


Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μία 

κοινωνική δομή που συμπεριλαμβάνει 

κόμβους (φυσικά πρόσωπα ή 

οργανισμούς) οι οποίοι συνδέονται 

μεταξύ τους με σχέσεις όπως αξίες, 

οράματα, στόχοι, ιδέες, οικονομικές 

συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές, 

φιλία. 
 



Να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των 

κοινωνικών δικτύων 

Να ρίξουμε μια «κρυφή ματιά» στα «ψιλά 

γράμματα» των όρων χρήσης, μιας και ποτέ 

δεν τα κοιτάζουμε όταν εγγραφόμαστε στα 

κοινωνικά δίκτυα 

Να εντοπίσουμε τα θετικά οφέλη των 

κοινωνικών δικτύων στη ζωή μας 

Να επισημάνουμε τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν και τις επιπτώσεις στη ζωή μας 



 

 Γιατί τα κοινωνικά δίκτυα είναι στη ζωή μας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

 

Μας φάνηκε ένα ενδιαφέρον θέμα με πολλές 

πτυχές προς διερεύνηση 

 

 Είναι ένας «Γνωστός – Άγνωστος» δίπλα μας 

και γύρω μας. 

 

 



Οι ατελείωτες σειρές με τους όρους χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων που 

 Συνήθως είναι γραμμένοι με μικρά γράμματα 

 Είναι πάρα πολλές σελίδες 

 Ποτέ δε τις διαβάζουμε γιατί βιαζόμαστε να 

προχωρήσουμε στο να συνδεθούμε στο δίκτυο 

 Συνήθως θεωρούμε ότι δεν περιέχουν κάτι 

ανησυχητικό.. 

 

 

Τι γράφουν άραγε αυτοί οι όροι χρήσης;;;;; 

 





 Tο Facebook πληροφορείται  
 για το ποια χρονολόγια βλέπουμε 

 ποια μηνύματα λαμβάνουμε και στέλνουμε 

 τι πατάμε στην αναζήτηση 

 Επιπλέον όταν ανεβαίνει κάποια φωτογραφία, η βίντεο η 
αντίστοιχο περιεχόμενο το Facebook πληροφορείται για 
την ώρα, την ημερομηνία ή ακόμα και τον τόπο λήψης της 
φωτογραφίας η του βίντεο.  

 Όταν ο χρήστης συνδέεται από το κινητό του τηλέφωνο 
το Facebook λαμβάνει πληροφορίες όπως  
 ο αριθμός του τηλέφωνου,  

 η τοποθεσία καθώς και  

 οι σελίδες που επισκέπτονται 

 

Το Facebook αναφέρει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει 
πληροφορίες που λαμβάνει για να προστατεύσει προϊόντα, 

υπηρεσίες αλλά και ενσωματωμένα στοιχειά του ιδίου καθώς 
και δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία του. 



 Το πιο σημαντικό μέρος των όρων του 

Facebook αναφέρει ολοφάνερα το ότι 

εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που λαμβάνει 

σύμφωνα με το δικό του όφελος. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει πως μεταδίδει την 

κάθε πληροφορία που έχει λάβει κάτω από τις 

εξής συνθήκες.  

 Αρχικά σε περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης δώσει 

την άδεια του.  

 Ωστόσο έχει την δυνατότητα να το κάνει ακόμα και 

αν το ίδιο κρίνει πως πρέπει σύμφωνα πάντα με τα 

δικά του δεδομένα. 



 

 

 Όσον αφορά στην εγγραφή και την ασφάλεια του λογαριασμού το 

Facebook δεν επιτρέπει την ύπαρξη παιδιών κάτω των 13 στους 

χώρους του.  

  Τονίζει, επίσης, ότι δε φέρει ευθύνη για κοινοποιήσεις των χρηστών 

ακόμα και αν έχει προσβλητικό άσεμνο η και παράνομο χαρακτήρα.  





 

Όλοι, λίγο πολύ, κάνουμε εγγραφή στο 

δεύτερο πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο… 

το Twitter. Αποδεχόμαστε τους όρους 

χωρίς όμως να τους διαβάζουμε.  

Ο ένας λόγος είναι γιατί οι όροι είναι στα 

αγγλικά και  

ο δεύτερος γιατί η εταιρία σκόπιμα (?) 

επιλέγει να μην τους έχει όλους τους 

όρους συγκεντρωμένους.  



 Κάθε tweet είναι μια δημόσια δήλωση.  

 Όλα αυτά και το περιεχόμενο όσων γράφονται στο 
tweeter καταγράφονται από την εταιρία  

  Aποθηκεύει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου αυτή 
επιλέξει.  

 Ακόμα και αν το ίδιο το tweeter διαγραφεί κάποια 
στιγμή, τα δεδομένα θα κρατηθούν για πάντα, ακόμα 
και η παραμικρή πληροφορία.  

 Ο χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε ο,τι δημοσιεύει μέσω των tweets του. 
Για τους « εθισμένους» χρήστες :  
Η εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τη λειτουργία των 
υπηρεσιών της γενικά αλλά και κάθε λογαριασμό 
ξεχωριστά.(δυνητικά όπλα) 





Μπορεί να μην το έχουμε ποτέ σκεφτεί μα 
πισω από το προσωπείο των social networks 
κρύβονται ισχυρές εταιρίες και επενδυτές 
και τεράστια κέρδη.  

Έτσι, χωρίς να το θέλουμε συμβάλουμε στην 
οικονομική τους ευπορία και ανάπτυξη. 
Είμαστε σαν υπαλληλοι τους, εργαζόμενοι 
αφιλοκερδώς για το συμφέρον τους. 

 Οι τρόποι με τους οποίους μας 
χρησιμοποιούν είναι πάρα πολλοί, τόσο που 
δεν φτανουμε σε σημείο να τους 
αναλογιστούμε. 

 



 facebook       29,1 δις 

 Youtube         18,1 δις 

 Twitter          13,3 δις 

Ozone            11,2 δις 

 Sina Weibo     3,9 δις 

 Badoo             3,7 δις 

 LinkedIn          3,6 δις 

 Tencent Weibo  3,5 δις 

 Zynga               3,1 δις 

Habbo              3,0 δις 

 



 

 Facebook: Η αξία του καθενός από τα 1,19 δισεκατομμύρια 
ενεργούς χρήστες του υπολογίζεται λίγο πάνω από τα 98 
δολάρια. 

 Twitter: έχει 232 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, με αξία 
110 δολάρια ο κάθε ένας. 

 LinkedIn: έχει 259 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, οι 
οποίοι αξίζουν κάτι λιγότερο από 93 δολάρια έκαστος. 

 Δεδομένα προς πώληση: Τα κοινωνικά δύκτια αποτελούν 
ένα πραγματικό χρυσωρυχείο προσωπικών δεδομένων τα 
οποία αξιοποιούν εμπορικά «μεταπωλώντας» τα σε 
εταιρείες μάρκετινγκ. Ειδικότερα, ο ιστότοπος συλλέγει 
δύο είδη δεδομένων: δημογραφικά στοιχεία και ποιοτικά 
στοιχεία  

 Διαφήμισεις 

 Μετοχές χρηματιστηρίου 

 

 





•Η δυνατότητα  να αναζητάμε διάφορα περιεχόμενα 
όπως (βίντεο,  φωτογραφίες κλπ) στα οποία δεν θα 
μπορούσαμε να είχαμε πρόσβαση με διαφορετικό 
τρόπο   
•Μπορούμε να ενημερωνόμαστε σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα μέσω διαδικτύου για τις ειδήσεις που 
γίνονται σε όλο τον κόσμο 
•Ψυχαγωγία  μέσω διαδραστικών παιχνιδιών    
•Το άτομο διευρύνει τις γνώσεις και τους πνευματικούς 
ορίζοντες 

 



• Δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με πολύ 

μεγάλο αριθμό ατόμων 
• Δυνατότητα δεσμών με άτομα που μπορεί να 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη γεωγραφική 
απόσταση το ένα από το άλλο. 

• Δυνατότητα  δημιουργίας  μεγάλης ποικιλίας  
κοινωνικών δεσμών 

• Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλο 
πλήθος κοινωνικών ομάδων και εύρεσης της 
ομάδας που θα εκφράζει το κάθε άτομο με 
τον καλύτερο τρόπο 

 





ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

 Οι διαστάσεις που έχουν λάβει τα κοινωνικά δίκτυα στη σημερινή 

εποχή και η επιρροή που έχουν στη ζωή των εφήβων είναι τεράστιες. 

 Οι έφηβοι σπαταλούν ημερησίως πολλές ώρες, περισσότερες από όσες 

πραγματικά θα έπρεπε να σπαταλούσαν και 

 καταντούν παθητικοί δέκτες των μηνυμάτων με τα οποία τους 

βομβαρδίζουν καταιγιστικά τα κοινωνικά δίκτυα. 

 



 Υπέρβαση του επιθυμητού χρόνου παραμονής 

στο κοινωνικό δίκτυο 

 Συμπτώματα άγχους και εκνευρισμού 

Παραμέληση μαθημάτων – υποχρεώσεων 

λόγω απώλειας χρόνου στα κοινωνικά δίκτυα 

 Απώλεια ύπνου λόγω ατελείωτων νυκτερινών 

συνομιλίων 

 



Η χρήση εξωτερικών διακοπτών οπως 
ξυπνητήρι λήξης 

Η οριοθέτηση χρονοδιαγράμματος 

Η λίστα αναγκαίων εργασιών στο internet 

Μια λίστα των 5 σημαντικότερων 
επιπτώσεων του εθισμού κολλημένες στον 
υπολογιστή 

 Ιστοσελίδες ενημέρωσης και ομάδες 
αυτοβοήθειας που συνεισφέρουν είτε 
προληπτικά είτε στην αντιμετώπιση σοβαρών 
περιπτώσεων εθισμένων ατόμων 





Tο έγκλημα στα κοινωνικά 

 δίκτυα έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις καθώς και ποικίλες 

μορφές 

 

 

 

Η αποπλάνηση ανηλίκων είναι η 

πιο γνωστή κατηγορία εγκλημάτων 

όπου πολλά υποσχόμενοι παιδόφιλοι 

προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

αποπλανήσουν αθώα παιδιά προς 

όφελος τους.  

 



 Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή Cyber Bullying, 

είναι ένα φαινόμενο που έχει αρχίσει να παίρνει 

ανησυχητικές διαστάσεις, πλέον και στη χώρα 

μας. 

 



 

 

 

 

 

 


