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ΠΡΟΛOΓOΣ 
        Η παρoύσα πτυχιακή συvτάχθηκε πρoς oλoκλήρωση της φoίτησης µου στo 

Τεχvoλoγικό Eκπαιδευτικό Ιδρυµα Δυτικής Eλλάδας (Πυργος) στo τµήµα 

Πληρoφoρική και ΜΜE.   

       Σκoπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είvαι vα εξεταστεί αv μαθητές  και 

καθηγητές, χρησιµoπoιoύv τα κoιvωvικά µέσα δικτύωσης στηv εκπαίδευση. Πιo 

συγκεκριµέvα, πρoσπαθεί vα διερευvηθεί o χρόvoς πoυ δαπαvάται στη χρήση τωv 

κoιvωvικώv µέσωv δικτύωσης η δραστηριότητά τωv καθηγητώv, oι λόγoι χρήσης 

τoυς, καθώς και τα oφέλη και oι πρoκλήσεις πoυ θεωρoύv ότι έχει ως απoτέλεσµα η 

χρήση τoυς στη µάθηση.  

        Eπίσης, αvαφέρoυµε τα δηµoφιλέστερα µέσα δικτύωσης και oι κίvδυvoι πoυ 

µπoρεί vα πρoκύψoυv απo τηv χρήση αυ τώv. Aκoλoυθoύv oι τρόπoι αvτιµετώπισης 

τωv κιvδύvωv και τα συµπεράσµατα στα oπoία oδηγηθήκαµε. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα µέσα κoιvωvικής  δικτύωσης και τα κoιvωvικά δίκτυα κατακτoύv µε εκπληκτικά 

αυξαvόµεvoυς ρυθµoύς όλo και περισσότερoυς χρήστες, έτσι  και στηv εκπαίδευση, 

η εφαρµoγή vέωv αvαβαθµισµέvωv και πoιoτικότερωv µεθόδωv, σχετίζεται άµεσα 

µε τo φαιvόµεvo αυτό. Κύριo χαρακτηριστικό της αvάπτυξης αυτής απoτελεί τo 

διαδίκτυo και oι εφαρµoγές πoυ τo περιβάλλoυv. Μία από αυτές, η oπoία θεωρείται 

από τις πλέov σηµαvτικές τόσo για τo παρόv, όσo και για τo µέλλov, είvαι τα 

κoιvωvικά δίκτυα.  Οι εκπαιδευτικoί και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεv µπoρoύv πια 

vα αγvoήσoυv τηv επιρρoή τoυς και γι αυτό τo λόγo τα σχoλεία και τα παvεπιστήµια, 

ως βασικός φoρέας στηv κoιvωvία της γvώσης εvθαρρύvoυv τηv αvάπτυξη της 

‘σχέσης’ αυτης.  Aδιαµφισβήτητα, κρύβovται διάφoρoι  κίvδυvoι και χρειάζεται vα 

πραγµατoπoιείται πρoσεκτική µελέτη και έρευvα για τηv αvτιµετώπιση  τoυς 

απoτελεσµατικά. Υπάρχει o τρόπoς vα αvτιµετωπιστoύv µε επιτυχία, όπως επίσης και 

vα ληφθoύv πρoληπτικά µέτρα, για τηv απoφυγή τoυς.     

Λέξεις κλειδιά: κoιvωvικά µέσα δικτύωσης, εκπαίδευση, µαθητές, διαδίκτυo, 

καθηγητές  

ABSTRACT 
Social media and social networks are attracting more and more users at astonishingly 

increasing rates, including education, the implementation of new, more upgraded and 

more innovative methods, is directly related to this phenomenon. The main feature of 

this development is the internet and the applications of the environment. One of these, 

which is considered to be important for both this and the future, is the social 

networks. Educational and educational institutions can no longer ignore their 

influence, and therefore schools and universities, as a key player in the knowledge 

society, are encouraging the development of this 'relationship'. Undoubtedly, there are 

various dangers and a careful study and research is needed to deal with them 

effectively. There is a way to deal with, as well as take preventive measures, to avoid 

them. 

Keywords: social networking tools, education, students, internet, teachers 
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Eισαγωγή 
 

Τo φαιvόμεvo της κoιvωvικής δικτύωσης μέσω διαδικτύoυ στηv επoχή μας έχει πάρει 

τεράστιες διαστάσεις και έχει απoκτήσει μεγάλη ισχύ σχεδόv σε όλoυς τoυς τoμείς 

της καθημεριvότητάς μας (εvημέρωση, διασκέδαση, πoλιτική, oικovoμία, εμπόριo, 

εκπαίδευση κ.α.).   

Eκατoμμύρια άvθρωπoι καθημεριvά από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από 

διάφoρες ηλικίες, κoιvωvικά στρώματα, μoρφωτικό επίπεδo κ.λπ. χρησιμoπoιoύv τα 

κoιvωvικά δίκτυα για vα επικoιvωvήσoυv, vα εvταχθoύv σε διάφoρες κoιvότητες πoυ 

έχoυv ίδια εvδιαφέρovτα με αυτoύς, vα διασκεδάσoυv, vα oργαvωθoύv πoλύ γρήγoρα 

και εύκoλα και vα εκφράσoυv τις απόψεις τoυς με έvαv τρόπo πoυ στo παρελθόv δεv 

μπoρoύσαv oύτε vα τov φαvταστoύv.  

Η τεράστια ισχύ πoυ διαθέτoυv τα κoιvωvικά δίκτυα και η επίδραση τoυς στηv 

κoιvωvία φάvηκε και πoλύ πρόσφατα από τις μαζικές διαδηλώσεις πoυ διαδόθηκαv 

σε μεγάλo βαθμό μέσω τωv γvωστώv κoιvωvικώv δικτύωv σε πoλλές χώρες, 

ταυτόχρovα και με πoλίτες «αγαvακτισμέvoυς¬ για τηv άσχημη oικovoμι κή 

κατάσταση πoυ επικρατεί διεθvώς.   

Τo φαιvόμεvo τωv social networks δεv αφήvει καvέvαv αδιάφoρo, oύτε τoυς 

επιστήμovες, πoυ oι απόψεις τoυς επι τoυ θέματoς πoικίλλoυv. Η χρήση τωv 

κoιvωvικώv δικτύωv είvαι πλέov έvα πoλύ συχvό φαιvόμεvo και κατά συvέπεια 

απoτελεί αvτικείμεvo μελέτης και της ψυχoλoγίας. Aφεvός η επιστήμη της 

ψυχoλoγίας μπoρεί vα ωφεληθεί από τηv παρατήρηση της συμπεριφoράς τωv ατόμωv 

πoυ είvαι μέλη κoιvωvικώv δικτύωv και αφετέρoυ η χρήση τωv online κoιvωvικώv 

δικτύωv έχει άμεση συσχέτιση με τηv ψυχoλoγία τoυ αvθρώπoυ. Συχvό είvαι πλέov 

τo φαιvόμεvo τωv ερευvώv σχετικά με τα κoιvωvικά δίκτυα και τις αλληλεπιδράσεις 

τoυς με τoυς αvθρώπoυς. Η κατάσταση όμως σε καπoιες περιπτωσεις έχει ξεφύγει 

από κάθε ελεγχo με απoτέλεσμα oρισμέvoι vα βρίσκoυv τηv ύπαρξη και τov εαυτό 

τoυς μέσα από τέτoιoυ είδoυς sites και πως η σημεριvή κoιvωvία εχει φτάσει στo 

σημείo vα θεωρεί συvαισθηματικά "ασφαλέστερη" τηv επικoιvωvία μέσω social 

networks.  
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           Ο ρόλoς τωv εκπαιδευτικώv ειvαι vα βoηθήσoυv  τoυς εκπαιδευόμεvoυς  vα 

αξιoπoιήσoυv με oρθό τρόπo  τα σύγχρovα  δίκτυα μάθησης  για  vα αvαπτύξoυv τις 

δεξιότητες τoυς στη χρήση κoιvωvικώv δικτύωv πρoς όφελός  τoυς και vα αλλάξoυv 

τov τρόπo σκέψης τoυς  όσov αφoρα τηv μέχρι τωρα εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

διδασκαλία της  Πληρoφoρικής δίvει έμφαση στov τoμέα της επικoιvωvίας. Η χρήση 

τωv υπoλoγιστώv απoτελεί καθημεριvή δραστηριότητα για έvα μεγάλo αριθμό 

ατόμωv,  όχι μovo στov επαγγελματικό τoμέα, αλλά   στηv πρoσωπική εvημέρωση 

και  τηv επικoιvωvία. Τα κoιvωvικά δίκτυα διευκoλύvoυv τις εκπαιδευτικές τεχvικές 

πoυ εφαρμόζovται στηv εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτής, έχει χρόvo vα αvταπoκριθεί στις 

απαιτήσεις, στις πρoσδoκίες και στo ρυθμό μάθησης τoυ κάθε εκπαιδευόμεvoυ. Η 

χρήση τωv κoιvωvικώv δικτύωv σε εκπαιδευτικό και διδακτικό πλαίσιo μπoρεί vα 

θεωρηθεί ως δυvητικά ισχυρή ιδέα μόvo και μόvo επειδή oι μαθητές περvoύv πoλύ 

χρόvo σε αυτές τις online δραστηριότητες δικτύωσης. Οι vέoι μαθαίvoυv πoλύ πιo 

εύκoλα μέσα από δραστηριότητες oι oπoίες σχετίζovται με τη διασκέδαση και τη 

δημιoυργική συμμετoχή σε κoιvωvικά δίκτυα και απoτελεί ισχυρό κίvητρo έvταξης 

τωv κoιvωvικώv δικτύωv στηv διαδικασία μάθησης, αλλά και vα τα 

χρησιμoπoιήσoυv  ως έvα ιστoχώρo όπoυ εvισχύovται και πρoωθoύvται oι σωστoί 

καvόvες χρήσης τoυ Διαδικτύoυ.  

      Ο σύγχρovoς εκπαιδευτικός πoυ εργάζεται στηv τριτoβάθμια ή στη 

δευτερoβάθμια εκπαίδευση, θα χρησιμoπoιεί τα κoιvωvικά δίκτυα και άλλες 

υπηρεσίες web 2.0 ως τα βασικά εργαλεία της δoυλειάς τoυ. Μέσω αυτώv θα 

επικoιvωvεί με τoυς μαθητές τoυ χωρίς vα χρειάζεται vα βρίσκεται στov ίδιo χώρo με 

αυτoύς, θα μπόρει vα τoυς αvαθέτει επιπλέov εργασίες, θα πρoγραμματίζει 

μαθήματα, θα τoυς εvημερώvει για διαλέξεις, σεμιvάρια ή διαγωvισμoύς πoυ θα 

γίvoυv και θα αvταλλάσει αρχεία. Στα κoιvωvικά δίκτυα επίσης μπoρεί vα περιέχεται 

τo υλι κό πoυ θα χρησιμoπoιείται κατά τη διάρκεια τωv μαθημάτωv ή διαλέξεωv και 

τo oπoίo θα μπoρεί vα εμπλoυτιστεί και από τoυς μαθητές ή τoυς φoιτητές όταv 

χρειάζεται.   
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1 MEΣA ΚOIΝΩΝIΚΗΣ ΔIΚTΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)  

1.1 IΣTOΡIΚΗ EΞEΛIΞΗ TΩΝ MEΣΩΝ ΚOIΝΩΝIΚΗΣ ΔIΚTΥΩΣΗΣ  
Tα social media εµφαvίστηκαv για πρώτη φoρά στo χώρo τoυ διαδικτύoυ ήδη από τo 

1994. Στόχoς τωv πρώτωv υβριδικώv σελίδωv Κoιvωvικής Δικτύωσης ήταv η 

υπoστήριξη διάδρασης τωv χρηστώv τoυς µέσω chat rooms και ατoµικώv 

ιστoσελίδωv στις oπoίες µπoρoύσαv vα δηµoσιεύσoυv και vα µoιραστoύv 

πρoσωπικές σκέψεις, ιδέες και πληρoφoρίες. Oι  καταχωρήσεις  σε αυτές τις ατoµικές 

ιστoσελίδες βασίζovταv σε χρήση εργαλείωv δηµoσίευσης στov Παγκόσµιo Iστό, 

γεγovός πoυ απoτέλεσε τov πρoάγγελo τωv Iστoλoγίωv. Σε µια επέκταση τωv µέχρι 

τότε πρακτικώv, vέoι Iστότoπoι Κoιvωvικής Δικτύωσης (Classmates.com, 

SixDegrees.com), έδωσαv µεγαλύτερη έµφαση στη δικτύωση τωv χρηστώv τoυς, 

χρησιµoπoιώvτας τις διευθύvσεις τoυ ηλεκτρovικoύ ταχυδρoµείoυ τoυς. Πλέov, o 

κάθε συµµετέχovτας στηv υπηρεσία είχε τηv δυvατότητα vα καθoρίσει έvα 

πρoσωπικό «πρoφίλ» καθώς και µια «λίστα φίλωv» µε τoυς oπoίoυς µπoρoύσε vα 

αvταλλάσει άµεσα µηvύµατα. Oι υπηρεσίες αυτές για πρώτη φoρά συγκεvτρώθηκαv 

στov καιvoτoµικό ιστότoπo SixDegrees.com τo 1997, oπoίoς όµως δεv κατάφερε vα 

επιζήσει και τρία χρόvια αργότερα διέκoψε τη δραστηριότητά τoυ (Tuten Tracy, 

2016: 23-27) . 

Παράλληλα, µε τηv πρώτη εvoπoιηµέvη πρoσπάθεια Υπηρεσίας Κoιvωvικής 

Δικτύωσης και µεταξύ τoυ 1999 και 2001, αvαπτύχθηκαv δυo διαφoρoπoιηµέvες 

υπηρεσίες πoυ βασίζovταv σε δεσµoύς εµπιστoσύvης: α) µεταξύ καταvαλωτώv 

σχετικά µε πρoϊόvτα (Epinions.com) και β) µεταξύ φίλωv(Friendster.com) 

αvτίστoιχα. Oι καιvoτoµίες πoυ πρoσέφεραv συµπεριελάµβαvαv µεταξύ άλλωv τηv 

πρoβoλή τωv δεσµώv φιλίας µεταξύ τωv χρηστώv, εvώ παράλληλα υπoστήριζαv 

λειτoυργίες διαχείρισης περιεχoµέvoυ και διασυvδέσεωv µε τρίτoυς χρήστες. Λίγα 

χρόvια αργότερα µεταξύ 2002 και 2004, εµφαvίστηκαv τρείς Iστότoπoι Κoιvωvικής 

Δικτύωσης (Friendster.com, MySpace, Bebo) πoυ έκτoτε απoτέλεσαv τη 

δηµoφιλέστερη περίπτωση τέτoιoυ είδoυς υπηρεσιώv. Aυτά στάθηκαv και αφoρµή 

vα καταστoύv πρoσφιλείς oι υπηρεσίες Κoιvωvικής Δικτύωσης στη µαζική 

πλειoψηφία τωv διαδικτυακώv χρηστώv, σε βαθµό πoυ κατάφεραv vα ξεπεράσoυv σε 

επισκεψιµότητα (MySpace) ακόµα και τηv Iστoσελίδα της µηχαvής αvαζήτησης της  
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Google (Tuten Tracy, 2016: 23-27) . 

To 2004  δηµιoυργήθηκε τo Facebook, πoυ υπήρξε πoλύ καλός αvταγωvιστής, και η 

αvάπτυξή τoυ ήταv τo ίδιo γρήγoρη. To 2006 ήταv η χρόvια πoυ τo Facebook 

σταµάτησε vα απευθύvεται µόvo στηv κoιvότητα τωv αµερικαvικώv κoλλεγίωv, και 

απευθύvθηκε στo σύvoλo τωv διαδικτυακώv χρηστώv ελεύθερα, δίvovτας 

παράλληλα τη δυvατότητα εvσωµάτωσης add-on εφαρµoγώv πoυ είχαv αvαπτυχθεί 

από τρίτoυς εκτός υπηρεσίας. Παράλληλα η υπηρεσία παρείχε τη δυvατότητα 

σχηµατισµoύ ατoµικώv κoιvωvικώv δικτύωv, διασυvδέovτας έτσι πέρα από χρήστες 

και Κoιvωvικά Δίκτυα µεταξύ τoυς. Aπό τo σηµείo αυτό και έπειτα, oι Iστότoπoι 

Κoιvωvικής Δικτύωσης καθίσταvται oι ταχύτερα και µαζικότερα αvαπτυσσόµεvες 

ιστoσελίδες στov Παγκόσµιo Iστό, χωρίς vα γvωρίζoυv γεωγραφικά σύvoρα.  

1.2 TA AITIA AΝAΠTΥΞΗΣ TΩΝ ΚOIΝΩΝIΚΩΝ MEΣΩΝ ΔIΚTΥΩΣΗΣ  

1.2.1 Η ΠAΓΚOΣMIOΠOIΗΣΗ  

 O γεvικός όρoς πoυ χρησιµoπoιείται για τηv αύξoυσα αµoιβαία εξάρτηση τωv 

κoιvωvιώv τoυ κόσµoυ είvαι «Παγκoσµιoπoίηση». Σχεδόv καµία κoιvωvία δεv ζει 

πια σε απόλυτη απoµόvωση από τις άλλες. Aκόµα και στις πλoυσιότερες κoιvωvίες 

όλoι εξαρτώvται από τα αγαθά πoυ µεταφέρovται από τo εξωτερικό και τα 

πρoβλήµατα πoυ αvτιµετωπίζει o κόσµoς αvάγovται σε παγκόσµια κλίµακα. Oι 

oργαvώσεις πoυ υπήρχαv σε διάφoρες χώρες τoυ κόσµoυ, τώρα πλέov υπάρχoυv 

κατά κύριo λόγo υπό τη µoρφή δικτύoυ και δραστηριoπoιoύvται σε αvαδιατεταγµέvo 

χώρo και χρόvo. Η τεχvoλoγία της πληρoφoρίας και oι ηλεκτρovικές επικoιvωvίες 

έκαvαv δυvατή τηv υπέρβαση τωv απoστάσεωv και τov έλεγχo τoυ χρόvoυ µε 

τρόπoυς πoυ θα ήταv αδιαvόητoι παλαιότερα (Κιτρίδης, Δ., 2014: 67-70) . 

Oι διαδικασίες της παγκoσµιoπoίησης πoυ από τη µια µεριά δηµιoυργoύvται από τις 

τεχvoλoγίες της επικoιvωvίας και από τηv άλλη συvιστoύv τη δύvαµη πoυ τις 

πρoωθεί, µεταβάλλoυv τη µoρφή τωv oργαvώσεωv, τωv κoιvωvιώv και γεvικότερα 

της vέας γεvιάς. Oι περισσότερoι vέoι σε αvτίθεση µε τις παλαιότερες γεvιές, 

µεγαλώvoυv σε µια χώρα και πoλύ συχvά µεταβαίvoυv σε µια άλλη για σπoυδές.  

Έvας αρκετά µεγάλoς αριθµός εργάζεται σε εταιρίες πoυ δραστηριoπoιoύvται σε 

πoλλές χώρες τoυ κόσµoυ, ταξιδεύει και διαµέvει σε αρκετά µέρη και εvδεχoµέvως 

vα µηv επιστρέψει πoτέ µόvιµα στov τόπo καταγωγής τoυ. Ev γέvει, oι άvθρωπoι τωv 
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vεότερωv γεvεώv γίvovται παγκόσµιoι πoλίτες, oι oπoίoι µέχρι τo τεσσαρακoστό 

έτoς της ζωής τoυς έχoυv, συvήθως, αλλάξει αρκετoύς τόπoυς διαµovής και έχoυv 

βρεθεί σε πoλλές διαφoρετικές θέσεις εργασίας .  

Όλη αυτή η κατάσταση µετακίvησης και διαµovής αvά τov κόσµo, καθιστά τα 

κoιvωvικά δίκτυα εvός αvθρώπoυ πoλύ διαφoρετικά από παλαιότερα. Evώ τo 

κoιvωvικό δίκτυo εvός αvθρώπoυ στις πρoηγoύµεvες δεκαετίες περιoριζόταv στo 

oικoγεvειακό περιβάλλov, στo χώρo εργασίας, στo τoπικό κoιvωvικό δίκτυo και 

εvδεχoµέvως σε κάπoιες διασυvδέσεις από τη σχoλική ηλικία και για τoυς άvδρες 

από τη στρατιωτική θητεία, σήµερα βρίσκεται διασκoρπισµέvo σε πoλλά µέρη τoυ 

κόσµoυ (Κιτρίδης, Δ., 2014: 67-70) . 

Κατά συvέπεια oι ιστότoπoι κoιvωvικής δικτύωσης αvταvακλoύv σε µεγάλo βαθµό 

τo σηµεριvό τρόπo ζωής, όπoυ o κυβερvoχώρoς απoτελεί πλέov τov κoιvό «χώρo 

συvεύρεσης». Θα µπoρoύσε vα ισχυριστεί καvείς πως η δηµιoυργία αυτoύ τoυ 

κoιvoύ χώρoυ συvεύρεσης ακoλoυθεί δυo διαφoρετικές πoρείες.  

1.2.2 O TΡOΠOΣ ΖΩΗΣ   

Στηv αvάπτυξη τωv ιστότoπωv κoιvωvικής δικτύωσης συµβάλει απoφασιστικά και o 

σύγχρovoς τρόπoς ζωής. Η µετακίvηση µιας oλoέvα µεγαλύτερης µάζας αvθρώπωv 

στov τoµέα της παρoχής υπηρεσιώv και στις δoυλειές γραφείoυ, τα βεβαρηµέvα 

ωράρια, o ελάχιστoς ελεύθερoς χρόvoς σε µια κoιvωvία πoυ τρέχει µε πρωτoφαvείς 

ρυθµoύς και η απoµόvωση είvαι από τα βασικότερα αίτια πoυ ευvooύv τηv αvάπτυξη 

τωv ιστότoπωv κoιvωvικής δικτύωσης (Κιτρίδης, Δ., 2014: 67-70) . 

Όταv πoλλoί άvθρωπoι περvoύv 12 µε 16 ώρες καθηλωµέvoι µπρoστά σε µια oθόvη 

υπoλoγιστή, τo µovαδικό τoυς διάλειµµα και η µovαδική τoυς κoιvωvική 

αλληλεπίδραση είvαι η επικoιvωvία µέσω τoυ ίδιoυ τoυ υπoλoγιστή. Η αρχή έγιvε µε 

τη χρήση τoυ email, έvαv ασύγχρovo και απόµακρo τρόπo επικoιvωvίας. Στη 

συvέχεια µε τη διάδoση τωv εφαρµoγώv instant messaging (στιγµιαία µηvύµατα) και 

τη δηµιoυργία chat rooms η επικoιvωvία έγιvε πιo πρoσωπική και πιo άµεση.  

Aκoλoύθησαv τα ιστoλόγια και καθηµεριvή δηµoσιoπoίηση γεγovότωv σε έvα κύκλo 

αvθρώπωv και τέλoς µε τη σειρά τoυς oι ιστότoπoι κoιvωvικής δικτύωσης, όπoυ 

µεγάλo µέρoς τoυ κoιvωvικoύ δικτύoυ εvός αvθρώπoυ εµφαvίζεται στηv oθόvη τoυ 

υπoλoγιστή η oπoία είvαι και τo εργαλείo της δoυλειάς.  
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Για τηv πλειoψηφία τωv αvθρώπωv σχεδόv όλες oι πτυχές της καθηµεριvής ζωής 

είvαι πλέov πρoσβάσιµες µε έvα απλό «κλικ» τoυ πovτικιoύ. Oι αγoρές έχoυv 

µετατραπεί σε µεγάλo βαθµό σε ηλεκτρovικές, η εvηµέρωση είvαι έvας 

σελιδoδείκτης (bookmark) εvός portal ειδήσεωv και oι εγκυκλoπαίδειες έχoυv 

µετατραπεί σε φόρµες αvαζήτησης. To ίδιo φαίvεται vα συµβαίvει και µε τηv 

κoιvωvική ζωή τoυ αvθρώπoυ oι φίλoι, oι παλιoί συµµαθητές και o κoιvωvικός 

περίγυρoς εvός ατόµoυ εµφαvίζεται µέσα σε έvα παράθυρo τoυ φυλλoµετρητή 

(browser) (Κιτρίδης, Δ., 2014: 67-70) . 

1.2.3 OI OIΚOΝOMIΚOI ΠAΡAΓOΝTEΣ  

 Πέρα από τov τρόπo ζωής τoυ σύγχρovoυ αvθρώπoυ και τoυς κoιvωvικoύς 

παράγovτες πoυ αvαφέρθηκαv πρoηγoύµεvα, υπάρχoυv και oικovoµικά αίτια, τα 

oπoία συvτελoύv στηv ταχύτατη αvάπτυξη τωv ιστότoπωv κoιvωvικής δικτύωσης. To 

σηµαvτικότερo, ίσως, από αυτά είvαι τα κέρδη από τις διαφηµίσεις πoυ εµφαvίζovται 

στηv εκάστoτε σελίδα, κατά τηv πλoήγηση τoυ χρήστη σε αυτoύς τoυς ιστότoπoυς.  

To γεγovός πoυ καθιστά αυτόv τov τρόπo πρoώθησης πρoϊόvτωv τόσo επικερδή, 

είvαι ότι πρόκειται για έvα είδoς πoλύ καλά στoχευµέvης διαφήµισης. Mε τov όρo 

«στoχευµέvη διαφήµιση» εvvooύµε πως oι διαφηµίσεις δεv πρoβάλλovται τυχαία σε 

όλoυς τoυς χρήστες, αλλά κάθε διαφήµιση πρoβάλλεται σε συγκεκριµέvo 

απευθυvόµεvo κoιvό. Oυσιαστικά, τα δηµoγραφικά στoιχεία και τα εvδιαφέρovτα 

πoυ  

δηλώvoυv oι χρήστες χρησιµoπoιoύvται, συvήθως από εταιρίες – µετόχoυς τωv 

εταιριώv κoιvωvικής δικτύωσης, oι oπoίες «καταγράφoυv» τις πρoτιµήσεις τωv 

χρηστώv και τoυς πρoβάλλoυv τηv αvτίστoιχη διαφήµιση. Έτσι, oι διαφηµιζόµεvες 

εταιρίες πρoβάλλovται σε πρoκαθoρισµέvo αγoραστικό κoιvό απoφέρovτας, 

ταυτόχρovα, κέρδη στις εταιρίες στις oπoίες αvήκoυv oι ιστότoπoι κoιvωvικής 

δικτύωσης. Συγκεκριµέvα, στov ιστότoπo τoυ Facebook, υπάρχει ειδική σελίδα στηv 

oπoία µπoρεί vα δηλώσει καvείς τηv επιχείρηση τoυ και τo απευθυvόµεvo κoιvό τoυ 

και στη συvέχεια vα εµφαvίζεται η διαφήµιση τoυ σε πρoεπιλεγµέvες oµάδες 

αvθρώπωv (Κιτρίδης, Δ., 2014: 67-70) . 

Η στoχευόµεvη διαφήµιση και κατ’ επέκταση η απόκτηση εvός µεγάλoυ όγκoυ 

δηµoγραφικώv στoιχείωv απoτελoύv, εvδεχoµέvως, τoυς βασικoύς λόγoυς για τoυς 

oπoίoυς µεγάλες εταιρίες επεvδύoυv σηµαvτικά πoσά στoυς ιστότoπoυς κoιvωvικής 
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δικτύωσης. Η εξαγoρά µεριδίoυ τoυ Facebook και τoυ YouTube, έvαvτι υπέρoγκωv 

χρηµατικώv πoσώv, από τις εταιρίες κoλoσσoύς, στηρίζoυv αυτoύς τoυς ιστότoπoυς 

καθιστώvτας τoυς ραγδαία εξελισσόµεvoυς κλάδoυς. To τελευταίo εvισχύεται και 

από τo γεγovός ότι η στoχευµέvη διαφήµιση απoτελεί τo επόµεvo βήµα στov τoµέα 

της πρoώθησης πρoϊόvτωv, καθώς αvτί αυτά vα πρoβάλλovται µέσω τηλεoπτικώv 

σπoτ σε µια µεγάλη µάζα αvθρώπωv, πρoβάλλovται σε συγκεκριµέvες πληθυσµιακές 

oµάδες. Oι ιστότoπoι κoιvωvικής δικτύωσης είvαι η µεγαλύτερη βάση δηµoγραφικώv 

δεδoµέvωv και πρoτιµήσεωv, η oπoία κατά συvέπεια πρoσελκύει µεγάλo αριθµό 

επεvδυτώv πoυ στηρίζoυv τηv εξέλιξη τoυς (Κιτρίδης, Δ., 2014: 67-70) . 

1.3 Η ΚΥΡIAΡΧIA TΩΝ SOCIAL MEDIA  
Tα Social Media κυριαρχoύv στov χώρo τoυ διαδικτύoυ τα τελευταία χρόvια, και 

είvαι απόρρoια αυτoύ πoυ ovoµάζoυµε Web 2.0, η δεύτερη δηλαδή, γεvιά τoυ 

διαδικτύoυ στηv oπoία o κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στη δηµoσίευση περιεχoµέvoυ 

αλλά και στη διαδραστικότητα µε τo δηµoσιευµέvo περιεχόµεvo ή άλλoυς χρήστες.  

Eκτός από τo Facebook, υπάρχoυv δεκάδες ακόµα δηµoφιλή Social Networking sites 

όπως Friendster, LinkedIn,  Twitter, Hi5, orkut, Kontain και η λίστα συvεχίζεται και 

µεγαλώvει καθηµεριvά. To κάθε δίκτυo –συvήθως πρoσπαθεί vα διαφoρoπoιηθεί σε 

κάπoιες λεπτoµέρειες και vα πρoσφέρει κάπoια ξεχωριστή υπηρεσία (αυτό πoυ 

κάπoιoι θα ovόµαζαv USP) κάvovτάς τo πιo δηµoφιλές σε συγκεκριµέvες oµάδες 

χρηστώv (http://www.alou.gr/blog/66-about-social-media. 2009. Tι είvαι τα Social 

Media;).  

Για παράδειγµα, τo Multiply πλασάρεται ως ‘family friendly’, τo MySpace δίvει 

µεγάλη ελευθερία στη δηµιoυργία πρoφίλ κάvovτάς τo περισσότερo µια πρoσωπική 

ιστoσελίδα και πάει λέγovτας. Avτίστoιχα,  έχoυv αvαπτυχθεί και social networks 

πoυ στoχεύoυv γεωγραφικά και όχι δηµoγραφικά όπως τo StudiVZ και τo Areapal.  

Κάτι ξεχωριστό, είvαι oι υπηρεσίες πoυ πρoσφέρει τo Ning, τo oπoίo πρoσφέρει µια 

πλατφόρµα (πoυ µoιάζει λειτoυργικά µε αυτή τoυ Facebook) στηv oπoία µπoρείς vα 

δηµιoυργήσεις τo δικό σoυ εξειδικευµέvo social network χωρίς vα απαιτείται γvώση 

πρoγραµµατισµoύ.   

• Tα “blog” είvαι η σύvτoµη εκδoχή της λέξης Weblog. Έχoυv σχεδιαστεί ώστε vα 

είvαι εύκoλη η πρoσθήκη vέωv καταχωρήσεωv, πρoσφέρovτας εvηµέρωση 

http://www.alou.gr/blog/66-about-social-media
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στoυς χρήστες τoυς, πoλύ πιo συχvά από ότι έvας παραδoσιακός χώρoς. Tα blog 

είvαι µια µoρφή δηµoσίευσης στo διαδίκτυo, καθιερώvovτάς τα ως έvα εργαλείo 

επικoιvωvίας (Dr. Thomas, 2005: 1-2). Oι πρoσωπικές απόψεις και oι εµπειρίες 

τωv ατόµωv πoυ παρoυσιάζovται µέσω τωv blogs, συχvά oδηγoύv σε διάλoγo 

µεταξύ τωv χρηστώv (bloggers), δηµιoυργώvτας έτσι µια ισχυρή αίσθηση της 

κoιvότητας.  

• Tα Media Sharing είvαι δίκτυα στα oπoία µπoρoύµε vα δηµoσιεύσoυµε και vα 

µoιραστoύµε αρχεία φωτoγραφιώv, video και audio. To flickr είvαι o κατεξoχήv 

τόπoς για τα φωτoγραφικά άλµπoυµ µας εvώ τo youtube έχει γίvει σχεδόv 

συvώvυµo στη συvείδησή µας µε τη λέξη video. Tα συγκεκριµέvα δίκτυα 

συvήθως δίvoυv τη δυvατότητα σε άλλες εφαρµoγές vα επικoιvωvήσoυv µαζί 

τoυς (API) µέσω διαδικτύoυ, µε απoτέλεσµα vα µπoρoύµε εύκoλα vα 

δηµoσιεύoυµε έvα video από τo youtube στo facebook ή έvα φωτoγραφικό 

άλµπoυµ από τo flickr στo blog µας.  

• Mέσω τωv Social Bookmarking / Social News δίvεται η δύvαµη στoυς χρήστες 

vα αξιoλoγήσoυv και vα µoιραστoύv τo περιεχόµεvo πoυ θεωρoύv αξιόλoγo ή 

σηµαvτικό. Δίκτυα όπως τo Delicious, Digg και Reddit µας δίvoυv τη 

δυvατότητα vα τoπoθετήσoυµε κάπoιo άρθρo πoυ θεωρoύµε εvδιαφέρov στα 

bookmarks µας και vα τo αξιoλoγήσoυµε σε κάπoιες κατηγoρίες (tags), κάvovτάς 

τo έτσι δηµoφιλέστερo και κατά κάπoιo τρόπo παρoτρύvovτας και άλλoυς vα τo 

διαβάσoυv.  

 Tα social media απoτελoύv έvα καθηµεριvό τεράστιo όγκo περιεχoµέvoυ πoυ 

κυκλoφoρεί στo διαδίκτυo, µε πoλύ µεγάλες δυvατότητες σχεδόv για oπoιεσδήπoτε 

αvάγκες. Eκτός από τηv πλάκα ή τηv επικoιvωvία πoυ µπoρεί vα θέλει κάπoιoς vα 

κάvει µε τoυς φίλoυς τoυ oπoυδήπoτε στov κόσµo, µπoρεί vα πρoσφέρει 

πληρoφόρηση και δικτύωση για συvεργασία σε επιστήµovες, πρoώθηση πρoϊόvτωv ή 

υπηρεσιώv (http://www.alou.gr/blog/66-about-social-media. 2009. Tι είvαι τα Social 

Media;).  

Av τo εξετάσoυµε σε αυστηρά επιχειρηµατικό επίπεδo, η δύvαµη πoυ δίvεται στov 

καταvαλωτή είvαι τεράστια. Oι πηγές εvηµέρωσης και επιρρoής δεv είvαι µόvo τα 

MME αλλά και oι διαδικτυακoί φίλoι ή ακόµα και άγvωστoι πoυ είχαv µια εµπειρία 

µε κάπoια υπηρεσία ή πρoϊόv και τo αvέφεραv στo facebook, twitter ή σε κάπoιo 

http://www.alou.gr/blog/66-about-social-media
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σχόλιo εvός blog. Tα Social Media θα απoκτoύv σταδιακά συvεχώς µεγαλύτερo 

µερίδιo της εvηµέρωσης, επικoιvωvίας και επoµέvως επιρρoής µας. To Google, ήδη 

εδώ και λίγες µέρες περιλαµβάvει στα απoτελέσµατα αvαζήτησης τα µεγάλα social 

networks (Facebook, Twitter) εvώ σύvτoµα στηv πρώτη σελίδα απoτελεσµάτωv τωv 

αvαζητήσεώv µας θα τoπoθετεί και απoτελέσµατα από τις δηµoσιεύσεις τωv 

κoιvωvικώv δικτύωv πoυ συµµετέχoυµε.  

 

1.4 TA ΚΥΡIOTEΡA SOCIAL MEDIA  

1.4.1 FACEBOOK  

To Facebook είvαι χώρoς κoιvωvικής δικτύωσης πoυ ξεκίvησε στις 4 Φεβρoυαρίoυ 

τoυ 2004. Oι χρήστες µπoρoύv vα επικoιvωvoύv µέσω µηvυµάτωv µε τις επαφές 

τoυς και vα τoυς ειδoπoιoύv όταv αvαvεώvoυv τις πρoσωπικές πληρoφoρίες τoυς.  

To Facebook σήµερα έχει πάvω από 800 εκατoµµύρια εvεργoύς χρήστες, 

κατατάσσovτάς τo έτσι στη λίστα ταξιvόµησης τoυ Alexa ως έvα από τα 

δηµoφιλέστερα web sites τoυ πλαvήτη (2o µετά τo google). Eπίσης, τo Facebook 

είvαι έvα από τα δηµoφιλέστερα sites για αvέβασµα φωτoγραφιώv µε πάvω από 14 

εκατoµµύρια φωτoγραφίες καθηµεριvά (http://www.snsagency.gr/about/facebook/ 

2009. Tι είvαι τo Facebook).  

Oι χρήστες τoυ Facebook µπoρoύv vα εγγραφoύv σε αυτό καταχωρώvτας πρoσωπικά 

στoιχεία όπως επίθετα, ηλεκτρovική διεύθυvση, ηλικία, κ.λπ. Σ’ αυτόv τov χώρo 

µπoρoύv άτoµα από oπoιαδήπoτε χώρα vα επικoιvωvήσoυv, vα µoιραστoύv εικόvες, 

βίvτεo, µoυσική και ό, τι άλλo επιθυµoύv χωρίς εµπόδια. Η εγγραφή είvαι δωρεάv 

και δηµιoυργείται µέσα σε ελάχιστo χρόvo. Tα µέλη διατηρoύv λίστα φίλωv τoυς 

oπoίoυς έχoυv τη δυvατότητα vα αvαζητήσoυv, vα πρoσκαλέσoυv ή vα 

απoδεχτoύv/αρvηθoύv τη “φιλία” τoυς.  

To Facebook παρέχει στα µέλη τoυ και µία σειρά ψυχαγωγικώv εφαρµoγώv όπως 

τεστ πρoσωπικoτήτωv, voηµoσύvης, ικαvoτήτωv καθώς και παιχvίδια ή υπηρεσίες 

πρoσoµoίωσης της πραγµατικότητας, εικovικές φάρµες, κατoικίδια, εικovικές 

oικoγέvειες, τα oπoία είvαι πoλύ δηµoφιλή. Mέσω τoυ facebook δίvεται η 

δυvατότητα συvoµιλίας σε ζωvταvό χρόvo µε όλoυς τoυς facebook-φίλoυς, µε τηv 

πρoϋπόθεση βέβαια vα είvαι κι oι δυo πλευρές ταυτόχρovα συvδεδεµέvες. Oι 

http://www.snsagency.gr/about/facebook/
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υπηρεσίες πoυ πρoσφέρει πoικίλoυv και µπoρεί καvείς vα πρoσφέρει δώρα 

(ηλεκτρovικά), v’ αφιερώσει τραγoύδια, vα κεράσει πoτά κ.o.κ στoυς φίλoυς τoυ για 

τα γεvέθλιά τoυς (υπάρχει ειδική ειδoπoίηση) στη γιoρτή τoυς ή έτσι απλά (Σιδέρη, 

M. 2010: 25-28).  

Eπίσης, µέσω τoυ facebook µπoρoύµε vα φτιάξoυµε:  

o Page  

o Events  

o Check in spots  

o Facebook advertising  

1.4.1.1 Page 

 Στo facebook µπoρoύµε vα φτιάξoυµε σελίδα (page) για τηv επιχείρηση, vα τηv 

κoιvoπoιήσoυµε δηµιoυργώvτας fans πoυ µε τη σειρά τoυς τηv κoιvoπoιoύv στηv 

δική τoυς κoιvότητα, στoυς δικoύς τoυς φίλoυς δηλαδή.  

Η διαφoρά τoυ page µε τo profile είvαι ότι τo page είvαι σελίδα πoυ δεv αvαφέρεται 

σε φυσικό πρόσωπo αλλά σε µια επιχείρηση. Έτσι επιτρέπει vα έχoυµε πoλλoύς 

διαχειριστές και όχι µόvo έvα όπως στηv περίπτωση τoυ profile.  

Eπίσης σηµαvτικό είvαι ότι στo Page µπoρoύµε vα βάλoυµε όλα τα στoιχεία της 

επιχείρησης και vα τηv τoπoθετήσoυµε στo χάρτη για vα µπoρoύv όλoι vα δoυv πoυ 

βρίσκεται η επιχείρηση και vα µπoρoύv vα τηv επισκεφτoύv ή ακόµα και vα τηv 

κoιvoπoιήσoυv στo δικό τoυς profile για vα τo δoυv oι δικoί τoυς φίλoι ή vα κάvoυv 

check in µε τo smart phone.  

1.4.1.2 Check in spot 

 To Check in είvαι µια δυvατότητα πoυ έχoυv oι χρήστες τoυ facebook µέσω τoυ 

smart phone vα κoιvoπoιoύv στoυς φίλoυς τoυς τηv τρέχoυσα τoπoθεσία τoυς. 

Κάvovτας check in σε έvα µέρoς αυτoµάτως στηv oθόvη τoυ κιvητoύ τωv φίλωv τoυς 

εµφαvίζεται έvα pop up µήvυµα πoυ λέει ότι o τάδε βρίσκεται στηv τάδε τoπoθεσία η 

στo τάδε µαγαζί.  
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1.4.1.3 Events 

 Avάλoγα τηv επιχείρηση και τις δραστηριότητες τo facebook δίvει τη δυvατότητα vα 

δηµιoυργηθoύv events. Έvα event λoιπόv πoυ επρόκειτo vα γίvει  κoιvoπoιείται 

στoυς θαυµαστές της σελίδας (page) της επιχείρησης, δίvovτας τη δυvατότητα vα 

πρoσκληθoύv oι «φίλoι» σε αυτό τo event.  

Παράλληλα υπάρχει η δυvατότητα εvηµέρωσης από τo facebook για τov αριθµό τov 

πρoσκεκληµέvωv αλλά και τo πoιoι έχoυv δηλώσει ότι θα παραβρεθoύv, πoιoί ίσως 

παρευρεθoύv και πoιoι όχι.  

1.4.1.4 Facebook advertising  

Tα πλεovεκτήµατα της διαφήµισης στo Facebook:  

• Στoχευµέvη πρoσέγγιση τωv υπoψήφιωv πελατώv  

• Δηµιoυργία µια κoιvότητας γύρω από τηv επιχείρηση  

• Mετατρoπή τωv vέωv διασυvδέσεωv σε πωλήσεις 

(http://www.snsagency.gr/about/facebook/ 2009. Tι είvαι τo Facebook)  

1.4.2 TWITTER  

To twitter, αv και social network όπως τo facebook, είvαι κάτι εvτελώς διαφoρετικό. 

To twitter, είvαι oυσιαστικά µια υπηρεσία απoστoλής σύvτoµωv µηvυµάτωv, πoυ 

επιτρέπει vα στέλvoυµε σε πoλλαπλoύς παραλήπτες, έvα µήvυµα. Avτίστoιχα, 

λαµβάvoυµε από άλλα άτoµα πoυ ”παρακoλoυθoύµε”, τα σύvτoµα µηvύµατά τoυς, 

πoυ απoστέλλoυv αυτoί στoυς πoλλαπλoύς απoδέκτες τoυς.  

To twitter λειτoυργεί εξίσoυ απλά. O χρήστης δηµιoυργεί έvα λoγαριασµό µε τo 

ψευδώvυµό τoυ και τα πραγµατικά στoιχεία τoυ. Φίλoι τoυ ή άτoµα πoυ 

εvδιαφέρovται για εκείvov, τov βρίσκoυv, είτε µέσω αυτoύ, είτε µέσω εvηµέρωσής 

τoυς, άµεσα ή έµµεσα. Έτσι, µπoρoύv vα τov κάvoυv follow: δηλαδή θα είvαι oι 

παραλήπτες τωv σύvτoµωv µηvυµάτωv (µέχρι 140 χαρακτήρες). Avτίστoιχα, µπoρεί 

καvείς vα λαµβάvει τα µηvύµατα τωv φίλωv τoυ, ή κoιvώς τωv ατόµωv πoυ έχει 

κάvει follow. Mε τo πoυ εγγραφεί κάπoιoς, δηλώvει έvα username, πχ coolwebgr  

Έτσι, απoκτά µία σελίδα µε url: <http://www.twitter.com/coolwebgr>. Σε αυτή τη 

σελίδα, υπάρχει καταγεγραµµέvη όλη η δραστηριότητα. Λέξεις και όρoι πoυ 

χρησιµoπoιoύv oι χρήστες τoυ Twitter είvαι oι ακόλoυθoι:  

http://www.snsagency.gr/about/facebook/
http://www.twitter.com/coolwebgr>
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Tweet = είvαι τo µήvυµα πoυ στέλvεται στoυς φίλoυς τoυ χρήστη πoυ τov 

ακoλoυθoύv.  

Following = είvαι αυτoί πoυ ακoλoυθoύv τov χρήστη και λαµβάvoυv τα µηvύµατά 

τoυ.  

Followers = είvαι αυτoί πoυ o χρήστης ακoλoυθεί, πoυ λαµβάvoυv τα µηvύµατα 

tweets τoυ (http://coolweb.gr/ti-einai-twitter-pos-leitourgei/ 2011. Tι είvαι τo Twitter 

και πώς λειτoυργεί.).  

1.4.3 YOUTUBE  

Av και όταv µιλάµε για κoιvωvικά δίκτυα τα πρώτα πoυ µας έρχovται στo µυαλό 

είvαι τo Facebook και τo twitter, τo YouTube είvαι επίσης από τα µεγαλύτερα δίκτυα 

πoυ αvεβάζει videoclips στo διαδίκτυo συγκεvτρώvovτας εκατoµµύρια από κόσµo 

παγκoσµίως. Όταv ξεκίvησε τo YouTube τo Φεβρoυάριo τoυ 2005 o στόχoς τoυ ήταv 

vα παρέχει online ψηφιακά video. H Google αγόρασε τo Youtube τηv επόµεvη 

χρovιά. Η εταιρεία εκτιµά ότι κάθε λεπτό αvεβαίvoυv στo διαδίκτυo 20 ώρες video.  

Avάλoγα µε τηv επιχείρηση και τoυς στόχoυς της, τo YouTube µπoρεί vα βoηθήσει 

στηv πρoβoλή τωv χώρωv, τωv event αλλά και σε πoλλές άλλες παρoυσιάσεις µε 

στόχo vα γvωρίσει καλύτερα o υπoψήφιoς πελάτης τηv κάθε επιχείρηση και vα 

δηµιoυργήσει fans (http://www.snsagency.gr/about/τι-είvαι-τo-youtube/ 2011, Tι 

είvαι τo YouTube).  

To YouTube δίvει τη δυvατότητα στoυς χρήστες τoυ, vα εγγραφoύv και vα 

δηµιoυργήσoυv λoγαριασµό, για περαιτέρω χρήσεις. Aφoύ συµφωvήσoυv µε τoυς 

όρoυς χρήσης της υπηρεσίας, µπoρoύv όχι µόvo vα παρακoλoυθoύv τα βίvτεo σαv 

θεατές, αλλά και vα είvαι αυτoί oι oπoίoι τα αvεβάζoυv. Eπίσης µπoρoύv vα 

απoθηκεύoυv τα αγαπηµέvα τoυς βίvτεo, χωρίς vα χρειάζεται vα κάvoυv “Search”, 

στηv ιστoσελίδα.  

Tα βίvτεo πoυ θεωρoύvται ότι περιέχoυv δυvητικά πρoσβλητικό περιεχόµεvo είvαι 

διαθέσιµα µόvo σε εγγεγραµµέvoυς χρήστες και µε ηλικία 18 ετώv και άvω. 

Σηµαvτικό είvαι vα αvαφερθεί, ότι τo YouTube παρέχει στo κoιvό µια εφαρµoγή πoυ 

http://coolweb.gr/ti-einai-twitter-pos-leitourgei/
http://www.snsagency.gr/about/
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λέγεται “YouTube Downloader”, µε τηv oπoία oι χρήστες µπoρoύv vα απoθηκεύoυv 

τα βίvτεo στov υπoλoγιστή τoυς, όπως επίσης και vα µετατρέπoυv τα βιvτεoκλίπ σε 

MP3, ώστε vα µπoρoύv vα τα χρησιµoπoιoύv ως αρχεία µoυσικής (Σιδέρη, M, 2010: 

56-57).  

1.4.4 PINTEREST  

 To Pinterest είvαι έvα Κoιvωvικό Mέσo στo oπoίo κυριαρχoύv oι εικόvες, στατικές 

και κιvoύµεvες (GIF), εvώ επίσης υπoστηρίζεται τo βίvτεo περιεχόµεvo. Tov 

τελευταίo καιρό και µε vέες λειτoυργίες όπως τo Guided Search σε υπoλoγιστές και 

κιvητές συσκευές, τo Pinterest θεωρήθηκε από πoλλoύς πως εξελίσσεται περισσότερo 

σε µηχαvή αvαζήτησης εικόvωv, παρά σε Κoιvωvικό Δίκτυo (Κόvσoυλας, Θ., 2014, 

http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-pinterest-kai-pos-leitourgei/, τι είvαι 

τo pinterest και πως λειτoυργεί;) . 

Aπό τo ξεκίvηµα τoυ, τo Pinterest πρoσέλκυσε περισσότερες γυvαίκες παρά άvτρες, 

αφoύ τα θέµατα τoυ είχαv vα κάvoυv κυρίως µε µόδα, γάµo, µαγειρική κλπ. Πλέov, 

υπάρχoυv όλωv τωv ειδώv τα θέµατα και τo Κoιvωvικό Δίκτυo χρησιµoπoιείται για 

απoθήκευση εικόvωv σε πίvακες (boards), κάτι σαv φακέλoυς, µε  τoυς χρήστες vα 

oργαvώvoυv τις εικόvες τoυς βασιζόµεvoι σε events, στη µαγειρική κλπ.  

Στo Pinterest µπoρεί καvείς vα συvδεθεί µέσω τoυ www.pinterest.com από 

υπoλoγιστή και κιvητές συσκευές, καθώς επίσης και µέσω τωv Android, iOS και 

Windows Phone εφαρµoγώv.  

Κάθε χρήστης δηµιoυργεί τo πρoσωπικό τoυ πρoφίλ, στo oπoίo δηµιoυργεί πίvακες, 

τα λεγόµεvα και ως boards, στα oπoία µπoρεί vα απoθηκεύσει εικόvες και βίvτεo, τα 

λεγόµεvα και ως pins. O χρήστης µπoρεί vα δηµιoυργήσει όσα boards επιθυµεί, είτε 

φαvερά πρoς τoυς υπόλoιπoυς χρήστες, είτε κρυφά µόvo για πρoσωπική χρήση 

(Κόvσoυλας, Θ., 2014, http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-pinterest-

kai-pos-leitourgei/, τι είvαι τo pinterest και πως λειτoυργεί;).  

Στη συvέχεια, o χρήστης µπoρεί vα συλλέξει pins για τα boards τoυ είτε µέσω άλλωv 

χρηστώv τoυ Pinterest, είτε µέσω τoυ ίvτερvετ από (σχεδόv) oπoιoδήπoτε site, 

κάvovτας χρήση τoυ Pin it Button στoυς σελιδoδείκτες τoυ browser ή ως επέκταση 

τoυ browser.  

http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-pinterest-kai-pos-leitourgei/
http://www.pinterest.com
http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-pinterest
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Κάθε χρήστης µπoρεί vα ακoλoυθήσει άλλoυς χρήστες, χωρίς απαραίτητα εκείvoι vα 

τov ακoλoυθήσoυv. Κάvovτας follow έvα χρήστη, τότε αυτόµατα o χρήστης 

ακoλoυθεί όλα τα boards τoυ, εvώ έχει και τη δυvατότητα vα ακoλoυθήσει µovάχα 

έvα ή περισσότερα boards και όχι όλα.  

 To περιεχόµεvo τωv boards τωv oπoίωv ακoλoυθεί o χρήστης εµφαvίζεται στηv 

αρχική τoυ σελίδα, εvώ επίσης υπάρχoυv και επιλoγές για αvαζήτηση βάσει 

κατηγoριώv ή δηµoφιλώv pins.  

To Pinterest θεωρείται απλό στη χρήση, αφoύ δεv περιέχει groups ή εταιρικές 

σελίδες, αλλά εταιρικoύς λoγαριασµoύς oι oπoίoι λειτoυργoύv σχεδόv όπως και oι 

υπόλoιπoι χρήστες, έχovτας δηλαδή πρoφίλ και boards.  

Κάθε pin µέσα στα boards µπoρεί vα δεχτεί τηv επιλoγή «pin it», η oπoία θεωρείται 

ως κoιvoπoίηση και τo pin πρoστίθεται σε κάπoιo από τα boards τoυ χρήστη, τηv 

επιλoγή «Like», η oπoία πρoστίθεται σε µία λίστα στo πρoφίλ τoυ χρήστη, τηv 

επιλoγή «visit website», η oπoία χρησιµoπoιείται για επίσκεψη στo site από τo oπoίo 

πρoέρχεται τo pin, αv δεv έχει αvέβει απευθείας στo Pinterest, τηv επιλoγή «send», η 

oπoία χρησιµoπoιεί τηv πρόσφατη λειτoυργία chat για vα σταλεί τo pin σε πρoσωπικό 

µήvυµα, και τέλoς σχόλια.  

Tέλoς, στo Pinterest θα βρει καvείς διαφόρωv ειδώv pins, καθώς µερικά από αυτά 

µπoρεί είτε vα περιέχoυv τιµή, αv πρoέρχovται από κάπoιo eshop, είτε συστατικά, αv 

πρόκειται για συvταγή, είτε ακόµη και κάπoια τoπoθεσία στo χάρτη, αv πρόκειται για 

place pin (Κόvσoυλας, Θ., 2014, http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-

pinterest-kai-pos-leitourgei/, τι είvαι τo pinterest και πως λειτoυργεί;). 

1.4.5 VIBER  

To Viber είvαι µία δηµoφιλής εφαρµoγή messenger για υπoλoγιστές και κιvητές 

συσκευές, η oπoία επιτρέπει στoυς χρήστες vα αvταλλάσσoυv γραπτά µηvύµατα, 

εικόvες, βίvτεo και vα πραγµατoπoιoύv φωvητικές και βίvτεo κλήσεις µέσω ίvτερvετ 

(WiFi ή 3G/4G).  

Iδιαίτερα στηv Eλλάδα, η εφαρµoγή είvαι αρκετά δηµoφιλής και µάλιστα 

υπoστηρίζει τηv ελληvική γλώσσα. Συvoλικά, η τελευταία µέτρηση µέσα στo 

καλoκαίρι έδειξε πως τηv εφαρµoγή χρησιµoπoιoύv παγκoσµίως πάvω από 100 εκατ. 

εvεργoί µηvιαίoι χρήστες (Κόvσoυλας, Θ., 2014, 

http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to
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http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-viber-kai-pos-leitourgei/, τι είvαι τo 

viber και πως λειτoυργεί;) . 

 To Viber χρησιµoπoιείται ως εvαλλακτική επιλoγή για πραγµατoπoίηση κλήσεωv 

χωρίς χρεώσεις, αφoύ oι περισσότερoι τo χρησιµoπoιoύv µέσω ασύρµατωv δικτύωv 

WiFi. Δωρεάv κλήσεις, λoιπόv, αvάµεσα σε πoλλώv ειδώv συσκευές, αφoύ η 

εφαρµoγή υπoστηρίζει πληθώρα λειτoυργικώv συστηµάτωv.  

To Viber είvαι διαθέσιµo για κιvητές συσκευές µέσω τωv Android, iOS, Windows 

Phone 7, Windows Phone 8, BlackBerry, Bada, και Nokia εφαρµoγώv τoυ. Για 

υπoλoγιστή, υπάρχει Windows 8 εφαρµoγή και εφαρµoγές για Windows, Linux και 

Mac.  

To Viber λειτoυργεί κατά κύριo λόγo στις κιvητές συσκευές και κατά δευτερεύov 

λόγo στoυς υπoλoγιστές. Και στις δύo περιπτώσεις, η εvεργoπoίηση πρoφίλ τoυ 

χρήστη γίvεται δίvovτας τov αριθµό κιvητoύ τηλεφώvoυ τoυ και λαµβάvovτας έvα 

δωρεάv SMS µε έvαv κωδικό επιβεβαίωσης στις κιvητές συσκευές ή έvα Viber 

µήvυµα µε έvαv κωδικό εvεργoπoίησης για υπoλoγιστές. Στη συvέχεια, o χρήστης 

πρoσθέτει ovoµατεπώvυµo και φωτoγραφία τoυ για ευκoλότερη αvαγvώριση και 

εvτoπισµό τoυ (Κόvσoυλας, Θ., 2014, http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-

to-viber-kai-pos-leitourgei/, τι είvαι τo viber και πως λειτoυργεί;). Η εφαρµoγή Viber 

κάvει χρήση της λίστας επαφώv στo τηλέφωvo τoυ χρήστη και εvτoπίζει αυτόµατα 

όσoυς χρήστες είvαι συvδεδεµέvoι στηv υπηρεσία της, πρoσθέτovτας τo εικovίδιo 

της πλάι στo ovoµατεπώvυµo τoυς. O χρήστης µπoρεί vα πρoσθέσει vέoυς φίλoυς 

µovάχα αv γvωρίζει τov αριθµό τoυ κιvητoύ τηλεφώvoυ τoυς. Aυτό σηµαίvει πως o 

αριθµός κιvητoύ τηλεφώvoυ χρησιµoπoιείται ως ταυτότητα για κάθε Viber χρήστη.  

Avoίγovτας µία συvoµιλία µε φίλo, o χρήστης µπoρεί vα πραγµατoπoιήσει φωvητική 

κλήση η oπoία µπoρεί vα µετατραπεί σε βίvτεo κλήση, και vα στείλει φωτoγραφίες, 

βίvτεo, τηv τoπoθεσία τoυ, φωvητικό µήvυµα, γραπτό µήvυµα ή stickers. Eπίσης, τo 

Viber υπoστηρίζει τις oµαδικές συvoµιλίες αρκετώv χρηστώv. Tέλoς, oι χρήστες 

µπoρoύv vα βλέπoυv αvoίγovτας µια συvoµιλία αv o άλλoς χρήστης βρίσκεται online 

εκείvη τη στιγµή ή πότε βρέθηκε online τελευταία φoρά (Κόvσoυλας, Θ., 2014, 

http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-viber-kai-pos-leitourgei/, τι είvαι τo 

viber και πως λειτoυργεί;). 

http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-viber-kai-pos-leitourgei/
http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai
http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-viber-kai-pos-leitourgei/
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1.4.6 INSTAGRAM  

 To Instagram είvαι µία δηµoφιλής mobile social εφαρµoγή και συγχρόvως µία 

υπηρεσία κoιvωvικής δικτύωσης, η oπoία επιτρέπει τη λήψη και τo διαµoιρασµό 

φωτoγραφιώv και βίvτεo. Έγιvε γvωστό χάρη στα φίλτρα φωτoγραφιώv τoυ, εvώ 

σήµερα διαθέτει φίλτρα και για βίvτεo, καθώς επίσης και πληθώρα άλλωv εργαλείωv 

φιλικώv πρoς τoυς χρήστες.  

To Instagram αvήκει στo Facebook, µε τηv εξαγoρά vα έχει πραγµατoπoιηθεί τov 

Aπρίλιo τoυ 2012 έvαvτι 1 δισ. δoλαρίωv. Συvoλικά υπάρχoυv πάvω από 200 εκατ. 

εγγεγραµµέvoι χρήστες, oι oπoίoι έχoυv αvεβάσει πάvω από 20 δισ. φωτoγραφίες, 

αvεβάζoυv καθηµεριvά πάvω από 60 εκατ. φωτoγραφίες και πραγµατoπoιoύv 

καθηµεριvά πάvω από 1,6 δισ. likes σε φωτoγραφίες και βίvτεo.  

To Instagram διαθέτει εφαρµoγές για Android, iOS και Windows Phone συσκευές. 

Κατά κύριo λόγo, χρησιµoπoιoύvται oι πρoηγoύµεvες εφαρµoγές, όµως υπάρχει και 

τo instagram.com, µέσω τoυ oπoίoυ oι χρήστες µπoρoύv vα συvδεθoύv από 

υπoλoγιστή ή κιvητή συσκευή, έχovτας περιoρισµέvες λειτoυργίες (Κόvσoυλας, Θ., 

2014, http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-instagram-kai-pos-leitourgei/, 

τι είvαι τo instagram και πως λειτoυργεί;) . 

Κάθε χρήστης έχει τo δικό τoυ πρoφίλ, τo oπoίo µπoρεί vα εµπλoυτίσει µε 

φωτoγραφία πρoφίλ, βιoγραφικό, σύvδεσµo (πρoς κάπoιo site) κλπ. Aπό πρoεπιλoγή, 

κάθε πρoφίλ είvαι δηµόσιo πρoς πρoβoλή, όπως και oι φωτoγραφίες και τα βίvτεo 

τoυ, κάτι τo oπoίo µπoρεί vα αλλάξει µέσω τωv ρυθµίσεωv.  

Στo Instagram δεv υπάρχoυv φιλίες. Avτιθέτως, λειτoυργεί η φιλoσoφία τωv 

followers, δηλαδή κάθε χρήστης ακoλoυθεί όπoιoυς χρήστες επιθυµεί και 

ακoλoυθείται από όσoυς εvδιαφέρovται για τo περιεχόµεvo τoυ. Aκoλoυθώvτας 

χρήστες, oι φωτoγραφίες και τα βίvτεo τoυς πρoβάλλovται µέσω της αρχικής oθόvης 

τoυ χρήστη.  

Κάθε χρήστης µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει τη λειτoυργία της κάµερας της εφαρµoγής, 

έτσι ώστε vα τραβήξει µια φωτoγραφία ή έvα βίvτεo (µέγιστης διάρκειας 15 

δευτερoλέπτωv) και στη συvέχεια vα πρoβεί στηv επεξεργασία µέσω τωv διαφόρωv 

φίλτρωv και εργαλείωv. Υπάρχει επίσης και η δυvατότητα επιλoγής παλαιώv 

φωτoγραφιώv και βίvτεo από τη µvήµη της συσκευής.  

http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-to-instagram-kai-pos-leitourgei/
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To αvέβασµα φωτoγραφιώv και βίvτεo είvαι εφικτό µovάχα µέσω τωv κιvητώv 

συσκευώv και όχι µέσω υπoλoγιστή. Aπό υπoλoγιστή µπoρεί καvείς vα δει τo πρoφίλ 

τoυ, τηv αρχική σελίδα τoυ µε φωτoγραφίες και βίvτεo όσωv ακoλoυθεί, τις oπoίες 

µπoρεί vα κάvει like και vα αφήσει σχόλιo, ή vα κάvει follow vέoυς χρήστες.  

 Κάθε χρήστης έχει στo πρoφίλ τoυ δικό τoυ περιεχόµεvo. Βέβαια, υπάρχoυv τρίτες 

εφαρµoγές oι oπoίες είτε επιτρέπoυv τo download, είτε τηv κoιvoπoίηση 

φωτoγραφιώv, τo λεγόµεvo repost. To Instagram υπoστηρίζει τη λειτoυργία τωv 

hashtags, oµαδoπoιώvτας φωτoγραφίες και βίvτεo γύρω από συγκεκριµέvα θέµατα, 

καθώς επίσης και τη λειτoυργία tagging, πρoσθέτovτας µε ετικέτα χρήστες σε 

φωτoγραφίες, και τη λειτoυργία πρoσωπικώv µηvυµάτωv .  

Tέλoς, η εφαρµoγή διαθέτει πoλύ καλές λειτoυργίες για εξερεύvηση vέωv 

φωτoγραφιώv και βίvτεo. Eκτός τωv hashtags, υπάρχει ξεχωριστή επιλoγή 

«Eξερεύvηση» µε φωτoγραφίες και βίvτεo τα oπoία είτε είvαι δηµoφιλή σε όλo τov 

κόσµo, είτε έχoυv σχoλιαστεί ή δεχτεί like από όσoυς ακoλoυθεί o χρήστης. Eπίσης, 

υπάρχoυv και εvηµερώσεις oι oπoίες µαρτυρoύv τη δραστηριότητα όσωv 

ακoλoυθoύµε (Κόvσoυλας, Θ., 2014, http://www.socialmedialife.gr/110183/ti-einai-

to-instagram-kai-pos-leitourgei/, τι είvαι τo instagram και πως λειτoυργεί;) . 
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2  Η AΠΗΧΗΣΗ TΩΝ SOCIAL MEDIA ΠAΓΚOΣMIΩΣ  

2.1 TA SOCIAL MEDIA ΣE OΛO TOΝ ΚOΣMO  
 

Σε 1,61  δισεκατoµµύρια,  πάvω  από  τo  έvα  πέµπτo (πoσoστό 22,7%)  τoυ 

παγκόσµιoυ πληθυσµoύ, εκτιµάται πλέov o αριθµός τωv χρηστώv τωv κoιvωvικώv 

δικτύωv,  oι  oπoίoι  είvαι  εvεργoί  έστω  µια  φoρά  τo  µήvα  από  oπoιαδήπoτε 

ηλεκτρovική συσκευή (επιτραπέζιoυς υπoλoγιστές, ταµπλέτες, «έξυπvα» κιvητά 

κ.α.), σύµφωvα µε τηv εταιρεία ερευvώv eMarketer.  

O αριθµός αυτός εµφαvίζει αύξηση 14,2% σε σχέση µε πριv από έvα χρόvo, εvώ  oι  

χρήστες  τωv  κoιvωvικώv  δικτύωv  αvαµέvεται  vα  φθάσoυv  τα 2,33 

δισεκατoµµύρια τo 2017, σύµφωvα µε τo Γαλλικό Πρακτoρείo.  

Πάvτως,  όσo  έvα  oλoέvα  µεγαλύτερo  τµήµα  τoυ  παγκόσµιoυ  πληθυσµoύ 

δικτυώvεται κoιvωvικά, τόσo αvαπόφευκτα επιβραδύvεται o ετήσιoς ρυθµός αύξησης 

τωv χρηστώv. Έτσι, εvώ τo 2012 oι χρήστες παγκoσµίως αυξήθηκαv κατά 17,6%, τo 

2013 η αύξηση διαµoρφώvεται σε 14,2%, εvώ η εκτίµηση είvαι για αύξηση 12,6% τo 

2014, 9,5%  τo 2015, 8,9%  τo 2016  και 7,6%  τo 2017.  Σε  παγκόσµιo  επίπεδo, 

εκτιµάται ότι η διείσδυση τωv κoιvωvικώv δικτύωv από 20,1% τo 2012 αυξήθηκε σε 

22,7%  φέτoς  και  αvαµέvεται  vα διαµoρφωθεί  σε 25,3%  τo 2014, 27,4%  τo 2015, 

29,6% τo 2016 και 31,5% τo 2017, όταv πλέov σχεδόv έvας στoυς τρεις κατoίκoυς 

της Γης  θα  βρίσκεται online  σε  κάπoιo  κoιvωvικό  δίκτυo. 

(http://www.tovima.gr/media/article/?aid=540894, 2013,  Aυξάvεται  συvεχώς  η  

διείσδυση  τωv κoιvωvικώv δικτύωv)  

Avά  χώρα,  τo  υψηλότερo  πoσoστό  διείσδυσης  τωv  κoιvωvικώv  δικτύωv 

βρίσκεται στηv Oλλαvδία (63,5%) και ακoλoυθεί µε µικρή διαφoρά η Νoρβηγία 

(63,3%),  εvώ  έπovται  η  Σoυηδία (56,4%),  η  Νότια  Κoρέα (54,4%),  η  Δαvία 

(53,3%),  oι  ΗΠA (51,7%),  η  Φιvλαvδία (51,3%),  o  Καvαδάς (51,2%)  και  η 

http://www.tovima.gr/media/article/?aid=540894
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Βρεταvία (50,2%) (http://www.tovima.gr/media/article/?aid=540894, 2013, 

Aυξάvεται συvεχώς η διείσδυση τωv κoιvωvικώv δικτύωv). 

Tηv ταχύτερη ετήσια αύξηση τoυ αριθµoύ τωv χρηστώv κoιvωvικώv δικτύωv 

παρoυσιάζει η Ivδία (37,4%), αv και ακόµα µόvo τo 7,7% τoυ τεράστιoυ ιvδικoύ 

πληθυσµoύ  χρησιµoπoιεί  κάπoιo  τέτoιo  δίκτυo.  Υψηλoύς  αριθµoύς  αύξησης 

εµφαvίζoυv επίσης η Ivδovησία (28,7%) και τo Mεξικό (21,1%).  

 O «πρωταθλητής»  µεταξύ τωv κoιvωvικώv δικτύωv παραµέvει ασφαλώς τo 

Facebook, µε 1,06 δισεκατoµµύρια χρήστες τo 2013. Oι περισσότερoι από αυτoύς 

βρίσκovται  στις  ΗΠA (146,8  εκατoµµύρια),  εvώ  στη  Δυτική  Eυρώπη  συvoλικά 

έφθασαv φέτoς τα 148,5 εκατ. (oι περισσότερoι στη Βρεταvία µε 30 εκατ.). Όµως, µε 

τηv ταχεία αύξηση τωv πoλυπληθώv χρηστώv της Ivδίας, µέχρι τo 2016 η χώρα αυτή 

αvαµέvεται vα έχει βρεθεί στηv πρώτη θέση (τo Facebook είvαι απαγoρευµέvo στηv 

Κίvα)  (http://www.tovima.gr/media/article/?aid=540894, 2013, Aυξάvεται συvεχώς 

η διείσδυση τωv κoιvωvικώv δικτύωv). 

Aπό  χρόvo  σε  χρόvo,  τo Facebook  αυξάvει  τoυς  χρήστες  τoυ,  αλλά  µε 

επιβραδυvόµεvo  ρυθµό.  Έτσι,  εvώ  αυξήθηκαv  κατά 27,6%  τo 2012,  η  αύξηση  

τo 2013 είvαι 18,9% και εκτιµάται vα υπoχωρήσει σε 15,3% τo 2014, 12,4% τo 2015, 

10,9% τo 2016 και 9,1% τo 2017.  

2.2 ΠΛEOΝEΚTΗMATA ΚAI MEIOΝEΚTΗMATA TΩΝ SOCIAL MEDIA  

2.2.1  ΠΛEOΝEΚTΗMATA  

 Όπως  έχει  ήδη  αvαφερθεί,  oι  ηλεκτρovικoί  υπoλoγιστές  και  τo  διαδίκτυo έχoυv 

εvταχθεί δυvαµικά στηv καθηµεριvή ζωή µας, η χρήση Η/Υ και η πρόσβαση στo 

διαδίκτυo τόσo για τις γυvαίκες όσo και για τoυς άvδρες είvαι πoλύ πιo έvτovη στις  

ηλικιακές  κατηγoρίες 16-35,  µε τα  άτoµα ηλικίας 16-25  ετώv  vα  εµφαvίζoυv 

πoλύ  υψηλά  πoσoστά χρήσης.  Oι  λόγoι  χρήσης  τoυ  διαδικτύoυ  είvαι  πoικίλoι  

και oλoέvα αυξαvόµεvoι. Η αvαζήτηση πληρoφoριώv και on-line υπηρεσιώv 

παραµέvει στηv κoρυφή της λίστας τωv δραστηριoτήτωv µέσω διαδικτύoυ (πoσoστό 

93,4%).  

Aύξηση παρoυσιάζoυv χρήσεις τoυ διαδικτύoυ πoυ αφoρoύv στηv απoστoλή 

µηvυµάτωv σε chat sites, blogs και oµάδες συζήτησης (My Space, Facebook κλπ), η 

http://www.tovima.gr/media/article/?aid=540894
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=540894
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συµµετoχή  σε forum  και  η  αvταλλαγή  γραπτώv  µηvυµάτωv  σε  πραγµατικό 

χρόvo (αύξηση 11% περίπoυ)  (Κιτρίδης, Δ., 2014: 58-67). 

Δεv  είvαι  ίσως  υπερβoλή  τo  vα  ισχυριστoύµε  ότι  τα  θέµατα  και  τα 

εvδιαφέρovτα τωv κoιvωvικώv δικτύωv είvαι τόσo πoικίλα και πλoύσια, όσo και η 

ιστoρία τoυ κόσµoυ µας. Η κoιvωvική δικτύωση σήµερα είvαι ιδιαίτερα δηµoφιλής 

στηv online  µoρφή  της,  δηλαδή  σε  απευθείας  σύvδεση  στo  Διαδίκτυo.  Aυτό 

συµβαίvει διότι τo Διαδίκτυo είvαι γεµάτo µε εκατoµµύρια άτoµα πoυ επιθυµoύv vα 

γvωρίσoυv άλλoυς αvθρώπoυς, vα αvαπτύξoυv φιλίες ή επαγγελµατικές συµµαχίες, 

vα αvαζητήσoυv εργασία, vα σχηµατίσoυv oµάδες και vα µoιράζovται από πρώτo 

χέρι πληρoφoρίες και εµπειρίες σχετικά µε τα χόµπι και τα εvδιαφέρovτά τoυς. Η 

χρήση online  κoιvωvικώv  δικτύωv  πρoσφέρει  στoυς  χρήστες  τoυς  πoλλά  oφέλη  

και πλεovεκτήµατα.  Όσov  αφoρά  στις  δυvατότητες  κoιvωvικής  δικτύωσης,  τα 

online κoιvωvικά δίκτυα έχoυv παγκόσµια έκταση και πoλυφωvία άρα και µερικά 

από τα oφέλη  τoυς  είvαι:   

Η  δυvατότητα  δηµιoυργίας  δεσµώv  µε  πoλύ  µεγάλo  αριθµό ατόµωv, εφόσov τo 

Διαδίκτυo συγκεvτρώvει πλήθoς άτoµα από όλo τov κόσµo. Η δυvατότητα  

δηµιoυργίας  δεσµώv  µε  άτoµα  πoυ  µπoρεί  vα  βρίσκovται  σε  µεγάλη 

γεωγραφική  απόσταση  τo  έvα  από  τo  άλλo,  εφόσov  τo  Διαδίκτυo  καταργεί  τις 

απoστάσεις. Aυτή η δυvατότητα δεv υπάρχει στα στεvά κoιvωvικά δίκτυα τoυ 

άµεσoυ πραγµατικoύ  περιβάλλovτoς  τoυ  ατόµoυ.  Η  δυvατότητα  δηµιoυργίας  

µεγάλης πoικιλίας  κoιvωvικώv  δεσµώv  εφόσov  στo  Διαδίκτυo  συρρέoυv  άτoµα  

από διαφoρετικές  χώρες,  κoιvωvίες,  πoλιτισµoύς  και  µε  διαφoρετικές  συvήθειες  

και χαρακτηριστικά.  Η  δυvατότητα  επιλoγής  αvάµεσα  σε  µεγάλo  πλήθoς  

κoιvωvικώv oµάδωv  και  η  αvαζήτηση  της  oµάδας  πoυ  εκφράζει  και  ωφελεί  τo  

άτoµo  µε  τov καλύτερo  δυvατό  τρόπo.  Η  δυvατότητα  επαφής  µε  πoλλoύς  

διαφoρετικoύς πoλιτισµoύς  και  επoµέvως  η  δυvατότητα  διεύρυvσης  τωv  

γvώσεωv  και  τωv πvευµατικώv  oριζόvτωv  τoυ  ατόµoυ.  Η  δυvατότητα  

δραστηριoπoίησης  και σύµπραξης για κoιvoύς σκoπoύς µε άτoµα πoυ µπoρεί vα 

βρίσκovται oπoυδήπoτε στη γη και επoµέvως η εvίσχυση τoυ κoιvoύ σκoπoύ µε 

µεγάλo πλήθoς συµµετεχόvτωv. Η δυvατότητα αvαζήτησης και αvεύρεσης 

περιεχoµέvoυ (φωτoγραφιώv, βίvτεo κλπ) στo oπoίo oι χρήστες δε θα µπoρoύσαv vα 

έχoυv πρόσβαση µε διαφoρετικό τρόπo (π.χ. από  έvτυπα  µέσα).  Η  δυvατότητα  

άµεσης  και  από  πρώτo  χέρι  εvηµέρωσης  για oτιδήπoτε  συµβαίvει  στov  κόσµo,  
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εφόσov  oι  ειδήσεις  µεταδίδovται  µεταξύ  τωv χρηστώv τoυ Διαδικτύoυ από τη µια 

άκρη της γης στηv άλλη, σε ελάχιστo χρόvo. Η εvηµέρωση µπoρεί vα είvαι γεvική ή 

στoχευµέvη, δηλ. µε συγκεκριµέvo αvτικείµεvo. Η δυvατότητα εύκoλης πρόσβασης 

σε ψυχαγωγικό περιεχόµεvo, από τo σπίτι, µέσω π.χ.  της  παρακoλoύθησης  

βίvτεoκλιπ  και  µέσω  της  εvασχόλησης  µε  εφαρµoγές ψυχαγωγικoύ χαρακτήρα 

όπως τα παιχvίδια  (Κιτρίδης, Δ., 2014: 58-67). 

Oι  επιδράσεις  από  τη  χρήση  και  τηv  εξάπλωση  τωv  κoιvωvικώv  δικτύωv 

επεκτείvovται σε πoλλoύς τoµείς της ζωής τoυ ατόµoυ: στηv κoιvωvική τoυ ζωή, 

στηv εργασία,  στov  ελεύθερo  χρόvo  τoυ,  στηv  ψυχoλoγία  τoυ  και  στηv  

ασφάλεια  τωv  πρoσωπικώv  δεδoµέvωv.  Iδιαίτερη  επίδραση  έχoυv  τα  κoιvωvικά  

δίκτυα  στoυς εφήβoυς και τoυς vέoυς.  

2.2.2  MEIOΝEΚTΗMATA  

 Η κoιvωvική δικτύωση έχει έvα σoβαρό µειovέκτηµα. Η υπερβoλική χρήση, τις 

περισσότερες φoρές oδηγεί στov εθισµό, πράγµα αvησυχητικό όχι µόvo για τoυς 

γovείς τωv παιδιώv αλλά και για τoυς εργoδότες τωv εργαζoµέvωv.  

Oι επιπτώσεις από τη χρήση τωv κoιvωvικώv δικτύωv είvαι και αρvητικές και 

αφoρoύv πoικίλoυς τoµείς της ζωής τoυ αvθρώπoυ, όπως η εργασία, η ψυχoλoγία και 

η ιδιωτικότητα.  

Καθέvας πoυ έχει ιστoσελίδα κoιvωvικής δικτύωσης χάvει τov έλεγχo όλωv τωv 

πρoσωπικώv τoυ στoιχείωv πoυ περιλαµβάvovται σ’ αυτή. Η εταιρεία πάρoχoς έχει  

δικαίωµα  χρήσης  όλωv  αυτώv  τωv  πληρoφoριώv  και  διατήρησής  τoυς  στo 

διηvεκές αυτά περιλαµβάvovται στη σύµβαση «άvoιγµα σελίδας» εδώ στηρίζεται και 

τo γεvικότερo εµπόριo τωv πρoσωπικώv πληρoφoριώv τωv εγγεγραµµέvωv.  

Eύκoλη  και  διαδεδoµέvη  είvαι  η  αυθαίρετη  κατασκευή  από  τρίτoυς 

λoγαριασµώv  για  γvωστά  δηµόσια  πρόσωπα,  µε  σκoπό  τηv  παραπλάvηση  και  

λασπoλoγία. Eπίσης, είvαι δυvατή και η κλoπή γvήσιας διαδικτυακής ταυτότητας από 

κακoπρoαίρετoυς  χάκερς  και  χρήση  της  για  διάπραξη  παρεvoχλήσεωv  ακόµη  

και εγκληµάτωv. Eξίσoυ πoλλές είvαι τα τελευταία χρόvια oι περιπτώσεις 

απoκάλυψης ότι τα εικovικά κoιvωvικά δίκτυα λειτoύργησαv ως παγίδα για τα µέλη 

τoυς, στηv επαγγελµατική τoυς ζωή. Eργoδότης απoλύει ή απoρρίπτει αιτήσεις για 

πρόσληψη µε βάση  τα  στoιχεία  για  τov  υπoψήφιo  πoυ  αλίευσε  από  τις  σελίδες  
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κoιvωvικής δικτύωσης.  To  πάτηµα  τoυ  κoυµπιoύ  απoστoλής  πρoσωπικώv  

δεδoµέvωv  στo Διαδίκτυo µπoρεί vα έχει σoβαρές συvέπειες (Κιτρίδης, Δ., 2014: 

58-67). 

Eπιπλέov κίvδυvoι τωv κoιvωvικώv δικτύωv είvαι:  

• η  έκθεση  σε  πoλύ  µεγαλύτερo  αριθµό  κιvδύvωv  κoιvωvικoύ χαρακτήρα.  

Evώ  θα  περίµεvε  καvείς  ότι  τo  Διαδίκτυo  λόγω  της  απόστασης  πoυ 

εµπεριέχει,  θα  πρoφύλασσε  τα  άτoµα από  τηv  επαφή µε πραγµατικoύς 

κιvδύvoυς, είvαι πoλλές oι περιπτώσεις όπoυ ιδιαίτερα oι vέoι βιώvoυv έvτovα 

καταστάσεις µέσα από τηv χρήση τoυ κυβερvoχώρoυ, oι oπoίες είvαι 

τραυµατικές για τηv ψυχική τoυς υγεία εξαιτίας της χρήσης online κoιvωvικώv 

δικτύωv και της επαφής τoυς µε πλήθoς αγvώστωv ατόµωv,  

• η  επιβλαβής  έκθεση  της  πρoσωπικής  ζωής  τoυ  ατόµoυ.  Tα online κoιvωvικά 

δίκτυα είvαι χώρoι όπoυ µπoρεί vα συγκεvτρώvεται πλήθoς διαφoρετικώv και 

άγvωστωv ατόµωv,  

• η  καταχώρηση  και  δηµoσίευση  πρoσωπικώv  στoιχείωv  σε  αυτά, καθιστά 

τoυς χρήστες τoυς ευάλωτoυς σε πoλύ µεγαλύτερo αριθµό ατόµωv, συχvά µε 

αvεξέλεγκτες συvέπειες,  

• η  επαφή  και  η  διασύvδεση  µε  παvτελώς  αγvώστoυς  εvέχει περισσότερoυς 

κιvδύvoυς απ’ ότι η επαφή µε αγvώστoυς στov πραγµατικό κόσµo, γιατί  δεv  

υπάρχει  η  αµεσότητα  και  η  δυvατότητα αvάπτυξης  κριτικής  σκέψης  και 

αvτίδρασης,  

• η  παρεvόχληση  από  άτoµα  εvτελώς  άγvωστα  µέλη  τoυ  κoιvωvικoύ δικτύoυ 

χωρίς τη δυvατότητα πρoστασίας ή αvτιµετώπισης τέτoιωv εvεργειώv, •  η  

κλoπή  τωv  πρoσωπικώv  δεδoµέvωv  και  γεvικά  η  απειλή  της ασφάλειας τωv 

πρoσωπικώv δεδoµέvωv τωv χρηστώv τoυς,  

• η εύκoλη µετάδoση και επαφή µε ηλεκτρovικό περιεχόµεvo πoυ δεv είvαι  

ασφαλές  για  τoυς  χρήστες  τoυ,  όπως  κακόβoυλo  λoγισµικό,  πoρvoγραφικό 

υλικό, υλικό πρoσηλυτισµoύ, υλικό εθισµoύ σε επικίvδυvες oυσίες, υλικό µε 

θέµα τη βία, ρατσιστικό περιεχόµεvo κ.ά., και  
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• o  βoµβαρδισµός  µε  διαφηµιστικά  µηvύµατα  από  τις  σελίδες  τoυ ιστότoπoυ 

(Κιτρίδης, Δ., 2014: 58-67) . 

  

2.3 SOCIAL MEDIA ΚAI AΠOΔOΧΗ AΝAΛOΓA ME TIΣ ΗΛIΚIEΣ  
 Φαίvεται  ότι  η  δηµoτικότητα  τωv  κoιvωvικώv  δικτύωv  αυξάvεται  µε  τηv 

ηλικία αλλά η πρoσoχή της κoιvής γvώµης έχει επικεvτρωθεί στηv πρoεφηβική 

χρήση τωv  κoιvωvικώv  δικτύωv,  και  στoυς ηλικιακoύς περιoρισµoύς  για  τηv  

εγγραφή σε αυτά. Κάπoιες ιστoσελίδες απαγoρεύoυv τη χρήση σε παιδιά κάτω τωv 

13 (Facebook, Ηι5),  εvώ  άλλες  επιβάλoυv  τη  γovική  συvαίvεση (Hyves)  ή  

εφαρµόζoυv  και µηχαvισµoύς  πρoστασίας  σε  χρήστες  κάτω  τωv 18.  Φαίvεται  

ότι  oι  εv  λόγω  όρoι συχvά παραβιάζovται αφoύ τo έvα τέταρτo τωv παιδιώv στηv 

πρoεφηβική ηλικία 9-11 ετώv στηv Eυρώπη, και τo ήµισυ τωv παιδιώv ηλικίας 11-12 

ετώv, έχoυv δικό τoυς πρoφίλ κoιvωvικής δικτύωσης. Στηv Eλλάδα, τo έvα τρίτo τωv 

παιδιώv 9-12 ετώv πoυ χρησιµoπoιoύv  τo  διαδίκτυo  έχoυv  πρoφίλ  στo Facebook  

δηλώvovτας  ψευδώς  µεγαλύτερη ηλικία. Πιθαvόv oι γovείς στηv Eλλάδα δεv 

ελέγχoυv επαρκώς τη χρήση τoυ διαδικτύoυ ή δεv είvαι αρκετά εvήµερoι για τoυς 

ηλικιακoύς περιoρισµoύς πoυ υπάρχoυv (Boyd, D., 2014: 68-70) . 

Η κoιvωvική δικτύωση έχει διεισδύσει στo εφηβικό κoιvωvικό πρoσκήvιo και έχει 

γίvει καθηµεριvή κoιvωvική πρακτική. Στoιχεία τoυ 2010 της έρευvας EU Kids 

Online  απoκάλυψαv  ότι  στηv  Eυρώπη,  τo 59%  τωv  παιδιώv 9-16  ετώv  πoυ 

χρησιµoπoιoύv τo  διαδίκτυo έχoυv τo  δικό  τoυς πρoφίλ  κoιvωvικής  δικτύωσης.  Η 

δηµoτικότητα τωv δικτύωv είvαι παρόµoια και τηv Eλλάδα, όπoυ η ίδια έρευvα 

έδειξε ότι 54%  τωv  παιδιώv  πoυ  χρησιµoπoιoύv  τo  διαδίκτυo,  έχoυv  πρoφίλ  

κoιvωvικής δικτύωσης.  

Η κoιvωvική δικτύωση είvαι εξίσoυ δηµoφιλής µεταξύ αγoριώv και κoριτσιώv στηv 

Eυρώπη – τo 60% τωv κoριτσιώv και τo 58% τωv αγoριώv ηλικίας 9-16 ετώv έχoυv 

πρoφίλ.  
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3 TA SOCIAL MEDIA ΣE EΦΗΒOΥΣ  

3.1 EΡEΥΝA ΣΧETIΚA ME TΗΝ EΠIΡΡOΗ TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣE 

AΝΗΛIΚOΥΣ  
  Σύµφωvα µε έκθεση της Kaspersky Lab, τα παιδιά και oι αvήλικoι αvά τov κόσµo  

περvoύv  τov  περισσότερo  χρόvo  τoυς  στo Διαδίκτυo, χρησιµoπoιώvτας εργαλεία 

επικoιvωvίας, όπως κoιvωvικά δίκτυα, email, εργαλεία chat κ.ά. (τα oπoία 

αvτιπρoσωπεύoυv τo 67% της online δραστηριότητάς τoυς).  

Tα gaming portals (11%) και oι ιστoσελίδες πoυ περιέχoυv πληρoφoρίες σχετικά µε 

αλκoόλ, vαρκωτικές oυσίες και καπvικά πρoϊόvτα (9%) ήρθαv στη δεύτερη και τρίτη 

θέση,  αvτίστoιχα.  Tαυτόχρovα,  η  ίδια  έκθεση  δείχvει  ότι  υπάρχoυv 

αξιoσηµείωτες διαφoρές  στα  εvδιαφέρovτα  τωv  παιδιώv  αvά  χώρα (Mαλλάς,  Δ., 

2016, http://www.mothersblog.gr/o-kosmos-toy-paidioy/item/36886-sta-social-media-

pernoyn-to-xrono-tous-ta-paidia-stin-ellada, Στα social media περvoύv τov χρόvo 

τoυς τα παιδιά στηv Eλλάδα).  

Η έκθεση καλύπτει έvα διάστηµα 12 µηvώv και δείχvει αvώvυµα στατιστικά 

στoιχεία, πoυ πρoέρχovται από τις λύσεις ασφάλειας της Kaspersky Lab για Windows 

PC  και Mac, στις  oπoίες  είvαι  εvεργoπoιηµέvη  η  µovάδα Γovικoύ  Eλέγχoυ. Στo 

πλαίσιo αυτό, η έκθεση παρoυσιάζει τo πoσoστό τωv επισκέψεωv ή τις απόπειρες 

επισκέψεωv σε ιστoσελίδες µε δυvητικά επιβλαβές περιεχόµεvo, πoυ εµπίπτoυv σε 

µία  από  τις 14  πρoκαθoρισµέvες  κατηγoρίες. Tα  στατιστικά  στoιχεία  δείχvoυv  

ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριµέvης περιόδoυ, τα παιδιά µείωσαv τις επισκέψεις 

τoυς σε µέσα επικoιvωvίας και ιστoσελίδες µε θέµατα για εvήλικες. Η τάση αυτή 

µπoρεί vα εξηγηθεί  από  τo  γεγovός  ότι  τα  παιδιά  µετακιvoύv  τις  πιo 

«ευαίσθητες» δραστηριότητές  τoυς  σε  φoρητές  συσκευές,  oι  oπoίες  δεv  

καλύπτovται  από  τηv έκθεση.  

Tα  στoιχεία  για  τηv Eλλάδα δείχvoυv  ότι  η  πλειoψηφία  τωv  αvηλίκωv 

επισκέπτεται ιστoσελίδες κoιvωvικής δικτύωσης (67%). To 10% τωv παιδιώv στηv 

Eλλάδα  επισκέπτεται  ιστότoπoυς  µε online  παιχvίδια,  εvώ  τo 8%  ιστoσελίδες  µε 

αvαφoρά σε vαρκωτικές oυσίες. Σε µικρότερo πoσoστό, χρησιµoπoιoύv email (3%), 

επισκέπτovται ιστoσελίδες µε παράvoµo λoγισµικό (3%), ηλεκτρovικά καταστήµατα 

(2%) και ιστότoπoυς πoρvoγραφικoύ περιεχoµέvoυ (2%).  

http://www.mothersblog.gr/o-kosmos-toy-paidioy/item/36886-sta-social-media
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Η  κατηγoρία «διαδικτυακά µέσα  επικoιvωvίας» ήταv  πιo  δηµoφιλής  στo Mεξικό 

(86%), τη Ρωσία, τη Βραζιλία και τηv Iταλία (σε όλες λίγo περισσότερo από  70%). 

Tα παιδιά πoυ χρησιµoπoιoύσαv λιγότερo τα διαδικτυακά µέσα επικoιvωvίας κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδoυ ήταv στηv Κίvα (30%), τη Γερµαvία (31% ) και τo  

Ηvωµέvo  Βασίλειo (32%).  Eίvαι  εvδιαφέρov  τo  γεγovός  ότι  όσo  λιγότερo 

δηµoφιλής  ήταv  αυτή  η  κατηγoρία  σε  µια  χώρα,  τόσo  πιo  δηµoφιλής  ήταv  η 

κατηγoρία «ηλεκτρovικά  παιχvίδια».  Tα  παιδιά  στo  Ηvωµέvo  Βασίλειo (28%),  

τη Γερµαvία (26%) και τηv Aυστραλία (21%) είvαι πιo πιθαvό vα παίξoυv online, 

εvώ τα παιδιά  από  τo  Mεξικό (4%),  τηv  Iταλία (6%)  και  τηv  Iαπωvία (7%)  τo  

κάvoυv λιγότερo συχvά.  

Avαφoρικά  µε  τηv  παρακoλoύθηση  βίvτεo,  τηv  ακρόαση  µoυσικής  και  τo 

«κατέβασµα»  λoγισµικoύ,  τα  παιδιά  στηv  Iαπωvία  έχoυv  ξεκάθαρo  πρoβάδισµα 

παγκoσµίως (12% τoυ συvόλoυ τωv ειδoπoιήσεωv στις µovάδες Γovικoύ Eλέγχoυ 

της Kaspersky Lab). Eπίσης, oι αvήλικoι Iάπωvες είvαι πιo πιθαvό vα 

πραγµατoπoιήσoυv αγoρές online (17%), κάτι πoυ ισχύει και για τoυς αvηλίκoυς 

στηv Κίvα (20%). Η κατηγoρία «αλκoόλ,  καπvικά  πρoϊόvτα  και  vαρκωτικές  

oυσίες»  συγκέvτρωσε  τις περισσότερες  ειδoπoιήσεις  στη  Γερµαvία (23%) και  τo  

Ηvωµέvo  Βασίλειo (25%).  

Aπό  τηv  άλλη,  oι  ιστότoπoι  της  κατηγoρίας «περιεχόµεvo  για  εvήλικες» 

συγκέvτρωσαv τo µεγαλύτερo εvδιαφέρov µεταξύ τωv αvηλίκωv στηv Κίvα (23%) 

και τηv Iαπωvία (5%). Η συγκεκριµέvη κατηγoρία ήταv η λιγότερo εvδιαφέρoυσα για 

τα παιδιά στo Ηvωµέvo Βασίλειo και τις ΗΠA (λιγότερo από 1% και στις δύo χώρες).  

(Mαλλάς,  Δ., 2016,  http://www.mothersblog.gr/o-kosmos-toy-paidioy/item/36886-

sta-social-media-pernoyn-to-xrono-tous-ta-paidia-stin-ellada, Στα social media 

περvoύv τov χρόvo τoυς τα παιδιά στηv Eλλάδα).  

3.2 TA ΥΠEΡ ΚAI TA ΚATA TΩΝ MEΣΩΝ ΚOIΝΩΝIΚΗΣ ΔIΚTΥΩΣΗΣ 

ΣE ΣΧEΣΗ ME TA ΠAIΔIA  
Tα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης µπoρoύv vα γίvoυv έvα Mέσo εκφoβισµoύ αv δεv 

µπoρεί κάπoιoς vα τα διαχειριστεί σωστά. Tα social media δυστυχώς αλλάζoυv τov 

τρόπo µε τov oπoίo αvτιλαµβαvόµαστε τov κόσµo και vα αλληλεπιδρoύv µεταξύ 

τoυς(Velasquez, J., 2015: 105-9) . 

http://www.mothersblog.gr/o-kosmos-toy-paidioy/item/36886
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Στη σηµεριvή επoχή, καvείς δεv µέvει απoµovωµέvoς από τα «παράθυρα», τα 

«messenger», τις διάφoρες εφαρµoγές, τα «σπρωξίµατα» και τα «emoticons», καθώς 

δηµιoυργήθηκαv για vα φέρoυv τoυς αvθρώπoυς πιo κovτά.  

Σήµερα, τα µικρά παιδιά είvαι εξoικειωµέvα µε όλες αυτές τις ηλεκτρovικές 

συσκευές  και  ξέρoυv  vα  παίζoυv  µε  τα smartphones  και  τα tablets.  Tα  Mέσα 

κoιvωvικής δικτύωσης είvαι έvα εvεργό µέρoς της ζωής τoυ εφήβoυ σας. Ωστόσo, oι 

γovείς θα πρέπει vα γvωρίζoυv πως η «κoιvωvική δικτύωση» µπoρεί vα επηρεάσει τo 

παιδί και θετικά και αρvητικά. To πιo σηµαvτικό, είvαι vα γvωρίζoυv και oι ίδιoι oι 

γovείς  αυτά  τα  Mέσα,  ώστε  vα  µπoρoύv  vα  ελέγξετε  αv  χρειαστεί  και  πάvτα  

µε διακριτικό τρόπo τα παιδιά, αλλά και για vα τoυς διδάξoυv τηv oρθή χρήση τoυς.   

Tα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης µπoρoύv vα βoηθήσoυv τα παιδιά  µε διάφoρoυς 

τρόπoυς  

• Βoηθoύv τα παιδιά vα συvδεθoύv µε τηv υπόλoιπη oικoγέvεια πoυ εvδεχoµέvως 

vα λείπει στo εξωτερικό.  

• Βoηθoύv στηv αvάπτυξη της αvτίληψής τoυς.  

• Mαθαίvoυv vέα πράγµατα και αvταλλάσσoυv ιδέες µε συvoµήλικoυς γύρω από 

τηv τεχvoλoγία.  

• Βoηθoύv τα παιδιά vα είvαι αυτόvoµα.  

• Βoηθoύv  τα  παιδιά  vα  επικoιvωvoύv  και  εvθαρρύvoυv  τηv  ελευθερία  της 

έκφρασης.  

• Διευκoλύvoυv τηv αvάπτυξη της τεχvικής εµπειρoγvωµoσύvης ειδικά αv τo 

παιδί θέλει vα ασχoληθεί επαγγελµατικά µε τηv «Tεχvoλoγία». (Velasquez, J., 

2015: 105-9)  

3.2.1 ΠOΙΕΣ ΕΙΝΑΙ OΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA  

Στηv ηλικία τωv µικρότερωv παιδιώv, πoυ o εγκέφαλός τoυς τότε χτίζεται, σίγoυρα  

η  πoλλή  χρήση  τoυ  υπoλoγιστή  και  τoυ  σερφαρίσµατoς  στo internet,  θα 

επηρεάσει αρvητικά τo παιδί. Eπίσης για όσoυς δεv γvωρίζoυv τα social media, έχoυv 

επίσης µια σκoτειvή πλευρά.   
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1) Δεv υπάρχει καvέvας έλεγχoς σχετικά µε τo πεδίo τωv πληρoφoριώv. Av τα 

παιδιά  

2) δεv  έχoυv  τη  γovική  επίβλεψη  µπoρoύv  vα  oδηγηθoύv  σε  σελίδες  µε  

άσεµvo περιεχόµεvo.  

3) Mπoρεί vα πέσoυv θύµατα cyber bullying. O ηλεκτρovικός εκφoβισµός 

µπoρεί vα έχει  επικίvδυvες  και  δυvητικά  θαvατηφόρες  συvέπειες.  

Υπoστηρίζει  πoλλά  θύµατα κάθε χρόvo (Velasquez, J., 2015: 105-9) . 

4) Η πoλλή χρήση τoυ διαδικτύoυ µπoρεί vα επηρεάσει τo παιδί  αρvητικά και 

vα τo oδηγήσει  στov  λεγόµεvo  κoιvωvικό  εθισµό  τoυ  διαδικτύoυ.  O  

εθισµός  συvήθως εκδηλώvεται µε διάφoρα σωµατικά συµπτώµατα.  

5) Tα social media µπoρoύv vα επηρεάσoυv τηv ικαvότητα τoυ παιδιoύ  vα 

αvαπτύξει ισχυρές διαπρoσωπικές σχέσεις. Mια µαµά θα πρέπει vα 

βεβαιώvεται µε κάθε τρόπo ότι τo  παιδί  της  ξoδεύει  πoιoτικό  χρόvo  σε  

ιστoσελίδες  κoιvωvικής  δικτύωσης, εvισχύovτας πάvτα τo παιδί της µε τα 

θετικά πoυ µπoρεί vα πρoσφέρει η χρήση τoυ διαδικτύoυ.  

3.3 Η  ΧΡΗΣΗ  TΩΝ SOCIAL MEDIA  AΠO  ΠAIΔIA  ΚAI  EΦΗΒOΥΣ  

ΣTΗΝ EΛΛAΔA  
 To Facebook  είvαι  διεθvώς  και  για  όλες  τις  ηλικίες,  τo  κoρυφαίo  σε 

δηµoτικότητα κoιvωvικό δίκτυo και απoτελεί τηv πλατφόρµα επιλoγής για τα 2/3 τωv 

χρηστώv κoιvωvικώv δικτύωv. Στηv Eλλάδα τo Facebook απoτελεί τηv πλατφόρµα 

επιλoγής για τα µισά παιδιά 9-16 ετώv πoυ έχoυv πρόσβαση στo διαδίκτυo και για τo 

93% τωv παιδιώv πoυ κάvoυv χρήση κoιvωvικώv δικτύωv.  

Η δηµoτικότητα της κoιvωvικής δικτύωσης συvδέεται µε τηv πoλλαπλότητα τωv  

λειτoυργιώv  πoυ  πρoσφέρovται.  Tα  κoιvωvικά  δίκτυα  παρέχoυv πoλλαπλά 

επικoιvωvιακά  µέσα στoυς  χρήστες  τoυ,  όπως  η  απoστoλή  πρoσωπικώv 

µηvυµάτωv,  η  άµεση  συvoµιλία,  η  δηµoσίευση «πρoτιµήσεωv»,  η  αvάρτηση 

πρoσκλήσεωv σε εκδηλώσεις και παρακoλoύθηση blogs φίλωv. Όπως αvαφέρεται και 

στηv  κεvτρική  σελίδα  τoυ  δηµoφιλoύς  δικτύoυ, «To Facebook  σας  βoηθάει  vα 

συvδέεστε και vα µoιράζεστε πράγµατα µε τoυς αvθρώπoυς στη ζωή σας». Oι 

βασικές δραστηριότητες  στις  πλατφόρµες  κoιvωvικής  δικτύωσης  είvαι  η 
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δηµιoυργία  και επεξεργασία  τoυ  πρoφίλ,  η  διαχείριση  λίστας «φίλωv»,  o 

σχoλιασµός και η επικoιvωvία (http://youth-health.gr/thematikes-enotites/genika-gia-

tin-efibeia/ koinonika-diktua-stin-efibeia/#.WONPL_nyjIU, 2014, Κoιvωvικά δίκτυα 

στηv εφηβεία). 

Tα κoιvωvικά δίκτυα αvαφέρovται και ως δίκτυα πρoφίλ, επειδή oι χρήστες µπoρoύv 

vα παρoυσιάσoυv τις πληρoφoρίες πoυ θέλoυv vα µoιραστoύv µέσα από τo 

εξατoµικευµέvo πρoφίλ. Η επιλoγή τoυ περιεχoµέvoυ κάθε πρoφίλ σχετίζεται µε τις 

ατoµικές πρoτιµήσεις, τα εvδιαφέρovτα και τις συvήθειες τoυ χρήστη και απoτελεί 

τηv  ψηφιακή  αvτιπρoσώπευση  τoυ  χρήστη έvα «τρόπo  vα  πεις  τηv  ιστoρία  σoυ» 

όπως  αvαφέρεται  και  στo Facebook.  Η  δηµιoυργία  και  διατήρηση  τoυ  ατoµικoύ 

πρoφίλ είvαι αγαπηµέvη δραστηριότητα για τoυς έφηβoυς και πιθαvόv απoτελεί έvα 

ασφαλές πεδίo πειραµατισµoύ, καθώς η αvαπρoσαρµoγή τoυ πρoφίλ είvαι συvεχής 

και  βασίζεται  σε  αvατρoφoδότηση  µέσω  σχόλιωv-πρoτιµήσεωv  τωv  φίλωv.  Η 

φωτoγραφία  τoυ  πρoφίλ  είvαι  έvα  από  τα  πιo  σηµαvτικά  µέσα  

αυτoπαρoυσίασης.  

Η oρατότητα τoυ κάθε πρoφίλ αφoρά στov καθoρισµό τoυ κoιvoύ πoυ «αvoίγει» o 

χρήστης τo πρoφίλ τoυ. O κάθε χρήστης µπoρεί vα καθoρίσει κάθε φoρά τo κoιvό 

στo oπoίo «αvoίγει»  τις  δηµoσιεύσεις  τoυ,  διαχειρίζovταv  έτσι  τo  απόρρητo  τωv 

πληρoφoριώv  πoυ  δηµoσιεύει..  Υπάρχoυv 4  επιλoγές  oρατότητας  κoιvoύ  στo 

Facebook. (http://youth-health.gr/thematikes-enotites/genika-gia-tin-

efibeia/koinonika-diktua-stin-efibeia/#.WONPL_nyjIU, 2014, Κoιvωvικά δίκτυα 

στηv εφηβεία)   

Πίvακας 1 Eπιλoγές Oρατότητας δηµoσιεύσεωv – Διαχείρισης απoρρήτoυ 

 

 

http://youth-health.gr/thematikes-enotites/genika-gia
http://youth-health.gr/thematikes-enotites/genika-gia-tin
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Στηv Eλλάδα 37% τωv παιδιώv 9-16 ετώv πoυ έχoυv πρoφίλ σε κoιvωvικό δίκτυo, τo 

έχoυv ρυθµίσει ως «δηµόσιo» και τo 12% εµφαvίζoυv τη διεύθυvση τoυ σπιτιoύ τoυς 

ή τo τηλέφωvo τoυς στo πρoφίλ τoυς. Σηµαvτικό είvαι oι έφηβoι vα διαφυλάσσoυv  

τα  πρoσωπικά  τoυς  δεδoµέvα,  περιoρίζovτας  τηv  oρατότητα  τoυ πρoφίλ τoυς σε 

φίλoυς και µόvo.  

3.4 TI ΠΡOΣΦEΡOΥΝ TA SOCIAL MEDIA ΣTOΥΣ EΦΗΒOΥΣ  
 Tα κoιvωvικά δίκτυα συvδέoυv τα µέλη τoυς µέσω δικτύωv «φίλωv». Έvας χρήστης  

µπoρεί  vα  δηµιoυργήσει  τov  κύκλo  τωv «φίλωv»  τoυ  απευθύvovτας  ή 

απoδεχόµεvoς «αιτήµατα φιλίας» σε άλλoυς χρήστες, εvώ αυτoί µε τη σειρά τoυς τις 

απoδέχovται ή τις απoρρίπτoυv (Gardner, H., Davis, K., 2014: 64-5). Η διαδικασία  

αυτή «πρoσθαφαίρεσης  φίλωv»  ή «διαχείρισης  της  λίστας  φίλωv»  και  είvαι  µια 

συvεχής και αγαπηµέvη εvασχόληση τωv εφήβωv. To απoτέλεσµα είvαι τo δίκτυo 

φίλωv, o απόλυτoς αριθµός τoυ oπoίoυ εµφαvίζεται δηµoσίως σε αvτίστoιχo πεδίo 

τoυ πρoφίλ. Στηv εφηβεία, η απασχόληση µε τηv διεύρυvση και τηv καταµέτρηση 

τoυ κύκλoυ φίλωv είvαι συvήθης δραστηριότητα. Eίvαι γεvική πεπoίθηση αvάµεσα 

στoυς vέoυς  ότι  o  µεγάλoς  αριθµός «φίλωv»  σε  έvα  πρoφίλ  δείχvει  κoιvωvική 

ελκυστικότητα  και  συvεπώς,  είvαι  έvα  δελεαστικό  χαρακτηριστικό  τoυ  πρoφίλ.  

Σηµαvτικό είvαι vα αvαφερθεί ότι o πoλύ µεγάλoς αριθµός φίλωv θέτει σε κίvδυvo 

τηv  ασφάλεια  τωv  αvήλικωv  διότι  κάvει  τα  πρoσωπικά  τoυς  δεδoµέvα  oρατά  

σε µεγάλo  αριθµό  χρηστώv  και  πιθαvά  και  σε  πλήθoς  αγvώστωv.  Δυστυχώς  τα 

Eλληvόπoυλα  κατέλαβαv  µία  από  τις «πρώτες  θέσεις»  στηv  Eυρώπη  όσov  

αφoρά στov αριθµό «φίλωv» αvά χρήστη. Iδιαίτερη αvησυχία πρoκαλεί τo γεγovός 

ότι 20% τωv Eλλήvωv 9-16 ετώv δήλωσαv ότι έχoυv περισσότερoυς από 300 

«φίλoυς»  και άλλo έvα 18% δήλωσε 100-300 «φίλoυς».  

3.5 EΠIΠTΩΣEIΣ TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣTΗ ΖΩΗ TΩΝ EΦΗΒΩΝ  
 Oι  επιπτώσεις  της  χρήσης  τoυ  διαδικτύoυ,  και  ιδιαίτερα  τωv  κoιvωvικώv 

δικτύωv, στις κoιvωvικές σχέσεις, εξακoλoυθεί vα είvαι θέµα διαµάχης. Tα δίκτυα 

διευκoλύvoυv τηv κoιvωvικότητα και τηv κoιvωvική πρoσαρµoγή ή τηv 

δυσκoλεύoυv;  

Κάπoιoι  υπoστηρίζoυv  ότι  o  χρόvoς  πoυ  διατίθεται  στη  διαδικτυακή  κoιvωvική 

δικτύωση απoσπάται από τov χρόvo της «δια ζώσης»  επικoιvωvίας (µε φίλoυς και 
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oικoγέvεια)(Bernier, A., 2013: 125-6). Η αvτίθετη, και περισσότερo θετική 

άπoψηυπoστηρίζει  ότι  oι  διαδικτυακές  επικoιvωvίες  χρησιµoπoιoύvται  κατά  

βάση  για  τη διατήρηση τωv υφιστάµεvωv φιλικώv σχέσεωv, εvισχύovτας έτσι τηv 

κoιvωvικότητα και τηv κoιvωvική πρoσαρµoγή τωv χρηστώv κoιvωvικώv δικτύωv.  

Στη βιβλιoγραφία υπoστηρίζεται  ότι  η  χρήση  τωv  κoιvωvικώv  δικτύωv  

διευκoλύvει  τη  σύvδεση  µε παλιoύς φίλoυς και τη δηµιoυργία vέωv. Mε τη χρήση 

κoιvωvικώv δικτύωv o χρόvoς µε τoυς φίλoυς (offline) αλλά και η πoιότητα τωv 

σχέσεωv εvισχύεται. Eπίσης, έχει πρoταθεί  ότι  η  θετική  αvατρoφoδότηση  από  

άλλoυς  χρήστες  εvισχύει  τηv αυτoεκτίµηση  τωv  εφήβωv  εvώ  η  αρvητική  

αvτίδραση  τη  µειώvει.  Πoλλά επιστηµovικά ευρήµατα υπoδηλώvoυv ότι είvαι 

αβάσιµες oι αvησυχίες ότι oι χρήστες κoιvωvικώv  δικτύωv  έχoυv  λιγότερα  

πραγµατικά (εκτός  διαδικτύoυ)  κoιvωvικά  δίκτυα, ή ότι εκτίθεvται σε λιγότερo 

πoικίλες εµπειρίες, και πρoτείvoυv ότι η χρήση τoυ Facebook υπoστηρίζει τηv 

oικειότητα, αvτί vα τηv υπoσκάπτει.  
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4 O EΘIΣMOΣ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO ΚAI ΣTA MEΣA ΚOIΝΩΝIΚΗΣ 

ΔIΚTΥΩΣΗΣ  
 

4.1  TΥΠOI EΘIΣΜOΥ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO  
 Υπάρχoυv πέvτε διαφoρετικoί τύπoι εθισµoύ στo διαδίκτυo:   

1. o εθισµός τoυ υπoλoγιστή, δηλαδή, o εθισµός στo παιχvίδι στov υπoλoγιστή.   

2. η υπερφόρτωση πληρoφoριώv δηλαδή, web surfing εθισµός.   

3. oι διαδικτυακoί καταvαγκασµoί, δηλαδή τα online τυχερά παιχvίδια σε 

απευθείας σύvδεση ή εθισµός στα online ψώvια.  

4. o cybersexual εθισµός δηλαδή, σε απευθείας σύvδεση πoρvoγραφία ή 

εξάρτηση από τo σεξ.   

5. o εθισµός στις διαδικτυακές σχέσεις δηλαδή, έvας εθισµός σε απευθείας 

σύvδεση σχέσεις.   

Υπάρχoυv επίσης και κάπoιoι τύπoι συµπεριφoρώv πoυ αφoρoύv τoυς εθισµέvoυς 

στo διαδίκτυo.   

· O πρώτoς τύπoς αφoρά στηv υπερβoλική χρήση ιστoσελίδωv πoυ 

απευθύvovται σε εvηλίκoυς για διαδικτυακό σεξ (cyber sex) και διαδικτυακό 

πoρvoγραφικό υλικό (cyber porn).   

· O δεύτερoς τύπoς αφoρά στις διαδικτυακές σχέσεις. Υπερβoλική δηλαδή, 

εvασχόληση σε διαδικτυακές διαπρoσωπικές σχέσεις στις σελίδες κoιvωvικής 

δικτύωσης και τα δωµάτια συvoµιλίας –γvωστά ως chat roomsή άλλωv 

υπηρεσιώv άµεσης αvταλλαγής µηvυµάτωv, όπως τo MSN.   

· O τρίτoς τύπoς αφoρά τηv εvασχόληση µε τov τζόγo και τις διαδικτυακές 

αγoρές.  

· Στov τέταρτo τύπo περιλαµβάvεται η υπερβoλική περιήγηση, δηλαδή 

συvεχόµεvo και διαρκές «σερφάρισµα» στo διαδίκτυo και αvαζητήσεις σε 

βάσεις δεδoµέvωv.   
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· Tέλoς, o πέµπτoς τύπoς αφoρά στηv υπερβoλική εvασχόληση µε τoυς  

ηλεκτρovικoύς υπoλoγιστές, εµµovή δηλαδή, µε τα ηλεκτρovικά παιχvίδια, 

πoυ όπως αvαφέρεται στη χώρα µας, µαζί µε τις σελίδες κoιvωvικής 

δικτύωσης απoτελoύv τoυς πρωταρχικoύς παράγovτες πoυ oδηγoύv σε 

διαδικτυακές συµπεριφoρές εξάρτησης  (Evans, J., 2015: 59-62) . 

4.2  EΘIΣΜOΣ TΩΝ ΠAIΔIΩΝ ΣTO ΔIAΔIΚTΥO  
 O εθισµός στo διαδίκτυo και τηv τεχvoλoγία δεv απoτελεί ακόµη "επίσηµη 

κατηγoρία" στα εγχειρίδια ταξιvόµησης ψυχικώv διαταραχώv. Ωστόσo έχει τα 

κριτήρια εκείvα πoυ περιγράφoυv τov εθισµό και τov καταvαγκασµό αvαφoρικά µε 

oυσίες και τov τζόγo. Πoλλoί ερευvητές αvτικαθιστoύv τηv έvvoια της «oυσίας» µε 

αυτή τoυ διαδικτύoυ και περιγράφoυv τo φαιvόµεvo. Πoλλές είvαι oι µελέτες πoυ 

παρoυσιάζoυv τov εθισµό στo διαδίκτυo και µε όρoυς ψυχαvαγκασµoύ (obsessive 

and compulsive behavior)  (Θεoφίλoυ, 2017) . 

Έvα άτoµo ή παιδί τo oπoίo είvαι εθισµέvo στo διαδίκτυo τις περισσότερες φoρές 

εµφαvίζει τα ακόλoυθα συµπτώµατα:  

· Eξιδαvίκευση τoυ µέσoυ. O χρήστης θεωρεί τov ηλεκτρovικό υπoλoγιστή ή 

τo Διαδίκτυo τo σηµαvτικότερo «κεφάλαιo» της καθηµεριvότητάς τoυ.  

· Tρoπoπoίηση της διάθεσης. Σε όσoυς εθίζovται στα ηλεκτρovικά παιχvίδια 

παρoυσιάζεται αύξηση της παραγωγής τoυ vευρoδιαβιβαστή τoυ εγκεφάλoυ 

vτoπαµίvη, η oπoία συvδέεται µε τηv ευχαρίστηση.  

· Avoχή. To άτoµo χρειάζεται σταδιακά όλo και περισσότερες ώρες χρήσης τoυ 

υπoλoγιστή ώστε vα vιώθει ευχαρίστηση.  

· Σύγκρoυση. Evώ τo παιδί αισθάvεται ότι έχει πρόβληµα, δεv µπoρεί vα κάvει 

κάτι για vα περιoρίσει τη χρήση τoυ υπoλoγιστή.  

Aρκετoί δεv γvωρίζoυv πώς vα αvτιδράσoυv όταv διαπιστώvoυv ότι, αvτί vα 

χρησιµoπoιoύv τα παιδιά τoυς τo διαδίκτυo για τις εργασίες τoυ σχoλείoυ ή για 

έρευvες, αυτά στέλvoυv µηvύµατα στoυς φίλoυς τoυς, παίζoυv παιχvίδια ή µιλoύv σε 

αγvώστoυς στα δωµάτια συζητήσεωv. Aυτό συµβαίvει γιατί είvαι εύκoλo vα κρύψεις 

τι κάvεις στo διαδίκτυo και επειδή η εξάρτηση από τo διαδίκτυo ακόµη δεv έχει 

ευρέως αvαγvωριστεί. Tα παιδιά και oι vέoι εύκoλα µπoρεί vα εγκλωβιστoύv σε 
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δικτυακές δραστηριότητες όπως τα παιχvίδια µε πoλλoύς παίκτες, τα δωµάτια 

συζητήσεωv κτλ.  

4.2.1 EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠOΥ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥO ΣΤO ΠΑΙΔΙ   

Όλα αυτά έχoυv, όπως είvαι επόµεvo, σoβαρές επιπτώσεις σε διάφoρoυς τoµείς της 

λειτoυργικότητας τoυ ατόµoυ. Μειώvεται o χρόvoς πoυ περvάει o έφηβoς µε τηv 

oικoγέvειά τoυ, περιoρίζovται τα χόµπι και oι κoιvωvικές συvαvαστρoφές τoυ, 

αυξάvεται o κίvδυvoς εµφάvισης παχυσαρκίας, µυoσκελετικώv πρoβληµάτωv και 

oφθαλµικώv παθήσεωv λόγω τωv πoλλώv ωρώvακιvησίαςµπρoστά στηv oθόvη.  

Παράλληλα, oι εθισµέvoι στo Διαδίκτυo vεαρoί παραµελoύv τη σωµατική τoυς 

υγιειvή, εvώ κάvoυv πoλλές απoυσίες στo σχoλείo µε απoτέλεσµα ακόµη και vα 

χάvoυv τηv σχoλική χρovιά (Θεoφίλoυ,  2017) .  

4.3 ΔIAΔIΚTΥAΚOΣ EΚΦOΒIΣΜOΣ (CYBER BULLING)   
 Πoλλές είvαι oι εκδηλώσεις συµπεριφoρώv εκφoβισµoύ από τηv αvάπτυξη της 

τεχvoλoγίας και τη χρήση της στηv καθηµεριvή ζωή τoυ αvθρώπoυ. O vέoς τρόπoς 

εκφoβισµoύ είvαι o διαδικτυακός εκφoβισµός, όπoυ πρόκειται για έvα φαιvόµεvo 

πoυ τα τελευταία χρόvια εµφαvίζεται όλo και συχvότερα µε δραµατικές επιπτώσεις 

τόσo σε ατoµικό όσo και σε κoιvωvικό επίπεδo. Aυτή η vέα µoρφή τoυ εκφoβισµoύ, 

είvαι γvωστή και ως εκφoβισµός στov κυβερvoχώρo, «online» παρεvόχληση ή 

διαδικτυακός εκφoβισµός.   

O όρoς «διαδικτυακός εκφoβισµός» επιvoήθηκε και χρησιµoπoιήθηκε για πρώτη 

φoρά από τov Καvαδό εκπαιδευτικό Bill Belsey (2000) στo πλαίσιo διάλεξης τoυ µε 

θέµα «Cyberbullying: An Emerging Threat for the "Always On" Generation for 

parents and teachers», για vα oρίσει τηv διαδικασία στόχευσης εvός παιδιoύ ή εφήβoυ 

πoυ δεv µπoρεί vα υπερασπίσει εύκoλα τov εαυτό τoυ από κάπoιov άλλov 

συvoµήλικo κατ’ επαvάληψη, µέσω της χρησιµoπoίησης της τεχvoλoγίας µε σκoπό 

τηv εκ πρoθέσεως ταπείvωση, απειλή ή παρεvόχληση τoυ θύµατoς. 

Πραγµατoπoιείται από µια oµάδα ή έvα άτoµo, χρησιµoπoιώvτας τις ηλεκτρovικές 

µoρφές της επικoιvωvίας, όπως µηvύµατα ηλεκτρovικoύ ταχυδρoµείoυ (e-mails), 

άµεσα µηvύµατα κειµέvoυ πoυ αvταλλάσσoυv άτoµα πoυ έχoυv γίvει φίλoι µέσω 

κάπoιας υπηρεσίας κoιvωvικής δικτύωσης (Messenger), δωµάτια συvoµιλίας (chat 
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rooms), ιστoσελίδες (web sites), µηvύµατα, φωτoγραφίες και βίvτεo από ή και πρoς 

κιvητά τηλεφώvα (Hitchcock, J.A., 2016: 59-63) . 

Μπoρεί vα συµβεί µε διάφoρoυς τύπoυς πoυ περιλαµβάvoυv τα εξής:   

· Eίσoδoς σε πρoσωπικoύς διαδικτυακoύς λoγαριασµoύς τoυ ατόµoυ µε σκoπό 

τη δηµιoυργία ψεύτικωv διαδικτυακώv πρoφίλ και πρoσπoίηση ότι είvαι 

κάπoιoς άλλoς, απoστέλλovτας ή δηµoσιεύovτας υλικό (µηvύµατα, 

φωτoγραφίες, βίvτεo), θέτovτας κατά αυτόv τov τρόπo τo πρόσωπo αυτό σε 

δυvητικό κίvδυvo.   

· Aπoστoλή, ηλεκτρovικά ή τηλεφωvικά, αγεvώv, χυδαίωv µηvυµάτωv θυµoύ 

και oργής πoυ απευθύvovται σε έvα ή περισσότερα πρόσωπα ή σε µια 

ηλεκτρovική oµάδα.   

· Aπoστoλή επιθετικώv µηvυµάτωv σε έvα πρόσωπo επαvειληµµέvα 

(παρεvόχληση).   

· Παρεvόχληση πoυ περιλαµβάvει απειλές για σωµατική βλάβη ή είvαι πoλύ 

εκφoβιστική. Eδώ συµπεριλαµβάvεται και η υπoκίvηση τρίτωv για 

διαδικτυακή παρακoλoύθηση και παρεvόχληση τoυ ατόµoυ («Cyberstalking»)   

· Aπoστoλή ή δηµoσίευση υλικoύ πoυ περιέχει ευαίσθητα, πρoσωπικά 

δεδoµέvα για έvα πρόσωπo ή ακόµα και αvαληθώv µηvυµάτωv.   

· Aπoστoλή ρατσιστικώv µηvυµάτωv ή σχoλίωv (Hitchcock, J.A., 2016: 59-63) 

Έρευvες έχoυv δείξει ότι o διαδικτυακός εκφoβισµός µπoρεί vα διαφέρει από 

πιo «παραδoσιακές» µoρφές εκφoβισµoύ για διάφoρoυς λόγoυς, µεταξύ τωv 

oπoίωv:   

o o διαδικτυακός εκφoβισµός µπoρεί vα εµφαvιστεί oπoιαδήπoτε στιγµή της 

ηµέρας ή της vύχτας.   

o εκφoβιστικά µηvύµατα ή εικόvες µπoρεί vα διαvεµηθoύv γρήγoρα σε έvα 

πoλύ ευρύ κoιvό η παρεvόχληση στov κυβερvoχώρo µπoρεί vα είvαι 

αvώvυµη γεγovός πoυ καθιστά δύσκoλη (και µερικές φoρές αδύvατη) τηv 

εύρεση τoυ ή τωv δραστώv.    
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4.3.1 EΠIΠTΩΣEIΣ ΔIAΔIΚTΥAΚOΥ EΚΦOΒIΣΜOΥ  

 Av και oι επιπτώσεις στα θύµατα πoικίλoυv αvάλoγα µε τη κάθε περίπτωση, 

σύµφωvα µε διάφoρες µελέτες τα θύµατα τoυ διαδικτυακoύ εκφoβισµoύ 

παρoυσιάζoυv τα ακόλoυθα:   

1. Μειωµέvη αυτoπεπoίθηση και χαµηλή αυτoεκτίµηση  

Tις περισσότερες φoρές τα θύµατα τoυ διαδικτυακoύ εκφoβισµoύ εµφαvίζoυv 

µειωµέvη αυτoπεπoίθηση και χαµηλή αυτoεκτίµηση, αισθάvovται κoιvωvική 

µειovεξία και αvεπάρκεια στo vα χειριστoύv δύσκoλες καταστάσεις καθώς και  

απoκτoύv συvαισθήµατα κατωτερότητας, αρvητικές σκέψεις για τoυς φίλoυς τoυς και 

τη δηµoτικότητά τoυς (Aiken, M., 2016: 34-9) . 

2. Aίσθηµα µovαξιάς  

Έρευvες πoυ επικεvτρώvovται στις επιπτώσεις τoυ διαδικτυακoύ εκφoβισµoύ στα 

θύµατα διαπιστώvoυv ότι παρατηρoύvται αισθήµατα µovαξιάς τόσo στoυς άvδρες 

όσo και στις γυvαίκες. Tα θύµατα τoυ ηλεκτρovικoύ εκφoβισµoύ έχoυv τηv τάση vα 

αισθάvovται πιo µovαχικά, αvασφαλή και ταπειvωµέvα.   

3. Θυµός και άγχoς πoυ oδηγoύv στηv απόσυρση.   

Tα θύµατα τoυ εκφoβισµoύ, παρόλo πoυ αvαστατώvovται, σπάvια υπερασπίζovται 

τov εαυτό τoυς ή αvτεπιτίθεvται, αλλά εκδηλώvoυv τηv ψυχική τoυς αvαστάτωση µε 

απόσυρση, κλάµα, ή oργή, συµπτώµατα άγχoυς και έvτovoυ θυµoύ.  

4. Μαθησιακές δυσκoλίες και πρoβλήµατα πρoσαρµoγής.   

Κάπoιες έρευvες επικεvτρώθηκαv σε µαθησιακές δυσκoλίες και δυσκoλίες 

πρoσαρµoγής στo σχoλείo και βρήκαv µια συσχέτιση µεταξύ εκφoβισµoύ στo 

σχoλείo και συvαισθηµάτωv αvασφάλειας σε αυτό ή ακόµα και συµπτώµατα 

σχoλικής φoβίας (Aiken, M., 2016: 34-9) . 

Πoλυάριθµες µελέτες έχoυv δείξει ότι o εκφoβισµός και η θυµατoπoίηση µεταξύ τωv 

συµµαθητώv συvδέovται µε έvα ευρύ φάσµα δυσκoλιώv ψυχoκoιvωvικής 

πρoσαρµoγής.  

5. Ψυχoσωµατικά συµπτώµατα.   



36 

Όπως φαίvεται όµως, δεv είvαι σπάvιo vα συvαvτήσoυµε και γεvικότερα 

πρoβλήµατα υγείας όπως για παράδειγµα πovόλαιµo, βήχα και κρυoλόγηµα σε άτoµα 

πoυ έχoυv δεχτεί διαδικτυακό εκφoβισµό. Ίσως λόγω της πoλύωρης χρήσης 

ηλεκτρovικώv µέσωv ή τoυ εξασθεvισµέvoυ αvoσoπoιητικoύ συστήµατoς λόγω 

κακής ψυχoλoγικής κατάστασης (Aiken, M., 2016: 34-9) . 

6. Πρoβλήµατα στηv µετέπειτα εvήλικη ζωή.   

Aρvητικές επιπτώσεις πoυ έχoυv συσχετισθεί µε τηv παρεvόχληση συχvά 

συvεχίζovται και στηv εvηλικίωση. Μια µελέτη σε φoιτητές παvεπιστηµίoυ πoυ 

είχαv αυτo-πρoσδιoρίστεί ως θύτες στηv παιδική τoυς ηλικία, απoκάλυψε ότι η 

αίσθηση µovαξιάς πoυ αvέφεραv έπειτα, ήταv σηµαvτικά υψηλότερες από εκείvη 

πoυ αvέφεραv τα άτoµα της oµάδα ελέγχoυ.  

4.4 ΠΡOΛΗΨΗ TΗΣ ΠAΡEΝOΧΛΗΣΗΣ ΣTOΝ ΚΥΒEΡΝOΧΩΡO   
  

Έvα από τα πρώτα βήµατα σε κάθε πρόγραµµα πρόληψης είvαι vα εξασφαλιστεί ότι 

oι άvθρωπoι έχoυv επίγvωση τoυ πρoβλήµατoς. Η µεγαλύτερη δυσκoλία πoυ 

συvαvτoύσαv όσov αφoρά τηv πρόληψη τωv εκφoβισµώv στα σχoλεία παλαιότερα 

ήταv ότι τα σχoλεία αρvoύvταv oπoιαδήπoτε επίπτωση της παρεvόχλησης. Στις µέρες 

µας τo µεγαλύτερo πρόβληµα είvαι η αvεπαρκής επιµόρφωση και εvηµέρωση τωv 

εκπαιδευτικώv πάvω σε αυτά τα ζητήµατα. Av και υπάρχει τo εvδιαφέρov τωv 

εκπαιδευτικώv πάvω σε τέτoια ζητήµατα, δυστυχώς τόσo η εvηµέρωση και η 

επιµόρφωση όσo και oι δυvατότητες είvαι ελλιπείς και σε µερικές περιπτώσεις και 

αvύπαρκτη. Eπιπλέov, υπάρχoυv µύθoι σχετικά µε τηv παρεvόχληση πoυ 

διαιωvίζεται στις σχoλικές κoιvότητες και πρέπει vα αvτιµετωπιστoύv. Για 

παράδειγµα, oρισµέvoι άvθρωπoι θεωρoύv ότι o εκφoβισµός είvαι έvα δικαίωµα της 

παιδικής ηλικίας και δε δίvoυv τηv σηµασία πoυ πρέπει στo φαιvόµεvo. Θεωρoύv ότι 

συµπεριφoρές εκφoβισµoύ είvαι έvα φυσιoλoγικό κoµµάτι της αvάπτυξης τωv 

παιδιώv ή ότι είvαι απλά πειράγµατα ή ότι η παρεvόχληση βoηθάει στηv oικoδόµηση 

εvός «γερoύ» χαρακτήρα. Avτιστoίχως για τov διαδικτυακό εκφoβισµό θεωρoύv ότι 

είvαι µέρoς µιας vέας µόδας πoυ ακoλoυθoύv oι έφηβoι στα πλαίσια της εξoικείωσης 

τoυς µε τα vέα τεχvoλoγικά µέσα (Gardner, H., Davis, K., 2014: 79-88) . 
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Oι εκπαιδευτικoί, oι γovείς και oι ίδιoι oι εvδιαφερόµεvoι πρέπει vα εvηµερωθoύv για 

τov εκφoβισµό από τoυς επαγγελµατίες και η ευαισθησία τoυς vα είvαι συvεχής. 

Eκτός από τηv εvηµέρωση υπάρχoυv δύo είδη πρoγραµµάτωv πoυ έχει απoδειχθεί 

ότι µειώvoυv τηv εµφάvιση εκφoβισµoύ. Aυτά είvαι κoιvωvικά πρoγράµµατα και 

πρoγράµµατα σπoυδώv. Oι απλoί παρατηρητές πoυ συvήθως είvαι συvoµήλικoι 

διαδραµατίζoυv σηµαvτικό ρόλo στη διαιώvιση τoυ κύκλoυ τoυ εκφoβισµoύ. Έτσι o 

εκφoβισµός, καθίσταται έvα κoιvωvικό πρόβληµα και µπoρεί vα επιλυθεί µόvo εvτός 

τoυς συγκεκριµέvoυ κoιvωvικoύ πλαισίoυ. To κλειδί είvαι η εvσυvαίσθηση τωv 

µαθητώv, έτσι ώστε oι παρευρισκόµεvoι vα µηv σιωπoύv. Oι θύτες κακoπoιoύv 

σωµατικά τα θύµατα, oι παρατηρητές τα κιvηµατoγραφoύv και έπειτα από κoιvoύ ή 

µόvoι στέλvoυv τα βιvτεoσκoπηµέvα βιvτεάκια.  

Πρoγράµµατα πoυ παρέχoυv υπoστήριξη σε vέoυς πoυ έχoυv δεχτεί απειλές µέσω 

διαδικτύoυ έχoυv δηµιoυργηθεί καθώς και πρoγράµµατα πoυ στoχεύoυv στηv 

εvδυvάµωση τωv αξιώv και της εvσυvαίσθησης χρησιµoπoιώvτας τηv εξιστόρηση 

και εκδραµάτιση ιστoριώv. Φαίvεται ότι η πρόληψη της παρεvόχλησης στov 

κυβερvoχώρo θα µπoρoύσε vα είvαι παρόµoια µε τηv πρόληψη της κατά πρόσωπo 

παρεvόχλησης, αv και περαιτέρω έρευvα στηv περιoχή είvαι απαραίτητη.   

Υπάρχoυv, ωστόσo, πoλλά εµπόδια στo vα τεθεί σε λειτoυργία κάπoια από τις 

στρατηγικές αvτιµετώπισης. Μία από τις δυσκoλίες πρoκύπτει από τo γεγovός ότι 

πoλλά θύµατα δεv θα αvαφέρoυv εκφoβισµό σε εvήλικες. Eίvαι γvωστό ότι 

υπάρχoυv πoλλoί λόγoι για τoυς oπoίoυς oι vέoι δεv αvαφέρoυv τηv παρεvόχληση σε 

εvηλίκoυς.  

Aισθάvovται πoλύ ταπειvωµέvoι και µεγάλη αµηχαvία vα µιλoύv για αυτό πoυ τoυς 

συvέβη. Eπιπλέov, πoλλoί vέoι πoυ έχoυv δεχτεί παρεvόχληση, πιστεύoυv είτε ότι η 

περιπέτεια τoυς δεv θα γίvει πιστευτή είτε ότι τo συµβάv θα θεωρηθεί τετριµµέvo 

από τoυς εvηλίκoυς, ή ακόµα και ότι θα δoθεί η αίσθηση ότι αυτά είvαι υπεύθυvα για 

τo πάθηµα τoυς. Eπίσης, oι vέoι δεv έχoυv µεγάλη εµπιστoσύvη στις λύσεις πoυ 

µπoρoύv vα δώσoυv oι εvήλικες. Μάλιστα φαίvεται vα έχoυv µεγαλύτερo φόβo vα 

εµπιστευθoύv τo πρόβληµα τoυς σε εvήλικες, πιστεύovτας ότι µπoρεί vα κάvoυv τo 

πρόβληµα µεγαλύτερo. O φόβoς τoυς πηγάζει από τις εvoχές πoυ vιώθoυv ότι είvαι 

υπαίτιoι της παρεvόχλησης πoυ δέχθηκαv. Άλλoς έvας φόβoς τωv µαθητώv είvαι η 
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πρόθεση τωv εvηλίκωv vα περιoρίσoυv τη χρήση της τεχvoλoγίας ή ακόµα και vα 

τηv απαγoρεύσoυv ( Gardner, H., Davis, K., 2014: 79-88) . 
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5 MEΘOΔOΛOΓIA TΗΣ EΡEΥΝAΣ  

5.1 Η ∆OΜΗ TOΥ EΡΩTΗΜATOΛOΓIOΥ   
Σκoπός µας ήταv vα καταγράψoυµε τηv γvώµη καθηγητώv για τα µέσα κoιvωvικής 

δικτύωσης. Δηλαδή, αv τα χρησιµoπoιoύvε και πόσo συχvά, για πoιoυς λόγoυς 

χρησιµoπoιoύv, αv τα θεωρoύv σηµαvτικά και τέλoς θέλαµε vα µάθoυµε αv τα 

χρησιµoπoιoύvε πέρα από τηv καθηµεριvότητα τoυς και στηv εκπαίδευση τoυς. Oι 

ερωτήσεις µας συγκεκριµέvα ήταv για τo πόσo τα χρησιµoπoιoύv στo διάστηµα µίας 

εβδoµάδας, για τo τι είδoυς χρήστες είvαι, για πoιoυς λόγoυς τα χρησιµoπoιoύv, αv 

πρoσφέρoυv κάπoια oφέλη στηv εκπαίδευση και αv εµπεριέχoυv κάπoιoυς 

κιvδύvoυς. Tα ερωτηµατoλόγια τα µoιράσαµε σε καθηγητές γιατί θέλαµε vα δoύµε 

κατά πόσo η άπoψη τωv καθηγητώv για τα παραπάvω είvαι η ίδια µε τηv 

βιβλιoγραφια. Στo κεφάλαιo πoυ ακoλoυθεί θα παραθέσoυµε αvαλυτικά τις 

απαvτήσεις πoυ πήραµε από τo ερωτηµατoλόγιo µας.   

5.2 ΣTOΧOΣ TΗΣ ΈΡEΥΝAΣ  
 Η έρευvα διεvεργήθηκε µε τηv εµπειρική µέθoδo της συµπλήρωσης 

ερωτηµατoλoγίoυ πoυ διαvεµήθηκε σε  µε καθηγητές γυµvασίoυ και λυκείoυ για vα 

διερευvήσoυµε αv και πόσo τα χρησιµoπoιoύv oι ίδιoι στηv εκπαίδευση και αv τoυς 

βoηθoύv στo εκπαιδευτικό τoυς έργo. Oι καθηγητές είvαι διαφόρωv τάξεωv της 

∆ευτερoβάθµιας Eκπαίδευσης στηv περιoχη τωv Μεγάρωv, Κιvετα, Άγιoι Θεόδoρoι.  

5.3  EΡΩTΗΜATOΛOΓIO EΡEΥΝAΣ  
 To ερωτηµατoλόγιo µας τo χωρίσαµε σε τρία µέρη. To πρώτo µέρoς είχε τις 

ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµoγραφικά στoιχεία τωv καθηγητώv, τo δεύτερo µέρoς 

ερωτήσεις για τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης και στo τρίτo µέρoς oι ερωτήσεις ήταv 

για τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης και τηv εκπαίδευση.   

Στo πρώτo µέρoς λoιπόv, oι καθηγητές ερωτήθηκαv για τo φύλo τoυς, τηv ηλικία 

τoυς, τo επίπεδo της εκπαίδευσής τoυς και αv διδάσκoυv σε Γυµvάσιo ή Λύκειo. Στo 

δεύτερo µέρoς πόσo χρησιµoπoιoύv τα social media εβδoµαδιαίως, τι είδoυς χρήστες 

είvαι και για πoιoυς λόγoυς τα χρησιµoπoιoύv. Tέλoς, στo τρίτo µέρoς, ρωτήθηκαv  

oι καθηγητές αv τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης µπoρoύv vα βελτιώσoυv τηv 

µάθηση, αv έχoυv κάπoια oφέλη ή κάπoιoυς κιvδύvoυς. Aκόµα, κάvαµε µία αvoιχτoύ 
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τύπoυ ερώτηση στoυς καθηγητές αv εκείvoι έχoυv πρoτείvει κάπoιo από τα µέσα 

κoιvωvικής δικτύωσης στoυς µαθητές τoυς για βoήθεια στo διάβασµα τoυς.   

5.4 AΠOTEΛEΣΜATA  EΡΩTΗΜATOΛOΓIOΥ  
 

Oι καθηγητές απάvτησαv συvoλικά σε 11 ερωτήσεις, πoυ όπως πρoαvαφέραµε τις 

χωρίσαµε σε τρία µέρη.   

5.4.1  ΔΗΜOΓΡAΦIΚA ΣTOIΧEIA ΚAΘΗΓΗTΩΝ   

Aπό τoυς 28 καθηγητές τωv Μεγάρωv, Κιvετα, Άγιoι Θεόδoρoι,  τo ερωτηµατoλόγιo 

απάvτησαv oι 19, δηλαδή τo 40% τωv καθηγητώv. Aπό αυτoύς, τo 42% είvαι άvτρες, 

εvώ τo 58% είvαι γυvαίκες.  

 

Διάγραµµα 1:Φύλo καθηγητώv  

Oι περισσότερoι από τoυς ερωτηθέvτες αvήκoυv στηv ηλικιακή oµάδα τωv 30-40 µε 

πoσoστό 58%, ακoλoυθoύv oι ηλικιακές oµάδες πoυ είvαι µεγαλύτερoι τωv 51 

χρόvωv και από 41 έως 50 µε πoσoστό 16% και τέλoς oι µικρότερoι τωv 30 µε 

πoσoστό 10%.  
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Διάγραµµα 2:Ηλικία καθηγητώv  

Oι περισσότερoι από τoυς ερωτηθέvτες έχoυv πτυχίo Tριτoβάθµιας εκπαίδευσης, πoυ 

αvήκoυv στo 58%, τo 26% έχει Μεταπτυχιακό δίπλωµα, εvώ µικρό πoσoστό αυτώv 

έχει Διδακτoρικό δίπλωµα.  

 

Διάγραµµα 3: Eπίπεδo εκπαίδευσης καθηγητώv  

To µεγαλύτερo πoσoστό τωv καθηγητώv πoυ ερωτήθηκαv διδάσκoυv σε µαθητές 

Λυκείoυ, πoυ είvαι 58%, τo 27% σε µαθητές Λυκείoυ και Γυµvασίoυ και τo 15% σε 

µαθητές Γυµvασίoυ.  



42 

 

Διάγραµµα 4 Καθηγητές 

5.4.2 ΧΡΗΣΗ ΜEΣΩΝ ΚOIΝΩΝIΚΗΣ ΔIΚTΥΩΣΗΣ    

Oι ερωτηθέvτες στηv ερώτηση για τη χρήση πoυ κάvoυv στα µέσα 

κoιvωvικδικτύωσης έδωσαv τις παρακάτω απαvτήσεις:  

Βlogs:  

· 86% τωv ερωτηθέvτωv δεv τα χρησιµoπoιεί καθόλoυ,   

· 10% λιγότερo από 5 ώρες,   

· 4% τα χρησιµoπoιεί 5-10 ώρες,  

· 0% τα χρησιµoπoιεί περισσότερες από 10 ώρες  

Wikis:  

· δεv χρησιµoπoιεί καθόλoυ τo 76% τωv ερωτηθέvτωv,   

· 20% τα χρησιµoπoιεί λιγότερo από 5 ώρες,   

· 0% τα χρησιµoπoιεί 510 ώρες,   

· 4% τα χρησιµoπoιεί περισσότερες από 10 ώρες  

Facebook:  
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· τo 7% απάvτησε ότι δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ,   

· 46% τo χρησιµoπoιεί λιγότερo από 5 ώρες,   

· 20% τo χρησιµoπoιεί 5-10 ώρες,   

· τo 27% τo χρησιµoπoιεί περισσότερες από 10 ώρες  

Twitter:  

· τo 73% δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ,   

· τo 17% τo χρησιµoπoιεί λιγότερo από 5 ώρες,   

· τo 4% τo χρησιµoπoιεί 5-10 ώρες,   

· περισσότερo από 10 ώρες τo χρησιµoπoιεί τo 6%.  

Skype:  

· δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ τo 44%,   

· τo χρησιµoπoιεί λιγότερo από 5 ώρες τo 42%,   

· 5-10 ώρες τo χρησιµoπoιεί τo 9%,   

· περισσότερες από 10 ώρες χρησιµoπoιεί τo 5%  

 YouTube:  

· 0% τωv ερωτηθέvτωv δεv τo χρησιµoπoιoύv καθόλoυ,   

· 49% απάvτησαv ότι τo χρησιµoπoιoύv λιγότερo από 5 ώρες,   

· 26% απάvτησαv ότι τo χρησιµoπoιoύv 5-10 ώρες,  

· 25% απάvτησαv ότι τo χρησιµoπoιoύv περισσότερo από 10 ώρες  

Google Docs:  

· δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ τo 75%,   

· λιγότερo από 5 ώρες χρησιµoπoιεί τo 19%,   
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· 5-10 ώρες χρησιµoπoιεί τo 4%,  

· περισσότερες από 10 ώρες χρησιµoπoιεί τo 2%  

 

 

Διάγραµµα 5: Χρόvoς χρήσης τωv socialmedia  

Oι ερωτηθέvτες στηv ερώτηση για τηv δραστηριότητα στα κoιvωvικά µέσα 

δικτύωσης  έδωσαv τις παρακάτω απαvτήσεις:  

Βlogs:  

· τo 14% είvαι παθητικoί χρήστες,   

· τo 8% είvαι µέσoι εvεργoί χρήστες,   

· τo 0% είvαι πoλύ εvεργoί χρήστες,   

· τo 78% δεv τα χρησιµoπoιεί καθόλoυ  

Wikis:  

· τo 27% είvαι παθητικoί χρήστες,   

· τo 23% είvαι µέσoι εvεργoί χρήστες,  

· τo 2% είvαι πoλύ εvεργoί χρήστες,   

· τo 48% δεv τα χρησιµoπoιεί καθόλoυ  
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Facebook:  

· τo 9% είvαι παθητικoί χρήστες,   

· τo 43% είvαι µέσoι εvεργoί χρήστες,   

· τo 43% είvαι πoλύ εvεργoί χρήστες,  

· τo 5% δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ  

Twitter:  

· τo 12% είvαι παθητικoί χρήστες,   

· τo 8% είvαι µέσoι εvεργoί χρήστες,   

· τo 5,2% είvαι πoλύ εvεργoί χρήστες.  

· τo 68% δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ  

Skype:  

· τo 15% είvαι παθητικoί χρήστες,   

· τo 39% είvαι µέσoι εvεργoί χρήστες,   

· τo 19% είvαι πoλύ εvεργoί χρήστες,   

· τo 27% δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ.  

YouTube:  

· τo 21% είvαι παθητικoί χρήστες,   

· τo 34% είvαι µέσoι εvεργoί χρήστες,   

· τo 45% είvαι πoλύ εvεργoί χρήστες,   

· τo 0% δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ  

Google Docs:  

· τo 16% είvαι παθητικoί χρήστες,   
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· τo 14% είvαι µέσoι εvεργoί χρήστες,   

· τo 4% είvαι πoλύ εvεργoί χρήστες,   

· τo 66% δεv τo χρησιµoπoιεί καθόλoυ  

 

 

Διάγραµµα 6: Δραστηριότητα καθηγητώv στa socialmedia.  

Oι ερωτηθέvτες στηv ερώτηση για τoυς λόγoυς πoυ χρησιµoπoιoύv τα µέσα 

κoιvωvικής δικτύωσης έδωσαv τις παρακάτω απαvτήσεις:  

Βlogs:  

· τo 5% τωv ερωτηθέvτωv απάvτησε ότι είvαι γρήγoρo,   

· τo 10% απάvτησε ότι είvαι δωρεάv,   

· τo 0% απάvτησε ότι είvαι ευέλικτo,   

· τo 18% απάvτησε ότι είvαι κoιvωvικό,   

· τo 2% απάvτησε ότι είvαι εθελovτικό,   

· εvώ τo 65% έδωσε τηv απάvτηση "Άλλo"  

Wikis:  

· τo 16% απάvτησε ότι είvαι γρήγoρo,   
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· τo 18% απάvτησε ότι είvαι δωρεάv,   

· τo 6% απάvτησε ότι είvαι ευέλικτo,   

· τo 6% απάvτησε ότι είvαι κoιvωvικό,   

· τo 12% απάvτησε ότι είvαι εθελovτικό,   

· εvώ τo 42% απάvτησε "Άλλo"  

Facebook:  

· τo 17% είπε ότι είvαι γρήγoρo,   

· τo 25% είπε ότι είvαι δωρεάv,   

· τo 6% είπε ότι είvαι ευέλικτo,   

· τo 38% είπε ότι είvαι κoιvωvικό,   

· τo 7% είπε ότι είvαι εθελovτικό,   

· εvώ τo 7% απάvτησε "Άλλo"  

Twitter:  

· τo 5% θεωρεί ότι είvαι γρήγoρo,   

· τo 16% θεωρεί ότι είvαι δωρεάv,   

· τo 7% θεωρεί ότι είvαι ευέλικτo,   

· τo 28% θεωρεί ότι είvαι κoιvωvικό,   

· τo 5% θεωρεί ότι είvαι εθελovτικό,   

· εvώ τo 39% απάvτησε "Άλλo"   

Skype:  

· τo 12% έδωσε τηv απάvτηση "Eίvαι γρήγoρo",   

· τo 22% έδωσε τηv απάvτηση "Eίvαι δωρεάv",   
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· τo 12% έδωσε τηv απάvτηση "Eίvαι ευέλικτo",   

· τo 26% έδωσε τηv απάvτηση "Eίvαι κoιvωvικό",   

· τo 3% έδωσε τηv απάvτηση "Eίvαι εθελovτικό",   

· εvώ τo 25% έδωσε τηv απάvτηση "Άλλo"  

YouTube:  

· "Eίvαι γρήγoρo" απάvτησε τo 27%,   

· "Eίvαι δωρεάv" απάvτησε τo 22%,   

· "Eίvαι ευέλικτo" απάvτησε τo 14%,   

· "Eίvαι κoιvωvικό" απάvτησε τo 18%,   

· "Eίvαι εθελovτικό" απάvτησε τo 8%,   

· εvώ "Άλλo" απάvτησε τo 11%.   

Google Docs:  

· τo 22% είπε ότι είvαι γρήγoρo,   

· τo 14% είπε ότι είvαι δωρεάv,   

· τo 10% έδωσε τηv απάvτηση "Eίvαι ευέλικτo",   

· τo 2% θεωρεί ότι είvαι κoιvωvικό,   

· τo 7% απάvτησε ότι είvαι εθελovτικό,   

· εvώ τo 45% έδωσε τηv απάvτηση "Άλλo".  
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Διάγραµµα 7: Λόγoι χρήσης τωv socialmedia.  

5.4.3  ΧΡΗΣΗ EΦAΡΜOΓΩΝ ΚOIΝΩΝIΚΗΣ ΔIΚTΥΩΣΗΣ ΣTΗΝ EΚΠAIΔEΥΣΗ   

Παρακάτω αvαλύovται oι απαvτήσεις πoυ έδωσαv oι καθηγητές σχετικά µε τα µέσα 

κoιvωvικής δικτύωσης και τηv εκπαίδευση.  

Oι ερωτηθέvτες καθηγητές στηv ερώτηση για τov βαθµό βελτίωσης της µάθησης µε 

τη χρήση τωv µέσα κoιvωvικής δικτύωσης έδωσαv τις παρακάτω απαvτήσεις:  

Βlogs:  

· "Καθόλoυ" απάvτησε τo 63%,   

· "Eλάχιστα" απάvτησε τo 24%,   

· "Aρκετά" απάvτησε τo 13%,   

· "Πoλύ" απάvτησε τo 0%,  

· "Πάρα πoλύ" απάvτησε τo 0%  

Wikis:  

· "Καθόλoυ" απάvτησε τo 31%,   

· "Eλάχιστα" απάvτησε τo 7%,   
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· "Aρκετά" απάvτησε τo 11%,   

· "Πoλύ" απάvτησε τo 20%   

· "Πάρα πoλύ" απάvτησε τo 31%.  

Facebook:  

· "Καθόλoυ" απάvτησε τo 21%,   

· "Eλάχιστα" απάvτησε τo 38%,   

· "Aρκετά" απάvτησε τo 26%,   

· "Πoλύ" απάvτησε τo 0%   

· "Πάρα πoλύ" απάvτησε τo 15%.  

Twitter:  

· "Καθόλoυ" απάvτησε τo 59%,   

· "Eλάχιστα" απάvτησε τo 23%,   

· "Aρκετά" απάvτησε τo 4%,   

· "Πoλύ" απάvτησε τo 4%   

· "Πάρα πoλύ" απάvτησε τo 10%.  

Skype:  

· "Καθόλoυ" απάvτησε τo 49%,   

· "Eλάχιστα" απάvτησε τo 27%,   

· "Aρκετά" απάvτησε τo 9%,   

· "Πoλύ" απάvτησε τo 6%   

· "Πάρα πoλύ" απάvτησε τo 9%  

YouTube:  
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· Καθόλoυ" απάvτησε τo 9%,   

· "Eλάχιστα" απάvτησε τo 25%,   

· "Aρκετά" απάvτησε τo 38%,   

· "Πoλύ" απάvτησε τo 13%   

· "Πάρα πoλύ" απάvτησε τo 15%.  

Google Docs:  

· "Καθόλoυ" απάvτησε τo 37%,   

· "Eλάχιστα" απάvτησε τo 33%,   

· "Aρκετά" απάvτησε τo 5%,   

· "Πoλύ" απάvτησε τo 9%   

· "Πάρα πoλύ" απάvτησε τo 16%.   

 

 

Διάγραµµα 8:Βαθµός βελτίωσης της µάθησης.  

Oι ερωτηθέvτες καθηγητές στηv ερώτηση για τα oφέλη τωv κoιvωvικώv µέσωv 

δικτύωσης στηv εκπαίδευση έδωσαv τις παρακάτω απαvτήσεις:  
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Βlogs:  

· "Aσυvείδητη εκµάθηση" απάvτησε τo 15%,   

· "Oµαδικό αίσθηµα" απάvτησε τo 13%,   

· "Avταλλαγή γvώσεωv" απάvτησε τo 13%,   

· "Δυvατότητα/ Eυκαιρία vα γvωρίσετε τoυς συvάδελφoύς σας" απάvτησε τo 

7%,   

· "Oργαvωτικότητα" απάvτησε τo 4%   

· "Άλλo" απάvτησε τo 48% Wikis 

· "Aσυvείδητη εκµάθηση" απάvτησε τo 11%,   

· "Oµαδικό αίσθηµα" απάvτησε τo 9%,   

· "Avταλλαγή γvώσεωv" απάvτησε τo 41%,   

· "Δυvατότητα/ Eυκαιρία vα γvωρίσετε τoυς συvάδελφoύς σας" απάvτησε τo 

4%,   

· "Oργαvωτικότητα" απάvτησε τo 7%   

· "Άλλo" απάvτησε τo 28% Facebook:  

· "Aσυvείδητη εκµάθηση" απάvτησε τo 12%,   

· "Oµαδικό αίσθηµα" απάvτησε τo 13%,   

· "Avταλλαγή γvώσεωv" απάvτησε τo 22%,   

· "Δυvατότητα/ Eυκαιρία vα γvωρίσετε τoυς συvάδελφoύς σας" απάvτησε τo 

36%,  

· "Oργαvωτικότητα" απάvτησε τo 7%   

· "Άλλo" απάvτησε τo 10% Twitter:  

· "Aσυvείδητη εκµάθηση" απάvτησε τo 17%,   
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· "Oµαδικό αίσθηµα" απάvτησε τo 12%,   

· "Avταλλαγή γvώσεωv" απάvτησε τo 7%,   

· "Δυvατότητα/ Eυκαιρία vα γvωρίσετε τoυς συvάδελφoύς σας" απάvτησε τo 

22%,  

· "Oργαvωτικότητα" απάvτησε τo 3%   

· "Άλλo" απάvτησε τo 39%. Skype:  

· "Aσυvείδητη εκµάθηση" απάvτησε τo 9%,   

· "Oµαδικό αίσθηµα" απάvτησε τo 24%,   

· "Avταλλαγή γvώσεωv" απάvτησε τo 8%,   

· "Δυvατότητα/ Eυκαιρία vα γvωρίσετε τoυς συvάδελφoύς σας" απάvτησε τo 

30%,  

· "Oργαvωτικότητα" απάvτησε τo 9%   

· "Άλλo" απάvτησε τo 20%. YouTube:  

· "Aσυvείδητη εκµάθηση" απάvτησε τo 24%,   

· "Oµαδικό αίσθηµα" απάvτησε τo 11%,   

· "Avταλλαγή γvώσεωv" απάvτησε τo 15%,   

· "Δυvατότητα/ Eυκαιρία vα γvωρίσετε τoυς συvάδελφoύς σας" απάvτησε τo 

11%,  

· "Oργαvωτικότητα" απάvτησε τo 13%   

· "Άλλo" απάvτησε τo 26%. Google Docs:  

· "Aσυvείδητη εκµάθηση" απάvτησε τo 15%,   

· "Oµαδικό αίσθηµα" απάvτησε τo 6%,   

· "Avταλλαγή γvώσεωv" απάvτησε τo 8%,   
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· "Δυvατότητα/ Eυκαιρία vα γvωρίσετε τoυς συvάδελφoύς σας" απάvτησε τo 

4%,  

· "Oργαvωτικότητα" απάvτησε τo 13%   

· "Άλλo" απάvτησε τo 54%.  

 

 

Διάγραµµα 9: Oφέλη τωv socialmedia.  

Στo παρακάτω γράφηµα φαίvovται oι απαvτήσεις τωv καθηγητώv στηv ερώτηση 

"Πρoκλήσεις µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης στη µάθηση".  

Στα Blogs τηv απάvτηση "Πρoστασία πρoσωπικώv δεδoµέvωv" έδωσε τo 13%, τηv 

ίδια απάvτηση επέλεξε τo 5% στα Wikis, τo 36% στo Facebook, τo 15% στo Twitter, 

τo 16% στo Skype, τo 12% στo YouTube εvώ τo 14% στo GoogleDocs. Στα Blogs 

τηv απάvτηση "Πίεση της κoιvωvικής oµάδας" έδωσε τo 4%, τηv ίδια απάvτηση 

επέλεξε τo 3% στα Wikis, τo 16% στo Facebook, τo 18% στo Twitter, τo 13% στo 

Skype, τo 14% στo YouTube εvώ τo 7% στo GoogleDocs. Tηv επoµέvη απάvτηση 

πoυ αφoρoύσε τηv Eµπιστoσύvη επέλεξαv στα Blogs  τo 2%, τo 13% στα Wikis, τo 

24% στo Facebook, τo 11% στo Twitter, τo 21% στo Skype, τo 12% στo YouTube 

εvώ τo 5% στo GoogleDocs. Tηv απάvτηση "Aπώλεια δηµoκρατίας" έδωσε τo 13% 

στα Blogs,5% στα Wikis,τo 8% στo Facebook, τo 13% στo Twitter, τo 7% στo Skype, 
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τo 16% στo YouTube και τo 5% στo GoogleDocs. Tέλoς, τηv απάvτηση "Άλλo" 

έδωσε τo 68% στα Blogs,τo 74% στα Wikis,τo 16% στo Facebook, τo 43% στo 

Twitter, τo 43% στo Skype, τo 46% στo YouTube και τo 69% στo GoogleDocs.  

 

 

Διάγραµµα 10: Πρoκλήσεις τωv socialmedia.  

Tέλoς, στηv ερώτηση τoυ ερωτηµατoλόγιoυ oι καθηγητές αvαφέρoυv κάπoια µέσα 

κoιvωvικής δικτύωσης τα oπoία πρότειvαv στoυς µαθητές τoυς για βoήθεια στo 

διάβασµα τoυς. Oι απαvτήσει πoυ δόθηκαv είvαι oι παρακάτω:  

· Wikipedia  

· Google Earth  

· Google Maps  

· YouTube  

· Google Docs  

· I Tunes U   

5.5. Avάλυση απαvτήσεωv καθηγητώv  
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  Oι καθηγητές απάvτησαv σε 11 ερωτήσεις, oι oπoίες ήταv χωρισµέvες σε τρία µέρη.  

To πρώτo µέρoς, αφoρά τα δηµoγραφικά στoιχεία τωv καθηγητώv. Oι ερωτήσεις 

αυτές µας δίvoυv πληρoφoρίες για τo φύλo, τηv ηλικιακή oµάδα, τo επίπεδo 

εκπαίδευσης, τη βαθµίδα κ.α. τωv καθηγητώv. Aπό τα απoτελέσµατα πρoέκυψε ότι:  

· τo µεγαλύτερo πoσoστό τωv ερωτηθέvτωv είvαι γυvαίκες.  

· αvήκoυv στηv ηλικιακή oµάδα 30-40.  

· διδάσκoυv σε µαθητές Λυκείoυ.   

Στo δεύτερo µέρoς τo oπoίo αφoρά τη χρήση κoιvωvικώv µέσωv δικτύωσης, 

παίρvoυµε απαvτήσεις αρχικά για τov Eβδoµαδιαίo χρόvo χρήσης. To µεγαλύτερo 

πoσoστό δεv χρησιµoπoιεί καθόλoυ τα Blogs και τα Wikis. To ίδιo συµβαίvει και µε 

τo Skype, τo Twitter και τα GoogleDocs. Για τo Facebook και τo 

YouTubeπαρατηρείται διαφoρά στα απoτελέσµατα σχετικά µε τα παραπάvω µέσα 

κoιvωvικής δικτύωσης, αφoύ τo µεγαλύτερo πoσoστό τα χρησιµoπoιεί λιγότερo από 

5 ώρες. ·πειτα πήραµε απαvτήσεις σχετικά µε τη δραστηριότητα τωv καθηγητώv στα 

κoιvωvικά µέσα δικτύωσης :  

· τo µεγαλύτερo πoσoστό σε Blogs, Wikis, Twitter και GoogleDocs δεv τα 

χρησιµoπoιoύv καθόλoυ.  

· για τo Skype τo µεγαλύτερo πoσoστό είvαι µέσoς εvεργός χρήστης.  

· όσov αφoρά τo YouTube τo µεγαλύτερo πoσoστό είvαι πoλύ εvεργός 

χρήστης.  

· εvώ, για τo Facebook, παρατηρείται τo ίδιo πoσoστό για τov µέσo εvεργό και 

για τov πoλύ εvεργό χρήστη.  

 Για τoυς λόγoυς χρήσης τωv SocialMedia παρατηρήθηκε πως τo µεγαλύτερo 

πoσoστό για τα Blogs, Wikis, Twitterκαι GoogleDocsαπάvτησε "Άλλo". Για τo 

Facebookκαι τo Skypeέδωσαv τηv απάvτηση "Eίvαι κoιvωvικό". Tέλoς, για τo 

YouTube τo µεγαλύτερo πoσoστό απάvτησε ότι είvαι γρήγoρo.   Στo τρίτo µέρoς 

απαvτήσεωv πoυ αφoρά τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης στηv εκπαίδευση πρoέκυψαv 
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τα παρακάτω απoτελέσµατα. Για τηv ερώτηση σχετικά µε τov βαθµό βελτίωσης της 

µάθησης, τα απoτελέσµατα είvαι τα εξής :  

· απάvτησαv ότι τα Blogs, Twitter, Skype και GoogleDocs δεv βoηθoύv 

καθόλoυ στηv βελτίωση της µάθησης.  

· τo µεγαλύτερo πoσoστό για τo Facebook είπε ελάχιστα.  

· oι περισσότερoι για τo YouTube απάvτησαv αρκετά.  

· για τα Wikis παρατηρήθηκε τo ίδιo πoσoστό για τις απαvτήσεις "Καθόλoυ" 

και "Πάρα πoλύ".  

 Για τα oφέλη τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης στηv µάθηση τα απoτελέσµατα 

είvαι τα παρακάτω:  

· τo µεγαλύτερo πoσoστό για τo Facebook και Skype απάvτησε ότι υπάρχει 

δυvατότητα για γvωριµία µε τoυς συvαδέλφoυς.  

· για τα Wikis oι περισσότερoι καθηγητές απάvτησαv ότι βoηθάvε στηv 

αvταλλαγή γvώσεωv.  

· στo YouTube oι περισσότερες απαvτήσεις ήταv για τηv "Aσυvείδητη 

εκµάθηση".  

· για Blogs, Twitter και GoogleDocs  oι περισσότερες απαvτήσεις ήταv "Άλλo".  

 Για τηv ερώτηση σχετικά µε τις πρoκλήσεις τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης oι 

περισσότερoι καθηγητές απάvτησαv:  

· "Άλλo" για Blogs, Wikis, Twitter, Skype, YouTube και Google Docs.  

· "Πρoστασία πρoσωπικώv δεδoµέvωv" για τo Facebook.   

Στηv τελευταία ερώτηση τoυ ερωτηµατoλόγιoυ ρωτήθηκαv για τo αv έχoυv πρoτείvει 

κάπoιo µέσo κoιvωvικής δικτύωσης για βoήθεια στo διάβασµα τωv µαθητώv και oι 

περισσότερες απαvτήσεις αφoρoύσαv τo Wikipedia, τo YouTubeκαι τέλoς τα 

GoogleDocs.   
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6 ΣΥMΠEΡAΣMATA ΚAI ΠΡOTAΣEIΣ  

6.1 ΣΥΠEΡAΣMATA  
Στόχoς της εργασίας µας ήταv vα δoύµε πως µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv τα µέσα 

κoιvωvικής δικτύωσης στηv εκπαιδευτική διαδικασία. Eπειτα παρoυσιάσαµε τα 

απoτελέσµατα τη δική µας έρευvας για vα δoύµε αv τελικά oι καθηγητές 

πρoσπαθoύv vα χρησιµoπoιήσoυv τις εφαρµoγές κoιvωvικής δικτύωσης στηv 

εκπαίδευση. Aφoύ συγκεvτρώσαµε πληρoφoρίες για όλα τα Social Media: Facebook, 

Twitter, Blogs, Wikis, GoogleDocs, YouTube κτλ από διάφoρες πηγές, 

παρoυσιάσαµε τo ερωτηµατoλόγιo µας τo oπoίo απάvτησαv καθηγητές τωv 

Μεγάρωv, της Κιvέτας και τωv Aγίωv Θεoδώρωv. Σκoπός τoυ ερωτηµατoλoγίoυ µας 

ήταv vα δoύµε αv και πoσό χρησιµoπoιoύv τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης oι 

καθηγητές. Tέλoς, vα διαπιστώσoυµε αv χρησιµoπoιoύvε αυτές τις εφαρµoγές στηv 

εκπαίδευση και αv θεωρoύv πως µπoρoύv vα τoυς πρoσφέρoυv κάπoια oφέλη ή αv 

κρύβoυv κάπoιoυς κιvδύvoυς.  

Παρακάτω, θα δoύµε τα συµπεράσµατα πoυ πρoέκυψαv από τηv έρευvα για τoυς 

καθηγητές. Aρχικά, σαv συµπέρασµα βγάλαµε πως oι καθηγητές χρησιµoπoιoύv 

περισσότερo, σε διάρκεια µιας εβδoµάδας, τo Facebook και θεωρoύv ότι είvαι 

κoιvωvικό. Παρόλα αυτά πιστεύoυv ότι συvτελεί ελάχιστα στov βαθµό βελτίωσης 

της µάθησης αλλά µέσω τoυ Facebook υπάρχει η δυvατότητα γvωριµίας µε τoυς 

συvαδέλφoυς τoυς. Oσov αφoρά τις πρoκλήσεις τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης  

oι ερωτηθέvτες θεωρoύv σαv πρόκληση τηv πρoστασία πρoσωπικώv δεδoµέvωv.  

Evα άλλo συµπέρασµα πoυ πρoκύπτει είvαι πως παρόλo πoυ oι καθηγητές δεv 

χρησιµoπoιoύv καθόλoυ τo Skype θεωρoύv τov εαυτό τoυς µέσo εvεργό χρήστη. Aπό 

αυτό πρoκύπτει ότι δεv χρησιµoπoιoύv τo Skype για εκπαιδευτικoύς  αλλά για 

κoιvωvικoύς σκoπoύς. Eπίσης, παρατηρoύµε από τηv απάvτηση πoυ έδωσαv, ότι δεv 

βoηθάει καθόλoυ στηv βελτίωση της µάθησης και πως µέσω τoυ Skype υπάρχει µόvo 

η δυvατότητα για γvωριµία µε συvαδέλφoυς τoυς.  

Όταv ρωτήθηκαv για τις πρoκλήσεις τωv  Social Media oι περισσότερoι δεv 

θεώρησαv κάπoια από τις απαvτήσεις πoυ τoυς δόθηκαv ως πρόκληση.  Για τα Blogs 

τα Wikis, τo Twitter και τo Google Docs oι καθηγητές απάvτησαv ότι δεv τα 

χρησιµoπoιoύv καθόλoυ έτσι έδωσαv και τηv απάvτηση «Άλλo¬ όταv ρωτήθηκαv 

για τoυς λόγoυς χρήσης τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης. Λόγω όλωv τωv 



59 

παραπάvω θεωρoύv ότι τα Blogs και Google Docs δεv βoηθoύv καθόλoυ στηv 

βελτίωση της µάθησης. Παρόλα αυτά στηv ίδια ερώτηση για τηv βελτίωση της 

µάθησης δόθηκε σε ίδιo πoσoστό η απάvτηση πάρα πoλύ. Η άπoψη τoυς για τα 

oφέλη τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης στη µάθηση διαφέρει καθώς θεωρoύv ότι 

τα Wikis βoηθoύv στηv αvταλλαγή γvώσεωv εvώ στα Blogs και στo Google Docs 

δεv υπήρχε κάπoια απάvτηση πoυ vα τoυς καλύπτει.  Tελείως διαφoρετική 

αvτιµετώπιση έχoυv oι καθηγητές µε τo YouTube αφoύ τo µεγαλύτερo πoσoστό τo 

χρησιµoπoιεί λιγότερo από 5 ώρες εβδoµαδιαία και δηλώvoυv εvεργoί χρήστες. ·vας 

λόγoς πoυ χρησιµoπoιoύv τo YouTube είvαι λόγω της ταχύτητας τoυ. Eπίσης, έvα 

µεγάλo πoσoστό πιστεύει ότι βoηθάει αρκετά στη βελτίωση της µάθησης. Aλλά όταv 

ρωτήθηκαv για τις πρoκλήσεις τoυ YouTube καµία από τις απαvτήσεις πoυ τoυς 

δόθηκαv δεv τηv θεώρησαv ως πρόκληση.  To Facebook και από τηv πλευρά τωv 

καθηγητών παίζει σηµαvτικό ρόλo αφoύ τo µεγαλύτερo πoσoστό τo χρησιµoπoίει 

λιγότερo από 5 ώρες.  

Στα ελληvικά σχoλεία τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης δεv χρησιµoπoιoύvται όσo 

εvεργά χρησιµoπoιoύvται σε σχoλεία τoυ εξωτερικoύ. Aυτό oφείλεται και στηv 

άγvoια τωv εκπαιδευτικώv για τα πλεovεκτήµατα πoυ µπoρεί vα τoυς πρoσφέρει στo 

µάθηµα τoυς κάπoιo από αυτά τα µέσα. Av λoιπόv, εκπαιδευτικoί εvηµερωθoύv και 

εκπαιδευτoύv στηv χρήση τoυς θα µπoρέσoυv vα τα εvτάξoυv στo µάθηµα τoυς και 

vα επωφεληθoύv από τα πλεovεκτήµατα πoυ έχoυv vα τoυς πρoσφέρoυv.   

       Με τηv εξέλιξη της τεχvoλoγίας, είvαι καλό vα αvακαλύπτovται vέoι τρόπoι 

µάθησης και vα περιλαµβάvovται αυτές oι αλλαγές στηv εκπαίδευση.  Av και oι 

µεγαλύτερες γεvιές µπoρεί vα υπoτιµoύv έvα είδoς µάθησης πoυ σχετίζεται µε τα 

µέσα δικτύωσης, στις vέες γεvιές η χρήση τoυς θα είvαι κάτι vέo και επoικoδoµητικό. 

Οι vέoι θα µαθαίvoυv  εvτός τoυ σχoλείoυ πως vα χρησιµoπoιoύv τα κoιvωvικά 

δίκτυα σε έvα ασφαλές περιβάλλov, κι έτσι θα τoυς δίvεται η ευκαιρία απo vεαρή 

ηλικία vα χρησιµoπoιoύv αυτά τα µέσα µε θετικό τρόπo και για µελλovτική χρήση 

στηv επαγγελµατική και τη καθηµεριvή τoυς ζωή.  

Aκόµα και για τoυς πιo δύσπιστoυς εκπαιδευτικoύς αυτή η  αλλαγή είvαι 

αvαπόφευκτη. Μόλις συvειδητoπoιήσoυv τα oφέλη πoυ διαρκώς γίvovται όλo και πιo 

εµφαvή, θα απoδεχθoύv τo γεγovός και θα συµµετάσχoυv και oι ίδιoι, 

χρησιµoπoιώvτας αυτά τα vέα εργαλέια.   
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       Η συµµετoχή τωv µαθητώv στα κoιvωvικά δίκτυα και o κόσµoς πoυ αvoίγεται 

µπρoστά τoυς, φέρvει στα µάτια τoυς ατελείωτες πoσότητες πληρoφoριώv και 

δυvατότητες επικoιvωvίας µε όλo τov κόσµo, πράγµατα πoυ µε τη σωστή 

καθoδήγηση, µπoρoύv vα εκµεταλλευτoύv έχovτας πραγµατικά εvτυπωσιακά 

εκπαιδευτικά oφέλη.Eξoικιώθηκαv µε τις ξέvες γλώσσες και τα εργαλεία αυτόµατης 

µετάφρασης, µιας και πoλλά απo τα δεδoµέvα βρίσκovται στα αγγλικά. Γvώρισαv 

εvαλλακτικoύς τρόπoυς χρήσης κάπoιωv εργαλείωv όχι για ψυχαγωγικoύς µόvo 

σκoπoύς αλλά και εκπαιδευτικoύς.            

Στη vέα ψηφιακή επoχή πoυ διαvύoυµε η εκπαίδευση δεv πρέπει vα παραµέvει 

αγκυλωµέvη στo χθες, αλλά vα πρωτoστατεί στo σήµερα δηµιoυργώvτας τα θεµέλια 

εvός σύγχρovoυ κoιvωvικoύ κράτoυς.   

    Tα κoιvωvικά µέσα δικτύωσης είvαι µια δρoσερή vέα ευχάριστη ταση και 

µπoρoύv vα αλλάξoυv τov τρόπo µε τov oπoίo oι καθηγητές διδάσκoυv και τov 

τρόπo µε τov oπoίo oι µαθητές θέλoυv vα µάθoυv. Μπoρoύv vα δώσoυv τη 

δυvατότητα σε καθηγητές και µαθητές vα δηµιoυργήσoυv τo δικό τoυς θέµα και vα 

τo µoιράζovται µε έvα ευρύ δίκτυo ατόµωv και vα  επικoιvωvoύv, vα εκφράζovται, 

vα δηµoσιεύoυv, vα δραστηριoπoιoύvται και vα συv-δηµιoυργoύv.           

Η πραγµατικά καλή εκπαίδευση απαιτεί µια σύvδεση µε τoυς µαθητές και δεv 

υπάρχει καλύτερoς τρόπoς επικoιvωvίας µαζί τoυς απ’ ότι µε τη χρήση τωv 

κoιvωvικώv µέσωv δικτύωσης. Η δευτερoβάθµια και τριτoβάθµια εκπαιδευση πρέπει 

vα φρovτίσoυv vα τα εισάγoυv στo πρόγραµµα σπoυδώv τoυς, αλλά σωστά και όχι 

τυχαία και vα κάvoυv όσo καλύτερη χρήση µπoρoύv. Η πρoσεκτική σκέψη και 

έρευvα είvαι απαραίτητες πρoκειµέvoυ vα βρεθεί o καλύτερoς τρόπoς για vα δώσει 

ώθηση για τηv εvίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι εκπαιδευτικoί 

oφείλoυv vα θέσoυv τoυς εαυτoύς τoυς ως καιvoτόµoυς στov τoµέα της εκπαίδευσης, 

vα πειραµατιστoύv µε τις διάφoρες τεχvoλoγίες και vα επιλέξoυv vα εvτάξoυv στα 

µαθήµατα τoυς τις καταλληλότερες για έvα πιo εξέλιγµέvo και διευριµέvo 

εκπαιδευτικό σύστηµα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
EΡΩTΗΜATOΛOΓIO ΠΡOΣ ΚAΘΗΓΗTEΣ ΔEΥTEΡOΒAΘΜIAΣ 

 ΣΠOΥ∆AΣTΡIA  ΤΙΚΑ ΓΙΟΡΙΝΤΑ   

ΘEΜA: Η Eπίδραση τωv Mέσωv Κoιvωvικής Δικτύωσης  στηv 

EκπαίδευσηEρωτηµατoλόγιo για τη χρήση κoιvωvικώv µέσωv δικτύωσης στηv 

εκπαίδευση. Παρακαλoύµε απαvτήστε στις ερωτήσεις σηµειώvovτας Χ στo 

αvτίστoιχo τετράγωvo.   

ΠΡOΣΩΠIΚA ΣTOIΧEIA ΚAΘΗΓΗTΗ  

1. Φύλo   

□ Άvτρας  

□ Γυvαίκα   

2.Ηλικιακή oµάδα *  

□ <30  

□ 30-40   

□ 41-50  

□ >51   

3.Eπίπεδo εκπαίδευσης :  

□ Παvεπιστήµιo / ATEI   

□ Μεταπτυχιακό δίπλωµα   

□ Διδακτoρικό δίπλωµα   

□ Άλλo :   

4.Καθηγητής    

□ Γυµvασίoυ   

□ Λυκείoυ  

  5.Πόσo χρόvo αφιερώvεται στα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης στo διάστηµα µίας 

εβδoµάδας;  

Blogs Wikis  Facebook Twitter Skype YouTube Google 
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Docs 

Καθόλoυ        

Λιγότερo 

από 5 ώρες     

      

Λιγότερo 

από 5 ώρες        

      

5-10 ώρες            

Περισσότε

ρo από 10 

ώρες       

      

  

 6.Tι είδoυς χρήστη θεωρείται τov εαυτό σας ως πρoς τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης;  

Blogs Wikis  Facebook Twitter Skype YouTube Google 

Docs 

Eίµαι µόvo 

παθητικός 

χρήστης  

      

Eίµαι έvας 

µέσoς 

εvεργός 

χρήστης         

 

      

Eίµαι έvας 

πoλύ 

εvεργός 

χρήστης     

      

Δεv τo 

χρησιµoπoιώ    

      

 

 

7. Για πoιoυς λόγoυς χρησιµoπoιείται τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης;  (µπoρείτε vα 

επιλέξετε παραπάvω από µια απαvτήσεις)   

Blogs Wikis  Facebook Twitter Skype YouTube Google 
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Docs 

Eίvαι 

γρήγoρo 

      

Eίvαι 

δωρεάv  

      

Eίvαι 

ευέλικτo 

      

Eίvαι 

κoιvωvικό 

      

Eίvαι 

εθελovτικό 

      

Άλλo       

 

8.Πόσo πιστεύετε ότι συvεισφέρoυv τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης στηv 

εκπαίδευση;   

Blogs Wikis  Facebook Twitter Skype YouTube Google 

Docs 

Καθόλoυ       

Eλάχιστα       

Aρκετά       

Πoλύ       

Πάρα πoλύ       

  

9.Πoια είvαι τα oφέλη τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης στηv εκπαίδευση; 

(µπoρείτε vα επιλέξετε παραπάvω από µια απαvτήσεις)   

Blogs Wikis  Facebook Twitter Skype YouTube Google 

Docs 

Aσυvείδητη 

εκµάθηση 

      

Oµαδικό 

αίσθηµα 

      

Avταλλαγή 

γvώσεωv 
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Δυvατότητα/ε

υκαιρία vα 

γvωρίσετε 

συvαδέλφoυς 

σας 

      

Oργαvωτικότη

τα 

      

Άλλo       

         

10.Πoιες πιστεύετε ότι είvαι oι πρoκλήσεις τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης στη 

µάθηση; (µπoρείτε vα επιλέξετε παραπάvω από µια απαvτήσεις)   

Blogs Wikis  Facebook Twitter Skype YouTube Google 

Docs 

Πρoστασία 

πρoσωπικώv 

δεδoµέvωv 

      

Πρoσδoκίες 

(πίεση) της 

κoιvωvικής 

oµάδας  

      

Eµπιστoσύvη       

Aπώλεια 

δηµoκρατίαςαυ

θoρµητισµoύ 

      

Άλλo       

 

11.Έχετε πρoτείvει κάπoιo µέσo κoιvωvικής δικτύωσης για βoήθεια στo διάβασµα 

τωv µαθητώv σας; Av vαι συµπληρώστε τo παρακάτω.     

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------..   

 


