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Εισαγωγή στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να Ανταλλάξετε 
και να πείτε ότι σας Αρέσουν 

πληροφορίες που δημοσιεύονται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Share

Like

Ίσως έχετε ακούσει τον όρο μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι σημαίνει; Είναι ένας 
συλλογικός όρος για εφαρμογές ή ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους εγγεγραμμένους 
χρήστες να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, βίντεο και σκέψεις αναμεταξύ τους.

Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Χρησιμοποιούμε τον όρο μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για να περιγράψουμε 
οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή εφαρμογή έξυπνης συσκευής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι χρήστες για να ανταλλάσσουν εύκολα πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

•  κείμενο, όπως σχόλια ή ακόμα και αναρτήσεις των δικών σας ιστοριών

• φωτογραφίες ή άλλες εικόνες

• βίντεο και

• ηχογραφήσεις. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ακόμα αρκετά καινούργια, αλλά τα μεγάλα κοινωνικά 
δίκτυα έχουν γίνει εξαιρετικά μεγάλα. Το Facebook, για παράδειγμα, έχει περισσότερους 
από δύο δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Μερικά από τα άλλα μεγάλα δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι: YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest και WeChat.

Τα οφέλη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει δημοφιλή 
επειδή πάρα πολλοί τα βρίσκουν χρήσιμα. Μερικά από 
τα κύρια οφέλη που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι:

• Μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους απ' όλο τον 
κόσμο, χρησιμοποιώντας ακόμη και επικοινωνίες 
βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

• Μπορείτε να ανταλλάξετε πληροφορίες που είναι 
σημαντικές για εσάς με φίλους και γνωστούς σας. 
Μπορείτε να ανταλλάξετε πληροφορίες όπως 
φωτογραφίες, βίντεο, γραπτά μηνύματα, άρθρα 
ειδήσεων και συνδέσμους σε ιστοσελίδες. 
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• Μπορείτε να διαβάσετε παρόμοιες πληροφορίες από τους δικούς σας φίλους και άλλους 
και να αντιδράσετε σε αυτές με Μου αρέσει (Liking) ή να Σχολιάσετε (Commenting) για 
πράγματα που έχουν ανταλλαχθεί με τις πληροφορίες αυτές.

• Συχνά μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ειδήσεις - πολλές πλατφόρμες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδουν έκτακτες ειδήσεις από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ενώ οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, καθεμία έχει 
διαφορετικό τομέα ή σκοπό.

• Το Facebook είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο. Μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε για να ανταλλάξετε σχεδόν 
οτιδήποτε, αλλά κυρίως σκέψεις, φωτογραφίες, βίντεο 
και περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες.

• Το YouTube είναι για ανταλλαγή βίντεο. Ανήκει 
στην Google και διαθέτει τα πάντα, από την πιο 
ερασιτεχνική δουλειά έως και υψηλής ποιότητας 
περιεχόμενο από επαγγελματίες παραγωγούς.

• Το Instagram έχει σχεδιαστεί για ανταλλαγή φωτογραφιών 
και βίντεο σε κινητές συσκευές. Μπορείτε να κάνετε 
τον λογαριασμό σας δημόσιο ή προσωπικό για να 
ανταλλάσσετε τις φωτογραφίες σας μόνο με φίλους σας.

• Το Twitter προορίζεται για την κοινοποίηση σύντομων κειμένων μήκους έως και 280 
χαρακτήρων. Πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν τις ειδήσεις 
από τα καθιερωμένα μέσα.

• Το Pinterest χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή φωτογραφιών και σχεδιαστικών ιδεών.

Συμβουλές ασφαλείας για τη χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσετε την 
ασφάλειά σας. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές:

•  Μην ανταλλάσσετε πολλά προσωπικά στοιχεία.  
Να θυμάστε ότι στις περισσότερες πλατφόρμες 
εκατομμύρια ή ακόμη και δισεκατομμύρια άνθρωποι 
μπορούν να δουν τι έχετε αναρτήσει, έτσι ώστε 
οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που μοιράζεστε 
μπορούν εύκολα να πέσουν σε λάθος χέρια.

Οι πλατφόρμες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 
ανταλλάσσουν γραπτά 

μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες 
και άλλο περιεχόμενο

Να είστε προσεκτικοί με τις 
πληροφορίες που ανταλλάσσετε
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• Ο καλύτερος κανόνας είναι να μην μοιράζεστε ποτέ 
κάτι στο διαδίκτυο που δεν θα θέλατε άνθρωποι 
που σας είναι τελείως άγνωστοι να γνωρίζουν για 
εσάς.

• Κοιτάξτε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας (privacy 
settings) των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει τις 
αναρτήσεις σας και ποιες προσωπικές πληροφορίες 
εμφανίζονται.

• Προσέχετε για απατεώνες. Προσπαθούν να 
βρουν προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων - όπως 
ημερομηνία γέννησης ή διεύθυνση κατοικίας - στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα χρησιμοποιούν 
για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πλαστούς 
διαδικτυακούς λογαριασμούς ή ακόμα και να 
ανοίξουν ψεύτικους τραπεζικούς λογαριασμούς.

• Υπάρχουν κάθε λογιών απάτες, συμπεριλαμβανομένων απατών που αφορούν ειδύλλια 
ή δόλωμα (catfishing). Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος προσπαθεί να δημιουργήσει μια 
σχέση μαζί σας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την ελπίδα να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη σας. Αφού κερδίσει την εμπιστοσύνη σας, θα πει ψέμματα ότι έχει κάποια 
ανάγκη για χρήματα, αντλώντας τη συμπάθειά σας.

• Πάντοτε να είστε λιγάκι προσεκτικοί. Και ποτέ μην στέλνετε χρήματα σε οποιονδήποτε 
έχετε γνωρίσει στο διαδίκτυο.

• Αν δείτε κάτι ύποπτο, θα πρέπει να το καταγγείλετε στην πλατφόρμα των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης στην οποία βρίσκεστε.

• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Scamwatch της 
Αυστραλιανής Επιτροπής Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Australian 
Competition and Consumer Commission) στο www.scamwatch.gov.au.

Οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας 
βοηθούν να ελέγχετε ποιοι 
βλέπουν τα προσωπικά σας 
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