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Η Ψηφιακή Τεχνολογία το 2014: Κοινωνικά Δίκτυα, 
Διαδίκτυο και Πολιτική  

Η Ψηφιακή Τεχνολογία το 1998: Διδάγματα από το 
Παρελθόν - Ψηφιο-Επικοινωνιακή Βιομηχανία  

Ερώτημα: Πως διδασκόμαστε από το παρελθόν για να 
λειτουργούμε στο παρόν και να είμαστε ενεργά 
δραστήριοι στο μέλλον στην Ψηφιο-Επικοινωνιακή 
Βιομηχανία;   

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακές Συναλλαγές και  
«Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης»  

Μετά την Κρίση – Το μέλλον 

Μοντέλα Ψηφιακής Στρατηγικής και αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας των εταιρειών και των επενδυτικών 
ευκαιριών  στην εποχή της κρίσης    



 

Η ψηφιακή Τεχνολογία το 2014   
  

 Είναι μια πραγματικότητα ότι το 2014 η ψηφιακή 
τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν 
επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και σοβαρά προβλήματα 
στην εποχή της πολιτισμικής και οικονομικής κρίσης.  
 
Ας δούμε πρώτα το βίντεο για τι πραγματικά συμβαίνει 
με την ψηφιακή τεχνολογία στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. 



 

Η ψηφιακή Τεχνολογία το 2014   
 



Ορισμένα σοβαρά προβλήματα στην εποχή της κρίσης - 2014   

Έλλειψη ρευστότητας στην Ελληνική αγορά   
  

 Η έλλειψη ρευστότητας οδηγεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να 

ασφυκτιούν και να αδυνατούν να αναπτυχθούν, βρίσκοντας 

βραχυπρόθεσμες λύσεις στις περικοπές λειτουργικού κόστους 

που ισοδυναμεί με απολύσεις και αύξηση της ανεργίας.  

 

Κοινωνικά Δίκτυα 
 

 

Τα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα αντιμετωπίζουν προβλήματα ως 

προς: 

 τη διαφύλαξη της προστασίας των προσωπικών  

     δεδομένων,  

  την ασφάλεια των συναλλαγών,  

  την αξιοπιστία του περιεχομένου,  

  τη θεσμική ρύθμιση στο τοπικό, περιφερειακό και  

     παγκόσμιο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς. 



Ορισμένα σοβαρά προβλήματα στην εποχή της κρίσης - 2014  
 

Εταιρίες κινητών τηλεφώνων   
  

 Στο περιβάλλον αυτό οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

αντιμετωπίζουν ένα πρόσθετο πρόβλημα, αυτό του κορεσμού 

των αγορών τους, καθώς σχεδόν όλοι πια έχουν κι από ένα 

συμβόλαιο σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο.  Το γεγονός αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να: 
 

 επεκτείνουν τα επενδυτικά τους ενδιαφέροντα  στη  

     δημιουργία ψηφιακού χρήματος π.χ. η Vodafone με το  

     MPESA.  
 

  δραστηριοποιούνται στην αγορά των παραδοσιακών  

      υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  
 



Ορισμένα σοβαρά προβλήματα στην εποχή της κρίσης - 2014  
 

Εταιρείες  Startups    
 

 

 Η Ελληνική κυβέρνηση μόλις έχει αρχίσει να ανακαλύπτει 

στην εποχή της κρίσης τις εταιρείες Starups, οι οποίες 

αποτελούν μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία ανάπτυξης για 

την Ελλάδα και την Ευρώπη.  

 

Άραγε υπάρχει  προοπτική για την ανάπτυξη των start up στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη;  

 

Το Ελληνικό θεσμικό  σύστημα δεν αντιμετωπίζει τις εταιρείες 

start ups με την απαιτούμενη επενδυτική και θεσμική 

σοβαρότητα που αρμόζει σε τέτοιου μεγάλου ρίσκου 

επενδυτικές ευκαιρίες στην εποχή της κρίσης.  
  



Ορισμένα σοβαρά προβλήματα στην εποχή της κρίσης - 2014  
 

Εταιρείες  Startups    
 

 

Θεσμικά προβλήματα φορολογικής και επενδυτικής ρύθμισης: 

   

  Τα crowdfunding αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα  

      ως προς τη φορολόγηση του κεφαλαίου που καταφέρουν  

      να μαζέψουν για τις εταιρείες startsup ή  

      για καινοτόμες ιδέες. 

  

 υπάρχουν θεσμικά προβλήματα στα χρηματοδοτικά πακέτα  

     επενδυτικής ανάπτυξης των εταιριών startups. 



Ορισμένα σοβαρά προβλήματα στην εποχή της κρίσης - 2014  
 

 Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2014    
 

 

Σε μια χώρα που βρίσκεται σε χρόνια ύφεση και με σοβαρό 

χρηματοδοτικό πρόβλημα  στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως λόγω 

της αδυναμίας της να: 
 

 διασφαλίσει φορολογικά έσοδα,   
 

 κατανοήσει ότι η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί την κρίση  

     στις απαρχαιωμένες διοικητικές, θεσμικές οικονομικές δομές  

     λειτουργίας του κράτους και  
 

 αντιληφθεί ότι η «υπεραξία κεφαλαίου» αντικαθιστάται  

     σταδιακά από την «ατομική υπεραξία» στο περιβάλλον των  

     κοινωνικών δικτύων, του ψηφιακού πολιτισμού και της  

     ψηφιακής πολιτικής οικονομίας. 



 

Η ψηφιακή τεχνολογία  και το Διαδίκτυο στο τέλος του 20ου αιώνα   
 

 

 Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν στα τέλη του 20ου αιώνα 
θα δούμε πως το Διαδίκτυο  είχε αρχίσει να κυριαρχεί.  
 
Ας δούμε ένα βίντεο για την  εξέλιξη της ψηφιακής 
τεχνολογία και του Διαδικτύου ως κυρίαρχου μέσου 
ενημέρωση και επικοινωνίας .  
 



 

Η ψηφιακή τεχνολογία  και το Διαδίκτυο στο τέλος του 20ου αιώνα   
 



 
Τα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα 

συνεχώς αυξάνουν τους αριθμούς 

των χρηστών τους από όλες τις 

χώρες του κόσμου.  
 

Συνεπώς είναι πολύ πιθανόν να  

αποτελέσουν τις νέες «ψηφιακές 

χώρες» των ιδιωτικών εταιριών οι 

οποίες δεν αποκλείεται : 

 να εκδώσουν και τα δικά τους  

     ψηφιακά νομίσματα,  

 να έχουν τους δικούς τους       

    ψηφοφόρους/καταναλωτές και  

 να δημιουργήσουν το δικό     

     τους  χρηματοπιστωτικό  

     σύστημα παγκόσμιας  

     απήχησης ακυρώνοντας τα    

      παραδοσιακά συστήματα των  

      τραπεζών.  

Οι εκλογές στο Διαδίκτυο 

Παρόλο που από τα τέλη του 20ου αιώνα 

το Διαδίκτυο έχει κυριαρχήσει στον 

τομέα της ενημέρωσης και της 

επικοινωνίας, 

 η πλειοψηφία των Ελλήνων υποψηφίων 

και οι σύμβουλοι επικοινωνίας τους, 

μόλις πρόσφατα άρχισαν να 

αντιλαμβάνονται  

ότι το Διαδίκτυο είναι το κυρίαρχο 

επικοινωνιακό μέσο   

που δημιουργεί την   

«πολιτική υπεραξία του υποψηφίου» στις 

εκλογικές αναμετρήσεις.   
 

Για παράδειγμα: Το βιντεοπεριοδικό  

Greek Politics Journal πρόβαλε  

δυναμικά τους υποψηφίους, παρέχοντας 

τους τοπική υπεροχή και παγκόσμια 

απήχηση στις εκλογές του 2014.  
 

Κοινωνικά Δίκτυα  -  2014  



Για σκεφτείτε λίγο:    

 
Πως διδασκόμαστε  

από το παρελθόν  

για να λειτουργούμε  

στο παρόν  

και να είμαστε ενεργά 

δραστήριοι στο μέλλον; 

Μετά την κρίση:  

 τα κοινωνικά δίκτυα θα έχουν  

     εξελιχθεί ακόμη περισσότερο  

     τεχνολογικά   
 

 οι τράπεζες πολύ πιθανόν να  

     χάσουν οριστικά και αμετάκλητα  

     τον παραδοσιακό τους ρόλο,  

      αυτόν του ρυθμιστή της    

      οικονομίας και του εγγυητή των  

      καταθέσεων π.χ. Κύπρος  
 

 Το ψηφιακό νόμισμα π.χ. Global  

    Info-Cash πολύ πιθανόν να είναι    

     το νόμισμα που πιθανόν να  

     κυριαρχήσει μετά το 2025 
 

 Το Deep Web είναι ενεργό και  

     αναπτύσσεται, ακυρώνοντας τα  

     ρυθμιστικά συστήματα στο    

     Διαδίκτυο 
 

 το Διαδίκτυο των Πραγμάτων  

     “Internet of things” αρχίζει να ωριμάζει       

     στην  Info-Communication Industry. 

 

 

 

2014 

2014 Unemployment:  

about 30% in Greece 

Youth Unemployment:  

about 60% in Greece 





Πηγή: Γκαντζιάς, Γ. Γ. & Καμάρας, Δ. (2000) ‘Ψηφιακή Επικοινωνία Νέα Μέσα και η Ελληνική Κοινωνία των Πληροφοριών’ Zeno Publishers, Louizos Publication: London 





Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική στην 
«Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» 
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2030 2025 2020 2015 

Ψηφιακές 
Συναλλάγες. 

 

Κοινωνικά 
Δίκτυα  
 

Cloud 
Computing  
 

Deep Web  

 

Ψηφιακά 
νομισματα   

2035 

What is the 
Future?  

Mobile 
Broadband 

Connections 
and digital 
Payments  

 

Γενιά 
Διαδικτύου 

 

Ατομική 
Υπεραξία 

 

Ψηφιακή 
Εκπαίδευση 

 

Ψηφιακή 
Κατάρτηση 

 

«Διαδίκτυο 
Πραγμάτων» 
(Internet of Things)  

 

 Ψηφιακό 
περιεχόμενο 

 Ψηφιακές 
συσκευές 

 Ψηφιακά δίκτυα 

 Ασφάλεια  

 Δικαιωμάτα στη 
Δημοκρατία της 
Συλλογικής 
Βούλησης  



Deep Web: Μικρά Μυστικά Μεγάλες Αλήθειες 



Deep Web: Μικρά Μυστικά Μεγάλες Αλήθειες 





Στο βιβλίο  
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014: Επιχειρήσεις, Τεχνολογία και Κοινωνία» 

από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου, για περισσότερες πληροφορίες. 


