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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   
[Site, Blog, Social Network] 

ΔΩΡΕΑΝ ή ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
[Dropbox, Slideshare] 

ΜΕΣΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
[Επικοινωνία, Κοινωνικοποίηση] 

ΔΩΡΕΑΝ ή ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
[Λογαριασμοί] 

ΤΟΠΟΣ 

Τι λείπει; 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΔΩΡΕΑΝ ή ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
[Στρατηγική, Διαχείριση, Έλεγχος] 

ΣΤΟΧΟΣ 



Η εκμετάλλευση 
της 

διαδικτυακής 
επικοινωνίας με 

στόχο την 
προβολή. 

Η εκμετάλλευση 
της 

διαδικτυακής 
προβολής με 
στόχο την 

επικοινωνία. 

Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι κομμάτι των social media. 



 Αγορά διεύθυνσης [domain] – ανανέωση 

κάθε 1 ή 2 χρόνια 

 Αγορά αποθηκευτικού χώρου [hosting] – 

ανανέωση κάθε 1 χρόνο 

 Σχεδιασμός 

 Περιεχόμενο [άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο] 

Αναπόφευκτο κόστος 

http://www.serrelib.gr/


 E-mail 

 Περιεχόμενο 

Αγορά domain 

ή 

 Blogger 

 Wordpress 

Δωρεάν 

http://www.e-diva.eu/
http://lou-read100.blogspot.gr/


Ο χώρος είναι Δωρεάν. Τι είναι αυτό που στοιχίζει; - Ποιοι είναι οι στόχοι; 

Ένα Facebook Page έχει όλες τις 

δυνατότητες ενός site/blog για 

δημοσίευση περιεχομένου  

Βασικά social media στοιχεία: 

• Εργαλεία διαδραστικότητας 

• Τεράστιο εύρος κοινού 

• Facebook advertisements [€]  

Βασικά social media στοιχεία: 

• Facebook applications 

• Insights [στατιστικά] 

https://www.facebook.com/pages/divcast/141685944987


Πρόσωπα και Επιχειρήσεις μπορούν  

να διαθέτουν Twitter λογαριασμό. 

Παρουσίαση 2 

Ο χώρος είναι Δωρεάν. Τι είναι αυτό που στοιχίζει; - Ποιοι είναι οι στόχοι; 

http://www.divcast.gr/2013/11/05/social-networks/


Οι δυνατότητες είναι περίπου όπως 

αυτές του Facebook αλλά η λογική 

των συνδέσεων είναι όπως αυτή του 

Twitter. 

https://plus.google.com/u/0/+EiriniVoutskoglou/posts/p/pub
https://plus.google.com/u/0/b/111547635480017048206/111547635480017048206/about


Θα έρθουν αυτοί που γνωρίζουν 
τη διεύθυνση 

Αρκεί; 
Όχι Ναι 

Προβολή - 
Διαφήμιση 

Θα το μάθουν 
και άλλοι 

Social Media 

Πόσοι 
είναι; 

Γιατί να 
έρθουν; 

Γιατί να 
έρχονται; 



SOCIAL MEDIA  

IS A SHOW 



Flickr:  Sarasota Dance Studios 

ΕΣΥ 

ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ 

Επιχείρηση, Υπηρεσία, Προϊόν 



Flickr: Sreejith K 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
Οι «Φίλοι» 



Flickr: ChrisBohn 

ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ 

Η συνήθης λογική 



Flickr: Loren Javier 

ΘΑ ΦΩΝΑΞΩ ΚΑΙ ΘΑ 

ΕΡΘΟΥΝ 

Μπορώ και μόνος μου 



Flickr: Candela_Images 

OH WAIT! 

That’s a clown.  

Not a Tarzan! 

M P O RW  K A I  M O N O S  M O U ! ! !  
! ! ! 1 1 1 1 … … . 1 1 1 ! !  



Το σύνηθες αποτέλεσμα.. 

Οι φίλοι δεν έρχονται ή έρχονται μόνο όσοι ήδη μας ξέρουν. 

«Σπάμε» πλάκα. Μας συμπαθούν. Μας εμπιστεύονται όμως; 

Ένας καυγάς στο διαδίκτυο μπορεί να μεταφερθεί επικίνδυνα στην 

συμβατική ζωή.. 

Τι γίνεται αν  χαθούν κωδικοί; 

Πώς θα περιέγραφαν  οι άλλοι την social media παρουσία μας; 



SOCIAL MEDIA 

IS A PARTY* 
* Για τους καλεσμένους ίσως. Για εμάς, είναι σοβαρή δουλειά. 



Το εύρος κοινού στα Κοινωνικά 

Δίκτυα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ. 

Δε χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος πως.. υπάρχετε.  

Θα σας δει όταν διαδραστικοποιηθεί μαζί σας κάποιος με τον οποίο είστε 

συνδεδεμένοι. 

http://www.digitalbuzzblog.com/infographic-social-media-stats-2013/


Για να αποδώσουν τα social media 

απαιτείται  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. 

Τα social media χρησιμοποιούνται πλέον ως επίσημος χώρος ανακοινώσεων από 
φορείς και πρόσωπα. 

http://www.marketingtechblog.com/infographic-steps-social-media-marketing/


Η δημιουργία και λειτουργία χώρων 

μέσα στα Κοινωνικά Δίκτυα 

προϋποθέτει 

ΜΕΛΕΤΗ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. 

http://socialmarketingwriting.com/how-to-create-outstanding-social-media-pages-infographic/


ΕΚΠΛΗΞΗ #1 

Κάθε χώρος χρειάζεται 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

ΕΚΠΛΗΞΗ #2 

Κάθε χώρος χρειάζεται  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

http://blog.kissmetrics.com/more-likes-on-facebook/


Στα social media ΌΛΑ παίζουν ρόλο. 

Οι λέξεις, η ώρα, ΌΛΑ. 

http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-best-times-post_b49546


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

Υπερβολικά πολλές δημοσιεύσεις μαζεμένες. 

Κεφαλαία γράμματα και ορθογραφικά λάθη. 

Τεράστιες αναρτήσεις. 

Κακόγουστες εικόνες. 

Διαπληκτισμοί με troll. 

Δημοσιεύσεις άσχετες με τη θεματική του χώρου. 



Οδηγίες του Facebook για Επιχειρήσεις 

https://www.facebook.com/business


Όροι Χρήσης Facebook Page 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php


Οδηγίες για Διαφημίσεις στο Facebook 

https://www.facebook.com/ad_guidelines.php


SOCIAL MEDIA 

FOR 

EDUCATORS 



Facebook for Educators [.pdf] 

https://www.facebook.com/notes/facebook-safety/introducing-a-facebook-guide-for-educators-and-community-leaders/625839830770136
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http://www.facebook.com/safety/attachment/Facebook for Educators.pdf&ei=nGudUuW-AsnSsga9pICACQ&usg=AFQjCNGGer3pGw413Fsl5kTC9Zatn9vKMw&sig2=QYcSMhnHuJFOmH-JiRoiZQ


Το Διαδίκτυο στην Εκπαίδευση 
[Βίντεο] 

https://plus.google.com/+GoogleinEducation/posts
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/


https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=https://czone.eastsussex.gov.uk/schoolmanagement/ict/e-safety/Documents/Model School Social Media Policy.doc&ei=f5ukUrOoOInesgbmvoCAAg&usg=AFQjCNGVmgV_wGRKtBsU-usuOU4wWtrh0A&sig2=ySaa3QEot--MC8dPJR5hNQ


SOCIAL MEDIA 

FOR 

JOURNALISTS 



http://handbook.reuters.com/?title=Using_Social_Media


Η παρακολούθηση των στατιστικών του Facebook Page θα σας βοηθήσει στον 

σχεδιασμό στρατηγικής. 



Στο Facebook υπάρχει η δυνατότητα να αποκρύψουμε οτιδήποτε δε θέλουμε 

να βλέπουμε ακόμα και αν είμαστε συνδεδεμένοι. 



1. Τι κάνετε όταν έχετε χάσει τους κωδικούς σας στο facebook; 

2. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στο facebook page και το 

facebook group; 

3. Τι είναι το Subscribe στο facebook; 

4. Μπορείτε να ακολουθήσετε όσους λογαριασμούς θέλετε στο twitter; 

5. Ποιες είναι οι διαστάσεις μίας facebook cover photo; 

6. Ποιοι είναι οι δυνατοί ρόλοι ενός διαχειριστή σε facebook page; 

7. Μπορείτε να κάνετε μία αναφορά με τα analytics των social media 

account σας; 

 



Eighty percent of success is showing up   
Woody Allen [or not] 

Συνδεθείτε με τους 
«σωστούς» ανθρώπους… 

Συνδεθείτε με τον 
«σωστό» τρόπο… 

VS 

Πολύ πιο έντιμο. Πολύ πιο γρήγορο. 



Θα κάνω Buzz [= «σαματά»] και θα ακουστώ. 
 

Και οι τενεκέδες κάνουν «σαματά»… 

Μου μιλά ένας πολιτικός ή ένας δημοσιογράφος! 
 

Μη βάζεις στοίχημα… 

Ό,τι κι αν κάνω στο fb page μου είναι δωρεάν διαφήμιση! 
 

Και η κακή διαφήμιση είναι διαφήμιση 
αλλά κανείς δε θέλει να τον σχολιάζουν 
άσχημα… 

http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/


Σε ένα fb group μπορώ να γράφω ό,τι θέλω για όποιον θέλω! 
 

Για αυτό έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις για άρση 
ανωνυμίας και οι αγωγές για συκοφαντική 
δυσφήμιση.. 

Έχει πολλά Like η ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μου εκπομπή! 
 

Εγώ μπορώ να κάνω Like χωρίς να την 
παρακολουθώ. Εσύ, όχι; 

Αυτός που μου έφτιαξε το site μου δουλεύει και τα Social Media. 
 

Και πώς ελέγχεις τι κάνει ή αν το κάνει 
καλά; 

http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/
http://www.divcast.gr/2013/12/11/divcast-to-diadiktyo-sthn-ekpaideush/


Στα Social Media 
μπορείς να πείσεις, 
να παραπλανήσεις ή 
..να την πατήσεις. 

Τα δύο πρώτα 
απαιτούν Σχέδιο.  

Το τρίτο, 
προϋποθέτει άγνοια. 

Αν δεν είσαι 
σίγουρος για την 
σημαντικότητα των 
Social Media, 

σκέψου τη ζημιά που 
μπορούν να 

προκαλέσουν. 



  

Ευχαριστώ! 

Ειρήνη Βουτσκόγλου 
http://www.linkedin.com/in/evoutskoglou 

Στην επόμενη συνάντηση 20/1/2014 
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

http://www.linkedin.com/in/evoutskoglou
http://www.serrelib.gr/

