη 

σημασία δίνεται στο Twitter για την χρήση του ως μέσο αναζήτησης εθελοντών και 

επικοινωνίας με το κοινό, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το 

Facebook για την επικοινωνία τους. 

 

 
 

Διάγραμμα Τ.1.1 «Σημασία Twitter για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

Twitter      
  Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Κάπως 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Ανακοινώσεις δράσεων 56.67% 6.67% 6.67% 16.67% 13.33% 

Συγκέντρωση χρημάτων 73.33% 16.67% 6.67% 3.33% 0.00% 

Ενημέρωση 56.67% 3.33% 13.33% 10.00% 16.67% 

Παρουσίαση υλικού 56.67% 3.33% 16.67% 20.00% 3.33% 
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Αναζήτηση εθελοντών 63.33% 6.67% 16.67% 10.00% 3.33% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
60.00% 6.67% 16.67% 10.00% 6.67% 

 

Πίνακας 6.2: Σημασία χρήσης Twitter 

 

 

6.4.3. RSS  

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του RSS για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στο διάγραμμα R.1.1 και στον πίνακα 

6.3. Εδώ παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΚΟ θεωρούν πως το Twitter 

δεν είναι καθόλου σημαντικό για τους σκοπούς και τις δράσεις τους. Ως πάρα πολύ 

σημαντικό χαρακτηρίζεται από το 3.33% των ΜΚΟ αναφορικά με την ενημέρωση, την 

παρουσίαση υλικού και την επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους, ενώ το 10% των 

ΜΚΟ χαρακτηρίζει το RSS ως πολύ σημαντικό για την ανακοίνωση δράσεων. 

 

 
 

Διάγραμμα R.1.1 «Σημασία RSS για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

RSS      
  Καθόλου Λίγο Κάπως Πολύ Πάρα πολύ 
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σημαντικό σημαντικό σημαντικό σημαντικό σημαντικό 

Ανακοινώσεις δράσεων 83.33% 3.33% 3.33% 10.00% 0.00% 

Συγκέντρωση χρημάτων 83.33% 10.00% 6.67% 0.00% 0.00% 

Ενημέρωση 83.33% 3.33% 3.33% 6.67% 3.33% 

Παρουσίαση υλικού 83.33% 3.33% 3.33% 6.67% 3.33% 

Αναζήτηση εθελοντών 83.33% 6.67% 6.67% 3.33% 0.00% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
86.67% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 

 

Πίνακας 6.3: Σημασία χρήσης RSS 

6.4.4. Blog 

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του Blog για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στo διάγραμμα Β1.1 και στον πίνακα 6.4. 

Εδώ παρατηρούμε πως το 10% των ΜΚΟ θεωρούν πως το Blog είναι πολύ σημαντικό 

για την παρουσίαση του υλικού τους και το 26.67% το χαρακτηρίζουν ως πάρα πολύ 

σημαντικό. Άλλωστε το blog λειτουργεί σαν ιστοσελίδα και μπορεί να συγκεντρώνει 

μεγάλα κείμενα και πλήθος φωτογραφιών, κάτι που του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα για την 

παρουσίαση του υλικού. Επίσης, το 26.67% των ΜΚΟ θεωρούν πως το Blog είναι πολύ 

σημαντικό για την ανακοίνωση δράσεων τους και ένα ποσοστό της τάξης του 13.33% το 

χαρακτηρίζουν ως πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλη σημασία φαίνεται πως έχει το Blog 

για την ενημέρωση των ΜΚΟ, αφού το 23.33% των ΜΚΟ το θεωρούν πάρα πολύ 

σημαντικό. Όσον αφορά στη χρήση του Blog για αναζήτηση εθελοντών και για την 

επικοινωνία με το κοινό προκύπτει πως το 20% των ΜΚΟ το θεωρούν πολύ σημαντικό. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 16.67% των ΜΚΟ θεωρούν πως το Blog είναι 

κάπως σημαντικό για την συγκέντρωση χρημάτων, το 10% λίγο και ακόμα ένα 10% 

κάπως σημαντικό. 
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Διάγραμμα B.1.1 «Σημασία Blog για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

Blog      
  Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Κάπως 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Ανακοινώσεις δράσεων 50.00% 3.33% 6.67% 26.67% 13.33% 

Συγκέντρωση χρημάτων 63.33% 10.00% 16.67% 10.00% 0.00% 

Ενημέρωση 53.33% 3.33% 10.00% 10.00% 23.33% 

Παρουσίαση υλικού 50.00% 3.33% 10.00% 10.00% 26.67% 

Αναζήτηση εθελοντών 50.00% 10.00% 13.33% 20.00% 6.67% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
56.67% 3.33% 10.00% 20.00% 10.00% 

 

Πίνακας 6.4: Σημασία χρήσης Blog 

 

6.4.5. YouTube 

 

Συνοπτικά οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του YouTube για τους 

διάφορους σκοπούς των ΜΚΟ παρουσιάζονται στα διάγραμμα Y1.1 και στον πίνακα 6.5. 

Εδώ παρατηρούμε πως ανακοίνωση δράσεων το 26.67% των ΜΚΟ θεωρούν το 

YouTube κάπως σημαντικό και το 10% πάρα πολύ σημαντικό. Η σημασία του YouTube 

για την παρουσίαση του υλικού αναγνωρίζεται από το 20% και το 26.67% των ΜΚΟ οι 

οποίοι το χαρακτηρίζουν ως πολύ και πάρα πολύ σημαντικό αντίστοιχα. Κάπως 
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σημαντικό χαρακτηρίζει το YouTube ως μέσο για ενημέρωση από το 20% των 

ερωτηθέντων και για την αναζήτηση εθελοντών από το 16.67%. Ως μέσο για 

συγκέντρωση χρημάτων θεωρείται ασήμαντο για το 70% των οργανισμών και λίγο 

σημαντικό για ένα ποσοστό της τάξης του 20%.  

 

 
 

Διάγραμμα Y.1.1 «Σημασία YouTube για τους σκοπούς των ΜΚΟ» 

 

YouTube      
  Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Κάπως 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Ανακοινώσεις δράσεων 43.33% 10.00% 26.67% 10.00% 10.00% 

Συγκέντρωση χρημάτων 70.00% 20.00% 6.67% 0.00% 3.33% 

Ενημέρωση 46.67% 10.00% 20.00% 10.00% 13.33% 

Παρουσίαση υλικού 40.00% 6.67% 6.67% 20.00% 26.67% 

Αναζήτηση εθελοντών 56.67% 13.33% 16.67% 6.67% 6.67% 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους 
60.00% 23.33% 10.00% 3.33% 3.33% 

 

Πίνακας 6.5: Σημασία χρήσης YouTube 

 

 

6.5 Εκπαίδευση χρήσης των social media 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε και ο βαθμός στον οποίο οι ΜΚΟ επιθυμούν 
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περισσότερη ενημέρωση επάνω στη χρήση και τις δυνατότητες των social media και η 

διάθεσή τους να επενδύσουν στην σε αυτό το είδους την εκπαίδευση. Από την ανάλυση 

των δεδομένων προκύπτει πως συνολικά το 70% των ΜΚΟ επιθυμούν περισσότερη 

εκπαίδευση πάνω στη χρήση και τις δυνατότητες των social media (Διάγραμμα 6.1). 

Επίσης, αναφορικά με τη διάθεση που έχουν οι υπό εξέταση ΜΚΟ να επενδύσουν στην 

εκπαίδευση για τη χρήση των social media η ανάλυση δείχνει πως το 63% των 

οργανισμών επιθυμεί να ξοδέψει και χρόνο και χρήμα και να οργανώσει τις σχετικές 

διαδικασίες εκπαίδευσης (Διάγραμμα 6.2), το οποίο δίνει μια εικόνα της δυναμικής που 

αποκτούν τα social media σαν εργαλείο για τις ΜΚΟ. 

 

 

Διάγραμμα 6.1 «Επιθυμία για ενημέρωση» 

 

 

Διάγραμμα 6.2 «Διάθεση για επένδυση στην 

εκπαίδευση» 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Είναι γεγονός πως η τεχνολογική πρόοδος και τα επιτεύγματα της Πληροφορικής έφεραν 

επαναστατικά προϊόντα στη ζωή της ανθρωπότητας κατά τα τέλη του 20
ου

 αιώνα. Κάποια 

από αυτά προκάλεσαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο που διαμορφώνονται οι κοινωνίες. Η 

επικοινωνία και η κοινωνικότητα των ατόμων ήταν κάποιοι μόνο από τους θεσμούς που 

απέκτησαν νέο νόημα και βάσεις μέσω της τεράστιας εξάπλωσης του Διαδικτύου. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα (social media) είναι ίσως το βασικό χαρακτηριστικό των αρχών του 

21
ου

 αιώνα. Άτομα από όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν 

πληροφορίες ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς εμπόδια, σύνορα, τεχνικά προβλήματα και 

κυρίως κόστος. Το τελευταίο χαρακτηριστικό αποτελεί βασικό πλεονέκτημά τους έναντι 

των παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας, με αποτέλεσμα τα social media να αποτελούν 

βασικό κομμάτι της καθημερινότητας ατόμων όλων των ηλικιών παγκοσμίως. 

 

Δεν είναι όμως μόνο τα άτομα που χρησιμοποιούν τα social media καθημερινά, 

απολαμβάνοντας τα ποικίλα προτερήματα που αυτά προσφέρουν. Τα τελευταία χρόνια, 

μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), παρατηρώντας την μεγάλη 

ανάπτυξη των social media, εισήχθησαν σταδιακά στο νέο αυτό τρόπο επικοινωνίας. Τα 

πλεονεκτήματα που τους προσφέρουν τα social media είναι πολλά, όπως η προσέλκυση 

εθελοντών και η ενημέρωση για τις δραστηριότητές τους, που στο παρελθόν 

αποτελούσαν εμπόδια στην ανάπτυξή τους.  

 

Η χρήση των social media από τις ΜΚΟ θεωρείται σήμερα πολύ αποτελεσματική, ενώ τα 

διάφορα εργαλεία που υπάρχουν καθιστούν μετρήσιμη τη συμβολή των social media 

στην επίτευξη των στόχων των ΜΚΟ.  

 

Στην εργασία αυτή, εκπονήθηκε έρευνα σε ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης με σκοπό τον 

προσδιορισμό της ενδεχόμενης χρήσης των social media  από τις ΜΚΟ και του βαθμού 

αυτής. Με τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, οι πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν µε σκοπό την ερμηνεία τους και την 
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εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίτευξη των στόχων της εργασίας.  

 

Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν φαίνονται να έχουν πολύ ενδιαφέρον: 

 

 Το Facebook παραμένει το πρώτο social media. Όλες οι ΜΚΟ το χρησιμοποιούν, 

ενώ το 30% αυτών θεωρούν πως το Facebook είναι πολύ σημαντικό για την 

παρουσίαση του υλικού τους. Το υπόλοιπο 60% το χαρακτηρίζει ως πάρα πολύ 

σημαντικό. 

 Ακόμα, ένα ποσοστό της τάξης του 50% χρησιμοποιούν το Youtube και το 40% 

τα Blogs. Λιγότερο δημοφιλή φαίνεται πως είναι τα υπόλοιπα social media με το 

Twitter να έχει ποσοστό 33%, το Vimeo και το Flickr σε ποσοστό 17% 

αντίστοιχα ενώ μόλις το 3% των ΜΚΟ επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα RSS, 

Wikipedia και Linkedin.  Τα ποσοστά αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα 

επίσημων ερευνών σχετικά με τη χρήση των social media στην Ελλάδα. 

 Όσον αφορά τους λόγους που οδήγησαν τους υπεύθυνους των ΜΚΟ να 

χρησιμοποιήσουν τα social media, όλοι σχεδόν (το 96.67%) συμφωνούν πως ο 

κύριος λόγος ήταν η ενημέρωση του κοινού. Δεύτερος λόγος είναι η προσέγγιση 

νέων υποστηρικτών (με ποσοστό συμφωνίας 86.67%) και η επαφή με τους 

υποστηρικτές (με ποσοστό συμφωνίας 83.33%). Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί πως το 40% των ερωτηθέντων δεν σημείωσε πως κίνητρο για την χρήση 

των social media ήταν η συγκέντρωση χρημάτων. 

 Όσον αφορά το κατά πόσο ακολουθούν συγκεκριμένη στρατηγική για την 

επικοινωνία τους με εθελοντές, το 76.67% απάντησε θετικά ενώ μάλιστα το 60% 

έχει  αναθέσει τη συγκεκριμένη εργασία σε συγκεκριμένο άτομο. 

 Αξιοσημείωτη επίσης είναι η διάθεση των ΜΚΟ να αποκτήσουν περισσότερες 

γνώσεις επάνω στη χρήση και τις δυνατότητες των social media. Συγκεκριμένα,  

το 63% των οργανισμών είναι διατεθειμένο να ξοδέψει χρόνο και χρήμα και να 

οργανώσει τις σχετικές διαδικασίες εκπαίδευσης. 
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Όπως φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας, οι ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης έχουν μία 

γενικότερη εικόνα για τη χρήση των social media, χωρίς όμως να είναι αρκετά 

εξοικειωμένες με επιμέρους χρήσεις. Ακόμα, δεν γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν όσο θα 

έπρεπε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν από αυτά. 

 Την ίδια στιγμή, στο εξωτερικό, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν «νιώσει» 

περισσότερο την ανάγκη να γίνουν πιο εξωστρεφείς στο διαδίκτυο, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει πως δεν ήταν αρκετά καχύποπτες στην αρχή ή δεν αντιμετώπισαν με 

σκεπτικισμό τη νέα διαδικτυακή πραγματικότητα.  

Μάλιστα, πλέον είναι συχνό το φαινόμενο της εκπαίδευσης των μελών και των 

εργαζομένων στις ΜΚΟ στα social media μέσω σεμιναρίων. Εκτός αυτού ειδικοί 

συνεργάτες (free agents) αναλαμβάνουν την διαχείριση των social media, οι οποίοι όπως 

πολλοί έχουν αναφέρει αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες επιτυχίας της νέας 

κατάστασης, και σημαντικό συστατικό της κοινωνικής αλλαγής μέσω του ιντερνετ.   

 Ακόμη κι αν είναι αδύνατο να αποκτήσει μια Ελληνική ΜΚΟ έναν ειδικό συνεργάτη 

που θα προωθήσει με σωστό και ολοκληρωμένο τρόπο τη δράση της, μπορεί να 

εκπαιδεύσει κάποιον από την ομάδα της, ο οποίος θα αφιερώσει ένα κομμάτι της 

εργασίας του για αυτό τον στόχο. 

 Φαίνεται όμως πως οι Ελληνικές ΜΚΟ που εξετάσθηκαν έχουν τη διάθεση να ξοδέψουν 

χρόνο και πόρους για την ενασχόλησή τους με τα social media. Με πρωτοπόρο το 

Facebook, τα social media φαίνονται να έχουν ενσωματωθεί στον τρόπο ζωής και 

προβολής των ΜΚΟ γιατί απλώς βελτιώνουν την εικόνα αυτών και διευκολύνουν την 

επίτευξη των σκοπών τους. Μάλιστα, τα οφέλη φαίνονται να είναι πολλαπλά και οι 

υπεύθυνοι των ΜΚΟ ενδιαφέρονται για την περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

εργαζομένων τους για την αποτελεσματική χρήση των social media προς όφελος της 

οργάνωσης. 

  

Βάσει λοιπόν όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων, προτείνεται στις ΜΚΟ να 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα social media σαν μέθοδο ενημέρωσης του κοινού, και 

κυρίως να ενημερωθούν παραπάνω για τις χρήσεις και εφαρμογές τους. Η ανάπτυξη και 

εξέλιξη των social media θα οδηγήσει σταδιακά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ΜΚΟ, 

δεδομένου όμως ότι αυτές τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και σωστά. 
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Οι καινοτομίες στην τεχνολογία, το Web 2.0, οι νέες εφαρμογές, η καθημερινή αλλαγή 

του τεχνολογικού περιβάλλοντος αλλά και οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των social 

media είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο πρέπει οι ΜΚΟ να 

ανταπεξέλθουν. Δεν είναι μόνο όμως απαραίτητη η γνώση και η αποδοχή αυτής της 

τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και η υιοθέτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων. 

Η ανάγκη για τη χρήση των social media είναι τόσο μεγάλη όσο μεγάλη είναι η ανάγκη 

που έχει η ΜΚΟ για προβολή. Είναι πλέον άρρηκτα δεμένα με την διαφήμισή της, και 

μάλιστα με μηδενικό κόστος.  

Aνάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της Οργάνωσης αλλά και των 

ενδιαφερομένων και τις δυνατότητες της οργάνωσης, μπορεί να διαμορφωθεί μία 

πολιτική και στρατηγική για την χρήση των Social Media που να ωφελήσει τους τομείς 

των οργανώσεων που χρειάζονται ώθηση ή διαφορετική αντιμετώπιση, σύμφωνη με τη 

σημερινή πραγματικότητα. 

Ποιο θα είναι το μέλλον της σχέσης των ΜΚΟ με τα social media, δεν το ξέρουμε- 

άλλωστε το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του αλλάζουν, μετατρέπονται και αποκτούν 

διαφορετική μορφή εν ριπή οφθαλμού. Το τι θα συμβεί είναι κάτι άγνωστο, όμως έχουμε 

καλά δείγματα. Ξέρουμε πως η δύναμη του διαδικτύου και των social media αυξάνεται 

με τον καιρό, η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και πιο γρήγορη, οι πληροφορίες 

χρειάζονται λίγα μόνο λεπτά για να μεταδοθούν.  Έτσι, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος 

μετάδοσης, όμως όχι η ίδια η πληροφορία- είτε είναι δημοσιογραφική είδηση είτε 

πληροφορία μίας οργάνωσης για να συγκεντρώσει τρόφιμα για άστεγους ή για να 

ενημερώσει για την κλιματική αλλαγή.  

 Οι Μη Κυβερνητικές και Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις πρέπει να ανακαλύψουν το 

νέο διαδικτυακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούν και να γνωρίσουν τα social 

media, έτσι ώστε να βρουν ποιες από τις εφαρμογές ή υπηρεσίες ταιριάζουν στα δικά 

τους χαρακτηριστικά. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για την οικειοποίηση των 

τεχνολογιών, όμως τα αποτελέσματα θα είναι μόνο θετικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Υπεύθυνη έρευνας: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 
ΘΕΜΑ : « Τα social media ως εργαλείο για τις Μη Κυβερνητικές, Μη 

Κερδοσκοπικές, και Εθελοντικές Οργανώσεις» 
 
Εισαγωγικό σημείωμα 
Τα social media χρησιμοποιούνται ευρέως και έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιρροή. 

Η τεχνολογία, από το email μέχρι το blog μας έδωσε πάμπολλους ακόμα τρόπους για να 

συνδεθούμε ο ένας με τον άλλο, ενώ έδωσε άλλη διάσταση στην επικοινωνία και την ροή 

πληροφοριών. Πρόσφατα, τα κοινωνικά δίκτυα έγιναν σημαντικά εργαλεία και για τις 

Οργανώσεις (Μη κυβερνητικές, Μη Κερδοσκοπικές, και Εθελοντικές Οργανώσεις). Η 

παρακάτω έρευνα μελετά τη σχέση των ΜΚΟ με τα social media, τη συχνότητα χρήσης 

τους, και την αποτελεσματικότητά τους. 
 
Η έρευνα έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα και δε διεξάγεται στο όνομα κανενός φορέα. Θα 

τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία των ερωτώμενων. 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που αφιερώσατε για την 

συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου. 
 
1.Ασχολείστε με τα social media στην προσωπική σας ζωή; 
Nαι 
Όχι  
 
2.Σημειώστε με ένα Χ ποια από τα παρακάτω social media γνωρίζετε (έστω και ως 

όνομα) 
-Facebook 
-Twitter 
-RSS 
-Blogs 
-Wikipedia 
-Linkedin 
-Youtube 
-Vimeo  
-Flickr 
 

ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΤΗΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ  
3.Ποια social media χρησιμοποιείτε στην ΜΚΟ σας; 
-Facebook 
-Twitter 
-Rss 
-Blogs 
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-Youtube  
-Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 
 
4.Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα social media στη ΜΚΟ σας; 
(Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας από το 1-5, όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, 2 =διαφωνώ, 

3=ουδέτερα, 4= συμφωνώ, και 5= συμφωνώ απόλυτα) 
 

 
-Γιατί οι  συνάδελφοι συμφώνησαν πως είναι  απαραίτητο                 1 2 3 4 5  
-Γιατί πολλές άλλες ΜΚΟ τα χρησιμοποιούν                                       1 2 3 4 5 
-Για να συγκεντρώσουμε  χρήματα                                                      1 2 3 4 5 
-Για να προσεγγίσουμε  νέους υποστηρικτές                                        1 2 3 4 5 
-Για να είμαστε  σε επαφή με τους υποστηρικτές  μας                         1 2 3 4 5 
-Για να ενημερώνουμε  το κοινό                                                           1 2 3 4 5 
-Για να διεθνοποιήσουμε τις δράσεις                                                    1 2 3 4 5 
-Για να αυξήσουμε την προβολή της ΜΚΟ                                          1 2 3 4 5 
-Για να αυξήσουμε τον επαγγελματισμό της ΜΚΟ                              1 2 3 4 5 
-Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)                                                          1 2 3 4 5 
 
5.Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άτομο που ασχολείται με την αξιοποίηση των social 

media της ΜΚΟ σας? 
Ναι 
Όχι  

  
6.Ακολουθείτε κάποια στρατηγική όσον αφορά την αξιοποίηση των social media 

στις ΜΚΟ για τα παρακάτω θέματα; 
                                      
- Χρoνοδιάγραμμα  όσον αφορά το κάθε πότε αναρτάτε υλικό           Ναι          Όχι 
- Ανάθεση της αξιοποίησης των social Media σε συγκεκριμένο  
άτομο το οποίο έχει σαφείς αρμοδιότητες και υποχρεώσεις                Ναι          Όχι 
- Το είδος και η ποσότητα του υλικού που ανεβαίνει στο internet      Ναι          Όχι 
- Απαντήσεις  σε παράπονα/απορίες από το κοινό                                Ναι          Όχι 
- Επικοινωνία με εθελοντές                                                                     Ναι          Όχι 
 
7.  Θα σας ενδιέφερε να ασχοληθεί κάποιος εξωτερικός συνεργάτης επαγγελματικά 

με τα social media της ΜΚΟ σας;   
Ναι          Όχι 
 

 
Σημαντικότητα και Συχνότητα Χρήσης 
 
8. Στους παρακάτω πίνακες δίνονται δύο στήλες- σημαντικότητας και συχνότητας. 

Σημειώστε από το 1-7, πόσο σημαντικό είναι το κάθε κοινωνικό δίκτυο για να 

εξυπηρετηθούν οι σκοποί της ΜΚΟ, και πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε για τους 

σκοπούς αυτούς. 
Πόσο σημαντικό είναι 

το Facebook  για τους 

      

  Λόγοι χρήσης Πόσο συχνά χρησιμοποείτε 

το Facebook για τους 
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σκοπούς της ΜΚΟ 
1 καθόλου  σημαντικό 
7 πολύ σημαντικό 

σκοπούς της ΜΚΟ 
1 ποτέ         
7 πολύ συχνά 

1 2 3 4  5   -να ανακοινώσετε τις δράσεις σας 
 

1 2 3 4 5   

              -να συγκεντρώσετε  χρήματα 
 

              

              -να ενημερώνεστε 
 

              

              -Για να παρουσιάσετε  το υλικό σας 

(πχ την καμπάνια σας) 
 

              

            
 

-Για να αναζητήσετε  

νέους εθελοντές 
 

              

              -Για να επικοινωνήσετε με τους 

ενδιαφερόμενους (να απαντήσετε σε 

απορίες/παράπονα κλπ) 
 

              

       

Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 
       

 
9. 
Πόσο σημαντικό είναι 

το Twitter για τους 

σκοπούς της ΜΚΟ 
1 καθόλου  σημαντικό 
7 πολύ σημαντικό 

      

 Λόγοι χρήσης Πόσο συχνά 

χρησιμοποείτε το Twitter 

για τους σκοπούς της 

ΜΚΟ 
1 ποτέ        7 πολύ συχνά 

      

1 2 3 4  5   -Για να ανακοινώσετε τις δράσεις 

σας 
 

1 2 3 4 5   

              -Για να συγκεντρώσετε  χρήματα 
 

              

              - Για να ενημερώνεστε 
 

              

              -Για να παρουσιάσετε  το υλικό σας 

(πχ την καμπάνια σας) 
 

              

            
 

-Για να αναζητήσετε  

νέους εθελοντές 
 

              

 

 

 

 

 

            --Για να επικοινωνήσετε με τους 

ενδιαφερόμενους (να απαντήσετε σε 

απορίες/παράπονα κλπ) 
 

              

 

   

 

     

Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 
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10. 
Πόσο σημαντικό είναι 

το Rss για τους 

σκοπούς της ΜΚΟ 
1 καθόλου  σημαντικό 
7 πολύ σημαντικό 

      

 Λόγοι χρήσης Πόσο συχνά 

χρησιμοποείτε το Rss για 

τους σκοπούς της ΜΚΟ 
1 ποτέ         
7 πολύ συχνά 

      

1 2 3 4  5   - Για να ανακοινώσετε τις δράσεις 

σας 
 

1 2 3 4 5   

              - Για να συγκεντρώσετε  χρήματα 
 

              

 

              - Για  να ενημερώνεστε 
 

              

              -Για να παρουσιάσετε  το υλικό σας 

(πχ την καμπάνια σας) 
 

              

            
 

-Για να αναζητήσετε  νέους εθελοντές 
 

              

              -Για να επικοινωνήσετε με τους 

ενδιαφερόμενους (να απαντήσετε σε 

απορίες/παράπονα κλπ) 
 

              

 

 
       

Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 
       

 

 

 
11. 
Πόσο σημαντικό είναι 

το Blog για τους 

σκοπούς της ΜΚΟ 
1 καθόλου  σημαντικό 
7 πολύ σημαντικό 

      

 Λόγοι χρήσης Πόσο συχνά 

χρησιμοποείτε το Blog για 

τους σκοπούς της ΜΚΟ 
1 ποτέ         
7 πολύ συχνά 

      

1 2 3 4  5   - Για να ανακοινώσετε τις δράσεις 

σας 
 

1 2 3 4 5   

              - Για να συγκεντρώσετε  χρήματα 
 

              

              - Για να ενημερώνεστε 
 

              

              -Για να παρουσιάσετε  το υλικό σας 

(πχ την καμπάνια σας) 
 

              

            
 

-Για να αναζητήσετε  

νέους εθελοντές 
 

              

              -Για να επικοινωνήσετε με τους 

ενδιαφερόμενους (να απαντήσετε σε 

απορίες/παράπονα κλπ) 
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Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 
       

 
12. 
Πόσο σημαντικό είναι 

το Youtube για τους 

σκοπούς της ΜΚΟ 
1 καθόλου  σημαντικό 
7 πολύ σημαντικό 

      

 Λόγοι χρήσης Πόσο συχνά χρησιμοποείτε 

το Youtube για τους 

σκοπούς της ΜΚΟ 
1 ποτέ         
7 πολύ συχνά 

      

1 2 3 4  5   - Για να ανακοινώσετε τις δράσεις 

σας 
 

1 2 3 4 5   

              - Για να συγκεντρώσετε  χρήματα 
 

              

              - Για να ενημερώνεστε 
 

              

              -Για να παρουσιάσετε  το υλικό σας 

(πχ την καμπάνια σας) 
 

              

            
 

-Για να αναζητήσετε  

νέους εθελοντές 
 

              

              -Για να επικοινωνήσετε με τους 

ενδιαφερόμενους (να απαντήσετε σε 

απορίες/παράπονα κλπ) 

              

       

Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 
       

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
10.Θα θέλατε περισσότερη ενημέρωση/ εκπαίδευση επάνω στη χρήση των social 

media; 
Ναι 
Όχι  
11. Θα είσασταν διατεθειμένοι  να ξοδέψετε χρόνο  και χρήμα για να εκπαιδευτείτε 

επάνω στα social media; 
Ναι 
Οχι  

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 


