
Ε.Μ.3: Προκλήσεις στον Ψηφιακό 
Κόσμο



Γιατί είναι σημαντική η ψηφιακή 
ωριμότητα; 

2

Στον ψηφιακό κόσμο τα 
άτομα αντιμετωπίζουν 
ποικίλες προκλήσεις. 

Οι δεξιότητες που 
περιλαμβάνονται στην 
έννοια της ψηφιακής 

ωριμότητας παρέχουν το 
απαραίτητο υπόβαθρο για 
την αντιμετώπιση αυτών 

των προκλήσεων.

Οι νέοι, με υψηλό δείκτη 
ψηφιακής ωριμότητας, θα 

μπορούν να αντιμετωπίζουν 
τις προκλήσεις με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο και 
να χρησιμοποιούν την 

ψηφιακή τεχνολογία προς 
όφελος τους.

Laaber et al. (2022)



Προκλήσεις στον ψηφιακό κόσμο

• Διακρίνουμε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες προκλήσεων, σε 
αντιστοιχία με τις τρεις 
κρίσιμες ικανότητες της 
ψηφιακής ωριμότητας που 
έχουμε αναλύσει σε 
παλαιότερη διάλεξη (βλ. Ε.Μ.1) 
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Πρόκληση 1: 
Επηρεασμός της 

συμπεριφοράς από 
την τεχνολογία 

Πρόκληση 2: Να 
συμβαδίζουμε με 
τις τεχνολογικές 

εξελίξεις που 
συνεχώς αλλάζουν

Πρόκληση 3: Οι 
κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις 
και ο κοινωνικός 
τους αντίκτυπος

Ικανότητα επαρκούς 
αλληλεπίδρασης με 

άλλους και 
συνεισφοράς στην 

κοινωνία

Ικανότητα χρήσης 
ψηφιακών τεχνολογιών 

με αυτόνομο και 
αυτοκαθοριζόμενο τρόπο

Ικανότητα αντιμετώπισης 
αυξανόμενων ψηφιακών 

προκλήσεων και επίλυσης 
προβλημάτων



Πρόκληση 1: Επηρεασμός της 
συμπεριφοράς από την τεχνολογία

• Στον ψηφιακό κόσμο, η συμπεριφορά μπορεί να καθοριστεί από την τεχνολογία μέσω της 
χειραγώγησης του και της μειωμένης λήψης αποφάσεων από τον χρήστη. 

• Οι χρήστες συχνά επηρεάζονται από αυτό που τους παρουσιάζεται σε συσκευές και 
διαδικτυακές πλατφόρμες, αντί να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το τι θέλουν να 
δουν ή με το επιθυμούν να αλληλεπιδράσουν. 

• Πράγματι, οι ψηφιακές εφαρμογές και οι διαδικτυακές υπηρεσίες, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών και τα συναισθήματα τους. Για παράδειγμα 
ο σχεδιασμός μπορεί να στοχεύει στην παραμονή του χρήστη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
μια ιστοσελίδα από ότι αυτός αρχικά σκόπευε η στην παρακίνηση του να προβεί σε μια αγορά, 
παρά τις αρχικές του προθέσεις.

• Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις επηρεασμού της συμπεριφοράς των χρηστών, 
μερικές από τις οποίες θα περιγραφούν σε αυτό το κεφάλαιο. 

• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών και σε χρήστες που 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία με ιδιαίτερα παθητικό τρόπο.
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Cara (2020), Gaggioli et al. (2017)



Πρόκληση 2: Να συμβαδίζουμε με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις που συνεχώς 
αλλάζουν

• Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και των λειτουργικοτήτων που αυτές προσφέρουν 
απαιτεί από τους νέους τη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να 
μπορέσουν να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες εξελίξεις. 

• Η αναβάθμιση αυτή περιλαμβάνει τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες ψηφιακής ασφάλειας και 
δεξιότητες επίλυσης ψηφιακών προβλημάτων. Για παράδειγμα, απαιτείται η τεχνολογική γνώση 
χρήσης μιας συσκευής ή ψηφιακής εφαρμογής, η γνώση των κινδύνων για την ασφαλή 
πλοήγηση στο διαδικτυακό περιβάλλον και η ικανότητα εύρεσης τρόπων επίλυσης 
προβλημάτων στο διαδικτυακό περιβάλλον.

• Οι παραπάνω απαιτήσεις, γίνονται ακόμα πιο σημαντικές αν κανείς αναλογιστεί πως οι νέοι 
χρησιμοποιούν συχνά κινητές συσκευές χωρίς την επίβλεψη των γονέων τους ή άλλων ενηλίκων, 
οι οποίοι συχνά δεν έχουν εμπειρία στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
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Eynon & Malmberg (2011)



Πρόκληση 3: Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
και ο κοινωνικός τους αντίκτυπος

• Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσω των κινητών συσκευών 
και του διαδικτύου διαφέρουν σημαντικά από την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Για 
παράδειγμα, στην ηλεκτρονική επικοινωνία υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν 
γλώσσα και εκφράσεις, που δεν θα χρησιμοποιούσε κανείς στη ‘φυσική’ επικοινωνία πρόσωπο 
με πρόσωπο. 

• Στο διαδίκτυο, ο χρήστης αισθάνεται απομακρυσμένος από τον συνομιλητή του, γεγονός που 
εμποδίζει την ενσυναίσθηση και καθιστά πιο δύσκολη τόσο την αναγνώριση των 
συναισθημάτων  του άλλου ατόμου όσο και των έλεγχο των δικών του συναισθημάτων. Αυτό 
μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε μη αποδεκτή συμπεριφορά, όπως π.χ. προσβλητικές εκφράσεις 
ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις σε διαδικτυακό εκφοβισμό. 

• Ομοίως, η ανωνυμία στο διαδίκτυο καθιστά πιο δύσκολη την ανάπτυξη και την επίδειξη 
κοινωνικής ευθύνης και ορθής πολιτικής αγωγής.
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Bastiaensens et al. (2016), Chetty & Alathur (2018), 
Richardson & Milovidov (2019), Wright (2013)



• Στη συνέχεια, παρουσιάζονται παραδείγματα προκλήσεων και από τις 
τρεις κατηγορίες. 

• Διαβάζοντας αυτά τα παραδείγματα, αναλογιστείτε ποιοι τομείς 
προκλήσεων σχετίζονται με αυτά και ποιες ικανότητες ψηφιακής 
ωριμότητας μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις.

Ακολούθως
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Επισκόπηση 
βασικών 

προκλήσεων

Σκοτεινά μοτίβα

Αρχιτεκτονικές Επιλογής

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Cookies)

Προσωποποιημένες διαφημίσεις  στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

Αλγόριθμοι και φίλτρο φυσαλίδων στα κοινωνικά δίκτυα

Αφηρημένο σκρολάρισμα

Αλληλεπίδραση με άλλους στο διαδίκτυο

Η ανωνυμία και τα αποτελέσματά της

Ρητορική μίσους 

... 



Σκοτεινά μοτίβα
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Cara (2019)

= Ο όρος ‘Σκοτεινά Μοτίβα’ περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές και 
παραπλανητικά στοιχεία που ενσωματώνονται σε ψηφιακές εφαρμογές και 
περιβάλλοντα με στόχο να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των χρηστών και να 
τους οδηγήσουν σε ενέργειες που διαφορετικά δεν θα έκαναν. 

• Προφανώς αυτά τα μοτίβα έχουν σχεδιαστεί για να ωφελούν τους 
κατασκευαστές τους, π.χ. εταιρείες, πολιτικούς και όχι τον χρήστη 

• Τα σκοτεινά μοτίβα περιλαμβάνονται σε διάφορα προϊόντα ιστού που 
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, όπως πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, 
διάφορες εφαρμογές ή υπηρεσίες ιστού.



Σκοτεινά μοτίβα

Κάποια σκοτεινά μοτίβα μπορεί να είναι σχετικά προφανή, ενώ άλλα μπορεί να 
είναι πολύ διακριτικά, ακόμα και κρυμμένα. Ακολουθούν ορισμένα 
παραδείγματα:

Συγκεκαλυμμένες 
διαφημίσεις

Προώθηση χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο διαφημιστικό μήνυμα

Επιβολή Συνέχισης 
Συνδρομής

Συνέχιση μιας συνδρομής επί πληρωμή μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, 
χωρίς να υπάρξει η σχετική ενημέρωση του χρήστη

Spamming Κοινωνικών 
Δικτύων

Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνει αυτόματα 
ειδοποιήσεις στους φίλους του χρήστη, χωρίς αυτός να το γνωρίζει

Κρυφές χρεώσεις
Εμφανίζονται σε ηλεκτρονικά καταστήματα, όταν το κόστος δεν εμφανίζεται στο στάδιο 
όπου ο χρήστης αναμένει να τα δει

Ψευδής αίσθηση 
επείγοντος/σπανιότητας

Ψευδείς πληροφορίες όπως π.χ. ότι μια προσφορά θα λήξει σύντομα, με στόχο τη 
δημιουργία αισθήματος επείγοντος και πίεσης στον χρήστη

Ψευδό-ειδοποιήσεις
Μη σχετικές ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους χρήστες, με στόχο την αύξηση της 
ενεργής συμμετοχής σε μια πλατφόρμα
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Cara (2019)



Σκοτεινά μοτίβα

11

• Είναι φανερή η ανάγκη ενίσχυσης της γνώσης και των δεξιοτήτων των νέων, ώστε 
να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. 

• Η δυνατότητα αποφυγής και αντιμετώπισης αυτών των χειραγωγήσεων απαιτεί 
δεξιότητες ψηφιακής ωριμότητας, όπως η επίγνωση του κινδύνου, ο ψηφιακός 
εγγραμματισμός, η αναζήτηση υποστήριξης, αλλά και η ικανότητα χρήσης της 
τεχνολογίας με αυτοκαθοριζόμενο και αυτόνομο τρόπο.

• Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες επηρεάζονται από τα σκοτεινά μοτίβα. Τα παιδιά 
στοχοποιούνται ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διαδικτυακά παιχνίδια. 

• Αυτά τα σκοτεινά μοτίβα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία προϊόντων ιστού, όπως μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, βιντεοπαιχνίδια, εφαρμογές, 
υπηρεσίες ιστού και ιστότοποι.

Fitton & Read (2019)



Αρχιτεκτονική των επιλογών
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Η "αρχιτεκτονική των επιλογών" βασίζεται στην ιδέα ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον 
αποφάσεων μπορούν να επηρεάσουν την ατομική λήψη αποφάσεων και 

συνεπακόλουθα τη συμπεριφορά.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά σχεδιασμού με σκοπό την προώθηση 
συγκεκριμένων επιλογών και την ενθάρρυνση των χρηστών να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο 

τρόπο, διατηρώντας παράλληλα την ελευθερία επιλογής, χωρίς αποκλεισμούς

Η αρχιτεκτονική των επιλογών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει τη συμπεριφορά 
με ευνοϊκό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών, της δημόσιας 
υγείας, της ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και της λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Ωστόσο, δεν το εφαρμόζουν όλοι οι σχεδιαστές προς το συμφέρον του χρήστη. Πολλές φορές  
χρησιμοποιούνται σαν «σκοτεινά μοτίβα», π.χ. συγκαλυμμένη διαφήμιση, κρυφές χρεώσεις για 

την εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων

Ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιούνται συχνά τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής 
των επιλογών είναι τα Cookies.

Bauer et al. (2021)



Ευαισθητοποίηση για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων (Cookies)

• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση 
που αντιμετωπίζουν οι χρήστες ψηφιακών εφαρμογών.

• Με την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, συλλέγονται όλο και περισσότερα 
δεδομένα χρηστών. Προφανώς, τα δεδομένα αυτά αποτελούν ‘θησαυρό’ για  εμπορικές 
επιχειρήσεις και σχεδιαστές προϊόντων.

• Ένας τρόπος με τον οποίο συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή 
συμπεριφορά των χρηστών είναι τα Cookies. 

• Σήμερα, στην ΕΕ οι ιστότοποι υποχρεούνται να ζητούν ρητά τη συγκατάθεση των 
χρηστών.

• Αυτή η συγκατάθεση ζητείται συνήθως μέσω ενός αναδυόμενου banner. Απαιτείται 
προσοχή στις διαθέσιμες επιλογές συγκατάθεσης.
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Almuhimedi et al. (2015), Bauer et al. (2021), Bavel & Rodriguez-Priego, (2016), Cofone 
(2016), Coventry et al. (2014), Monteleone et al. (2015) 



Ευαισθητοποίηση για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων (Cookies)

• Ωστόσο, πολλοί χρήστες δεν σπαταλούν χρόνο να σκεφτούν ποια προσωπικά τους δεδομένα συλλέγονται και τι 
συνέπειες αυτό θα μπορούσε να έχει.

• Την ορθή απόφαση και επιλογή δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο ο σχεδιασμός των αναδυόμενων banner που πολλές 
φορές είναι σκόπιμα σχεδιασμένα με τρόπο που ενθαρρύνει την αποδοχή όλων των cookies ή/και καθιστά πιο δύσκολη 
την απόρριψη τους, π.χ. με την ανάγκη περισσότερων κλικ ή την απόκρυψη του κουμπιού απόρριψης σε αχνό χρώμα 
όπως το γκρι. 

• Ο σχεδιασμός ενός στοιχείου ή μιας ολόκληρης λειτουργικότητας μιας διαδικτυακής εφαρμογής με τέτοιο τρόπο ώστε 
να ενθαρρύνεται μια συγκεκριμένη συμπεριφορά (σε αυτήν την περίπτωση, είναι ευκολότερη η αποδοχή όλων των 
cookies παρά η απόρριψη τους) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνικής ‘αρχιτεκτονική των επιλογών’, που 
αναφέρθηκε νωρίτερα. 

• Ωστόσο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είναι επίσης δυνατό να ενισχυθούν και οι ορθές συμπεριφορές. Πρόσφατη μελέτη 
διαπίστωσε ότι όταν εμφανίζονται στους χρήστες τα δεδομένα που αποθηκεύουν τακτικά οι εφαρμογές σχετικά με 
αυτούς, τότε εκείνοι ενεργοποιούνται και αλλάζουν τις ρυθμίσεις του απορρήτου τους.
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Τα παραπάνω υπογραμμίζουν τη σημασία των δεξιοτήτων της ψηφιακής ωριμότητας, 
όπως η επίγνωση του κινδύνου και η αναζήτηση υποστήριξης, για την αντιμετώπιση των 
ψηφιακών προκλήσεων. Almuhimedi et al., 2015), Bauer et al. (2021), Bavel & Rodriguez-Priego, 2016), 

Cofone (2016), Coventry et al. (2014), 
Monteleone et al. (2015)



Οι αρχές της αρχιτεκτονικής των 
επιλογών  και τα σκοτεινά μοτίβα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά χωρίς οι χρήστες 
να το γνωρίζουν 

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να 
οδηγήσουν τους χρήστες να 

κάνουν πράγματα που εκείνοι 
δεν σκόπευαν ποτέ να κάνουν και 

να τους εκμεταλλευτούν

Επομένως, είναι σημαντικό να 
γνωρίζουν αυτές τις επιρροές για 

να μην χειραγωγούνται από 
αυτές
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Το πρόβλημα και η αντιμετώπιση του



Προσωποποιημένες διαφημίσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

• Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ίσως ο πιο διαδεδομένος στόχος της συλλογής 
προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, είναι η χρήση τους για την δημιουργία 
εξατομικευμένων διαφημίσεων. 

• Η διαφημιστική βιομηχανία συλλέγει όλο και πιο λεπτομερή δεδομένα χρηστών 
(δημογραφικά, προσωπικά, συμπεριφορικά) με στόχο την πρόβλεψη των 
συναισθηματικών αποκρίσεων και των υποσυνείδητων επιλογών τους όταν αυτοί 
έρθουν αντιμέτωποι με ένα διαφημιστικό μήνυμα. 

• Για παράδειγμα, οι εταιρείες και οι πολιτικοί οργανισμοί αναλύουν την προσωπικότητα 
με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο (π.χ. στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης). 

• Στη συνέχεια, εμφανίζονται στους καταναλωτές διαφημίσεις/μηνύματα 
προσαρμοσμένα στην προσωπικότητα τους.
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Zarouali et al. (2020)



Προσωποποιημένες διαφημίσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
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• Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των χρηστών  που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν το αν είναι 
εξωστρεφείς ή εσωστρεφείς ή πόσο ανοιχτοί είναι σε νέες εμπειρίες

• Τέτοιες εξατομικευμένες διαφημίσεις μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στο διαδίκτυο, όπου διαφορετικοί 
χρήστες θα βλέπουν διαφορετικές διαφημίσεις. 

• Αυτή είναι μια σαφής διαφορά σε σχέση με πιο παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση που καθιστά τη 
διαδικτυακή διαφήμιση πιο σημαντική και επικίνδυνη

• Αυτή η μορφή χειραγώγησης είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς μπορεί να βλάψει την εμπιστοσύνη του 
καταναλωτή και να χρησιμοποιήσει τα συναισθήματα των ανθρώπων με τρόπο που μπορεί να μην επιθυμούν.Zarouali et al. (2020)



Προσωποποιημένες διαφημίσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

• Η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται μόνο για εμπορικούς/διαφημιστικούς σκοπούς. Τα τελευταία χρόνια 
έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη διεξαγωγή πολιτικών εκστρατειών με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.

• Αυτό σημαίνει συλλογή και ανάλυση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών για την αποστολή 
προσαρμοσμένων πολιτικών μηνυμάτων που ταιριάζουν με την προσωπικότητά τους, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν οι επιρροές στην πολιτική συμπεριφορά τους. 

• Για παράδειγμα, οι εσωστρεφείς άνθρωποι εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη πρόθεσης ψήφου όταν βλέπουν 
αρνητικές διαφημίσεις που βασίζονται στον φόβο, ενώ οι εξωστρεφείς άνθρωποι ανταποκρίνονται 
περισσότερο σε θετικές και ενθουσιώδεις διαφημίσεις.

• Αναζητήστε πληροφορίες για το σκάνδαλο της Cambridge  Analytica πριν από αρκετά χρόνια. 

• Είναι προφανές πως ο κίνδυνος χειραγώγησης των πολιτών, μέσα από τέτοιες πρακτικές είναι μεγάλος. Ως 
εκ τούτου, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η επίγνωση των πιθανών χειρισμών που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει κανείς στο διαδίκτυο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
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Confessore (2018), Zarouali et al. (2020)



• Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων προσφέρουν καθημερινά τεράστιες ποσότητες 
περιεχομένου στους χρήστες τους.

• Για να βοηθήσουν τους χρήστες να διαχειριστούν τον όγκο της πληροφορίας, οι 
κοινωνικές πλατφόρμες χρησιμοποιούν αλγόριθμους των οποίων ο στόχος είναι να 
επιλέξουν το καλύτερο περιεχόμενο για κατανάλωση από τους χρήστες. Κριτήριο 
αποτελούν τα ενδιαφέροντα των χρηστών και η διαδικτυακή συμπεριφορά τους 
στο παρελθόν.

• Το πρόβλημα: Το φαινόμενο ‘Filter Bubble’ ή αλλιώς του Ιδεολογικού Πλαισίου
Πρόκειται στην ουσία για μια κατάσταση πνευματικής απομόνωσης που μπορεί να 
προκύψει από εξατομικευμένες αναζητήσεις όταν ένας αλγόριθμος ιστότοπου 
μαντεύει επιλεκτικά ποιες πληροφορίες θα ήθελε να δει ένας χρήστης με βάση 
πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη, όπως η τοποθεσία, η προηγούμενη 
συμπεριφορά και το ιστορικό αναζήτησης.

• Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες διαχωρίζονται από πληροφορίες που διαφωνούν με τις 
απόψεις τους, απομονώνοντάς τους ουσιαστικά στις δικές τους πολιτιστικές ή 
ιδεολογικές ‘φούσκες’. Οι επιλογές που γίνονται από αυτούς τους αλγόριθμους δεν 
είναι πάντα διαφανείς. Στα κύρια παραδείγματα περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα της Εξατομικευμένης Αναζήτησης Google και η εξατομικευμένη ροή 
ειδήσεων του Facebook. 

• Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η έκθεση σε μία μόνο προοπτική μπορεί να επηρεάσει 
τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση γνώμης.
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Berman et al. (2020), 
Lunardi et al. (2020)

Αλγόριθμοι και Filter Bubbles στα Κοινωνικά 
Δίκτυα



«Σκεφτείτε αυτό που συμβαίνει σαν 2,5 δισεκατομμύρια παράλληλα Truman Shows. Κάθε άτομο 
έχει τη δική του πραγματικότητα με τα δικά του γεγονότα. Με την πάροδο του χρόνου έχει την 
ψευδή αίσθηση ότι όλοι συμφωνούν μαζί του, επειδή όλοι στη ροή ειδήσεων του ακούγονται 

ακριβώς όπως εκείνο. Μόλις βρεθεί κανείς σε αυτή την κατάσταση, είναι εύκολο να τον 
χειραγωγήσεις».

-Ρότζερ Μακναμί , Ένας από τους αρχικούς επενδυτές του Facebook
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Αλγόριθμοι και Filter Bubbles στα Κοινωνικά 
Δίκτυα

Orlowski (2020) 



Οι αλγόριθμοι και το φαινόμενο 
‘Filter Bubble’ μπορούν να 

οδηγήσουν τον χρήστη σε μια 
διαστρεβλωμένη εικόνα της 

πραγματικότητας η οποία συνεχώς 
αυτοεπιβεβαιώνεται, χωρίς 

αντίθετες απόψεις.

Τα όρια του φαινομένου δεν είναι 
διακριτά αλλά παραμένουν 

κρυμμένα από τους χρήστες. 
Προφανώς αυτοί δεν είναι σε θέση 

να γνωρίζουν πράγματα που δεν 
βλέπουν 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη 
διάσπαση της κοινωνίας σε ομάδες 

που καταναλώνουν μόνο τη δική 
τους «αλήθεια».
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• Τα όσα αναφέρθηκαν, υπογραμμίζουν τη σημασία της προσεκτικής κατανάλωσης 
διαδικτυακού περιεχομένου και της επίγνωσης αυτών των παγίδων. 

• Η ικανότητα αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης σχετίζεται με τις δεξιότητες της ψηφιακής 
ωριμότητας και συγκεκριμένα με  την αυτονομία σε ψηφιακά πλαίσια, η οποία 
περιλαμβάνει την ικανότητα του χρήστη να αποφασίζει αυτόνομα για το περιεχόμενο που 
θα καταναλώσει. 

• Επιπλέον σημαντικά εφόδια σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να θεωρηθούν η διαχείριση 
του συναισθήματος και των παρορμήσεων σε περίπτωση αρνητικού ή απογοητευτικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και η ψηφιακή αγωγή του πολίτη.

Αλγόριθμοι και Filter Bubbles στα 
Κοινωνικά Δίκτυα



Αφηρημένη «κύλιση» (absentmindedly 
scrolling)

• Ένα χαρακτηριστικό των κοινωνικών μέσων είναι ότι οι 
χρήστες συχνά περνούν πολύ χρόνο σε αυτές τις 
πλατφόρμες, ακόμα κι αν δεν σχεδίαζαν από την αρχή να το 
κάνουν. 

• Τα άτομα διαπιστώνουν ότι περιηγούνται σε διαδικτυακά 
μέσα χωρίς συγκεκριμένο στόχο ή εργασία στο μυαλό τους. 
Απλά καταναλώνουν μια ατελείωτη ροή περιεχομένου που 
σπάνια είναι αξιοσημείωτη ή ακόμα και απλά 
ενδιαφέρουσα. 

• Ένας λόγος για αυτήν τη συμπεριφορά είναι ο σχεδιασμός 
των ίδιων των πλατφορμών: Το περιεχόμενο οργανώνεται 
και παρουσιάζεται σε εξατομικευμένη και συνεχή ροή, η 
οποία δεν έχει φυσικό σημείο διακοπής. 

• Αυτή η «αέναη κύλιση» (infinity scroll)  μας βάζει 
ψυχολογικά στον πειρασμό να συνεχίσουμε.
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Lupinacci (2020)



«τα νέα μέσα είναι υπέροχα ανατριχιαστικά. Είναι ατελείωτα 
συναρπαστικά αλλά βαρετά, εθιστικά αλλά και αποκρουστικά, 

κοινότοπα αλλά και επαναστατικά»
- Chun (2017, p. ix; όπως  αναφέρεται στο Lupinacci, 2020) 
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Αφηρημένη «κύλιση» ( absentmindedly 
scrolling)
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Κύριες 
προκλήσεις 

Αφηρημένη «κύλιση» (absentmindedly 
scrolling)

Lupinacci (2020)

Η διαρκής κύλιση (scrolling) ενισχύει την αντίληψη της συνεχούς σύνδεσης. 
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα ευθύνης και πίεσης για συνεχή 
έλεγχο και απάντηση σε ειδοποιήσεις 

Σχετίζεται επίσης με το φαινόμενο FoMO (βλ. Ε.Μ.2) λόγω 
της φαινομενικά ατελείωτης πληροφορίας, η οποία μπορεί 
να γίνει μη διαχειρίσιμη.  

Η φαινομενικά άπειρη ροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζεται ότι 
δημιουργεί μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης, η οποία συχνά προκαλεί το 
φαινόμενο της «καταστροφικής κύλισης» (doom- scrolling), που αναλύεται στη 
συνέχεια.



• Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας κολλημένο στο smartphone , 
διαβάζοντας τη μία κακή είδηση μετά την άλλη; 

🡪 Αυτή η συμπεριφορά ονομάζεται «Καταστροφική κύλιση» 
("Doomscrolling”). 

• Περιγράφει τη σχεδόν ατελείωτη κατανάλωση κακών ειδήσεων σε 
διαφορετικά κανάλια μέσων ενημέρωσης. 

• Γιατί όμως το κάνουμε αυτό; 

• Οι απειλητικές, μη διαχειρίσιμες ή καινούργιες καταστάσεις μπορούν 
να προκαλέσουν φόβο στο δέκτη. 
Δεδομένου ότι συχνά δεν έχουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε την 
αβεβαιότητα, προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση 
συλλέγοντας συστηματικά πληροφορίες. 

🡪 αλλά τις περισσότερες φορές η προσπάθεια ελέγχου αποτυγχάνει 
και καταλήγουμε σε έναν φαύλο κύκλο, που μπορεί να οδηγήσει σε 
έντονη ανησυχία, απαισιοδοξία και κατάθλιψη.
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Doomscrolling

Παρακολούθηση 
συγκεκριμένου 
περιεχομένου 

Ενισχύει τους 
αλγόριθμους 

για την 
εμφάνιση 

παρόμοιου 
περιεχομένου 

Παρουσιάζει 
περισσότερα 

κακά νέα

Δεν 
σταματάμε 

την 
κύλιση(scro

lling) 

Αφηρημένη  και «Καταστροφική κύλιση» 
(doomscrolling)

Lupinacci (2020)



Αφηρημένη «κύλιση» ( absentmindedly 
scrolling)
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• Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η καθοριστική σημασία της επίγνωσης του περιεχομένου 
που καταναλώνουμε στο διαδίκτυο και οι λόγοι που μας οδηγούν σε αυτό.

• Αυτό είναι σημαντικό για όλους τους χρήστες, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι 
εξακολουθούν να αναπτύσσουν την ταυτότητά τους και επηρεάζονται πιο εύκολα. 

• Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη της ικανότητας διακοπής της κύλισης και η απομάκρυνση από 
μια ψηφιακή συσκευή είναι κάτι που πρέπει να καλλιεργηθεί. Η δεξιότητα αυτή συνδέεται 
με την ψηφιακή ωριμότητα και την αυτόνομη επιλογή κατά τη χρήση κινητών συσκευών. 

• Επίσης, σχετίζεται με την αυτονομία σε ψηφιακά πλαίσια, αφού επιλέγουμε ποιο 
περιεχόμενο θα δούμε. 

• Αυτές οι δεξιότητες θα βοηθήσουν τους νέους να αποφασίσουν, πιο ενεργά, τι και πόσο 
περιεχόμενο θέλουν να καταναλώσουν (π.χ. μπορούν να επιλέξει να αναζητήσουν άρθρα 
ειδήσεων για να μάθουν για ένα θέμα ή τις αντικρουόμενες απόψεις των χρηστών στο 
Google) και να επηρεάζονται λιγότερο από τις πληροφορίες που επιλέγονται από τους 
αλγόριθμους.



Αλληλεπίδραση με άλλους στο διαδίκτυο

• Με την πανδημία του COVID-19, πολλοί μαθητές έχουν βιώσει τη διαδικτυακή 
διδασκαλία. Αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον είναι δύσκολο για πολλούς λόγους, ένας 
από τους οποίους είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση. 

• Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, η αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο είναι ποιοτικά 
διαφορετική από την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. 

• Η απόσταση από τους άλλους καθιστά πιο δύσκολη την κατανόηση των 
συναισθημάτων τους, οδηγώντας τα άτομα να ενεργούν με τρόπους και συμπεριφορές 
που δε θα λάμβαναν χώρα στην κατά πρόσωπο επικοινωνία. 

• Αυτό μπορεί επίσης να περιπλέξει τη μάθηση και τη διδασκαλία, καθώς το κοινωνικό 
περιβάλλον είναι διαφορετικό και μπορεί να κάνει την επικοινωνία και την κατανόηση 
του μαθησιακού περιεχομένου πιο δύσκολη.
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Bastiaensens et al. (2016), Chetty & Alathur (2018), 
Richardson & Milovidov (2019), Wright (2013)



Αλληλεπίδραση με άλλους σε διαδικτυακά 
μαθησιακά περιβάλλοντα

• Η αλληλεπίδραση με άλλους, ειδικά τους συμμαθητές  και τους 
εκπαιδευτικούς, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις 
επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών σε ένα διαδικτυακό 
μαθησιακό περιβάλλον. 

• Σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση των μαθητών από το μάθημα, 
την αντιληπτή μάθηση και την κοινωνική ένταξη. 

• Η ενεργή αλληλεπίδραση με άλλους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα 
απαιτεί από τους μαθητές να έχουν κάποιο βαθμό αυτορρύθμισης 
που να τους επιτρέπει να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να 
συνεργάζονται με συνομηλίκους και εκπαιδευτές διαδικτυακά.

• Εάν όμως κάποιοι μαθητές δεν έχουν αυτές τις ικανότητες, η 
αλληλεπίδρασή τους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μπορεί να είναι 
πιο περίπλοκη και μπορεί να εμποδίσει τη μάθησή τους.
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Αλληλεπίδραση με άλλους στο διαδίκτυο

• Συνδυάζοντας τα παραπάνω με τις δεξιότητες της ψηφιακής ωριμότητας, για θετική κοινωνική 
αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τα αρνητικά 
συναισθήματα και την παρορμητική συμπεριφορά τους. 

• Για παράδειγμα, εάν είναι απογοητευμένοι επειδή κάτι δε λειτουργεί σωστά ή κάποιος ήταν 
αγενής σε αυτούς, μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και να μην ενεργούν 
παρορμητικά με τρόπους που μπορεί να μετανιώσουν αργότερα ή που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν τη συνεργασία τους με άλλους.
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Cho & Kim (2013), 
Laaber et al. (2022)

• Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι νέοι να αναπτύξουν επαρκώς τις ικανότητές 
αλληλεπίδρασης τους με άλλους στο διαδίκτυο, παρά την αισθητή απόσταση και 
την έλλειψη συναισθηματικής ανταπόκρισης. 

• Αυτό συνδέεται με τις διαστάσεις της ψηφιακής ωριμότητας, δηλαδή τη 
διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων, τη διαχείριση των παρορμήσεων, 
καθώς και τον σεβασμό προς τους άλλους στο διαδίκτυο.



Τώρα που η διαδικτυακή μάθηση 
είναι μέρος του κόσμου μας, είναι 
σημαντικό να την αναγνωρίσουμε 

και να μάθουμε πώς να 
συμμετέχουμε σε αυτήν με 

ωφέλιμο τρόπο 

Εδώ είναι που η ψηφιακή 
ωριμότητα παίζει σημαντικό ρόλο: 

στην ικανότητα υπεύθυνης και 
αποτελεσματικής χρήσης των 

κινητών συσκευών 

Με αυτόν τον τρόπο, η 
αυτορρύθμιση και η 

αλληλεπίδραση με άλλους μπορούν 
να βελτιστοποιηθούν και τα παιδιά 
μπορούν να έχουν μια επιτυχημένη 

μαθησιακή εμπειρία σε ένα 
διαδικτυακό μαθησιακό 

περιβάλλον

31

Το πρόβλημα και η αντιμετώπιση του



32

Η ανωνυμία και τα αποτελέσματά της

• Είναι σημαντικό να συμπεριφερόμαστε με κοινωνικά αποδεκτό και πολιτισμένο τρόπο, παρά την 
ανωνυμία που μας δίνει το μέσο, οι οποία μπορεί να ενθαρρύνει τις αρνητικές συμπεριφορές και να 
απευαισθητοποιήσει τους νέους απέναντι στα συναισθήματα των άλλων ή στις συνέπειες των 
πράξεων τους. 

• Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν οι δεξιότητες ψηφιακής ωριμότητας, όπως ο 
σεβασμός προς τους άλλους και η ψηφιακή αγωγή του πολίτη, προς όφελος των νέων και του 
κοινωνικού τους περίγυρου.

• Όταν είμαστε ανώνυμοι, είμαστε λιγότερο υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, 
γεγονός που μειώνει τις αναστολές μας. 

• Σε ανώνυμες καταστάσεις, τα άτομα συχνά υποθέτουν ότι δεν θα 
συναντήσουν ξανά το άλλο άτομο. 

• Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να συμπεριφέρονται με πιο μεγάλη 
προσοχή και ενδιαφέρον, εάν υπάρχει προσδοκία μελλοντικής 
αλληλεπίδρασης

• Η ανωνυμία μπορεί να ενθαρρύνει την αντικοινωνική συμπεριφορά και 
θεωρείται ένα από τα βασικά κίνητρα για επιθετικότητα στον 
κυβερνοχώρο. Chui (2014)



• Με τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, έχουν επίσης 
προκύψει ζητήματα όπως η ρητορική μίσους, τα 
εγκλήματα μίσους, η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και ο 
εξτρεμισμός στο διαδίκτυο. 

• Η ρητορική μίσους ορίζεται ως «κάθε ομιλία, η οποία 
επιτίθεται σε ένα άτομο ή μια ομάδα με πρόθεση να 
βλάψει ή να επιδείξει έλλειψη σεβασμού με βάση την 
ταυτότητα». 

• Έχει ως στόχο διαφορετικά προστατευόμενα 
χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η θρησκεία, η φυλή και η 
αναπηρία.
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Διαδικτυακά 
κοινωνικά 

δίκτυα

Εξτρεμισμός

Εγκλήματα 
μίσους 

Τρομοκρατία

Ρητορική 
μίσους 

Ο ρόλος των 
διαδικτυακών 
κοινωνικών δικτύων σε 
καταστροφικές 
δραστηριότητες

Chetty & Alathur (2018)

Ρητορική μίσους 



Η ρητορική μίσους και η 
ανωνυμία συνδέονται στενά, 

καθώς οι άνθρωποι 
αισθάνονται λιγότερο 
υπεύθυνοι και έχουν 

λιγότερες αναστολές όταν 
είναι ανώνυμοι στο διαδίκτυο 

Έτσι προωθείται η 
αντικοινωνική συμπεριφορά 

Σε περιβάλλοντα εκτός 
σύνδεσης, είναι λιγότερο 
πιθανό να παρατηρηθεί η 

ρητορική μίσους 

Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο οι νέοι πρέπει να 

μάθουν πώς να επικοινωνούν 
στο διαδίκτυο, π.χ. να 

σέβονται και να γνωρίζουν τα 
συναισθήματα των άλλων 

ανθρώπων
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Ανάγκη της 
ψηφιακής 

ωριμότητας για 
την 

αντιμετώπιση 
όλων αυτών των 

προκλήσεων 

Η αρχιτεκτονική των επιλογών 
και τα σκοτεινά μοτίβα 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
μας χωρίς να το 
καταλαβαίνουμε

Οι αλγόριθμοι και το φαινόμενο 
‘Filter Bubble’ αναλύουν την 

προσωπικότητα και τη 
συμπεριφορά μας και μας 

παρέχουν μια εξατομικευμένη 
επιλογή πληροφοριών, η οποία 

δημιουργεί μια 
διαστρεβλωμένη εικόνα της 

πραγματικότητας η οποία απλά 
επιβεβαιώνει τις υπάρχουσες 

απόψεις μας

Παρουσιάζοντας μας μόνο 
πληροφορίες που βρίσκουμε 
ενδιαφέρουσες,  είναι πιθανό 

να οδηγηθούμε σε «αφηρημένη 
κύλιση»( absentmindedly 

scrolling), και πιθανώς μετά σε 
«καταστροφική κύλιση» 

(doomscrolling) 

Ένα τυπικό χαρακτηριστικό των 
διαδικτυακών περιβαλλόντων 

είναι η ανωνυμία, η οποία 
μειώνει τις αναστολές μας και 

ενισχύει  αντικοινωνικές 
συμπεριφορές όπως η ρητορική 

μίσους 

Στο πλαίσιο διαδικτυακών 
μαθησιακών περιβαλλόντων, 

πρέπει να αναπτυχθούν 
δεξιότητες όπως η 

αυτορρύθμιση ώστε να γίνει 
πιο αποτελεσματική η 

εκπαίδευση 
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Μια σύνοψη των προκλήσεων του 
ψηφιακού κόσμου



Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

Ερ.1: Ονομάστε τους τρεις τομείς προκλήσεων, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι 
οι νέοι στον ψηφιακό κόσμο.

Ερ.2: Με ποια δεξιότητα της ψηφιακής ωριμότητας σχετίζεται η πρόκληση που 
δημιουργείται από την τεχνολογία που είναι σε θέση να επηρεάσει την ανθρώπινη 
συμπεριφορά;

Ερ.3: Δώστε ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού επιλογής.

Ερ.4: Τι συνέπειες μπορεί να έχουν οι αλγόριθμοι σε εμάς;

Ερ.5: Τι είναι τα σκοτεινά μοτίβα; Εξηγήστε και αναφέρετε ένα παράδειγμα.
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Ονομάστε τους τρεις τομείς προκλήσεων στον ψηφιακό κόσμο.

• Πρόκληση 1: Επηρεασμός της συμπεριφοράς από την τεχνολογία 

• Πρόκληση 2: Να συμβαδίζουμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις που συνεχώς αλλάζουν

• Πρόκληση 3: Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και ο κοινωνικός τους αντίκτυπος
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Απάντηση - Ερώτηση 1



Με ποια δεξιότητα της ψηφιακής ωριμότητας σχετίζεται η πρόκληση του 
επηρεασμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς από την τεχνολογία;

Η δυνατότητα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών με αυτόνομο και 
αυτοκαθοριζόμενο τρόπο.
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Απάντηση - Ερώτηση 2



Δώστε ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού επιλογής.

Σχεδιασμός Cookies σε ιστότοπους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευκολότερο να 
γίνει κλικ στο «Αποδοχή όλων» και δυσκολότερο στην επιλογή μερικής ή 
συνολικής απόρριψης τους.

Αυτό γίνεται συχνά κάνοντας το κουμπί "Αποδοχή όλων" πιο χρωματιστό και άλλα 
κουμπιά γκρι, είτε υποχρεώνοντας τον χρήστη σε  πολλαπλά κλικ για να γίνει η 
επιλογή απόρριψης.

Η επιλογή "Απόρριψη όλων/Αποδοχή μόνο απαιτούμενων cookies«, ακριβώς 
δίπλα στο κουμπί "Αποδοχή όλων«, σπάνια χρησιμοποιείται.

39

Απάντηση - Ερώτηση 3



Τι συνέπειες μπορεί να έχουν οι αλγόριθμοι σε εμάς;

Μπορούν να παρέχουν μια φυσαλίδα πληροφοριών που ευθυγραμμίζεται μόνο με τις πεποιθήσεις 
μας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γνώμη μας και να μας αποτρέψει από το να εκτεθούμε σε τυχόν 
αντεπιχειρήματα. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κατανάλωση ψεύτικων ειδήσεων και σε 
αποκλεισμό των πληροφοριών που αντικρούουν τις ψευδείς ειδήσεις.

Οι αλγόριθμοι έχουν σκοπό να συνεχίσουν να μας δείχνουν περισσότερο περιεχόμενο που μας 
ενδιαφέρει, να τραβήξουν την προσοχή μας και να μας κρατήσουν στη σελίδα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί επίσης να παρατείνει τη χρήση των πλατφορμών κοινωνικών 
μέσων, ειδικά σε συνδυασμό με την «αέναη κύλιση» (infinity scroll) .
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Απάντηση - Ερώτηση 4



Τι είναι τα σκοτεινά μοτίβα; Εξηγήστε και αναφέρετε ένα παράδειγμα.

Ο όρος ‘Σκοτεινά Μοτίβα’ περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές και παραπλανητικά στοιχεία που 
ενσωματώνονται σε ψηφιακές εφαρμογές και περιβάλλοντα με στόχο να επηρεάσουν τη 
συμπεριφορά των χρηστών και να τους οδηγήσουν σε ενέργειες που διαφορετικά δεν θα έκαναν. 

Προφανώς αυτά τα μοτίβα έχουν σχεδιαστεί για να ωφελούν τους κατασκευαστές τους, π.χ. 
εταιρείες, πολιτικούς και όχι τον χρήστη 

Τα σκοτεινά μοτίβα περιλαμβάνονται σε διάφορα προϊόντα ιστού που χρησιμοποιούνται 
παγκοσμίως, όπως πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, διάφορες εφαρμογές ή υπηρεσίες ιστού.
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Απάντηση - Ερώτηση 5
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