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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SOCIAL MEDIA
▪ Μία κυβερνοεπίθεση συμβαίνει ανά 39 δευτερόλεπτα.
(Πηγή: Clark School University of Maryland)
▪ 95% των περιστατικών ασφαλείας οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.
(Πηγή: IBM)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SOCIAL MEDIA
▪ Οι ενεργοί χρήστες του Facebook στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2019
ανέρχονταν σε 6.039.000, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην ηλιακή κατηγορία
13-17 ανήκει το 3,1% και στην κατηγορία 65+ ανήκει το 5,3% .
Πηγή:https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-greece/2019/10)

▪ Το 2018 αφαιρέθηκαν από το Facebook συνολικά 3, 3 δισεκατομμύρια ψεύτικα
προφίλ, ενώ από τις αρχές του 2019 έως σήμερα το Facebook έχει διαγράψει
5,4 δισεκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς.
(Πηγή: https://www.cnn.gr/tech/story/197366/giati-to-facebook-diegrapse-5-4-disekatommyria-fakelogariasmoys-mesa-sto-2019)

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ποια η σχέση της χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ως
πηγή πληροφόρησης, με την δημιουργία ή ένταση του φόβου
εγκλήματος;
2. Η αύξηση χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης συνδέεται με
την δημιουργία ή ένταση του φόβου διαδικτυακού εγκλήματος;

ΧΡΗΣΗ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ–
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εικόνα 1 Miriam J. Johnson, Πηγή: https://keymediasolutions.com/news/social-media/evolution-of-social-media-platforms

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΩΣ ΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ», ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ –ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ; ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εικόνα 2 Πηγή: European Commission, «Illegal content online»,Flash Eurobarometer 469 Report Illegal content online
Fieldwork June 2018 Publication September 2018, EUROPEAN COMMISSION

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΩΣ ΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΗ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ–ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

Εικόνα - Απόσπασμα από κατάταξη των 15 δημοφιλέστερων social media, διαθέσιμη στο: http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Η ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Εικόνα 4- http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=89358&Itemid=2325&lang=

ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Αλλά ….τα στατιστικά της Αστυνομίας
δεν αποτελούν ένδειξη της έντασης του φόβου του
ηλεκτρονικού εγκλήματος καθώς υπάρχει
αναντιστοιχία µεταξύ
✓ των δεικτών εγκληµατικότητας και
✓ φόβου του εγκλήματος
(Taylor&Hale, 1986, Robert&Pottier, 2004)

ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα από την εγκληματολογική έρευνα ότι :
–

“δεν είναι το αίσθημα του εξωτερικού γεγονότος που προκαλεί το φόβο
αλλά η έννοια που κρύβεται πίσω από αυτό και που από το υποκείμενο
ερμηνεύεται ότι εκφράζει κάποιον κίνδυνο ο οποίος απειλεί το ίδιο ή τα
αγαθά του”

– “οι ίδιες πραγματικές καταστάσεις σε άλλα άτομα γεννούν φόβο και σε
άλλα όχι, ενώ, εξάλλου
το ίδιο άτομο μπροστά στα ίδια γεγονότα άλλοτε νιώθει φόβο κι άλλοτε
όχι”

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ
Έρευνα 1 – “Investigating the relationship between social media consumption and fear of crime: A partial analysis of
mostly young adults”, J. Intravia, K.T. Wolff, R. Paez, B.R. Gibbs, 2017
Έρευνα 2 – “Fear in the world of social media”, J.E. Hildreth, 2015
Έρευνα 3 – “Media and Social Media’s Impact on Citizens’ Perception of the Frequency of Crime Occurrence in the
United States”, J.R. Jones, 2017
Έρευνα 4 – “Monitoring Crime-Related Feelings of Unsafety with Social Media Data”, M. Bollwerk, 2016
Έρευνα 5 – «Θυματοποίηση και φόβος του εγκλήματος των φοιτητών χρηστών του διαδικτύου. Σχολιασμένη
παρουσίαση ερευνητικών πορισμάτων», Χ. Ζαραφωνίτου, Ε. Κουμεντάκη και ομάδα φοιτητών, 2014
Έρευνα 6 – “Fear of Crime in Social Networks: Facebook Example”, E.S. Yurtsal, 2016
Έρευνα 7 – “Fear of Crime Online? Examining the Effect of Risk, Previous Victimization, and Exposure on Fear of
Online Interpersonal Victimization (OIPV)”, B. Henson, B.W. Reyns, B.S. Fisher, 2013

✓ Ορισμένες έρευνες εξετάζουν την επίδραση των social media στο φόβο του
εγκλήματος γενικά, ενώ άλλες εστιάζουν στη θυματοποίηση και φόβο του
διαδικτυακού - τελούμενου στα social media - εγκλήματος.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
▪ Η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης γενικά συσχετίζεται θετικά με
τον φόβο του εγκλήματος, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
▪ Σημαντική στατιστική σχέση μεταξύ διαδικτυακού φόβου και φύλου. Στην
πλειονότητα τους τα ερευνητικά πορίσματα αναφέρουν ότι οι γυναίκες
φοβούνται περισσότερο από τους άνδρες.
▪ Η συχνότητα ανάγνωσης/ προβολής δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σχετικά με το έγκλημα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην αντίληψη
των συμμετεχόντων για τη συχνότητα διάπραξης εγκλημάτων.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Έρευνα 8 – “Σεξουαλική Παρενόχληση και Φόβος του Εγκλήματος των φοιτητών χρηστών στο Διαδίκτυο σε Ελληνικά
Πανεπιστήμια”, Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χρ. Ζαραφωνίτου, Συντονισμός: Α. Καλαφάτη-Μιχαηλάκη, Συνεργασία: Δ.
Καλαμάρας και Μ. Μιτουλάκη και ερευνητική ομάδα προπτυχιακών φοιτητριών Τμ. Κοινωνιολογίας, 2019

▪ Οι περισσότεροι χρήστες δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφάλεια κατά την
πλοήγηση τους στο διαδίκτυο, ωστόσο προέκυψε ότι οι γυναίκες
αισθάνονται περισσότερο ανασφαλείς από τους άνδρες.
▪ Η προηγούμενη θυματοποίηση στο διαδίκτυο δεν φάνηκε ότι επηρεάζει
το αίσθημα (αν)ασφάλειας κατά την επικοινωνία με αγνώστους στο
διαδίκτυο, τουλάχιστον ότι το αίσθημα ανασφάλειας είναι ήδη υψηλό.

▪ Βασικότερο μέτρο πρόληψης αποτελεί η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση
από τους αρμόδιους φορείς, όπως η Δι.Δ.Η.Ε., στο πλαίσιο της σχολικής
δραστηριότητας, της οικογένειας και των Μ.Μ.Ε. .

ETHICS ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΗΘΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με τoν οδηγό «Ethics and data protection» της European Commission, αναφορικά με χρήση κοινωνικών μέσων
σε έρευνες:
✓

Να θυμάστε ότι τα δεδομένα που επεξεργάζεστε αφορούν πραγματικούς ανθρώπους.

✓

Συμβουλευτείτε τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις των πλατφορμών που χρησιμοποιείτε για να λάβετε τα
δεδομένα σας.

✓

Εκτιμήστε ότι η ανοιχτή πηγή δεν σημαίνει ότι είναι ανοιχτή για χρήση

✓

Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα για τα οποία σκοπεύετε να αποκτήσετε πρόσβαση είναι δημόσια (ανοιχτές πλατφόρμες
έναντι forums που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης-Εάν το φόρουμ είναι κλειστό, επικοινωνήστε με τον
διαχειριστή τοποθεσίας ή ομάδας). Φαινομενικά δημόσια δεδομένα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για έρευνα.

✓

Αποφυγή συλλογής δεδομένων από ανήλικους ή ευάλωτους ενήλικες μέσω κοινωνικών μέσων και ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων χωρίς κατάλληλες άδειες

European Commission, Ethics and data protection 14 November 2018,

