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Περύληψη 
 

 

Είναι πλζον δεδομζνο ότι βριςκόμαςτε ςτθν εποχι του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ 

ςτθν οποία τα SocialMedia προςμετροφν πάνω από 1 διςεκατομμφριο χριςτεσ ςε ολό τον 

κόςμο.Θ ραγδαία ανάπτυξθ και θ αυξανόμενθ χριςθ των SocialMedia, κακϊσ και θ 

ικανότθτα των τελευταίων να επθρεάςουν τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν, 

ζχει γίνει ζνα ςφγχρονο αντικείμενο μελζτθσ ςτο πεδίο του Μάρκετινγκ, για το οποίο όμωσ 

δεν υπάρχουν επιςτθμονικζσ ζρευνεσ.  

Θ παροφςα ζρευνα πραγματεφεται τθν επιρροι των νζων Μζςων Θλεκτρονικισ 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (SocialMedia) ςτθν  πρόκεςθ για αγορά προϊόντων και υπθρεςιϊν 

και ειδικότερα τθ ςχζςθ του youtubeμε τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν. ε 

πρϊτθ φάςθ και μετά από αναςκόπθςθ ςτθν  Διεκνι βιβλιογραφία, εξετάηονται αναλυτικά 

οι λόγοι χριςθσ και θ ςτάςθ των χρθςτϊν απζναντι ςτα SocialMedia, ενϊ γίνεται ειδικι 

μνεία ςτισ αλλαγζσ που ζχουν επιφζρει ςε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. 

Αμζςωσ μετά γίνεται προςπάκεια να διαπιςτωκεί μζςα από εμπειρικι μελζτθ , ο βακμόσ 

τθσ επίδραςθσ των SocialMedia ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και ςτθν πρόκεςθ για 

αγορά των χρθςτϊν, μζςω τθσ εξζταςθσ ενόσ μεγάλου αρικμοφ παραγόντων, με ζμφαςθ 

ςτθν διαφιμιςθ μζςω του youtubeκαι ςτθν επίςθμθ παρουςία των επιχειριςεων μζςα ςε 

αυτό.  

Σα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ από 50 ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ των SocialMedia οδιγθςαν 

ςτθν διεξαγωγι ςθμαντικϊν αποτελεςμάτων, που αποδεικνφουν πωσ τελικά θ εναςχόλθςθ 

με τα SocialMediaκαι ειδικότερα με το youtubeφαίνεται να επθρεάηει τθν ςυμπεριφορά του 

καταναλωτι. Επίςθσ ςθμαντικό ευρθμα αποτελεί για τθν παοφςα ζρευνα θ διαπίςτωςθ ότι 

θ κάλυψθ των κοινωνικϊν αναγκϊν των χρθςτϊν μζςα από τθν χριςθ των SocialMedia ζχει 

αντίςτροφθ ςχζςθ με τθν ενκάρρυνςθ τθσ πρόκεςθσ για αγορά. Σα ςυγκεκριμζνα 

αποτελζςματα επιφζρουν ςθμαντικζσ κεωρθτικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ, ενϊ παρζχουν 

χριςιμεσ κατευκφνςεισ για μελλοντικι ζρευνα.  

Λζξεισ κλειδιά: Κοινωνικι Δικτφωςθ, Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, Καταναλωτικι 

υμπεριφορά, Καταναλωτικι επιρροι, youtube, Λκανοποίθςθ Κοινωνικϊν Αναγκϊν 
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Abstract 
 

It is now assumed that we are in the age of the digital environment in which 

Social Media counts over 1 billion users worldwide. The rapid growth and growing 

use of Social Media, as well as the ability of the latter to influence consumer 

behavior, has become a modern subject of study in the field of Marketing, for which 

there is no scientific research. 

This research addresses the influence of the new Social Media in the 

intention to buy products and services, and the relationship between youtube and 

consumer behavior. As a first step, and after reviewing the International 

Bibliography, the reasons for users' use and attitudes towards Social Media are 

examined in detail, and special changes are made in the social, political and 

economic changes. Immediately thereafter, an attempt is made to ascertain through 

an empirical study the extent of the impact of Social Media on consumer behavior 

and the intention to purchase users by examining many factors, focusing on 

advertising via youtube and on the official presence of businesses inside this. 

Research data from 50 participating Social Media users has led to significant 

results showing that ultimately social media engagement, especially with youtube, 

seems to affect consumer behavior. It is also important to research that the 

coverage of social needs of users with Social Media has a reverse link with the 

encouragement of the intention to buy. These results have important theoretical 

and social implications and provide useful guidance for future research. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ 

Ειςαγωγό 

 

Σο φαινόμενο τθσ θλεκτρονικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτακερά επίκαιρο 

λόγω τθσ δυναμικισ του εξζλιξθσ, φαίνεται πωσ ζχει ιδθ ξεπεράςει τθν παροδικι 

διάςταςθ μιασ μόδασ και τείνει να παγιωκεί ςαν ζνα νζο κοινωνικό φαινόμενο, το 

οποίο βρίςκεται ακόμα ςε φάςθ εξζλιξθσ. Όπωσ κάκε πρωτόγνωρο κοινωνικό 

φαινόμενο, με προεκτάςεισ οικονομικζσ, πολιτικζσ, προςωπικζσ, θ θλεκτρονικι 

κοινωνικι δικτφωςθ εγείρει ανθςυχίεσ, απορίεσ, διλιμματα και για τον λόγο αυτό 

ζχει γίνει αντικείμενο ζντονθσ παρατιρθςθσ και ςυηιτθςθσ από τθν Επιςτθμονικι 

Κοινότθτα (Kaplan&Haenlein 2009, Zhang 2010).  

Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (SocialMedia), μζςω των οποίων 

επιτυγχάνεται θ θλεκτρονικι κοινωνικι δικτφωςθ, αποτελοφν απόρροια του Web 

2.0, το οποίο κατάφερε να αλλάξει τθν υφι του διαδικτφου προςδίδοντάσ του μια 

πιο κοινωνικι διάςταςθ. Σι είναι όμωσ τα SocialMedia; Κάποιοι τα χαρακτθρίηουν 

ςαν ψθφιακά καφενεία, άλλοι τα αντιμετωπίηουν ςαν ζνα ακϊο κουτςομπολιό, ενϊ 

για κάποιουσ αποτελοφν μια νζα εξουςία. Σα SocialMedia δεν είναι τίποτα 

παραπάνω όμωσ από τθν φυςικι μετεξζλιξθ των παραδοςιακϊν μζςων μαηικισ 

ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ, τα οποία υιοκετικθκαν από τθν τεχνολογικι 

πρόοδο. Λςτοςελίδεσ όπωσ Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, ζχουν καταφζρει 

να αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ 1 δισ ανκρϊπων 

παγκοςμίωσ (ITU, 2012).  

Σα SocialMedia κατάφεραν να μετατρζψουν τον «μονόλογο» των 

παραδοςιακϊν μζςων ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ ςε ζναν ευρφτερο διάλογο, 

προςζφεραν διαδραςτικότθτα και άμεςθ αλλθλεπίδραςθ, ενϊ παράλλθλα μείωςαν 

τισ γεωγραφικζσ αποςτάςεισ κάνοντασ τον κόςμο να φαντάηει μικρότεροσ και 

φζρνοντασ τουσ ανκρϊπουσ πιο κοντά από ποτζ. Αποτελοφν πθγζσ πλθροφόρθςθσ 

για τουσ χριςτεσ (Eyadat, 2010) και ςυνδζονται με ζνα ευρφ φάςμα κετικϊν 

επιρροϊν όπωσ θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυηιτθςθσ, των ςχολίων, του feedback, θ 

ανταλλαγι και θ διάχυςθ πλθροφοριϊν από όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ (Jones, 
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2009), θ παροχι κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ, ενϊ ςυμβάλλουν 

ςτθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου (Zin&Reese, 2005).  

Σα SocialMedia ςιμερα αποτελοφν ςθμαντικοφσ καταλφτεσ κοινωνικισ, 

οικονομικισ, πολιτικισ και πολιτιςτικισ αλλαγισ. Τπάρχουν πολλά χαρακτθριςτικά 

φαινόμενα που επιβεβαιϊνουν περίτρανα τθν δυνατότθτα των SocialMedia να 

οδθγιςουν ςε αλλαγζσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τον Μάθ του Facebook το 2011, 

όπου θ κινθτοποίθςθ των Αγανακτιςμζνων Ελλινων Πολιτϊν ενάντια ςτα μζτρα τθσ 

κυβζρνθςθσ, εκείνθ τθν περίοδο, υποκινικθκε κυρίωσ μζςω Facebook. Θ Μδρυςθ 

του κόμματοσ των Ανεξάρτθτων Ελλινων το 2011 είναι επίςθσ απότοκοσ των 

SocialMedia. Άλλο χαρακτθριςτικό παράδειγμα ο ςειςμόσ τθσ Λαπωνίασ το 2011, 

όπου τα SocialMedia ζδωςαν τθν δυνατότθτα τθσ ταχείασ μετάδοςθσ τθσ φυςικισ 

καταςτροφισ ενεργοποιϊντασ ζτςι τουσ ακτιβιςτζσ και τθν διεκνι υποςτιριξθ, ενϊ 

παράλλθλα αποτζλεςαν τον μόνο δίαυλο επικοινωνίασ τθσ χϊρασ με τον υπόλοιπο 

κόςμο.  

Σο πλζον χαρακτθριςτικό παράδειγμα όμωσ αποτελεί το φαινόμενο τθσ 

Αραβικισ Άνοιξθσ. Εν προκειμζνω τα SocialMedia λειτοφργθςαν ωσ ιμάντασ 

μεταβίβαςθσ ιδεϊν και οργανωτικϊν τρόπων των επαναςτατϊν των χωρϊν τθσ 

Μζςθσ Ανατολισ, ενδυναμϊνοντασ τθ διεκνι υποςτιριξθ, ενκαρρφνοντασ και 

επιταχφνοντασ τελικά τθν κακαίρεςθ τθσ κυβζρνθςθσ.  

Αν τα SocialMedia μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνοφςαμε 

μζχρι ςιμερα, να ανατρζψουν ζνα πολιτικό κακεςτϊσ και να αναδιοργανϊςουν μια 

ολόκλθρθ κοινωνία, τότε μιπωσ ζχουν τθν δφναμθ να επθρεάςουν και τθν 

καταναλωτικι μασ ςυμπεριφορά; Αυτό είναι το βαςικό ερϊτθμα που καλείται να 

απαντιςει θ παροφςα εργαςία.  

Είναι γεγονόσ πωσ τα SocialMedia ζχουν ειςάγει ζνα νζο πολφπλοκο και 

ανεξζλεγκτο ςτοιχείο που επιδρά ςτθν ςυμπεριφορά του καταναλωτι και ζχουν 

αλλάξει δραματικά τον τρόπο που καταναλωτζσ και επιχειριςεισ επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ (Hennig-Thurau&al., 2004). Οι καταναλωτζσ ςιμερα χρθςιμοποιοφν τα 

SocialMedia ςαν ζνα αποτελεςματικό εργαλείο ςτισ αγοραςτικζσ τουσ εμπειρίεσ. 
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Μζςα από αυτά ςυλλζγουν πλθροφορίεσ, επικοινωνοφν και μοιράηονται με άλλουσ 

καταναλωτζσ απόψεισ για προϊόντα και υπθρεςίεσ, ενϊ ζρχονται ςε άμεςθ επαφι 

με τισ επιχειριςεισ και τα brands που προτιμοφν. Όλα αυτά τα ςτοιχεία ςυνκζτουν 

μια νζα γενιά καταναλωτι, αυτι του Κοινωνικοφ καταναλωτι.  

Ειδικότερα το Youtube το οποίο δεν είναι απλϊσ μία πλατφόρμα ι οποία 

μασ επιτρζπει να βλζπουμε, να ανεβάηουμε και να μοιραηόμαςτε videos. Σο 

Youtube είναι μια online κοινόθτθτα που ζχει τθ δυνατόθτα να προςελκφει 

ανκρϊπουσ και να τουσ ςυνδζει μεταξφ τουσ, με προιόντα και brands μζςα από τισ 

ιςτορίεσ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται με τα videos, προςφζροντασ μασ μοναδικζσ 

δυνατότθτεσ για marketing και διαφιμιςθ. Δεν είναι τυχαίο ότι 99 από τα 100 πλεόν 

δθμοφιλι brands του κόςμου, όπωσ προκφπτουν από τθ λίςτα 

Interbrand’sBestGlobalBrands, ζχουν δθμιουργιςει 1378 κανάλια ςτο Youtube με 

258000 videos ςυνολικά, τα οποία ζχουν ςυγκεντρϊςει περιςςότερεσ από 9,5 

διςεκατομμφρια κεάςεισ. Επιπλζον το ContentMarketingInstitute αναφζρει ςτισ 

τελευταίεσ του αναφορζσ ότι το 72% των επιχειριςεων ςτθν Αμερικι και το 57% 

των επιχειριςεων ςε Αγγλία και Αυςτραλία χρθςιμοποιοφν το Youtube για τθν 

προβολι τουσ. 

Αν και το πεδίο ζρευνασ που αφορά τθν ικανότθτα των SocialMedia να 

επθρεάςουν τθν ςυμπεριφορά του καταναλωτι και τισ προκζςεισ του για αγορά 

διανφει τθν παιδικι του θλικία και οι ζρευνεσ που ζχουν εκπονθκεί ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο είναι ολιγάρικμεσ, ωςτόςο επικρατεί θ γενικι αίςκθςθ πωσ 

πράγματι τα SocialMedia επθρεάηουν τθν ςυμπεριφορά του καταναλωτι 

(DanShaver , 2007). Θ ικανότθτα τουσ αυτι απορρζει κυρίωσ από παράγοντεσ όπωσ 

το eWOM, τισ διαφθμίςεισ, τα επίςθμα προφίλ των επιχειριςεων, που ςυναντά 

κανείσ ςτον κόςμο των SocialMedia και που ςυνκζτουν τελικά τθν φφςθ τουσ. Σο 

γεγονόσ ότι θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά μασ επθρεάηεται από τα SocialMedia δεν 

κα πρζπει να μασ παραξενεφει. Οι αγοραςτικζσ αποφάςεισ κίγονταν πάντα από τθν 

κοινωνικι επιρροι. Απλά τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ μετζφεραν αυτι τθν 

κοινωνικι επιρροι online.  
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Θ παροφςα ζρευνα μζςα από τον ςυνδυαςμό βιβλιογραφικισ και εμπειρικισ 

ζρευνασ φιλοδοξεί να εξετάςει και να ερμθνεφςει ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 

ικανότθτα των SocialMedia και ειδικότερα του youtube να επθρεάςουν τθν 

ςυμπεριφορά του καταναλωτι και τθν πρόκεςι του όχι για αγορζσ.. 

τθν εργαςία αρχικά γίνεται παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν των SocialMedia, 

ζτςι ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να ειςαχκεί ομαλά ςτο κζμα, όπωσ Web 2.0, eWOM, 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά, πρόκεςθ για αγορά, ικανοποίθςθ κοινωνικϊν 

αναγκϊν. Αμζςωσ μετά ακολουκεί θ εμπειρικι μελζτθ, τα αποτελζςματά τθσ και θ 

διαςταφρωςθ αυτϊν με αποτελζςματα άλλων εμπειρικϊν μελετϊν.  

Όπωσ γίνεται φανερό θ παροφςα εργαςία αποτελεί ζνα δειλό βιμα προόδου προσ 

τθν ςφαιρικι, μάκρο- εξζταςθ ενόσ νζου πεδίου των SocialMedia, ενϊ θ διεξαγωγι τθσ 

οδθγεί τθν ερευνθτικι κοινότθτα να αςχολθκεί με το εφρθμα που προζκυψε και αφορά τθν 

ςχζςθ τθσ κοινωνικισ ικανοποίθςθσ με τθν πρόκεςθ για αγορά των καταναλωτϊν. 

 

 

κοπόσ τησ ϋρευνασ 

 

Θ παροφςα ζρευνα επιχειρεί να προςδιορίςει τθν επιρροι τθσ διαφιμιςθσ μζςω των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ωσ προσ τουσ καταναλωτζσ, και  πιο ςυγκεκριμζνα μζςω του 

YouTube. Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ που πικανά κα προκφψουν από τον βαςικό ςτόχο 

και καλείται να καλφψει θ ζρευνα είναι: 

1. Να αναδείξει τα δθμοφιλζςτερα  μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσςε ςχζςθ με το φφλο 

και τθν θλικία 

2. Να καταγράψει με τθν βοικεια τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ αρκρογραφίασ το 

κεωρθτικό πλαίςιο που αφορά τα μζςα θλεκτρονικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

(SocialMedia) κακϊσ και τθν online καταναλωτικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν 

τουσ.  

3. Να διερευνιςει τθν ςτάςθ των χρθςτϊν του διαδικτφου απζναντι ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, να αποτυπϊςει τθν δράςθ τουσ μζςα ςε αυτά κακϊσ και 

τουσ λόγουσ που τουσ οδθγοφν ςτθν χριςθ τουσ.  
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4. Να διερευνιςει αν θ πρόκεςθ για αγορά προϊόντων ι υπθρεςιϊν των χρθςτϊν 

επθρεάηεται από τισ διαφθμίςεισ,  

 

 

 

Αναγκαιότητα και ςπουδαιότητα τησ ϋρευνασ 

 

Σα κοινωνικά δίκτυα και θ μελζτθ τουσ υπιρξαν πάντα ζνα ηιτθμα 

νευραλγικισ ςθμαςίασ για τθν Ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Σα κοινωνικά δίκτυα, ςτθν 

real τουσ μορφι, ζχουν μελετθκεί ενδελεχϊσ ςτθν βιβλιογραφία τθσ 

Κοινωνιολογίασ, κακϊσ ζχουν μαγνθτίςει και το ενδιαφζρον του κλάδου των 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν. Ο κλάδοσ των οικονομικϊν επιςτθμϊν ερευνοφςε πάντα 

τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ, αφοφ αυτζσ ςχετίηονται με τισ επιλογζσ των 

πεπεραςμζνων πόρων (οικονομικό πρόβλθμα) από τα οικονομοφντα άτομα 

(agents). Θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τα SocialMedia, τα οποία αποτελοφν ζνα 

ςθμαντικό μζςο για τθν μεταφορά πλθροφοριϊν, είναι κακοριςτικοί παράγοντεσ 

των επιλογϊν αυτϊν (Mayer, 2009).  

Ζρευνεσ που αφοροφν το πεδίο των SocialMedia, τα οποία προςζδωςαν ςτθν 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ διαδικτυακι μορφι, ζχουν μονοπωλιςει το ενδιαφζρον 

των ερευνθτϊν τα τελευταία χρόνια κυρίωσ λόγω τθσ υπζρμετρθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

ευρείασ αποδοχισ τουσ από τθν κοινωνία τθν τελευταία δεκαετία. Ωςτόςο 

παρατθρείται ζλλειψθ ζρευνασ ςε επίπεδο ςφνδεςθσ τουσ με τθν καταναλωτικι 

ςυμπεριφορά και με τθν πρόκεςθ για αγορά προϊόντων ι υπθρεςιϊν.  

Οι ζρευνεσ που υπάρχουν μζχρι ςιμερα και ςχετίηονται με τα SocialMedia, 

εςτιάηουν περιςςότερο ςε ηθτιματα κοινωνικισ και ανκρωποκεντρικισ υφισ, χωρίσ 

να επεκτείνονται ςε ειδικότερα κζματα που άπτονται τθσ Οικονομικισ επιςτιμθσ. 

Αυτό το γεγονόσ ιταν αναμενόμενο λόγω τθσ ςχετικά πρϊιμθσ ανάπτυξθσ των 

SocialMedia. Ενϊ λοιπόν πλικοσ ερευνϊν παγκοςμίωσ ζχουν εκπονθκεί για τθν 

ιςτορικι εξζλιξθ των SocialMedia, για τουσ λόγουσ που οδθγοφν τουσ ανκρϊπουσ 
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ςτθν χριςθ τουσ, για τθν επίδραςι τουσ ςε τομείσ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ, για τθν 

ςχζςθ τουσ με τα παραδοςιακά μζςα μαηικισ επικοινωνίασ, για τα οφζλθ και τισ 

απειλζσ που εγκυμονεί θ χριςθ τουσ για τισ επιχειριςεισ και για τουσ ανκρϊπουσ, 

για τθν ικανότθτά τουσ να επθρεάςουν τθν πιςτότθτα των καταναλωτϊν ςε brands, 

ολιγάρικμεσ είναι οι ζρευνεσ που πραγματεφονται τθν ικανότθτά τουσ να 

επθρεάςουν τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθν πρόκεςθ για αγορά των 

χρθςτϊν τουσ. Ενϊ οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ λιγοςτζσ που υπάρχουν 

επικεντρϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ μια Μίκρο – προςζγγιςθ του κζματοσ.  

Σο 2012 θ εταιρία TNSInfraset πραγματοποίθςε ζρευνα για τθ ςυμπεριφορά 

των χρθςτϊν Youtube από τθν Ελλάδα, για λογαριαςμό τθσ Google. Σα ςτοιχεία τθσ 

ζρευνασ αφοροφν χριςτεσ θλικίασ 16 – 59. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα 

διλωςαν ότι γνϊριηαν τι είναι το Youtube ενϊ τo 85% αυτϊν ότι το χρθςιμοποιεί για 

να δει videos. Επίςθσ πρόςφατα ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα θ ετιςια Ζρευνα 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 2013-2014, του Εργαςτθρίου Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν-

ELTRUN (www.eltrun.gr), του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. τθν ζρευνα 

ςυμμετείχαν 1250 χριςτεσ των κοινωνικϊν δικτφων απαντϊντασ ςε ζνα δομθμζνο 

ερωτθματολόγιο τθν περίοδο Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ 2013. φμφωνα με τα 

αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ, το πιο διαδεδομζνο πλζον μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ 

για το ςυγκεκριμζνο δείγμα ιταν το youtube (93%). 

Άρα θ ανάγκθ που προβάλλει για τθν ζρευνα που κα παρουςιαςτεί είναι 

μεγάλθ. Θ ςπουδαιότθτα και θ αναγκαιότθτα τθσ ζρευνασ που κα ακολουκιςει 

είναι μεγίςτθ και εκπονείται για να ςυμπλθρϊςει, τουλάχιςτον ςε αρχικό ςτάδιο, 

κενά ςτθν βιβλιογραφία και αρκρογραφία που υπάρχουν και αφοροφν το 

ςυγκεκριμζνο κζμα. Ωσ εκ τοφτου, θ εμπειρικι μασ μελζτθ και θ ςυγκζντρωςθ και 

καταγραφι των ελάχιςτων, ςχετικϊν με το κζμα, ερευνϊν που υπάρχουν μζχρι 

ςιμερα ςτθν Διεκνι βιβλιογραφία μπορεί να αποτελζςει ζναυςμα για περαιτζρω 

ζρευνα ςτον Ελλαδικό και Διεκνι χϊρο, λόγω τθσ ζλλειψθσ αρκετϊν εμπειρικϊν 

μελετϊν ςτο πεδίο αυτό.  
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Επιπρόςκετα θ ςθμαντικότθτα τθσ εργαςίασ μασ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

ςυγκεντρϊνει ζνα πλικοσ ερευνϊν και εμπειρικϊν μελετϊν από τθν Διεκνι 

βιβλιογραφία, που αποτυπϊνει μια πρϊτθ γενικι εικόνα των SocialMedia, 

βοθκϊντασ τον αναγνϊςτθ να εξοικειωκεί με τα γενικά χαρακτθριςτικά τουσ και να 

εμβακφνει ςε όρουσ και ηθτιματα που ςχετίηονται με αυτά. Ζτςι ο αναγνϊςτθσ 

ςχθματίηει αρχικά ζνα κεωρθτικό υπόβακρο που είναι απαραίτθτο για να ςυλλάβει 

τθν ζκταςθ και τθν ςπουδαιότθτα του αντικειμζνου, το οποίο πραγματεφεται θ 

εργαςία μασ.  

Επιπλζον θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ των SocialMedia, τθσ ικανοποίθςθσ των 

κοινωνικϊν αναγκϊν μζςα από τθν χριςθ τουσ και τθσ ςχζςθσ αυτϊν με τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθν πρόκεςθ για αγορά, που διεξάγεται ςτθν 

ζρευνά μασ, αποτελεί προςπάκεια ανάπτυξθσ και διεφρυνςθσ τθσ εμπειρικισ 

ζρευνασ ςτον Ελλθνικό Ακαδθμαϊκό χϊρο.  

Εν κατακλείδι θ πολφπλευρθ εξζταςθ του κζματοσ, θ Μάκρο – προςζγγιςι 

του, ο ςυνδυαςμόσ τθσ εκτεταμζνθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ και τθσ εμπειρικισ μασ 

μελζτθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο, κακιςτά τθν ςυμβολι τθσ παροφςασ εργαςίασ 

ςθμαντικι ςτθν Ακαδθμαϊκι κοινότθτα. θμαντικι είναι και θ ςυνειςφορά τθσ 

εργαςίασ ςτον επιχειρθματικό κόςμο αφοφ πρόκειται να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ 

να ςυνκζςουν το κατάλλθλο promotionmix με τθν χριςθ των SocialMedia, και 

ειδικότερα του youtube, ζτςι ϊςτε οι τελευταίεσ να μπορζςουν να επιβιϊςουν ςτο 

νζο ψθφιακό ανταγωνιςτικό ςκθνικό. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΣΩΝ 

SOCIALMEDIA 
 

2.2 Από την εποχό του Web 1.0 ςτην εποχό του ParticipativeWeb 

Σο Διαδίκτυο γνωςτό ςε όλουσ μασ ωσ Internet, βρίςκεται ςτο απόγειο τθσ 

δόξασ του μετρϊντασ πάνω από 2,2 διςεκατομμφρια χριςτεσ (RoyalPingdom,2011) 

παγκοςμίωσ γεγονόσ που αποδεικνφει περίτρανα πωσ πλζον ζχει ενςωματωκεί ςτθν 

ηωι μασ και μπορεί να επθρεάςει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ φπαρξισ μασ. Σθν τελευταία 

δεκαετία ζχει ςυντελεςτεί μια τεράςτια αλλαγι ςτθν υφι, ςτθν δομι και ςτθν 

ανάπτυξθ μιασ εκ των ςθμαντικότερων εφαρμογϊν του Διαδικτφου, αυτισ του 

Παγκόςμιου Λςτοφ (Web) κυρίωσ λόγω τθσ εμφάνιςθσ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (SocialMedia).  

τθν δεκαετία του ϋ90 θ δθμοτικότθτα του Παγκόςμιου Λςτοφ (Web 1.0) 

εκτοξεφτθκε ςτα φψθ προςφζροντασ νζουσ διαφλουσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 

μεταξφ των ανκρϊπων ςε παγκόςμιο επίπεδο, επζτρεπε όμωσ, μία μονόδρομθ 

επικοινωνία μζςω ςτατικϊν ιςτοςελίδων (Thackerayetal,2008) και παρουςίαηε 

παντελι ζλλειψθ διαδραςτικότθτασ και άμεςθσ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν. 

Ο DiNucci (1999)1 ςτο άρκρο του «FragmentedFuture» ιταν ο πρϊτοσ που 

ςε αναφορά του προζβλεψε πωσ μελλοντικά το διαδίκτυο κα λειτουργεί ωσ 

μθχανιςμόσ μεταφοράσ, μζςω του οποίου κα επζλκει θ διαδραςτικότθτα. Ιταν θ 

πρϊτθ αναφορά ςτον Web 2.0. του οποίου υπεφκυνοσ για τθν διάδοςι του 

κεωρείται ο O’ Reilly ο οποίοσ χρθςιμοποίθςε τον όρο Web 2.0 για πρϊτθ φορά το 

2004 κατά τθ διάρκεια ενόσ ςυνεδρίου μεταξφ τθσ O' ReillyMedia και τθσ 

MediaLiveInternational όπου προτείνονταν ιδζεσ για τθν αναβάκμιςθ του 

παγκόςμιου ιςτοφ. Ο όροσ χρθςιμοποιικθκε για να περιγράψει τθν διαδικαςία κατά 

τθν οποία προγραμματιςτζσ λογιςμικοφ και τελικοί χριςτεσ ξεκίνθςαν τθν 

αξιοποίθςθ του Παγκόςμιου Λςτοφ (WorldWideWeb). Δθλαδι μιασ πλατφόρμασ 

περιεχομζνου και διαφόρων εφαρμογϊν, θ οποία δεν δθμιουργείται από 

μεμονωμζνα άτομα, αλλά αντίκετα διαμορφϊνεται και μεταβάλλεται ςυνεχϊσ από 

όλουσ τουσ χριςτεσ ςυμμετοχικά. Ζτςι οι εφαρμογζσ που ανικαν ςτο Web 1.0 όπωσ 
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οι προςωπικοί ιςτότοποι αντικαταςτάκθκαν ςταδιακά από τα blogs, τα wikis και όλα 

τα ςυμμετοχικά εργαλεία του Web 2.0 (Kaplan&Haenlein 2009d). Σο ακριβζσ νόθμα 

του όρου γίνεται αντιλθπτό από τον οριςμό που δίνεται ςτον ελλθνικό ιςτότοπο τθσ 

Wikipedia «το Web 2.0 (Ιςτόσ 2.0), χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθ νζα γενιά 

του Παγκόςμιου Λςτοφ θ οποία βαςίηεται ςτθν όλο και μεγαλφτερθ δυνατότθτα των 

νζα γενιά είναι μια δυναμικι διαδικτυακι πλατφόρμα ςτθν οποία μποροφν να 

αλλθλεπιδροφν χριςτεσ χωρίσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε κζματα υπολογιςτϊν και 

δικτφων.»  

το άρκρο του MillerP., «Web 2.0: buildingthenewlibrary», αναφζρονται τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά του Web 2.0 τα οποία είναι:  

ελευκερία των δεδομζνων  

 ςυμμετοχι  

 επικοινωνία  

 εμπλοκι - ανάμειξθ  

 κτίςιμο εμπιςτοςφνθσ  

 διευκόλυνςθ τθσ κοινωνίασ  

φμφωνα με τον Davis (2005) Web 2.0 αποτελεί περιςςότερο μια κοινωνικι και όχι 

τεχνολογικι επανάςταςθ λόγω των αλλαγϊν που επζφερε ςτον τρόπο που 

αλλθλεπιδροφςαν ζωσ τϊρα οι χριςτεσ.  

H δεφτερθ ενςάρκωςθ του Web (Web2.0), πολφ εφςτοχα ζχει χαρακτθριςτεί ωσ 

«Κοινωνικόσ Λςτόσ (SocialWeb)», επειδι, ςε αντίκεςθ με το Web 1.0, το περιεχόμενο 

του μπορεί πιο εφκολα να δθμιουργθκεί και να δθμοςιευκεί από τουσ χριςτεσ, 

κακϊσ και θ ςυλλογικι νοθμοςφνθ των χρθςτϊν ενκαρρφνει τθν δθμοκρατικι του 

χριςθ (KamelBoulos&Wheeler ,2007).  

Σο SocialWeb αποτελεί ζνα ςφνολο κοινωνικϊν ςχζςεων που ςυνδζει τουσ 

ανκρϊπουσ μζςω του Παγκόςμιου Λςτοφ (PorterJoshua ,2008). Ο όροσ αυτόσ 

κατατάςςει τον Παγκόςμιο Λςτό ςαν ζνα είδοσ των SocialMedia. Χρθςιμοποιείται για 
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να περιγράψει πωσ οι άνκρωποι κοινωνικοποιοφνται και αλλθλεπιδροφν μεταξφ 

τουσ ςε όλο τον Λςτό. Σο SocialWeb αναφζρεται ωσ επί των πλείςτων ςτθν κοινωνικι 

δικτφωςθ και ςτα ςφγχρονα θλεκτρονικά μζςα με τθν οποία επιτυγχάνεται.  

 

2.3 Κοινωνικό Δικτύωςη (SocialNetworking) 

 

φμφωνα  με τον Αριςτοτζλθ , «Ο άνκρωποσ είναι από τθν φφςθ του 

κοινωνικό ον». Θ αίςκθςθ του να ανικει ςε μια κοινότθτα ιταν πάντα ςτθ φφςθ 

του. Ο Wenger (1998) ορίηει τθν κοινότθτα ςαν μια ομάδα ανκρϊπων που 

μακαίνουν και αλλθλεπιδροφν μαηί , διαμορφϊνοντασ ςχζςεισ που ζχουν ςαν 

αποτζλεςμα να δθμιουργοφν τθν αίςκθςθ του ″ανικειν″ και τθσ αμοιβαίασ 

δζςμευςθσ μεταξφ των. Θ ζμφυτθ λοιπόν τάςθ του ανκρϊπου για επικοινωνία και θ 

ανάγκθ του για αλλθλεπίδραςθ με τουσ ομοίουσ του βρικε χϊρο μζςα από τθν 

κοινωνικι δικτφωςθ. Οι Gunawardena, Hermans, Sanchez, etal (2009), ορίηουν ωσ 

κοινωνικι δικτφωςθ τθν πρακτικι τθσ επζκταςθσ τθσ γνϊςθσ μζςα από τθν 

δθμιουργία επαφϊν με άτομα με ίδια ενδιαφζροντα. Μζςα λοιπόν από τθν 

κοινωνικι δικτφωςθ ο άνκρωποσ καλφπτει μια ιςχυρι ανάγκθ του, αυτι του 

″ςυνεργάηεςκαι″, δθμιουργϊντασ δίκτυα με άλλουσ ανκρϊπουσ και του παρζχεται 

θ δυνατότθτα να ανταλλάξει ιδζεσ, απόψεισ, εμπειρίεσ και να εμπλουτίςει τισ 

γνϊςεισ του. Ζτςι θ κοινωνικι δικτφωςθ αποτελεί μια βαςικι ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα θ οποία όμωσ ζχει υιοκετθκεί από τθν τεχνολογικι πρόοδο κακ’ όλθ 

τθν διάρκεια τθσ ιςτορίασ – τθλζφωνο, ραδιόφωνο, ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, 

διαδίκτυο γκρεμίηοντασ ζτςι τα ςτενά όρια τθσ πραγμάτωςισ τθσ ςε πραγματικό 

χρόνο και τόπο.  

τθν εποχι του Web 2.0 που διανφουμε θ κοινωνικι δικτφωςθ 

μεταμορφϊνεται, μετατρζπεται ςε on-line δραςτθριότθτα και ςυνδζεται με 

τεχνολογικζσ υπθρεςίεσ και λογιςμικό που επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να 

επικοινωνοφν με άλλουσ, από οπουδιποτε, οποιαδιποτε ςτιγμι (Gunawardena, 

Hermans, Sanchez, etal 2009). Προκφπτει ζνασ νζοσ οριςμόσ λοιπόν αυτόσ τθσ on-
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line κοινωνικισ δικτφωςθσ ςφμφωνα με τον οποίο Κοινωνικι δικτφωςθ είναι θ 

πράξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ςφνδεςθσ με άλλουσ ςε ζνα κοινωνικό 

περιβάλλον ςε απευκείασ ςφνδεςθ (online) μζςω τθσ χριςθσ ενόσ δικτυακοφ τόπου. 

Θ κοινωνικι δικτφωςθ πλζον λαμβάνει χϊρα παραδοςιακά κυρίωσ μζςω των νζων 

θλεκτρονικϊν μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σα νζα εργαλεία κοινωνικισ δικτφωςθσ 

λοιπόν μετατρζπονται ςε ζνα είδοσ κοινωνικισ κόλλασ προσ τθν θλεκτρονικι 

κοινωνικοποίθςθ (Shirky, 2008) και μζςα από αυτά «ενϊνουμε τισ ηωζσ μασ ςτα 

καλά και ςτα άςχθμα» (Christakis&al ,2009).  

 

2.4 Κοινωνικϊ δύκτυα 
ιμερα όροσ κοινωνικά δίκτυα επικεντρϊνεται κφρια ςτο Facebook και το 

διαδίκτυο, λόγω τθσ κακολικισ διείςδυςθσ του τελευταίου ςτθν κακθμερινότθτα των 

ανκρϊπων. τθν πραγματικότθτα τα προςωπικά ανκρϊπινα κοινωνικά δίκτυα προχπιρξαν 

και αποτζλεςαν τον πρόδρομο των νζων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ με τθν ψθφιακι 

μορφι που όλοι γνωρίηουμε ςιμερα και ζχουν μελετθκεί διεξοδικά από τουσ επιςτιμονεσ 

τθσ Κοινωνιολογίασ (Burt 1980, Blau 1974, Faust&Wasserman, 1994, Marsden 2000). Επί τθσ 

ουςίασ τα νζα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ επζκτειναν τα ανκρϊπινα κοινωνικά δίκτυα. 

φμφωνα με τον Barabasi (2002), κοινωνικά δίκτυα ςυναντϊνται ακόμα από τθν εποχι των 

πρϊτων χριςτιανϊν. το πζραςμα του χρόνου ζχουν δθμιουργθκεί πολλζσ μορφζσ δικτφων. 

Άλλοτε εκνικά δίκτυα, άλλοτε φυλετικά ακόμα και απελευκερωτικά δίκτυα όπωσ για 

παράδειγμα θ Φιλικι εταιρία. Ακόμα και οι πολυεκνικζσ εταιρίεσ αποτελοφν εμπορικά 

δίκτυα με ςυμφζροντα και παγκόςμια δράςθ.  

Τπό το πρίςμα τθσ Κοινωνιολογίασ οι Walker, MacBride, andVachon (1977)7 

όριςαν ωσ κοινωνικό δίκτυο το άκροιςμα των προςωπικϊν επαφϊν μζςω των 

οποίων το άτομο διατθρεί τθν κοινωνικι του ταυτότθτα, λαμβάνει ςυναιςκθματικι 

υποςτιριξθ, υλικι ενίςχυςθ και ςυμμετοχι ςτισ υπθρεςίεσ, ζχει πρόςβαςθ ςτισ 

πλθροφορίεσ και δθμιουργεί νζεσ κοινωνικζσ επαφζσ. Ο Millardo (1988) ορίηει ωσ 

κοινωνικό δίκτυο «μια ςυλλογι από άτομα που γνωρίηουν και αλλθλεπιδροφν με 

ζνα ςυγκεκριμζνο άτομο ςτόχο ι ηευγάρι». Ζνασ ακόμα αποδεκτόσ εννοιολογικόσ 

οριςμόσ των κοινωνικϊν δικτφων δίνεται από τουσ Brass, Butterfield&Skaggs (1998) 

οι οποίοι ορίηουν τα τελευταία ςαν ζνα ςφνολο παραγόντων (άνκρωποι, 



22 

 

οργανιςμοί, κτλ) και μια ςειρά από δεςμοφσ(φιλίεσ, χρθματικζσ ςυναλλαγζσ κ.τ.λ.) 

που αντιπροςωπεφουν κάποια ςχζςθ –ι τθν απουςία αυτισ– ανάμεςα ςτουσ 

παράγοντεσ.  

Όπωσ προαναφζρκθκε όμωσ θ ψθφιακι επανάςταςθ τθν τελευταία δεκαετία ζφερε 

αλλαγζσ ακόμα και ςτθν υφι των κοινωνικϊν δικτφων με τον τρόπο που τα όριηε μζχρι 

ςιμερα ο κλάδοσ τθσ Κοινωνιολογίασ. Σα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν ςιμερα παραδίνουν τθν 

ςκυτάλθ ςτα online κοινωνικά δίκτυα ι όπωσ αλλιϊσ ςυνθκίηουν να τα αποκαλοφν, ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οι Boyd&Ellison (2008) ορίηουν τα online κοινωνικά δίκτυα ςαν web-

based υπθρεςίεσ που παρζχουν τθν δυνατότθτα ςτα άτομα πρϊτον να καταςκευάςουν ζνα 

δθμόςιο ι θμιδθμόςιο προφίλ μζςα ςε ζνα οριοκετθμζνο ςφςτθμα, δεφτερον να 

δθμιουργιςουν μια λίςτα με άλλουσ χριςτεσ με τουσ οποίουσ μοιράηονται μια ςφνδεςθ και 

τρίτον να προβάλλουν και να διανείμουν τθν λίςτα των ςυνδζςεων τουσ κακϊσ και αυτϊν 

που δθμιουργικθκαν από άλλουσ μζςα ςτο ςφςτθμα.  

Ζνασ πιο πρόςφατοσ οριςμόσ δίδεται από τουσ Kwon&Wen (2010) ςτο 

άρκρο τουσ “ Anempiricalstudyofthefactorsaffectingsocialnetworkserviceuse” 

αναφορικά με τα online κοινωνικά δίκτυα. Χαρακτθριςτικά δθλϊνουν πωσ τα online 

κοινωνικά δίκτυα είναι «δικτυακοί τόποι που επιτρζπουν τθν οικοδόμθςθ ςχζςεων 

μεταξφ προςϊπων ςε απευκείασ ςφνδεςθ μζςω τθσ ςυλλογισ χριςιμων 

πλθροφοριϊν και του διαμοιραςμοφ αυτϊν με άλλουσ ανκρϊπουσ. Επίςθσ, μποροφν 

να δθμιουργιςουν ομάδεσ, οι οποίεσ επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

χρθςτϊν με παρόμοια ενδιαφζροντα».  

Μια κεμελιϊδθσ κεωρία των online κοινωνικϊν δικτφων είναι θ κεωρία των 

ζξι βακμϊν διαχωριςμοφ (Rohani&Hock, 2010). Σο 1967 ο Αμερικανόσ ψυχολόγοσ 

Miligram διεξιγαγε το πείραμα του «μικροφ κόςμου», ςτο οποίο ζςτειλε επιςτολζσ 

ςε 60 εκελοντζσ ςτο Κάνςασ και τουσ ηιτθςε να τισ διαβιβάςουν ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο πρόςωπο ςτθ Μαςαχουςζτθ μζςω φίλων και φίλων των φίλων τουσ. 

Οι επιςτολζσ διαβιβάςτθκαν μζςω μιασ αλυςίδασ 5 ζωσ 7 ατόμων περίπου και 

ζφκαςαν ςτον παραλιπτθ. Αυτό το γεγονόσ αποτελεί μια εμπειρικι απόδειξθ ότι 

αυκαίρετοι άνκρωποι ςχετίηονται μεταξφ τουσ μζςω φίλων και μζςω φίλων των 

φίλων. Θ υπόκεςθ του μικροφ κόςμου οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο αρικμόσ των 
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προςωπικϊν γνωριμιϊν για να ςυνδεκοφν 2 άτομα τυχαία ςτον πλανιτθ είναι 

μικρόσ. Ζτςι αποδείχκθκε πωσ απαιτείται μια αλυςίδα 6 περίπου μεςαηόντων για να 

μεταδοκεί το μινυμα, για τον λόγο αυτό θ κεωρία ονομάςτθκε 

«sixdegreesofseparation».  

Θ κεωρία του Milligram αποτζλεςε τον προάγγελο τθσ ανάλυςθσ των κοινωνικϊν 

δικτφων (socialnetworksanalysis) (Sundaram&al., 2012). φμφωνα με τουσ Maranto&Barton 

(2010) θ ανάλυςθ των κοινωνικϊν δικτφων είναι ζνα εργαλείο για τθ διερεφνθςθ των 

τρόπων με τουσ οποίουσ τα μζλθ των δικτφων αλλθλεπιδροφν και επικεντρϊνεται ςτθν 

ζκταςθ, τθ δφναμθ, και τθ φφςθ των ανταλλαγϊν, ι των ςυνδζςεων, μεταξφ τουσ. Θ 

ανάλυςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςιμερα βρίςκει εφαρμογι και ςτθν ανάλυςθ των online 

κοινωνικϊν δικτφων και ζχει χρθςιμοποιθκεί από πλικοσ ερευνθτϊν όπωσ τουσ Mislove, 

Massimiliano, Marcon, KrishnaP. Grammadi, PeterDruschel, &BobbyBattacharjee, 2007; 

Lee&Bruckman, 2007; DiMicco&Millen, 2007. 

 

2.5 Μϋςα Κοινωνικόσ Δικτύωςησ- SocialMedia 

 

Θ ελλθνικι απόδοςθ του όρου ακοφει ςτο όνομα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, ενϊ πολφ ςυχνά αναφζρονται με τον γενικό όρο κοινωνικά δίκτυα. 

Μζςα από τθν αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ και αρκρογραφίασ, 

προζκυψε μια πλθκϊρα οριςμϊν (Burgess (2010), Chmielewski, Dietrich, Eisenberg 

(2012) Kaplan&Haenlein (2009), καταδεικνφοντασ το τεράςτιο ενδιαφζρον τθσ 

Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ αλλά και τθσ Παγκόςμιασ οικογζνειασ του Μάρκετινγκ για 

το φαινόμενο των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Οι Kaplan & Haenlein (2010) ςτοάρκροτουσ «Users of the world, unite! 

ThechallengesandopportunitiesofSocialMedia», ορίηουν τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ςαν ζνα ςφνολο από διαδικτυακζσ εφαρμογζσ που βαςίηονται ςτα 

ιδεολογικά και τεχνολογικά κεμζλια του Web 2.0 και επιτρζπουν τθν δθμιουργία 

και τθν ανταλλαγι περιεχομζνου UserGeneratedContent.  
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φμφωνα με τουσ Halonen&al (2008), ο όροσ μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

αναφζρεται ςτα μζςα αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ανκρϊπων, ςτα οποία οι 

τελευταίοι δθμιουργοφν, μοιράηονται και ανταλλάςουν περιεχόμενο ςε εικονικζσ 

κοινότθτεσ και δίκτυα. Ο παραπάνω οριςμόσ ταυτίηεται με αυτόν του Jones (2009) ο 

οποίοσ διατείνεται πωσ τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ουςιαςτικά αποτελοφν μια 

κατθγορία των επιγραμμικϊν μζςων ενθμζρωςθσ όπου οι άνκρωποι μιλοφν, 

ςυμμετζχουν, μοιράηονται ενϊ παράλλθλα υπογραμμίηει πϊσ μζςα από τθν χριςθ 

τουσ ενκαρρφνεται θ ςυηιτθςθ, τα ςχόλια, το feedback, θ ανταλλαγι και θ διάχυςθ 

πλθροφοριϊν από όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. φμφωνα με τον Zhang (2010) μζςα 

ςε αυτό το πλαίςιο δίνεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ παρά ςτο 

περιεχόμενο. Σα SocialMedia κατά τον Evans (2008, ςελ.33) αποτελοφν τον 

εκδθμοκρατιςμό τθσ πλθροφορίασ, αφοφ μζςα από τθν χριςθ τουσ οι άνκρωποι 

γίνονται εκδότεσ ενόσ περιεχομζνου και δεν παραμζνουν απλοί αναγνϊςτεσ. Ενϊ 

παράλλθλα αποτελοφν ζνα πολφπλευρο μζςω επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν. 

Επιπλζον, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ παρζχουν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι 

υποςτιριξθ και αποτελοφν πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τουσ χριςτεσ (Wellman&Gulia 

1999, Eyadat&Eyadat, 2010).  

Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, είναι μερικοί από τουσ όρουσ τθσ 

κακομιλουμζνθσ που ςυναντά κανείσ ςιμερα από τουσ ςχολικοφσ διαδρόμουσ μζχρι 

τουσ διαδρόμουσ παγκόςμιων εταιριϊν. Ο λόγοσ για τα SocialMedia που φαίνεται 

να ξεφεφγουν από τθν παροδικι διάςταςθ μιασ μόδασ και να εδραιϊνουν τθν κζςθ 

τουσ ςαν ζνα πολυπολιτιςμικό φαινόμενο που πρόκειται να εξελιχκεί περαιτζρω, 

γεγονόσ που αποδεικνφεται από τα ολοζνα και αυξανόμενα ποςοςτά χριςθσ τουσ 

ςε παγκόςμια κλίμακα. Ενδεικτικά ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 

Σθλεπικοινωνιϊν (ITU) οι χριςτεσ των SocialMedia παγκοςμίωσ ξεπζραςαν το 1 

διςεκατομμφριο το 20119, ενϊ ςτθν Ελλάδα οι εντατικοί χριςτεσ των SocialMedia 

ανζρχονται ςτο 1,5 εκατομμφριο περίπου ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ISNP για το 

201110. Θγετικι κζςθ ςε παγκόςμια κλίμακα κατζχει το Facebook, το οποίο μετρά 

πάνω από 900 εκατομμφρια χριςτεσ εκ των οποίων τα 4 εκατομμφρια 

εκπροςωποφν οι Ζλλθνεσ χριςτεσ(socialbakers,2013). τθν παλαιότερθ γενιά ο όροσ 
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SocialMedia θχεί περίεργοσ αλλά ίςωσ τελικά να μθν είναι, αν αναλογιςτεί κανείσ 

πωσ τα ςφγχρονα μζςα θλεκτρονικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από τθν φυςικι μετεξζλιξθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και 

επικοινωνίασ που όλοι γνωρίηουμε.  

φμφωνα με τον Wirtz (2011), ςελ. 15, ωσ μζςα μαηικισ επικοινωνίασ 

ορίηονται όλα τα τεχνικά μζςα για τθν επικοινωνία και τθν προμικεια πλθροφοριϊν 

ςε ζνα ευρφ κοινό ςε ζντυπθ, ακουςτικι ι οπτικι μορφι. Ο οριςμόσ αυτόσ 

παραπζμπει ςτα παραδοςιακά μζςα ενθμζρωςθσ όπωσ μια εφθμερίδα, θ 

τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο. Λςτορικά το πρϊτο παραδοςιακό μζςο επικοινωνίασ 

ςυναντάται το 550 Π.Χ. ςτθν Περςία και αφοροφςε τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ 

(Briggs, Burke, 2009) .  

Σα παραδοςιακά μζςα μαηικισ επικοινωνίασ αποτελοφν πομποφσ 

πλθροφόρθςθσ, οι οποίοι όμωσ δθμιουργοφν κανάλια επικοινωνίασ μίασ 

κατεφκυνςθσ, μθ παρζχοντασ τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να μοιραςτοφν τισ 

απόψεισ τουσ. Mε τθν ζλευςθ του Web 2.0 όμωσ υπειςιρκε το ςτοιχείο τθσ 

διαδραςτικότθτασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτα μζςα επικοινωνίασ επιτρζποντασ 

ζτςι τθν ενεργι ςυμμετοχι των χρθςτϊν. Σο κοινωνικό ςτοιχείο λοιπόν ωσ δεφτερο 

ςυςτατικό των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι αυτό που τα διαφοροποιεί από 

τισ ςυμβατικζσ τεχνολογίεσ των μζςων ενθμζρωςθσ (Zhang, 2010). φμφωνα με τουσ 

Kaplan&Haenlein (2010) τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με τθν μορφι που τα 

αντιλαμβανόμαςτε ςιμερα είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ 20 χρόνια πριν, με τθν 

δθμιουργία μιασ πρϊιμθσ ιςτοςελίδασ κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ ςελίδα αυτι 

ονόματι OpenDiary εφευρζκθκε από τουσ Bruce και SusanAbelson και είχε ςαν 

ςτόχο να ςυγκεντρϊςει διαδικτυακά ςε μια κοινότθτα τουσ ςυγγραφείσ 

θμερολογίων. Σθν ίδια περίοδο εμφανίηεται και ο όροσ weblog ο οποίοσ ζνα χρόνο 

αργότερα μετατράπθκε ςε blog. Σο 2003 κάνει τθν άφιξθ τθσ θ ςελίδα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ MySpace, ενϊ ζνα χρόνο αργότερα εμφανίηεται το Facebook το οποίο 

λόγω τθσ δθμοτικότθτάσ του ςυνζβαλε ςτθν προβολι που ζχουν ςιμερα τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ πιο πρόςφατθ προςκικθ ςτον λαμπερό κόςμο των 

SocialMedia αφορά τισ εικονικζσ κοινότθτεσ , “virtualworlds”. Πρόκειται για 
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υπολογιςτικά προςομοιωμζνα περιβάλλοντα που κατοικοφνται από τριςδιάςτατα 

avatars. Ο πιο γνωςτόσ εικονικόσ κόςμοσ αυτι τθν ςτιγμι είναι θ εφαρμογι 

SecondLife. (Kaplan&Haenlein, 2009c). 

Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι μια αντανάκλαςθ των επαφϊν - 

ςυνομιλιϊν που ςυμβαίνουν κάκε μζρα, είτε ςε ζνα ςουπερ μάρκετ, είτε ςε μια 

παιδικι χαρά, είτε ςε ζνα κζντρο διαςκζδαςθσ με τθν διαφορά ότι επιτρζπουν ςε 

αυτζσ τισ ςυνομιλίεσ να φκάςουν ςε ζνα ευρφτερο ακροατιριο μζςω του ψθφιακοφ 

«μεγαφϊνου» (Hofstetter, 360i). Και ενϊ από τθν πλευρά των ατόμων τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν ζνα τρόπο διαςφνδεςθσ και διαμοιραςμοφ 

πλθροφοριϊν και περιεχομζνου με ομοϊδεάτεσ τουσ, θ οπτικι του οριςμοφ τουσ 

από τθν πλευρά των επιχειριςεων είναι διαφορετικι. φμφωνα με τθν 

αναγνωριςμζνθ εμπειρογνϊμονα ςτθν ςτρατθγικι του μάρκετινγκ μζςω διαδικτφου 

SallyFalkow τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι ζνασ τρόποσ για τισ επιχειριςεισ να 

αξιοποιιςουν τισ ςυηθτιςεισ των χρθςτϊν για το εμπορικό τουσ ςιμα, τα προϊόντα 

ι τισ υπθρεςίεσ τουσ, να ςυμμετζχουν ςτισ ςυηθτιςεισ, και ςτθν ςυνζχεια να 

χρθςιμοποιιςουν αυτά τα ςτοιχεία για να λάβουν καλφτερεσ επιχειρθματικζσ 

αποφάςεισ.  
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2.5.1 Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των Μϋςων Κοινωνικόσ 

Δικτύωςησ- SocialMedia 

Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κατά τον Mayfield(2008) παρουςιάηουν 

κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά:  

 υμμετοχι (Participation): τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ενκαρρφνουν 

τθν ςυνειςφορά και τα ςχόλια από τουσ ενδιαφερομζνουσ. Θ ςυμμετοχι των 

χρθςτϊν κολϊνει τα όρια μεταξφ των μζςων ενθμζρωςθσ και του κοινοφ.  

 Διαφάνεια (Openness) : οι περιςςότερεσ υπθρεςίεσ των SocialMedia είναι 

ανοιχτζσ ςε ανατροφοδότθςθ και ςυμμετοχι, ενϊ ςπάνια υπάρχουν εμπόδια ςτθν 

πρόςβαςθ και ςτθν χριςθ του περιεχομζνου.  

 υνομιλία (Conversation): ςε αντίκεςθ με τα παραδοςιακά μζςα 

ενθμζρωςθσ που αφοροφν μόνο τθν μετάδοςθ (broadcasting) ενόσ περιεχομζνου ςε 

ζνα ακροατιριο, τα SocialMedia αποτελοφν μια ςυνομιλία διπλισ κατεφκυνςθσ.  

 Κοινότθτα (Community): τα SocialMedia επιτρζπουν τθν εφκολθ και άμεςθ 

δθμιουργία κοινοτιτων που μοιράηονται κοινά ενδιαφζροντα, όπωσ τθν αγάπθ τουσ 

για τθν φωτογραφία ι ζνα τθλεοπτικό show.  

 υνεκτικότθτα (Connectedness) : Σα περιςςότερα είδθ των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ αναπτφςςουν τθν ςυνεκτικότθτα τουσ κάνοντασ χριςθ 

ςυνδζςεων με άλλεσ ιςτοςελίδεσ , πόρουσ και ανκρϊπουσ.  

 

2.5.2 Η κατηγοριοπούηςη των SocialMedia 
 

Εκατοντάδεσ μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςυναντϊνται ςιμερα ςτο 

διαδίκτυο, ενϊ θ εμφάνιςθ καινοφριων μζςων αυξάνεται με ταχφτθτα φωτόσ. Σα 

μζςα κοινωνικά δικτφωςθσ μποροφν να πάρουν διάφορεσ μορφζσ όπωσ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, blogging, ανταλλαγι πολυμζςων. Πολλοί ερευνθτζσ (Bard 

2010, Zhang 2010) προςπάκθςαν να κατθγοριοποιιςουν τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ βάςεισ. Οι Kaplan&Heinlein (2010) 

βαςιςμζνοι ςτον ςυνδυαςμό 2 κφριων ςτοιχείων των SocialMedia, τθσ κοινωνικισ 
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διεργαςίασ και τθσ κεωρίασ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, οι Boyd&Ellison (2008) 

βαςιςμζνοι ςτθν αλλθλεπίδραςθ και τθν κοινωνικοποίθςθ που προςφζρει κάκε 

μζςο, ο Owyang 2009 βαςιςμζνοσ ςτισ δυνατότθτεσ του κάκε μζςου. Παρακάτω 

παρουςιάηονται κάποιεσ από αυτζσ τισ κατθγοριοποιιςεισ. Οι Kaplan&Heinlein 

(2010) διακρίνουν 6 βαςικζσ κατθγορίεσ SocialMedia βαςιςμζνοι ςε 2 κφρια 

ςτοιχεία των SocialMedia, τθν κοινωνικι διεργαςία και τθν κεωρία των μζςων 

μαηικισ ενθμζρωςθσ. Προκφπτουν λοιπόν τα παρακάτω:  

 

1. Συνεργατικά ζργα (Collaborativeprojects)  

φμφωνα με τον Allen (2011) ςε αυτι τθν κατθγορία κατατάςςονται οι 

ιςτοςελίδεσ ςτισ οποίεσ οι τελικοί χριςτεσ ςυνεργατικά μποροφν να επεξεργαςτοφν 

ι και να προςκζςουν περιεχόμενο προσ ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ι ςτόχο. Για τον 

λόγο αυτό οι Kaplan&Heinlein (2010) χαρακτθρίηουν τα ςυνεργατικά ζργα ωσ τθν 

πιο δθμοκρατικι εκδιλωςθ του UGC. Θ κεμελιϊδθσ ιδζα ςτθν οποία βαςίηεται θ 

φπαρξθ των ςυνεργατικϊν ζργων είναι ουςιαςτικά θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει. Θ κοινι 

προςπάκεια πολλϊν παραγόντων οδθγεί ςε ζνα καλφτερο αποτζλεςμα από ότι 

κάποιοσ παράγοντασ κα μποροφςε να επιτφχει μεμονωμζνα. Σα ςυνεργατικά ζργα 

διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ και περιλαμβάνουν τα wikis και το 

socialbookmarking. Σα Wikis είναι ιςτοςελίδεσ που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να 

προςκζςουν, να αφαιρζςουν ι να επεξεργαςτοφν ζνα περιεχόμενο κειμζνου. Θ 

online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia αποτελεί ίςωσ το πλζον αντιπροςωπευτικό 

παράδειγμα τθσ κατθγορίασ των wikis. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςιμερα είναι 

διακζςιμθ ςε πάνω από 230 γλϊςςεσ.  

Σο socialbookmarking ι ελλθνιςτί θ κοινωνικι ςελιδοςιμανςθ ανικει και 

αυτι ςτθν κατθγορία των ςυνεργατικϊν ζργων. φμφωνα με τουσ Noll&Meinel 

(2007) μζςα από τισ ςελίδεσ κοινωνικισ ςελιδοςιμανςθσ δίνεται θ δυνατότθτα 

ςχολιαςμοφ, διαμοιραςμοφ, ςυλλογισ, κατάταξθσ και επιςιμανςθσ 

ιςτοςελίδων(links) που ενδιαφζρουν τουσ χριςτεσ. ε αυτι τθν κατθγορία ανικουν 

οι ςελίδεσ Delicious και Reddit και δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 
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τοποκετιςουν για παράδειγμα κάποιο ενδιαφζρον άρκρο ςτουσ ςελιδοδείκτεσ τουσ 

(bookmarks) κάνοντάσ το ζτςι δθμοφιλζςτερο και κατά κάποιο τρόπο 

παροτρφνοντασ και άλλουσ να το διαβάςουν. Ζνα ςθμαντικό γνϊριςμα των 

ςυςτθμάτων κοινωνικισ ςελιδοςιμανςθσ αποτελεί ο όροσ tagging. Σο tagging 

επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να οργανϊςουν τουσ ςελιδοδείκτεσ τουσ με ευζλικτο 

τρόπο και να αναπτφξουν κοινά λεξιλόγια γνωςτά ωσ folksonomies. Επιπλζον ςε 

αυτι τθν κατθγορία κατατάςςονται τα socialsitenews , ιςτοςελίδεσ όπωσ το Digg 

που δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να διαβάηει, να ψθφίηει και να ςχολιάηει 

άρκρα που αφοροφν τθν επικαιρότθτα. 

Σα ςυνεργατικά ζργα εν γζνει αποτελοφν μια από τισ ςθμαντικότερεσ 

κατθγορίεσ των SocialMedia, αφοφ τείνουν να γίνουν θ κφρια πθγι ενθμζρωςθσ για 

τουσ καταναλωτζσ. (Kaplan&Heinlein, 2010)  

 

2. Ιςτολόγια (Blogs)  

Σα ιςτολόγια αντιπροςωπεφουν τθν παλαιότερθ μορφι των 

SocialMedia(OECD,2007) και ςφμφωνα με τον Lindmark (2009) είναι μια μορφι ενόσ 

περιοδικοφ online. Για τθν ακρίβεια τα ιςτολόγια είναι διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι 

ενθμερϊνονται ςυχνά από καταχωριςεισ κειμζνου όπωσ απόψεισ, πλθροφορίεσ 

προςωπικζσ καταχωριςεισ θμερολογίου, που δθμιουργοφν οι χριςτεσ. Είναι 

ουςιαςτικά μια πλατφόρμα επικοινωνίασ όπου θ φωνι ενόσ ςυγγραφζα προςπακεί 

να φτάςει ςτα αυτιά πολλϊν (Allen,2011). Σα ιςτολόγια διαχειρίηονται ςυνικωσ από 

ζνα άτομο αλλά παρζχουν τθν δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ με τθν 

προςκικθ παρατθριςεων (Kaplan&Heinlein,2009). Πολλζσ εταιρίεσ παγκοςμίωσ 

όπωσ θ αυτοκινθτοβιομθχανία Generalmotors , διατθροφν ιςτολόγια ϊςτε να 

ενθμερϊνουν τουσ εργαηομζνουσ, τουσ πελάτεσ αλλά και τουσ μετόχουσ τουσ για 

ςθμαντικά κζματα αλλά και για να βελτιϊςουν τθν διαφάνεια τουσ.  

Εκτόσ από τθν κετικι επίδραςθ που μπορεί να ζχει ζνα εταιρικό ιςτολόγιο 

όμωσ δεν απουςιάηει θ άλλθ πλευρά του νομίςματοσ. Οι Ward&Ostrom (2006) ςτο 

άρκρο τουσ «Complainingtothemasses: Theroleofprotestframingincustomer-
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createdcomplaintwebsites» τονίηουν πωσ ζνα ιςτολόγιο μπορεί να γίνει το βιμα για 

κάποιουσ δυςαρεςτθμζνουσ ι απογοθτευμζνουσ πελάτεσ από τισ υπθρεςίεσ μιασ 

εταιρίασ, να ςυμμετάςχουν ςε εικονικά παράπονα μζςα ςτα ιςτολόγια, γεγονόσ που 

κα πρζπει θ εταιρία να αντιμετωπίςει μζςα από ζνα κατάλλθλο επιτελείο που κα 

απαντά ςε τζτοιεσ δυςμενείσ δθμοςιεφςεισ. Θ φπαρξθ ενόσ εταιρικοφ ιςτολογίου 

επίςθσ δίνει τθν ελευκερία ζκφραςθσ ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ με αποτζλεςμα να 

φιλοξενεί πολλζσ φορζσ αρνθτικά ςχόλια για τθν εταιρία και τον εργοδότθ τουσ 

(Kaplan&Heinlein,2010). Σα πλζον δθμοφιλι blogs ςιμερα είναι το Blogger και το 

Twitter, το οποίο εμπίπτει ςτθν κατθγορία microblogging και το οποίο είναι 

βαςιςμζνο ςτθν μορφι των ιςτολογίων, με τθν μόνθ διαφορά ότι το μζγεκοσ του 

περιεχομζνου του είναι πολφ μικρότερο από ζνα παραδοςιακό ιςτολόγιο.  

 

3. Κοινότθτεσ περιεχομζνου (Contentcommunities)  

Ο κφριοσ ςτόχοσ των κοινοτιτων αυτϊν είναι θ δθμιουργία και θ ανταλλαγι 

περιεχομζνου όπωσ αρχεία ιχου εικόνασ και βίντεο, ενϊ παράλλθλα δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ και να τα ςχολιάςουν. τισ κοινότθτεσ περιεχομζνου οι 

χριςτεσ δεν είναι υποχρεωτικό να δθμιουργιςουν κάποιο προφίλ 

(Kaplan&Heinlein, 2010). Σα πιο αντιπροςωπευτικά παραδείγματα αυτισ τθσ 

κατθγορίασ αποτελοφν το YouTube που επιτρζπει τον διαμοιραςμό βίντεο, το Flickr 

που αφορά φωτογραφίεσ , όπωσ και το Pinterest που αποτελεί τθν τελευταία 

προςκικθ ςτθν οικογζνεια των ιςτοςελίδων διαμοιραςμοφ φωτογραφίασ και 

γνωρίηει τεράςτια απιχθςθ ζχοντασ ςτο ενεργθτικό του 11,5 εκατομμφρια χριςτεσ 

παγκοςμίωσ το 2012 (Dugan, 2012) και τζλοσ το slideshare το οποίο περιζχει 

παρουςιάςεισ powerpoint. Λόγω τθσ τεράςτιασ απιχθςθσ που ζχουν ςτο 

κοινό(πάνω από 100 εκ βίντεο παρακολουκοφνται τθν θμζρα ςτο YouTube) αυτζσ οι 

ςελίδεσ αποτελοφν αποτελεςματικό κανάλι επικοινωνίασ των επιχειριςεων με τουσ 

καταναλωτζσ. Θ αρνθτικι πλευρά τθσ υπόκεςθσ είναι ότι ςε αυτζσ τισ ςελίδεσ ςυχνά 

δθμοςιεφονται παράνομα περιεχόμενα τα οποία ζχουν προςταςία πνευματικϊν 

δικαιωμάτων (Kaplan&Heinlein, 2010).  
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4. Ιςτοςελίδεσ Κοινωνικισ δικτφωςθσ (socialnetworkingsites)  

Οι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν ςφμφωνα με τον WonKim&al 

(2010), ιςτοςελίδεσ που επιτρζπουν ςτον χριςτθ να ςχθματίςει online κοινότθτεσ 

και να μοιραςτεί περιεχόμενο (UGC) μζςα ςε αυτζσ. Αποτελοφν εικονικζσ κοινότθτεσ 

(Murray&Waller, 2007) όπου μζςα ςε αυτζσ ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να 

αλλθλεπιδρά με φίλουσ ι να ςυμμετζχει ςε ομάδεσ κοινϊν ενδιαφερόντων, 

δθμιουργϊντασ αρχικά ζνα προφίλ με προςωπικζσ πλθροφορίεσ. Σα πιο δθμοφιλι 

κοινωνικά δίκτυα είναι το Facebook και το Myspace. Αποτελοφν τθν πιο 

διαδεδομζνθ μορφι των SocialMedia και ιςτορικά προχπιρχαν από τισ υπόλοιπεσ 

μορφζσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ(Rohani&Hock, 2010). Οι ςελίδεσ 

Classmates.Com και SixDegrees.com αποτελοφν τισ πρϊτεσ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, οι οποίεσ εμφανίςτθκαν το 1995 και το 1997 αντίςτοιχα 

(Boyd&Ellison 2008, Rohani&Hock, 2010). 

 

5. Εικονικοί κόςμοι (virtualworlds)  

Οι εικονικοί κόςμοι είναι πλατφόρμεσ που αναπαράγουν ζνα τριςδιάςτατο 

περιβάλλον ςτο οποίο οι χριςτεσ μποροφν να εμφανιςτοφν υπό μορφι 

εξατομικευμζνων ειδϊλων και να αλλθλεπιδροφν ο ζνασ με τον άλλον, όπωσ κα 

ζκαναν και ςτθν πραγματικι ηωι. Αποτελοφν το απόλυτο μανιφζςτο των 

SocialMedia αφοφ παρζχουν το υψθλότερο επίπεδο κοινωνικισ παρουςίασ μζςα 

από εξαιρετικά εξελιγμζνεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ (Kaplan&Heinlein, 2010).  

Οι εφαρμογζσ αυτζσ διακρίνονται ςε δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ. τα παιχνίδια 

εικονικισ πραγματικότθτασ( virtualgamesworld) όπωσ το WorldofWarcraft και ςτουσ 

εικονικοφσ κοινωνικοφσ κόςμουσ όπωσ το SecondLife. Ειδικά θ τελευταία κατθγορία 

είναι αρκετά ςθμαντικι αφοφ ςφμφωνα με ζρευνεσ οι ςυμπεριφορζσ και οι 

ενζργειεσ των χρθςτϊν κακρεπτίηουν τθν φπαρξι τουσ ςτθν πραγματικι τουσ ηωι.  



32 

 

Αυτζσ οι εφαρμογζσ προςφζρουν ζνα πλικοσ ευκαιριϊν για τον κόςμο του 

μάρκετινγκ και αποτελοφν αποτελεςματικά μζςα επικοινωνίασ και διαφιμιςθσ για 

τισ εταιρίεσ, αφοφ μποροφν να διακρίνουν τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν μζςα από 

τθν ηιτθςθ εικονικϊν προϊόντων που ζχουν καταςκευάςει. (Kaplan&Heinlein, 2009a 

, Kaplan&Heinlein 2009 c).  

Μια πιο περιεκτικι κατθγοριοποίθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

καταγράφεται ςτο άρκρο “SocialMediaandDistanceEducation”, του Zhang(2010) 

ςφμφωνα με τον οποίο τα SocialMedia διακρίνονται ςτισ παρακάτω βαςικζσ 

κατθγορίεσ :  

Κοινωνικά δίκτυα ι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ(socialnetworks) 

:Facebook 

Μζςα κοινωνικισ ςελιδοςιμανςθσ (socialbookmarking) :Digg, delicious 

Ιςτοςελίδεσςυνεργατικισςυγγραφισ (collaborative authoring) :Wikipedia, 

Google Docs.  

Ιςτοςελίδεσανταλλαγισπολυμζςων (multimedia sharing): YouTube, Flickr  

Ιςτολόγια (blogs- micro blogging): Blogger, Word Press, Twitter  

Διαδικτυακζστθλεδιαςκζψεισ (Web conferencing):WebEx, GoToMeeting, 

DimDim.  

 

Χρονολογικά θ τελευταία κατθγοριοποίθςθ που ςυναντιςαμε είναι αυτι του 

FrédéricCavazza το 2011, ο οποίοσ παρομοιάηει τα SocialMedia ςαν ζνα πλοφςιο 

οικοςφςτθμα με αζναθ εξζλιξθ. Δεδομζνθσ τθσ τεράςτιασ αναγνωριςιμότθτασ και 

χριςθσ του Facebook ο Cavazza, το τοποκετεί ςτο επίκεντρο μαηί με τθν Google και 

διακρίνει τα υπόλοιπα SocialMedia ςε 7 κατθγορίεσ:  

 Δθμοςιεφςεισ (Publish) : ιςτολόγια, wikis για παράδειγμα Twitter,     

Wikipedia.  

 Διαμοιραςμόσ (Share): YouTube, Flickr, Digg.  
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 υηιτθςθ (Discuss): forums, εργαλεία κοινωνικισ αναηιτθςθσ όπωσ τα 

4Chan, Mahalo 

 Εμπόριο (Commerce): περιλαμβάνονται λφςεισ για reviews πελατϊν 

(BazaarVoice), κοινότθτεσ ςυςτάςεων (Polyvore), εντοπιςμζνα κουπόνια ( 

Groupon).  

 Σοποκεςία (Location):τοπικάκοινωνικάδίκτυα (Loopt), events sharing 

(Eventful, Patrasevents).  

 Δίκτυο (Network): Hi5, My Life, Ning.  

 Παιχνίδια (Games).  
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2.5.3 Η κατηγοριοπούηςη των χρηςτών των SocialMedia 
 

φμφωνα με τθν ζρευνα τθσ ForesterResearch (2010) που αφοροφςε τθν 

χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, διακρίνονται 6 διαφορετικοί τφποι 

χρθςτϊν των SocialMedia, οι οποίοι είναι οι κάτωκι:  

 Ο δθμιουργόσ (creator): ςε αυτι τθν κατθγορία ανικει ο χριςτθσ που 

ςυμμετζχει ενεργά ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Δθμοςιεφει 

περιεχόμενο ςτα blogs, αναρτά βίντεο και εικόνεσ, ςυμμετζχει ςε φόρουμ.  

 Ο κριτισ (critic): αυτι θ κατθγορία περιλαμβάνει χριςτεσ που 

ανταποκρίνονται και αντιδροφν ςε περιεχόμενο που ζχουν δθμιουργιςει 

άλλοι χριςτεσ. χολιάηει δθμοςιεφςεισ, «ποςτάρει» αξιολογιςεισ και ςχόλια 

για προιόντα ι υπθρεςίεσ.  

 Ο ςυλλζκτθσ (collector): οργανϊνει περιεχόμενο για τον εαυτό του ι τουσ 

άλλουσ με τθ χριςθ RSSfeeds13, bookmarking 

 Ο Joiner: ο τφποσ του ατόμου που ςυνδζεται ςε ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ όπωσ το Facebook.  

 Ο κεατισ (spectator): αυτόσ ο τφποσ είναι πικανϊσ θ πιο κοινι κατθγορία 

χριςτθ. Spectator είναι το άτομο που διαβάηει τα blogs, τισ απόψεισ των 

χρθςτϊν που δθμιουργοφν βίντεο (π.χ.: το YouTube), διαβάηει ςυηθτιςεισ ςε 

φόρουμ, ακοφει podcasts και ςυχνά αναηθτιςεισ για ςχόλια των χρθςτϊν και 

επιςκεπτϊν.  

 Ο ανενεργόσ χριςτθσ (Inactivate) : ςτθν κατθγορία αυτι ανικουν οι 

άνκρωποι που δεν χρθςιμοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και 

περιορίηονται ςτο να κάνουν απλι χριςθ του διαδικτφου. Φυςικά όπωσ 

γίνεται αντιλθπτό ο αρικμόσ των χρθςτϊν αυτϊν βαίνει μειοφμενοσ με το 

πζραςμα του χρόνου κακϊσ όλο και περιςςότερεσ ιςτοςελίδεσ πλζον 

ενςωματϊνουν χαρακτθριςτικά των νζων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ.  
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φμφωνα με τον Stelzner (2009) τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν 

εργαλεία για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςυηιτθςθ. Από τθν άλλθ θ κοινωνικι 

δικτφωςθ είναι θ χριςθ των κοινοτιτων κοινοφ ενδιαφζροντοσ για να ςυνδεκοφν τα 

άτομα μεταξφ τουσ. Ουςιαςτικά τα SocialMedia χρθςιμοποιοφνται για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ι διαφορετικά τα SocialMedia μποροφν να 

αξιοποιθκοφν για διαδικτυακι κοινωνικι δικτφωςθ. Ο Cohen (2009) ο οποίοσ 

πρεςβεφει πωσ θ κοινωνικι δικτφωςθ προχπιρξε και εξελίχκθκε ςε SocialMedia, 

υποςτθρίηει τθν διαφοροποίθςθ των 2 όρων χαρακτθρίηοντασ τα SocialMedia ωσ 

μια ςτρατθγικι, μια διζξοδο για μετάδοςθ πλθροφοριϊν, ενϊ κεωρεί τθν 

διαδικτυακι κοινωνικι δικτφωςθ μια εφαρμογι για τθν ςφνδεςθ ατόμων.  

Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ι SocialMedia αποτελοφν ουςιαςτικά τθν 

πλατφόρμα, τα εργαλεία, το know-how τθσ ενθμζρωςθσ και κοινωνικισ δικτφωςθσ 

ενϊ ο όροσ socialnetworking αναφζρεται ςτθν ίδια τθν διαδικαςία τθσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, δθλαδι ςτθν πράξθ τθσ ςφνδεςθσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Μια ακόμα λεπτι διαφορά εντοπίηεται μεταξφ των όρων μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και των ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Χάριν ευκολίασ οι περιςςότεροι 

ερευνθτζσ (Body&Ellison(2008), Grabner-Krauter (2009), Rohani&Hock (2010) ) ςτα 

άρκρα τουσ αναφερόμενοι ςτα κοινωνικά δίκτυα εννοοφν τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ. Αυτό δεν είναι απαραίτθτα λάκοσ αν ςκεφτεί κανείσ πωσ όποιο κζμα 

αφορά τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ αφορά παράλλθλα και τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ εν ςυνόλω. Ωςτόςο επειδι θ διαφορά δεν παφει να υφίςταται, 

παρακάτω ακολουκεί θ απαραίτθτθ ανάλυςθ για τθν κατανόθςι τθσ. Οι ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ςφμφωνα με αναφορά που γίνεται ςτο άρκρο 

«OnSocialNetworkWebSites: Definition, Features, ArchitecturesandAnalysisTools» 

των Rohani&Hock (2010, ςελ.43), ιςτορικά προχπιρξαν των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ.  
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2.5.4 ύντομη Παρουςύαςη των Δημοφιλών Μϋςων Κοινωνικόσ 

Δικτύωςησ και των ςτατιςτικών ςτοιχεύων χρόςησ τουσ  

 

Facebook  
 

φμφωνα με αναφορά που γίνεται ςτο άρκρο “ Onlinesocialnetworks: 

WhydostudentsuseFacebook?” των Cheung&al (2010) θ λειτουργία του Facebook 

δρομολογικθκε το 2004 από τον πρϊθν φοιτθτι του HarvardMarkZuckerberg και ο 

αρχικόσ του προοριςμόσ ιταν να ςυνδζςει όλουσ τουσ φοιτθτζσ ςε μια κοινότθτα. 

Σρία χρόνια αργότερα, το 2007 γίνεται προςβάςιμο ςε όλουσ προςφζροντασ τθν 

δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν προφίλ ειςάγοντασ προςωπικά 

ςτοιχεία, να επικοινωνοφν με φίλουσ και να ςυγκροτοφν ομάδεσ κοινοφ 

ενδιαφζροντοσ. Εκτόσ από τισ παραδοςιακζσ υπθρεςίεσ που προςφζρει μια 

ιςτοςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ το mail, τον διαμοιραςμό ςχολίων και 

φωτογραφιϊν, μζςα από το Facebook παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 

παίηουν online παιχνίδια, να δθμιουργοφν εικονικοφσ κόςμουσ, να κάνουν like, να 

γράφουν ςτον «τοίχο» των φίλων τουσ. Επιπλζον υπάρχει μια ειδικι λειτουργία που 

καλείται “newsfeed” και επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να μακαίνουν τισ πρόςφατεσ 

κινιςεισ των φίλων τουσ.  

ιμερα πια το Facebook αποτελεί τθν δθμοφιλζςτερθ ιςτοςελίδα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ παγκοςμίωσ με πάνω από 1 διςεκατομμφριο μζλθ, ενϊ 

κατζχει τθν 2θ κζςθ δθμοτικότθτασ ιςτοςελίδων παγκοςμίωσ μετά τθν μθχανι 

αναηιτθςθσ Google (Alexa.com). Θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν 42θ χϊρα χριςθσ του 

Facebook παγκοςμίωσ με 4 εκατομμφρια Ζλλθνεσ να διατθροφν λογαριαςμό. Από 

αυτοφσ το 55% ανικει ςτο ανδρικό φφλο, ενϊ το 45% ςτο γυναικείο φφλο, ενϊ οι 

πιο εντατικοί χριςτεσ ανικουν ςτθν θλικιακι κατθγορία των 25-34 (socialbakers, 

2013). Θ ςελίδα είναι προςβάςιμθ ςε 70 γλϊςςεσ καιςφμφωνα με άρκρο τθσ 

εφθμερίδασ Κακθμερινι(02/02/2012), αν το Facebook ιταν χϊρα κα ιταν θ τρίτθ 

χϊρα ςε μζγεκοσ ςτον κόςμο, μετά τθν Κίνα και τθν Λνδία. Σο 55% των χρθςτϊν του 

διαδικτφου παγκοςμίωσ χρθςιμοποιοφν το Facebook, αφιερϊνοντασ το 1 από τα 

ςυνολικά 7 λεπτά που βρίςκονται ςυνολικά ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο, ςτθν 
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χριςθ του (ComScore), ενϊ 2,7 εκατομμφρια likes και ςχόλια γίνονται θμερθςίωσ . 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ κατζχει τθν κζςθ του πρϊτου κοινωνικοφ δικτφου με τθν 

μεγαλφτερθ αξία 29,11 δισ δολάρια, ενϊ ακολουκεί το Youtube (18,09 δισ) και το 

Twitter (13,30 δισ)(tovima.gr, 06/03/2012). 

 

YouTube  
 

Σο YouTube αποτελεί ζναν ιςχυρό ιςτοχϊρο που προςφζρει νζουσ τρόπουσ 

κατανάλωςθσ, δθμιουργίασ και διαμοιραςμοφ βίντεο και μουςικισ (Cayari,2011). 

Πρόκειται πιο ςυγκεκριμζνα για μια ιςτοςελίδα διαμοιραςμοφ αρχείων βίντεο, θ 

οποία δθμιουργικθκε τον Φεβρουάριο του 2005 από τρεισ πρϊθν υπαλλιλουσ τθσ 

PayPal, τουσ ChadHurley, SteveChen και JawedKarim. Σον Νοζμβριο του 2006 

εξαγοράςτθκε από τθν Google για 1.65 δισεκατομμφρια δολάρια.16 Οι χριςτεσ 

εκτόσ από το να παρακολουκοφν και να ανεβάηουν βίντεο ςτθν ςελίδα ζχουν τθν 

δυνατότθτα να ςχολιάςουν βίντεο και τραγοφδια που ακοφν και να δείξουν αν τουσ 

αρζςουν ι όχι, απλά πατϊντασ ζνα κουμπί. Σο YouTube εκμεταλλευόμενο τθν 

δθμοτικότθτά του (οι μθνιαίεσ προβολζσ ξεπερνοφν τισ 92 διςεκατομμφρια)17 ζχει 

αναπτφξει δράςεισ μάρκετινγκ προςφζροντασ τθν δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να 

δθμιουργοφν το δικό τουσ κανάλι και να διαφθμίηονται μζςα από αυτό. 

υγκεκριμζνα το 94% των 100 κορυφαίων διαφθμιςτϊν, χρθςιμοποιοφν το YouTube 

για να προωκιςουν τισ καμπάνιεσ τουσ(Wikipedia.org).  

Σο 2011 το YouTube είχε πάνω από ζνα τριςεκατομμφριο προβολζσ, ενϊ το 

70% τθσ επιςκεψιμότθτάσ του είναι από χριςτεσ εκτόσ Θ.Π.Α. 18 Αξίηει να 

ςθμειωκεί πωσ πάνω από 340,000 ζλλθνεσ είναι ενεργοί χριςτεσ του YouTube, ενϊ 

κακθμερινά 50,000 ςχόλια και βίντεο μεταφορτϊνονται από αυτοφσ (InNews,2012). 

Σαξινομείται ςτθν 3θ κζςθ ωσ προσ τθν παγκόςμια κατάταξθ 

ιςτοςελίδων(Alexa.com,2013). 
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Twitter  
 

Σο Twitter γνωςτό και ωσ το «sms του διαδικτφου» αποτελεί το αμζςωσ πιο 

γνωςτό κοινωνικό δίκτυο μετά το Facebook. Εμπίπτει ςτθν κατθγορία των 

ιςτοςελίδων δθμιουργίασ μικρό-ιςτολογίων (micro-blogging) και επιτρζπει ςε όςουσ 

διακζτουν προφίλ να διαβάηουν και να ςτζλνουν μθνφματα που τουσ ενδιαφζρουν. 

Σα μθνφματα είναι μικροφ μεγζκουσ, όςο και τα μθνφματα κινθτισ τθλεφωνίασ (140 

χαρακτιρεσ) και είναι γνωςτά ωσ “tweets”. Σα μζλθ μποροφν να ακολουκοφν τα 

μθνφματα άλλων χρθςτϊν κακϊσ και να απαντοφν ςε αυτά. Δθμιουργικθκε το 2006 

από τον JackDorsey και από τότε αναπτφςςεται ταχζωσ. το τζλοσ του 2012 

μετρικθκαν πάνω από 465 εκατομμφρια ενεργοί λογαριαςμοί χρθςτϊν, ενϊ κάκε 

ζνα λεπτό δθμιουργοφνται 11 προφίλ και ςτζλνονται 100,000 tweets 

(thesocialskinny.com). Πρϊτθ χϊρα ςτθν χριςθ του Twitter είναι θ Ολλανδία ενϊ 

ενεργοί χριςτεσ παρουςιάηονται και 85,000 Ζλλθνεσ οι οποίοι πραγματοποιοφν 

180,000 tweets θμερθςίωσ (InNews,2012). Σαξινομείται ςτθν 10θ κζςθ ωσ προσ τθν 

παγκόςμια κατάταξθ ιςτοςελίδων (Alexa.com,2013). 

 

 

Linked In  
 

Αποτελεί ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ επαγγελματιϊν. Δίνει τθν 

δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν το δικό τουσ προφίλ, να δικτυωκοφν 

με ςυνεργάτεσ και δίκτυα ςυνεργατϊν επιχειριςεων, να επικοινωνιςουν και να 

ςυνεργαςτοφν με καταρτιςμζνουσ επαγγελματίεσ. Θ βαςικι του χριςθ παρζχεται 

δωρεάν, υπάρχουν όμωσ χρεϊςεισ ςε πρόςκετεσ παροχζσ που απευκφνονται ςε 

εργοδότεσ οι οποίοι κάνουν δθμοςιεφςεισ για διακζςιμεσ κζςεισ εργαςίασ 

(linkedin.com). ιμερα το LinkedIn διακζτει πάνω από 150 εκατομμφρια χριςτεσ 

παγκοςμίωσ εκ των οποίων τα 2 εκατομμφρια είναι επιχειριςεισ και οι 225,000 

Ζλλθνεσ. Σο 75% των χρθςτϊν το χρθςιμοποιεί για επαγγελματικοφσ λόγουσ, ενϊ το 

50% των χρθςτϊν είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ(Anson,2012). 
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Σαξινομείται ςτθν 14θ κζςθ ωσ προσ τθν παγκόςμια κατάταξθ ιςτοςελίδων 

(Alexa.com,2013). 

 

 

Blogger 
 

Είναι μια υπθρεςία δθμιουργίασ ιςτολογίων που δθμιουργικθκε το 1999 

από τθν PyraLabs και εξαγοράςτθκε το 2003 από τθν Google. Οι χριςτεσ 

δθμοςιεφουν ςε αυτά υλικό υπό τθν μορφι κειμζνου, ιχου, εικόνασ. Οι υπόλοιποι 

χριςτεσ μποροφν να προςκζςουν ςχόλια ςτο δθμοςιευμζνο περιεχόμενο. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ δθμιουργίασ ιςτολογίου αποτελεί θ δθμιουργία 

λογαριαςμοφ Google (Wikipedia.org). 

 

 

Google plus  
 

Είναι μια πολφγλωςςθ υπθρεςία κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ λειτουργία του 

ξεκίνθςε το 2011και ςιμερα μετρά πάνω από 500 εκατομμφρια χριςτεσ 

παγκοςμίωσ. Θ βαςικι δραςτθριότθτα του Googleplus είναι θ επικοινωνία των 

χρθςτϊν και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν. Θ καταςκευάςτρια εταιρία Google ζπειτα 

από κάποιεσ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ δθμιουργίασ κοινωνικϊν δικτφων (π. χ 

Buzz) ευελπιςτεί μζςα από το Google + να εδραιωκεί και να ανταγωνιςτεί τον 

κυριότερο αντίπαλό τθσ, το Facebook.(Wikipedia.org) 
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Instagram 
 

Σο Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογι κοινοποίθςθσ φωτογραφιϊν και 

βίντεο. Διατίκεται για ςυςκευζσ AppleiOS, Android και WindowsPhone. Μπορείτε να 

ανεβάςετε φωτογραφίεσ ι βίντεο ςτθν υπθρεςία μασ και να τα μοιραςτείτε με τουσ 

ακόλουκοφσ ςασ ι με μια επιλεγμζνθ ομάδα φίλων. Επίςθσ, μπορείτε να βλζπετε, 

να ςχολιάηετε και να πατάτε "Μου αρζςει!" ςε δθμοςιεφςεισ που κοινοποιοφν οι 

φίλοι ςασ ςτο Instagram. Οποιοςδιποτε άνω των 13 ετϊν μπορεί να γραφτεί με τθ 

διεφκυνςθ του email του, να επιλζξει όνομα χριςτθ και να δθμιουργιςει 

λογαριαςμό. Θ δθμοφιλισ εφαρμογι δθμιουργικθκε από δφο απόφοιτουσ του 

Πανεπιςτθμίου του τάντφορντ, τουσ Κζβιν ίςτρομ και Μάικ Κρίγκερ και ξεκίνθςε 

τον Οκτϊβριο του 2010. Μόλισ δφο μινεσ αργότερα, τον Δεκζμβριο του 2010, ο 

αρικμόσ των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν ζφταςε το 1.000.000. ιμερα θ εφαρμογι 

μετράει 20 διςεκατομμφρια φωτογραφίεσ από όλο τον κόςμο και 200 εκατομμφρια 

ενεργοφσ χριςτεσ. Σο όνομα τθσ προζρχεται από τον ςυνδυαςμό τθσ λζξθσ Instant 

(ςτιγμιαίο) και telegram (τθλεγράφθμα). Tο 2012 θ εφαρμογι αγοράςτθκε από το 

Facebook, προσ ζνα 1 διςεκατομμφρια δολάρια Θ.Π.Α. 

 

Tumblr 

 

Σο Tumblr είναι μία microblogging πλατφόρμα με ςτοιχεία Κοινωνικοφ 

Δικτφου. Αυτό που τθ διαφζρει από τισ υπόλοιπεσ blogging πλατφόρμεσ, όπωσ το 

blogger ι το wordpress, είναι οι μικρζσ ςε μζγεκοσ δθμοςιεφςεισ των χρθςτϊν, οι 

οποίεσ μπορεί να είναι για παράδειγμα μια εικόνα ι ζνα βίντεο με μια ςειρά 

κείμενο, κακϊσ και οι λειτουργίεσ για like και reblog (κοινοποίθςθ) των 

δθμοςιεφςεων των blogs των οποίων ακολουκοφν οι χριςτεσ. υνολικά υπάρχουν 

πάνω από 205,4 εκατ. blogs ςτο Tumblr, τα οποία ζχουν πάνω από 92,6 δις. 

δθμοςιεφςεισ. Σθν επιτυχία του Tumblr είχε προβλζψει θ Yahoo! το Μάιο του 2013, 

εξαγοράηοντασ το για 1,1 δις. δολάρια. 

http://www.socialmedialife.gr/tag/tumblr
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Viber 

 

Σο Viber είναι μία δθμοφιλισ εφαρμογι messenger για υπολογιςτζσ και 

κινθτζσ ςυςκευζσ, θ οποία επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να ανταλλάςςουν γραπτά 

μθνφματα, εικόνεσ, βίντεο και να πραγματοποιοφν φωνθτικζσ και βίντεο κλιςεισ 

μζςω ίντερνετ (WiFi ι 3G/4G). Λδιαίτερα ςτθν Ελλάδα, θ εφαρμογι είναι αρκετά 

δθμοφιλισ και μάλιςτα υποςτθρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα. υνολικά, θ τελευταία 

μζτρθςθ μζςα ςτο καλοκαίρι ζδειξε πωσ τθν εφαρμογι χρθςιμοποιοφν παγκοςμίωσ 

πάνω από 100 εκατ. ενεργοί μθνιαίοι χριςτεσ. Σο Viber χρθςιμοποιείται ωσ 

εναλλακτικι επιλογι για πραγματοποίθςθ κλιςεων χωρίσ χρεϊςεισ, αφοφ οι 

περιςςότεροι το χρθςιμοποιοφν μζςω αςφρματων δικτφων WiFi. Δωρεάν κλιςεισ, 

λοιπόν, ανάμεςα ςε πολλϊν ειδϊν ςυςκευζσ, αφοφ θ εφαρμογι υποςτθρίηει 

πλθκϊρα λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. 

 

Scype 

Σο Skype είναι μια εξαιρετικά δθμοφιλισ εφαρμογι VoIP με εκατομμφρια 

χριςτεσ από όλον τον κόςμο. Αρχικά ιταν για επικοινωνία από Θ/Τ ςε Θ/Τ. Πλζον 

προςφζρει κλιςεισ ςε οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου, ςε οποιοδιποτε δίκτυο 

τθλεφωνίασ (ςτακερισ και κινθτισ) με χαμθλζσ χρεϊςεισ, InstantMessenger, 

δυνατότθτα αποςτολισ SMS και αρχείων και δυνατότθτα ςυνδιάςκεψθσ. Διατίκεται 

ςε εκδόςεισ για Windows, Mac και Linuxόπωσ επίςθσ και για τισ πλατφόρμεσ 

φορθτϊν ςυςκευϊν Android, iOS και Symbian. Παλαιότερα ιταν διακζςιμο και 

για WindowsMobile, αλλά θ ζκδοςθ αυτι ζχει διακοπεί. H ςφνδεςθ που παρζχει 

μεταξφ των χρθςτϊν γίνεται μζςωPeer-to-Peer άμεςων ςυνδζςεων, χωρίσ τθν 

διαμεςολάβθςθ διακομιςτϊν. Για να ςτείλετε SMS αλλά και για να τθλεφωνιςετε 

ςε κινθτά τθλζφωνα χρειάηεται πρϊτα να αγοράςετε μονάδεσ SkypeOut. Θ 

τελευταία ζκδοςθ για Windows είναι θ 6.16.0.105 θ οποία κυκλοφόρθςε ςτισ 13 

https://el.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Instant_Messenger&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/SMS
https://el.wikipedia.org/wiki/Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/Android
https://el.wikipedia.org/wiki/IOS
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbian&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://el.wikipedia.org/wiki/Peer-to-Peer
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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Μαΐου 2014. Θ τελευταία ζκδοςθ για Linux είναι θ 4.2.0.13 θ οποία κυκλοφόρθςε 

ςτισ 29 Λανουαρίου 2014. 

 

 

My space 

 

Σο Myspace, είναι μια υπθρεςία κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ οποία ανικει ςτθν 

εταιρεία SpecificMediaLLC και ςτον ποπ ςταρ Σηάςτιν_Σίμπερλεϊκ. Σο Myspace 

ξεκίνθςε τον Αφγουςτο του 2003 και εδρεφει ςτο Μπζβερλι Χιλσ, ςτθν Καλιφόρνια. 

Σον Αφγουςτο του 2011, το Myspace είχε 33,1 εκατομμφρια ξεχωριςτοφσ επιςκζπτεσ 

ςτισ Θ.Π.Α. Σο Myspace ιδρφκθκε το 2003 και εξαγοράςτθκε από τθ 

NewsCorporation τον Λοφλιο του 2005 ζναντι $ 580 εκατομμυρίων. 

 Από το 2005 μζχρι τισ αρχζσ του 2008, το Myspace ιταν θ μεγαλφτερθ ςε 

επιςκεψιμότθτα ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτον κόςμο, και τον Λοφνιο του 2006 

ξεπζραςε το Google ωσ θ μεγαλφτερθ ςε επιςκεψιμότθτα ιςτοςελίδα ςτισ Θνωμζνεσ 

Πολιτείεσ. Σον Απρίλιο του 2008, το Myspace ξεπεράςτθκε από το Facebook όςον 

αφορά τον αρικμό των μοναδικϊν επιςκεπτϊν από όλο τον κόςμο, και τον αρικμό 

των μοναδικϊν επιςκεπτϊν ςτισ Θ.Π.Α τον Μάιο του 2009.  

Από τότε, ο αρικμόσ των χρθςτϊν του MySpace ζχει μειωκεί ςτακερά, παρά 

τισ πολλζσ επαναςχεδιάςεισ. Σο Δεκζμβριο του 2011, το Myspace κατετάγθ 138ο ςε 

επιςκεψιμότθτα. Σον Λοφνιο του 2009, το Myspace απαςχολοφςε περίπου 1.600 

εργαηόμενουσ. Από τότε ςτθν εταιρεία υπιρξαν αρκετοί γφροι απολφςεων και τον 

Λοφνιο του 2011, το Myspace είχε μειϊςει το προςωπικό του ςε περίπου 200 

εργαηόμενουσ. τισ 29 Λουνίου 2011, το Myspace πωλικθκε ςτθν SpecificMedia και 

ςτον JustinTimberlake για περίπου 35 εκατομμφρια δολάρια. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Specific_Media_LLC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD_%CE%A4%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B9_%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Google
https://el.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Specific_Media&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD_%CE%A4%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%BA
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Wikipedia 
 

Είναι θ μεγαλφτερθ online εγκυκλοπαίδεια και ανικει ςτθν κατθγορία των 

ςυνεργατικϊν ζργων. Θ λειτουργία τθσ ξεκίνθςε το 2001 και ςιμερα ζχει καταφζρει 

να προςελκφςει 35 εκατομμφρια εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ. Σαξινομείται ςτθν 6θ 

κζςθ ωσ προσ τθν παγκόςμια κατάταξθ ιςτοςελίδων (Alexa.com,2013). 

 

Flickr  
 

Σο Flickr είναι ζνα κοινωνικό δίκτυο δθμοςίευςθσ και διαμοίραςθσ 

φωτογραφιϊν. Δθμιουργικθκε το 2004 από τθν Ludicorp και εξαγοράςτθκε το 2005 

από τθν Yahoo. ιμερα φιλοξενεί πάνω από 51 εκατομμφρια εγγεγραμμζνουσ 

χριςτεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςιμερα εκτόσ από τα παραπάνω μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, τεράςτια ανάπτυξθ και απιχθςθ ςτο κοινό γνωρίηουν το Pinterest και το 

Instagram με 80 εκατομμφρια χριςτεσ. Αξίηει να αναφερκεί πωσ πζρα από τα 

προαναφερκζντα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που τυγχάνουν ευρείασ 

αναγνωριςιμότθτασ και αποδοχισ παγκοςμίωσ, θ Ελλάδα διακζτει τα δικά τθσ μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ το zoo.gr και το νεοςφςτατο Gatmi.gr. Σο Gatmi.gr είναι 

το ελλθνικό κοινωνικό δίκτυο, το δίκτυο όςων νοιϊκουν Ζλλθνεσ ι κζλουν να 

γνωρίςουν καλφτερα τθν Ελλάδα. Είναι θ απάντθςθ ςτθ γιγάντωςθ των ιςτοςελίδων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. Είναι ζνα μζςο επικοινωνίασ που ςχεδιάςτθκε για να είναι 

απλό ςτθ χριςθ και φιλικό. Είναι το μζςο δικτφωςθσ ανκρϊπων που ζχουν ωσ κοινό 

ςθμείο τθν αγάπθ και το ενδιαφζρον τουσ για τθν Ελλάδα και δθμιουργικθκε το 

2012 από τθν ανάγκθ να βοθκιςουμε να γεννθκεί κάτι καινοφργιο ςτθ χϊρα19.  
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2.5.5 Λόγοι χρόςησ και δραςτηριότητεσ ςτα SocialMedia 
 

Κάκε μζρα χιλιάδεσ χριςτεσ ειςχωροφν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

δθμιουργϊντασ προφίλ, ζςτω και με μικρι διάρκεια ηωισ (Obrist&al., 2008). Θ 

παγκόςμια επιςτθμονικι κοινότθτα ζχει καταβάλλει πολλζσ προςπάκειεσ για να 

καταλάβει τθν επιλογι, τθ χριςθ, τθ διάδοςθ, τθν ζγκριςθ και τθν αποδοχι τθσ 

τεχνολογίασ των SocialMedia ςτον πλθκυςμό των χρθςτϊν. Πολλοί ερευνθτζσ όπωσ 

οι ShinandKim (2008), Willis (2008), Shin (2008, 2010), Lee (2010)20, Sinetal (2012) 

ζχουν προςπακιςει να ερευνιςουν τουσ λόγουσ που οδθγοφν τουσ χριςτεσ ςτθν 

υιοκζτθςθ των SocialMedia μζςω του μοντζλου ΣΑΜ. Σο μοντζλο ΣΑΜ αποτελεί το 

καταλλθλότερο εργαλείο για να εξθγιςει τουσ λόγουσ που «ςπρϊχνουν» τουσ 

ανκρϊπουσ ςτθν υιοκζτθςθ και χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων λόγω τθσ 

αποτελεςματικότθτάσ του να εξθγιςει και να προβλζψει τθν υιοκζτθςθ 

οποιαςδιποτε νζασ τεχνολογίασ (Mathieson, 1991). φμφωνα με το ΣΑΜ οι 2 

ςθμαντικότεροι παράγοντεσ για να υιοκετθκεί θ χριςθ μιασ τεχνολογίασ είναι θ 

αντιλαμβανόμενθ ευκολία χριςθσ και θ αντιλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα.  

Μια άλλθ κεωρία που μπορεί να εξθγιςει καλφτερα το γιατί κάποιοσ 

χρθςιμοποιεί τα media εν γζνει και κατ’ επζκταςθ τα SocialMedia είναι θ κεωρία 

των Χριςεων και Θκικϊν Λκανοποιιςεων (U&GTheory). φμφωνα με τον McQuail 

(1994) υπάρχουν 4 κινθτιριεσ δυνάμεισ: 1) ενθμζρωςθ, 2) ψυχαγωγία, 3) κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ και 4)προςωπικι ταυτότθτα.  

Οι Brandtzæg&Heim (2009) ςτθν ζρευνά τουσ που παρουςιάηεται ςτο άρκρο 

«WhyPeopleUseSocialNetworkingSites», εξζταςαν τουσ λόγουσ χριςθσ των 

ιςτοςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ, που αποτελοφν το πιο δθμοφιλζσ κομμάτι των 

SocialMedia, υπό το πρίςμα τθσ κεωρίασ U&G. Θ ζρευνα διεξιχκθ ςτθν Νορβθγία 

και ςυγκζντρωςε πάνω από 4,000 ςυμμετζχοντεσ από τουσ οποίουσ τελικά 

επιλζχκθκαν μόνο οι 1200 ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ φερεγγυότθτα τθσ ζρευνασ. 

Προζκυψε πωσ ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ χριςθσ των κοινωνικϊν δικτφων ιταν για 

να γνωρίςουν νζουσ ανκρϊπουσ και ο δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ λόγοσ για να 

επικοινωνοφν με φίλουσ. Ακολοφκθςαν με φκίνουςα ςειρά άλλοι λόγοι όπωσ για 
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λόγουσ κοινωνικοποίθςθσ, για τθν ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν, για ςυηιτθςθ και 

αντιπαραβολι απόψεων με άλλουσ ανκρϊπουσ. Σα ευριματα τθσ ζρευνασ 

ταίριαξαν ςτο μοντζλο τθσ κεωρίασ U&G και προκφπτει πωσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ 

τθσ χριςθσ των κοινωνικϊν δικτφων είναι θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, θ 

επικοινωνία δθλαδι μεταξφ των ανκρϊπων.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο ότι το ςυμπζραςμα δεν ιταν 

αναμενόμενο. Πολλοί ερευνθτζσ διατείνονται πωσ τα κοινωνικά δίκτυα 

υποςτθρίηουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ offline κοινωνικζσ ςχζςεισ των ανκρϊπων. Για 

παράδειγμα οι Ellison&al. (2007) και LenhartandMadden (2007)ςτισ ζρευνεσ τουσ 

διαπίςτωςαν ότι τα κοινωνικά δίκτυα χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο για να 

διατθριςουν ι να παγιϊςουν τισ υφιςτάμενεσ ςχζςεισ παρά για να δθμιουργιςουν 

νζεσ. Ωσ εκ τοφτου θ ζρευνα των Brandtzæg&Heim(2009) οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα 

πωσ τα κοινωνικά δίκτυα αποτελοφν ζνα περιβάλλον όπου ευνοείται θ δθμιουργία 

αςκενϊν δεςμϊν (EricGilbert&KarrieKarahalios,2009) (weakties)21 λόγω τθσ 

ανζξοδθσ και πολφπλευρθσ επικοινωνίασ.  

Μια παρόμοια ζρευνα που διεξιχκθ από τουσ Dogruer&al (2011) , εςτίαςε 

ςτα κίνθτρα που ωκοφν τθν νζα γενιά ςτθν χριςθ του Facebook αποκλειςτικά. Θ 

ζρευνα ζλαβε χϊρα ςτο Πανεπιςτιμιο Ανατολικισ Μεςογείου και περιλάμβανε 

ςυνολικά 302 ςυμμετζχοντεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να επιλζξουν ανάμεςα ςε 

ζνα πλικοσ λόγων χριςθσ, όπωσ το χρθςιμοποιϊ για να παίξω παιχνίδια, για να 

φλερτάρω, για να επικοινωνϊ με άλλουσ ανκρϊπουσ, για να προμοτάρω τον εαυτό 

μου και να αποςπάςω κετικζσ κριτικζσ, για να περάςω όμορφα τον ελεφκερο μου 

χρόνο, για να ψάξω για φωτογραφίεσ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κατζδειξαν 

πωσ ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ από τουσ φοιτθτζσ ιταν για να «ςυναντθκοφν» και να επικοινωνιςουν 

με άτομα που ιδθ γνϊριηαν κακϊσ και για να αποκαταςτιςουν τισ ςχζςεισ τουσ με 

άτομα που είχαν ξεχάςει. Ζνα άλλο ςθμαντικό εφρθμα ενάντια ςτθν μζχρι τότε 

βιβλιογραφία , ιταν πωσ πολφ μικρό ποςοςτό των φοιτθτϊν ςυμφϊνθςε πωσ 

χρθςιμοποιεί το Facebook για προςωπικι ζκφραςθ ι ‘διαφιμιςθ’ του εαυτοφ τουσ. 

Ο Strano (2008) είναι ζνασ από εκείνουσ τουσ ερευνθτζσ που υποςτθρίηει πωσ θ 
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χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων γίνεται χάριν του ναρκιςςιςμοφ των χρθςτϊν ενϊ 

επίςθσ τα κοινωνικά δίκτυα αποτελοφν τον κατάλλθλο χϊρο για το προςωπικό τουσ 

branding. Θ πρόταςθ του Strano (2008) λοιπόν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα 

απορρίπτεται.  

Θ ζρευνα τθσ Li (2007) που διεξιχκθ το 2007 ςτισ ΘΠΑ κατζδειξε πωσ ο 

ςθμαντικότεροσ λόγοσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ από τουσ 

Αμερικανοφσ, ιταν θ επαφι και θ επικοινωνία των χρθςτϊν με τουσ φίλουσ τουσ.  

Σζλοσ ςφμφωνα με τθν παγκόςμια ζκκεςθ για τα SocialMedia για το 2012 

(Nielsen) ο επικρατζςτεροσ λόγοσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

εξακολοφκθςε να είναι θ διατιρθςθ επαφϊν των χρθςτϊν με άτομα που ιδθ 

γνωρίηουν. Λόγοι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ αναδείχκθκαν θ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν, θ ενθμζρωςθ για τισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ κ.α.  

Αντιλαμβανόμαςτε από τα παραπάνω πωσ ο κυριότεροσ λόγοσ χριςθσ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 

ανκρϊπων παγκοςμίωσ, θ οποία μζχρι πρότινοσ αποτελοφςε προνόμιο των ατόμων 

που ανικαν ςε μια ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι κάςτα κακϊσ και ότι τελικά θ χριςθ 

τουσ γεφυρϊνει το χάςμα μεταξφ των online και offline δικτφων των ανκρϊπων 

όπωσ είχαν αποφανκεί και οι Boyd&Ellison (2008). Θ διαπίςτωςθ αυτι βρίςκει 

εφαρμογι και ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα αφοφ ςφμφωνα με πανελλινια 

ζρευνα του εργαςτθρίου Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, «τάςθ, αξιοποίθςθ και εμπιςτοςφνθ των Ελλινων ςτα 

SocialMedia» ςτισ αρχζσ του 2012, οι χριςτεσ ςτθ χϊρα μασ, χρθςιμοποιοφν τα 

κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνιςουν με φίλουσ και ςυγγενείσ κατά 37%, να 

ψυχαγωγθκοφν κατά 32% και να μοιραςτοφν βίντεο και φωτογραφίεσ κατά 28%.  

τον αντίποδα υπάρχει και μια μερίδα ανκρϊπων που δεν είναι κετικά 

προςκείμενοι ςτθν ιδζα τθσ χριςθσ των SocialMedia. Οι λόγοι αφοροφν κυρίωσ 

ηθτιματα αςφαλείασ και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων. Κατά τθν χριςθ 

των SocialMedia οι χριςτεσ επιδίδονται ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. φμφωνα με 

τθν ζρευνα των Subrahmanyam&al (2008) που ζλαβε χϊρα ςτο Λοσ Άντηελεσ ςε 110 
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ςυμμετζχοντεσ θλικίασ 18-29 ετϊν οι κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ ιταν θ ανάγνωςθ/ 

απάντθςθ ςε notes και μθνφματα με ποςοςτό 77% που αποτελεί και τθν πιο ςυχνι 

δραςτθριότθτα, θ ανάγνωςθ ςχολίων ςτο προφίλ τουσ με ποςοςτό 75%, θ 

περιιγθςθ ςε προφίλ φίλων με ποςοςτό 66% και το ανζβαςμα ςχολίων ςε 

φωτογραφίεσ ι δθμοςιεφςεισ με ποςοςτό 54%.  

Μια άλλθ μεγάλθ ζρευνα των Lenhart&al (2010) εξετάηοντασ τθν ςχζςθ των 

ενθλίκων και των εφιβων με τα SocialMedia εξζταςε ζνα μεγάλο εφροσ 

δραςτθριοτιτων που επιδίδονται οι χριςτεσ. Ζτςι προζκυψε πωσ οι χριςτεσ εκτόσ 

από το να επικοινωνοφν, να ποςτάρουν και να ςχολιάηουν προφίλ φίλων 

επιδίδονται και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα το 38% των εφιβων 

και το 30% των ενθλίκων ςυμμετζχουν ςε διαμοιραςμό περιεχομζνου και ςε ενεργι 

χριςθ ιςτολογίων, το 72% και 71% αντίςτοιχα των εφιβων και ενθλίκων 

χρθςιμοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ προσ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

υγείασ, το 62% των εφιβων και το 71% των ενθλίκων ενθμερϊνονται για τισ 

τρζχουςεσ εξελίξεισ από τα SocialMedia ενϊ τζλοσ το 32% των ενθλίκων 

ενθμερϊνονται για τισ πολιτικζσ εξελίξεισ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι λόγοι χριςθσ και οι δραςτθριότθτεσ που 

μποροφν να υιοκετιςουν οι χριςτεσ μζςα ςτο περιβάλλον των SocialMedia είναι 

πολυάρικμεσ και δεν εξαντλοφνται ςτα προαναφερκζντα. Παρουςιάςτθκαν 

ενδεικτικά κάποιεσ ςθμαντικζσ ζρευνεσ που αφοροφν το πεδίο, ϊςτε να μθν 

πλατειάςουμε και ξεφφγουμε από το κζμα που πραγματεφεται θ παροφςα εργαςία. 
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2.5.6 Εφαρμογϋσ των SocialMedia 

 

Σα SocialMedia ζχουν τφχει ευρείασ αποδοχισ και χρθςιμοποιοφνται ολοζνα 

και περιςςότερο ςε τομείσ που κεμελιϊνουν τθν κοινωνία μασ αλλά και ςε 

προςωπικοφσ τομείσ τθσ ηωισ του κάκε ατόμου. Σα ςφγχρονα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ εφαρμόηονται πια ςε τομείσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ αγοράσ 

εργαςίασ, ςε επιχειρθςιακοφσ τομείσ, ακόμα και ςτισ ιατρικζσ εφαρμογζσ. Πιο 

αναλυτικά:  

 

 Εκπαίδευςθ  

Αξιοπρόςεχτθ είναι θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτον τομζα 

τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ. φμφωνα με τουσ Roschelle&Pea (2002), 

«τα ςφγχρονα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ενςωματϊνουν πλικοσ δυνατοτιτων 

αλλθλεπίδραςθσ και επικοινωνίασ των μακθτϊν: υποςτθρίηουν τθν ανταλλαγι 

ιδεϊν, τθ ςυνεργαςία για παραγωγι κοινοφ ζργου, τθν οικοδόμθςθ περιεχομζνου, 

τθν ζκφραςθ μζςω κειμζνων. Παράλλθλα, παρζχουν τθ δυνατότθτα επζκταςθσ του 

φυςικοφ χϊρου και χρόνου τθσ ςχολικισ τάξθσ, δθμιουργϊντασ ζνα διαφορετικό – 

ςυμπλθρωματικό μακθςιακό πλαίςιο γφρω από τθν τάξθ και ζξω από αυτιν»22. Θ 

χριςθ των SocialMedia επιπλζον ευνοεί και ενιςχφει τθν επικοινωνία ανάμεςα ςε 

μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ, ενϊ βελτιϊνει και προωκεί τθν εξ’ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ. τθν παγκόςμια εκπαιδευτικι κοινότθτα ζχουν καταβλθκεί 

προςπάκειεσ αξιοποίθςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Κάποιεσ από τισ 

δθμοφιλζςτερεσ παγκόςμιεσ πλατφόρμεσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου αποτελοφν 

οι Classroom 2.0, Ning, TeachStreet, ενϊ ζχουν γίνει και αξιόλογεσ ελλθνικζσ 

προςπάκειεσ με τθν δθμιουργία ιςτότοπων όπωσ θ Logo ςτθν εκπαίδευςθ, 

Διδάςκοντασ Φυςικζσ Επιςτιμεσ.  

Θ χριςθ των ςφγχρονων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ δεν κα μποροφςε να 

απουςιάηει από τθν Ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Οι Douglas&Seely-Brown (2011), 

διατείνονται πωσ θ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςτθν εκπαίδευςθ οδθγεί ςε μια 

νζα κουλτοφρα, ςε μια μάκθςθ που ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ςυλλογικισ 
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ανακάλυψθσ. φμφωνα με τουσ DeSchryver&al.,(2009) θλεκτρονικζσ κοινότθτεσ 

μάκθςθσ χτίηονται μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που χρθςιμοποιοφν τα 

Πανεπιςτιμια αφοφ αυτά αποτελοφν πλατφόρμεσ που δίνουν τθν δυνατότθτα 

ςτουσ φοιτθτζσ να ενθμερωκοφν, να μοιραςτοφν ςχόλια και απόψεισ και να 

ανταλλάξουν πλθροφορίεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι φοιτθτζσ των ζχουν τθ δυνατότθτα 

να αναπτφξουν κριτικι και αναλυτικι ςκζψθ με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ νζασ γνϊςθσ 

μζςα από το αλλθλεπιδραςτικό, κοινωνικό και πολυςυμμετοχικό χαρακτιρα των 

κοινωνικϊν δικτφων (Selwyn, 2012). Επίςθσ τα ςφγχρονα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ εκτόσ από το να διατθροφν τισ επαφζσ μεταξφ κακθγθτϊν και φοιτθτϊν 

ςυντελοφν και ςτθν προςζλκυςθ φοιτθτϊν ςτα Πανεπιςτιμια, λειτουργϊντασ ςαν 

εργαλείο διαφιμιςθσ για αυτά. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα χριςθσ των 

SocialMedia ςτα Πανεπιςτιμια είναι θ φπαρξθ επίςθμθσ ςελίδασ ςτο Facebook από 

το Πανεπιςτιμιο του Stanford. Σζλοσ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ παρατθρείται μια 

ολοζνα αυξανόμενθ χριςθ των SocialMedia από τισ βιβλιοκικεσ δίνοντασ τθν 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ οποιαςδιποτε 

βιβλιοκικθσ παγκοςμίωσ και μετατρζποντασ τον χαρακτιρα του ςυςτιματοσ ςε 

χρθςτοκεντρικό (Maness, 2006).  
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 Επιςτιμθ  

 

θμαντικι χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων διαφαίνεται και από τθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα. φμφωνα με τουσ Liebeskind&al (1996)23 «θ κοινωνικι 

δικτφωςθ επιτρζπει ςτισ επιςτθμονικζσ ομάδεσ να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ και 

να διαμοιράςουν καινοφριεσ ιδζεσ μεταξφ των μελϊν, ςε ςθμείο τζτοιο ϊςτε αν δεν 

υπιρχε αυτι(κοινωνικι δικτφωςθ)οι κεωρίεσ τουσ να χαρακτθρίηονταν 

“απομονωμζνεσ και ανομοιόμορφεσ». Θ Λατρικι επιςτιμθ προςπακϊντασ να 

ενιςχφςει το ζργο τθσ μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχει δθμιουργιςει 

ιςτοςελίδεσ για αςκενείσ με παρόμοια προβλιματα όπωσ για παράδειγμα το 

κοινωνικό δίκτυο SoberCircle που απευκφνεται ςε αλκοολικοφσ και τοξικομανείσ, 

ενϊ παράλλθλα μζςα από αυτά ενθμερϊνει τουσ χριςτεσ για τισ ιατρικζσ εξελίξεισ. 

Εκτόσ από τθν Λατρικι επιςτιμθ αξιοςθμείωτθ είναι θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ από άλλεσ κετικζσ επιςτιμεσ. Χαρακτθριςτικό το παράδειγμα τθσ NASA 

που κάνει χριςθ του Twitter και του Facebook για να βοθκιςει τθν Επιτροπι για τα 

ςχζδια των διαςτθμικϊν πτιςεων του ανκρϊπου ςτισ ΘΠΑ24.  

 

 Εργαςία  

 

Πολφ ςθμαντικι είναι θ χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων όςον αφορά τθν 

προςφορά και τθν ηιτθςθ εργαςίασ. φμφωνα με το άρκρο τθσ εφθμερίδασ τα Νζα 

που δθμοςιεφκθκε ςτισ 06-04-2011 με τίτλο «Οι νζοι ψάχνουν για δουλειά ςτα 

SocialMedia», το 28% των Αμερικανϊν ψάχνει για δουλειά μζςω του LinkedIn. Σο 

ποςοςτό των Ελλινων που αναηθτοφν εργαςία μζςω των κοινωνικϊν δικτφων 

ανζρχεται ςτο 56% ςφμφωνα με τθν ζρευνα του ΔΑΔΕ ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΟΕ 

(2011). τον αντίποδα ςφμφωνα με ζρευνα του ιςτότοπου αναηιτθςθσ εργαςίασ 

Monster.com, το 60% των εργοδοτϊν παραδζχεται ότι οι ιςτότοποι κοινωνικισ 

δικτφωςθσ αποτελοφν δθμοφιλι εργαλεία για τθν προςζγγιςθ νζων υποψθφίων. Σο 

40% των εργοδοτϊν ςτθν Ελλάδα χρθςιμοποιεί τα SocialMedia για τθν προςζλκυςθ 
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και επιλογι προςωπικοφ κακϊσ και για εξεφρεςθ πλθροφοριϊν των υποψθφίων. Εν 

ζτθ 2013 το 41% των χρθςτϊν των SocialMedia παγκοςμίωσ ψάχνει για εργαςία 

μζςα από αυτά(socialskinny,2013).  

 

 Νομικζσ και Αςτυνομικζσ ζρευνεσ 

 

Οι αρχζσ κάκε χϊρασ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ που χρθςιμεφουν ςτισ ζρευνεσ τουσ, δεδομζνθσ τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ 

ςε πλικοσ προςωπικϊν πλθροφοριϊν. τθν Αγγλία λόγου χάρθ ζχουν γίνει 

ςυλλιψεισ ανκρϊπων με τθν κατθγορία κατοχισ όπλων επειδι θ αςτυνομία 

ανακάλυψε ερευνϊντασ φωτογραφίεσ ςτισ οποίεσ κρατοφςαν μαχαίρια θ άλλου 

είδουσ όπλα.  

 

 Ρολιτικι 

Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν ζνα πολφτιμο εργαλείο ςτισ μζρεσ μασ 

για τθν πολιτικι ςκθνι. Οι περιςςότεροι πολιτικοί κακϊσ και τα κόμματα 

παγκοςμίωσ χρθςιμοποιοφν τα SocialMedia κυρίωσ προεκλογικά. Μζςα από τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ πολιτικοφσ να εξάγουν 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, κακϊσ και να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ ςχζςεισ με 

δθμοςιογράφουσ και με ψθφοφόρουσ. Θ επαφι των πολιτικϊν μζςω των 

SocialMedia με τουσ χριςτεσ τουσ δίνει τθν δυνατότθτα να επικοινωνοφν με τον λαό 

και να ςυγχρονίηονται με τα προβλιματά του. Χαρακτθριςτικζσ φιγοφρεσ τθσ 

πολιτικισ ςκθνισ παγκοςμίωσ που χρθςιμοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

αποτελοφν ο Ομπάμα ο οποίοσ ανακοίνωςε τθν υποψθφιότθτά του για το 2012 με 

ζνα «τιτίβιςμα» ςτο twitter και μια ανανζωςθ ςτο status του ςτο Facebook, όταν 

παραδοςιακά οι αμερικανοί πρόεδροι ανακοινϊνουν τθν υποψθφιότθτα 

επανεκλογισ τουσ από το Λευκό Οίκο κακϊσ και ο Ζλλθνασ πρϊθν πρωκυπουργόσ 

Γιϊργοσ Παπανδρζου ο οποίοσ δθμοςιοποίθςε επίςθσ αποκλειςτικά μζςω του 
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twitter και του προςωπικοφ του blog τα βαςικά ςθμεία διαπραγμάτευςθσ ςτθ 

φνοδο Κορυφισ ςτισ Βρυξζλλεσ τθν 26θ Οκτωβρίου που οδιγθςε, μεταξφ άλλων, 

και ςτο «κοφρεμα» του ελλθνικοφ χρζουσ25.  

 

 Επιχειριςεισ  

φμφωνα με τον Nimetz (2007) υπάρχουν 5 ςθμαντικοί λόγοι για τθν χριςθ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ από τισ επιχειριςεισ: για να δθμιουργιςουν 

αναγνωριςιμότθτα για το brand τουσ, για να τα χρθςιμοποιιςουν ςαν ζνα online 

εργαλείο διαχείριςθσ τθσ φιμθσ τουσ, για τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων, για να 

μάκουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ και τζλοσ να το 

χρθςιμοποιιςουν ωσ εργαλείο για να υποκλζψουν πικανζσ προοπτικζσ. Οι 

επιχειριςεισ μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ επιτυγχάνουν ςε απευκείασ 

ςφνδεςθ μζςα από τισ προςωπικζσ τουσ ςελίδεσ να ενκαρρφνουν τουσ καταναλωτζσ 

και τουσ πελάτεσ, να ζρκουν ςε επαφι μαηί τουσ μζςα από ςυηθτιςεισ, να 

ακοφςουν τισ απόψεισ τουσ ζτςι ϊςτε να βελτιϊςουν ι να αλλάξουν τα προιόντα ι 

τισ υπθρεςίεσ τουσ και να χτίςουν μαηί τουσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ.  

Πολλζσ γνωςτζσ εταιρείεσ αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ που 

προςφζρουν τα SocialMedia για να ενιςχφςουν τθν παραγωγικότθτα, τθν 

καινοτομία, τθ φιμθ, τθ ςυνεργαςία και τθ δζςμευςθ των εργαηομζνων τουσ με τθν  

εταιρεία. Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί πωσ το 88% των εταιριϊν μζχρι το 2013 κα 

χρθςιμοποιοφν εργαλεία κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτο μάρκετινγκ, ενϊ πολλζσ από 

αυτζσ χρθςιμοποιοφν τα κοινωνικά μζςα αποκλειςτικά ωσ μάρκετινγκ εργαλεία 

(Wikipedia). Παγκόςμιοι κολοςςοί που χρθςιμοποιοφν επιτυχθμζνα τα νζα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ Coca-cola , θ ςτρατθγικι26 τθσ οποίασ αναπτφχκθκε 

με κφριο γνϊμονα τθν προςζγγιςθ των fans μζςω κοινωνικϊν , photosharing και 

videosharing δικτφων, θ Ford, τα Starbucks, θ Dell27. 
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2.5.7 Οφϋλη και κύνδυνοι τησ κοινωνικόσ δικτύωςησ  

 

φμφωνα με τθν Κοινωνία των Πολιτϊν για τθν διαχείριςθ των Ανκρωπίνων Πόρων 

(SHRM) και με τον HamzaKhan (2012) διακρίνονται τα παρακάτω οφζλθ από τθν 

χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ:  

 Επιτρζπουν τθν άμεςθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των χρθςτϊν.  

 Επιτρζπουν τθν αςτραπιαία μετάδοςθ των γεγονότων.  

 υμβάλλουν ςτθν διάχυςθ τθσ γνϊςθσ.  

 Καλφπτουν τθν βαςικά ανάγκθ των ανκρϊπων να μοιραςτοφν πράγματα, 

ςκζψεισ και απόψεισ.  

 Παρζχουν τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ δεςμϊν με πολφ μεγάλο αρικμό 

ατόμων παγκοςμίωσ, από διαφορετικζσ χϊρεσ, κοινωνίεσ, πολιτιςμοφσ και 

με διαφορετικζσ ςυνικειεσ και χαρακτθριςτικά.  

 

 Παρζχουν τθν δυνατότθτα αναηιτθςθσ και ανεφρεςθσ περιεχομζνου 

(φωτογραφιϊν, βίντεο κλπ) ςτο οποίο οι χριςτεσ δε κα μποροφςαν να ζχουν 

πρόςβαςθ με διαφορετικό τρόπο (π.χ. από ζντυπα μζςα).  

 Παρζχουν τθν δυνατότθτα άμεςθσ ενθμζρωςθσ για οτιδιποτε ςυμβαίνει 

ςτον κόςμο τθν ίδια ςτιγμι.  

 Παρζχουν τθν δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε ψυχαγωγικό περιεχόμενο, 

από το ςπίτι,.  

 Διευκολφνουν τθν ανοικτι επικοινωνία, που οδθγεί ςε αυξθμζνθ ανακάλυψθ 

πλθροφοριϊν.  

 Επιτρζπουν ςτουσ εργαηόμενουσ να ςυηθτιςουν τισ ιδζεσ, να ποςτάρουν 

νζα, να κάνουν ερωτιςεισ και να μοιραςτοφν linksςυνδζςεισ.  

 Παρζχουν τθν ευκαιρία να διευρυνκοφν οι επιχειρθματικζσ επαφζσ.  
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 τοχεφουν ςε ζνα ευρφ κοινό, κακιςτϊντασ το ζνα χριςιμο και 

αποτελεςματικό εργαλείο για τισ προςλιψεισ.  

 Βελτιϊνουν τθν επιχειρθματικι φιμθ και πελατεία με ελάχιςτθ χριςθ τθσ 

διαφιμιςθσ.  

 Επεκτείνουν τθν ζρευνα τθσ αγοράσ, υλοποιεί εκςτρατείεσ μάρκετινγκ, 

παρζχει επικοινωνίεσ και κατευκφνει τα ενδιαφερόμενα άτομα ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ.  

 τον αντίποδα υπάρχουν ερευνθτζσ όπωσ οι Weir&al (2011) που 

υποςτθρίηουν πωσ τα νζα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν «παλιό 

κραςί ςε καινοφρια μπουκάλια» αφοφ τα μειονεκτιματα και οι κίνδυνοι που 

υπιρχαν ςτα παραδοςιακά μζςα και ςτισ προςωπικζσ ςχζςεισ των 

ανκρϊπων εξακολουκοφν να υπάρχουν ίςωσ και να πλθκαίνουν. 

 

Σα μειονεκτιματα και οι κίνδυνοι που προκφπτουν είναι:  

 

 Θ υπερβολικι χριςθ οδθγεί ςε εκιςμό.  

 Θ επιβλαβισ ζκκεςθ τθσ προςωπικισ ηωισ των χρθςτϊν.  

 Κλοπι προςωπικϊν δεδομζνων.  

 Καταπάτθςθ τθσ ιδιωτικότθτασ.  

 Απαλοιφι διαπροςωπικϊν ςχζςεων δια ηϊςθσ.  

 πατάλθ χρόνου.  

 Trolling. Αναφζρεται ςτθν κακι χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για 

ςυναιςκθματικι κακοποίθςθ που επιτυγχάνεται για παράδειγμα με δυςμενι 

ςχόλια για να προκαλζςουν τον κυμό ι τθν λφπθ κάποιου.  

 Cyber- Bullying. Αναφζρεται ςτον διαδικτυακό εκφοβιςμό των χρθςτϊν που 

μπορεί να οδθγιςει ςε ςυναιςκθματικό τραυματιςμό. φμφωνα με ζρευνα 

(completeSocialMediaguide) το 39% των χρθςτϊν των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ αναφζρει πωσ ζχει πζςει κφμα εκφοβιςμοφ.  
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 Βομβαρδιςμόσ πλθροφοριϊν διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ( Marconetal. 

2011). 

 Μετάδοςθ επιλεγμζνων πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν χειραγϊγθςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ.  

 Θ χριςθ των νζων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

χάκερ για να διαπράξουν απάτθ και να ξεκινιςουν επικζςεισ ιϊν.  

 Σα SocialMedia αυξάνουν τον κίνδυνο των ατόμων που πζφτουν κφματα 

θλεκτρονικϊν απατϊν που φαίνονται γνιςιεσ, με αποτζλεςμα τθν κλοπι 

προςωπικϊν δεδομζνων.  

 ε επιχειρθςιακό επίπεδο, μπορεί να οδθγιςουν ςε αρνθτικά ςχόλια τουσ 

υπαλλιλουσ μιασ επιχείρθςθσ ςχετικά με τθν εταιρεία ι να επιφζρουν 

νομικζσ ςυνζπειεσ, αν οι εργαηόμενοι χρθςιμοποιοφν αυτζσ τισ ιςτοςελίδεσ 

για να προβάλλουν παράνομο ι προςβλθτικό υλικό.  

 Θ χριςθ των SocialMedia καλλιεργεί τον εγωιςμό και τον ναρκιςςιςμό. 

φμφωνα με τον Άντριου Κιν , εμβλθματικι φυςιογνωμία του «κινιματοσ» 

κατά τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςυγγραφζα του βιβλίου «Ψθφιακόσ 

ίλιγγοσ: Πϊσ θ θλεκτρονικι κοινωνικι επανάςταςθ του ςιμερα μασ διχάηει, 

μασ μικραίνει και μασ αποπροςανατολίηει», θ κοινωνικι δικτφωςθ αποτελεί 

τθν πιο βαςανιςτικι πολιτιςτικι μεταμόρφωςθ από τθν εποχι τθσ 

Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ. Σα κοινωνικά δίκτυα βομβαρδίηουν τουσ 

χριςτεσ οδθγϊντασ τουσ ςε υπερκατανάλωςθ άχρθςτων πλθροφοριϊν 

καλλιεργϊντασ ζτςι ζνα υπερτροφικό Εγϊ. 
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2.5.8 Σα SocialMedia ςε αριθμούσ ςτην Παγκόςμια και Ελληνικό 

πραγματικότητα  

 

Σθν τελευταία πενταετία ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ του διαδικτφου, ζχει 

διπλαςιαςτεί και απαρικμεί ςιμερα πάνω από 2,40 διςεκατομμφρια χριςτεσ 

(internetworldstats.com,2013), ενϊ ανά δευτερόλεπτο ειςζρχονται 8 νζοι χριςτεσ 

ςτο διαδίκτυο (socialskinny,2012). Θ πλειοψθφία των χρθςτϊν ςυγκεντρϊνεται ςτθν 

Αςία, ενϊ οι Ευρωπαίοι χριςτεσ αγγίηουν τα 501 εκατομμφρια. Αξιοπρόςεχτο είναι 

και το γεγονόσ πωσ οι ςελίδεσ του διαδικτφου ξεπερνοφν πλζον τα 8 

διςεκατομμφρια (socialskinny,2012).  

Όςον αφορά τον παγκόςμιο πλθκυςμό των χρθςτϊν των SocialMedia 

ανζρχεται ςτο 1 διςεκατομμφριο ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 

Σθλεπικοινωνιϊν (ITU) για το 2012. φμφωνα με τθν Comscore (2012) ςτθν ετιςια 

ζκκεςθ τθσ «2010 EuropeDigitalYearinReview», θ Ευρϊπθ είναι θ ιπειροσ όπου τα 

online κοινωνικά δίκτυα παρουςιάηουν τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ βάςθσ χρθςτϊν 

ςτον κόςμο (10,8%). υνολικά το 84,4% των ευρωπαίων χρθςτϊν του διαδικτφου 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε κάποιο online κοινωνικό δίκτυο. Αξιοςθμείωτο είναι το 

γεγονόσ ότι θ χριςθ των Social 

Media ζχει αυξθκεί κατά 356% ςτισ ΘΠΑ από το 2006 και αποτελεί τθν 4θ 

πιο δθμοφιλι online δραςτθριότθτα (Socialskinny,2012). φμφωνα με ζρευνα τθσ 

PewInternet (2011) ο γυναικείοσ πλθκυςμόσ φαίνεται να είναι πιο ενεργόσ ςτθν 

χριςθ των SocialMedia με ποςοςτό 69% εν αντικζςει με τουσ άνδρεσ που τα 

χρθςιμοποιοφν ςε ποςοςτό 60%.Σο 2012 το 56% των ανκρϊπων παγκοςμίωσ 

υποςτθρίηουν πωσ ζχουν επιςκεφτεί μια ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

(statisticbrain.com, 2012), ενϊ 4 ςτουσ 5 χριςτεσ του διαδικτφου ζχουν εγγραφεί ςε 

κάποιο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ επίςκεψθ ςε ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ αποτελεί ςτακερά τθν πιο δθμοφιλι δραςτθριότθτα ςτα SocialMedia με 

ποςοςτό 59 %.  

Σο 22,5% των χρθςτϊν του διαδικτφου φαίνεται να ξοδεφει τον χρόνο που 

είναι ςυνδεδεμζνο ςτο διαδίκτυο αποκλειςτικά ςε ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 
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δικτφωςθσ. Οι Αμερικανοί χριςτεσ ξοδεφουν τριπλάςιο χρόνο ςε ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και ςε ιςτολόγια από ότι ςτο email. Αμζςωσ μετά τθν δθμοφιλζςτερθ 

δραςτθριότθτα που όπωσ προείπαμε είναι θ ςυμμετοχι ςε ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ακολουκοφν το microblogging που αυξικθκε από το 13% το 2011 ςε 24% 

το 2012 και το «ανζβαςμα» βίντεο με 27% (Socialskinny, 2012).  

Σο διαδίκτυο ςιμερα φιλοξενεί πάνω από 1,8 διςεκατομμφρια 

SocialMediaprofiles και πάνω από 180 εκατομμφρια blogs36. Θ Κίνα αποτελεί τθν 

πιο ενεργι χϊρα χριςθσ των SocialMedia με το 76% των χρθςτϊν τουσ να αποτελεί 

ενεργοφσ χριςτεσ, τουσ λεγόμενουσ «Creators», ςε αντίκεςθ με τουσ Ευρωπαίουσ 

χριςτεσ που το 69% αυτϊν αποτελεί πακθτικοφσ δζκτεσ των SocialMedia και 

κατατάςςονται ςτθν κατθγορία «Spectators».  

χετικά με τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ των χρθςτϊν των SocialMedia, το 91% 

των ενθλίκων χρθςιμοποιεί τα SocialMedia τακτικά(Socialskinny, 2012), ενϊ 

παρατθρείται δραματικι αφξθςθ των χρθςτϊν θλικίασ από 11 και πάνω, με 

πρωτοπόρο τθν Αμερικι τθσ οποίασ το 53% των παιδιϊν γίνονται χριςτεσ από τθν 

θλικία των 11. θμαντικά είναι και τα ευριματα τθσ ζρευνασ που κζλουν το 25% 

των χρθςτϊν να διατείνονται πωσ μζςω τθσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ αυξάνεται θ αυτοπεποίκθςθ τουσ και κάνουν καινοφριουσ φίλουσ. Σζλοσ 

το 40% των χρθςτϊν ξοδεφουν περιςςότερο χρόνο ςτθν online κοινωνικοποίθςθ 

παρά ςτθν πρόςωπο-με- πρόςωπο.  

Όςον αφορά τθν ελλθνικι πραγματικότθτα ςφμφωνα με το δελτίο τφπου τθσ 

Εκνικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ για το 2012 οι χριςτεσ του διαδικτφου ξεπερνοφν το 

51% του εγχϊριου πλθκυςμοφ. φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, οι 

άνδρεσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο το διαδίκτυο (52,4%) από ότι οι γυναίκεσ 

(47,6%). Αναφορικά με τθν θλικία, οι περιςςότεροι χριςτεσ του διαδικτφου (29,8%) 

ανικουν ςτθν θλικιακι ομάδα 25-34 ετϊν ενϊ το 15,7% ςτθν θλικιακι ομάδα 45-54 

ετϊν και το 7,1% ςτθν θλικιακι ομάδα 55-74 ετϊν. 

Όςον αφορά ςτο μορφωτικό επίπεδο, οι χριςτεσ μζςου μορφωτικοφ 

επιπζδου (απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ινςτιτοφτων 
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επαγγελματικισ κατάρτιςθσ) είναι οι περιςςότεροι με ποςοςτό 45,6% ενϊ οι 

χριςτεσ χαμθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου (απόφοιτοι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και γυμναςίου / κατϊτερων τεχνικϊν ςχολϊν) αποτελοφν το 12,5% του ςυνόλου 

των χρθςτϊν του διαδικτφου.  

Πιο ςυγκεκριμζνα για τθν χριςθ των SocialMedia, ςφμφωνα με το 

Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ (2011) το ποςοςτό των Ελλινων 

που χρθςιμοποιεί τα SocialMedia βαίνει ςυνεχϊσ αυξανόμενο και διαμορφϊκθκε 

ςτο 36% το 4ο τρίμθνο του 2010, ζναντι μόλισ 14% το 1ο τρίμθνο του 2009 (αφξθςθ 

157%) και 2% το 1ο τρίμθνο του 2008 (αφξθςθ 1550%). Εν ζτθ 2013 ςτθν Ελλάδα οι 

εντατικοί χριςτεσ των SocialMedia ξεπερνοφν το 1,5 εκατομμφριο ςφμφωνα με 

ςτοιχεία τθσ ISNP και περίπου το 68% ςυμμετζχει ςε κάποια μορφι των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

φμφωνα με ζρευνα τθσ FocusBari για το 2012 ζνασ ςτουσ τρεισ Ζλλθνεσ 

επιςκζπτεται ςιμερα τα SocialMedia με ςκοπό να ζρκει ςε επικοινωνία με τουσ 

φίλουσ του, να εκφραςτεί, να ψυχαγωγθκεί, να αποδράςει, να φλερτάρει, να 

εκτονωκεί. το Facebook αποτελεί τον δθμοφιλζςτερο κόμβο, αφοφ ςυγκεντρϊνει 

επιςκεψιμότθτα τθσ τάξεωσ του 21% των Ελλινων ςε επίπεδο θμζρασ, του 31% ςε 

επίπεδο εβδομάδασ και του 33% ςε επίπεδο μινα, ενϊ ραγδαία αποτυπϊνεται θ 

εξζλιξθ του, κακϊσ ζχει πενταπλαςιαςτεί ο αρικμόσ των θμεριςιων επιςκεπτϊν του 

μζςα ςτα τελευταία 2 χρόνια.  

Θ ζρευνα του Εργαςτθρίου Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (ELTRUN), του 

Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, για τθ «ςτάςθ, αξιοποίθςθ και εμπιςτοςφνθ 

των Ελλινων ςτα SocialMedia» (2012) , κατζδειξε πωσ οι Ζλλθνεσ είναι απόλυτα 

εξοικειωμζνοι και ζμπειροι ςτθν χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σο 68% 

των Ελλινων επιςκζπτεται ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. Facebook, twitter) 

και το 60%, blogs και forums. Επίςθσ ζνασ ςτουσ δφο Ζλλθνεσ αναηθτά πλθροφορίεσ 

ςε ςελίδεσ με αξιολογιςεισ (reviews) χρθςτϊν για διάφορα προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

Σο ποςοςτό αυτό φζρνει τθν Ελλάδα ςτθν τρίτθ κζςθ πανευρωπαϊκά μετά τθ Δανία 

και τθν Νορβθγία.  
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Οι κυρίαρχοι λόγοι για τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν οι Ζλλθνεσ τισ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ επικοινωνία με τθν οικογζνεια και φίλουσ (37%), θ 

διαςκζδαςθ (32%) και για να μοιραςτοφν φωτογραφίεσ και βίντεο (28%). Από 14 

ζωσ 26 ετϊν δθλϊνουν ότι χρθςιμοποιοφν το Facebook κακθμερινά πάνω από το 

60%, ενϊ από θλικία 34 και πάνω θ χριςθ του Facebook περιορίηεται ςε λίγεσ 

φορζσ τθν εβδομάδα. Ωςτόςο, παρόλο που οι Ζλλθνεσ εμφανίηονται να 

χρθςιμοποιοφν το ςφνολο των SocialMedia, ιδιαίτερα ενεργοί και δραςτιριοι είναι 

μόνο ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ με τον ζναν ςτουσ δφο να δθμοςιεφει 

ςχόλια ςυχνά. Πίςω από τα υψθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ βρίςκεται θ κουλτοφρα του Ζλλθνα, ςθμειϊνουν οι ερευνθτζσ: «Θ 

εξοικείωςθ είναι μεγαλφτερθ με τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, οι οποίεσ 

επιπροςκζτωσ ζχουν ωσ κφριο ρόλο τθν κοινωνικοποίθςθ των χρθςτϊν –ςτοιχείο 

που ςχετίηεται με τθν ελλθνικι κουλτοφρα- και όχι τθν ενθμζρωςι τουσ για ζνα 

ςυγκεκριμζνο κζμα».  

φμφωνα με ζρευνα τθσ MRBHellas (2012)37 οι δραςτθριότθτεσ των 

Ελλινων χρθςτϊν περιλαμβάνουν : διάβαςμα ιςτολογίων(57,2%), ςχολιαςμό ςε 

ιςτολόγια (33,3%), ςυμμετοχι ςε ςυνεργατικά site(25,7%), ενθμζρωςθ προφίλ 

(36,2%), μοίραςμα αρχείων (63,1%). Οι Ζλλθνεσ χρθςιμοποιοφν τα SocialMedia ςαν 

βαςικό μζςο επικοινωνίασ και αναμζνεται το 61% να μειϊςει τισ δαπάνεσ του 

κινθτοφ τθλεφϊνου και το 52% τισ δαπάνεσ για ςτακερι επικοινωνία και να  
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2.6 Διαφόμιςη ςτο YouTube 

Θ διαφιμιςθ ςτο YouTube είναι ζνασ καταπλθκτικόσ τρόποσ για να 

διαφθμίςετε τθν επιχείρθςθ και το Brand ςασ. Χάρθ ςτθ διαφιμιςθ ςτο Youtube, θ 

οποία ονομάηεται TrueView, μποροφμε εφκολα να ςτοχεφςουμε το targetgroup που 

κζλετε με κριτιρια τθν θλικία, το φφλο, τα ενδιαφζροντα, λζξεισ-κλειδιά, βίντεο που 

παρακολουκοφν και άλλα κριτιρια. Σο κόςτοσ τθσ διαφιμιςθσ ςτο YouTube είναι 

εξαιρετικά χαμθλό μιασ και είναι λίγεσ οι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα που αξιοποιοφν 

αυτό το μζςο. Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε πωσ το βίντεο αποδεδειγμζνα πείκει 

ςαφϊσ παραπάνω από ζνα απλό κείμενο με μια φωτογραφία. Επιπρόςκετα το 

βίντεο είναι το μόνο μζςο που μπορεί με τόςθ ευκολία να γεννιςει ςυναιςκιματα 

ςτον επιςκζπτθ και να γίνει Viral με αποτζλεςμα να το δουν πολλοί χριςτεσ και να 

το διαδίδει ο ζνασ ςτον άλλο. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαφιμιςθσ ςτο YouTube όπωσ: 

 θ προβολι κειμζνου μζςα ςτο βίντεο 

 το banner ςτα δεξιά του βίντεο 

 τα sponsoredvideos που εμφανίηονται ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ 

 θ διαφιμιςθ που εμφανίηεται πριν τθν προβολι του βίντεο που ζχει ηθτιςει 

ο χριςτθσ 

Όλοι αυτοί οι τρόποι ζχουν τα κετικά και τα αρνθτικά τουσ, και ιδανικά 

χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό. τθ GIM φροντίηουμε εκτόσ από τθ δθμιουργία 

και τθ ςυνεχι βελτιςτοποίθςθ τθσ διαφθμιςτικισ ςασ καμπάνιασ ςτο YouTube να 

δθμιουργιςουμε και το απαραίτθτο διαφθμιςτικό υλικό. Σο υλικό αυτό είναι 

διαφθμιςτικά ςλόγκαν, banners και κυρίωσ βίντεο. Ποια είναι θ αξία ενόσ video; Εάν 

δεχκοφμε αυτό που λζνε οι κινζηοι, ότι μία εικόνα ιςοδυναμεί με χίλιεσ λζξεισ τότε 

με απλά μακθματικά προκφπτει ότι ζνα video 1 λεπτοφ ιςοδυναμεί με 1.8 

εκατομμφρια λζξεισ (60 secX 30 εικόνεσ/λεπτό Χ 1000 λζξεισ) αρικμόσ 

ικανοποιθτικόσ για να περιγράψει μία ωραία ιςτορία. Και ςε όλουσ μασ αρζςουν οι 

ωραίεσ ιςτορίεσ ειδικότερα όταν μποροφμε να τισ δοφμε αντί να τισ διαβάςουμε. Θ 

παρακολοφκθςθ videos ςτο internet ζχει απογειωκεί τα τελευταία χρόνια ενϊ 
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ολοζνα και περιςςότεροι χριςτεσ παρακολουκοφν videos ςτα κινθτά τουσ 

τθλζφωνα χάρθ ςτα δίκτυα νζασ γενιάσ. Όταν όμωσ μιλάμε για video ςτο Internet 

ζνα κυρίωσ όνομα μασ ζρχεται ςτο μυαλό: το Youtube. Σο Δεκζμβριο του 2005 είχα 

αναφερκεί ςε ζνα video με τον τίτλο “LazySunday: TheChroniclesofNarniaRap”. Σότε 

δεν γνϊριηα ότι αυτό κα ιταν το πρϊτο viralvideo το οποίο ανζδειξε ουςιαςτικά το 

Youtube που μόλισ είχε ξεκινιςει τθ λειτουργία του. (θμ: το άρκρο μου 

παραπζμπει ςε link τθσ υπθρεςίασ GoogleVideo θ οποία δεν υπάρχει πλζον ενϊ και 

το video ςτο Youtube κατζβθκε δφο μινεσ αργότερα μετά από αίτθμα του καναλιοφ 

NBC που είχε τα δικαιϊματα τθσ εκπομπισ ςτθν οποία είχε παιχτεί αρχικά το video). 

Ζνα χρόνο αργότερα εξαγοράςτθκε από τθν Google ζναντι 1.65 διςεκατομμυρίου 

δολαρίων. Youtube και Google, πζρα από τον ίδιο ιδιοκτιτθ, ζχουν και κάτι άλλο 

κοινό. Και οι δφο δεν υπιρξαν οι πρϊτεσ χρονικά υπθρεςίεσ ςτον τομζα τουσ. 

Πζτυχαν όμωσ γιατί ζκαναν αυτό που τελικά ικελαν οι χριςτεσ περιςςότερο. τθν 

περίπτωςθ του Youtube ιταν θ δυνατότθτα να ανεβάηεισ εφκολα videos και να τα 

μοιράηεςαι κακϊσ μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι υπιρχαν απλά μθχανζσ αναηιτθςθσ που 

ζβριςκαν τα videos που υπιρχαν ςτα διάφορα websites. Tο Youtube δεν είναι 

απλϊσ μία πλατφόρμα ι οποία μασ επιτρζπει να βλζπουμε, να ανεβάηουμε και να 

μοιραηόμαςτε videos. Σο Youtube είναι μια online κοινόθτθτα που ζχει τθ 

δυνατόθτα να προςελκφει ανκρϊπουσ και να τουσ ςυνδζει μεταξφ τουσ, με 

προιόντα και brands μζςα από τισ ιςτορίεσ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται με τα 

videos, προςφζροντασ μασ μοναδικζσ δυνατότθτεσ για marketing και διαφιμιςθ. 

 

http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/1065
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/7538/Happy-5th-Aniversary-To-YouTube-s-First-Viral-Video.aspxhttp:/
http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/90
http://www.searchenginemarketing.gr/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/youtube-statistics-infographic.jpg
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Δεν είναι τυχαίο ότι 99 από τα 100 πλεόν δθμοφιλι brands του κόςμου, 

όπωσ προκφπτουν από τθ λίςτα Interbrand’sBestGlobalBrands, ζχουν δθμιουργιςει 

1378 κανάλια ςτο Youtube με 258000 videos ςυνολικά, τα οποία ζχουν 

ςυγκεντρϊςει περιςςότερεσ από 9,5 διςεκατομμφρια κεάςεισ. Επιπλζον το 

ContentMarketingInstitute αναφζρει ςτα τελευταία του reports ότι το 72% των 

επιχειριςεων ςτθν Αμερικι και το 57% των επιχειριςεων ςε Αγγλία και Αυςτραλία 

χρθςιμοποιοφν το Youtube για τθν προβολι τουσ. τθ ςυνζχεια του άρκρου κα 

δοφμε ςτοιχεία για τθ ςυμπεριφορά των χρθςτϊν από τθν Ελλάδα και ποιεσ είναι 

δυνατότθτεσ marketing και διαφιμιςθσ με το Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marketingland.com/study-top-100-global-brands-winning-on-youtube-publish-anywhere-from-78-to-500-videos-a-month-54934
http://contentmarketinginstitute.com/research/
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2.6.1 Οι Φρόςτεσ Youtube Από την Ελλϊδα 

Σο 2012 θ εταιρία TNSInfraset πραγματοποίθςε ζρευνα για τθ ςυμπεριφορά των 

χρθςτϊν Youtube από τθν Ελλάδα, για λογαριαςμό τθσ Google. Σα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ 

αφοροφν χριςτεσ θλικίασ 16 – 59. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα διλωςαν ότι 

γνϊριηαν τι είναι το Youtube ενϊ τo 85% αυτϊν ότι το χρθςιμοποιεί για να δει videos. 

 

Θ ςυχνότθτα χριςθσ διαφζρει ςθμαντικά ανάλογα με τθν θλικία. Σα 2/3 των 

χρθςτϊν θλικίασ 16 – 24 χρθςιμοποιεί το Youtube ςχεδόν κακθμερινά ενϊ οι 

μεγαλφτεροι ςε θλικία χριςτεσ το χρθςιμοποιοφν ςε εβδομαδιαία βάςθ. ε 

παλαιότερθ ζρευνα του 2010 που είχε πραγματοποιιςει θ MRB για το Λνςτιτοφτο 

Επικοινωνίασ, το 1/3 των χρθςτϊν Internet είχε δθλϊςει ότι διατθρεί το δικό του 

profile ςτο Youtube. 

http://www.searchenginemarketing.gr/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Youtube-Greece-Demographics-SM.jpg
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H Google ςτρζφει τθν προςοχι ςτθν γενιά GenC – TheYoutubeGeneration 

όπωσ χαρακτθριςτικά τθν ονομάηει, θ οποία δεν προςδιορίηεται τόςο από τα 

δθμογραφικά χαρακτθριςτικά αλλά από τα ςτοιχεία τθσ ςυμπεριφοράσ των 

ανκρϊπων που ανικουν ςε αυτι. Ποιο ςυγκεκριμζνα τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ 

GenC είναι: 

«Θ GenC είναι μία νζα ιςχυρι δφναμθ ςτθν κουλτοφρα και το εμπόριο. 65 % 

των ανκρϊπων που ανικουν ςε αυτι είναι κάτω τθσ θλικίασ των 35 αλλά μποροφμε 

να τουσ βροφμε ςε όλεσ τισ γενεζσ, οι οποίοι με τθ δφναμθ τθσ τεχνολογίασ 

αναηθτοφν αυκεντικό περιεχόμενο το οποίο καταναλϊνουν ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ 

και τισ οκόνεσ, όποτε και όπου επικυμοφν. Είναι δφςκολο να τουσ προςεγγίςει 

κανείσ με τα παραδοςιακά μζςα – δεν υπάρχει μία λφςθ που να ταιριάηει ςε όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ – όμωσ τα brands τα οποία κα αφιερϊςουν το χρόνο για να τουσ 

κατανοιςουν και να εμπλακοφν μαηί τουσ με τον κατάλλθλο τρόπο κα βρουν ζνα 

πρόκυμο κοινό που ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάηει καταςτάςεισ.»  

http://www.google.com/think/articles/meet-gen-c-youtube-generation-in-own-words.html
http://www.searchenginemarketing.gr/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/MRB-Social-Media-Greece-Study-Youtube-Profiles.jpg
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Σο ενδιαφζρον των χρθςτϊν από τθν Ελλάδα μοιράηεται ςε πολλζσ ενότθτεσ 

κάτω από τισ ευρφτερεσ κατθγορίεσ τθσ διαςκζδαςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

ενθμζρωςθσ. Για τθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου πολλά μποροφν να γραφοφν 

γι’αυτό κα επανζλκω με αναλυτικό άρκρο. Αυτό που μπορϊ να αναφζρω εδϊ είναι 

θ ςυμβουλι που δίνει ο SethGodin ςτο βιβλίο του «Enchantment: 

TheArtofChangingHearts, Minds, andActions» ο οποίοσ λζει ότι ζνα video για να 

μπορζςει να γοθτεφςει τουσ κεατζσ κα πρζπει να προςφζρει εγγενι αξία θ οποία 

μπορεί να ζχει μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ: 

 Ζμπνευςθ (Inspiration): “ToYoutube ζχει φζρει ςτθν επιφάνεια χιλιάδεσ 

εμπνευςμζνεσ ιςτορίεσ κάρρουσ και γενναιότθτασ» 

 Διαςκζδαςθ (Entertainment): «Οριςμζνα videos είναι απλά ξεκαρδιςτικά» 

 Διαφϊτιςθ (Enlightenment): «Σζτοιου είδουσ είναι τα ντοκιμαντζρ που 

μπορεί κανείσ να δει ςτο PBS ι ςτο DiscoveryChannel» 

 Εκπαίδευςθ (Education): «Εκπαιδευτικά videos τα οποία ςου δείχνουν πϊσ 

να κάνεισ διάφορα πράγματα ι πϊσ να χρθςιμοποιείσ προιόντα» 

Θ ικανοποίθςθ των κεατϊν ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία κακϊσ επθρεάηει ςε μεγάλο 

βακμό τον τρόπο με τον οποίο ςυςχετίηονται με τα brands. 

 

http://www.guykawasaki.com/enchantment/
http://www.guykawasaki.com/enchantment/
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Όςον αφορά τα viralvideos, αυτά τα οποία αποκτοφν εκατομμφρια κεάςεισ 

μζςα ςε λίγεσ μζρεσ και τα οποία κάκε εταιρία κα ικελε να δθμιουργιςει, ο 

SethGodin λζει: «Δεν κα πρζπει κανείσ να κζτει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ “viral” 

video. Θ τφχθ είναι αυτι που κάνει ζνα video να γίνει viral και το να ςτακείσ τυχερόσ 

δεν είναι καλι ςτρατθγικι.» 

 

 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςφμφωνα με τθν ζρευνα που πραγματοποίθςε θ 

εταιρεία Tubemogul, μόλισ το 0,4% των videos του Youtube ζχουν περιςςότερεσ 

από 1 εκατομμφριο κεάςεισ. 

 

 

Κλείνοντασ ο SethGodin ςυςτινει: «Ο ςωςτόσ ςτόχοσ είναι να παρζχεισ μια 

ςτακερι ροι videoσ τα οποία να προςφζρουν ζμπνευςθ, διαςκζδαςθ, διαφϊτιςθ ι 

εκπαίδευςθ με αποτζλεςμα, με τθν πάροδο του χρόνου, να γοθτευτοφν οι κεατζσ». 

Από τθν πλευρά του το Youtube λζει ότι οι επιχειριςεισ κα πρζπει να δθμιουργοφν 

περιεχόμενο και όχι videos που να μοιάηουν με τα ςυνθκιςμζνα διαφθμιςτικά τθσ 

τθλεόραςθσ ενϊ κάκε video κα πρζπει αντιμετωπίηεται ωσ ζνασ ανοιχτόσ διάλογοσ 
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με τουσ χριςτεσ, τον οποίο τα brands κα πρζπει να ενκαρρφνουν και να 

ςυμμετζχουν ενεργά. 

 

2.6.2 Η social διϊςταςη του Youtube 
 

Μία από τισ πτυχζσ του Youtube θ οποία δεν είναι ευρφτερα γνωςτι είναι αυτι που 

αφορά τθ “social” ςυμπεριφορά των χρθςτϊν του, τόςο εντόσ του ιδίου του μζςου αυτοφ 

όςο και ωσ προσ τα άλλα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα. 

φμφωνα με το Youtube, ςε παγκόςμιο επίπεδο: 

 100+ εκατομμφρια χριςτεσ κάνουν «like» ςε κάποιο video ςτο Youtube, ςχολιάηουν 

ι μοιράηονται videos με άλλουσ χριςτεσ κάκε εβδομάδα 

 Περιςςότερα από το 50% των videos ζχουν λάβει κάποια αξιολόγθςθ (rating) από 

τα μζλθ τθσ κοινότθτασ του Youtube 

 Εκατομμφρια videos γίνονται «favorite» 

 Youtubevideos ςυνολικισ διάρκειασ 500+ χρόνων παρακολουκοφν ςε κακθμερινι 

βάςθ οι χριςτεσ του Facebook 

 700+ videos μοιράηονται μζςω Twitter ςε κάκε λεπτό 

Με βάςθ τθν ζρευνα τθσ Google, οι χριςτεσ από τθν Ελλάδα: 
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Εντόσ Του Youtube 

 

 1 ςτουσ 5 χριςτεσ ανεβάηει videos ςτο Youtube 

 29% των χρθςτϊν κάνει like / dislike ςε κάποιο video 

 16% των χρθςτϊν αφινει ςχόλια 

 15% των χρθςτϊν γίνεται μζλοσ (subscribe) ςτα κανάλια / videos άλλων 
χρθςτϊν 

 

Ρροσ Τα Άλλα Social Media 
 

 41% τωνχρθςτϊν Youtube μοιράηεταικάποιο video μζςω Facebook / Twitter 
/ Google+ / blog 

 1 ςτουσ 3 χριςτεσ μοιράηεται / ςτζλνει κάποιο videolink προσ άλλουσ 

 15% των χρθςτϊν ενςωματϊνει κάποιο video του Youtube ςτο website / blog 

του. 
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Ζνα ακόμθ ςτοιχείο το οποίο παρουςιάηει ενδιαφζρον είναι ότι τα posts τα 

οποία περιλαμβάνουν κάποιο video από το Youtube ζχουν μεγαλφτερθ «διάρκεια 

ηωισ», δθλαδι προςελκφουν το ενδιαφζρον και τα clicks των χρθςτϊν για 

μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με άλλα posts , ςφμφωνα με ζρευνα του 

bitly. Βλζπουμε λοιπόν ότι οι χριςτεσ του Youtube είναι εξαιρετικά δραςτιριοι ςτα 

socialmedia, ςτοιχείο το οποίο κα πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ ςτρατθγικισ marketing με τθν αξιοποίθςθ του Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.bitly.com/post/9887686919/you-just-shared-a-link-how-long-will-people-pay


70 

 

2.6.3  Πωσ βρύςκουν οι χρόςτεσ τα videos του youtube: 

 

 

Οι χριςτεσ από Ελλάδα βρίςκουν τα videos μζςα από τθν περιιγθςθ τουσ 

ςτο ίδιο το Youtube, το wordofmouth, τα κοινωνικά δίκτυα και τισ μθχανζσ 

αναηιτθςθσ κατά κφριο λόγο. 
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Χρθςιμοποιϊντασ μία παραλλαγι του παλαιότερου «φτιάξε το website και 

οι χριςτεσ κα ζρκουν», το «ανζβαςε το video και κα το δουν» δεν ιςχφει. κα 

πρζπει να διευκολφνουμε τουσ χριςτεσ να βρουν το περιεχόμενο μασ. Αυτό 

μποροφμε να το πετφχουμε με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

 

YoutubeOptimization 

Οι περιςςότεροι χριςτεσ βρίςκουν τα videos μζςα από τθν περιιγθςθ τουσ 

και τισ αναηθτιςεισ ςτο ίδιο το Youtube. Με τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που 

προςφζρει θ πλατφόρμα του Youtube μποροφμε να τουσ βοθκιςουμε να 

εντοπίςουν τα videos μασ. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν: 

 Διαμόρφωςθ τθσ ςελίδασ καναλιοφ / profile 

 Προςκικθ πλθροφοριϊν & οργάνωςθ των videos με τίτλουσ, περιγραφζσ, tags, 

captions, thumbnails, annotations, playlists κα 

 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και βελτιςτοποίθςθ των ενεργειϊν με το 

YoutubeAnalytics 

 

VideoSEO 

τόχοσ των ενεργειϊν videoSEO είναι να βοθκιςουν τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ 

να ανακαλφψουν τα videos μασ που φιλοξενοφνται τόςο ςτο Youtube όςο και ςτο 

website μασ και να τα εμφανίηουν ςτα αποτελζςματα των ςχετικϊν αναηθτιςεων. Θ 

παρουςία ενόσ video ςτα αποτελζςματα μιασ αναηιτθςθσ μπορεί να παίξει 

καταλυτικό ρόλο ςτθν απόφαςθ του χριςτθ για το που κα κάνει click. Σο thumbnail 

που εμφανίηεται προςελκφει τθν προςοχι του χριςτθ επειδι διαφζρει από τα 

τυπικά links των αποτελεςμάτων όπωσ ζδειξε και θ ζρευνα eyetracking τθσ 

εταιρείασ Moz. 

http://moz.com/blog/eyetracking-google-serps
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(Όςο πιο ζντονο το χρϊμα – κίτρινο- τόςο μεγαλφτερθ θ προςοχι των χρθςτϊν) 

 

Επιπλζον, ζρευνα που πραγματοποίθςε θ εταιρεία Searchmetrics ςτθν 

Αμερικι ζδειξε ότι τα videos και ειδικότερα αυτά που προζρχονται από το Youtube, 

εμφανίηονται ςε μεγάλο αρικμό των πρϊτων αποτελεςμάτων των αναηθτιςεων 

εκατομμυρίων keywords ςτο Google, ςε ποςοςτά μάλιςτα πολλαπλάςια άλλων 

τφπων αποτελεςμάτων όπωσ οι εικόνεσ, τα νζα και οι χάρτεσ (εκτόσ από τα απλά 

links και τισ διαφθμίςεισ). 

 

Το πρόγραμμα TrueViewVideoAds  

 

Μζςω του προγράμματοσ TrueViewVideoAds μποροφμε να τρζξουμε μία 

διαφθμιςτικι καμπάνια ςτο Youtube με διαφθμίςεισ video. Οι διαφθμίςεισ αυτζσ 

είναι τριϊν τφπων: 

 

1. TrueViewIn-Stream: Video διαφθμίςεισ οι οποίεσ εμφανίηονται πριν 

ξεκινιςει κάποιο από τα videos του Youtube (preroll). Οι χριςτεσ ζχουν τθ 

http://blog.searchmetrics.com/us/2013/03/28/universal-search-results-in-the-google-serps-usa-2012/
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δυνατότθτα να δουν ολόκλθρθ τθ διαφιμιςθ ι να τθν παρακάμψουν μετά 

τα 5 πρϊτα δευτερόλεπτα. Τπάρχει και θ δυνατότθτα μικρϊν διαφθμιςτικϊν 

videos, ζωσ 20 δευτερολζπτων, τα οποία ο χριςτθσ δεν μπορεί να 

παρακάμψει. Αυτά όμωσ τα videos δεν παίηουν παντοφ. 

 

2. TrueView Ιn-Search: Οι διαφθμίςεισ εμφανίηονται ςτα αποτελζςματα των 

αναηθτιςεων που πραγματοποιοφν οι χριςτεσ ςτο Youtube, για τισ λζξεισ 

κλειδιά εκείνεσ που ζχει επιλζξει ο διαφθμιηόμενοσ. 

 

3. TrueViewIn-Display: Εμφανίηονται ςτθ δεξιά ςτιλθ (ςτιλθ προτάςεων) και 

ςαν overlays ςτα videos. 

 

Θ διαχείριςθ των διαφθμίςεων γίνεται μζςα από το περιβάλλον Adwords και 

το μοντζλο χρεϊςεων είναι το CostPerView (CPV). Ο διαφθμιηόμενοσ χρεϊνεται εάν 

ο κεατισ δει τα 30 πρϊτα δευτερόλεπτα ι ολόκλθρθ τθ διαφιμιςθ εάν είναι 

μικρότερθσ διάρκειασ. Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα αγοράσ διαφιμιςθσ ςτθν 

homepage του Youtube (homepagemasthead) κατόπιν ειδικισ ςυμφωνίασ. 

Ζνα πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμα των διαφθμίςεων TrueView είναι ότι 

μπορεί κανείσ να ςτοχεφςει ςυγκεκριμζνα κανάλια, videos (εφόςον επιτρζπουν 

διαφθμίςεισ), θλικιακζσ ομάδεσ, κατθγορίεσ ενδιαφερόντων, λζξεισ κλειδιά ι ακόμθ 

και να χρθςιμοποιιςει λίςτεσ remarketing. Σζλοσ υπενκυμίηω ότι μπορεί τρζξει 

κανείσ διαφθμίςεισ ςτο Youtube με banners και text. 
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Actionplan 

υνοψίηοντασ τα παραπάνω, τα βαςικά βιματα μιασ επιτυχθμζνθσ καμπάνιασ ςτο 
Youtube είναι: 

 υνεχι παραγωγι ποιοτικϊν videos που να ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα 
των χρθςτϊν και να τουσ ενκουςιάηουν 

 Διαμόρφωςθ του καναλιοφ ςτο Youtube 

 Οργάνωςθ των πλθροφοριϊν των videos για να μποροφν οι χριςτεσ να τα 
βρίςκουν 

 Ενεργι ςυμμετοχι ςτθν κοινότθτα του Youtube 

 Προςκικθ των videos ςτο website / blog μασ και βελτιςτοποίθςθ του για τισ 
μθχανζσ αναηιτθςθσ 

 Αξιοποίθςθ των socialmedia όπωσ Facebook, Google+, Twitter για τθν προϊκθςθ 
των videos 

 Διαφιμιςθ ςτο Youtube 

 Ανάλυςθ των ενεργειϊν μασ με τα εξειδικευμζνα εργαλεία analytics και 
επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ που ακολουκοφμε 
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2.6.4 Πνευματικϊ δικαιώματα 
 

ε πολλζσ δικαιοδοςίεσ, όταν ζνα άτομο δθμιουργεί ζνα πρωτότυπο ζργο το 

οποίο αποτυπϊνεται ςε ζνα υλικό μζςο, αυτομάτωσ και γενικϊσ το άτομο αυτό 

γίνεται κάτοχοσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων του εν λόγω ζργου. Ο κάτοχοσ του 

ζργου ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ. 

Σα ζργα που υπόκεινται ςε πνευματικά δικαιϊματα είναι: 

 Οπτικοακουςτικά ζργα, όπωσ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ, ταινίεσ και βίντεο ςτο 

διαδίκτυο 

 Ηχογραφιςεισ και μουςικζσ ςυνκζςεισ 

 Γραπτά ζργα, όπωσ διαλζξεισ, άρκρα, βιβλία και μουςικζσ ςυνκζςεισ 

 Οπτικά ζργα, όπωσ πίνακεσ ηωγραφικισ, αφίςεσ και διαφθμίςεισ 

 Βιντεοπαιχνίδια και λογιςμικό υπολογιςτϊν 

 Ζργα δραματικισ τζχνθσ, όπωσ κεατρικζσ παραςτάςεισ και μιοφηικαλ 

Οι ιδζεσ, τα γεγονότα και οι διαδικαςίεσ δεν υπόκεινται ςε πνευματικά 

δικαιϊματα. Για να κεωρθκεί ζνα ζργο κατάλλθλο για προςταςία πνευματικϊν 

δικαιωμάτων, πρζπει να είναι πρωτότυπο και να ζχει αποτυπωκεί ςε υλικό μζςο. Σα 

ονόματα και οι τίτλοι δεν τελοφν, από μόνα τουσ, υπό τθν προςταςία πνευματικϊν 

δικαιωμάτων. 

Σο δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ χωρίηεται ςτο θπειρωτικό ευρωπαϊκό 

ςφςτθμα και ςτο ελλθνικό δίκαιο ςε δφο δικαιϊματα: το περιουςιακό και το θκικό. 

Ρεριουςιακό Δικαίωμα 

Σο περιουςιακό δικαίωμα αναφζρεται ςτθν οικονομικι εκμετάλλευςθ του 

ζργου. Κάκε εξουςία απαγόρευςθσ μιασ πράξθσ ι μιασ μορφισ εκμετάλλευςθσ 

ςθμαίνει ςτθν ουςία ότι ο δθμιουργόσ μπορεί να αξιϊνει αμοιβι γι’ αυτιν.  
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Επιμζρουσ εξουςίεσ 

Σο περιουςιακό δικαίωμα χωρίηεται κι αυτό με τθ ςειρά του ςε επιμζρουσ 

εξουςίεσ. Θ διάκριςθ αυτι είναι ςθμαντικι, γιατί ο νόμοσ επιτρζπει ρθτά τθ χωριςτι 

εκμετάλλευςθ κάκε μιασ από τισ εξουςίεσ αυτζσ. Ο δθμιουργόσ μπορεί ςυνεπϊσ να 

μεταβιβάςει ι να παραχωριςει άδεια εκμετάλλευςθσ μόνο για μία ι για κάποιεσ 

από αυτζσ τισ εξουςίεσ, κρατϊντασ τισ άλλεσ για τον εαυτό του ι παραχωρϊντασ τισ 

ςε άλλουσ. Οι κυρίωσ επιμζρουσ εξουςίεσ (τρόποι εκμετάλλευςθσ) είναι: 

 Η εγγραφι: θ εξουςία εγγραφισ είναι θ εξουςία να αποτυπωκεί μια εκτζλεςθ 

του ζργου ςε ζνα υλικό υπόςτρωμα (π.χ. θ θχογράφθςθ μιασ μουςικισ 

ςφνκεςθσ). Θ εξουςία αυτι αναφζρεται ςε ζργα που δεν προχποκζτουν τθν 

εγγραφι για τθν ίδια τουσ τθ δθμιουργία (π.χ. οπτικοακουςτικά ζργα), αλλά ςε 

ζργα που προχπάρχουν τθσ εκτζλεςθσ και εγγραφισ (μουςικι ςφνκεςθ, 

κεατρικό ζργο, χορογραφία κλπ.) 

 Η αναπαραγωγι: θ εξουςία αναπαραγωγισ είναι θ εξουςία να παραχκοφν νζα 

ςτακερά υλικά υποςτρϊματα, τα οποία επαναλαμβάνουν τθν υλικι 

ενςωμάτωςθ του ζργου (φωτοτυπίεσ, CD, εκτφπωςθ βιβλίων, αντιγραφι 

ηωγραφικϊν πινάκων, ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι κλπ.). Αναπαραγωγι είναι και 

θ τοποκζτθςθ ενόσ ζργου (uploading) ςε ζναν server, κακϊσ και το κατζβαςμα 

(downloading) και αποκικευςθ του αντιτφπου (μζςω διαδικτφου) ςτον 

υπολογιςτι του χριςτθ. 

 Η δθμιουργία παράγωγου ζργου: θ εξουςία δθμιουργίασ παράγωγου ζργου 

καλφπτει τθ μετάφραςθ, τθ διαςκευι, τθ μετατροπι (π.χ. από βιβλίο ςε ταινία) 

κλπ. του αρχικοφ ζργου. Καταλαμβάνει όμωσ μόνο τθ δθμόςια χριςθ του 

παράγωγου ζργου. Ο δθμιουργόσ δεν μπορεί να απαγορεφςει τθν ιδιωτικι 

μετάφραςθ του ζργου του, μόνο τθ δθμόςια χριςθ αυτισ τθσ μετάφραςθσ. 

 Η διανομι: θ διανομι αφορά τθ κζςθ ςε κυκλοφορία ιδθ (νόμιμα ι παράνομα) 

αναπαραχκζντων αντιτφπων. Ο δθμιουργόσ ζχει τθν εξουςία να αποφαςίηει αν 

και πϊσ κα διανεμθκοφν τα αντίτυπα του ζργου του. Θ εξουςία του όμωσ 

περιορίηεται ςτθν πρϊτθ διάδοςθ του κάκε αντιτφπου. Από τθ ςτιγμι που ζνα 

αντίτυπο διατεκεί με τθ ςυναίνεςι του ςτο κοινό (π.χ. πωλθκεί ζνα αντίτυπο 
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του βιβλίου), ο δθμιουργόσ δεν μπορεί πλζον να κακορίςει τθν περαιτζρω 

κυκλοφορία του εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ανάλωςθ ι εξάντλθςθ του 

δικαιϊματοσ – exhaustion, Erschöpfung). Ο αγοραςτισ του βιβλίου είναι 

δθλαδι ελεφκεροσ να διακζςει (πωλιςει) το ςυγκεκριμζνο αντίτυπο περαιτζρω 

χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ. 

 Η εκμίςκωςθ και ο δθμόςιοσ δανειςμόσ: θ πϊλθςθ ενόσ (ι περιςςοτζρων) 

αντιτφπων δε δίνει τθν εξουςία ςτον αγοραςτι να τα εκμιςκϊνει (νοικιάηει ςε 

άλλουσ) δθμόςια. Θ εκμίςκωςθ και ο δθμόςιοσ δανειςμόσ (π.χ. από 

βιβλιοκικεσ) είναι χωριςτι εξουςία του δθμιουργοφ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα είναι τα βίντεο κλαμπ: θ αγορά αντιτφπων μιασ βιντεοκαςζτασ ι 

ενόσ DVD δεν παρζχει ςτον αγοραςτι το δικαίωμα να τα νοικιάηει ςε άλλουσ 

μζςω βίντεο κλαμπ, αλλά πρζπει να πάρει ειδικι άδεια από το δθμιουργό προσ 

τοφτο. 

 Η δθμόςια εκτζλεςθ και παρουςίαςθ: ο δθμιουργόσ ζχει τθ χωριςτι εξουςία 

να επιτρζπει ι να απαγορεφει το να κακίςταται το ζργο του προςιτό ςτο κοινό. 

Θ δθμόςια εκτζλεςθ και θ παρουςίαςθ ςε αντίκεςθ με τθν αναπαραγωγι δεν 

αφοροφν τθ δθμιουργία νζων υλικϊν φορζων του ζργου (φωτοτυπία, 

αντιγραφι CD). Θ δθμόςια εκτζλεςθ είναι θ παρουςίαςθ ςτο κοινό με τθν 

παρεμβολι ςυνικωσ κάποιου άλλου καλλιτζχνθ και ενδεχομζνωσ κάποιου 

μθχανιματοσ (δθμόςια εκτζλεςθ ενόσ κεατρικοφ από ζναν θκοποιό ι μιασ 

ςφνκεςθσ από ζνα μουςικό ηωντανά ι με δθμόςια εκτζλεςθ θχογράφθςθσ). 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα δθμόςιασ εκτζλεςθσ είναι θ μουςικι ςε μπαρ, ςε 

δθμόςιουσ χϊρουσ κλπ. Θ παρουςίαςθ είναι το να καταςτεί το ζργο αυτοφςιο 

χωρίσ τθν παρεμβολι άλλου καλλιτζχνθ προςιτό ςτον κακζνα διά ηϊςθσ, 

ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ (μζςω διαδικτφου κλπ.). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

παρουςίαςθσ είναι θ ζκκεςθ ζργων ηωγραφικισ, γλυπτικισ κλπ. 

 Η ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ: είναι θ χωριςτι εξουςία του δθμιουργοφ να 

απαγορεφει τθ μετάδοςθ του ζργου του μζςω τθλεόραςθσ (επίγειασ ι 

δορυφορικισ) και ραδιοφϊνου. Είναι διαφορετικι εξουςία από τθ δθμόςια 

εκτζλεςθ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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Ηκικό Δικαίωμα 

Σο θκικό δικαίωμα του δθμιουργοφ προζρχεται κι αυτό από τθν 

ανκρωπιςτικι αντίλθψθ για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία και είναι άγνωςτο 

(τουλάχιςτον ςε τζτοιο εφροσ) ςτο αγγλοςαξωνικό ςφςτθμα του copyright. Βαςικι 

παραδοχι είναι ότι ο δθμιουργόσ ζχει ζναν ιδιαίτερο δεςμό με το δθμιοφργθμά του 

πζρα από το δικαίωμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ. Σο ζργο αποτελεί εξωτερίκευςθ 

τθσ προςωπικότθτάσ του. Ζχει και αυτό, όπωσ και το περιουςιακό δικαίωμα, 

επιμζρουσ εκφάνςεισ. Είναι όμωσ, ςε αντίκεςθ με το περιουςιακό 

δικαίωμα, αμεταβίβαςτο και ο δθμιουργόσ δεν μπορεί να παραιτθκεί από αυτό. Σο 

θκικό δικαίωμα, ςε αντίκεςθ με το περιουςιακό, δε μεταφράηεται ςε επιπλζον 

αμοιβι του δθμιουργοφ, δεν εξαγοράηεται. Οι επιμζρουσ εξουςίεσ που απορρζουν 

από το θκικό δικαίωμα είναι: 

 Η δθμοςίευςθ: ο δθμιουργόσ ζχει το δικαίωμα να αποφαςίςει αν, πότε και πϊσ 

κα δθμοςιεφςει το ζργο του. Οποιαδιποτε πράξθ ι ςυμφωνία που κα τον 

υποχρεϊνει ι κα του απαγορεφει τθ δθμοςίευςθ του ζργου του αντίκειται ςτο 

θκικό του δικαίωμα. Θ εξουςία αυτι αφορά φυςικά μόνο τθν πρϊτθ 

δθμοςίευςθ: αν ςυγγραφζασ παραχωριςει ςε εκδοτικό οίκο αποκλειςτικι 

άδεια να εκδϊςει ζργο του, δεν μπορεί κατόπιν επικαλοφμενοσ το θκικό του 

δικαίωμα να αποφαςίςει κατά παράβαςθ τθσ ςυμφωνίασ με τον εκδοτικό οίκο 

να παραχωριςει τα δικαιϊματα και ςε άλλον εκδότθ. Απορρζει όμωσ από το 

θκικό δικαίωμα του δθμιουργοφ θ υποχρζωςθ του εκδότθ-αποκλειςτικοφ 

αδειοφχου να εκδϊςει το ζργο μζςα ςε εφλογο χρόνο. 

 Η πατρότθτα: ο δθμιουργόσ ζχει πάντοτε τθν αξίωςθ να γίνεται μνεία του 

ονόματόσ του ςε κάκε αντίτυπο του ζργου του ι ςε κάκε δθμόςια 

παρουςίαςθ/εκτζλεςι του. Αντίςτοιχα ζχει δικαίωμα να κρατάει τθν ανωνυμία 

του ι να χρθςιμοποιεί ψευδϊνυμο. Είναι άκυρθ π.χ. θ ςυμφωνία να ςυγγράψει 

κάποιοσ τμιματα βιβλίου (ακόμθ και με αμοιβι) με τον όρο να μθν αναφζρεται 

το όνομά του. 
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 Η ακεραιότθτα του ζργου: ο δθμιουργόσ ζχει τθν εξουςία να απαγορεφςει τθν 

αλλοίωςθ ι μετατροπι του ζργου του, ακόμθ κι αν ο υλικόσ φορζασ δεν του 

ανικει πλζον. Ζνασ ηωγράφοσ μπορεί να απαγορεφςει ςτον αγοραςτι του ζργου 

του να το τροποποιιςει (να ηωγραφίςει π.χ. μουςτάκια ςτουσ εικονιηόμενουσ). 

Προςβολι του δικαιϊματοσ ςτθν ακεραιότθτα ζχει κεωρθκεί για παράδειγμα 

ςτθ Γαλλία ο χρωματιςμόσ παλαιϊν αςπρόμαυρων ταινιϊν. Σο δικαίωμα αυτό 

δθμιουργεί ςυγκροφςεισ με το δικαίωμα αυτοφ που απζκτθςε το ζργο. Θ 

ςφγκρουςθ αυτι είναι ςυχνι ςε ζργα αρχιτεκτονικισ, όπου ο αρχιτζκτονασ 

μπορεί να απαγορεφει τισ μετατροπζσ ςτο κτιριο που ζχει ςχεδιάςει, 

παρεμβαίνοντασ ζτςι ςτθ χριςθ του κτθρίου, ενϊ ζχει ιδθ λάβει αμοιβι για τα 

ςχζδιά του. Παράδειγμα αποτελεί θ AllianzArena του Μονάχου, θ οποία 

χτίςτθκε επειδι ο αρχιτζκτονασ του προχπάρχοντοσ Ολυμπιακοφ ταδίου δεν 

επζτρεψε τροποποιιςεισ και εκςυγχρονίςεισ που κα ιταν απαραίτθτεσ για τθ 

φιλοξενία του Παγκοςμίου Κυπζλλου Ποδοςφαίρου 2006. 

 Η προςπζλαςθ ςτο ζργο: ο δθμιουργόσ ζχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με το 

ζργο του ακόμα και μετά τθν πϊλθςι του. Ζνασ ηωγράφοσ ζχει π.χ. δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςτα ζργα του ακόμθ κι αν βρίςκονται ςε μια ιδιωτικι ςυλλογι, ςτθν 

οποία δεν ζχει πρόςβαςθ το κοινό, και ο κφριοσ του ζργου αντίςτοιχα ζχει 

υποχρζωςθ να επιτρζπει και να ανζχεται τθν πρόςβαςθ του δθμιουργοφ. 

 Η μετάνοια: ειδικά για τα ζργα λόγου ι επιςτιμθσ ο νόμοσ αναγνωρίηει ςτο 

δθμιουργό το δικαίωμα να υπαναχωριςει από ςυμβάςεισ μεταβίβαςθσ των 

δικαιωμάτων του ι εκμετάλλευςθσ του ζργου του, αν ζχουν μεταβλθκεί οι 

πεποικιςεισ του ι οι περιςτάςεισ και μόνο ζτςι μπορεί να προςτατευκεί θ 

προςωπικότθτά του. Χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ (Κουμάντοσ, ς. 270) είναι αν 

ζνασ άκεοσ ςυγγραφζασ αντιχριςτιανικϊν βιβλίων γίνει αργότερα πιςτόσ 

χριςτιανόσ (μεταβολι πεποικιςεων) ι ζνασ ιςτορικόσ λόγω μεταγενζςτερθσ 

εκνικισ κρίςθσ δε κζλει να φανεί προδότθσ τθσ πατρίδασ του (μεταβολι 

περιςτάςεων). ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο νόμοσ δίνει ςτο δθμιουργό το 

δικαίωμα να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ και να απαιτιςει να ςταματιςει θ 

εκμετάλλευςθ του ζργου του (αναπαραγωγι, διάκεςθ κλπ.). Κα πρζπει όμωσ να 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85_2006
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αποηθμιϊςει τον εκδότθ για τθ ηθμία που υφίςταται από τθν υπαναχϊρθςθ 

αυτι. 

 

Ορκι Χριςθ 

 

Θ δίκαιθ χριςθ κακορίηεται από δικαςτι, ο οποίοσ αναλφει πϊσ κάκε ζνα 

από τουσ τζςςερισ παράγοντεσ τθσ κεμιτισ χριςθσ εφαρμόηεται ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

 

1. Ο ςκοπόσ και ο χαρακτιρασ τθσ χριςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

κατά πόςο μια τζτοια χριςθ είναι εμπορικισ φφςθσ ι για μθ 

κερδοςκοπικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Σα δικαςτιρια ςυνικωσ 

επικεντρϊνονται ςτο αν θ χριςθ είναι "μεταςχθματιςτικι." Δθλαδι, 

αν προςκζτει νζα ζκφραςθ ι νόθμα ςτθν αρχικι, ι αν απλϊσ 

αντίγραφα από το πρωτότυπο. Εμπορικζσ χριςεισ είναι λιγότερο 

πικανό να κεωρθκεί δίκαιθ, αν και είναι δυνατόν να ζχει κζρδοσ ζνα 

βίντεο και να επωφελθκοφν από τθν υπεράςπιςι του ςτθν ορκι 

χριςθ. 

2. Θ φφςθ του προςτατευόμενου ζργου. Χρθςιμοποιϊντασ υλικό από το 

κυρίωσ πραγματικά ζργα είναι πιο πικανό να είναι δίκαιθ από τθ 

χριςθ κακαρά ταινιϊν μυκοπλαςίασ. 

3. Θ ποςότθτα και ουςιαςτικότθτα του τμιματοσ που χρθςιμοποιείται 

ςε ςχζςθ με τθν πνευματικι εργαςία ςτο ςφνολό τθσ. Ο δανειςμόσ 

μικρά κομμάτια του υλικοφ από ζνα πρωτότυπο ζργο είναι πιο 

πικανό να κεωρθκεί δίκαιθ χριςθ από το δανειςμό μεγάλεσ μερίδεσ. 

Ωςτόςο, ακόμθ και μια μικρι λιψθ μπορεί να ηυγίηει κατά δίκαιθ 

χριςθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αν αποτελεί τθν «καρδιά» του 

ζργου. 
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4. Θ επίδραςθ τθσ χριςθσ από τθν δυνθτικι αγορά για ι τθν αξία του, 

τθν πνευματικι εργαςία 

 

Χριςεισ που βλάπτουν τθν ικανότθτα του κατόχου των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων να επωφελθκοφν από το πρωτότυπο ζργο του είναι λιγότερο πικανό 

να είναι δίκαιθ χριςεισ. Δικαςτιρια ζχουν μερικζσ φορζσ ζκανε μια εξαίρεςθ 

δυνάμει του παρόντοσ παράγοντα ςε υποκζςεισ που αφοροφν παρωδίεσ. Όταν ο 

ςυνδρομθτισ δθμιουργεί ζνα βίντεο κα πρζπει  να ελζγξει εάν ζχει ςυμπεριλάβει 

ςτο βίντεο υλικό άλλων δθμιουργϊν και εάν δεν καλφπτεται από το δόγμα τθσ 

ορκθσ χριςθσ κα χρειαςτει τθν άδεια του κατόχου των διακαιωμάτων για να 

δθμοςιευςει το ζργο του ςτο youtube διαφορετικά κα λάβει μια αξίωςθ ContentID 

δθλ μια προειδοποίθςθ παραβίαςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων που  ςθμαίνει ότι 

το βίντεό καταργικθκε από το YouTube, ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμόρφωςθσ με τον 

Νόμο για τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτθν ψθφιακι εποχι, επειδι το 

ηιτθςε ζνασ κάτοχοσ πνευματικϊν δικαιωμάτων υποβάλλοντασ  πλιρεσ νομικό 

αίτθμα. 
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2.6.5 Σρόποσ λειτουργύασ Youtube& ϋςοδα 
 

Από τθ ςτιγμι που κάποιοσ youtuber ςυνδζςει το κανάλι του με το ςφςτθμα 

διαφθμίςεων τθσ Google(GoogleAdsense), ο youtuber παίρνει το 68% ων εςόδων 

ανα view  διαφιμιςθσ. Σο Youtube κεωρεί ότι ζχει ζνα view όταν ο κεατισ δεν κάνει 

skip και αφιςει τθν διαφιμιςθ να παίηει για χρονικό διάςτθμα από 30 

δευτερόλεπτα και επάνω. Για κάκε τζτοιο view χρεϊνει τον διαφθμιηόμενο 0.18 $ 

(Δολάρια). Ζχει υπολογιςτεί ότι περίπου το 15% των κεατϊν αφινει μια διαφιμιςθ 

να κρατιςει πάνω από 30 δευτερόλεπτα ϊςτε να μετριςει ωσ view. Σα ζςοδα από 

τισ διαφθμίςεισ τθσ Google είναι ζνασ τρόποσ αλλά χρειάηονται πάρα πολλά views 

για να δθμιουργθκεί ζνα ςεβαςτό ποςό και γι’ αυτό το λόγο οι youtubers ζχουν βρει 

διάφορουσ άλλουσ τρόπουσ δθμιουργίασ εςόδων. 

 

Στοχευμζνεσ Διαφθμίςεισ 

Όταν ζνα κανάλι ζχει κάποιον κεματικό προςανατολιςμό, πχ ο Jazza με το 

κανάλι του DrawWithJazza που είναι εξειδικευμζνο για το digitalpainting και 

animation, μπορεί πολφ εφκολα να διαφθμίςει κάποιο προϊόν (π.χ. Wacomtablet) 

όχι μζςω των διαφθμίςεων τθσ Google αλλά μζςα ςτο ίδιο το video. Δθλαδι κάποια 

εταιρία που ενδιαφζρεται να διαφθμίςει ζνα προϊόν που ζχει ςχζςθ με το κζμα του 

καναλιοφ, ςτζλνει το προϊόν τθσ ςτον youtuber και αυτόσ κάνει κάποιο video που 

π.χ. ανοίγει το κουτί και λζει τισ πρϊτεσ εντυπϊςεισ ι αναλφει πωσ να το 

χρθςιμοποιείσ κλπ. Αυτό το είδοσ των διαφθμίςεων είναι πολφ ςτοχευμζνο 

δεδομζνου ότι οι κεατζσ, ςχεδόν όλοι αςχολοφνται πχ με τθ ηωγραφικι. Ζτςι όταν 

ζχεισ 100.000 views, ξζρεισ ότι το ζχουν δει περίπου 100.000 που ζχουν ςχζςθ με 

τον χϊρο και είναι πικανοί πελάτεσ. Αυτόσ ο τρόποσ διαφιμιςθσ είναι πολφ πιο 

ςτοχευμζνοσ από τθ διαφιμιςθ ςτθν τθλεόραςθ όπου το μεγαλφτερο μζροσ των 

κεατϊν μπορεί να μθν ενδιαφζρεται. 
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φμφωνα με πλθροφορίεσ, οι youtubers με μεγάλθ κεαματικότθτα παίρνουν 

τεράςτια ποςά για τζτοιεσ διαφθμίςεισ. Μία τυπικι χρζωςθ είναι 10.000 δολάρια 

για κάκε 100.000 views! 

 

Διάφορεσ άλλεσ διαφθμίςεισ μζςα ςτο video 

Οποιοςδιποτε άλλοσ διαφθμιηόμενοσ μπορεί να πλθςιάηει ζναν youtuber (ι 

και το ανάποδο) και να διαφθμιςτεί μζςω των videos. Πάρτε για παράδειγμα τθ 

ςειρά ςτο ComedyLab που λζγεται CookingMaliatsis. Εκεί υπάρχει ςτακερι 

ςυνεργαςία με το e-food.gr. Αντίςτοιχα οΚοντοπίδθσ ζχει αρχίςει και αυτόσ 

αντίςτοιχθ ςυνεργαςία με το ελλθνικό deliveras.gr. Και πάει λζγοντασ… Εκεί οι 

οικονομικζσ ςυμφωνίεσ είναι άγνωςτεσ… 

Ενδεικτικά ποςά από γνωςτοφσ Youtubers με τα ςυνολικά ζςοδά τουσ το 

2015, ςφμφωνα με το Forbes: 

PewDiePie: 12 εκατομφρια δολάρια. 

Smosh: 8.5 εκατομφρια δολάρια. 

FineBrothers: 8.5 εκατομφρια δολάρια. 

LindseyStirling: 6 εκατομφρια δολάρια. 

Rhett&Link: 4.5 εκατομφρια δολάρια. 

KSI: 4.5 εκατομφρια δολάρια. 

MichellePhan:3 εκατομφρια δολάρια. 

LillySingh:2.5 εκατομφρια δολάρια. 

RomanAtwood: 2.5 εκατομφρια δολάρια. 

RosannaPansino: 2.5 εκατομφρια δολάρια. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. Η ΦΕΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 

ΚΑΙ ΣΩΝ SOCIALMEDIA. 
 

3.1 Ειςαγωγό 

 

Αν τα SocialMedia μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνοφςαμε 

μζχρι ςιμερα, να ανατρζψουν ζνα πολιτικό κακεςτϊσ και να αναδιοργανϊςουν μια 

ολόκλθρθ κοινωνία, τότε μιπωσ ζχουν τθν δφναμθ να επθρεάςουν και τθν 

καταναλωτικι μασ ςυμπεριφορά;  

Πζρα από όλεσ τισ δυνατότθτεσ που παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο 

κεφάλαιο και που παρζχουν ςτουσ χριςτεσ τουσ, ςφμφωνα με τουσ Lorenzo&al 

(2009) τα SocialMedia ενδυναμϊνουν τον ρόλο των χρθςτϊν ωσ καταναλωτζσ. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιχειριςεισ, τα εμπορικά ςιματα και τα προϊόντα 

(ςυχνά με τθ μορφι κριτικϊν χρθςτϊν) και να λαμβάνουν καλφτερεσ αποφάςεισ 

αγοράσ.  

ε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν κα παρουςιαςτοφν βαςικζσ ζννοιεσ που 

αφοροφν τθν πρόκεςθ για αγορά, τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά, τουσ 

παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν, τθν ςχζςθ τθσ με τα SocialMedia, και τζλοσ 

αναλφονται οι ζννοιεσ του WOM και του eWOM και θ ςχζςθ που ζχουν με τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τα SocialMedia.  

 

3.2 Οριςμόσ τησ Κατανϊλωςησ και τησ Καταναλωτικόσ 

ςυμπεριφορϊσ 

Ο καταναλωτισ αποτελεί τον πιο ςθμαντικό άνκρωπο αφοφ θ επιχείρθςθ 

περιςτρζφεται αποκλειςτικά γφρω από αυτόν. Θ κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του 

καταναλωτι αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα αντικείμενα μελζτθσ τθσ επιςτιμθσ 

του μάρκετινγκ για τον λόγο αυτό ζχει μελετθκεί διεξοδικά από πλικοσ ερευνθτϊν 

(Jacoby (1976) ,Foxall (1985), Dibbetal.,(1997), Bennett, (1995), 

Blackwelletal.(2001)). Κατά καιροφσ ζχουν δοκεί αρκετοί οριςμοί και ερμθνείεσ τθσ 
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καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ.  Θ κατανάλωςθ καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα πράξεων 

ι ςτιγμϊν που κα μποροφςε χαρακτθριςτικά να περιγραφεί ωσ επιλογι, αγορά, 

χριςθ και διάκεςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν (Becker&al, 2001). φμφωνα με αυτό τον 

οριςμό θ αγορά είναι θ ςτιγμι που εκπλθρϊνει τθν διαδικαςία τθσ κατανάλωςθσ. 

Μζςω τθσ αγοράσ επιβεβαιϊνεται όχι μόνο θ επιλογι του αγοραςτι αλλά και θ 

νόμιμθ πλζον κατοχι του αγακοφ ι τθσ υπθρεςίασ από αυτόν.  

Οι Engel&al (1993) ορίηουν τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά ςαν εκείνεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ που εμπλζκονται άμεςα ςτθν απόκτθςθ, ςτθν κατανάλωςθ και τθν 

απόρριψθ των προϊόντων ι υπθρεςιϊν , ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιϊν 

λιψθσ αποφάςεων που προθγοφνται και ζπονται των δραςτθριοτιτων αυτϊν. Ο 

όροσ λοιπόν δεν αναφζρεται μόνο ςτθν πράξθ τθσ αγοράσ αλλά ςε κάκε 

δραςτθριότθτα πριν και μετά από αυτιν. Είναι πρόδθλο πωσ θ διαδικαςία αγοράσ 

ξεκινά πολφ πριν τθν απόκτθςθ ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ με αφετθρία το 

μυαλό του καταναλωτι, ο οποίοσ ηυγίηει τισ πικανζσ εναλλακτικζσ λφςεισ και τελικά 

επιλζγει αυτι που πιςτεφει πωσ ταιριάηει καλφτερα ςτισ ανάγκεσ του. Οι 

δραςτθριότθτεσ πριν τθν αγορά περιλαμβάνουν τθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ για το αν 

τθν επικυμοφμε ι τθν ζχουμε πραγματικά ανάγκθ κακϊσ και τθν αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με το προϊόν ι τθν υπθρεςία που κα μποροφςε να τθν 

ικανοποιιςει. Αντίκετα οι δραςτθριότθτεσ μετά τθν αγορά περιλαμβάνουν τθν 

αξιολόγθςθ από τθν χριςθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ.  
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3.3 Η διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων των καταναλωτών 

(TheConsumerDecisionProcess) 

 

Θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά είναι μια πολφπλοκθ, δυναμικι και πολυδιάςτατθ 

διαδικαςία. Ουςιαςτικά αποτελεί τθν διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων από τουσ 

καταναλωτζσ για τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ. Ζχουν γίνει πολλζσ 

προςπάκειεσ μοντελοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων από τουσ 

καταναλωτζσ από τθν διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα (Howard και Sheth (1969), 

Engeletal. (1968))39, ωςτόςο για τθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα επιλζξαμε να 

υιοκετιςουμε το παρακάτω απλουςτευμζνο μοντζλο που παρουςιάςτθκε για 

πρϊτθ φορά από τον JohnDewey (1910). (Εικόνα 6). 

 

 

Εικόνα 6: The consumer decision process , Πηγή: Hawkins, D.I., Best R.J. and K.A. Coney (2001), ¨Consumer 

Behavior – Building Marketing Strategy¨ 
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Θ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ των καταναλωτι περνάει από 5 ςτάδια 

(Engeletal. (1993), Hawkins(2001)), όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6: 1) τθν αναγνϊριςθ 

τθσ ανάγκθσ και ςυνειδθτοποίθςθσ του προβλιματοσ, 2) τθν αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν, 3) τθν αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν 4)τθν αγορά και τζλοσ 5) τθν 

αξιολόγθςθ μετά τθν αγορά. Βζβαια κάκε αγορά δεν είναι αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

εκτεταμζνθσ διαδικαςίασ και ο βακμόσ που ακολουκείται εξαρτάται και από τον 

βακμό δυςκολίασ τθσ απόφαςθσ για αγορά. Τπό αυτό το πρίςμα οι καταναλωτικζσ 

αποφάςεισ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε 3 ευρείεσ κατθγορίεσ: αποφάςεισ ρουτίνασ 

αποφάςεισ που απαιτοφν περιοριςμζνθ χριςθ του μοντζλου και αποφάςεισ που 

χρίηουν εκτεταμζνθσ χριςθσ του μοντζλου (Solomon, 1993).  

 

3.4  Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την καταναλωτικό ςυμπεριφορϊ 
 

Οι καταναλωτζσ ρυκμίηουν τθν καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά βάςει 

ατομικϊν επιρροϊν και εξωγενϊν παραγόντων. Όλοι μασ παρακινοφμαςτε από τισ 

ανάγκεσ και τα κζλω μασ για να επιτφχουμε τουσ επικυμθτοφσ μασ ςτόχουσ. 

φμφωνα με τουσ Weber&Villebonne (2002), οι ανάγκεσ αποτελοφν τθν βαςικι 

κινθτιριο δφναμθ για να κάνουμε κάτι, ενϊ τα κζλω μασ, οι επικυμίεσ μασ είναι 

ανάγκεσ που μακαίνουμε κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ μασ. Μια ανάγκθ μπορεί να 

είναι θδονικι και να βαςίηεται ςε ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ ι μπορεί να είναι 

ωφελιμιςτικι και να βαςίηεται ςε λειτουργικζσ ανάγκεσ. Θ επικυμία από τθν άλλθ 

αποτελεί εκδιλωςθ μιασ ανάγκθσ και υποκινείται κυρίωσ από ψυχολογικοφσ 

παράγοντεσ.  

Οι ψυχολογικοί παράγοντεσ επθρεάηουν τθν ςυμπεριφορά του ανκρϊπου εν 

γζνει και ωσ εκ τοφτου επθρεάηουν και τθν καταναλωτικι του ςυμπεριφορά (Kotler 

1997). Οι κφριεσ επιδράςεισ ςτθν ςυμπεριφορά του καταναλωτι προζρχονται από 

τουσ παρακάτωψυχολογικοφσ παράγοντεσ: (1) τθν προςωπικότθτα και τθν 

αυτοαντίλθψθ, (2) το κίνθτρο, (3) τθν μάκθςθ, (4) τθν αντίλθψθ και (5) τθν ςτάςθ 

(attitude). Αξιοπρόςεκτο είναι το γεγονόσ πωσ κυρίωσ τα κίνθτρα οδθγοφν τουσ 

καταναλωτζσ ςε ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά. Σα κίνθτρα είναι εςωτερικοί 
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παράγοντεσ που ενεργοποιοφν τθ ςυμπεριφορά και παρζχουν κακοδιγθςθ για να 

κατευκφνουν τθν ενεργό ςυμπεριφορά. Κα επθρεάςουν το ποιεσ ανάγκεσ κεωρεί 

ςθμαντικζσ ο καταναλωτισ και ωσ εκ τοφτου τθν προτεραιότθτα με τθν οποία κα 

πρζπει να πλθροφνται. Σα κίνθτρα βαςίηονται ςτθν κεωρία ιεράρχθςθσ των 

αναγκϊν του Maslow. 

 Θ πυραμίδα του Maslow (Εικόνα 7) περιλαμβάνει 5 ςτάδια ζχοντασ ωσ βάςθ 

τθσ τισ φυςιολογικζσ ανάγκεσ και καταλιγει ςτθν κορυφι με τισ ανάγκεσ 

αυτοπραγμάτωςθσ. Για να περάςει ο καταναλωτισ ςε ζνα ανϊτερο ςτάδιο κα 

πρζπει πρϊτα να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ που βρίςκονται ςτο προθγοφμενο ζςτω 

και ςε μικρό βακμό. 

 

Εικόνα 7: Η πυραμίδα ιεράρχηςησ αναγκϊν του Maslow, Πηγή: http://elijahconsulting.com/taking-liberties-with-maslow/ 

 

 

 

 

http://elijahconsulting.com/taking-liberties-with-maslow/
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3.5  Ρόλοι καταναλωτό 

τα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ λιψθσ μιασ απόφαςθσ ο καταναλωτισ μπορεί 

να αναλάβει διάφορουσ ρόλουσ. φμφωνα με αναφορά που γίνεται ςτο άρκρο 

ConsumerBehavior τθσ SangeetaSahney41 διακρίνονται 5 ρόλοι καταναλωτι:  

 

 Initiator- Εκκινθτισ. Είναι το πρόςωπο που διαπιςτϊνει ότι υπάρχει μια 

επικυμία ι μια ανάγκθ και πρζπει να πλθρωκεί.  

 Influencer – Επθρεάηων. Είναι το πρόςωπο που ακοφςια ι εκοφςια 

επθρεάηει μια απόφαςθ αγοράσ.  

 Decider- Αποφαςίηων. Είναι το πρόςωπο που αποφαςίηει για τθν τελικι 

αγορά. Για το αν κα αγοραςτεί κάτι, πότε κα αγοραςτεί, από ποφ κα 

αγοραςτεί.  

 User- Χριςτθσ. Είναι το άτομο που πραγματικά χρθςιμοποιεί ι καταναλϊνει 

το προϊόν ι τθν υπθρεςία.  

 Buyer- Αγοραςτισ. Είναι το άτομο που κάνει πραγματικά μια αγορά, εκτελεί 

τθν αγοραςτικι απόφαςθ.  
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3.6 Πρόθεςη καταναλωτό για αγορϊ (ConsumerPurchaseIntention) 
 

φμφωνα με τον Ajzen (1991)42, ςτθν κεωρία τθσ ςχεδιαςμζνθσ 

ςυμπεριφοράσ θ πρόκεςθ αποτελεί τον καλφτερο προγνωςτικό δείκτθ μιασ 

ςυμπεριφοράσ. Ομοίωσ οι Fishbein&Ajzen (1975) , αρκετά χρόνια πριν, υποςτιριηαν 

πωσ θ πρόκεςθ για αγορά ςυγκεκριμζνα, θ οποία είναι ζνα ςυνονκφλευμα 

καταναλωτικϊν ςτάςεων, εκτιμιςεων κακϊσ και εξωτερικϊν παραγόντων, αποτελεί 

ίςωσ τον πιο κρίςιμο παράγοντα πρόβλεψθσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ.  

Οι καταναλωτικζσ προκζςεισ κεωροφνται ωσ ςιματα πραγματικισ επιλογισ 

αγορϊν, ζτςι είναι επικυμθτό, αν όχι αναγκαίο, να παρακολουκοφνται 

(Zeithametal., 1996). Θ πρόκεςθ αγοράσ δείχνει ότι οι καταναλωτζσ κα 

ακολουκιςουν τισ εμπειρίεσ τουσ, τισ προτιμιςεισ τουσ και το εξωτερικό 

περιβάλλον για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, τθν αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν λφςεων, 

και τθν πραγματοποίθςθ αγορϊν (Yang, 2009).  

Άρα όπωσ γίνεται αντιλθπτό θ πρόκεςθ για αγορά είναι μια πολφ ςθμαντικι 

μεταβλθτι προσ εξζταςθ, αφοφ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ διαδικαςίασ 

λιψθσ μιασ αγοραςτικισ απόφαςθσ, ενϊ παράλλθλα προβλζπει και επθρεάηει τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά. Βζβαια πολλζσ φορζσ θ πρόκεςθ για αγορά ενόσ 

καταναλωτι δεν μεταφράηεται πάντα ςε πράξθ λόγω διαφόρων παραμζτρων που 

υπειςζρχονται ςτθν διαδικαςία λιψθσ μιασ αγοραςτικισ απόφαςθσ όπωσ είδαμε ςε 

προθγοφμενθ ενότθτα. 
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3.7  Καταναλωτϋσ και SocialMedia 
 

Οι καταναλωτζσ ςιμερα χρθςιμοποιοφν όλο και περιςςότερο τθν τεχνολογία 

ωσ ζνα αποτελεςματικό εργαλείο ςτθν αγοραςτικι τουσ εμπειρία. Οι αγορζσ 

υπιρξαν πάντα μια κοινωνικι εμπειρία και μζςα από τθν κοινωνικι δικτφωςθ οι 

καταναλωτζσ βρικαν πρόςφορο ζδαφοσ να αλλθλεπιδράςουν με άτομα-πολλά από 

τα οποία τουσ είναι εντελϊσ άγνωςτα. Σα SocialMedia δεν ζχουν μόνο 

μεταςχθματίςει τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και τισ αγορζσ αλλά παρζχουν επίςθσ 

μια πλατφόρμα για τουσ αγοραςτζσ να υποςτθρίηουν προιοντα, brands και 

επιχειριςεισ που αγαποφν (Pookulangara&al, 2011), ενϊ οδθγοφν τουσ 

καταναλωτζσ να λαμβάνουν καλφτερεσ αποφάςεισ αγοράσ (Lorenzoetal., 2009) . Θ 

υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων προϊόντων και επιχειριςεων πάντα υπιρχε, αλλά θ 

κοινωνικι δικτφωςθ ζκανε αυτό το ςτάδιο κριςιμότερο ενιςχφοντασ το μζγεκοσ του 

ακροατθρίου ςτο οποίο φτάνει (Swedowsky, 2009). Οι καταναλωτζσ ςτρζφονται πια 

μακριά από τισ παραδοςιακζσ πθγζσ διαφιμιςθσ όπωσ το ραδιόφωνο, θ τθλεόραςθ, 

τα περιοδικά και οι εφθμερίδεσ. Οι καταναλωτζσ απαιτοφν on-demand, άμεςθ και 

εφκολθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ (Vollmer&Precourt, 2008). τρζφονται πιο ςυχνά 

ςε διάφορουσ τφπουσ SocialMedia για ςυλλογι πλθροφοριϊν αλλά και για 

πραγματοποίθςθ αγορϊν (Lempert, 2006, Vollmer&Precourt, 2008). OPaine, K. D. 

(2007) τόνιςε πωσ οι καταναλωτζσ ςτρζφονται ςε διάφορουσ τφπουσ SocialMedia 

για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν50. Σα SocialMedia κεωροφνται από τουσ 

καταναλωτζσ ωσ πιο αξιόπιςτθ πθγι πλθροφοριϊν ςχετικά με προϊόντα και 

υπθρεςίεσ από τισ πθγζσ μζςω του παραδοςιακοφ μίγματοσ προϊκθςθσ (Foux, 

2006)51.  

Κριτικζσ, εικόνεσ και tags που δθμιουργοφνται από τουσ καταναλωτζσ ςτα 

SocialMedia αποτελοφν μια πολφτιμθ πθγι πλθροφοριϊν για άλλουσ καταναλωτζσ 

(Ghose, Ipeirotis, andLi 2009). φμφωνα με τον Drell (2011)52, το 20% των χρθςτϊν 

του Facebook ζχουν χρθςιμοποιιςει το δθμοφιλζσ κοινωνικό μζςο για τθν ζρευνα 

ενόσ προϊόντοσ πριν από τθν αγορά, και το 42% ζχουν γράψει μια κριτικι ςχετικά με 

ζνα προϊόν. Ο ίδιοσ επιςθμαίνει πωσ υπάρχουν 2 κατθγορίεσ χρθςτϊν που 

μοιράηονται τισ απόψεισ τουσ online. Αυτζσ είναι οι high- sharers και οι low- sharers. 
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φμφωνα με τουσ ChenandXie (2008) οι κριτικζσ των καταναλωτϊν για 

προιοντα/υπθρεςίεσ μποροφν να κεωρθκοφν μια νζα μορφι eWOM. Όπωσ είδαμε 

ςε προθγοφμενθ ενότθτα το eWOM αποτελεί ζνα αποτελεςματικό κανάλι 

επικοινωνίασ που επθρεάηει άμεςα τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά (Cheung, Lee, 

andThadani 2010).  

Σα SocialMedia επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του καταναλωτι, 

ενδυναμϊνοντασ τον να φκάςει θ φωνι του ςτισ εταιρείεσ, οι οποίεσ κα πρζπει να 

αφουγκραςτοφν τισ προτάςεισ, τισ καταγγελίεσ και τα παράπονα του. Σα 

SocialMedia επζκτειναν τον κόςμο του καταναλωτι, του άνοιξαν τον δρόμο να 

εκφράςει τισ απόψεισ του ςχετικά με ζνα προϊόν, ςε απευκείασ ςφνδεςθ, μζςω ενόσ 

ευρζωσ αποδεκτοφ άτυπου θλεκτρονικοφ καναλιοφ. Οι απόψεισ που εκφράηονται 

ζχουν κυρίωσ τθν μορφι likes και retweets. Οι εταιρείεσ δίνουν 

μεγαλφτερθπροςοχι ςτισ αντιδράςεισ των πελατϊν μζςω των SocialMedia, κακϊσ 

τα τελευταία επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των 

πελατϊν. φμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ τθσ Eurostat για το 2012 to 80% των 

Ευρωπαίων χρθςτϊν ψάχνουν για πλθροφορίεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτα 

SocialMedia πριν πραγματοποιιςουν μια αγορά. Ομοίωσ παγκόςμια ζρευνα τθσ 

Deiworldwild (2008) που διεξιχκθ ςε δείγμα 500 ατόμων κατζδειξε πωσ 7 ςτουσ 10 

καταναλωτζσ επιςκζπτονται τα SocialMedia για ςυλλογι πλθροφοριϊν πριν 

προβοφν ςε μια αγορά, ενϊ το υψθλό 49% απάντθςε πωσ θ αγοραςτικι τουσ 

απόφαςθ ςτθρίχκθκε αποκλειςτικά ςτισ πλθροφορίεσ που ςυνζλεξε από εκεί. Σο 

67% ζδειξε πρόκυμο να μοιραςτεί τισ πλθροφορίεσ που ςυνζλεξε μζςα ςτα 

SocialMedia, το 63% ζδειξε πρόκυμο να εκφράςει τθν γνϊμθ του ςτα SocialMedia , 

ενϊ τζλοσ το 61% ζδειξε να εμπιςτεφεται τισ πλθροφορίεσ αυτζσ περιςςότερο από 

τισ διαφθμίςεισ.  

Παρόμοια ςφμφωνα με τθν ζρευνα SocialCommerceStudy53 για το 2011 με 

τίτλο «WhatInfluencesBuyingDecisionsinSocialMedia?», θ χριςθ των SocialMedia 

για λόγουσ που αφοροφν τθν κατανάλωςθ, από τουσ Αμερικανοφσ καταναλωτζσ 

είναι τεράςτια. Αποδείχκθκε πωσ :  
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Σο 58% των online καταναλωτϊν ζχουν «ακολουκιςει», ζναν λιανοπωλθτι 

μζςω του Facebook, του Twitter ι του επίςθμου blog του. χεδόν οι μιςοί (49%) των 

ερωτθκζντων ιταν πρόκυμοι για τθν διατιρθςθ μιασ καρτζλασ για ενθμερϊςεισ 

προϊόντων μζςω των SocialMedia. Πάνω από το 1/3 των ερωτθκζντων ακολουκοφν 

online εμπόρουσ λιανικισ πϊλθςθσ για πλθροφορίεσ ςχετικά με διαγωνιςμοφσ και 

εκδθλϊςεισ αγοράσ.Σο 35% των αγοραςτϊν είναι πικανό να αγοράςουν απευκείασ 

από το Facebook, ενϊ το 32% είναι πρόκυμοι να κάνουν μια άμεςθ αγορά μζςω του 

Twitter. Μια άλλθ πρόςφατθ μελζτθ που διεξιχκθ από τισ εταιρίεσ ερευνϊν αγοράσ 

ChadwickMartinBailey και iModerate, με ςυμμετζχοντεσ πάνω από 1500 

καταναλωτζσ , διαπίςτωςε ότι το 60% των οπαδϊν του Facebook και το 79% των 

οπαδϊν του Twitter είναι πιο πικανό να ςυςτιςουν τισ εν λόγω μάρκεσ με τισ 

οποίεσ είναι «δεςμευμζνοι». Επίςθσ ζνα εντυπωςιακό 51% των οπαδϊν του 

Facebook και το 67% του Twitter είναι πιο πικανό να αγοράςουν τα brands που 

ακολουκοφν ι είναι οπαδοί τουσ. 

φμφωνα με τα τελευταία ςτατιςτικά ςτοιχεία το 61% των χρθςτϊν του 

διαδικτφου παγκοςμίωσ χρθςιμοποιοφν τα SocialMedia ςυμβουλευτικά πριν 

προβοφν ςε μια αγορά. Σο 36% των χρθςτϊν των SocialMedia πόςταραν 

περιεχόμενο ςχετικό με ζνα brand , το 50% ακολοφκθςαν ζνα brand ενϊ 2 ςτουσ 3 

απάντθςαν πωσ το Twitter επθρεάηει ςφόδρα τθν καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά, 

ενϊ το 80% των χρθςτϊν προτιμά να «αρραβωνιάηεται» με brands μζςω Facebook 

(socialskinny, 2013). Αξιοςθμείωτο είναι και το γεγονόσ ότι το 93% των χρθςτϊν των 

SocialMedia κεωροφν απαραίτθτθ τθν παρουςία των επιχειριςεων ςε αυτά, διότι 

ζτςι τισ εμπιςτεφονται περιςςότερο. Σζλοσ ςφμφωνα με ζρευνα τθσ Cha (2009) όςο 

περιςςότερα likes /reviews ζχει ζνα προϊόν ι μια επιχείρθςθ τόςο πιο πικανό είναι 

να επθρεαςτεί κετικά θ πρόκεςθ για αγορά κάποιου καταναλωτι. 
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3.8 Πώσ επιδρούν τα SocialMedia ςτην καταναλωτικό ςυμπεριφορϊ 

και ςτην πρόθεςη για αγορϊ; 

 

Σα SocialMedia «ζλιωςαν» τα εμπόδια ςτθν ροι των πλθροφοριϊν μεταξφ 

των ανκρϊπων (MehmoodRehmani ,2011) ενϊ παράλλθλα λειτοφργθςαν ςαν 

αρωγοί των καταναλωτϊν για τθν λιψθ μιασ αγοραςτικισ απόφαςθσ (SampadSwain 

2009)55. Σελικά όμωσ τα SocialMedia επθρεάηουν τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά 

των χρθςτϊν τουσ; Αυτό το ερευνθτικό πεδίο επειδι βρίςκεται ςε υβριδικό ςτάδιο 

δεν ζχει ακόμα εξεταςτεί ενδελεχϊσ. Ωςτόςο κάποιεσ πρϊτεσ ζρευνεσ απαντοφν 

κετικά ςτο ερϊτθμα. φμφωνα με τον DanShaver (2007) οι καταναλωτζσ πράγματι 

επθρεάηονται από τα SocialMedia. Ο RajeevKumar (2008) ςτθν ζρευνα του μάλιςτα 

υπογράμμιςε πωσ τα SocialMedia ζδωςαν τθν δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ να 

ςχθματίςουν ιςχυρότερεσ απόψεισ για ζνα ςυγκεκριμζνο προιον ι brand και να τισ 

εκφράςουν ελεφκερα.  

φμφωνα με ζρευνα του Drell (2011) για το αν θ καταναλωτικι 

ςυμπεριφορά των χρθςτϊν επθρεάηεται από τα SocialMedia, το 31% των 

αγοραςτϊν φάνθκε ότι επθρεάηεται ςτθν απόφαςθ αγοράσ ενόσ προϊόντοσ από το 

κοινωνικό δίκτυο ςτο οποίο είναι μζλοσ ενϊ αντίκετα το 26% φάνθκε ανεπθρζαςτο. 

Θ ζρευνα τθσ Greenleigh (2012)56 εξζταςε τον βακμό επιρροισ των SocialMedia 

ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά των millenials. Ωσ millenials ορίηονται οι 

καταναλωτζσ θλικιακισ κλίμακασ από τθν μζςθ τθσ εφθβείασ ζωσ τα 30. φμφωνα 

με τθν Greenleigh, οι millennials "είναι υπερ-κοινωνικοί, ςυνεχϊσ ςυνδεδεμζνοι με 

τα κοινωνικά δρϊμενα και ατζλειωτα περίεργοι για το τι κάνουν οι άλλοι, με ποιο 

τρόπο, τι αγοράηουν, ενϊ παράλλθλα απολαμβάνουν τθν παρζα τελείωσ αγνϊςτων 

ατόμων μζςα ςτα SocialMedia. Θ Greenleigh διαπίςτωςε ότι οι millennials ςε 

ποςοςτό 51% εμπιςτεφονται αγνϊςτουσ κατά τθν αγορά προϊόντων, πάνω από τθν 

οικογζνεια και τουσ φίλουσ . Οι millennials είναι πιο πικανό να ηθτιςουν ςυμβουλζσ 

από online κοινότθτεσ για τισ αγορζσ που αφοροφν θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, 
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αυτοκίνθτα και ξενοδοχεία. Μάλιςτα, το 84% των millennials ςτρζφονται ςε online 

κοινότθτεσ πριν από τθν αγορά ενόσ ςτοιχείου.  

Παρόμοιααποτελζςματαςχετικάμετθνεπίδραςθτωνςελίδωνκοινωνικισδικτφ

ωςθσςυγκεκριμζναπαρουςίαςανοι Shin & al (2011) ςτοάρκροτουσ «The effect of 

the online social network structure characteristics on network involvement and 

consumer purchasing intention: focus on Korean social promotion site». υμπζραναν 

πωσ θ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςε ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ αυξάνει τθν 

πρόκεςθ των καταναλωτϊν για θλεκτρονικζσ αγορζσ.  

Οι Cheung&al(2009) επίςθσ, απζδειξαν πωσ το κετικό eWOM με τθ μορφι 

των online ςχολίων και κριτικϊν από τουσ καταναλωτζσ επθρεάηει ςθμαντικά τθν 

εμπιςτοςφνθ και τισ πεποικιςεισ τουσ, τθν ςυναιςκθματικι τουσ εμπιςτοςφνθ 

κακϊσ και τθν αγοραςτικι τουσ απόφαςθ κυρίωσ για θλεκτρονικζσ αγορζσ. Θ Hira 

(2012) ερεφνθςε τον αντίκτυπο των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθν αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν και ςτθ δζςμευςθ με τθν μάρκα. Βρζκθκε ότι τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τελικά ζχουν μια ιςχυρι επίδραςθ ςτθν αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν αλλά και ςτθ δζςμευςθ τουσ με το brand.  

τον αντίποδα, οι Durukanetal (2012) ςτο άρκρο τουσ 

«AnInvestigationofCustomerBehaviorsinSocialMedia», εξζταςαν τθν επίδραςθ των 

SocialMedia ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά 416 ςυμμετεχόντων οι οποίοι 

φοιτοφςαν ςε Πανεπιςτιμιο τθσ Σουρκίασ. Σα ευριματα τθσ μελζτθσ, θ οποία 

διεξιχκθ για να φωτίςει τθν φφςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςυνοψίηουν τισ ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με τθν 

κατανάλωςθ ςτα SocialMedia με τρεισ κφριουσ τίτλουσ. Αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ 

είναι "να επθρεάςουν τθν κατανάλωςθ", "καταναλωτικζσ ςυμπεριφορζσ που 

επθρεάηονται από άλλουσ και" χριςθ των SocialMedia ωσ επικοινωνιακό εργαλείο 

για να πάρουν αγοραςτικζσ αποφάςεισ ι για να επικοινωνιςουν με επιχειριςεισ. Θ 

ςυχνότθτα αυτϊν των ςυμπεριφορϊν κακορίςτθκε περιςςότερο από ότι "ςπάνια", 

πράγμα που ςθμαίνει ότι τα SocialMedia χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατανάλωςθ για 

δευτερεφοντεσ ςκοποφσ.  
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Σα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ αποτελοφν τουσ 

δυο ακρογωνιαίουσ λίκουσ τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν που κα βοθκιςουν τουσ 

καταναλωτζσ να πάρουν μια απόφαςθ αγοράσ. Ωςτόςο με τθν εμφάνιςθ των 

SocialMedia αυτό άλλαξε. φμφωνα με τουσ DeValcketal. (2009) τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ είναι αυτά που επθρεάηουν τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά, ενϊ 

παράλλθλα αντικακιςτοφν ςταδιακά τισ ομάδεσ αναφοράσ και τισ άλλεσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ. Θ δυναμικι που αςκοφν τα SocialMedia πάνω ςτισ αγορζσ είναι 

τεράςτια και ςφμφωνα με τθν Booz&Company (2011) μζχρι το 2015 θ αξία των 

αγακϊν που πωλοφνται μζςω αυτϊν κα ξεπεράςει τα 30 διςεκατομμφρια δολάρια. 

Σο γεγονόσ ότι θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά μασ επθρεάηεται από τα 

SocialMediaδεν κα πρζπει να μασ παραξενεφει. Οι αγοραςτικζσ αποφάςεισ κίγονταν 

πάντα από τθν κοινωνικι επιρροι. Απλά τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ μετζφεραν 

αυτι τθν κοινωνικι επιρροι online. 
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3.9 Ο κοινωνικόσ καταναλωτόσ (TheSocialconsumer) 

 

Σα SocialMedia ζχουν δθμιουργιςει ζναν νζο κόςμο ςυνεργαςίασ και 

επικοινωνίασ κακϊσ άλλαξαν και τον τρόπο που οι καταναλωτζσ παίρνουν τισ 

αγοραςτικζσ τουσ αποφάςεισ. φμφωνα με τον Alidina (2011)57 τα SocialMedia 

οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία μιασ νζασ γενιάσ πελατϊν, των Κοινωνικϊν πελατϊν 

(Socialconsumers).  

Αυτι τθν ςτιγμι ςτθν αγορά υπάρχουν 3 είδθ καταναλωτϊν: 

1) Ο παραδοςιακόσ καταναλωτήσ ( Thetraditionalconsumer).  

Οι παραδοςιακοί καταναλωτζσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ για αγορζσ offline. 

Μποροφν να περιθγθκοφν μζςα από τισ μικρζσ αγγελίεσ εφθμερίδων ι να κάνουν 

ζρευνα ςτισ κίτρινεσ ςελίδεσ για να εντοπίςουν ό,τι χρειάηονται. ε γενικζσ γραμμζσ 

οι παραδοςιακοί καταναλωτζσ αποτελοφν τθν παλαιότερθ γενιά καταναλωτϊν ςε 

ςχζςθ με τισ γενιζσ που ακολουκοφν και είναι αργά για αυτοφσ να υιοκετιςουν τισ 

νζεσ τεχνολογίεσ.  

Ωσ επί τω πλείςτων οι παραδοςιακοί καταναλωτζσ λαμβάνουν αγοραςτικζσ 

αποφάςεισ βαςιςμζνοι ςτισ διαφθμίςεισ ςτα παραδοςιακά μζςα μαηικισ 

επικοινωνίασ όπωσ τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, ενϊ ακόμα βαςίηονται ςτο 

παραδοςιακό word-of-mouth από ζμπιςτουσ φίλουσ. Ο μζςοσ παραδοςιακόσ 

καταναλωτισ είναι ςυνικωσ μζλοσ offline κοινωνικϊν δικτφων, οπότε δεν υπάρχει 

ςθμαντικό κίνθτρο ι άςκθςθ πίεςθσ να αλλάξει τισ καταναλωτικζσ του ςυνικειεσ, 

φαινόμενο που παρατθρείται ςτισ online επαφζσ και δίκτυα.  
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2) Ο on line καταναλωτήσ (The online consumer).  

Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ καταναλωτι προβαίνει ςε αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

για αγορζσ ςτο διαδίκτυο. Μπορεί να εκτελζςει μια αναηιτθςθ μζςω Google, να 

διαβάςει κριτικζσ και ςχόλια ςε δικτυακοφσ τόπουσ αγορϊν ι να περιθγθκεί ςε ζνα 

φόρουμ πριν τθν λιψθ μιασ αγοραςτικισ απόφαςθσ.  

Οι καταναλωτζσ αυτοί δεν εμπιςτεφονται τισ διαφθμίςεισ και τα μθνφματα 

μάρκετινγκ όςο οι παραδοςιακοί καταναλωτζσ. Δίνουν μεγαλφτερθ αξία ςτισ 

απόψεισ και ςτα ςχόλια των αμερόλθπτων τρίτων. Οι πλθροφορίεσ που 

καταναλϊνουν ςε απευκείασ ςφνδεςθ αποτελοφν τθν βάςθ για τθν ςτάςθ τουσ 

απζναντι ςε ζνα εμπορικό ςιμα.  

Οι online καταναλωτζσ κατευκφνονται ςτο διαδίκτυο για να ανακαλφψουν, 

να ερευνιςουν, να μάκουν, να ςυγκρίνουν και να αγοράςουν τα προϊόντα ι τισ 

υπθρεςίεσ που τουσ ενδιαφζρουν. Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να ςτοχευκοφν αυτοί 

οι καταναλωτζσ ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου δζςμευςθσ των πελατϊν. Αυτό 

επιτυγχάνεται καλφτερα μζςω μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ ςε 

απευκείασ ςφνδεςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων, όπωσ θ 

βελτιςτοποίθςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ (SEO), πλθρωμζνθ διαφιμιςθ και το email 

μάρκετινγκ .  

 

3) Ο κοινωνικόσ καταναλωτήσ (Thesocialconsumer)  

Οι κοινωνικοί καταναλωτζσ αξιοποιοφν τθν ςοφία των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ για τθν λιψθ μιασ αγοραςτικισ απόφαςθσ. Αντί να χρθςιμοποιιςουν το 

Google για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν προτιμοφν να εμπιςτεφονται τισ κριτικζσ και 

τισ ςυςτάςεισ των ανκρϊπων που ανικουν ςτο online κοινωνικό τουσ δίκτυο. Οι 

κοινωνικοί καταναλωτζσ μακαίνουν για νζα προϊόντα μζςα από τα SocialMedia, 

προτιμοφν να αλλθλεπιδροφν με ζνα brand από το να αρκοφνται ςε μια διαφιμιςθ 

και επικυμοφν από το brand να τουσ λαμβάνει υπόψθ και να αντιδρά άμεςα ςτισ 

απαιτιςεισ του .  
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Οι κοινωνικοί καταναλωτζσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον κακοριςμό 

τθσ αντίλθψθσ των εμπορικϊν ςθμάτων μζςα ςτα SocialMedia. Μζςα ςτα τελευταία 

καταγράφουν εμπειρίεσ και τισ μοιράηονται με τουσ ανκρϊπουσ που ανικουν ςτο 

δίκτυό τουσ. Πραγματοποιοφν check-in ςε τοποκεςίεσ, μοιράηονται βίντεο και 

κάνουν ςυςτάςεισ για τουσ άλλουσ ςε πραγματικό χρόνο. Παρατθρείται μεγάλθ 

«ςυναδελφικότθτα» μεταξφ των κοινωνικϊν καταναλωτϊν ςτθν αποςτολι τουσ να 

κακορίςουν, να τεκμθριϊςουν και να δθμιουργιςουν ζναν καλφτερο κόςμο για 

τουσ άλλουσ. τθν πραγματικότθτα, οι περιςςότεροι άνκρωποι είναι ζνα μίγμα των 

τριϊν τφπων των καταναλωτϊν. Είναι ζνα ςυνονκφλευμα κυρίωσ των online 

καταναλωτϊν και των κοινωνικϊν καταναλωτϊν , με ζνα μικρό κομμάτι από τουσ 

παραδοςιακοφσ καταναλωτζσ. 

 

 

Εικόνα 9: Ο κοινωνικόσ καταναλωτήσ το 2012, Πηγή:http://www.cukerinteractive.com/blog/2011/10/26/social-consumer 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

4.1 Ειςαγωγό 

Για να εξυπθρετθκεί ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ και να απαντθκοφν τα 

ερευνθτικά ερωτιματα ςχεδιάςτθκε ζνα εννοιολογικό πλαίςιο και αναπτφχκθκε ζνα 

θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο για τθν ςυλλογι των απαιτοφμενων ςτοιχείων. το 

παρόν κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. Παρουςιάηεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ, θ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ του ερωτθματολογίου, θ δομι του, θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ, το 

δείγμα κακϊσ και οι τεχνικζσ ανάλυςθσ των δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκαν. 

 

4.2 χεδιαςμόσ τησ ϋρευνασ 
 

τθν παροφςα ζρευνα επιλζχκθκε θ μζκοδοσ ςυλλογισ πρωτογενϊν 

ςτοιχείων, θ οποία είναι γνωςτι ωσ ποςοτικι μζκοδοσ και βαςίηεται ςε 

δειγματολθπτικι ζρευνα με τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο, κακϊσ και θ μζκοδοσ 

ςυλλογισ δευτερογενϊν ςτοιχείων μζςα από τθν αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ 

βιβλιογραφίασ. το ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί πωσ υπιρξε μεγάλθ δυςκολία 

ςτθν ανεφρεςθ βιβλιογραφίασ που αφοροφςε τον ςυνδυαςμό των SocialMedia και 

τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, δεδομζνθσ τθσ νθπιακισ θλικίασ που διανφει θ 

ζρευνα ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο. Ενϊ αντίκετα θ πλθκϊρα ερευνϊν και εμπειρικϊν 

μελετϊν που υπάρχει αυτι τθν ςτιγμι διακζςιμθ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία για τισ 

βαςικζσ ζννοιεσ των SocialMedia μασ ανάγκαςε να κζςουμε αυςτθρά κριτιρια για 

το ποιεσ μελζτεσ κα αναλυκοφν και κα ςυμπεριλθφκοφν τελικά ςτθν εργαςία μασ.  

Θ αναηιτθςθ των άρκρων ζγινε θλεκτρονικά ςτο διαδίκτυο, με βάςθ λζξεισ 

κλειδιά όπωσ Social Media, consumer behavior κλπ. Οι πθγζσ ωσ επί τω πλείςτων 

ιταν επιςτθμονικά άρκρα και μελζτεσ μζςα από περιοδικά και ςυνζδρια, ζρευνεσ 

αγοράσ και δθμοςιεφςεισ ςτο διαδίκτυο. Για τθν ανεφρεςθ των πθγϊν 

χρθςιμοποιικθκαν μθχανζσ αναηιτθςθσ, όπωσ το ScholarGoogle και το Google, το 

Sciencedirect, το Emerald και θ δωρεάν πρόςβαςθ ςε αυτζσ ζγινε μζςω χριςθσ VPN 

του ΑΣΕΛ Κεςςαλονίκθσ.  
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Σο ερωτθματολόγιο αποτζλεςε το κφριο εργαλείο για τθν ςυλλογι των 

πρωτογενϊν ςτοιχείων ςτθν παροφςα ζρευνα. Σο γεγονόσ ότι θ ζνταςθ τθσ χριςθσ 

του ερωτθματολογίου ωσ μεκόδου ςυλλογισ πρωτογενϊν ςτοιχείων ςε παρόμοιεσ 

ζρευνεσ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία ιταν μεγάλθ ςυντζλεςε κακοριςτικά ςτθν 

απόφαςθ να ακολουκθκεί θ ίδια μζκοδοσ και ςτθν παροφςα ζρευνα. Επιπλζον τα 

πλεονεκτιματα που προςφζρει θ χριςθ του ωσ μζςο ςυλλογισ δεδομζνων 

ςυνεπικοφρθςαν ςε αυτι τθν απόφαςθ. φμφωνα με τον Καραγεϊργο (2002) τα 

πλεονεκτιματα που απορρζουν από τθν χριςθ του ερωτθματολογίου ςε μια 

ζρευνα είναι τα ακόλουκα:  

 Σο ερωτθματολόγιο αποτελεί τον φκθνότερο τρόπο ςυλλογισ δεδομζνων, 

 Σα υποκείμενα που απαντοφν ςτο ερωτθματολόγιο ζχουν το ίδιο πλαίςιο 

αναφοράσ,  

 Θ ανωνυμία δίνει τθν ευχζρεια ςτουσ ερωτϊμενουσ να δϊςουν ειλικρινείσ 

απαντιςεισ.  

 

φμφωνα με τον Καραγεϊργο (2002, ςελίδα 132 ) «το ερωτθματολόγιο 

αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων και 

χρθςιμοποιείται κατά κόρον ςτθν εκπαιδευτικι και κοινωνικι ζρευνα. Είναι μια 

ςειρά από ερωτιςεισ που αναφζρονται ςε ζνα κζμα που κζλουμε να μελετιςουμε, 

ςτισ οποίεσ καλοφνται να απαντιςουν τα άτομα του πλθκυςμοφ ι του δείγματοσ 

τθσ ζρευνασ. Οι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα δίνονται πάντοτε γραπτϊσ. Με λίγα 

λόγια το ερωτθματολόγιο είναι ζνασ τρόποσ γραπτισ επικοινωνίασ μεταξφ του 

ερευνθτι και του ερωτϊμενου.  

Θ ςπουδαιότθτα του ερωτθματολογίου εξαρτάται κυρίωσ από τον ςυντάκτθ 

αλλά και από τουσ ερωτϊμενουσ που καλοφνται να το απαντιςουν. Θ απλι, ςαφισ 

και κατανοθτι διατφπωςθ των ερωτθμάτων είναι το πρϊτο και πιο ουςιαςτικό 

βιμα για τθν επιτυχία τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Ζνα δεφτερο βιμα είναι θ ζκταςθ και θ 

ςυνολικι παρουςίαςθ του ερωτθματολογίου. Κα πρζπει το ερωτθματολόγιο να 

είναι ςφντομο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςυνεργαςία με τουσ ερωτϊμενουσ. Σο 
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άτομο που παίρνει ζνα ερωτθματολόγιο καλείται να απαντιςει μόνο του ςε όλεσ τισ 

ερωτιςεισ με ειλικρίνεια και ακρίβεια και να το επιςτρζψει ςτον ερευνθτι. Αυτζ οι 

απαντιςεισ- πλθροφορίεσ είναι τα δεδομζνα τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα 

χρθςιμοποιθκοφν για ανάλυςθ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Οι απαντιςεισ που 

παίρνουμε από ζνα ερωτθματολόγιο μπορεί να είναι: γνϊςεισ και πλθροφορίεσ 

(δθλαδι τι γνωρίηει ο ερωτϊμενοσ), αξίασ και προτιμιςεισ (δθλαδι τι αρζςει και τι 

όχι ςτον ερωτϊμενο) και ςτάςεισ και πεποικιςεισ (δθλαδι τι πιςτεφει ο 

ερωτϊμενοσ). Όλα τα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν κλειδιά για τθν επιτυχία ενόσ 

ερωτθματολογίου. 

 

 

 

4.3 Περιγραφό του ερωτηματολόγιου τησ ϋρευνασ 
 

Θ κατάρτιςθ του ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα 

ζρευνα επθρεάςτθκε από τθν Διεκνι βιβλιογραφία και βαςίςτθκε κατά κφριο λόγο 

ςε 2 ςχετικζσ με το εξεταηόμενο κζμα ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί κατά το 

παρελκόν ςτο εξωτερικό. Πιο ςυγκεκριμζνα το ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ 

ακολουκεί το πρότυπο των ερευνϊν “How consumers use social networks”, 

Charlene Li (2007) και “Shopping on social networking web sites: attitudes toward 

real versus virtual items”, Cha (2009). υμπλθρωματικά το ερωτθματολόγιο 

εμπνεφςτθκε από μια πλθκϊρα ςχετικϊν, με το κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ, 

ερευνϊν αγοράσ που εντοπίηονται ςτθν διεκνι βιβλιογραφία. Επιπλζον 

παρατθρικθκε και ο χρόνοσ διάρκειασ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου ϊςτε 

να μθν ξεπερνά τα 10 λεπτά και κουράςει τουσ ερωτϊμενουσ. Αμζςωσ μετά θ 

μορφι του ερωτθματολογίου τελειοποιικθκε, ςυντάχκθκε θ ςυνοδευτικι επιςτολι 

που περιζγραφε τον ςκοπό τθσ ζρευνασ και διακινικθκε ςτο δείγμα θλεκτρονικά 

μζςω του Gmail. Σο ερωτθματολόγιο ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ διακινικθκε και ςε 

ζντυπθ μορφι.  
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Σο τελικό ερωτθματολόγιο δομθμζνο ςε 3 ενότθτεσ περιλάμβανε 26 

ερωτιςεισ, οι οποίεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα υποερωτιματα προςζγγιςαν ςυνολικά 

τισ 100. τα πλαίςια τθσ ζρευνάσ μασ, εφαρμόηοντασ τεχνικζσ αντιςτροφισ, 

απαλοιφισ και παραγοντικισ ανάλυςθσ, οι αρχικζσ μεταβλθτζσ μασ διορκϊκθκαν 

και ομαδοποιικθκαν, δθμιουργϊντασ νζεσ μεταβλθτζσ, μικρότερεσ ςε αρικμό, οι 

οποίεσ αποτελοφν τθ βάςθ τθσ ζρευνάσ μασ. τθν πρϊτθ ενότθτα του 

ερωτθματολογίου εξετάηονται μεταβλθτζσ που αφοροφν γενικζσ πλθροφορίεσ για 

τθν χριςθ του διαδικτφου κακϊσ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Παραδείγματοσ χάριν οι ερωτϊμενοι κλικθκαν να απαντιςουν πόςεσ ϊρεσ είναι 

ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο, αν διακζτουν προφίλ ςε κάποια ςελίδα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, ποια ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ χρθςιμοποιοφν εντατικά ι για 

ποιουσ λόγουσ χρθςιμοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 Θ δεφτερθ ενότθτα εξζταςε μεταβλθτζσ που βοικθςαν ςτθν διερεφνθςθ τθσ 

ςχζςθσ των νζων μζςων θλεκτρονικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ και τθσ καταναλωτικισ 

ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν τουσ. Ερωτιςεισ όπωσ, πόςο ςυχνά κάνετε αγορζσ 

μζςω διαδικτφου, μοιράηεςτε τθν αγοραςτικι ςασ εμπειρία ςε ζνα προφίλ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, κεωρείται πωσ θ καταναλωτικι ςασ ςυμπεριφορά 

επθρεάηεται εν γζνει από τα SocialMedia περιλαμβάνονταν ςτθν ενότθτα αυτι. το 

τρίτο και τελευταίο μζροσ του ερωτθματολογίου εξετάηονται οι μεταβλθτζσ που  

αφοροφν τα δθμογραφικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα. Σζτοιεσ 

μεταβλθτζσ είναι το φφλλο, θ θλικία, θ μόνιμθ κατοικία κ.τ.λ. Να ςθμειωκεί ςε αυτό 

το ςθμείο πωσ όςοι εκ των ςυμμετεχόντων διλωςαν πωσ δεν χρθςιμοποιοφν τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν τρίτθ ενότθτα 

του ερωτθματολογίου με τα δθμογραφικά ςτοιχεία.  

Σο ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο περιλάμβανε ωσ επί τω πλείςτων 

κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ. Κλειςτοφ τφπου ορίηονται οι ερωτιςεισ οι οποίεσ 

ςυνοδεφονται από μια ςειρά προτεινόμενων ςτον ερωτϊμενο απαντιςεων από τισ 

οποίεσ καλείται να επιλζξει τθν μια. το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο 

ςυναντϊνται κλειςτζσ ερωτιςεισ τφπου «ναι-όχι» και τφπου επιλογισ. τισ 

περιςςότερεσ ερωτιςεισ επιλογισ χρθςιμοποιικθκε θ κλίμακα Likert με 5 
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διαβακμίςεισ, όπου θ επιλογι 1ςθμαίνει κατά περίπτωςθ κακόλου ι διαφωνϊ 

πλιρωσ και θ επιλογι 5 ςθμαίνει πολφ μεγάλο βακμό ι ςυμφωνϊ πλιρωσ. Σο 

ερωτθματολόγιο παρατίκεται ςτο παράρτθμα του παρόντοσ ςυγγράμματοσ. 

 

4.4 Δειγματοληψύα 
 

φμφωνα με τον Καραγεϊργο (2002) θ ςτατιςτικι ζρευνα που γίνεται ςτθ βάςθ 

δειγμάτων ονομάηεται δειγματολθπτικι ζρευνα ι επιςκόπθςθ. τισ 

δειγματολθπτικζσ ζρευνεσ είναι ςθμαντικό να οριςτεί με ςαφινεια ποια μζλθ 

απαρτίηουν τον πλθκυςμό διότι ζτςι κακορίηονται; Α) πλιρωσ τα υποκείμενα από τα 

οποία κα λθφκεί το δείγμα και β) τα υποκείμενα ςτα οποία είναι δυνατό να 

γενικευκοφν τα όποια ςυμπεράςματα προκφπτουν από τθν μελζτθ των 

χαρακτθριςτικϊν των ατόμων του δείγματοσ. Ο αρικμόσ των ατόμων που 

απαρτίηουν τον πλθκυςμό λζγεται μζγεκοσ του πλθκυςμοφ και κα πρζπει να είναι 

πεπεραςμζνοσ δθλαδι να αποτελείται από ζναν ςυγκεκριμζνο ι ςτακερό αρικμό 

ςτοιχείων.  

Ο πλθκυςμόσ ορίηεται από 4 παραμζτρουσ που ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα είναι οι 

κάτωκι:  

Μονάδα δειγματοληψίασ: Χριςτεσ διαδικτφου, με ζμφαςθ ςτουσ χριςτεσ των 

SocialMedia, θλικίασ 18 ζωσ 51+  

Τόποσ διεξαγωγήσ τησ ζρευνασ: διαδίκτυο, GoogleDocs, email 

Έκταςη: Πανελλαδικά 

Χρόνοσ: 1-07-2017 ζωσ 1-09-2017 

Θ διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ περιλαμβάνει 5 ςτάδια. Αρχικά κα πρζπει να 

επιλεχκεί το ερευνθτικό κζμα για το οποίο επικυμοφμε να διεξάγουμε 

ςυμπεράςματα. Αμζςωσ μετά πρζπει να κακοριςτεί ποια άτομα κα αποτελζςουν το 

δείγμα. τθ ςυνζχεια ακολουκεί θ επιλογι μεκόδου που κα χρθςιμοποιθκεί για να 
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επιλεγεί το δείγμα. το επόμενο ςτάδιο πρζπει να οριςτεί το μζγεκοσ του δείγματοσ 

και τζλοσ γίνεται θ ςυλλογι των ςτοιχείων από τουσ ερωτϊμενουσ.  

Οι μζκοδοι δειγματολθψίασ χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: τα δείγματα 

πικανότθτασ και τα δείγματα μθ πικανότθτασ. Θ διαφορά τουσ ζγκειται ςτο γεγονόσ 

ότι ςτθν πρϊτθ κατθγορία κάκε ςτοιχείο του πλθκυςμοφ ζχει ίςθ πικανότθτα να 

περιλθφκεί ςτο δείγμα ενϊ ςτθν δεφτερθ δεν μπορεί να υπολογιςτεί θ πικανότθτα 

που ζχει κάκε ςτοιχείο να περιλθφκεί ςτο δείγμα.  

Ο τρόποσ που ςτθν παροφςα ζρευνα ζγινε επιλογι του δείγματοσ κατατάςςει τθν 

μζκοδο δειγματολθψίασ ςε υποκειμενικό μθ πικανοτικό δείγμα και ςυγκεκριμζνα 

ςε ςυμβατικά δείγματα δθλαδι ςε δείγματα όπου θ επιλογι τουσ ζγινε με βάςθ τθν 

ευκολία.  

Σο μζγεκοσ του δείγματοσ τθσ ζρευνασ ανιλκε ςτα 50 άτομα- χριςτεσ, που ςτθν 

ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία αποτελοφν κατοίκουσ τθσ Ελλάδασ. Tο 

ερωτθματολόγιο πιρε μορφι θλεκτρονικισ φόρμασ, θ οποία παρζχεται δωρεάν 

από τθν εφαρμογι GoogleDocs του Google και διανεμικθκε θλεκτρονικά μζςω 

mail. 
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4.5 Ανϊλυςη των δεδομϋνων 
 

Μετά τθν ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων με τθ χριςθ των ερωτθματολογίων, 

γίνεται θ ανάλυςθ τουσ. Κα πρζπει πρϊτα τα ερωτθματολόγια, να τεκοφν υπό 

αποδελτίωςθ και επεξεργαςία, με τθν βοικεια διαφόρων τεχνικϊν και μεκόδων. 

τθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα κωδικοποιικθκαν τα αποτελζςματα και ειςιχκθκαν ςτο 

φφλλο εργαςίασ του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS, το οποίο είναι ζνα ιςχυρό 

ςτατιςτικό πρόγραμμα (Landau&Everitt, 2003).Αμζςωσ μετά χρθςιμοποιικθκαν 

κλαςςικζσ ςτατιςτικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ που παρζχει το πρόγραμμα.  

Πιο ςυγκεκριμζνα αρχικά εξετάςτθκε θ αξιοπιςτία και θ κανονικότθτα των 

κλιμάκων μζτρθςθσ και των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν ενϊ αμζςωσ μετά 

πραγματοποιικθκε ανάλυςθ των μεταβλθτϊν για κάκε μια ξεχωριςτά (πίνακεσ 

μονισ ειςόδου),Crosstabs (πίνακεσ διπλισ ειςόδου) και Chi-Squadtest και τζλοσ θ 

ερμθνεία τουσ.  

Επιπρόςκετα με τθν βοικεια των λογιςτικϊν φφλλων EXCEL 

καταςκευάςτθκαν όλοι οι πίνακεσ και οι διαγραμματικζσ απεικονίςεισ. Σο εργαλείο 

αυτό μασ επζτρεψε να εξετάςουμε τθν αξιοπιςτία και τθν κανονικότθτα των 

κλιμάκων μζτρθςθσ προςαρμοςτεί. 
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ΚΕΥAΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΠΙΝΑΚΕ ΜΟΝΗ ΕΙΟΔΟΤ 
 

Σα δθμογραφικά ςτοιχεία μελετϊνται ζτςι ϊςτε να ςκιαγραφθκεί το προφίλ 

των χρθςτϊν των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και περιλαμβάνουν το φφλο, τθν 

θλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τθν μόνιμθ κατοικία, τθν επαγγελματικά κατάςταςθ 

και το μθνιαίο οικογενειακό ειςόδθμα. 

 

 

5.1 Υύλο 

 τθν ζρευνά μασ ςυμμετείχαν ςυνολικά 50 άτομα εκ των οποίων οι 38 ιταν άντρεσ 

και οι 12 γυναίκεσ. Οι γυναίκεσ αποτελοφν το 24% του δείγματόσ μασ, ενϊ των 

αντρϊν το ποςοςτό ανζρχεται ςτο 76%. 

 

 

Φφλο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Άνδρασ 38 76,0 76,0 76,0 

Γυναίκα 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Σχήμα 5.1. Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το φφλο (φφλλο Excel) Q1 

 

5.2 Ηλικύα 
 

Όςων αφορά τθ μεταβλθτι τθσ θλικίασ το ποςοςτό που βρίςκεται ςτισ θλικίεσ 

μεταξφ 18-24 είναι το 60% (30), το 26% (13) είναι θλικίεσ ανάμεςα ςτα 24-30, ςτθν 

θλικία των 30-40 υπάρχει ζνα 10% (5) και τζλοσ οι θλικίεσ 40-50 και 50+ ζχουν 

αντίςτοιχα από 2% (1) θ κάκε μία.    

 

Ηλικία 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ  

18-24 30 60,0 60,0 60,0 

24-30 13 26,0 26,0 86,0 

30-40 5 10,0 10,0 96,0 

40-50 1 2,0 2,0 98,0 

50+ 1 2,0 2,0 100,0 

Φφλο
Άνδρασ

76
76%

Φφλο
Γυναίκα

24
24%

Φφλο

0
0%

Φφλο

Άνδρασ

Γυναίκα
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Total 50 100,0 100,0  

 

Πίνακασ 5.2. Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ την ηλικία Q2 

 

 

5.3. Φρηςιμοποιεύτε το διαδύκτυο; 
 

τθν ερϊτθςθ αν χρθςιμοποιείτε το διαδίκτυο θ απάντθςθ ςτο Ναι είναι 

100% (50)με παμψθφία. 

 

 

Χρθςιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Ναι 50 100,0 100,0 100,0 
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Πίνακασ 5.3. Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ την χρήςη του διαδικτφου Q3 

 

 

5.4 Πόςεσ ώρεσ την ημϋρα εύςτε ςυνδεδεμϋνοι ςτο διαδύκτυο; 
 

Οι ϊρεσ ςφνδεςθσ των ερωτθκζντων ανζρχονται ςε ποςοςτό 18% (9) για 

τουσ χριςτεσ που ςυνδζονται  1-2 ϊρεσ, 22% (11) είναι το ποςοςτό όςων 

ςυνδζονται 2-4 ϊρεσ και τζλοσ το 60% (30) των ςυνδεδεμζνων είναι online 4+ ϊρεσ. 

 

Ρόςεσ ϊρεσ τθν θμζρα είςτε ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο; 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

1-2 9 18,0 18,0 18,0 

2-4 11 22,0 22,0 40,0 

4+ 30 60,0 60,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Πίνακασ 5.4. Πίνακασ ςυχνοτήτων  ωσ προσ τισ ϊρεσ ςφνδεςησ ςτο διαδίκτυο Q4 

 

 

5.5 Παρακαλώ επιλϋξτε από πού ςυνδϋεςτε ςυνόθωσ ςτο διαδύκτυο 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 64% (32) απάντθςε από το ςπίτι, το 6% (3) 

απάντθςε από τον χϊρο εργαςίασ ,το 28% (14) απάντθςε από κινθτό 

τθλζφωνο και τζλοσ από wifispot είπε το 2% (1). 

 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

πίτι 32 64,0 64,0 64,0 

Εργαςία 3 6,0 6,0 70,0 

Κινθτό 

τθλζφωνο 

14 28,0 28,0 98,0 

wi-fi spot 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Πίνακασ 5.5. Πίνακασ τρόπου ςφνδεςησ ςτο διαδίκτυο Q5 

 

 

5.6 Ραρακαλϊ επιλζξτε ποιο μζςο χρθςιμοποιείτε ςυνικωσ για τθν περιιγθςι ςασ 

ςτο διαδίκτυο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

τακερό Τπολογιςτι 11 22,0 22,0 22,0 

Φορθτό υπολογιςτι 

(laptop) 

20 40,0 40,0 62,0 

Κινθτό τθλζφωνο 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Πίνακασ 5.6. Πίνακασ μζςου ςφνδεςησ ςτο διαδίκτυο Q6 

 

5.7 Οι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ το Facebook, Twitter είναι εικονικζσ 

κοινότθτεσ οι οποίεσ επιτρζπουν ςε ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο να 

επικοινωνοφν, να αλλθλοεπιδροφν μεταξφ τουσ και να ανταλλάςςουν απόψεισ. 

Εςείσ χρθςιμοποιείτε ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

 

Εςείσ χρθςιμοποιείτε ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

Θ απάντθςθ είναι Ναι 100% (50). 

 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Ναι 50 100,0 100,0 100,0 
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5.8 Ζχετε δθμιουργιςει κάποιο προφίλ ςε μια ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

Θ απάντθςθ είναι Ναι 100% (50). 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Ναι 50 100,0 100,0 100,0 
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5.9 Σασ ανικει κάποιο blog/ site; 

 

Σο 22% (11) απάντθςε ναι και το 78% (39) απάντθςε όχι. 

 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Ναι 11 22,0 22,0 22,0 

Όχι 39 78,0 78,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 



118 

 

 

Πίνακασ 5.9. Πίνακασ ςυχνοτήτων για την μεταβλητή Q9 
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5.10 Σθμειϊςτε ςε ποιο βακμό χρθςιμοποιείτε τισ παρακάτω ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ τον κατάλλθλο αρικμό δίπλα από κάκε μια από αυτζσ. 

 

 Youtube 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ τo58% (29) απάντθςε πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα, το 26% (13) είπε μία ϊρα τθν θμζρα, και τζλοσ το 10% (5) είπε κάποιεσ 

φορζσ τθν εβδομάδα. 

 

Youtube 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα 

29 58,0 61,7 61,7 

Μια ϊρα τθν θμζρα 13 26,0 27,7 89,4 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

5 10,0 10,6 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.10. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του YouTube Q10.1. 
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 Facebook 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ τo 74% (37) απάντθςε πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα, το 16% (8) μία ϊρα τθν θμζρα και το 8% (4) κάποιεσ φορζσ τθν εβδομάδα.  

 

Facebook 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα 

37 74,0 74,0 74,0 

Μια ϊρα τθν θμζρα 8 16,0 16,0 90,0 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

4 8,0 8,0 98,0 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακασ 5.11. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του FacebookQ10.2. 
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 Twitter 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ τo 8% (4) απάντθςε κάποιεσ φορζσ τθν εβδομάδα 

κακϊσ επίςθσ και ςτθν απάντθςθ κάποιεσ φορζσ το μινα το ποςοςτό ιταν το ίδιο, 

τζλοσ το κακόλου παίρνει ποςοςτό 64% (32). 

 

Twitter 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

4 8,0 10,0 10,0 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 4 8,0 10,0 20,0 

Κακόλου 32 64,0 80,0 100,0 

Total 40 80,0 100,0  

Missing System 10 20,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.13. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του TwitterQ10.3. 
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 Google Plus 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ οι απαντιςεισ πάνω από δφο ϊρεσ τθν θμζρα/μία ϊρα τθν 

θμζρα/κάποιεσ φορζσ το μθνά παίρνουν από 4% (2) θ κάκε μία, θ απάντθςθ 

κάποιεσ φορζσ το μινα 12% (6) και τζλοσ κακόλου απάντθςε το 60% (30). 

 

 

Google Plus 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα 

2 4,0 4,8 4,8 

Μια ϊρα τθν θμζρα 2 4,0 4,8 9,5 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

2 4,0 4,8 14,3 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 6 12,0 14,3 28,6 

Κακόλου 30 60,0 71,4 100,0 

Total 42 84,0 100,0  

Missing System 8 16,0   

Total 50 100,0   

 

 

 



124 

 

 

Πίνακασ 5.14. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του GooglePlusQ10.4. 
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 Instagram 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ τo 8% (4) απάντθςε πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα, το 6% (3) μία ϊρα τθν θμζρα, το 12% (6) απάντθςε κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα, κάποιεσ φορζσ το μινα είπε το 4% (2) και κακόλου απάντθςε το 52% 

(26). 

Instagram 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα 

4 8,0 9,8 9,8 

Μια ϊρα τθν θμζρα 3 6,0 7,3 17,1 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

6 12,0 14,6 31,7 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 2 4,0 4,9 36,6 

Κακόλου 26 52,0 63,4 100,0 

Total 41 82,0 100,0  

Missing System 9 18,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.15. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του InstagramQ10.5. 
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 Tumblr 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ τo 2% (1) απάντθςε μία ϊρα τθν θμζρα/κάποιεσ 

φορζσ τθν εβδομάδα αντίςτοιχα, κάποιεσ φορζσ το μινα απάντθςε το 4% (2) και 

κακόλου είπε το 68% (34). 

Tumblr 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

,00 1 2,0 2,6 2,6 

Μια ϊρα τθν θμζρα 1 2,0 2,6 5,1 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

1 2,0 2,6 7,7 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 2 4,0 5,1 12,8 

Κακόλου 34 68,0 87,2 100,0 

Total 39 78,0 100,0  

Missing System 11 22,0   

Total 50 100,0   

 

 

Πίνακασ 5.16. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του TumblrQ10.6. 
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 Viber 

 τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 14% (7) απάντθςε πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα, το 12% (6) μία ϊρα τθν θμζρα/κάποιεσ φορζσ τθν εβδομάδα αντίςτοιχα, 

κάποιεσ φορζσ το μθνά απάντθςε το 8% (4) και κακόλου απάντθςε το 40% (20).  

Viber 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα 

7 14,0 16,3 16,3 

Μια ϊρα τθν θμζρα 6 12,0 14,0 30,2 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

6 12,0 14,0 44,2 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 4 8,0 9,3 53,5 

Κακόλου 20 40,0 46,5 100,0 

Total 43 86,0 100,0  

Missing System 7 14,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.17. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ τουViberQ10.7. 
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 Skype 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) απάντθςε πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα, το 12% (6) απάντθςε μία ϊρα τθν θμζρα, κάποιεσ φορζσ τθν εβδομάδα 

απάντθςε το 18% (9), κάποιεσ φορζσ το μινα είπε το 28% (14) και τζλοσ κακόλου 

απάντθςε το 20% (10). 

 

Skype 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πάνω από δφο ϊρεσ τθν 

θμζρα 

4 8,0 9,3 9,3 

Μια ϊρα τθν θμζρα 6 12,0 14,0 23,3 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

9 18,0 20,9 44,2 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 14 28,0 32,6 76,7 

Κακόλου 10 20,0 23,3 100,0 

Total 43 86,0 100,0  

Missing System 7 14,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.18. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ τουViberQ10.8. 
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 LinkedIn 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 4% (2) απάντθςε μία ϊρα τθν θμζρα, κάποιεσ 

φορζσ τθν εβδομάδα είπε το 6% (3), το άλλο 6% (3) απάντθςε κάποιεσ φορζσ το 

μινα και τζλοσ το 66% (33) απάντθςε κακόλου.  

 

LinkendIn 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Μια ϊρα τθν θμζρα 2 4,0 4,9 4,9 

Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα 

3 6,0 7,3 12,2 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 3 6,0 7,3 19,5 

Κακόλου 33 66,0 80,5 100,0 

Total 41 82,0 100,0  

Missing System 9 18,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.19. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του LinkendInQ10.9. 
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 My space  

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε κάποιεσ φορζσ το μινα  και 

κακόλου απάντθςε το 78% (39). 

 

My Space 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Κάποιεσ φορζσ το μινα 1 2,0 2,5 2,5 

Κακόλου 39 78,0 97,5 100,0 

Total 40 80,0 100,0  

Missing System 10 20,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.20. Πίνακασ ςυχνότητασ χρήςησ του MySpaceQ10.10. 
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5.11 Για ποιόν λόγο χρθςιμοποιείτε τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 52% (26) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 32% 

(16) απάντθςε μεγάλο βακμό, το 8% (4) είπε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό και 

τζλοσ το 2% (1) είπε μικρό βακμό. 

 

Για να επικοινωνϊ με άλλουσ ανκρϊπουσ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 26 52,0 54,2 54,2 

Μεγάλο βακμό 16 32,0 33,3 87,5 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

4 8,0 8,3 95,8 

Μικρό βακμό 2 4,0 4,2 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.21. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.1. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ πολφ μεγάλο βακμό απάντθςε το 18% (9) κακϊσ 

επίςθσ και μεγάλο βακμό, οφτε μικρό οφτε μεγάλο απάντθςε το 28% (12), μικρό 

βακμό είπε το 20% (10) και κακόλου απάντθςε το 12% (6). 

 Για να κρατιςω επαφι με παλιοφσ ςυμμακθτζσ και φίλουσ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 9 18,0 18,8 18,8 

Μεγάλο βακμό 9 18,0 18,8 37,5 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

14 28,0 29,2 66,7 

Μικρό βακμό 10 20,0 20,8 87,5 

Κακόλου 6 12,0 12,5 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.22. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.2. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 12% (6) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 18% 

(9) είπε μεγάλο βακμό, το 16% (8) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 22% 

(11) είπε μικρό βακμό και κακόλου απάντθςε το 24% (12). 

Για να κρατιςω επαφι με ςυγγενείσ και φίλουσ ςτο εξωτερικό 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 6 12,0 13,0 13,0 

Μεγάλο βακμό 9 18,0 19,6 32,6 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 17,4 50,0 

Μικρό βακμό 11 22,0 23,9 73,9 

Κακόλου 12 24,0 26,1 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.23. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.3. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 10% (5) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, μεγάλο 

βακμό είπε το 14% (7), οφτε μικρό οφτε μεγάλο είπε το 20% (10), μικρό βακμό είπε 

το 14% (7) και κακόλου απάντθςε το 24% (12), 

Για να ενθμερωκϊ για τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ ςτον κόςμο 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 5 10,0 10,4 10,4 

Μεγάλο βακμό 14 28,0 29,2 39,6 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

10 20,0 20,8 60,4 

Μικρό βακμό 7 14,0 14,6 75,0 

Κακόλου 12 24,0 25,0 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Πίνακασ 5.24. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.4. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) είπε πολφ μεγάλο βακμό, το 20% (10) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, 14% (7) του δείγματοσ απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

κακϊσ επίςθσ και το ίδιο ποςοςτό απάντθςε μικρό βακμό και τζλοσ το 38% (19) 

απάντθςε κακόλου. 

Για να ενθμερωκϊ για τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτον κόςμο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 4 8,0 8,5 8,5 

Μεγάλο βακμό 10 20,0 21,3 29,8 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

7 14,0 14,9 44,7 

Μικρό βακμό 7 14,0 14,9 59,6 

Κακόλου 19 38,0 40,4 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.25. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.5. 
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Πίνακασ 5.26. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.6. 

 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 10% (5) του δείγματοσ είπε μικρό βακμό, το 18% (9) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό απάντθςε το 16% (8), μικρό 

βακμό το 24% (12) και 26% (13) κακόλου. 

 

Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ για τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 5 10,0 10,6 10,6 

Μεγάλο βακμό 9 18,0 19,1 29,8 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 17,0 46,8 

Μικρό βακμό 12 24,0 25,5 72,3 

Κακόλου 13 26,0 27,7 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 14% (7) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 18% 

(9) απάντθςε μεγάλο βακμό/οφτε μεγάλο οφτε μικρό βακμό αντίςτοιχα, μικρό 

βακμό απάντθςε το 16% (8) και τζλοσ  κακόλου απάντθςε το 28% (14). 

 

 

Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 7 14,0 14,9 14,9 

Μεγάλο βακμό 9 18,0 19,1 34,0 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

9 18,0 19,1 53,2 

Μικρό βακμό 8 16,0 17,0 70,2 

Κακόλου 14 28,0 29,8 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.27. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.7. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 10% (5) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό/μεγάλο 

βακμό αντίςτοιχα, οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό απάντθςε το 16% (8), μικρό 

βακμό απάντθςε το 20% (10) και τζλοσ το 40% (20) απάντθςε κακόλου. 

Για να παίξω παιχνίδια 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 5 10,0 10,4 10,4 

Μεγάλο βακμό 5 10,0 10,4 20,8 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 16,7 37,5 

Μικρό βακμό 10 20,0 20,8 58,3 

Κακόλου 20 40,0 41,7 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.28. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.8. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ πολφ μεγάλο βακμό/μεγάλο βακμό απάντθςε το 

26% (13), 20% (10) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο, μικρό βακμό απάντθςε το 4% 

(2) και 18% (9) είπε κακόλου. 

 

 

Για να παρακολουκιςω ταινίεσ, μουςικι 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 13 26,0 27,7 27,7 

Μεγάλο βακμό 13 26,0 27,7 55,3 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

10 20,0 21,3 76,6 

Μικρό βακμό 2 4,0 4,3 80,9 

Κακόλου 9 18,0 19,1 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.29. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.9. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 6% (3) είπε πολφ μεγάλο βακμό/μεγάλο βακμό 

το ίδιο ποςοςτό, οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό είπε το 24% (12), μικρό βακμό είπε 

το 18% (9) και κακόλου απάντθςε το 40% (20). 

 

Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ υγείασ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 3 6,0 6,4 6,4 

Μεγάλο βακμό 3 6,0 6,4 12,8 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

12 24,0 25,5 38,3 

Μικρό βακμό 9 18,0 19,1 57,4 

Κακόλου 20 40,0 42,6 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.30. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.10. 

 

 



142 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το ποςοςτό που απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό 

είναι 10% (5) ενϊ το 16% (8) απάντθςε μεγάλο βακμό, οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό απάντθςε το 14% (7), το 22% (11) είπε μικρό βακμό και κακόλου απάντθςε 

το 32% (16). 

Από περιζργεια 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 5 10,0 

16,0 

14,0 

22,0 

32,0 

10,6 10,6 

Μεγάλο βακμό 8 17,0 27,7 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

7 14,9 42,6 

Μικρό βακμό 11 23,4 66,0 

Κακόλου 16 34,0 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.31. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.11. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ πολφ μεγάλο βακμό απάντθςε το 8% (4), μεγάλο 

βακμό απάντθςε το 14% (7), οφτε μεγάλο οφτε μικρό βακμό απάντθςε το 12% (6) 

και τζλοσ κακόλου απάντθςε το 38% (19). 

 

Για να μθν μζνω αμζτοχοσ ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 4 8,0 8,5 8,5 

Μεγάλο βακμό 7 14,0 14,9 23,4 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

6 12,0 12,8 36,2 

Μικρό βακμό 11 22,0 23,4 59,6 

Κακόλου 19 38,0 40,4 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.32. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.12. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ πολφ μεγάλο βακμό/μεγάλο βακμό απάντθςε το 

10% (5) αντίςτοιχα, 24% (12) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό , μικρό 

βακμό απάντθςε το 22% (11) και κακόλου το 28% (14). 

 

 

Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ/ προςωπικά ςτοιχεία για φίλουσ και γνωςτοφσ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 5 10,0 10,6 10,6 

Μεγάλο βακμό 5 10,0 10,6 21,3 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

12 24,0 25,5 46,8 

Μικρό βακμό 11 22,0 23,4 70,2 

Κακόλου 14 28,0 29,8 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.33. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.13. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ πολφ μεγάλο βακμό απάντθςε το 2% (1), οφτε 

μικρό οφτε μεγάλο βακμό απάντθςε το 4% (2), μικρό βακμό απάντθςε το 12% (6) 

και τζλοσ κακόλου απάντθςε το 74% (37). 

 

Γιατί με πίεηαν οι φίλοι μου να γίνω μζλοσ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 1 2,0 2,2 2,2 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

2 4,0 4,3 6,5 

Μικρό βακμό 6 12,0 13,0 19,6 

Κακόλου 37 74,0 80,4 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.34. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.14. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ πολφ μεγάλο βακμό απάντθςε το 8% (4), μεγάλο 

βακμό απάντθςε το 12% (6), 20% (10) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, 

μικρό βακμό απάντθςε το 10% (5) και τζλοσ κακόλου απάντθςε το 34% (17).  

 

 

Για αναηιτθςθ εργαςίασ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 8 16,0 17,4 17,4 

Μεγάλο βακμό 6 12,0 13,0 30,4 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

10 20,0 21,7 52,2 

Μικρό βακμό 5 10,0 10,9 63,0 

Κακόλου 17 34,0 37,0 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

 

Πίνακασ 5.35. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.15. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το ποςοςτό που απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό 

είναι 6% (3), οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό απάντθςε το 16% (8),μικρό βακμό 

απάντθςε το 16% (8) και κακόλου το 56% (28). 

 

 

Για να κάνω νζουσ φίλουσ/ γνωριμίεσ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 3 6,0 6,4 6,4 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 17,0 23,4 

Μικρό βακμό 8 16,0 17,0 40,4 

Κακόλου 28 56,0 59,6 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.36. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.16. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 14% (7) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό ενϊ το 

8% (4) είπε μεγάλο βακμό, οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό απάντθςε το 22% (11), 

μικρό βακμό απάντθςε το 18% (9) και κακόλου το 34% (17). 

 

Για να γεμίςω τον ελεφκερο μου χρόνο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 7 14,0 14,6 14,6 

Μεγάλο βακμό 4 8,0 8,3 22,9 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

11 22,0 22,9 45,8 

Μικρό βακμό 9 18,0 18,8 64,6 

Κακόλου 17 34,0 35,4 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

 

Πίνακασ 5.37. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.17. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) το δείγματοσ απάντθςε πολφ μεγάλο 

βακμό ενϊ το 4% (2) απάντθςε μεγάλο βακμό, το 6% (3) απάντθςε οφτε μικρό οφτε 

μεγάλο βακμό κακϊσ επίςθσ και μικρό βακμό, τζλοσ κακόλου απάντθςε το 74% 

(37). 

 

Γιατί είναι ςτθ μόδα 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 1 2,0 2,2 2,2 

Μεγάλο βακμό 2 4,0 4,3 6,5 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

3 6,0 6,5 13,0 

Μικρό βακμό 3 6,0 6,5 19,6 

Κακόλου 37 74,0 80,4 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

 

Πίνακασ 5.38. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.18. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 4% (2) του δείγματοσ απάντθςε πολφ μεγάλο 

βακμό ενϊ το 20% (10) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό απάντθςε το 18% (9), μικρό βακμό απάντθςε το 24% (12) και κακόλου 28% 

(14). 

 

Για να μοιραςτϊ φωτογραφίεσ και βίντεο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 2 4,0 4,3 4,3 

Μεγάλο βακμό 10 20,0 21,3 25,5 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

9 18,0 19,1 44,7 

Μικρό βακμό 12 24,0 25,5 70,2 

Κακόλου 14 28,0 29,8 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.39. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.19. 



151 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, μεγάλο 

βακμό απάντθςε το 14% (7), οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό απάντθςε το 20% (10), 

μικρό βακμό απάντθςε το 18% (9) και κακόλου το 36% (18). 

 

Για να μοιραςτϊ εμπειρίεσ και απόψεισ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Ζγκυρεσ 

τιμζσ 

Πολφ μεγάλο βακμό 4 8,0 8,3 8,3 

Μεγάλο βακμό 7 14,0 14,6 22,9 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

10 20,0 20,8 43,8 

Μικρό βακμό 9 18,0 18,8 62,5 

Κακόλου 18 36,0 37,5 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.40. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q11.20. 
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5.12 Ραρακαλϊ τςεκάρετε για να δθλϊςετε τον βακμό που ςυμφωνείτε ι 

διαφωνείτε με κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ: 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 30%  

(15) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 38% (19) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

18% (9) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Τα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε βνεζνύλ ζην λα εθθξαζηώ ειεύζεξα 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 4 8,0 8,3 8,3 

υμφωνϊ 15 30,0 31,3 39,6 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

19 38,0 39,6 79,2 

Διαφωνϊ 9 18,0 18,8 97,9 

Διαφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,1 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.41. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.1. 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 12% (6) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 30% 

(15) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 46% (23) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

4% (2) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το υπόλοιπο 4% (2) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Μέζσ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ εκπλένκαη/ ζπιιακβάλσ θαηλνύξηεο ηδέεο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 6 12,0 12,5 12,5 

υμφωνϊ 15 30,0 31,3 43,8 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

23 46,0 47,9 91,7 

Διαφωνϊ 2 4,0 4,2 95,8 

Διαφωνϊ πλιρωσ 2 4,0 4,2 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.42. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.2. 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 38% (19) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 48% 

(24) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 6% (3) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 2% 

(1) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ επίςθσ. 

 

Τα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο επηηξέπνπλ ηελ αζηξαπηαία κεηάδνζε ησλ 

παγθόζκησλ γεγνλόησλ 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 19 38,0 39,6 39,6 

υμφωνϊ 24 48,0 50,0 89,6 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

3 6,0 6,3 95,8 

Διαφωνϊ 1 2,0 2,1 97,9 

Διαφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,1 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.43. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.3. 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 12% (6) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 20% 

(10) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 44% (22) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

10% (5) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 6%  (3) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

 

Τα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πξνάγνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 6 12,0 13,0 13,0 

υμφωνϊ 10 20,0 21,7 34,8 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

22 44,0 47,8 82,6 

Διαφωνϊ 5 10,0 10,9 93,5 

Διαφωνϊ πλιρωσ 3 6,0 6,5 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   
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Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.44. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.4. 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 26% (13) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 36% 

(18) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 18% (9) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ και 

τζλοσ το 14% (7) είπε διαφωνϊ. 

 

 

Τα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ άκεζε 

αλζξώπηλε επαθή 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 13 26,0 27,7 27,7 

υμφωνϊ 18 36,0 38,3 66,0 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

9 18,0 19,1 85,1 

Διαφωνϊ 7 14,0 14,9 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   
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Total 50 100,0   

Πίνακασ 5.45. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.5. 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 12% (6) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 32% (16) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 34% 

(17) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 14% (7) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Τα ζρόιηα, νη απόςεηο άιισλ ρξεζηώλ/ bloggers πνπ δηαβάδσ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα επεξεάδνπλ ηηο απόςεηο κνπ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,1 2,1 

υμφωνϊ 6 12,0 12,8 14,9 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

16 32,0 34,0 48,9 

Διαφωνϊ 17 34,0 36,2 85,1 

Διαφωνϊ πλιρωσ 7 14,0 14,9 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   
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Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.46. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.6. 

 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 16% (8) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 28% 

(14) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 40% (20) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

8% (4) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Τα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ απνθηήζεη πνιηηηθή ηαπηόηεηα 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 8 16,0 17,0 17,0 

υμφωνϊ 14 28,0 29,8 46,8 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

20 40,0 42,6 89,4 

Διαφωνϊ 4 8,0 8,5 97,9 

Διαφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,1 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   
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Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.47. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.7. 

 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 10% (5) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 24% (12) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 38% 

(19) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 20% (10) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Οη πνιηηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο έρνπλ επεξεαζηεί από ηηο απόςεηο ρξεζηώλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε πνιηηηθά blogs/πξνθίι 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,1 2,1 

υμφωνϊ 5 10,0 10,6 12,8 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

12 24,0 25,5 38,3 

Διαφωνϊ 19 38,0 40,4 78,7 

Διαφωνϊ πλιρωσ 10 20,0 21,3 100,0 

Total 47 94,0 100,0  
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Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.48. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.8. 

 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 6%(3) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 12% (6) απάντθςε 

οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 56% (28) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 20% (10) 

απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Όηαλ είκαη κέινο κηαο ζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ληώζσ πην 

ηθαλνπνηεκέλνο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ 3 6,0 6,4 6,4 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

6 12,0 12,8 19,1 

Διαφωνϊ 28 56,0 59,6 78,7 

Διαφωνϊ πλιρωσ 10 20,0 21,3 100,0 

Total 47 94,0 100,0  
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Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.49. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.9. 

 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 4% (2) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 10% (5) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 56% 

(28) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 24% (12) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Όηαλ είκαη κέινο κηαο ζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο αηζζάλνκαη κεγαιύηεξε 

απηνπεπνίζεζε 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,1 2,1 

υμφωνϊ 2 4,0 4,2 6,3 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

5 10,0 10,4 16,7 

Διαφωνϊ 28 56,0 58,3 75,0 

Διαφωνϊ πλιρωσ 12 24,0 25,0 100,0 
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Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.50. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.10. 

 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 14% (7) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 18% (9) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 40% 

(20) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 22% (11) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

 

Έρσ αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηά κνπ αληαιιάζνληαο απόςεηο κε θίινπο/ 

αθνινύζνπο/ ρξήζηεο πνπ αληηκεηώπηδαλ παξόκνηα πξνβιήκαηα 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,1 2,1 

υμφωνϊ 7 14,0 14,6 16,7 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

9 18,0 18,8 35,4 
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Διαφωνϊ 20 40,0 41,7 77,1 

Διαφωνϊ πλιρωσ 11 22,0 22,9 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.51. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.11. 

 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 10% (5) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 18% 

(9) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 32% (16) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

24% (12) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 12% (6) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Σηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο δείρλσ ηνλ πξαγκαηηθό κνπ εαπηό 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 5 10,0 10,4 10,4 

υμφωνϊ 9 18,0 18,8 29,2 
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Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

16 32,0 33,3 62,5 

Διαφωνϊ 12 24,0 25,0 87,5 

Διαφωνϊ πλιρωσ 6 12,0 12,5 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.52. Πίνακασ ςυχνοτιτων  για τθν μεταβλθτι Q12.12. 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 6% (3) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 34% (17) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 30% 

(15) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 24% (12) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαιύπηνπλ ηηο θνηλσληθέο κνπ επηζπκίεο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,1 2,1 

υμφωνϊ 3 6,0 6,3 8,3 
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Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

17 34,0 35,4 43,8 

Διαφωνϊ 15 30,0 31,3 75,0 

Διαφωνϊ πλιρωσ 12 24,0 25,0 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.53. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.13. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 10% (5) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 22% 

(11) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 28% (14) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

24% (12) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 14% (7) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

 

Η πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε κε έρεη ζηξέςεη ζηελ ρξήζε ησλ ζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο σο κέζν ςπραγσγίαο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 5 10,0 10,2 10,2 

υμφωνϊ 11 22,0 22,4 32,7 

Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε 

διαφωνϊ 

14 28,0 28,6 61,2 

Διαφωνϊ 12 24,0 24,5 85,7 

Διαφωνϊ πλιρωσ 7 14,0 14,3 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.54. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q12.14. 
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5.13 Ροιεσ δραςτθριότθτεσ πραγματοποιείτε όταν χρθςιμοποιείτε τισ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 20% (5) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 

20%(10) απάντθςε μεγάλο βακμό, το 18%(9) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό, το 16%(8) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 28%(14) απάντθςε κακόλου. 

 

 

Σπκκεηέρσ ζε νκάδεο θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ (blogs, forums) 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 5 10,0 10,9 10,9 

Μεγάλο βακμό 10 20,0 21,7 32,6 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

9 18,0 19,6 52,2 

Μικρό βακμό 8 16,0 17,4 69,6 

Κακόλου 14 28,0 30,4 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.55. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.1. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε  πολφ μεγάλο βακμό, το 

20%(10) απάντθςε μεγάλο βακμό, το 16%(8) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό, το 28%(14) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 26%(13) απάντθςε κακόλου. 

Μνηξάδνκαη ηελ γλώκε κνπ γηα έλα ζέκα πνπ κνπ θαίλεηαη ελδηαθέξνλ 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 1 2,0 2,2 2,2 

Μεγάλο βακμό 10 20,0 21,7 23,9 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 17,4 41,3 

Μικρό βακμό 14 28,0 30,4 71,7 

Κακόλου 13 26,0 28,3 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.56. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.2. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 12% (6) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 40% 

(20) απάντθςε μεγάλο βακμό, το 20% (10) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό, το άλλο 20% (10) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 4% (2) απάντθςε κακόλου.  

 

Δηαβάδσ άξζξα ζηα blogs 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 6 12,0 12,5 12,5 

Μεγάλο βακμό 20 40,0 41,7 54,2 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

10 20,0 20,8 75,0 

Μικρό βακμό 10 20,0 20,8 95,8 

Κακόλου 2 4,0 4,2 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.57. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.3. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 6% (3) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, το 8% (4) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 

άλλο 8% (4) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 66% (33) απάντθςε κακόλου. 

 

 

Γξάθσ άξζξα ζηα blogs 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 1 2,0 2,2 2,2 

Μεγάλο βακμό 3 6,0 6,7 8,9 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

4 8,0 8,9 17,8 

Μικρό βακμό 4 8,0 8,9 26,7 

Κακόλου 33 66,0 73,3 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

Πίνακασ 5.58. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.4. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε  πολφ μεγάλο βακμό, το 14% (7) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, το άλλο 14% (7) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 30% 

(15) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το υπόλοιπο 30% (15) απάντθςε επίςθσ κακόλου. 

 

Σπκκεηέρσ ελεξγά ζηνλ ζρνιηαζκό πεξηερνκέλνπ πνπ κε ελδηαθέξεη 

(comments) 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 1 2,0 2,2 2,2 

Μεγάλο βακμό 7 14,0 15,6 17,8 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

7 14,0 15,6 33,3 

Μικρό βακμό 15 30,0 33,3 66,7 

Κακόλου 15 30,0 33,3 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.59. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.5. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 10% (5) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, το 18% (9) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 

30% (15) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το υπόλοιπο 30% (15) απάντθςε επίςθσ 

κακόλου. 

 

Πξνηείλσ ζε άιινπο λα επηζθεθζνύλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ κνπ αξέζνπλ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 1 2,0 2,2 2,2 

Μεγάλο βακμό 5 10,0 11,1 13,3 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

9 18,0 20,0 33,3 

Μικρό βακμό 15 30,0 33,3 66,7 

Κακόλου 15 30,0 33,3 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.60. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.6. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 4% (2) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 30% 

(15) απάντθςε μεγάλο βακμό, το 22% (11) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό, το 16% (8) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 20% (10) απάντθςε κακόλου.  

 

Γίλνκαη κέινο/ fan ζε εθαξκνγέο πνπ κνπ αξέζνπλ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 2 4,0 4,3 4,3 

Μεγάλο βακμό 15 30,0 32,6 37,0 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

11 22,0 23,9 60,9 

Μικρό βακμό 8 16,0 17,4 78,3 

Κακόλου 10 20,0 21,7 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.61. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.7. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 16% (8) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 18% 

(9) απάντθςε μεγάλο βακμό, το άλλο 16% (8) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό, το 12% (6) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 28% (14) απάντθςε κακόλου. 

 

Σηέιλσ emails  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 8 16,0 17,8 17,8 

Μεγάλο βακμό 9 18,0 20,0 37,8 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 17,8 55,6 

Μικρό βακμό 6 12,0 13,3 68,9 

Κακόλου 14 28,0 31,1 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.62. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.8. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 2% (11) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, το 20% (10) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 

26% (13) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 14% (7) απάντθςε κακόλου. 

 

Τζεθάξσ ηα πξνθίι ησλ θίισλ/ αθνινύζσλ κνπ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 4 8,0 8,9 8,9 

Μεγάλο βακμό 11 22,0 24,4 33,3 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

10 20,0 22,2 55,6 

Μικρό βακμό 13 26,0 28,9 84,4 

Κακόλου 7 14,0 15,6 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.63. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.9. 

 



177 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 4% (2) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 8% (4) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, το 16% (8) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 

24% (12) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 38% (19) απάντθςε κακόλου. 

 

 

Μνηξάδνκαη ηελ άπνςε κνπ γηα ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο ηεο ρώξαο κνπ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 2 4,0 4,4 4,4 

Μεγάλο βακμό 4 8,0 8,9 13,3 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 17,8 31,1 

Μικρό βακμό 12 24,0 26,7 57,8 

Κακόλου 19 38,0 42,2 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.64. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.10. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 10% (5) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, το 14% (7) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 

24% (12) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 42% (21) απάντθςε κακόλου. 

 

 

Μνηξάδνκαη ηελ άπνςε κνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο ρώξαο κνπ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 1 2,0 2,2 2,2 

Μεγάλο βακμό 5 10,0 10,9 13,0 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

7 14,0 15,2 28,3 

Μικρό βακμό 12 24,0 26,1 54,3 

Κακόλου 21 42,0 45,7 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.65. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.11. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 4% (2) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 6% (3) 

απάντθςε μεγάλο βακμό, το 16% (8) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο βακμό, το 

22% (11) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 42% (21) απάντθςε κακόλου. 

 

Μνηξάδνκαη ηελ άπνςε κνπ γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο ρώξαο κνπ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 2 4,0 4,4 4,4 

Μεγάλο βακμό 3 6,0 6,7 11,1 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

8 16,0 17,8 28,9 

Μικρό βακμό 11 22,0 24,4 53,3 

Κακόλου 21 42,0 46,7 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.66. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.12. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 20% (10) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το 30% 

(15) απάντθςε μεγάλο βακμό, το άλλο 20% (10) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό, το 20% (10) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 4% (2) απάντθςε κακόλου.  

 

 

Κάλσ “like” ζε νηηδήπνηε κνπ αξέζεη  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 10 20,0 21,3 21,3 

Μεγάλο βακμό 15 30,0 31,9 53,2 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

10 20,0 21,3 74,5 

Μικρό βακμό 10 20,0 21,3 95,7 

Κακόλου 2 4,0 4,3 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.67. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.13. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 18% (9) απάντθςε πολφ μεγάλο βακμό, το άλλο 

18% (9) απάντθςε μεγάλο βακμό, το 22% (11) απάντθςε οφτε μικρό οφτε μεγάλο 

βακμό, το 26% (13) είπε μικρό βακμό και τζλοσ το 8% (4) απάντθςε κακόλου. 

 

Κνηλνπνηώ ζην πξνθίι κνπ θαηαζηάζεηο, ζπλδέζκνπο(links),θσηνγξαθίεο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πολφ μεγάλο βακμό 9 18,0 19,6 19,6 

Μεγάλο βακμό 9 18,0 19,6 39,1 

Οφτε μικρό, οφτε μεγάλο 

βακμό 

11 22,0 23,9 63,0 

Μικρό βακμό 13 26,0 28,3 91,3 

Κακόλου 4 8,0 8,7 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.68. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q13.14. 
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5.14 Γηα πνηόλ ιόγν δελ 

ρξεζηκνπνηείηε ηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο; 

 

 Frequency Percent 

Missing System 50 100,0 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 8% (4) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 24% (12) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το άλλο 

24% (12) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 10% (5) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ κε ελδηαθέξνπλ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,9 2,9 

υμφωνϊ 4 8,0 11,8 14,7 

Οφτε ςυμφωνϊ,οφτε 

διαφωνϊ 

12 24,0 35,3 50,0 

Διαφωνϊ 12 24,0 35,3 85,3 

Διφωνϊ πλιρωσ 5 10,0 14,7 100,0 

Total 34 68,0 100,0  

Missing System 16 32,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.69. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q14.1. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 22% 

(11) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 20% (10) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

16% (8) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Η ρξήζε ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβόξα  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 4 8,0 11,8 11,8 

υμφωνϊ 11 22,0 32,4 44,1 

Οφτε ςυμφωνϊ,οφτε 

διαφωνϊ 

10 20,0 29,4 73,5 

Διαφωνϊ 8 16,0 23,5 97,1 

Διφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,9 100,0 

Total 34 68,0 100,0  

Missing System 16 32,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.70. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q14.2. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 12% (6) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 28% 

(14) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 26% (13) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ και 

τζλοσ το 2% (1) είπε διαφωνϊ. 

 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ είλαη αμηόπηζηεο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 6 12,0 17,6 17,6 

υμφωνϊ 14 28,0 41,2 58,8 

Οφτε ςυμφωνϊ,οφτε 

διαφωνϊ 

13 26,0 38,2 97,1 

Διαφωνϊ 1 2,0 2,9 100,0 

Total 34 68,0 100,0  

Missing System 16 32,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.71. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q14.3. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (2) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 20% 

(10) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 28% (14) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

10% (5) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

 

Είλαη πξνηηκόηεξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 4 8,0 11,8 11,8 

υμφωνϊ 10 20,0 29,4 41,2 

Οφτε ςυμφωνϊ,οφτε 

διαφωνϊ 

14 28,0 41,2 82,4 

Διαφωνϊ 5 10,0 14,7 97,1 

Διφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,9 100,0 

Total 34 68,0 100,0  

Missing System 16 32,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.72. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q14.4. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 4% (2) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 16% (8) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 32% (16) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το άλλο 

16% (8) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Η ελαζρόιεζε κνπ κε ζειίδεο ηέηνηνπ είδνπο είλαη ράζηκν ρξόλνπ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 2 4,0 5,7 5,7 

υμφωνϊ 8 16,0 22,9 28,6 

Οφτε ςυμφωνϊ,οφτε 

διαφωνϊ 

16 32,0 45,7 74,3 

Διαφωνϊ 8 16,0 22,9 97,1 

Διφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,9 100,0 

Total 35 70,0 100,0  

Missing System 15 30,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.73. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q14.5. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 18% (9) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το άλλο 

18% (9) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 24% (12) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, 

το 6% (3) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Αληηπαζώ ηελ απηνπξνβνιή ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 9 18,0 26,5 26,5 

υμφωνϊ 9 18,0 26,5 52,9 

Οφτε ςυμφωνϊ,οφτε 

διαφωνϊ 

12 24,0 35,3 88,2 

Διαφωνϊ 3 6,0 8,8 97,1 

Διφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,9 100,0 

Total 34 68,0 100,0  

Missing System 16 32,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.74. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q14.6. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 20% (10) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 22% 

(11) απάντθςε ςυμφωνϊ, το άλλο 22% (11) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ και τζλοσ το 4% (2) είπε διαφωνϊ. 

 

Είλαη επηβιαβήο ε έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ησλ ρξεζηώλ ζηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 10 20,0 29,4 29,4 

υμφωνϊ 11 22,0 32,4 61,8 

Οφτε ςυμφωνϊ,οφτε 

διαφωνϊ 

11 22,0 32,4 94,1 

Διαφωνϊ 2 4,0 5,9 100,0 

Total 34 68,0 100,0  

Missing System 16 32,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.75. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q14.7. 
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5.15 Ρροςζχετε/ διαβάηετε τισ διαφθμίςεισ που υπάρχουν ςτισ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ για προϊόντα/ υπθρεςίεσ ; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε πάντα, το 6% (3) απάντθςε 

ςχεδόν πάντα, το 16% (8) απάντθςε οφτε κάποιεσ φορζσ, το 24% (12) απάντθςε 

ςπάνια, το 20% (10) είπε μόνο αν με ενδιαφζρει το προϊόν και τζλοσ το 28% (14) 

απάντθςε ποτζ. 

 

Πξνζέρεηε/ δηαβάδεηε ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο γηα πξντόληα/ ππεξεζίεο ; 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Πάντα 1 2,0 2,1 2,1 

χεδόν πάντα 3 6,0 6,3 8,3 

Κάποιεσ φορζσ 8 16,0 16,7 25,0 

πάνια 12 24,0 25,0 50,0 

Μόνο αν με ενδιαφζρει 

το προϊόν 

10 20,0 20,8 70,8 

Ποτζ 14 28,0 29,2 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing System 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.76. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q15. 

 

 

5.16 Για πόςα προϊόντα/υπθρεςίεσ ενθμερωκικατε μζςα από τισ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ τουσ τελευταίουσ τρεισ μινεσ; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 28% (14) απάντθςε 0 προϊόντα, το 36% (18) απάντθςε 

1-2 προϊόντα, το 12% (6) απάντθςε 2-3 προϊόντα, το 8% (4) είπε 3-5 προϊόντα και 

τζλοσ το 16% (8) απάντθςε πάνω από 6 προϊόντα. 

 

 

Γηα πόζα πξντόληα/ππεξεζίεο ελεκεξσζήθαηε κέζα από ηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο; 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid 0 προϊόντα 14 28,0 28,0 28,0 

1-2 προϊόντα 18 36,0 36,0 64,0 

2-3 προϊόντα 6 12,0 12,0 76,0 

3-5 προϊόντα 4 8,0 8,0 84,0 
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Πάνω από 6 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Πίνακασ 5.77. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q16. 

 

5.17 Ρόςα προϊόντα/υπθρεςίεσ αγοράςατε τουσ τελευταίουσ τρεισ μινεσ αφοφ 

επθρεαςμζνοι από τθν προβολι τουσ ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 68% (34) απάντθςε 0 προϊόντα, το 24% (12) 

απάντθςε 1-2 προϊόντα, το 2% (1) απάντθςε 2-3 προϊόντα, το άλλο 2% (1) είπε 3-5 

προϊόντα και τζλοσ το 4% (2) απάντθςε πάνω από 6 προϊόντα. 

 

Πόζα πξντόληα/ππεξεζίεο αγνξάζαηε ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο 

κήλεο αθνύ επεξεαζκέλνη από ηελ πξνβνιή ηνπο ζηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο; 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid 0 προϊόντα 34 68,0 68,0 68,0 

1-2 προϊόντα 12 24,0 24,0 92,0 
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2-3 προϊόντα 1 2,0 2,0 94,0 

3-5 προϊόντα 1 2,0 2,0 96,0 

Πάνω απο 6 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Πίνακασ 5.78. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q17. 

 

5.18 Μετά τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ/ υπθρεςίασ μοιράηεςτε τθν εμπειρία ςασ/ 

τθν αξιολόγθςι ςασ μζςω μιασ ςελίδασ κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε πάντα, το άλλο 2% (1) 

απάντθςε ςχεδόν πάντα, το 16% (8) απάντθςε οφτε κάποιεσ φορζσ, το 12% (6) 

απάντθςε ςπάνια, το 6% (3) είπε μόνο αν με ενδιαφζρει το προϊόν και τζλοσ το 56% 

(28) απάντθςε ποτζ. 

 

Μεηά ηελ αγνξά ελόο πξντόληνο/ ππεξεζίαο κνηξάδεζηε ηελ εκπεηξία ζαο/ ηελ 

αμηνιόγεζή ζαο κέζσ κηαο ζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο; 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 
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Valid Πάντα 2 4,0 4,1 4,1 

χεδόν πάντα 2 4,0 4,1 8,2 

Κάποιεσ φορζσ 8 16,0 16,3 24,5 

πάνια 6 12,0 12,2 36,7 

Μόνο όταν είμαι 

ικανοποιθμζνοσ απο τθν 

ςυγκεκριμζνθ αγορά 

3 6,0 6,1 42,9 

Ποτζ 28 56,0 57,1 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.79. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q18. 
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5.19 Είςτε μζλοσ/ fan/ φίλοσ/ follower μιασ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ/ προϊόντοσ/ 

υπθρεςίασ ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που χρθςιμοποιείτε; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 58% (29) απάντθςε ναι και  το 40% (20) απάντθςε όχι. 

 

 

Είζηε κέινο/ fan/ θίινο/ follower κηαο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο/ 

πξντόληνο/ ππεξεζίαο ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε; 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Ναι 29 58,0 59,2 59,2 

Όχι 20 40,0 40,8 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

Πίνακασ 5.80. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q19. 
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5.20 Αν ναι για ποιο λόγο; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 14% (7) απάντθςε για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ 

για το προϊόν/μάρκα/υπθρεςία, το 30% (15) απάντθςε για να ενθμερωκϊ για τυχϊν 

προςφορζσ, το 14% (7) απάντθςε για να διαβάςω κριτικζσ / βακμολογία/ 

αξιολογιςεισ(reviews) που αφοροφν το προϊόν/ υπθρεςία/μάρκα που ζχουν 

πραγματοποιθκεί από άλλουσ χριςτεσ, το 8% (4) απάντθςε για να δείξω ςτουσ 

άλλουσ ότι είμαι υποςτθρικτισ αυτοφ του προϊόντοσ/μάρκασ/ υπθρεςίασ, το 4% (2) 

είπε γιατί είμαι πελάτθσ και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε άλλο. 

 

 

 

Αλ λαη γηα πνηό ιόγν; 

 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Για να ςυλλζξω 

πλθροφορίεσ για το 

προϊόν/μάρκα/υπθρεςία 

7 14,0 19,4 19,4 

Για να ενθμερωκϊ για 

τυχόν προςφορζσ 

15 30,0 41,7 61,1 

Για να διαβάςω κριτικζσ / 

βακμολογία/ 

αξιολογιςεισ(reviews) 

που αφοροφν το προϊόν/ 

υπθρεςία/μάρκα που 

ζχουν πραγματοποιθκεί 

από άλλουσ χριςτεσ 

7 14,0 19,4 80,6 
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Για να δείξω ςτουσ 

άλλουσ ότι είμαι 

υποςτθρικτισ αυτοφ του 

προϊόντοσ/μάρκασ/ 

υπθρεςίασ 

4 8,0 11,1 91,7 

Γιατί είμαι πελάτθσ 2 4,0 5,6 97,2 

Άλλο 1 2,0 2,8 100,0 

Total 36 72,0 100,0  

Missing System 14 28,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.81. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q20. 

 

 

 

5.21 Παξαθαιώ ηζεθάξεηε γηα λα δειώζεηε ηνλ βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

 Frequency Percent 

Missing System 50 100,0 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 12% (6) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 28% 

(14) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 36% (18) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

2% (1) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το άλλο 2% (1) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνηεινύλ δεκνθηιή 

πξννξηζκό ζπλάληεζεο θαηαλαισηώλ  

 

υχνότθτ

α 

Ποςοςτ

ό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 12 24,0 26,1 26,1 

υμφωνϊ 14 28,0 30,4 56,5 

Οφτε ςυμφωνϊ 

οφτε διαφωνϊ 

18 36,0 39,1 95,7 

Διαφωνϊ 1 2,0 2,2 97,8 

Διαφωνϊ πλιρωσ 1 2,0 2,2 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missin

g 

System 4 8,0 
  

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.82. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.1. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 18% (9) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το άλλο 

18% (9) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 28% (14) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, 

το 10% (5) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 18% (9) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή κνπ 

ζπκπεξηθνξά/ απόθαζε γηα αγνξά ελόο πξντόληνο/ππεξεζίαο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 9 18,0 19,6 19,6 

υμφωνϊ 9 18,0 19,6 39,1 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

14 28,0 30,4 69,6 

Διαφωνϊ 5 10,0 10,9 80,4 

Διαφωνϊ πλιρωσ 9 18,0 19,6 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.83. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.2. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 14% (7) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 10% 

(5) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 28% (14) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

20% (10) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το άλλο 20% (10) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Οη δηαθεκίζεηο πξντόλησλ/ ππεξεζηώλ ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ 

είλαη ελνριεηηθέο ζε ζύγθξηζε κε άιια κέζα ελεκέξσζεο 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 7 14,0 15,2 15,2 

υμφωνϊ 5 10,0 10,9 26,1 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

14 28,0 30,4 56,5 

Διαφωνϊ 10 20,0 21,7 78,3 

Διαφωνϊ πλιρωσ 10 20,0 21,7 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.84. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.3. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 12% (6) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 26% 

(13) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 36% (18) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

10% (5) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 8% (4) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Σθέθηνκαη ζεηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζειίδα/ πξνθίι / blog ζηηο 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 6 12,0 13,0 13,0 

υμφωνϊ 13 26,0 28,3 41,3 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

18 36,0 39,1 80,4 

Διαφωνϊ 5 10,0 10,9 91,3 

Διαφωνϊ πλιρωσ 4 8,0 8,7 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

Πίνακασ 5.85. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.4. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 4% (2) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 16% (8) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 36% (18) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 14% 

(7) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 22% (11) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Μέζσ ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο αιιειεπηδξώ κε άιινπο 

θαηαλαισηέο γηα ηελ αγνξαζηηθή κνπ εκπεηξία  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 2 4,0 4,3 4,3 

υμφωνϊ 8 16,0 17,4 21,7 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

18 36,0 39,1 60,9 

Διαφωνϊ 7 14,0 15,2 76,1 

Διαφωνϊ πλιρωσ 11 22,0 23,9 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.86. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.5. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 22% 

(11) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 40% (20) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

16% (8) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 8% (4) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

 

Εκπηζηεύνκαη ηηο πξνηάζεηο/θξηηηθέο άιισλ θαηαλαισηώλ πνπ δηαβάδσ ζηα 

post ηνπο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 4 8,0 8,5 8,5 

υμφωνϊ 11 22,0 23,4 31,9 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

20 40,0 42,6 74,5 

Διαφωνϊ 8 16,0 17,0 91,5 

Διαφωνϊ πλιρωσ 4 8,0 8,5 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing System 3 6,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.87. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.6. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 12% (6) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 30% (15) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 22% 

(11) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 24% (12) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ησλ “likes”/ reviews/followers γηα έλα 

πξντόλ/κάξθα/ππεξεζία ηόζν πην πηζαλό είλαη λα ην αγνξάζσ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,2 2,2 

υμφωνϊ 6 12,0 13,3 15,6 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

15 30,0 33,3 48,9 

Διαφωνϊ 11 22,0 24,4 73,3 

Διαφωνϊ πλιρωσ 12 24,0 26,7 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.88. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.7. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 14% (7) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 40% 

(20) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 22% (11) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

8% (4) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 6% (3) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Τα ζεηηθά κελύκαηα θαη θξηηηθέο γηα έλα πξντόλ/ ππεξεζία/ κάξθα ελζαξξύλνπλ 

ηηο αγνξέο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 7 14,0 15,6 15,6 

υμφωνϊ 20 40,0 44,4 60,0 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

11 22,0 24,4 84,4 

Διαφωνϊ 4 8,0 8,9 93,3 

Διαφωνϊ πλιρωσ 3 6,0 6,7 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

Πίνακασ 5.89. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.8. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 16% (8) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 48% (24) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 10% 

(5) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 14% (7) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Από ηελ ζηηγκή πνπ έγηλα fan/follower ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ/ 

ππεξεζία/κάξθα είλαη πην πηζαλό λα ην/ηελ ζπζηήζσ ζε άιινπο  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 1 2,0 2,2 2,2 

υμφωνϊ 8 16,0 17,8 20,0 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

24 48,0 53,3 73,3 

Διαφωνϊ 5 10,0 11,1 84,4 

Διαφωνϊ πλιρωσ 7 14,0 15,6 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing System 5 10,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.90. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.9. 
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τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 6% (3) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 22% 

(11) απάντθςε ςυμφωνϊ, το 36% (18) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 

18% (9) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 10% (5) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Από ηελ ζηηγκή πνπ έγηλα fan/follower ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ/ 

ππεξεζία/κάξθα είλαη πην πηζαλό λα ην/ηελ αγνξάζσ  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 3 6,0 6,5 6,5 

υμφωνϊ 11 22,0 23,9 30,4 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

18 36,0 39,1 69,6 

Διαφωνϊ 9 18,0 19,6 89,1 

Διαφωνϊ πλιρωσ 5 10,0 10,9 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

Πίνακασ 5.91. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.10. 



208 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 8% (4) απάντθςε ςυμφωνϊ απόλυτα, το 14% (7) 

απάντθςε ςυμφωνϊ, το 48% (24) απάντθςε οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ, το 16% 

(8) είπε διαφωνϊ και τζλοσ το 6% (3) απάντθςε διαφωνϊ πλιρωσ. 

 

Οη ππεξεζίεο αγνξάο ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θάλνπλ ηελ δσή κνπ 

εύθνιε  

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid υμφωνϊ απόλυτα 4 8,0 8,7 8,7 

υμφωνϊ 7 14,0 15,2 23,9 

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 

διαφωνϊ 

24 48,0 52,2 76,1 

Διαφωνϊ 8 16,0 17,4 93,5 

Διαφωνϊ πλιρωσ 3 6,0 6,5 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing System 4 8,0   

Total 50 100,0   

Πίνακασ 5.92. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q21.11. 
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5.22 Ροφ κατοικείτε μόνιμα; 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 78% (39) απάντθςε ςε μεγάλο αςτικό κζντρο, το 

8% (4) απάντθςε ςε κωμόπολθ, το 4% (2) απάντθςε ςε χωριό, το 6% (3) είπε ςτθν 

πρωτεφουςα και τζλοσ το 2% (1) απάντθςε άλλο. 

 

Πνύ θαηνηθείηε κόληκα; 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid ε μεγάλο αςτικό 

κεντρο 

39 78,0 79,6 79,6 

ε κωμόπολθ 4 8,0 8,2 87,8 

ε χωριό 2 4,0 4,1 91,8 

τθν πρωτεφουςα 3 6,0 6,1 98,0 

Άλλο 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

Πίνακασ 5.92. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q22. 
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5.23 Ροιο είναι το μορφωτικό ςασ επίπεδο; 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 2% (1) απάντθςε μακθτισ/ μακιτρια Γυμναςίου 

, το 6% (3) απάντθςε μακθτισ/ μακιτρια Λυκείου , το 40% (20) απάντθςε 

απόφοιτοσ/θ Γυμναςίου/Λυκείου, το 36% (18) είπε απόφοιτοσ/θ ΑΕΛ/ ΣΕΛ, το 4% (2) 

απάντθςε κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ, το 2% (1) απάντθςε 

απόφοιτοσ ΛΕΚ, το άλλο 2% (1) απάντθςε φοιτθτισ/φοιτιτρια ΑΕΛ, 

φοιτθτισ/φοιτιτρια ΣΕΛ απάντθςε το άλλο 2%(1) και τζλοσ το άλλο 2% (1) απάντθςε 

ςπουδαςτισ ΛΕΚ. 

Πνηό είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν; 

 υχνότθτα Ποςοςτό Ζγκυρο Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Μακθτισ/ Μακιτρια 

Γυμναςίου 

1 2,0 2,0 2,0 

Μακθτισ/ Μακιτρια 

Λυκείου 

3 6,0 6,1 8,2 

Απόφοιτοσ/θ 

Γυμναςίου/Λυκείου 

20 40,0 40,8 49,0 

Απόφοιτοσ/θ ΑΕΛ/ ΣΕΛ 18 36,0 36,7 85,7 

Κάτοχοσ MSc-Phd 2 4,0 4,1 89,8 

Απόφοιτοσ ΛΕΚ 1 2,0 2,0 91,8 

Φοιτθτισ ΑΕΛ 1 2,0 2,0 93,9 

Φοιτιτρια ΑΕΛ 1 2,0 2,0 95,9 

Φοιτθτισ ΣΕΛ 1 2,0 2,0 98,0 

πουδατισ ΛΕΚ 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing System 1 2,0   

Total 50 100,0   
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Πίνακασ 5.93. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q23. 

 

5.24 Εργάηεςτε αυτό τον καιρό; 

 

τθν παρακάτω ερϊτθςθ το 42% (21) απάντθςε ναι και το 58% (29) απάντθςε όχι. 

 

Εξγάδεζηε απηό ηνλ θαηξό; 

 υχνότθτα Ποςοςτό 

Ζγκυρο 

Ποςοςτό 

Ακροιςτικό 

Ποςοςτό 

Valid Ναι 21 42,0 42,0 42,0 

Όχι 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Πίνακασ 5.94. Πίνακασ ςυχνοτήτων  για την μεταβλητή Q24. 
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Γενικϊ ςυμπερϊςματα: 

 

 Φφλο 

τθν ζρευνά μασ ςυμμετείχαν ςυνολικά 50 άτομα εκ των οποίων οι 38 ιταν 

άντρεσ και οι 12 γυναίκεσ. Οι γυναίκεσ αποτελοφν το 24% του δείγματόσ μασ, ενϊ 

των αντρϊν το ποςοςτό ανζρχεται ςτο 76%. 

 

Ηλικία 

Θ θλικιακι κατανομι του δείγματοσ φαίνεται ςτον Πίνακα 5.2 και ςτο χιμα 

5.2. Σο 60% είναι 18-24 ετϊν, ενϊ ςτθν κλίμακα 24-30 ετϊν ανικει το 26%. Ζνα 10% 

είναι οι θλικίεσ 30-40, ενϊ οι θλικίεσ 40-50 και άνω των 50 ετϊν ζχουν πολφ μικρι 

ςυμμετοχι απο 2% αντιςτιχα . 

 Μόνιμη κατοικία 

Σο 78% του δείγματοσ κατοικεί ςε μεγάλο αςτικό κζντρο, ενϊ το 6% κατοικεί 

ςτθν Ακινα. Μόλισ 14% κατοικεί εκτόσ αςτικϊν κζντρων.  

 Μορφωτικό επίπεδο  

τθν ζρευνά μασ το 8% των ερωτθκζντων είναι μακθτζσ, 40% απόφοιτοι 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 36% απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 4% 

κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου.  

 Εργαςία την παροφςα χρονική ςτιγμή  

Σο 42% των ερωτθκζντων εργάηεται τθ χρονικι περίοδο που γίνεται θ 

ζρευνα, ενϊ το 58% δεν εργάηεται. Μια παράμετροσ ςθμαντικι είναι ότι ςτθν 

ζρευνά μασ ςυμμετζχουν μακθτζσ ςε ποςοςτό 8%, που ενςωματϊνονται ςε μεγάλο 

ποςοςτό ςτο 58% του δείγματόσ μασ που δεν εργάηεται. 
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Γενικά ςυμπεράςματα δημογραφικϊν ςτοιχείων  

 

 Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα αποτελείται από 

άνδρεσ με ποςοςτό 76%.  

 Σο 60% ανικει ςτθν θλικιακι κλίμακα 18-24 ενϊ πολφ μικρι ςυμμετοχι ςτθν 

ζρευνα ζχουν οι θλικίεσ 50+ (2%).  

 Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων διαμζνει μόνιμα ςε μεγάλα 

αςτικά κζντρα του Νομοφ Αχαΐασ (78%).  

 Σο 36% είναι απόφοιτοι ΑΕΛ/ΣΕΛ.  

 Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα διλωςαν ότι εργάηονται τθν 

παροφςα χρονικι ςτιγμι(42%).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ -  ΠΙΝΑΚΕ ΔΙΠΛΗ ΕΙΟΔΟΤ 

Chi-Squadtest 

 

6.1 Ανϊδειξη δημοφιλϋςτερου μϋςου κοινωνικόσ δυκτύωςησ: 

 

YouTube 

Φφλο * YouTube Crosstabulation 

Count   

 

YouTube 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Φφλο Άνδρασ 21 12 3 36 

Γυναίκα 8 1 2 11 

Total 29 13 5 47 

 

χετικά με το YouTube και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ανδρϊν 42% (21) ςυνδζονται πάνω από δφο ϊρεσ τθν θμζρα κακϊσ επίςθσ και το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των γυναικϊν 16% (8) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 
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Ηλικία * YouTube Crosstabulation 

Count   

 

YouTube 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Θλικία 18-24 20 6 3 29 

24-30 7 4 1 12 

30-40 2 2 1 5 

40-50 0 1 0 1 

Total 29 13 5 47 

 

Όςων αφορά το YouTube και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 40% (20) ςυνδζεται πάνω από δφο ϊρεσ 

τθν θμζρα και είναι θλικίασ 18-24. 
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Facebook 

 

Φφλο * Facebook Crosstabulation 

Count   

 

Facebook 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα 

Φφλο Άνδρασ 29 7 2 0 38 

Γυναίκα 8 1 2 1 12 

Total 37 8 4 1 50 

 

χετικά με το Facebook και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ανδρϊν 58% (29) ςυνδζονται πάνω από δφο ϊρεσ τθν θμζρα κακϊσ επίςθσ και το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των γυναικϊν 16% (8) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 

Ηλικία * Facebook Crosstabulation 

Count   

 

Facebook 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα 

Θλικία 18-24 24 4 1 1 30 

24-30 8 3 2 0 13 

30-40 4 0 1 0 5 

40-50 0 1 0 0 1 

50+ 1 0 0 0 1 

Total 37 8 4 1 50 

 

Όςων αφορά το Facebook και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 48% (24) ςυνδζεται πάνω από δφο ϊρεσ 

τθν θμζρα και είναι θλικίασ 18-24. 
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Twitter 

 

Φφλο * Twitter Crosstabulation 

Count   

 

Twitter 

Total 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 3 3 23 29 

Γυναίκα 1 1 9 11 

Total 4 4 32 40 

 

χετικά με το Twitter και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ανδρϊν 46% (23) δεν ςυνδζεται κακόλου κακϊσ επίςθσ και το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των γυναικϊν 18% (9) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 

 

Ηλικία * Twitter Crosstabulation 

Count   

 

Twitter 

Total 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα Κακόλου 

Θλικία 18-24 1 2 23 26 

24-30 2 1 7 10 

30-40 1 1 2 4 

Total 4 4 32 40 
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Όςων αφορά το Twitter και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα 

ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 46% (23) δεν ςυνδζεται κακόλου και είναι θλικίασ 18-

24. 

 

Google Plus 

 

Φφλο * Google Plus Crosstabulation 

Count   

 

Google Plus 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 2 1 2 3 23 31 

Γυναίκα 0 1 0 3 7 11 

Total 2 2 2 6 30 42 

 

χετικά με το GooglePlus και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των ανδρϊν 46% (23) δεν ςυνδζεται κακόλου κακϊσ επίςθσ και το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των γυναικϊν 14% (7) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 
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Ηλικία * Google Plus Crosstabulation 

Count   

 

Google Plus 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Θλικία 18-24 1 1 1 5 19 27 

24-30 1 1 0 1 8 11 

30-40 0 0 1 0 3 4 

Total 2 2 2 6 30 42 

 

Όςων αφορά το GooglePlus και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 38% (19) δεν ςυνδζεται κακόλου και είναι 

θλικίασ 18-24. 
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Instagram 

 

Φφλο * Instagram Crosstabulation 

Count   

 

Instagram 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 3 3 3 1 20 30 

Γυναίκα 1 0 3 1 6 11 

Total 4 3 6 2 26 41 

 

χετικά με το Instagram και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των ανδρϊν 40% (20) δεν ςυνδζεται κακόλου κακϊσ επίςθσ και το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των γυναικϊν 12% (6) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 

Ηλικία * Instagram Crosstabulation 

Count   

 

Instagram 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Θλικία 18-24 3 2 4 1 17 27 

24-30 0 1 1 1 7 10 

30-40 1 0 1 0 2 4 

Total 4 3 6 2 26 41 
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Όςων αφορά το Instagram και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 34% (17) δεν ςυνδζεται κακόλου και είναι 

θλικίασ 18-24. 

 

Tumblr 

 

Φφλο * Tumblr Crosstabulation 

Count   

 

Tumblr 

Total ,00 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 1 1 0 2 24 28 

Γυναίκα 0 0 1 0 10 11 

Total 1 1 1 2 34 39 

 

χετικά με το Tumblr και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ανδρϊν 48% (24) δεν ςυνδζεται κακόλου κακϊσ επίςθσ και το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των γυναικϊν 20% (10) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 

 

 

Ηλικία * Tumblr Crosstabulation 

Count   

 

Tumblr 

Total ,00 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα Κακόλου 
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Θλικία 18-24 1 1 1 0 23 26 

24-30 0 0 0 1 9 10 

30-40 0 0 0 1 2 3 

Total 1 1 1 2 34 39 

 

Όςων αφορά το Tumblr και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 46% (23) δεν ςυνδζεται κακόλου και είναι 

θλικίασ 18-24. 

 

 

Viber 

 

Φφλο * Viber Crosstabulation 

Count   

 

Viber 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 5 4 3 3 17 32 

Γυναίκα 2 2 3 1 3 11 

Total 7 6 6 4 20 43 

 

χετικά με το Viber και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ανδρϊν 34% (17) δεν ςυνδζεται κακόλου κακϊσ επίςθσ και το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των γυναικϊν 6% (3) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 
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Ηλικία * Viber Crosstabulation 

Count   

 

Viber 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Θλικία 18-24 4 2 2 3 15 26 

24-30 2 3 3 0 4 12 

30-40 1 1 1 1 1 5 

Total 7 6 6 4 20 43 

 

Όςων αφορά το Viber και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 30% (15) δεν ςυνδζεται κακόλου και είναι 

θλικίασ 18-24. 
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Skype 

 

Φφλο * Skype Crosstabulation 

Count   

 

Skype 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 3 4 7 9 9 32 

Γυναίκα 1 2 2 5 1 11 

Total 4 6 9 14 10 43 

 

χετικά με το Skype και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ανδρϊν 18% (9) δεν ςυνδζεται κακόλου και κάποιεσ φορζσ τον μινα αντίςτοιχα ενϊ 

το μεγαλφτερο ποςοςτό των γυναικϊν 10% (5) απάντθςαν κάποιεσ φορζσ το μινα. 
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Ηλικία * Skype Crosstabulation 

Count   

 

Skype 

Total 

Πάνω απο δφο 

ϊρεσ τθν 

θμζρα 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Θλικία 18-24 2 3 6 8 8 27 

24-30 2 1 3 3 2 11 

30-40 0 1 0 3 0 4 

40-50 0 1 0 0 0 1 

Total 4 6 9 14 10 43 

 

χετικά με το Skype και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα 

ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 16% (8) δεν ςυνδζεται κακόλου ι κάποιεσ φορζσ το 

μινα και είναι θλικίασ 18-24. 

 

LinkedIn 

 

Φφλο * LinkedIn Crosstabulation 

Count   

 

LinkedIn 

Total 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 2 3 1 24 30 

Γυναίκα 0 0 2 9 11 

Total 2 3 3 33 41 
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χετικά με το LinkedIn και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των ανδρϊν 48% 

(24) δεν ςυνδζεται κακόλου κακϊσ επίςθσ και το μεγαλφτερο ποςοςτό των γυναικϊν 18% 

(9) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 

 

 

Ηλικία * LinkedIn Crosstabulation 

Count   

 

LinkedIn 

Total 

Μια ϊρα τθν 

θμζρα 

Κάποιεσ 

φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Κάποιεσ 

φορζσ το μινα Κακόλου 

Θλικία 18-24 1 1 1 23 26 

24-30 0 0 2 8 10 

30-40 0 2 0 2 4 

40-50 1 0 0 0 1 

Total 2 3 3 33 41 

 

Όςον αφορά το LinkedIn και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 46% (23) δεν ςυνδζεται κακόλου και είναι 

θλικίασ 18-24. 
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My Space 

 

Φφλο * My Space Crosstabulation 

Count   

 

My Space 

Total 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Φφλο Άνδρασ 1 28 29 

Γυναίκα 0 11 11 

Total 1 39 40 

 

χετικά με το MySpace και τθν μεταβλθτι φφλο το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ανδρϊν 56% (28) δεν ςυνδζεται κακόλου κακϊσ επίςθσ και το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των γυναικϊν 22% (11) ζδωςε τθν ίδια απάντθςθ. 

 

 

Ηλικία * My Space Crosstabulation 

Count   

 

My Space 

Total 

Κάποιεσ φορζσ 

το μινα Κακόλου 

Θλικία 18-24 0 26 26 

24-30 0 10 10 

30-40 1 3 4 

Total 1 39 40 
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Όςον αφορά το MySpace και τθν μεταβλθτι θλικία καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό 52% (26) δεν ςυνδζεται κακόλου και είναι 

θλικίασ 18-24. 

υνοπτικά οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα δθμοφιλζςτερα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι το Facebook και το YouTube με το πρϊτο να 

ςυγκεντρϊνει ποςοςτό 58% (29) ςτουσ άνδρεσ 16% (8) ςτισ γυναίκεσ αντίςτοιχα ενϊ 

το δεφτερο με ποςοςτό 42% (21) ςτουσ άνδρεσ και 16% (8) ςτισ γυναίκεσ.  

τθν αντιςτοίχιςθ  τθν θλικία το Facebook ζρχεται πάλι πρϊτο με ποςοςτό 

48% (24) ςε θλικίεσ 18-24 και το YouTube ακολουκεί με ποςοςτό 40% (20) ςτισ ίδιεσ 

θλικίεσ. 

 

6.2 TestChi-Square 

 

υςχζτιςθ αγοράσ προϊόντων και υπθρεςιϊν με τθν διαφιμιςθ ςτα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ: 

 

Ρροςζχετε/ διαβάηετε τισ διαφθμίςεισ που υπάρχουν ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ για 

προϊόντα/ υπθρεςίεσ ; * Ρόςα προϊόντα/υπθρεςίεσ αγοράςατε τουσ τελευταίουσ τρεισ μινεσ 

αφοφ επθρεαςμζνοι από τθν προβολι τουσ ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ;  

Crosstabulation 

Count   

 

Πόςα προϊόντα/υπθρεςίεσ αγοράςατε τουσ 

τελευταίουσ τρεισ μινεσ αφοφ επθρεαςμζνοι από 

τθν προβολι τουσ ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ; 

Total 0 προϊόντα 

1-2 

προϊόντα 

3-5 

προϊόντα Πάνω από 6 

Προςζχετε/ 

διαβάηετε τισ 

διαφθμίςεισ που 

Πάντα 1 0 0 0 1 

χεδόν πάντα 2 0 0 1 3 
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υπάρχουν ςτισ 

ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ για 

προϊόντα/ υπθρεςίεσ 

; 

Κάποιεσ φορζσ 6 1 1 0 8 

πάνια 7 5 0 0 12 

Μόνο αν με 

ενδιαφζρει το προϊόν 

5 4 0 1 10 

Ποτζ 12 2 0 0 14 

Total 33 12 1 2 48 

 

Όπωσ προκφπτει από τον παραπάνω πίνακα το μεγαλφτερο ποςοςτό 24% 

(12) απάντθςε Ποτζ ςτθν ερϊτθςθ προςζχετε/διαβάηεται διαφθμίςεισ  και 0 

προϊόντα ςτθν ερϊτθςθ πόςα προϊόντα/υπθρεςίεσ αγοράςατε τουσ τελευταίουσ 

μινεσ άρα καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει αςκενισ ςυςχζτιςθ των δφο 

μεταβλθτϊν και κατ’ επζκταςθ οι διαφθμίςεισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

επθρεάηουν ελάχιςτα τουσ καταναλωτζσ. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,252a 15 ,203 

Likelihood Ratio 16,216 15 ,368 

Linear-by-Linear 

Association 

1,321 1 ,250 

N of Valid Cases 48   

a. 20 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 

Όπωσ προκφπτει από τον πίνακα (Chi-Square) το επίπεδο ςθμαντικότθτασ παίρνει τιμι 0,2 

(0,2>0,0005),άρα θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα είναι αςκενισ διότι ο ςυντελεςτισ Pearson 

είναι 0,2=<r=<0,4. 

*r=Pearson 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΖΗΣΗΗ 
 

ε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου τα πάντα είναι ρευςτά και 

που χαρακτθρίηεται από οικονομικι κρίςθ αλλά και κρίςθ αξιϊν, θ ανάγκθ των 

ανκρϊπων για επικοινωνία και διαμοιραςμό απόψεων ζχει καταςτεί πιο επιτακτικι 

από ποτζ. ε ζνα τζτοιο περιβάλλον τα Social Media βρικαν πρόςφορο ζδαφοσ να 

αναπτυχκοφν και να βρουν τθν δικι τουσ κζςθ ςτθν κακθμερινότθτα των 

ανκρϊπων. Σα Social Media, όπωσ θ υιοκζτθςθ κάκε καινοφριασ τάςθσ, επθρζαςαν 

όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ. τα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ 

γίνεται ζρευνα για το βακμό που επθρεάηουν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθν πρόκεςθ για αγορά των Ελλινων χρθςτϊν.  

Αρχικά να αναφερκεί ότι το δείγμα μασ αποτελείται από 50 άτομα, εκ των 

οποίων οι 38 είναι άντρεσ και οι 12 γυναίκεσ. Οι γυναίκεσ αποτελοφν το 24% του 

δείγματόσ μασ, ενϊ των αντρϊν το ποςοςτό ανζρχεται ςτο 76%. Σο 60% είναι 

θλικίασ 18-24 ετϊν, το 26% ανικει ςτθν θλικιακι ομάδα 24-30 ετϊν, το 10% ανικει 

ςτθν θλικιακι ομάδα 30-40 ετϊν, το 2% ςτθν ομάδα 40-50 ετϊν και το άλλο  2% 

ανικει ςτθν ομάδα άνω των 50 ετϊν. Σο 78% του δείγματοσ κατοικεί ςε μεγάλο 

αςτικό κζντρο, ενϊ το 6% κατοικεί ςτθν Ακινα. Μόλισ 16% κατοικεί εκτόσ αςτικϊν 

κζντρων. Ωσ προσ το επίπεδο εκπαίδευςθσ το 8% των ερωτθκζντων είναι μακθτζσ, 

το 40% απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το 36% απόφοιτοι τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και το 4% κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου. Σο 42% των 

ερωτθκζντων εργάηεται τθ χρονικι περίοδο που γίνεται θ ζρευνα, ενϊ το 58% δεν 

εργάηεται. Σο 8% είναι μακθτζσ, οι οποίοι ενςωματϊνονται ςε μεγάλο ποςοςτό ςτο 

58% του δείγματόσ μασ που δεν εργάηεται. 

Όςον αφορά ςτθ χριςθ του Διαδικτφου το 18% των ερωτθκζντων δθλϊνει 

ότι είναι ςυνδεδεμζνο 1-2 ϊρεσ τθν θμζρα, το 22%  2-4 ϊρεσ και το 60% 

περιςςότερο από 4 ϊρεσ τθν θμζρα. Θ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο γίνεται κυρίωσ από 

το ςπίτι (64%) και το ενϊ υπάρχει και ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (28%) που δθλϊνει 

ότι ςυνδζεται ςτο Διαδίκτυο μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία 
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(100%) χρθςιμοποιεί τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και μάλιςτα διατθρεί προφίλ 

ςε ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Μελετϊντασ τον βακμό χριςθσ κάποιων ςυγκεκριμζνων Μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ςε 2 διαςτάςεισ (ζνταςθ χριςθσ και ςειρά προτίμθςθσ) καταλιξαμε ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ τα πιο δθμοφιλι δίκτυα είναι το Facebook και το Youtube. Οι 

χριςτεσ του Facebook ανζρχονται ςτο 100% του δείγματόσ μασ, με το 90% να 

δθλϊνει ότι το χρθςιμοποιεί κακθμερινά, τάςθ που ςυμφωνεί με τθν Διεκνι 

πραγματικότθτα, όπωσ είδαμε και ςτο κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ, ότι το 

Facebook αποτελεί τον απόλυτο «μονομάχο» τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σο εφρθμα 

επιβεβαιϊνει τον Nielsen (2009) πωσ το Facebook αποτελεί το πιο δθμοφιλζσ και 

αναγνωρίςιμο ιςτότοπο ςτο διαδίκτυο.  

Σο Twitter χρθςιμοποιείται από το 16% του δείγματοσ, με τουσ 

κακθμερινοφσ χριςτεσ να ανζρχονται ςτο 8%. Σο 94% χρθςιμοποιεί το Youtube και 

οι κακθμερινοί χριςτεσ του ανζρχονται ςτο ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 84%. Σο 

LINKEDIN κεωρείται μζςο επαγγελματικισ δικτφωςθσ και κυμαίνεται ςτα επίπεδα 

χριςθσ του 16.%, και αποτελεί δθμοφιλζσ κοινωνικό δίκτυο αλλά θ χριςθ του δεν 

είναι ςε κακθμερινι βάςθ. Όςων αφορά τθν θλικία το Facebook ζρχεται πάλι πρϊτο 

με ποςοςτό 48% (24) ςε θλικίεσ 18-24 και το YouTube ακολουκεί με ποςοςτό 40% 

(20) ςτισ ίδιεσ θλικίεσ. 

Κατζςτθ ςαφζσ πωσ ο κυριότεροσ λόγοσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ είναι θ επικοινωνία με άλλουσ ανκρϊπουσ και ιδιαίτερα με παλιοφσ 

ςυμμακθτζσ και φίλουσ και οικογζνεια ι άτομα γνωςτά που βρίςκονται ςτο 

εξωτερικό. Σο 96% των ερωτθκζντων απάντθςε ότι χρθςιμοποιεί τισ ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ για επικοινωνία και το 84% δθλϊνει ότι ο λόγοσ χριςθσ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ επαφι με παλιοφσ ςυμμακθτζσ και φίλουσ. Σο 

68% των ερωτθκζντων υποςτθρίηει ότι τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τουσ είναι 

χριςιμα ϊςτε να επικοινωνοφν με ςυγγενείσ και φίλουσ ςτο εξωτερικό. Αντίκετα 

μόλισ το 38% ςυμφωνεί ςτθν ιδζα ότι χρθςιμοποιεί τα Social Media για τθν 

δθμιουργία νζων επαφϊν. Σο αποτζλεςμα επιβεβαιϊνει περίτρανα τισ ζρευνεσ τθσ 

Διεκνοφσ βιβλιογραφίασ που υποςτθρίηουν πωσ ο κυριότεροσ λόγοσ χριςθσ των 
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Social Media είναι θ επικοινωνία, θ διατιρθςθ και θ ενίςχυςθ των ιδθ 

υφιςτάμενων off line ςχζςεων και όχι θ δθμιουργία νζων (Diffley, et al., 2011, ς.48; 

Boyd & Ellison ,2008; Lenhart & Madden, 2007).  

Ο δεφτεροσ βαςικότεροσ λόγοσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

είναι θ ενθμζρωςθ για κοινωνικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ. Σο 72% χρθςιμοποιεί τισ 

ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ για να ενθμερϊνεται για τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ 

ενϊ το 56% για τισ πολιτικζσ εξελίξεισ. 

Σο 18% παραδζχεται ότι ζνασ από τουσ λόγουσ που χρθςιμοποιοφν τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι επειδι βρίςκονται ςτθ μόδα. Σο 56% ζχει εντοπίςει μια 

μορφι ψυχαγωγίασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, μζςω των παιχνιδιϊν που 

διακζτουν και το 76% απάντθςε ότι χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτον τομζα τθσ μουςικισ και των ταινιϊν.  

Ζνα μικρό μζροσ του δείγματοσ (12%) ςυμφωνεί απόλυτα ςτθν ιδζα ότι τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ προάγουν τθν ελευκερία του λόγου. Σο 38% 

υποςτθρίηει ότι τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ βοθκοφν ςτθν ελευκερία τθσ 

ζκφραςθσ. Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ενθμερϊνουν ςε πραγματικό χρόνο για 

τισ εξελίξεισ παγκοςμίωσ, και το 86% υποςτθρίηει ότι επιτρζπουν τθν αςτραπιαία 

μετάδοςθ των γεγονότων. Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςφμφωνα με το 44%, 

ζχουν αποκτιςει κοινωνικι ταυτότθτα ενϊ ςε μικρότερο βακμό οι χριςτεσ 

υποςτθρίηουν ότι επθρεάηονται οι απόψεισ τουσ από άλλουσ χριςτεσ (14%). Σο 18% 

κεωρεί ότι θ εγγραφι τουσ ςε ζνα μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ τουσ προςφζρει 

ικανοποίθςθ, το 6% νιϊκει μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ με τθ χριςθ τουσ και το 8% 

κεωρεί ότι τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ μποροφν να καλφψουν τισ κοινωνικζσ 

τουσ επικυμίεσ.  

Θ πιο ςυχνι δραςτθριότθτα ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ 

ανάγνωςθ περιεχομζνου ενϊ αντικζτωσ υπάρχει πολφ μικρι δραςτθριότθτα ωσ 

προσ τθν δθμιουργία περιεχομζνου. Σα blogs αποτελοφν μια από τισ αγαπθμζνεσ 

προτιμιςεισ των χρθςτϊν, μιασ και ενθμερϊνονται από αυτά ςε ποςοςτό  72%, 

αλλά μόλισ το 16% ζχει ενεργι ςυμμετοχι και γράφει ςε αυτά. Σο φαινόμενο αυτό 
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αποτελεί όπωσ προείπαμε και ςτο κεωρθτικό μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, 

ευρωπαϊκι πραγματικότθτα αφοφ το 72% των χρθςτϊν απολαμβάνει τθν ιδιότθτα 

του ωσ αναγνϊςτθσ- κεατισ- πακθτικόσ χριςτθσ των Blogs και είναι ςε πολφ μικρό 

βακμό ενεργό ςτθν ςυγγραφι νζου περιεχομζνου. Ο ςχολιαςμόσ περιεχομζνου 

αποτελεί μιασ από τισ αγαπθμζνεσ δραςτθριότθτεσ για τουσ χριςτεσ ςε ποςοςτό 

40%. Σο 48% μοιράηεται τθν άποψι του και για τισ πολιτικζσ εξελίξεισ και το 30% για 

τισ κοινωνικζσ και τισ οικονομικζσ εξελίξεισ.  

Μεγάλο μζροσ του δείγματοσ προςδίδει αρνθτικά χαρακτθριςτικά ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ με κυρίαρχο ότι εκτίκεται θ κοινωνικι ηωι των χρθςτϊν και 

ότι τίκενται κζματα αςφάλειασ. Σο 66% εκφράηει τθν ανθςυχία του ωσ προσ τθν 

αςφάλεια των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σο 60% δθλϊνει ότι δεν τουσ αρζςει θ 

αυτοπροβολι μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και το 64% υποςτθρίηει ότι θ 

ζκκεςθ τθσ προςωπικισ ηωισ ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελεί επιβλαβι 

δραςτθριότθτα.  

Ζνα μικρό των χρθςτϊν (14%) υποςτθρίηει ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πθγι 

αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν για τθν πραγματοποίθςθ των αγορϊν τουσ. Σο 32% του 

δείγματοσ πραγματοποιεί θλεκτρονικζσ αγορζσ. Σο 68% του δείγματοσ προςζχει τισ 

διαφθμίςεισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σο 20% προςζχει τισ διαφθμίςεισ 

αυτζσ πάντα όταν τουσ ενδιαφζρει το διαφθμιηόμενο προϊόν ενϊ περιςταςιακά τισ 

προςζχει το 16%. Σο 36% δθλϊνει ότι ζχει ενθμερωκεί για ζνα τουλάχιςτον προϊόν 

μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σο 24% ζχει δθλϊςει ότι ζχει αγοράςει 

τουλάχιςτον ζνα προϊόν τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ. Σο 16% δθλϊνει πωσ μοιράηεται 

περιςταςιακά τθν αγοραςτικι του εμπειρία και μόλισ το 4% μοιράηεται πάντα τθν 

εμπειρία του όταν είναι ικανοποιθμζνο από τθν αγοραςτικι του εμπειρία. Σο 58% 

δθλϊνει ότι είναι μζλοσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

και ο κυριότεροσ λόγοσ είναι θ ενθμζρωςθ για προςφορζσ.  

Σο 10% διαφωνεί ςτθν πρόταςθ ότι τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

επθρεάηουν τθν καταναλωτικι του ςυμπεριφορά, το 28% είναι ουδζτερο ςτθν 

πρόταςθ αυτι ενϊ το 18% ςυμφωνεί.  
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Θ διενζργεια των ςυςχετίςεων μασ οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι 

χριςτεσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ επθρεάηονται ωσ προσ τθν καταναλωτικι 

τουσ ςυμπεριφορά και τθν πρόκεςι τουσ για αγορά ςε όλο τθσ το φάςμα. Οι 

χριςτεσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο, αναηθτοφν πλθροφορίεσ μζςα ςτα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και επθρεάηονται τόςο από τισ διαφθμίςεισ ςε αυτά 

όςο και από τθν παρουςία επιχειριςεων και προϊόντων με προφίλ και fan pages. 

Μποροφμε να ποφμε ότι δθμιουργείται ζνα προφίλ καταναλωτι, αυτό του 

Κοινωνικοφ καταναλωτι, που κα αναηθτιςει πλθροφορίεσ ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, κα ανταλλάξει απόψεισ, κα παρατθριςει τισ διαφθμίςεισ που 

προβάλλονται, κα επιςκεφτεί εταιρικά προφίλ και εταιρικζσ ςελίδεσ, κα διαβάςει 

αναφορζσ άλλων χρθςτϊν και ςτο τζλοσ κα αγοράςει ανάλογα με τισ πλθροφορίεσ 

που ςυνζλλεξε μζςα από αυτι τθ δραςτθριότθτα. Οι ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί 

και παρουςιάηονται ςτο Κεφάλαιο 3 επιβεβαιϊνουν τα αποτελζςματα.  

Θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ προςφζρει το αίςκθμα τθσ 

ικανοποίθςθσ και τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ. Οι χριςτεσ αιςκάνονται 

αυτοπεποίκθςθ και ικανοποίθςθ ωσ μζλθ ςε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Επίςθσ 

κεωροφν ότι τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν χϊρουσ όπου μποροφν να 

εκφράςουν ελεφκερα τθν άποψι τουσ και να ςυηθτιςουν χωρίσ περιοριςμοφσ με 

άλλουσ χριςτεσ. Σα αποτελζςματα επιβεβαιϊνονται κεωρθτικά αν ανατρζξει κανείσ 

ςτο Κεφάλαιο 2 τθσ εργαςίασ.  

Ανεξαρτιτωσ λόγου χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ θ πρόκεςθ για 

αγορά και θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν επθρεάηεται με κετικό 

τρόπο. Θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ δείχνει να επθρεάηει κετικά τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν. Ανεξαρτιτωσ του λόγου χριςθσ, από τθ 

ςτιγμι που κάποιοσ χριςτθσ αποτελεί ενεργό μζλοσ ςε κάποιο μζςο κοινωνικισ 

δικτφωςθσ αυξάνονται οι πικανότθτεσ να επθρεαςτεί θ πρόκεςι του για αγορά από 

τισ διαφθμίςεισ είτε από τισ επίςθμεσ ςελίδεσ προϊόντων και εταιριϊν ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ, τα δφο φφλα επθρεάηονται με διαφορετικό 

τρόπο ςτθν πρόκεςθ αγοράσ και τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά από τα μζςα 
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κοινωνικισ δικτφωςθσ. Αν και δεν μποροφν να βγουν αςφαλι ςυμπεράςματα ποιο 

από τα δφο φφλα επθρεάηεται περιςςότερο, τα αποτελζςματά μασ όμωσ 

επιβεβαιϊνουν τισ διάφορεσ ζρευνεσ, οι οποίεσ υποςτθρίηουν ότι ο παράγοντασ 

φφλο διαφοροποιεί το βακμό επίδραςθσ ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά μζςω 

των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (Frederica Rudel, 1995; Thompson & Lougheed, 

2012).  

Θ ενθμζρωςθ ςτο Διαδίκτυο για προϊόντα και υπθρεςίεσ επιδρά κετικά ςτθν 

πρόκεςθ για αγορά τουσ. Επίςθσ θ εγγραφι ωσ μζλοσ/φίλοσ/fan/follower ςε 

ςελίδεσ και προφίλ εταιριϊν, προϊόντων, υπθρεςιϊν, αυξάνει τόςο τθν πρόκεςθ για 

αγορά των ςυγκεκριμζνων προϊόντων (ι προϊόντων τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρίασ) 

όςο και τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά ωσ προσ τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα, 

αυξάνοντασ τισ πικανότθτεσ αγοράσ τουσ.  

Όπωσ είδαμε ςτο κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ θ χριςθ των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ προςφζρει το αίςκθμα τθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν, 

βελτιϊνει τθν αυτοπεποίκθςι τουσ ενϊ παράλλθλα ζχει αποδειχκεί πωσ τα Social 

Media αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ κοινωνικοποίθςθσ των καταναλωτϊν 

(Köhler et al 2011). το πεδίο του Μάρκετινγκ και τθσ Ψυχολογίασ ζχει ερευνθκεί 

διεξοδικά θ ςυμπεριφορά του καταναλωτι, θ πρόκεςθ του για αγορά και από 

ποιουσ παράγοντεσ επθρεάηονται (βλζπε Κεφάλαιο 3). Ζχει καταςτεί ςαφζσ πωσ 

πράγματι θ ικανοποίθςθ και θ κάλυψθ των κοινωνικϊν αναγκϊν ςυνδζεται με τθν 

ςυμπεριφορά του καταναλωτι.  

Είναι γενικά παραδεκτό ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα πωσ θ καταναλωτικι 

ςυμπεριφορά και θ πρόκεςθ για αγορζσ υποκινείται και επθρεάηεται από θδονικά 

και χρθςτικά κίνθτρα (Arnold & Reynolds, 2003; Babin et al., 1994; Batra & Ahtola, 

1991; Dhar & Wertenbroch, 2000; Holbrook & Hirschman, 1982)63 ενϊ ςφμφωνα με 

τον Maslow (1968) τα θδονικά κίνθτρα πολφ ςυχνά κυριαρχοφν επί των χρθςτικϊν – 

λειτουργικϊν κινιτρων. Ωσ θδονικά κίνθτρα ορίηονται οι εςωτερικζσ επιρροζσ που 

κακοδθγοφνται από τθν ευχαρίςτθςθ ενόσ ατόμου, από τισ ενζργειεσ που 

υποκινοφνται ενςτικτωδϊσ από ςυναιςκιματα όπωσ αγάπθ,   μίςοσ, φόβο, χαρά, 

κλπ.(Ahtola, 1985). φμφωνα με τον Maslow (1968) και βάςει τθσ πυραμίδασ 
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ιεράρχθςθσ των αναγκϊν του ο άνκρωποσ προβαίνει ςε αγορζσ ϊςτε να καλφψει τισ 

ανάγκεσ του. Ζχοντασ κάποιοσ φτάςει ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ που είναι το 

ςτάδιο τθσ αυτοεκτίμθςθσ, δφςκολα μπορεί να υποκινθκεί από ςυναιςκιματα που 

κα τον οδθγιςουν ςε θδονικζσ αγορζσ, αφοφ κα νιϊκει πλιρθσ.  

Μζςα από τθν χριςθ των Social Media ο χριςτθσ ειςπράττει τθν αίςκθςθ 

του ανικειν και νιϊκει αποδεκτό μζλοσ μιασ ευρφτερθσ ομάδασ εκπλθρϊνοντασ 

ζτςι μια από τισ βαςικότερεσ κοινωνικζσ του ανάγκεσ. Ζχοντασ λοιπόν καλφψει τισ 

κοινωνικζσ του ανάγκεσ και τα ςυναιςκιματά του, βάςει ψυχολογίασ ζχει πολφ 

μικρζσ πικανότθτεσ να προβεί ςε αγορζσ που κα κλθκοφν να καλφψουν 

ςυναιςκθματικά κενά αφοφ αυτά δεν υπάρχουν. Βάςει των όςων προαναφζρκθκαν 

μποροφμε να δϊςουμε μια επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ βάςθ ςτο εφρθμά μασ θ 

οποία όμωσ χρίηει περαιτζρω εξζταςθσ. Άρα καταλιγουμε πωσ όταν κάποιοσ 

χριςτθσ νιϊκει ότι ικανοποιεί τισ κοινωνικζσ του ανάγκεσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ καταναλωτικι του ςυμπεριφορά και θ πρόκεςι 

του για αγορά αποτελοφν ςτοιχεία που δεν επθρεάηονται από τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ. Θ «κοινωνικι» ικανοποίθςθ επιςκιάηει ςε μεγάλο βακμό τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθν πρόκεςθ για αγορά.  

φμφωνα με τθν Ψυχολογία ζνασ άνκρωποσ με αυτοεκτίμθςθ και 

αυτοπεποίκθςθ δεν επθρεάηεται εφκολα από απόψεισ τρίτων. φμφωνα μετουσ 

Steinfield et al. (2008) τζτοιοι χριςτεσ των Social Media πράγματι δεν φαίνεται να 

επθρεάηονται από απόψεισ άλλων χρθςτϊν.  

υγκεντρωτικά καταλιγουμε ςτα εξισ:  

 

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία (100%) του δείγματοσ χρθςιμοποιεί κάποια 

μορφι Social Media.  

Παρατθρείται εντατικι κακθμερινι χριςθ.  

Ο κυριότεροσ λόγοσ χριςθσ των Social Media είναι θ επικοινωνία με 

άλλουσ ανκρϊπουσ και ιδιαίτερα με παλιοφσ ςυμμακθτζσ, φίλουσ και οικογζνεια ι 
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άτομα γνωςτά που βρίςκονται ςτο εξωτερικό. Ο δεφτεροσ βαςικότεροσ λόγοσ 

χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ ενθμζρωςθ για κοινωνικζσ και 

πολιτικζσ εξελίξεισ.  

Θ πιο ςυχνι δραςτθριότθτα που εκτελείται ςτα Social Media είναι θ 

ανάγνωςθ περιεχομζνου (spectator), ενϊ υπάρχει πολφ μικρι δραςτθριότθτα ωσ 

προσ τθν δθμιουργία περιεχομζνου (creator). Επίςθσ ο ςχολιαςμόσ περιεχομζνου 

αποτελεί αγαπθμζνθ δραςτθριότθτα του δείγματοσ.  

 Μεγάλο ποςοςτό του δείγματοσ τάςςεται υπζρ τθσ άποψθσ ότι θ χριςθ 

των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ προςφζρει το αίςκθμα τθσ ικανοποίθςθσ 

και τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ.  

 Ανεξαρτιτωσ λόγου χριςθσ των Social Media, θ πρόκεςθ για αγορά και θ 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά μιασ μερίδασ χρθςτϊν φαίνεται να 

επθρεάηεται.  

 Θ ενθμζρωςθ ςτο διαδίκτυο και ςτα Social Media για προϊόντα και 

υπθρεςίεσ αυξάνουν τισ πικανότθτεσ υλοποίθςθσ αγοράσ τουσ.  

 Θ εγγραφι ωσ μζλοσ/φίλοσ/fan/follower μιασ μάρκασ/εταιρίασ/προϊόντοσ 

ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ επιδρά ςτθν πρόκεςθ για αγορά και ςτθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν 

 Οι χριςτεσ των Social Media παρά το γεγονόσ ότι τα χρθςιμοποιοφν, 

αναγνωρίηουν τα αρνθτικά τουσ χαρακτθριςτικά, τα οποία με τθν ςειρά 

τουσ αφαιροφν τθν ικανότθτα κετικισ επίδραςθσ των Social Media για 

αγορζσ ςε κάποιο μζροσ του δείγματοσ.  

 Θ ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν και θ βελτίωςθ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ μζςω τθσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχει 

αρνθτικι ςχζςθ με τθν ικανότθτα τουσ να επθρεάςει τθν πρόκεςι των 

καταναλωτϊν για αγορά προϊόντων / υπθρεςιϊν. Θ «κοινωνικι» 

ικανοποίθςθ επιςκιάηει ςε μεγάλο βακμό τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά.  
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Σα αποτελζςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ επιβεβαίωςαν όςα 

προαναφζρκθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ αναςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ ςτα 

Κεφάλαια 2,3. Θ ζρευνα επιβεβαίωςε ζναν προσ ζναν τουσ ερευνθτικοφσ ςτόχουσ 

που είχε κζςει και οδιγθςε ςε αξιοπρόςεκτα ςυμπεράςματα. Όλα τα 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ μποροφν να κακρεπτιςτοφν ςε ζναν νεοφανι όρο που 

πρόκειται να μασ απαςχολεί τα επόμενα χρόνια. Ο όροσ “Likeonomics” περιγράφει 

τον μθχανιςμό με τον οποίο οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτα Social Media, οι γνϊμεσ 

των απλϊν χρθςτϊν και το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να επθρεάςουν τουσ 

καταναλωτζσ ωσ προσ τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά (Bhargava, 2011). 
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Ραράρτθμα Ι 

Ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΕΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

″ΣΑ ΜΕΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΘ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΔΛΚΣΤΩΘ (SOCIALMEDIA) – ΔΛΑΦΘΜΛΘ ΜΕΩ 

YOUTUBE ΚΑΛ Θ ΧΕΘ ΣΘ ΜΕ ΣΘΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΛΚΘ ΕΠΛΡΡΟΘ″ 

 

κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να ανιχνεφςουμε τθν ςχζςθ των νζων μζςων 

θλεκτρονικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ με τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά του Ζλλθνα χριςτθ. 

Κα κζλαμε να μασ βοθκιςετε ςε αυτι μασ τθν προςπάκεια, αφιερϊνοντασ 10 λεπτά από τον 

χρόνο ςασ απαντϊντασ ςτο ερωτθματολόγιο που ακολουκεί. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Χρθςιμοποιείτε το διαδίκτυο; ΝΑΛ ΟΧΛ 

Q1. Πόςεσ ϊρεσ τθν θμζρα είςτε ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο;  

1) 0 ϊρεσ 2) 1-2 ϊρεσ 3) 2-4 ϊρεσ 4) 4 και πλζον ϊρεσ 



Q2. Παρακαλϊ επιλζξτε από ποφ ςυνδζεςτε ςυνικωσ ςτο διαδίκτυο(Μπορείτε να επιλζξετε 

περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ):  

1)Από το ςπίτι 2) Από τον χϊρο εργαςίασ 3)Από internetcafé 4)Από το κινθτό 

τθλζφωνο 

5) Από wi- fihotspots

Q3. Παρακαλϊ επιλζξτε ποιο μζςο χρθςιμοποιείτε ςυνικωσ για τθν περιιγθςι ςασ ςτο 

διαδίκτυο(Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ):  

1) τακερό υπολογιςτι 2) Φορθτό υπολογιςτι (laptop) 3) Κινθτό τθλζφωνο 

4)Tablet
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Q 4. Οι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ το Facebook, Twitter είναι εικονικζσ κοινότθτεσ 

οι οποίεσ επιτρζπουν ςε ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο να επικοινωνοφν, να 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και να ανταλλάςςουν απόψεισ. Εςείσ χρθςιμοποιείτε ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ (socialnetworks);  

1)ΝΑΛ 2) ΟΧΛ (ΑΝ ΑΠΑΝΣΘΑΣΕ ΟΧΛ ΜΕΣΑΒΕΛΣΕ ΣΘΝ ΕΡΩΣΘΘ Q11)  

Q5. Ζχετε δθμιουργιςει κάποιο προφίλ ςε μια ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ; 1)ΝΑΛ 

2)ΟΧΛ 

Q6. ασ ανικει κάποιο blog/ site; 1) ΝΑΛ 2) ΟΧΛ 

Q 7. θμειϊςτε ςε ποιο βακμό χρθςιμοποιείτε τισ παρακάτω ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

τον κατάλλθλο αρικμό δίπλα από κάκε μια από αυτζσ. 



Ραρακαλϊ τςεκάρετε τον κατάλλθλο 

αρικμό για να δείξετε ςε ποιο βακμό 

χρθςιμοποιείτε τισ παρακάτω ςελίδεσ 

θλεκτρονικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Ράνω από 2 

ϊρεσ τθν θμζρα  

1 ϊρα τθν θμζρα  Κάποιεσ φορζσ τθν 

εβδομάδα  

Κάποιεσ φορζσ το 

μινα  

Κακόλου  

 

1. YOUTUBE 

 

    

 

2. FACEBOOK 

 

    

 

3. TWITTER 

 

    

 

4. GOOGLE PLUS 

 

    

 

5. INSTAGRAM  
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6. TUMBLR 

 

    

 

7. VIBER 

 

 

    

 

8. SKYPE 

 

    

 

9. LINKEDIN 

 

    

 

10. MYSPACE 

 

    

Q 8. Για ποιόν λόγο χρθςιμοποιείτε τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

Ραρακαλϊ τςεκάρετε τον 

κατάλλθλο αρικμό για να δείξετε 

ςε ποιο βακμό ιςχφουν για εςάσ οι 

παρακάτω λόγοι χριςθσ 

τςεκάροντασ με ζνα :  

Ρολφ μεγάλο 

βακμό  

Μεγάλο βακμό  Οφτε μικρό, οφτε 

μεγάλο βακμό  

Μικρό βακμό  Κακόλου  

 

1. Για να επικοινωνϊ με άλλουσ 

ανκρϊπουσ  
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2. Για να κρατιςω επαφι με 

παλιοφσ ςυμμακθτζσ και φίλουσ  

 

 

3. Για να κρατιςω επαφι με 

ςυγγενείσ και φίλουσ ςτο 

εξωτερικό  

 

    

 

4. Για να ενθμερωκϊ για τισ 

κοινωνικζσ εξελίξεισ ςτον κόςμο  

 

    

 

5. Για να ενθμερωκϊ για τισ 

πολιτικζσ εξελίξεισ ςτον κόςμο  

 

    

 

6. Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ για 

τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ ι μιασ 

υπθρεςίασ  

 

    

 

7. Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ  

 

    

 

8. Για να παίξω παιχνίδια  

 

    

 

9. Για να παρακολουκιςω ταινίεσ, 

μουςικι  
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10. Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ 

υγείασ  

 

    

 

11. Από περιζργεια  

 

    

 

12. Για να μθν μζνω αμζτοχοσ ςτισ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ  

 

    

 

13. Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ/ 

προςωπικά ςτοιχεία για φίλουσ 

και γνωςτοφσ  

 

    

 

14. Γιατί με πίεηαν οι φίλοι μου να 

γίνω μζλοσ  

 

    

 

15. Για αναηιτθςθ εργαςίασ  

 

    

 

16. Για να κάνω νζουσ φίλουσ/ 

γνωριμίεσ  

 

    

 

17. Για να γεμίςω τον ελεφκερο 
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μου χρόνο  

 

 

18. Γιατί είναι ςτθ μόδα  

 

    

 

19. Για να μοιραςτϊ φωτογραφίεσ 

και βίντεο  

 

    

 

20. Για να μοιραςτϊ εμπειρίεσ και 

απόψεισ  

 

    

Q9. Παρακαλϊ τςεκάρετε με ζνα για να δθλϊςετε τον βακμό που ςυμφωνείτε ι 

διαφωνείτε με κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ: 

 

 

 

Συμφωνϊ  

Απόλυτα  

ΣυμφωνϊΑπόλυτα   Συμφωνϊ Οφτε ςυμφωνϊ  

Οφτε διαφωνϊ 

 

Διαφωνϊ  Διαφωνϊ  

Ρλιρωσ  

 

1. Τα μζςα 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ με 

βοθκοφν ςτο να 

εκφραςτϊ 

ελεφκερα  

 

    

 

2. Μζςω των 
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κοινωνικϊν 

δικτφων 

εμπνζομαι/ 

ςυλλαμβάνω 

καινοφριεσ ιδζεσ  

 

 

3. Τα μζςα 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ 

επιτρζπουν τθν 

αςτραπιαία 

μετάδοςθ των 

παγκόςμιων 

γεγονότων  

 

    

 

4. Τα μζςα 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ 

προάγουν τθν 

ελευκερία του 

λόγου  

 

    

 

5. Τα μζςα 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ τείνουν 

να 

αντικαταςτιςουν 

τθν άμεςθ 

ανκρϊπινθ επαφι  

 

    

 

6. Τα ςχόλια, οι 

απόψεισ άλλων 

χρθςτϊν/ bloggers 

που διαβάηω ςτα 

κοινωνικά δίκτυα 
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επθρεάηουν τισ 

απόψεισ μου  

7. Τα κοινωνικά 

δίκτυα ζχουν 

αποκτιςει 

πολιτικι 

ταυτότθτα  

 

    

 

8. Οι πολιτικζσ μου 

πεποικιςεισ ζχουν 

επθρεαςτεί από 

τισ απόψεισ 

χρθςτϊν που 

εκφράηονται ςε 

πολιτικά 

blogs/προφίλ  

 

    

 

9. Πταν είμαι 

μζλοσ μιασ 

ςελίδασ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ νιϊκω 

πιο 

ικανοποιθμζνοσ  

 

    

 

10. Πταν είμαι 

μζλοσ μιασ 

ςελίδασ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ 

αιςκάνομαι 

μεγαλφτερθ 

αυτοπεποίκθςθ  
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11. Ζχω 

αντιμετωπίςει 

πολλζσ φορζσ τα 

προβλιματά μου 

ανταλλάςοντασ 

απόψεισ με 

φίλουσ/ 

ακολοφκουσ/ 

χριςτεσ που 

αντιμετϊπιηαν 

παρόμοια 

προβλιματα  

 

 

12. Στισ ςελίδεσ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ δείχνω 

τον πραγματικό 

μου εαυτό  

 

    

 

13. Οι ςελίδεσ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ 

καλφπτουν τισ 

κοινωνικζσ μου 

επικυμίεσ  

 

    

 

14. Η υφιςτάμενθ 

οικονομικι κρίςθ 

με ζχει ςτρζψει 

ςτθν χριςθ των 

ςελίδων 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ωσ 

μζςο ψυχαγωγίασ  
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Q10. Ποιεσ δραςτθριότθτεσ πραγματοποιείτε όταν χρθςιμοποιείτε τισ ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ; 

 

 

Ραρακαλϊ 

τςεκάρετε τον 

κατάλλθλο αρικμό 

για να δείξετε τον 

βακμό ςτον οποίο 

πραγματοποιείτε 

τισ παρακάτω 

δραςτθριότθτεσ  

Ρολφ μεγάλο βακμό  Μεγάλο βακμό  Οφτε μικρό, οφτε 

μεγάλο βακμό  

Μικρό βακμό  Κακόλου  

 

1. Συμμετζχω ςε 

ομάδεσ κοινϊν 

ενδιαφερόντων  

 

(blogs, forums)  

    

 

2. Μοιράηομαι τθν 

γνϊμθ μου για ζνα 

κζμα που μου 

φαίνεται 

ενδιαφζρον  

 

    

 

3. Διαβάηω άρκρα 

ςτα blogs  

 

    

 

4. Γράφω άρκρα 

ςτα blogs  
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5. Συμμετζχω 

ενεργά ςτον 

ςχολιαςμό 

περιεχομζνου που 

με ενδιαφζρει 

(comments)  

 

    

 

6. Ρροτείνω ςε 

άλλουσ να 

επιςκεφκοφν τισ 

ιςτοςελίδεσ που 

μου αρζςουν  

 

    

 

7. Γίνομαι μζλοσ/ 

fan ςε εφαρμογζσ 

που μου αρζςουν  

 

    

 

8. τζλνω emails  

 

    

 

9. Τςεκάρω τα 

προφίλ των 

φίλων/ 

ακολοφκων μου  

 

    

 

10. Μοιράηομαι 

τθν άποψθ μου 

για τισ κοινωνικζσ 

εξελίξεισ τθσ 

χϊρασ μου  
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11. Μοιράηομαι 

τθν άποψθ μου 

για τισ 

οικονομικζσ 

εξελίξεισ τθσ 

χϊρασ μου  

 

    

 

12. Μοιράηομαι 

τθν άποψθ μου 

για τισ πολιτικζσ 

εξελίξεισ τθσ 

χϊρασ μου  

 

    

 

13. Κάνω “like” ςε 

οτιδιποτε μου 

αρζςει  

 

    

 

14. Κοινοποιϊ ςτο 

προφίλ μου 

καταςτάςεισ, 

ςυνδζςμουσ(links)

,φωτογραφίεσ  

 

    

 

 

Q11. Για ποιόν λόγο δεν χρθςιμοποιείτε τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ; 

 

Ραρακαλϊ 

τςεκάρετε τον 

κατάλλθλο αρικμό 

Συμφωνϊ  Συμφωνϊ  Οφτε ςυμφωνϊ  Διαφωνϊ  Διαφωνϊ  
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για να δείξετε ςε 

ποιο βακμό 

ςυμφωνείτε ι 

διαφωνείτε με κάκε 

ζναν από τουσ 

παρακάτω λόγουσ 

μθ χριςθσ των 

ςελίδων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ  

Απόλυτα  Οφτε διαφωνϊ  Ρλιρωσ  

1. Οι ςελίδεσ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ δεν με 

ενδιαφζρουν  

 

 

 

 

    

2. Η χριςθ των 

ςελίδων 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ είναι 

εξαιρετικά 

χρονοβόρα  

 

    

3. Οι ςελίδεσ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ δεν 

είναι αξιόπιςτεσ  

 

    

4. Οι ςελίδεσ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ δεν 

είναι αςφαλείσ  

 

    

5. Είναι 

προτιμότερεσ 

εναλλακτικζσ 

μορφζσ 

επικοινωνίασ  
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6. Η εναςχόλθςθ 

μου με ςελίδεσ 

τζτοιου είδουσ 

είναι χάςιμο 

χρόνου  

 

    

7. Αντιπακϊ τθν 

αυτοπροβολι ςε 

ςελίδεσ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ  

 

    

8. Είναι επιβλαβισ 

θ ζκκεςθ τθσ 

προςωπικισ ηωισ 

των χρθςτϊν ςτισ 

ςελίδεσ 

κοινωνικισ 

δικτφωςθσ  

 

    

 

9. Άλλοσ 

λόγοσ……………(Ρα

ρακαλϊ 

αναφζρατε ποιοσ)  

 

    

 

 

ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Q12. Προςζχετε/ διαβάηετε τισ διαφθμίςεισ που υπάρχουν ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ για προϊόντα/ υπθρεςίεσ;  

1)Πάντα 2) χεδόν πάντα 3)Κάποιεσ φορζσ 
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4) πάνια 5) Μόνο αν με ενδιαφζρει το διαφθμιηόμενο προϊόν 6) Ποτζ 

Q13. Για πόςα προϊόντα/υπθρεςίεσ ενθμερωκικατε μζςα από τισ ςελίδεσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ τουσ τελευταίουσ τρεισ μινεσ;  

1) 0 προϊόντα 2) 1-2 προϊόντα 3) 2-3 προϊόντα 4) 3-5 προϊόντα 5) Πάνω από 6 





Q14. Πόςα προϊόντα/υπθρεςίεσ αγοράςατε τουσ τελευταίουσ τρεισ μινεσ αφοφ 

επθρεαςμζνοι από τθν προβολι τουσ ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ;  

1) 0 προϊόντα 2) 1-2 προϊόντα 3) 2-3 προϊόντα 4) 3-5 προϊόντα 5) Πάνω από 6 



Q15. Μετά τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ/ υπθρεςίασ μοιράηεςτε τθν εμπειρία ςασ/ τθν 

αξιολόγθςι ςασ μζςω μιασ ςελίδασ κοινωνικισ δικτφωςθσ;  

1)Πάντα 2) χεδόν πάντα 3)Κάποιεσ φορζσ 

4) πάνια 5) Μόνο όταν είμαι ικανοποιθμζνοσ από τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά 6) 

Ποτζ 

Q16. Είςτε μζλοσ/ fan/ φίλοσ/ follower μιασ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ/ προϊόντοσ/ υπθρεςίασ 

ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που χρθςιμοποιείτε; 1) ΝΑΛ 2) ΟΧΛ 

Q17. Αν ναι, για ποιο λόγο γίνατε μζλοσ/ fan/ φίλοσ/ follower μιασ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ/ 

προϊόντοσ/ υπθρεςίασ ςτισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που χρθςιμοποιείτε; (Μπορείτε 

να επιλζξετε περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ)  

1) Για να ςυλλζξω πλθροφορίεσ για το προϊόν/ μάρκα/ υπθρεςία 

2) Για να ενθμερωκϊ για τυχόν προςφορζσ 

3) Για να διαβάςω κριτικζσ / βακμολογία/ αξιολογιςεισ(reviews) που αφοροφν το προϊόν/ 

υπθρεςία/μάρκα που ζχουν πραγματοποιθκεί από άλλουσ χριςτεσ 

4) Για να δείξω ςτουσ άλλουσ ότι είμαι υποςτθρικτισ αυτοφ του προϊόντοσ/  

 

μάρκασ/ υπθρεςίασ 

5) Γιατί είμαι πελάτθσ 

6) Άλλο…… 



Q17. 

Γ.ΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ  
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Q18. Είςτε : 1. Άνδρασ 2. Γυναίκα 

Q19. ε ποια θλικιακι κατανομι ανικετε;  

1) 18-24 … 2) 24-30… 



3) 30-40…4) 40-50…5) 51 και άνω…

Q20. Ποφ κατοικείτε μόνιμα;  

1) ε μεγάλο αςτικό κζντρο 2) ε κωμόπολθ 3) ε χωριό 

4) τθν πρωτεφουςα 5) Αλλοφ (ςθμειϊςατε που)…………  

Q21. Παρακαλοφμε αναφζρετε το μορφωτικό ςασ επίπεδο :  

1) Μακθτισ/ Μακιτρια Γυμναςίου 

2) Μακθτισ/ Μακιτρια Λυκείου 

3) Απόφοιτοσ/θ Γυμναςίου/Λυκείου 

4) Απόφοιτοσ/θ ΑΕΛ/ ΣΕΛ 

5) Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ 

6) Άλλο πτυχίο…………………………  

Q22. Εργάηεςτε αυτι τθν περίοδο; 1) ΝΑΛ …2) ΟΧΛ…

 

Εάν Ναι, αναφζρατε τθ διεφκυνςι ςασ, ι το e-mailςασ, ϊςτε να ςασ τα ςτείλουμε 

………………………….  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ ΡΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!!! 
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