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«Quo vadis … social networking?» 

 
110 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως μετράει σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2008, η δημοφιλής 
ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook σημειώνοντας αύξηση 37,5% μέσα σε διάστημα τριών μηνών. 
Επίσης, έως τις 22 Οκτωβρίου 2008, περισσότεροι από 710.960 Έλληνες είχαν δημιουργήσει εικονικό 
προφίλ στην εν λόγω ιστοσελίδα. Μάλιστα, από τους παραπάνω, 55.620 δηλώνουν από 13 έως 18 ετών, 
χωρίς βέβαια να ξέρουμε τον αριθμό των ανηλίκων που έχουν ψευδώς καταχωριστεί ως ενήλικοι. Την ίδια 
ώρα ο επίσης πολύ δημοφιλής ιστοχώρος Hi5 μετρά πάνω από 80 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.  

Το φαινόμενο «κοινωνική δικτύωση» γνωρίζει μεγάλη άνθηση όπως δείχνουν και τα στοιχεία που 
παρουσίασε η Επίτροπος για την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ κυρία Viviane Reding στο πρόσφατο Safer 
Internet Forum της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Τον περασμένο χρόνο η χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης αυξήθηκε κατά 35% στην Ευρώπη. 56% του online πληθυσμού της Ευρώπης επισκέφθηκε 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους 12 μήνες και ο αριθμός προβλέπεται να αυξηθεί από 41,7 
εκατομμύρια σήμερα, σε 107,4 εκατομμύρια στα επόμενα 4 χρόνια.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του φαινομένου και θέλοντας, μέσα από τον ιστοχώρο που 
χρησιμοποιούν κατά κόρον οι νέοι για κοινωνική δικτύωση, να προωθήσει τα μηνύματα επαγρύπνησης για 
την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, Ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου Saferinternet.gr δημιούργησε 
τη δική του σελίδα στο Facebook. 

Πραγματοποιώντας αναζήτηση στο Facebook με τον όρο «Saferinternet» ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση 
http://www.facebook.com/pages/Saferinternetgr/27157173658 μπορείτε να δείτε τη σελίδα του Κόμβου, να 
γίνετε υποστηρικτές της εκστρατείας επαγρύπνησης για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο Saferinternet.gr, να 
ενημερώνεστε άμεσα για τις δραστηριότητες της εκστρατείας καθώς επίσης να συνομιλείτε με άλλους 
χρήστες για θέματα σχετικά με την ασφάλεια του Διαδικτύου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με: 

κα Σταυρούλα Παπαβασιλείου 
Ελληνικός Κόμβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο 
Τηλ. 210 8033400 / Κιν. 694 27 101 98 
Email: spapa@saferinternet.gr   
URL : www.saferinternet.gr  
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