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Περίληψη 

 Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν κοµµάτι της σύγχρονης κοινωνίας όπως και οι 

Ένοπλες Δυνάµεις. Πώς µπορούν όµως οι Ένοπλες Δυνάµεις να αξιοποιήσουν τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης για να προβάλουν τις κοινωνικές τους δράσεις; Ο ορισµός των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης, του τρόπου λειτουργίας τους αλλά και της προσφοράς τους στην κοινωνία 

θεωρείται επιτακτικός. Ορίζονται οι Ένοπλες Δυνάµεις και αναλύεται ο ρόλος που διαδραµατίζουν 

στην κοινωνία µε την προσφορά τους και ακολουθεί µια εκτενής ανάλυση της παρουσίας τους στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Τέλος, η εργασία αναφέρεται στους προβληµατισµούς που 

προκύπτουν από την χρήση και προτείνονται µερικοί τρόποι βελτίωσής τους.  





Armed Forces and social media: Ways of utilization for the promotion 
of their social actions 
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Abstract 

 Social media are a part of the modern society as well as the Armed Forces. How can the 

Armed Forces utilize the social media to project their social actions? The definition of social media, 

their way of function but also their way of contribution to society is deemed necessary. The Armed 

Forces are being defined and the role they play in the society with their social contribution is 

analysed and then an extensive analysis of their social media presence follows. Finally, the paper 

refers to the concerns arising from their use and proposes some ways to improve them. 
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Εισαγωγή   

 Η ανάγκη του ανθρώπου να µοιράζεται και να επικοινωνεί αποτελεί ένα από τα βασικά 

κοινωνικά του χαρακτηριστικά κατά τους αιώνες, είναι ένα «ζώον πολιτικόν» όπως αναφέρει και ο 

Αριστοτέλης στα Πολιτικά (Τσουρέας & Τσουρέας 2014). Ο σκοπός της εργασίας είναι να 

υπογραµµίσει τον τρόπο και την διαδικασία που χρησιµοποιούν οι Ένοπλες Δυνάµεις ώστε να 

προβάλλουν το κοινωνικό τους πρόσωπο µέσα από τα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η ευρεία αποδοχή της από τις κοινωνικές µάζες έχει αναγκάσει τις Ένοπλες 

Δυνάµεις να αποκτήσουν παρουσία σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον όπου αυτές οι πλατφόρµες 

κυριαρχούν. 

 Τίθενται λοιπόν κάποια ερωτήµατα τα οποία χρήζουν απάντησης.  

 Τι ακριβώς είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και οι Ένοπλες Δυνάµεις; Ποια 

η συµβολή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην κοινωνία του σήµερα; Ποια η 

προσφορά των Ένοπλων Δυνάµεων στην κοινωνία εκτός από την προστασία των 

εξωτερικών συνόρων της χώρας; Με ποιον τρόπο οι Ένοπλες Δυνάµεις χρησιµοποιούν τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την προβολή των κοινωνικών τους δράσεων; Ποιος ο 

βαθµός υιοθέτησής τους; Υπάρχει καθολικότητα στην χρήση τους από όλες τις χώρες; Είναι 

ασφαλής η χρήση τους;  

Αυτά τα ερωτήµατα αποτελούν και τον βασικό άξονα πάνω στον οποίο κινείται η εργασία και 

προσπαθεί να τα απαντήσει. Σκοπός της είναι να αναδείξει την ολοένα και αυξανόµενη σηµασία 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και πως τα χρησιµοποιούν οι Ένοπλες Δυνάµεις για την 

προβολή των κοινωνικών τους δράσεων. 

 Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια συµπεριλαµβανόµενης και της Εισαγωγής. Το πρώτο 

κεφάλαιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες και αφορά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Σε αυτές τις 

ενότητες ορίζονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναφέρεται ο τρόπος λειτουργιάς τους και τα 

πιο δηµοφιλή που χρησιµοποιούνται στην εργασία (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr) 

και δίνονται µερικά παραδείγµατα από την συµβολή τους στην κοινωνία του σήµερα. Στο επόµενο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις Ένοπλες Δυνάµεις και χωρίζεται σε δυο ενότητες. Ορίζονται οι 

Ένοπλες Δυνάµεις και η έννοια της κοινωνικής προσφοράς και δίνονται µερικά παραδείγµατα των 
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κοινωνικών δράσεων των Ενόπλων Δυνάµεων. Ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο η ανάλυση της 

Μεθοδολογίας µε την παρουσίαση των παραµέτρων και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για να 

ελεγχθεί και να συγκριθεί η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Στην συνεχεία το πέµπτο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζεται αναλυτικά η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων µε αφιερωµένη µια υποενότητα στα 

παραδείγµατα παρουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της κάθε 

χώρας που εξετάζεται (ΗΠΑ, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία) και µια συγκριτική τους 

ανάλυση. Έπειτα ακολουθούν τα προβλήµατα που προκύπτουν από την διαδικτυακή τους παρουσία 

και µερικοί τρόποι βελτίωσής τους. Τέλος, συνοψίζονται τα συµπεράσµατα που εξάγονται από την 

εργασία.  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 2. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

2.1 Ορισµός 

 Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Για να γίνουν όµως 

κατανοητά πρέπει να οριστεί και το περιβάλλον του Διαδικτύου που αποτελεί ζωτικό τους χώρο. 

Αυτό το ψηφιακό περιβάλλον δεν είναι κάτι το διαφορετικό από το γνωστό σε όλους µας Διαδίκτυο 

(Internet) όπου αποτελεί και το βασικό πεδίο δραστηριοποίησης των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης. Το Διαδίκτυο λοιπόν, όπως το ορίζει ο Duncan (2013), είναι ένα δίκτυο µέσα σε ένα 

εύρος δικτύων συνδεόµενων µεταξύ τους µε κάποιες συσκευές που ονοµάζονται δροµολογητές 

(routers) και διευκολύνουν την µεταξύ τους επικοινωνία. Είναι ανοιχτό, ασφαλές, και 

διαλειτουργικό• προωθεί την ευηµερία, την δηµόσια ασφάλεια και την ελεύθερη ροή εµπορίου και 

ιδεών (Department of Defense 2015). Συνεχίζοντας ο Duncan (2013) υπογραµµίζει την µορφή των 

πληροφοριών που µπορεί να αποστείλει κανείς µέσω του Διαδικτύου και τις διαφορετικές µορφές 

που µπορεί να λάβει η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών όπως οι ιστοσελίδες, τα µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), έγγραφα αλλά ακόµη και λογισµικά προγράµµατα. Με την 

πάροδο του χρόνου βλέπουµε µια σηµαντική αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου καθώς στις 

αρχές της χιλιετίας οι χρήστες δεν ξεπερνούσαν τα 361 εκατοµµύρια ενώ σήµερα είναι πάνω από 3 

δισεκατοµµύρια µέσα σε 15 µονάχα χρόνια όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της ιστοσελίδας 

Internet World Stats (2015). 

 Ο ορισµός των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) από το Υπουργείο 

Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (ΗΠΑ) (U.S. Department of State) (2010) 

αναφέρει ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

  «αποτελούνται από µια ποικιλία ψηφιακών τεχνολογιών που προωθούν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποιούν τα εργαλεία».  

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (Department of State 2010) αναγνωρίζει την σπουδαιότητα 

των καινοτόµων αυτών µέσων επικοινωνίας, όπου παρέχουν στους χρήστες τους την δυνατότητα 

µέσω του Διαδικτύου να σχολιάζουν και να αξιολογούν τις αναρτήσεις των χρηστών τους καθώς 

και να µοιράζονται αρχεία, να αναπτύσσουν εφαρµογές λογισµικών και να συµµετέχουν σε ένα 

διαδραστικό περιβάλλον. Η διαφορά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης µε τα παραδοσιακά µέσα 
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επικοινωνίας, όπως οι εφηµερίδες, η τηλεόραση και το ράδιο, εναπόκειται στην αµεσότητα της 

επικοινωνίας και στην διαδραστικότητα που τα χαρακτηρίζει (Gupta & Brooks 2013) ανάµεσα 

στους πολυάριθµους χρήστες τους. Το εγχειρίδιο από το αµερικανικό Ναυτικό (U.S. Navy) και 

γενικότερα από την Διοίκηση Ναυτικού (Navy Command) (2010) υπογραµµίζει πως τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει την ποικιλία των µέσων 

επικοινωνίας σε διάφορες πλατφόρµες καθώς προωθούν την εµπιστοσύνη, χωρίς µεσάζοντες και 

παρέχουν αναπληροφόρηση (feedback). Αναµφίβολα αποτελούν βασικό κοµµάτι της σύγχρονης 

εποχής όπου η τεχνολογία και η ενσωµάτωσή της στην καθηµερινή ζωή δηµιουργούν µια 

κατάσταση εξάρτησης. Η ευκολία στην χρήση τους αλλά και η σηµαντική τους προσφορά στις 

διάφορες κοινωνικές πτυχές έχουν κάνει την κοινωνία να εξελίσσεται µέσα από αυτά και να 

αποκτούν έρεισµα στην καθηµερινή ζωή των χρηστών τους που τα χρησιµοποιούν για να 

µοιράζονται τα κοινά τους ενδιαφέροντα. 

 Οι Gupta και Brooks (2013) αναφέρουν ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έρχονται στο 

προσκήνιο µετά από την αναδιαµόρφωση του Διαδικτύου στις αρχές του 2000, το λεγόµενο 

«Διαδίκτυο 2.0» (Web 2.0), µε την προώθηση εφαρµογών διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή και 

επικοινωνία πολλαπλών κατευθύνσεων αλλά και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι Drapeau και 

Wells (2009) χαρακτηρίζουν το «Διαδίκτυο 2.0» σαν κάτι το γραφικό, το δυναµικό και το 

συµµετοχικό όπου το λογισµικό αλληλεπιδρά µε τους χρήστες σε διαφορετικές πλατφόρµες εκτός 

από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η χρονολογία σταθµός των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 

το 2004. Μετά από την δηµιουργία της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook η νέα αυτή 

µόδα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης άρχισε να γίνεται αντιληπτή σε παγκόσµιο επίπεδο και να 

υιοθετείται (Gupta & Brooks 2013)  κατά κόρον από τις µάζες των διψασµένων ψηφιακών 1

χρηστών. Φυσικά δεν ευθύνεται µια και µόνο πλατφόρµα για την ανάπτυξη µιας ολόκληρης 

κουλτούρας αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν διαδραµάτισε έναν σηµαντικό ρόλο. Η τεχνολογική 

ανάπτυξη που σηµειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 2000 στον τοµέα της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών βοήθησε σε αυτό το εγχείρηµα. Τονίζεται ότι 

παρόλο που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες δεν παύουν να είναι εταιρείες εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο και να έχουν ως µοναδικό σκοπό τους το κέρδος για να µπορέσουν εξάλλου να 

 Και πριν από το 2004 υπήρχαν εταιρείες και ιστοσελίδες που να πρόσφεραν αντίστοιχες υπηρεσίες. Τέτοιες 1

δεν είναι άλλες από το γνωστό MySpace που παρά την πρωτοπορία του στον κλάδο δεν γνώρισε το ίδιο 
ποσοστό επιτυχίας σαν το Facebook (Gupta & Brooks 2013) ή άλλα κοινωνικά δίκτυα τα οποία θα 
αναλυθούν στην εποµένη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. 
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κρατηθούν οικονοµικά βιώσιµες και να προσελκύσουν επενδύσεις και επενδυτές (Owles et al. 

2012).  
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2.2 Ο τρόπος λειτουργίας των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και τα πιο 

δηµοφιλή 

 Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται τα πιο δηµοφιλή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τον 

τρόπο λειτουργίας τους καθώς ο αριθµός τους είναι εξαιρετικά µεγάλος (Craig 2013). Όπως έχει 

γίνει γνωστό και στην προηγούµενη ενότητα ο βασικός σκοπός των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

σύµφωνα µε τους Gupta και Brooks (2013) είναι το να δηµιουργούνται σχέσεις, να µπορεί κανείς 

να επικοινωνεί και να µοιράζεται γεγονότα και καταστάσεις από την δική του σκοπιά. Η ανάρτηση 

γίνεται στον χώρο του Διαδικτύου και από εκεί και πέρα η πληροφορία είναι προσβάσιµη από κάθε 

γωνιά του πλανήτη αρκεί να έχει κανείς την δυνατότητα να εξασφαλίσει µια πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και µια συµβατή ηλεκτρονική συσκευή. 

 Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες. Εδώ παρουσιάζονται 

οι πιο δηµοφιλείς πλατφόρµες από την εκάστοτε κατηγορία οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την 

ανάλυση του τρόπου χρήσης τους από τις Ένοπλες Δυνάµεις για την προβολή των κοινωνικών τους 

δράσεων. Για να καταφέρουµε όµως να προχωρήσουµε στην ανάλυση πρέπει πρώτα να ορίσουµε 

και τις διαφορές στις οποίες υπόκεινται όλες αυτές οι υπηρεσίες. Ξεκινώντας µε την έννοια της 

πλατφόρµας, πρέπει να ορίσουµε το τι ακριβώς είναι αυτός ο ασαφής όρος. Οι Gupta και Brooks 

(2013) ορίζουν την έννοια της πλατφόρµας ως το εικονικό σηµείο συνάντησης για τους χρήστες 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης όπου µπορούν να δηµιουργούν, να επεξεργάζονται, να 

διαχειρίζονται και να αποθηκεύουν πληροφορίες. Κάθε µια από τις πλατφόρµες που ακολουθούν 

είναι συνδυασµός ή συγκερασµός κάποιων στοιχείων. Κάποια κοινωνικά δίκτυα εστιάζουν σε 

διαφορετικούς τοµείς απ’ ότι άλλα, έχουν δηµιουργήσει πιο στενές σχέσεις µε τους χρήστες τους 

και έχουν οργανώσει µε αυτόν τον τρόπο το πελατολόγιο τους. Με βάση αυτήν την έρευνα των 

Gupta και Brooks (2013) θα υιοθετηθεί και η κατηγοριοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

ως εξής:  

  α. Πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking) 

  β. Πλατφόρµες Πολυµέσων (Media Platforms) 

  γ. Πλατφόρµες Γεωδεδοµένων (Location-Based) 
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  δ. Πλατφόρµες Πληθοπορισµού (Crowdsourcing Platforms) 

  ε. Συνδυαστικές Πλατφόρµες (Combination Platforms) 

 Η πρώτη κατηγορία αφορά τις Πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking) και 

προτρέπει στους χρήστες της να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, να δηµιουργούν σχέσεις και να 

επεκτείνουν τα προσωπικά ή επαγγελµατικά τους δίκτυα (Gupta & Brooks 2013). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι µαζί µε την τέταρτη κατηγορία, των Συνδυαστικών Πλατφορµών (Combination 

Platforms) είναι και οι πιο σηµαντικές καθώς έχουν και τους περισσότερους χρήστες. Συχνά οι 

χρήστες αυτών των υπηρεσιών προβάλλουν την κοινωνική τους ζωή και τις δραστηριότητές τους 

στα άτοµα που έχουν επιλέξει να συνδεθούν µαζί τους µέσω αυτών των πλατφορµών ανάλογα µε 

τις επιλογές ιδιωτικότητας• δυνατότητα που παρέχει κάθε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι 

δραστηριότητές τους µπορεί να είναι ανοιχτές για όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. 

Συνεχίζοντας στην δεύτερη κατηγορία της Πλατφόρµας Πολυµέσων (Media Platforms), εδώ οι 

χρήστες έχουν την δυνατότητα να µοιράζονται, να δηµιουργούν και να αποστέλλουν πολυµέσα 

(βίντεο, φωτογραφίες, τραγούδια, κείµενα) µεταξύ τους (Gupta & Brooks 2013). Αυτό που πρέπει 

να υπογραµµιστεί σε αυτήν την κατηγορία είναι ότι τα πολυµέσα παίζουν τον µεγαλύτερο ρόλο και 

είναι ο βασικός πρωταγωνιστής σε αυτά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Προχωρώντας στην τρίτη κατηγορία αναλύονται τα κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται σε 

Πλατφόρµες Γεωδεδοµένων (Location-Based) και ότι σε αυτό το είδος οι χρήστες χρησιµοποιούν 

την τοποθεσία τους για να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στον φυσικό κόσµο (Gupta & Brooks 2013), 

να ενηµερώσουν τους διαδικτυακούς τους φίλους για την τοποθεσία τους ή να προωθήσουν τον 

συγκεκριµένο τρόπο ζωής τους. Οι επόµενες πλατφόρµες είναι οι πληθοποριστικές (Crowdsourcing 

Platforms) όπου µέσα από την ενασχόληση των χρηστών σε διάφορα θέµατα αποκτώνται 

πληροφορίες και λύσεις για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Η βασική διαφορά µε τα άλλα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ότι σε αυτό το είδος δεν ενδιαφέρει η προώθηση ή η επεξεργασία ενός 

συγκεκριµένου ατοµικού προφίλ, ενός και µόνο χρήστη, αλλά η συλλογική προσφορά στην βάση 

δεδοµένων του κοινωνικού δικτύου και το πως µέσα από αυτό θα εµπλουτιστούν οι γνώσεις  πάνω 

στο θέµα που απασχολεί (Gupta & Brooks 2013). 

 Φτάνοντας στην τελευταία κατηγορία για τις πλατφόρµες κοινωνικών δικτύων έχουµε τις 

Συνδυαστικές Πλατφόρµες (Combination Platforms) που αποτελούν συνδυασµό ή και συγκερασµό 
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υπηρεσιών από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν και πρωτύτερα µε βάση τους Gupta και Brooks 

(2013). Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν και οι περισσότεροι χρήστες (Gupta & Brooks 2013) 

καθώς συνδυάζουν πάνω από δυο χαρακτηριστικά κάνοντάς τες δηµοφιλής στους χρήστες των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών οι οποίοι και τις τιµούν µε την ψηφιακή τους παρουσία σε αυτά τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανεβάζοντας κατακόρυφα την δηµοφιλία της συγκεκριµένης 

εταιρείας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

 Ακολουθεί ένας πίνακας (Πίνακας 2.1) όπου οπτικοποιούνται οι κατηγορίες των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης παραθέτοντας µερικά παραδείγµατα των διασηµοτέρων υπηρεσιών που 

µπορεί να βρει κάνεις σερφάροντας στο Διαδίκτυο. Από την οπτικοποίηση εξάγεται το γεγονός ότι 

πολλές από τις πλατφόρµες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αντιστοιχούν σε περισσότερες από µια 

κατηγορίες. 

  

 Από τα δεδοµένα του Πινάκα 2.1 φαίνεται ότι τα δηµοφιλέστερα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης εµπίπτουν σε παραπάνω από µια κατηγορίες. Μοιράζονται µεταξύ τους στοιχεία και 

εξελίσσονται άλλες φορές θετικά ή αρνητικά (Plunkett 2015). Η τεχνολογική εξέλιξη και η συνεχής 

ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν αυτές οι πλατφόρµες κοινωνικής 

δικτύωσης δεν σταµατούν αλλά µεταβάλλονται συνεχώς. 
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Πίνακας 2.1

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
ΠΛΑΤΦ
ΟΡΜΕΣ Face

book
Twitter Goo
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wd 
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Reddit VKo
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e

Sina 
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o
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νικής 
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ωσης

                 

Πολυµ
έσων                

Γεωδε
δοµέν
ων                

Πληθο
πορισ
µού       

Συνδυ
αστικέ
ς                  



 Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που αναλύονται στις παρακάτω γραµµές δεν θα είναι όλα 

όσα παρατέθηκαν στον Πίνακα 2.1. Λόγω της έκτασης της εργασίας και του συγκεκριµένου της 

σκοπού να ασχοληθεί µε την σχέση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης µε τις Ένοπλες Δυνάµεις 

και πως αυτές τα χρησιµοποιούν για να προωθήσουν τις κοινωνικές τους δράσεις θα αναφερθούµε 

στα πέντε βασικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (βλ. Μεθοδολογία). Επίσης σηµαντικό είναι να 

υπογραµµιστεί ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που δεν είναι δηµοφιλή στην Δύση όπως το 

ρωσικό VKontakte και το κινεζικό Sina Weibo αποτελούν αποµιµήσεις των δυτικών Facebook και 

Twitter αντίστοιχα όπως αναφέρουν και οι Stephen (2013) και Ostrow (2007). 

 Το µεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο στον πλανήτη είναι το Facebook (Rogers & Santos 2012). 

Στην ιστοσελίδα του το Facebook (2015) αναφέρει ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το Μέσο 

Κοινωνικής Δικτύωσης για να µείνουν συνδεδεµένοι µε τους φίλους και την οικογένειά τους, να 

ανακαλύψουν τι συµβαίνει στον κόσµο και να µοιραστούν και να εκφράσουν αυτό που έχει αξία 

για εκείνους µε τους διαδικτυακούς τους φίλους. Με αυτές τις λέξεις, το Facebook (2015) 

αυτοπροσδιορίζει την εικόνα του µε 1.44 δισεκατοµµύρια ενεργούς χρήστες και 986 εκατοµµύρια 

καθηµερινούς ενεργούς χρήστες έχοντας διεθνή παρουσία µε το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών 

του να είναι εκτός ΗΠΑ όπου βρίσκονται και τα κεντρικά του γραφεία. Αυτή η εταιρεία παρέχει 

την δυνατότητα να µοιράζονται αρχεία, πολυµέσα και να κρατιέται επαφή µε ανθρώπους που 

µπορεί να είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά και να υπάρχει ενηµέρωση για την 

καθηµερινότητά τους. Η αλληλεπίδραση είναι άµεση και χωρίς καθυστέρηση. Η έρευνα του 

Statistic Brain Research Institute (2015) υπογραµµίζει ότι µια αύξηση της τάξεως του 22% στους 

χρήστες της υπηρεσίας από το 2013 στο 2014 και πάνω από 12 δισεκατοµµύρια δολάρια σε έσοδα 

για το 2014 δηµιουργεί µια εταιρεία-κολοσσό µε τεράστια ισχύ καθώς η εµπορική της αξία 

εκτιµάται στα 104 δισεκατοµµύρια δολάρια. 

 Συνεχίζοντας το δεύτερο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης που αναλύεται είναι το Twitter. Το 

Twitter (2015) χαρακτηρίζεται στην ιστοσελίδα του ως ένα µέσο που σε βοηθάει να 

δηµιουργούνται και µοιράζονται ιδέες, πληροφορίες και νέα µε έναν τρόπο άµεσο χωρίς εµπόδια. Η 

πλατφόρµα αυτή χρησιµοποιεί ένα περιορισµό στο όριο χαρακτήρων της κάθε ανάρτησης στο 

δίκτυό της (140 χαρακτήρες) µε σκοπό να µοιράζονται οι χρήστες του µια έκφραση ή µια 

κατάσταση της στιγµής (Twitter, 2015). Η υπηρεσία αυτή δίνει στον χρήστη της την ικανότητα να 

µοιράζεται στον χώρο του διαδικτύου, µέσω των «τιτιβισµάτων» (tweets), όπως ονοµάζει το Twitter 

(2015) τις δηµοσιεύσεις κειµένου, φωτογραφιών και βίντεο στην ιστοσελίδα του, προσπαθώντας να 
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εξηγήσει την φιλοσοφία της πλατφόρµας του στην επίσηµη ιστοσελίδα του. Μπορεί το Twitter να 

µην κατατάσσεται στην δεύτερη ή τρίτη θέση από άποψη χρηστών ή ακόµη και εσόδων αλλά αυτό 

δεν σηµαίνει ότι δεν παίζει έναν σηµαντικό ρόλο (Statistic Brain Research Institute 2015, Pew 

Research Center 2012). Σε αυτήν την εργασία γίνεται αναφορά στο Twitter, γιατί έχει υιοθετηθεί 

σαν ένα ακόµη µέσο επικοινωνίας από τις Ένοπλες Δυνάµεις µε τον κόσµο, όντας ένας 

διαφορετικός δίαυλος επικοινωνίας από τους καθιερωµένους καθώς όχι µόνο οι Ένοπλες Δυνάµεις 

αλλά και πολλοί κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, ιδιώτες και µη, έχουν αποφασίσει να το 

χρησιµοποιήσουν για την αµεσότητα που προσφέρει στην επικοινωνία µε την λακωνικότητά του. 

Το Twitter έχει 645 εκατοµµύρια χρήστες και έσοδα από διαφηµίσεις κοντά στα 480 εκατοµµύρια 

δολάρια για το 2014 (Statistic Brain Research Institute 2015). Η διαφορά στο µέγεθος του 

Facebook και του Twitter είναι εµφανής όχι µόνο στους χρήστες τους αλλά και στα έσοδα από τις 

διαφηµίσεις. Ο κύκλος εργασιών της κάθε εταιρείας είναι διαφορετικός χωρίς όµως αυτό να µας 

κάνει να υποβαθµίζουµε την εκάστοτε πλατφόρµα υπέρ της µίας ή της άλλης. 

 Άλλο ένα δηµοφιλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης στο οποίο γίνεται αναφορά είναι το 

Instagram, που αποτελεί και κοµµάτι της εταιρείας Facebook καθώς το αγόρασε το 2012 έναντι του 

1 δισεκατοµµυρίου δολαρίων όπως αναφέρει και ο Sedghi (2014) της Guardian µε 400 

εκατοµµύρια χρήστες (D’ Onfro 2015, Instagram 2015). Το Instagram (2015) αυτοχαρακτηρίζει τον 

εαυτό του ως ένα Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης που επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταλλαγή 

φωτογραφιών ανάµεσα στους χρήστες του αποτελώντας έναν διασκεδαστικό τρόπο να µοιράζεται 

κανείς την καθηµερινότητά του. Αυτή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί να χρησιµοποιεί την κάµερα του 

κινητού τηλεφώνου του κάθε χρήστη έτσι ώστε να µπορεί να µοιράζεται µε τους φίλους του τις 

δραστηριότητές του, να σχολιάζονται, και να δηµιουργείται µια διαδικτυακή συζήτηση στην 

ψηφιακή αυτή πλατφόρµα (Instagram 2015). Οι Duggan et al. (2015) υποστηρίζουν ότι από τους 

χρήστες του Διαδικτύου το 71% χρησιµοποιεί το Facebook, το 23% το Twitter και το 26% το 

Instagram µε τα ποσοστά του Facebook να είναι τα µοναδικά που να παρουσιάζουν ανοδική πορεία 

σε αντίθεση µε τις άλλες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης. 

 Επίσης ένα Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης που εξετάζεται είναι το YouTube, µια πλατφόρµα 

όπου επιτρέπει σε δισεκατοµµύρια ανθρώπους να µοιραστούν πολυµέσα και βίντεο µεταξύ τους• 

παρέχοντας στους χρήστες τους την απαραίτητη πλατφόρµα για αυτές τις ενέργειες (YouTube 

2015). Η συµβολή αυτού του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, ειδικότερα στις περιπτώσεις των 

σύγχρονων επαναστάσεων και ταραχών είναι αναφαίρετη και θα αναλυθεί σε µετέπειτα ενότητες 
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του παρόντος κεφαλαίου (Anderson 2015, Duggan 2013). Το Statistic Brain Research Institute 

(2015) αναφέρει ότι η εταιρεία ιδρύεται το 2005 και το 2006 αγοράζεται από τον διαδικτυακό 

κολοσσό Google έναντι του ποσού των 1.65 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και πλέον αποτελεί 

κοµµάτι µιας εταιρείας που εκτιµάται ότι θα σπάσει το φράγµα της αξίας του 1 τρισεκατοµµυρίου 

δολαρίων έως το 2020 όπως υπογραµµίζει και ο Halleck (2014). Αυτό το Μέσο Κοινωνικής 

Δικτύωσης εξυπηρετεί εκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως και καθηµερινά αναπαράγει κοντά στα 5 

δισεκατοµµύρια βίντεο µε πάνω από 900 εκατοµµύρια διαφορετικούς επισκέπτες (Statistic Brain 

Research Institute 2015). 

 Κλείνοντας γίνεται αναφορά στο Flickr, ένα Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης που αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της εταιρείας Yahoo! Inc. από το 2005 (Statistic Brain Research Institute 

2015) και δίνει την δυνατότητα στους χρήστες τους να «κάνουν τις φωτογραφίες τους διαθέσιµες 

στους ανθρώπους που έχουν σηµασία για αυτούς» και να «επιτρέψουν νέους τρόπους οργάνωσης 

φωτογραφιών και βίντεο» (Flickr 2015) µε µια µεγαλύτερη έµφαση στην επαγγελµατική 

φωτογραφία. Παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε την πλατφόρµα του Instagram, που 

παρουσιάσαµε παραπάνω, αλλά µε διαφορετικό προσανατολισµό, καθώς έχει ως στόχο 

περισσότερο τους λάτρεις της τέχνης της φωτογραφίας, και µε αρκετά λιγότερους χρήστες καθώς 

αυτή η υπηρεσία αριθµεί µονάχα 92 εκατοµµύρια χρήστες (Smith 2015). Οι χρήστες του Flickr δεν 

µπορούν να χαρακτηριστούν λίγοι σε καµία περίπτωση αλλά η αριθµητική διαφορά ανάµεσα σε 

αυτήν την πλατφόρµα και τις υπόλοιπες που αναφέραµε στις παραπάνω γραµµές είναι εµφανής. 

 Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν έναν 

µεγάλο αριθµό αλλά για τις ανάγκες αυτής της εργασίας θα εστιάσουµε στα πέντε αυτά βασικά, το 

Facebook, το Twitter, το Instagram, το YouTube και το Flickr και µέσα από αυτά θα 

προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο µε τον οποίο τα αξιοποιούν οι Ένοπλες 

Δυνάµεις για να προωθήσουν το κοινωνικό τους πρόσωπο στο ευρύ κοινό (βλ. Μεθοδολογία). 

Προτού όµως γίνει κάτι τέτοιο γίνεται µια αναφορά στον τρόπο που τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης έχουν εισβάλει στην καθηµερινή ζωή και βοηθούν τον κόσµο στον τρόπο που 

διαδηλώνει και εκφράζει τις κοινωνικές του ανησυχίες. Από τα παρακάτω παραδείγµατα πηγάζει 

και η σπουδαιότητα που τους αποδίδει η σύγχρονη κοινωνία καθώς η συµβολή τους είναι 

καταλυτική.  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2.3 Η σηµασία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης — Επαναστάσεις, Ταραχές 

 Ο ρόλος που έπαιξαν αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τρόπο που οι µάζες διαδηλώνουν 

και προβάλλουν την αγανάκτησή τους απέναντι στα κρατικά µορφώµατα σήµερα είναι 

καταλυτικός. Είναι ένας σχετικά καινούριος κλάδος, η µείξη της κοινωνικής έκφρασης µε την 

τεχνολογία. Η υιοθέτηση σε µεγάλο βαθµό των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από µεγάλες 

µερίδες του πληθυσµού, σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο, δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες στο 

Διαδίκτυο, και εδραιώνοντας την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης — τουλάχιστον στις 

δυτικές χώρες όπου δεν υπάρχει περιορισµένη προσβασιµότητα στο Διαδίκτυο σε αντίθεση µε 

χώρες όπου απαγορεύεται να παρουσιάζονται αρνητικές πτυχές του κυβερνώντος καθεστώτος, 

όπως στην Κίνα, το Ιράν κ.α. (Withnall 2015, Frizell 2014, Duncan 2013) — το δικαίωµα της 

«Ουδετερότητας του Διαδικτύου» (Net Neutrality) το οποίο αποτελεί µάλιστα και βασικό κοµµάτι 

της διαδικτυακής πολιτικής του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής Μπαράκ 

Οµπάµα όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου (2015) αποτελεί βασικό τους 

χαρακτηριστικό. 

 Η συµβολή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην κοινωνία του σήµερα µέσα από 

επαναστάσεις και ταραχές είναι µεγάλης σηµασίας. Γεγονότα τα οποία αποτελούν κοµµάτι της 

πρώτης δεκατιάς του 21ου αιώνα και στιγµάτισαν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι προβάλλουν 

την αδιαλλαξία και την δυσφορία τους απέναντι σε διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονοµικές καταστάσεις. Ως επανάσταση ορίζεται µια ταχεία και θεµελιώδη µεταµόρφωση στις 

κατηγορίες της κοινωνικής ζωής οι οποίες είναι αποτέλεσµα µια ευρείας λαϊκής αποδοχής 

(Tudoroiu 2014) και ως επαναστατικό κύµα — σχετικά µε την περίπτωση της Αραβικής Άνοιξης — 

µια οµάδα επαναστάσεων µε παρόµοιους στόχους που περιέχει συνήθως µια επανάσταση και 

µεταλαµπαδεύεται και σε άλλες περιοχές (Tudoroiu 2014). 

 Για παράδειγµα η κατάσταση που επικρατούσε στο Ιράν τον Ιούνιο του 2009 όταν 

εκατοντάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόµους της Τεχεράνης για να διαµαρτυρηθούν για την 

εκλογική διαδικασία καθώς πίστευαν ότι τα αποτελέσµατά της ήταν προϊόν νοθείας (Morozov 

2011). Ο Gladwell (2010) στο περιοδικό The New Yorker αναρωτιέται για τον ιρανικό λαό και την 

ελευθερία που του δίνει το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Twitter, µέσα από την πλατφόρµα του, να 

εκφράσει την αντίθεσή του απέναντι στην πολιτική κατάσταση και στην επιθυµία για αλλαγή 
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ολόκληρου του πολιτικού συστήµατος, καθώς αισθανόταν ανήµπορος ένας ολόκληρος λαός να 

βοηθήσει την χώρα του να αποκτήσει ένα δηµοκρατικό πολίτευµα στο οποίο οι αντιπρόσωποί του 

είναι νόµιµα και δηµοκρατικά εκλεγµένοι από τον λαό. Η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο όταν 

µια διαδηλωτής, η Νέντα Άγκχα-Σολτάν (Neda Agha-Soltan), καθώς σχεδίαζε να συµµετάσχει στις 

διαδηλώσεις κατά της νοθείας των εκλογών, πυροβολείται από ένα µέλος της φιλοϊρανικής 

πολιτοφυλακής Μπασίζ (Basij) και πέφτει στο έδαφος παλεύοντας για την ζωή της (Duncan 2013). 

Η καταγραφή αυτών των εικόνων γίνεται από έναν διαδηλωτή, µε κάµερα στο κινητό του, που 

βιντεοσκοπεί τις δραµατικές αυτές σκηνές καθώς ο πατέρας της προσπαθεί να την επαναφέρει στην 

ζωή και τις δηµοσιεύει για να τις δει όλος ο κόσµος στο YouTube όπως αναφέρει ο Duncan (2013). 

  Αυτή η βίαιη καταστολή των επεισοδίων δηµιουργεί ένα νέο κύµα διαµαρτυρίας και µέσα 

σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα το βίντεο µε την αβοήθητη Νέντα να παλεύει για την ζωή της στο 

YouTube γίνεται σηµείο αναφοράς για την υπερβολική αστυνοµική βία και µοιράζεται και σε άλλες 

πλατφόρµες που παίρνουν την σκυτάλη της οργάνωσης και της ενηµέρωσης του κόσµου που θέλει 

να διαµαρτυρηθεί, όπως το Twitter, το Facebook και το Flickr (Duncan 2013). Βέβαια, αρκετοί από 

αυτούς που υιοθέτησαν αυτόν τον ψηφιακό τρόπο διαµαρτυρίας κατά την διάρκεια της «Πράσινης 

Επανάστασης» του 2009 στο Ιράν αργότερα συνελήφθησαν από τις ιρανικές δυνάµεις ασφαλείας 

και τιµωρήθηκαν για αυτήν τους την πράξη ενάντια στο καθεστώς (Gupta & Brooks 2013). Τα νέα 

αυτά µέσα επικοινωνίας αποτελούσαν ένα σηµαντικό όπλο για τους διαδηλωτές έτσι ώστε να 

µπορούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους απέναντι στις Δυνάµεις Ασφαλείας, στοιχείο το οποίο 

φαίνεται και σε άλλες επαναστάσεις και ταραχές όπου τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είχαν κάνει 

αισθητή την παρουσία τους (Gupta & Brooks 2013).  

 Τον Αύγουστο του 2011, η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας, το Λονδίνο, έρχεται στο 

επίκεντρο των βίαιων διαδηλώσεων όταν η αστυνοµία σκοτώνει έναν νεαρό άντρα κάτω από 

αµφιλεγόµενες συνθήκες χωρίς να τιµωρήσει τους υπαίτιους (Gupta & Brooks 2013). Μεγάλες 

ταραχές σηµειώθηκαν σε ολόκληρη την πόλη αλλά και σε άλλες µεγάλες πόλεις της Αγγλίας όπως 

την Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ (Rogers 2011) µε βανδαλισµούς, επιθέσεις και εκατοµµύρια 

λίρες υλικές ζηµιές στις τοπικές κοινωνίες (Gupta & Brooks 2013). Το Flickr έπαιξε έναν 

σηµαντικό ρόλο στον συντονισµό των διαδηλωτών για να καταφέρουν να οργανώσουν τις κινήσεις 

τους ενάντια στις δυνάµεις της αστυνοµίας φωτογραφίζοντας τις τοποθεσίες που είχαν παραταχθεί 

οι Δυνάµεις Ασφαλείας και στην πλατφόρµα του Twitter αντίστοιχα εµφανιστήκαν περισσότερα 

από ένα εκατοµµύριο µηνύµατα σχετικά µε τις εξεγέρσεις στο Λονδίνο µε το προσωνύµιο 
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«#londonriots»  καθώς κοντά στα 3.4 εκατοµµύρια άνθρωποι συνδέθηκαν στον ιστότοπο του 2

Twitter (Gupta & Brooks 2013). Αυτή η επαναστατική τεχνολογία έδωσε φωνή σε µια µεγάλη 

µερίδα του πληθυσµού όπου µέσα από αυτήν κατάφερε να παρουσιάσει την αντίθεσή της, άσχετα 

µε την κατάληξη των γεγονότων και την δηµιουργία εντάσεων και βανδαλισµών. Βέβαια, τρανό 

παράδειγµα είναι και οι γνωστοί στην ελληνική µνηµονιακή κοινωνία, οι Αγανακτισµένοι — 

ισπανικής προέλευσης κίνηµα, οι λεγόµενοι «Indignados»— , το κοινωνικό αυτό µόρφωµα που 

αποτελείται από πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας, κοινωνικού στρώµατος και οικονοµικής θέσης µε 

βασικό τους χαρακτηριστικό το ειρηνικό των συναθροίσεών τους και την γενικόλογη και αόριστη 

επιθυµία τους να «φύγουν όλοι» όπως αναφέρει και ο Μανδράβελης (2012) καθώς προσπαθούσαν 

να εκφράσουν µε τον συγκεκριµένο αυτό τρόπο την αντίθεσή τους στην κατάσταση που 

επικρατούσε εκείνη την στιγµή στην πολιτική σκηνή της χώρας. 

 Η µεγάλη επιρροή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στον τρόπο που η σύγχρονη 

κοινωνία διαµαρτύρεται και διαδηλώνει έρχεται µε την Τυνησιακή και Αιγυπτιακή Επανάσταση, 

την λεγόµενη Αραβική Άνοιξη όπως είναι περισσότερο γνωστή. Μέσα από τις ενέργειες εκείνης της 

περιόδου δηµιουργείται µια αλυσιδωτή αντίδραση κατά µήκος της Μέσης Ανατολής, µε πολλές 

κυβερνήσεις βαθιά εδραιωµένες για πολλές δεκαετίες να χάνουν την εξουσία λόγω των µαζικών 

αυτών διαδηλώσεων ενάντια στην κυβερνητική πολιτική τους.  

 Αναλύοντας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την συµβολή τους στην κοινωνία του 

σήµερα η συµβολή τους στην εξέλιξη της Αραβικής Άνοιξης είναι αδιαµφισβήτητη. Εξετάζονται 

δυο επαναστάσεις• αυτές που έχουν κάνει τον κύκλο τους σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις της 

Λιβύης και της Συρίας που η κατάσταση είναι ακόµα ρευστή και ο εµφύλιος πόλεµος έχει διχάσει 

την κοινωνία. Η περίπτωση της Τυνησίας και της Αιγύπτου είναι και οι πιο βασικές για τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης. Σε αυτές τις δυο επαναστάσεις συναντάται µια υιοθέτηση της τεχνολογίας 

σε µεγαλύτερη κλίµακα από τις µάζες, έτσι ώστε ειδικότερα οι νεότερες δηµογραφικά οµάδες 

αισθάνονται περισσότερο οικείες στο να διαµαρτυρηθούν και να χρησιµοποιήσουν τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης για να εκφράσουν την δυσφορία τους (Gupta & Brooks 2013, Pew 

Research Center 2012). Οι Gupta και Brooks (2013) αναφέρουν ότι µέσα από τα Μέσα Κοινωνικής 

 Το αριθµητικό σύµβολο # που εµφανίζεται µπροστά από τον συνδυασµό των αγγλικών λέξεων London 2

(Λονδίνο) και riots (ταραχές) σε µία λέξη (#londonriots) αποτελεί τον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες του 
Twitter µπορούν και µοιράζονται γεγονότα σχετικά µε αυτό το συµβάν (Gambs 2012). Γενικότερα 
τοποθετώντας το σύµβολο # µπροστά από κάθε µια λέξη στην πλατφόρµα του Twitter µπορούµε και 
δηµιουργούµε θέµατα στα οποία κάθε χρήστης της υπηρεσίας µπορεί να αλληλεπιδράσει µαζί τους. Αυτά τα 
σύµβολα ονοµάζονται «hashtags». 
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Δικτύωσης οι χρήστες τους καταφέρνουν να συσπειρωθούν, να οργανώσουν τις δράσεις τους και 

να βρουν τα κοινά τους ενδιαφέροντα.  

 Η περίπτωση της Τυνησίας έρχεται στο προσκήνιο το 2010 όταν ένας εικοσιεξάχρονος 

πωλητής φρούτων, ο Μοχάµεντ Μπουαζίζι (Mohammad Bouazizi), στις 17 Δεκεµβρίου 2010, βάζει 

στον εαυτό του φωτιά προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο να διαµαρτυρηθεί ενάντια στην 

αστυνοµική βία, αφού µια γυναίκα αστυνοµικός του κατέσχεσε την άδεια και τον ταπείνωσε 

δηµόσια χτυπώντας τον στο πρόσωπο όπως αναφέρουν οι Breuer et al (2014) και η Gambs (2012). 

Μέλη της οικογένειάς του και άλλοι διαδηλωτές αργότερα την ίδια ηµέρα διαµαρτύρονταν 

µπροστά από το αρχηγείο της αστυνοµίας εκφράζοντας µε αυτόν τον τρόπο τον θυµό τους ενάντια 

στις πρακτικές της κυβέρνησης (Breuer et al 2014). Οι Breuer et al (2014) αναφέρουν ότι εκείνη 

την περίοδο µόλις το 17% του πληθυσµού που είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο είχε έναν λογαριασµό 

στο Facebook και ότι αν δεν ήταν οι ενέργειες των διαδικτυακών ακτιβιστών να φέρουν εις γνώση 

το περιστατικό του Μπουαζίζι δεν θα υπήρχε η εξέλιξη των µαζικών κινητοποιήσεων που 

ακολούθησε. 

  Ως τις 4 Ιανουαρίου 2011, την ηµέρα που ο Μπουαζίζι υπέκυψε στα τραύµατά του, οι 

ταραχές και οι διαδηλώσεις είχαν περάσει από το τοπικό επίπεδο σε µια κρατική εµβέλεια καθώς οι 

πολίτες ένιωθαν ότι ήταν η σταγόνα που είχε ξεχειλίσει το ποτήρι της υποµονής τους ενάντια στο 

διεφθαρµένο καθεστώς του Μπεν Άλι (Breuer et al 2014). Η συµµετοχή των δικτύων Global Voices 

και Nawaat µε την κάλυψη των διαδηλώσεων στην τυνησιακή πρωτεύουσα, µε την αµεσότητα της 

είδησης που προσφέρουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Gupta & Brooks 2013), έκαναν µια 

µεγάλη µερίδα του πληθυσµού να ενδιαφερθεί και να διαµαρτυρηθεί (Breuer et al 2014). Οι 

εφαρµογές του Διαδικτύου 2.0 (Web 2.0) όπως το χαρακτηρίζει και ο Tudoroiu (2014) αλλά και οι 

Gupta και Brooks (2013) µε την ενσωµάτωση εφαρµογών µέσω κινητών τηλεφώνων και 

δορυφόρων επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών και την ανταλλαγή πληροφοριών 

(µηνύµατα, πολυµέσα, γεωδεδοµένα)• δηµιουργεί ψηφιακές κοινότητες βασισµένες πάνω στις 

πλατφόρµες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και δίνει το έναυσµα για αυτόν τον σύγχρονο 

τρόπο διαµαρτυρίας. 

 Ένα ποσοστό της τάξης του 65.1% είχε πάνω από 200 φίλους στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης µε το Facebook και το YouTube να καταλαµβάνουν τις δυο πρώτες θέσεις και να 

ακολουθεί το Twitter (Breuer et al 2014). Το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

βοήθησαν τους απλούς πολίτες να υπερπηδήσουν τα εµπόδια επικοινωνίας και έκφρασης που 
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αντιµετώπιζαν από τις αυταρχικές κυβερνήσεις τους (Breuer et al 2014). Δρούσαν σαν ένα χώρος 

όπου µπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να οργανώσουν τις συλλογικές τους δράσεις 

ενάντια στην κυβέρνηση (Breuer et al 2014) καθώς σε αυτόν τον ψηφιακό κόσµο έβρισκαν 

συµπαράσταση προς έναν κοινό αγώνα. 

 Η επανάσταση της Τυνησίας αποτέλεσε και την έµπνευση για το κύµα επαναστάσεων που 

ακολούθησε στον αραβικό κόσµο και έγινε γνωστό ως Αραβική Άνοιξη. Στην περίπτωση της 

Αιγύπτου, ένα στέλεχος του διαδικτυακού κολοσσού της Google, o Γουαέλ Γκονίµ (Wael Ghonim), 

δηµιουργεί ανώνυµα µια σελίδα στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook έτσι ώστε να 

γνωστοποιήσει στην αιγυπτιακή κοινωνία την πληροφορία για την αποτρόπαιη δολοφονία του 

Καλέντ Μοχάµεντ Σαΐντ (Khaled Mohammad Said) από δυο µυστικούς αστυνοµικούς στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (Duncan 2013, Ghonim 2012, Tudoroiu 2014). Η ανώνυµη λειτουργία 

της σελίδας στο Facebook βασίζεται στον φόβο για τα αντίποινα που θα αντιµετώπιζε αν 

συλλαµβανόταν να κατακρίνει ανοικτά το καθεστώς του Πρόεδρου Μουµπάρακ, πράγµα το οποίο 

έγινε και επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Γκονίµ, µετά την απελευθέρωσή του (Ghonim 2012). Ο Γκονίµ 

αναγνωρίζει την συµβολή και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην δηµιουργία της σελίδας «Είµαστε 

όλοι Καλέντ Σαΐντ» (We Are All Khaled Said) (Duncan 2013) στο Facebook όπως αναφέρουν οι 

Kirkpatrick και Preston (2011) και η Tsotsis (2011).  

 Με τον συνδυασµό του Facebook και του YouTube να παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για 

αυτό το γεγονός αλλά και για άλλες πράξεις διαφθοράς της αιγυπτιακής ελίτ οι χρήστες άρχισαν να 

ενδιαφέρονται και να προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν (Duncan 2013, Ghonim 2012) ώστε να 

αλλάξουν την κατάσταση. Μεγάλα δορυφορικά δίκτυα ενηµέρωσης όπως το αµερικανικό CNN, το 

βρετανικό BBC αλλά και το αραβικό Al-Jazeera, µε εκατοµµύρια τηλεθεατές το καθένα στο 

ενεργητικό του, άρχισαν να προβάλλουν εικόνες και στιγµιότυπα από τις ταραχές καθώς είχαν 

απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό που έβρισκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς αυτά τα 

πολυµέσα απαθανάτιζαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση της κοινωνίας (Gupta & 

Brooks 2013). Όταν η νεολαία της Αιγύπτου που αποφασίζει να κινητοποιηθεί ενάντια στο 

καθεστώς του επί δεκαετιών Προέδρου της Αιγύπτου Μουµπάρακ, χρησιµοποιεί εκτός από τα 

παραπάνω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Twitter, την πλατφόρµα µε τους 140 χαρακτήρες, 

ώστε να οργανώσει τις ενέργειές της και να ενηµερώσει τον κόσµο που ήθελε να συµµετάσχει στις 

διαµαρτυρίες για τις τοποθεσίες που αυτές θα λάµβαναν χώρα αλλά ακόµα και να δώσει οδηγίες 

πως να προστατευθούν οι διαδηλωτές από την χρήση χηµικών από την αστυνοµία που 
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προσπαθούσε να τους διαλύσει (Gupta & Brooks 2013). Συνεχίζοντας οι Gupta και Brooks (2013) 

υπογραµµίζουν ότι στην περίπτωση της Αιγυπτιακής Επανάστασης οι διαδικτυακοί ακτιβιστές 

είχαν προνοήσει για την διασφάλιση της ταυτότητάς τους προσπαθώντας να αποφύγουν τις 

καταστάσεις του 2009 στο Ιράν κατά την διάρκεια της «Πράσινης Επανάστασης» όπου πολλοί είχαν 

συλληφθεί. Χρησιµοποιώντας περίτεχνες τεχνικές και µε το να διατηρούν παραπάνω από έναν 

λογαριασµούς στο εκάστοτε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε οι δυνάµεις ασφαλείας να µην 

µπορούν να τους αναγνωρίσουν και να τους συλλάβουν, κατάφερναν να αποφεύγουν την σύλληψη 

και το να φιµωθεί το όλο κίνηµα που έφερε την αλλαγή στην κοινωνία της Αιγύπτου (Gupta & 

Brooks 2013). 

 Ο Tudoroiu (2014) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η αιγυπτιακή επανάσταση χρησιµοποίησε 

στο έπακρο κάθε µία δυνατότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σηµειώνοντας ότι 

«χρησιµοποιούµε το Facebook για να προγραµµατίσουµε τις διαδηλώσεις, το Twitter για να 

συντονιστούµε και το YouTube για να το πούµε στον κόσµο». Καµία άλλη φράση δεν µπορεί να 

αποτυπώσει καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνία του σήµερα εξελίσσεται και µαθαίνει να 

διαδηλώνει. Και στις δυο αυτές χώρες, Τυνησία και Αίγυπτο, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

συνέβαλλαν σε καθοριστικό βαθµό στην πτώση των διεφθαρµένων καθεστώτων, του Ζίνε Ελ-

Αµπιντίνε Μπεν Άλι (Sallon 2014) και του Χόσνι Μουµπάρακ (Kirkpatrick 2011) µετά από χρόνια 

στην εξουσία. 

 Ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε αυτές τις επαναστάσεις και ταραχές 

καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσµα. Αναφέροντας ξανά τον Tudoroiu (2014): 

  «η Αιγυπτιακή Επανάσταση δεν ήταν επανάσταση του Twitter, του Facebook και 

του YouTube. Περισσότερο, ήταν µια επανάσταση που χρησιµοποίησε το Twitter, το 

Facebook και το YouTube.».  

 Σε µια προσπάθεια να αναλυθεί ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης οι Comunello 

και Anzera (2012) καταλήγουν σε κάποια συµπεράσµατα υπογραµµίζοντας ότι τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης από µόνα τους δεν είναι αρκετά ισχυρά να προκαλέσουν επαναστάσεις 

αλλά είναι µια διαδικασία που απαιτεί εκπαίδευση, στρατολόγηση και οργάνωση για να υπάρξει 

κάποιο αποτέλεσµα. Αν και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µπορούν να αποτελέσουν το έναυσµα 

για επαναστάσεις δεν αποτελούν το πρωταρχικό στοιχείο, αυτό της έµπνευσης που απαιτείται για 

τις επαναστάσεις ώστε να πετύχουν και να εξελιχθούν (Comunello & Anzera 2012). Φυσικά κανείς 
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δεν πρέπει να ξεχνά ότι όπως οι διαδηλωτές χρησιµοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έτσι 

µπορούν και οι δυνάµεις ασφαλείας για να παρακολουθούν τις κινήσεις τους και να αναµένουν τις 

διάφορες ενέργειές τους (Shirky 2011, Comunello & Anzera 2012). Οι Comunello και Anzera 

(2012) αναφέρουν ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διαµορφώνουν την δηµόσια σφαίρα και ότι 

στην Αραβική Άνοιξη είχαν έναν σηµαντικό ρόλο για τρεις παράγοντες. Αρχικά ότι βοήθησαν να 

σχηµατιστούν οι πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις κατά την διάρκεια της προεπαναστατικής 

περιόδου, έπειτα ότι βοήθησαν στην κινητοποίηση αντικαθεστωτικών διαδικτυακών συζητήσεων 

και τρίτον ότι προωθήσαν την παγκόσµια προβολή των αδικιών αυτών των κυβερνήσεων 

(Comunello & Anzera 2012). 

 Κλείνοντας, πρέπει να σηµειωθεί ότι σε καµία περίπτωση τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως το µοναδικό εργαλείο για την αλλαγή των καθεστώτων 

(Comunello & Anzera 2012) αλλά µονάχα ότι έπαιξαν έναν σηµαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία 

καθώς αποτέλεσαν την πλατφόρµα όπου όλες αυτές οι µοναχικές φωνές βρήκαν έναν τόπο στον 

οποίο µπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα. Ο ρόλος τους για το µέλλον έχει µονάχα µια ανοδική 

πορεία και είναι καιρός να αναγνωριστεί η συνεισφορά τους στην κοινωνία του σήµερα (Gupta & 

Brooks 2013). Έτσι λοιπόν οι Ένοπλες Δυνάµεις δεν πρέπει να απολέσουν την δυνατότητα να 

εκπροσωπούνται σε αυτές τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες. Προτού όµως αναλυθεί ο τρόπος 

παρουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πρέπει να οριστούν οι 

Ένοπλες Δυνάµεις αλλά και να δοθούν µερικά παραδείγµατα των κοινωνικών τους δράσεων. Αυτό 

γίνεται στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο.  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3. Οι Ένοπλες Δυνάµεις και η κοινωνική τους προσφορά 

3.1 Η αποστολή και το έργο των Ενόπλων Δυνάµεων 

 Οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι στενά συνδεδεµένες µε το φαινόµενο του πολέµου όπως 

αναφέρει και ο Χαράλαµπος Παπασωτηρίου στο εισαγωγικό σηµείωµα του βιβλίου του Michael 

Howard «Ο Ρόλος του Πολέµου στην Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία» (2000). Για να υπάρχει όµως ο 

πόλεµος που ορίζεται από τον Κολιόπουλο (2008) ως 

  «η οργανωµένη βία που ασκείται µεταξύ πολιτικών µονάδων µε σκοπό την 

επιβολή της θέλησης της νικήτριας (ή των νικητριών) επί της ηττηµένης (ή των ηττηµένων)». 

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός οργανωµένου στρατού, µιας οργανωµένης δύναµης που να µπορεί 

να αναλάβει αυτήν την δύσκολη αποστολή. Ο διάσηµος Πρώσος στρατηγικός αναλυτής Κάρλ Φον 

Κλαούσεβιτς (Karl von Clausewitz) στο µνηµειώδες έργο «Περί Πολέµου» (Vom Kriege) ορίζει τον 

πόλεµο ως µια πράξη βίας που αποσκοπεί στο να υποχρεώσει τον αντίπαλο να υποταχθεί στην 

θέλησή µας (Κολιόπουλος 2008). Ο κινέζος Σουν Τσου (Sun Tzu) στην «Τέχνη του Πολέµου», ένα 

έργο που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ., υπογραµµίζει ότι ο πόλεµος πρέπει να 

χρησιµοποιείται ορθολογικά σαν ένα µέσο πολιτικής καθώς από αυτόν εξαρτάται η επιβίωση και η 

ασφάλεια του κράτους (Κολιόπουλος 2008). Σε ποιο κρατικό όργανο όµως πέφτει ο κλήρος για την 

υπεράσπιση όλων των παραπάνω ελευθεριών και δικαιωµάτων; Μα φυσικά στο στράτευµα. Οι 

Ένοπλες Δυνάµεις της κάθε χώρας είναι επιφορτισµένες µε αυτήν την αποστολή και η αποτυχία 

τους δεν είναι αποδεκτή καθώς έτσι θα έχει χαθεί η εθνική υπόσταση του κράτους. Ο µεσαιωνικός 

διανοητής Νικκολό Μακιαβέλλι (Niccolό Machiavelli) (2006) στον «Ηγεµόνα» υπογραµµίζει ότι τα 

κυριότερα θεµέλια που έχει ένα κράτος δεν είναι τίποτα άλλο από τον στρατό του καθώς «δεν 

µπορούν να υπάρξουν καλοί νόµοι εκεί που δεν υπάρχουν καλοί στρατοί» θεωρώντας τους 

απαραίτητους στην κρατική λειτουργία. Αυτό το φαινόµενο δεν έχει πάψει να ισχύει ακόµη και 

στην σηµερινή εποχή αν και ο τρόπος διεξαγωγής του πολέµου έχει αλλάξει άρδην µε την εξέλιξη 

της τεχνολογίας. Αφού ορίστηκε όµως το τι ακριβώς είναι ο πόλεµος, σειρά έχει τώρα ένας ακριβής 

ορισµός για τις Ένοπλες Δυνάµεις που να αντικατοπτρίζει την σύγχρονη λειτουργία τους. 
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 Οι Ένοπλες Δυνάµεις όπως ορίζονται στην Λευκή Βίβλο που εξέδωσε το ελληνικό 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (2015) συµβάλλουν στην δηµιουργία του κλίµατος της ασφάλειας και 

της σταθερότητας που είναι απαραίτητα για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία 

βοηθώντας παράλληλα την πολιτεία να διατηρεί την δηµοσιονοµική της σταθερότητα. Ο ρόλος των 

Ενόπλων Δυνάµεων είναι να διατηρούν την εθνική κυριαρχία, την ακεραιότητα και την 

ανεξαρτησία στον χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο διασφαλίζοντας την εθνική ασφάλεια 

(Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 2015) του κράτους. Η Πολιτική Εθνικής Άµυνας όπως ορίζεται από το 

Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ), µε τις κατευθύνσεις της πολιτικής 

ηγεσίας (Κολιόπουλος 2008), ορίζει τις βασικές αρχές που δεν είναι άλλες από τον σεβασµό των 

υφισταµένων συνόρων, του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την πλήρη 

συµµόρφωση στον καταστατικό Χάρτη και στις αποφάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

(ΟΗΕ) (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 2015). 

 Οι Ένοπλες Δυνάµεις δεν έχουν µονάχα επιθετικό και αµυντικό χαρακτήρα αλλά έχουν και 

ένα κοινωνικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που µας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί και να παρουσιαστεί.   

  «Εκτός από την επιχειρησιακή τους αποστολή, σε καθηµερινή σχεδόν βάση 

δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση […] ότι δεν αποτελούν 

ένα κλειστό και οριοθετηµένο χώρο, αλλά ένα αναπόσπαστο τµήµα του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου»  

αναφέρει η Λευκή Βίβλος του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (2015). Με την χρήση του 

προσωπικού και των µέσων τους επιδεικνύουν σηµαντικές δράσεις σε διαφόρους κοινωνικούς 

τοµείς µε στόχο την σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσα στις Ένοπλες Δυνάµεις και την κοινωνία 

(Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 2015). Η κοινωνική προσφορά είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των 

Ενόπλων Δυνάµεων και αυτό φαίνεται και από τα παραδείγµατα που ακολουθούν στην αµέσως 

εποµένη ενότητα.  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3.2 Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάµεων στην κοινωνία. Η κοινωνική τους 

προσφορά 

 Μερικά παραδείγµατα από την κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάµεων είναι 

σηµαντικό να αναλυθούν. Όµως τι ακριβώς είναι και το αίσθηµα της κοινωνικής προσφοράς που 

καλούνται οι Ένοπλες Δυνάµεις να προασπίσουν και να προωθήσουν; Η Διεθνής Οµοσπονδία 

Κοινωνικής Εργασίας (International Federation of Social Workers - ISFW) (2014) αναφέρει ότι η 

κοινωνική προσφορά «προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, και την 

χειραφέτηση και απελευθέρωση του λαού». Η υποστήριξη και προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, των πολιτικών και ατοµικών ελευθεριών, το δικαίωµα στην εκπαίδευση, την στέγαση 

και την περίθαλψη (ISFW 2014) έρχεται σε άµεση συνάφεια µε αυτά που καλούνται οι Ένοπλες 

Δυνάµεις να προστατεύσουν αλλά και να προωθήσουν στην κοινωνία.  

 Στην περίπτωση των ελληνικών Ένοπλων Δυνάµεων η Λευκή Βίβλος του Υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας (2015) αναφέρει ότι η προσφορά τους στην κοινωνία γίνεται από µια πληθώρα 

ενεργειών και δράσεων όπως στους τοµείς της Υγείας και της Περίθαλψης µε την διάθεση του 

προσωπικού και όλων των διαθέσιµων µέσων τους στην υπηρεσία του πολίτη. Εφαρµογές αυτής 

της πολιτικής φαίνονται µέσω των συχνών επισκέψεων των φρεγατών του Πολεµικού Ναυτικού σε 

ακριτικές περιοχές για την παροχή βοήθειας αλλά και την εκτέλεση αεροδιακοµιδών επ’ωφελεία 

του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) από τα αεροσκάφη της Πολεµικής Αεροπορίας 

(Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 2015).  

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της οργάνωσης από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις 

ενός «Δεκαηµέρου Κοινωνικής Προσφοράς» σε κατοίκους ακριτικών περιοχών (Αγαθονήσι, Λέρος, 

Νίσυρος, Λειψών, Τήλου, Αστυπάλαιας) µε δράσεις πολιτισµού, προληπτικής ιατρικής και 

αλληλεγγύης στον Σεπτέµβριο του 2015 (Newsbeast 2015). Για την ενέργεια αυτή 

χρησιµοποιήθηκε το αρµαταγωγό «Λέσβος» στο οποίο και επέβαιναν ένας µεγάλος αριθµός από 

φοιτητές των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών και Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Ανώτατης Σχόλης Καλών Τεχνών µε τους 

Ολυµπιονίκες Κλέλια Πανταζή και Νίκο Συρανίδη (Newsbeast 2015). Ακόµη στο αρµαταγωγό 

«Λέσβος» επέβαινε διακλαδικό κλιµάκιο στρατιωτικών ιατρών µε σκοπό την διενέργεια εξετάσεων 

προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθµιας περίθαλψης έχοντας ως αποτέλεσµα να 
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πραγµατοποιηθούν πάνω από 200 εξετάσεις µε την χρήση των τοπικών υποδοµών (Newsbeast 

2015). Οι ενέργειες της κοινωνικής προσφοράς από τις Ένοπλες Δυνάµεις περιελάµβαναν 

εκδηλώσεις από µαθητές δηµοτικών σχολείων, την δηµιουργία εργαστηρίων ζωγραφικής από τους 

φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και την προσφορά οκτώ τόνων τροφίµων και 

υλικών καθαριότητας σε κατοίκους των ακριτικών περιοχών µε τα προϊόντα αυτά να προέρχονται 

από προσφορές και χορηγίες (Newsbeast 2015). 

 Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άµυνας Πάνος Καµµένος ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 

2015 ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις σε συνδυασµό µε Έλληνες οµογενείς θα προχωρήσουν σε επενδύσεις 

έτσι ώστε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων αλλά και οι οικογένειές τους, που λόγω της 

οικονοµικής κρίσης έχουν δει το µηνιαίο εισόδηµά τους να καταρρέει, να δηµιουργήσουν ένα 

πρόγραµµα που να τους παρέχει στέγη (Newsbeast 2015). Βέβαια, οι Ένοπλες Δυνάµεις δεν 

βοηθούν µόνο τα στελέχη τους αλλά και το κοινωνικό σύνολο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους µε 

στόχο το κοινό συµφέρον και ασφάλεια. 

 Μια σηµαντική προσφορά των Ενόπλων Δυνάµεων είναι η συµβολή τους µε την διάθεση 

προσωπικού, µέσων και µηχανηµάτων σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, σεισµών, πληµµυρών 

αλλά και χιονοπτώσεων (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 2015). Η δασοπροστασία - δασοπυρόσβεση 

αποτελεί βασικό κοµµάτι της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάµεων µε την συµµετοχή 

και των τριών κλάδων µε τις χιλιάδες ώρες πτήσεων των πυροσβεστικών αεροσκαφών (ΓΕΕΘΑ 

2014) στους αγώνες του ελληνικού Πυροσβεστικού Σώµατος µε τις 14.033 πυρκαγιές κατά το έτος 

2014 (Πυροσβεστικό Σώµα 2014). Ένα τρανό παράδειγµα βοήθειας των Ενόπλων Δυνάµεων σε 

περίπτωση σεισµού δεν είναι άλλο από την περίπτωση της Κεφαλλονιάς που χτυπήθηκε από τον 

εγκέλαδο τον Ιανουάριο και τους ισχυρούς µετασεισµούς τον Φεβρουάριο του 2014 µε 

καταστροφικές ζηµιές όχι µόνο στις τοπικές υποδοµές αλλά ακόµη και σε σπίτια και στο λιµάνι του 

νησιού θέτοντας σε εφαρµογή του σχέδιο «Δευκαλίων» του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για 

αρωγή των κατοίκων έπειτα από εντολή του τότε Υπουργού Δηµήτρη Αβραµόπουλου και του 

Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά (Η Καθηµερινή 2014). Οι Ένοπλες Δυνάµεις µε χορηγία του 

Οµίλου Φουρλή κατάφεραν και έστειλαν 140 κρεβάτια (Newsbeast 2014) ώστε να καλυφθούν οι 

άµεσες ανάγκες στέγασης κάποιων κατοίκων του νησιού. Η συµµετοχή των Ενόπλων Δυνάµεων µε 

αεροσκάφη του Στρατού Ξηράς τύπου C-130, ελικόπτερα CH-47D CHINOOK και NH-90 

βοήθησαν στην µεταφορά περισσοτέρων σκηνών αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης µαζί µε 

εξειδικευµένο προσωπικό, γιατρούς αλλά και µηχανήµατα όπως γαιοπροωθητές, φορτωτές, 
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γεννήτριες, υδροφόρα οχήµατα και φωτιστικούς πύργους (Η Καθηµερινή 2014, Newsbeast 2014). 

Η συµµετοχή των Ενόπλων Δυνάµεων είναι διακλαδική καθώς βλέπουµε ότι και το αρµαταγωγό 

«ΙΚΑΡΙΑ» του Πολεµικού Ναυτικού λαµβάνει και αυτό µέρος στο σχέδιο «Δευκαλίων» 

µεταφέροντας µηχανήµατα µαζί µε τους χειριστές τους αλλά και ένα κινητό µαγειρείο µε το 

προσωπικό του για να µπορέσει να βοηθήσει στο δύσκολο έργο (Η Καθηµερινή 2014, Newsbeast 

2014, ΓΕΕΘΑ 2014). 

 Ένα ακόµη παράδειγµα κοινωνικής δράσης των Ένοπλων Δυνάµεων είναι όταν τον 

Σεπτέµβριο του 2015 η Σκόπελος χτυπήθηκε από ένα κύµα κακοκαιρίας το οποίο άφησε πίσω του 

τεράστιες υλικές ζηµιές στην τοπική κοινωνία. H πολύωρη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε 

συνδυασµό µε τα ορµητικά νερά να µην αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασµά τους, διαλύοντας 

ακόµη και την µαρίνα του νησιού, υπογραµµίζουν την σοβαρότητα της κατάστασης (Η Καθηµερινή 

2015, Χατζησπύρου 2015). Η πολιτική ηγεσία της χώρας µε την συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας απάντησε σε αυτήν την κρίση µε την αποστολή στελεχών των Ένοπλων Δυνάµεων µε 

µηχανήµατα του Μηχανικού και της Πολεµικής Αεροπορίας ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση και να 

τεθεί υπό έλεγχο (ΣΚΑΪ 2015, Η Καθηµερινή 2015). Οι Ένοπλες Δυνάµεις όµως δεν έχουν 

παρουσία µόνο όποτε συµβαίνουν φυσικές καταστροφές ή η κατάσταση ξεφεύγει απ’ τον έλεγχο.  

 Τον Μάιο του 2015 ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας Πάνος Καµµένος εγκαινιάζει στο 

Λουτράκι και συγκεκριµένα στο στρατόπεδο της Σχολής Μηχανικού µια νέα δοµή στις Ένοπλες 

Δυνάµεις που ονοµάζεται Διακλαδική Διοίκηση Κατασκευής Έργων Ειδικού Σκοπού (ΔΙΔΕΡΓΩΝ) 

και αποτελεί την ανασύσταση και επαναλειτουργία των Μικτών Οµάδων Μηχανηµάτων 

Ανασυγκρότησης (ΜΟΜΑ) του στρατού µε σκοπό τον ενεργό ρόλο σε περιπτώσεις καταστροφών, 

αλλά και σε δράσεις και έργα της ελληνικής περιφέρειας στα οποία ο διαγωνισµός κηρύσσεται 

άγονος (ΤΑ ΝΕΑ 2015, Φάκα 2015). Ο ρόλος που καλείται αυτή η νέα δοµή να υποστηρίξει είναι 

την δηµιουργία δρόµων, λιµανιών, αεροδροµίων και εγγειοβελτιωτικών έργων που ο ιδιώτης 

επενδυτής θεωρεί ασύµφορα και δεν ενδιαφέρεται για την υλοποίησή τους (Πρώτο Θέµα 2015). 

Έργα τα οποία όµως κρίνονται απαραίτητα για τις τοπικές κοινωνίες όπως στην περίπτωση της 

Ικαρίας όπου η αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου στις περιοχές Καρκιναγρίου-

Μαγγανίτη κρίθηκε απαραίτητη και αποτελεί την πρώτη αποστολή της νέας αυτής δοµής των 

Ενόπλων Δυνάµεων (NEWSBOMB 2015). 

 Οι Ένοπλες Δυνάµεις πρωτοστατούν όµως και σε διαφορετικών τύπων ενέργειες όπως κατά 

την διάρκεια της ηµέρας του Πάσχα του 2015 όπου το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σε συνεργασία 
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µε ιδιώτες και διαφόρους φορείς οργάνωσε ένα µεγάλο γεύµα «αγάπης και αλληλεγγύης» για τις 

αδύναµες κοινωνικά οµάδες στο Άλσος Στρατού στο Γουδί (Πρώτο Θέµα 2015). Ένα ακόµη 

παράδειγµα αποτελεί και η αποστολή του πλοίου γενικής υποστηρίξεως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του 

Πολεµικού Ναυτικού αποτελούµενο από Διακλαδική Υγειονοµική Οµάδα στα νησιά της άγονης 

γραµµής της ελληνικής επικράτειας (Κάσο, Καστελόριζο, Σύµη, Χάλκη, Νίσυρο, Αµοργό) µε 

σκοπό την πρωτοβάθµια περίθαλψη των κατοίκων των νησιών (NEWPOST 2014, ΓΕΕΘΑ 2014). 

Φυσικά όµως δεν είναι µόνο αυτές οι κοινωνικές δραστηριότητες µε τις οποίες καταπιάνονται οι 

ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, άλλα υπήρξε µια µικρή µόνο αναφορά σε µερικές από τις οποίες 

θεωρήθηκαν σηµαντικές για να αναλυθεί το εύρος της κοινωνικής προσφοράς και των δράσεων 

των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Ενηµέρωσης Τύπου του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) (2014) εκδίδει κάθε χρόνο «Φυλλάδιο Κοινωνικής 

Προσφοράς Ενόπλων Δυνάµεων» µέσα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι κοινωνικές δράσεις 

των Ενόπλων Δυνάµεων, και των τριών κλάδων — Στρατός Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό, Πολεµική 

Αεροπορία — , σε όλους τους το φάσµα, όχι µόνο στις κατηγορίες που αναλύσαµε παραπάνω. 

 Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ο µεγαλύτερος πάροχος ξένης ανθρωπιστικής στρατιωτικής 

βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσµο και µάλιστα στο Υπουργείο Άµυνας υπάρχει µια αφιερωµένη 

διεύθυνση µε ξεχωριστό προϋπολογισµό για την απρόσκοπτη λειτουργία του δίνοντας για 

παράδειγµα το 37.1% και το 36.4% του προϋπολογισµού του στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ 

αντίστοιχα κατά το οικονοµικό έτος του 2009 (Poole 2013). Αυτό το παράδειγµα αποδεικνύει ότι 

συχνά οι Ένοπλες Δυνάµεις καλούνται να βοηθήσουν ακόµα και έξω από τα σύνορά τους. Οι αρχές 

που θέτει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας των ΗΠΑ (Joint Chiefs of Staff) (2014) για την 

Ξένη Ανθρωπιστική Βοήθεια (ΞΑΒ) (Foreign Humanitarian Assistance - FHA) είναι αρχικά ο 

ανθρωπισµός µε σεβασµό στην ανθρώπινη ζωή και υγεία διασφαλίζοντας τον σεβασµό για τα 

ανθρωπινά όντα. Έπειτα η ουδετερότητα και η αµεροληψία στην παροχή βοήθειας αποτελεί βασικό 

στόχο της ανθρωπιστικής βοήθειας από τις Ένοπλες Δυνάµεις των ΗΠΑ καθώς κάνεις δεν µπορεί 

να αποκλειστεί από το δικαίωµα µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης µε βάση την θρησκεία του, τις 

πολιτικές και ιδεολογικές του πεποιθήσεις, την κοινωνική του θέση, το φύλο ή την εθνικότητά του 

(Joint Chiefs of Staff 2014). Η τέταρτη και τελευταία προϋπόθεση, είναι η αρχή της ανεξαρτησίας 

στην παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία πρέπει να είναι αυτόνοµη από τους πολιτικούς, 

οικονοµικούς ή και στρατιωτικούς στόχους (Joint Chiefs of Staff 2014) αλλά µονάχα προς όφελος 

του δοκιµαζόµενου πληθυσµού. Η Ξένη Ανθρωπιστική Βοήθεια (ΞΑΒ) των Ενόπλων Δυνάµεων 

των ΗΠΑ είναι µικρή σε έκταση και διάρκεια, σχεδιασµένη να βοηθά δράσεις άλλων κυβερνητικών 
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οργανισµών της αµερικανικής κυβέρνησης κυρίως µε τις µεταφορικές (Joint Chiefs of Staff 2014) 

αλλά και τις επιχειρησιακές τις ικανότητες στις περιοχές που το έχουν ανάγκη (Poole 2013). 

 Η επιχείρηση «TOMODACHI»  το 2011 στην Ιαπωνία έρχεται να ενισχύσει το επιχείρηµά 3

µας όταν βλέπουµε ότι οι αµερικανικές Ένοπλες Δυνάµεις, και για την ακρίβεια η Διοίκηση 

Ειρηνικού (U. S. Pacific Command - USPACOM), βοηθούν την σεισµόπληκτη Ιαπωνία να 

αντιµετωπίσει µε επιτυχία τα τεράστια προβλήµατα που προξενηθήκαν από τον σεισµό µεγέθους 9 

της κλίµακας Ρίχτερ µε την αεροµεταφορά προµηθειών στον εκτοπισµένο πληθυσµό και στις 

δύσβατες περιοχές, την παροχή έκτακτης ιατρικής βοήθειας αλλά και τον περιορισµό της 

πυρηνικής καταστροφής που προξενήθηκε από το τσουνάµι καταστρέφοντας το πυρηνικό 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Φουκουσίµα Νταϊτσί µε τον 

συνολικό αριθµό των θυµάτων αυτής της καταστροφής να ανέρχεται κοντά στους 16.000 

ανθρώπους (Joint Chiefs of Staff 2014, Wald 2011, Moroney et al. 2013). Η συµβολή βοήθειας 

µετά από φυσικές καταστροφές σε ξένες χώρες από τις αµερικανικές Ένοπλες Δυνάµεις έρχεται 

ξανά στις Φιλιππίνες το 2013 µετά από τον τυφώνα Χαϊγιάν (Haiyan) αλλά και στην περίπτωση του 

Νεπάλ το 2015 µε την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας (Huffington Post 2013, Sharma 

2015). 

 Ο O’ Connor (2012) υπογραµµίζει την δυσκολία που υπάρχει στις επιχειρήσεις παροχής 

Ξένης Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΞΑΒ) τονίζοντας ότι µερικές από αυτές είναι και οι πιο 

πολύπλοκες επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις Ένοπλες Δυνάµεις. Τρανταχτό παράδειγµα 

αποτελεί η οργάνωση της «Πρωτοβουλίας για την Αντιµετώπιση Καταστροφών στην Δυτική 

Αφρική» (West Africa Disaster Preparedness Initiative) που απαιτεί την οργάνωση ανάµεσα στα 17 

κράτη-µέλη, που αριθµούν και τους αντίστοιχους φορείς, και την Αφρικανική Διοίκηση των 

αµερικανικών Ενόπλων Δυνάµεων (U. S. Africa Command - USAFRICOM) µε πρωταρχικό του 

στόχο την καταπολέµηση της εξάπλωσης του ιού Έµπολα (Ebola), την δηµιουργία κατάλληλων 

υποδοµών αντιµετώπισης της κρίσης στις χώρες που έχουν πληγεί αλλά και έναν τρόπο έτσι ώστε 

να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία (Diehl-Greulich 2015). Συχνά όµως βλέπουµε ότι οι 

Ένοπλες Δυνάµεις προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο όχι µόνο σε καταστάσεις φυσικών 

καταστροφών αλλά και κάνοντας ενέργειες µε σκοπό την πρόληψη διαφόρων καταστάσεων, όπως 

το χτίσιµο κατοικιών σε περίπτωση που το µεταναστευτικό πρόβληµα οξυνθεί στο Γκουαντάναµο 

 Στα ιαπωνικά η λέξη «TOMODACHI» σηµαίνει «φίλος» γι’ αυτό εξάλλου επιλέχθηκε και αυτό το όνοµα 3

για την αρωγή στην πυρηνική καταστροφή του εργοστάσιου της Φουκουσίµα Νταϊτσί (Fukushima Daiichi) 
(Joint Chiefs of Staff 2014, Wald 2011).
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αλλά και το χτίσιµο σχολείων, βιβλιοθηκών, κλινικών, πυροσβεστικών σταθµών, δρόµων και 

άλλων έργων κοινωνικής ωφέλειας στην περιοχή της Ωκεανίας (U. S. SOUTHCOM 2015, U. S. 

PACOM 2015) για τις τοπικές κοινωνίες. 

 Συνάγεται το συµπέρασµα λοιπόν ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν την δυνατότητα να 

προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Με ποιον ακριβώς όµως τρόπο χρησιµοποιούν τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης για την προβολή των κοινωνικών τους δράσεων; Αυτό το ερώτηµα 

απαντάται στις επόµενες γραµµές που αναλύεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε.  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4. Μεθοδολογία 

 Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην σύγχρονη εποχή µε το 

52% των χρηστών του Διαδικτύου να διατηρούν έναν λογαριασµό σε δυο ή και περισσότερες 

πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης (Duggan et al. 2015, Hampton et al. 2011). Από τα περισσότερα 

από 500 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Craig 2013) επιλέγονται τα πέντε πιο δηµοφιλή µε βάση 

τον χρόνο που περνούν σε αυτά οι χρήστες τους, τον ρυθµό αύξησης που παρουσιάζουν αλλά και 

την συχνότητα που επιστρέφουν σε αυτά (Duggan et al. 2015). Από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης το πιο δηµοφιλές είναι το Facebook µε 92% από όσους χρησιµοποιούν αυτές τις 

διαδραστικές πλατφόρµες να διατηρούν λογαριασµό σε αυτό (Hampton et al. 2011). Το Instagram 

από το µερίδιο του 17% του συνολικού αριθµού των χρηστών που χρησιµοποιούσαν ένα Μέσο 

Κοινωνικής Δικτύωσης το 2013 κατέχει το 26% το 2014 και το Twitter από το 18% το 2013 φτάνει 

στο 23% το 2014 (Duggan et al. 2015). Η διαφορά που παρουσιάζεται µέσα σε έναν µόλις χρόνο 

στα ποσοστά είναι εµφανής. Ένα ποσοστό του 63% από όσους χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο 

αντιπροσωπεύει τους χρήστες του YouTube, µετατρέποντάς το στην δεύτερη πιο δηµοφιλή 

πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης (Anderson 2015, Mitchell & Weisel 2014). Ο συµβολή του 

YouTube στις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης αλλά και στην φυσική καταστροφή στην Ιαπωνία 

από το τσουνάµι ήταν καταλυτικός (Anderson 2015, Duggan 2013). Η άλλη πλατφόρµα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιµοποιείται στην εργασία είναι το Flickr όπου φαίνεται ότι κερδίζει 

δηµοτικότητα µε την δυνατότητά της να αφήνει τον χρήστη να αλληλεπιδρά µε τις δηµοσιεύσεις 

του (Rainie 2007). 

 Τα παραπάνω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όντας τα πιο δηµοφιλή αποτελούν την βάση 

της έρευνας. Οι χώρες που επιλέχθηκαν (ΗΠΑ, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία) παρουσιάζουν 

τους διαφορετικούς βαθµούς υιοθέτησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από την κοινωνία 

αλλά και τον τρόπο που τα χρησιµοποιούν (Pew Research Center 2012). 

 Για να γίνει όµως µια ακριβής καταγραφή της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πρέπει να ακολουθηθεί µια συγκεκριµένη τακτική. Έτσι λοιπόν 

λαµβάνονται υπόψιν οι λογαριασµοί τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που είναι 

ταυτοποιηµένοι από τους επίσηµους διαύλους επικοινωνίας των Ενόπλων Δυνάµεων — µε βάση τις 

οδηγίες που έχουν εκδοθεί (Department of Defense 2010, Navy Command 2010, Ministry of 
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Defence 2009). Με την είσοδο στην διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου Άµυνας της κάθε χώρας 

ελέγχεται αν υπάρχει κάποιος σύνδεσµος που να παραπέµπει σε επίσηµο λογαριασµό από τις 

παραπάνω κοινωνικές πλατφόρµες. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και στις περιπτώσεις των 

τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων της κάθε χώρας  αλλά και στην περίπτωση ελέγχου 4

παρουσίας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Έτσι 

διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των λογαριασµών. Οι Υπουργοί Άµυνας µένουν εσκεµµένα εκτός 

έρευνας γιατί αποτελούν πολιτικά πρόσωπα αν και επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάµεων. 

 Μερικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την έρευνα είναι ότι αν και µερικοί κλάδοι 

των Ενόπλων Δυνάµεων έχουν παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εντούτοις µόνο οι ΗΠΑ 

παρέχουν πληροφορίες για την αναλυτική παρουσία των κλάδων τους αλλά και των µικροτέρων 

τους σχηµατισµών επιβεβαιώνοντας την αυθεντικότητά τους (Chief Information Officer 2015). 

Καµία από τις άλλες χώρες δεν έχει αναδείξει µία τέτοια πρακτική µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε 

παρουσία δεν είναι επιβεβαιωµένη στις επίσηµες ιστοσελίδες και δεν υπάρχει κάποιος 

υπερσύνδεσµος που να παραπέµπει σε αυτήν να µην θεωρείται αυθεντική. Η ύπαρξη αρκετών 

λογαριασµών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που αναφέρουν ότι είναι οι επίσηµοι λογαριασµοί 

σχηµατισµών µάχης δεν σηµαίνει ότι είναι αληθής από την στιγµή που δεν υπάρχει κάποια επίσηµη 

επιβεβαίωση από την κεντρική διοίκηση.  

 Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, γίνεται µια έρευνα στην παρουσία που έχει κάθε κλάδος των 

Ενόπλων Δυνάµεων από τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, την Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία αναλύοντας 

σε ποιον βαθµό έχουν υιοθετήσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η παρουσία τους σε αυτά 

διαφέρει και αυτό ακριβώς παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο.  

 Η περίπτωση των ΗΠΑ έχει 4 κλάδους Ενόπλων Δυνάµεων: Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, 4

Πεζοναύτες.
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5. Ευρήµατα  

5.1 Παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι ένας µεγάλος οργανισµός, ρυθµισµένος να λειτουργεί µε έναν 

συγκεκριµένο τρόπο βασισµένο στο ότι κάθε ένα από τα στελέχη του είναι εκλεκτά και ικανά για 

να αντεπεξέλθουν σε κάθε λογής δυσκολίες που µπορεί να τους παρουσιαστούν στην 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους  συχνά θυσιάζοντας 

ακόµα και την ίδια τους την ζωή για την επιτυχία της (Barno & Bensahel 2015). Όπως όµως κάθε 

ένας µεγάλος οργανισµός, έτσι και οι Ένοπλες Δυνάµεις καταλήγουν να υιοθετούν καινούριες 

τάσεις ετεροχρονισµένα. Στην σηµερινή διαδικτυακή εποχή η σχετικά αργή υιοθέτηση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης από τις Ένοπλες Δυνάµεις σε σύγκριση µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς (Pew Research Center 2012) είναι γεγονός. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά 

η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µε την χρήση διαφόρων 

παραδειγµάτων. 

 Η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελεί µια 

πολύπλοκη ιστορία. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε συνάρτηση 

µε την χρήση τους από τις Ένοπλες Δυνάµεις όταν αυτά χρησιµοποιούνται σαν ένας δίαυλος 

επικοινωνίας για τις επίσηµες τοποθετήσεις των Ενόπλων Δυνάµεων. 

 Το αµερικανικό Υπουργείο Άµυνας εκδίδει ένα υπόµνηµα το οποίο ορίζει την ακριβή 

παρουσία που τους επιτρέπεται να αποκτήσουν οι Ένοπλες Δυνάµεις στο Διαδίκτυο 

χρησιµοποιώντας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και τον τρόπο που µπορούν να το 

επιτύχουν κάτι τέτοιο. Αυτό το πρωτοποριακό για τα στρατιωτικά δεδοµένα υπόµνηµα του 

αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας (Department of Defense 2010)  

  «καθορίζει την πολιτική του YA [Υπουργείου Άµυνας] και αναθέτει τις ευθύνες 

για µια υπεύθυνη και αποτελεσµατική χρήση των ικανοτήτων που βασίζονται στο Διαδίκτυο, 

συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης»  
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αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ικανότητες είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων του 

Υπουργείου. Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι επιτρεπτή µόνο για τις επίσηµες 

ενέργειες του Υπουργείου Άµυνας διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται στο 

Διαδίκτυο µέσα από αυτές τις πλατφόρµες πολυµέσων είναι συναφείς και ακριβείς χωρίς να 

εµπεριέχουν απόρρητα στοιχεία (Department of Defense 2010). Ακόµη είναι αναγκαίο να παρέχεται 

ένας επίσηµος σύνδεσµος, όταν αυτό είναι δυνατό, που να παραπέµπει σε διακοσµητή που να 

ελέγχεται ή να τυγχάνει διαχείρισης από το Υπουργείο Άµυνας γιατί συχνά σε αυτές τις υπηρεσίες 

διατηρείται αρχείο δηµοσιεύσεων (Department of Defense 2010). Η χρήση των επισήµων 

ονοµάτων και συµβόλων για τις Ένοπλες Δυνάµεις είναι επιτακτική όπως και η παραποµπή στην 

επίσηµη ιστοσελίδα τους στο Διαδίκτυο (Department of Defense 2010) µε σκοπό την διασφάλιση 

της γνησιότητας του λογαριασµού.  

 Μια ενιαία παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι επιτακτική µε αυτό να 

σηµαίνει ότι πρέπει να διατηρείται µόνο ένας επίσηµος λογαριασµός σε κάθε ένα διαφορετικό 

Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης για κάθε µια µονάδα, σώµα, όπλο κ.α. όπως για παράδειγµα στο 

Facebook, στο Twitter, στο YouTube, στο Instagram και στο Flickr (Navy Command 2010). 

Σύµφωνα λοιπόν µε το υπόµνηµα του αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας η κάθε ενέργεια στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχει έναν επίσηµο χαρακτήρα που αντικατοπτρίζει τις δηµόσιες 

σχέσεις των Ενόπλων Δυνάµεων µε το κοινωνικό σύνολο και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η 

διαδικτυακή παρουσία πρέπει να γίνεται και να επιβλέπεται από εξειδικευµένο προσωπικό, µε τους 

λογαριασµούς στα εκάστοτε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του 

Υπουργείου Άµυνας καθώς κάθε ένας χρήστης έχει την δυνατότητα δηµιουργίας ενός ψευδούς 

λογαριασµού (Department of Defense 2010, Navy Command 2010). 

 Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο επικοινωνίας σχεδιασµένα 

να επικοινωνούν µε έναν ευθυγραµµισµένο και στοχοθετηµένο τρόπο στους ενδιαφερόµενους που 

θέλουµε να προσεγγίσουµε συµπεριλαµβανοµένων και σε αυτούς που παλαιότερα δεν είχαµε καµία 

πρόσβαση καθώς είναι αποδοτικά και χωρίς µεσάζοντες (Navy Command 2010). Φυσικά αυτό που 

πρέπει να υπενθυµίζεται είναι ότι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ελλοχεύουν αρκετοί κίνδυνοι 

και πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις. Ένας 

από τους βασικότερους κινδύνους είναι ότι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν πρέπει να 

αναφέρονται πληροφορίες που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές του προσωπικού ή την 

βιωσιµότητα τρεχουσών επιχειρήσεων καθώς µπορεί να περιλαµβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες 
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(Department of Defense 2010, Navy Command 2010). Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπεύθυνοι για την 

εύρυθµη λειτουργία και παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και την προστασία του 

δικτύου από κακόβουλες επιθέσεις και παραβιάσεις, είναι οι κατά τόπους Διοικητές σε όλα τα 

επίπεδα και τις βαθµίδες του Υπουργείου Άµυνας (Department of Defense 2010).   

 Η περίπτωση του αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας και µε τον τρόπο που αυτό προσπαθεί 

να τοποθετηθεί σε αυτές τις πλατφόρµες έχει ορίσει µε τον πιο αποδοτικό τρόπο µια ορθή παρουσία 

που πρέπει να έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σαν µια οντότητα. 

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες γραµµές, ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

εξερευνήσει την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σαν µια 

ολότητα µέσα από την επίσηµη χρήση τους. «Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσδίδει στις ΕΔ [Ένοπλες 

Δυνάµεις] δυνατότητες αδιανόητες στο πρόσφατο παρελθόν» υπογραµµίζει το ελληνικό Υπουργείο 

Εθνικής Άµυνας (2015) στην Λευκή Βίβλο δίνοντάς µας να καταλάβουµε ότι το κέντρο βάρους 

µετατοπίζεται απ’ τις παραδοσιακές τεχνικές σε ένα πιο µοντέρνο περιβάλλον. 

 Ο Lawson (2013) αναγνωρίζει τον ρόλο που µπορεί να παίξουν αυτές οι νέες τεχνολογίες 

στα επιχειρησιακά θέατρα και αναφέρει ότι ένας από τους βασικότερους στόχους των Ενόπλων 

Δυνάµεων είναι να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες σαν ένα όπλο στην µάχη για τις «καρδιές 

και τα µυαλά» των ανθρώπων. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις 

βασίζονται στην νοµιµοποίηση που λαµβάνουν από τους πολίτες µέσω ενός άτυπου «Κοινωνικού 

Συµβολαίου» όπως χαρακτηριστικά έγραφε και ο Ρουσό (2012) στο βιβλίο του µε τον οµώνυµο 

τίτλο, κατά την διάρκεια της Αναγέννησης, µε βασικό τους στόχο να είναι η άνθιση και η ευηµερία 

των πολιτών του κράτους (Wraight 2008).  

 Οι Kramer et al. (2014) αποδεικνύουν µέσα από την έρευνά τους ότι τα ανθρώπινα 

συναισθήµατα µπορούν να επηρεαστούν όχι µόνο από τις παραδοσιακές διαπροσωπικές σχέσεις 

αλλά και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως το Facebook για παράδειγµα. Οι Ένοπλες 

Δυνάµεις µε το να χρησιµοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποκτούν µια άµεση πρόσβαση 

άνευ προηγούµενου σε µεγάλες µάζες του πληθυσµού και έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν 

την δική τους οπτική γωνία για πολλά θέµατα τα οποία µπορεί να τους ενδιαφέρουν. Η µάχη για τις 

«καρδίες και τα µυαλά» των πολιτών και της κοινωνίας (Lawson 2013) έχει ήδη ξεκινήσει.  

 Προτού ξεκινήσει η ανάλυση για την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης πρέπει να εξηγηθεί ότι η αναφορά σε παραδείγµατα γίνεται τµηµατικά. 
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Επειδή δεν γίνεται να αναφερθεί η παρουσία όλων των Ενόπλων Δυνάµεων του κόσµου σε όλα τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, παρά µόνο σε αυτά που χαρακτηριστικά έχουν επιλεχθεί και 

αναφερθεί παραπάνω, ακολουθείται µια δειγµατοληπτική επιλογή από µια πλειάδα παραδειγµάτων. 

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η ενότητα χωρίζεται σε µερικές υποενότητες που παρουσιάζονται τα 

παραδείγµατα της κάθε χώρας (ΗΠΑ, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία) µε ένα µικρό πινακάκι 

στο τέλος κάθε υποενότητας ώστε να οπτικοποιείται αναλυτικά η παρουσία των Ενόπλων 

Δυνάµεων της κάθε χωράς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

5.1.1 Η περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (ΗΠΑ) 

 Αρχίζοντας από το παράδειγµα των αµερικανικών Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς πάνω σε 

αυτές βασίστηκε ο τρόπος για να οριστεί πως µπορούν να αποκτήσουν οι Ένοπλες Δυνάµεις 

παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναλύεται πρώτα η παρουσία τους. Στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του Γενικού Διευθυντή Πληροφοριών (Chief Information Officer) αλλά και του 

αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας βρίσκει κανείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

παρουσία του Υπουργείου αλλά και των κλάδων του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Chief 

Information Officer 2015, Department of Defense 2015). Υπάρχει µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα 

που αναφέρει ανά κλάδο, Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, Πεζοναύτες  τους λογαριασµούς µε 5

την επίσηµη παρουσία τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Chief Information Officer 2015) 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γνησιότητα του λογαριασµού. Η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων 

των ΗΠΑ δεν βασίζεται µόνο στα πέντε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναλύουµε αλλά και σε 

πολλά περισσότερα (U.S. Army 2015, U.S. Navy 2015, U.S. Air Force 2015, U.S. Marines 2015). 

Θεωρώντας όµως αυτά τα πέντε (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr) ως τα βασικότερα 

και πιο δηµοφιλή αναφερόµαστε σε αυτά. Στην περίπτωση του αµερικανικού Στρατού Ξηράς 

παίρνουµε ένα παράδειγµα από την επίσηµη σελίδα του στο Facebook (2015) όπου βλέπουµε 

(Εικόνα 5.1) έναν στρατιώτη του αµερικανικού Στρατού Ξηράς και έναν Χιλιανό στρατιώτη να 

δουλεύουν µαζί προσπαθώντας να κατασκευάσουν ένα εστιατόριο κατά την διάρκεια της 

επιχείρησης «Πέρα από τον Ορίζοντα 2015» (Beyond the Horizon 2015) στο Σαν Χουάν Οπίκο στο 

Ελ Σαλβαδόρ. 

 Δεν γίνεται κάποια αναφορά στην Εθνοφρουρά και στην Ακτοφυλακή καθώς αυτοί οι κλάδοι λογίζονται 5

σαν Σώµατα Ασφαλείας.
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Εικόνα 5.1   

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Facebook του αµερικανικού Στρατού Ξηράς. 

Πηγή: U.S. Army Official Facebook Account (2015) 

 Το αµερικανικό Ναυτικό ανεβάζει στο Twitter µια φωτογραφία (Εικόνα 5.2) κατά την 

διάρκεια της 35ης ετήσιας «Εβδοµάδας Στόλου» (Fleet Week) στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ όπου 

περισσότεροι από 25.000 επισκέπτες ξεναγήθηκαν στα πλοία που συµµετείχαν στις εορταστικές 

εκδηλώσεις (U.S. Navy 2015, U.S. Navy Official Twitter Account 2015).   
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Εικόνα 5.2 

Προεπισκόπηση του επισήµου λογαριασµού Twitter του αµερικανικού Ναυτικού. 

Πηγή: U.S. Navy Official Twitter Account (2015) 

  

 Συνεχίζοντας, η αµερικανική Αεροπορία δηµοσιεύει στο Flickr µια φωτογραφία (Εικόνα 

5.3) που απεικονίζεται ο Διοικητής της Ορχήστρας της Αµερικανικής Αεροπορίας στην Ευρώπη 

κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Στρατιωτικών Ορχηστρών στην Τιφλίδα της Γεωργίας το 

2015 να ευχαριστεί το πλήθος (U.S. Air Force Official Flickr Account 2015). Το Σώµα των 

Αµερικανών Πεζοναυτών χρησιµοποιεί µια φωτογραφία (Εικόνα 5.4) που απεικονίζει τον 

Υποδεκανέα Randall Nichols να δείχνει στον πεντάχρονο θεατή Justin Fransisco πως να τοποθετεί 

µια ξιφολόγχη στο τυφέκιο M1 Garand µετά το πέρας της επίδειξης από την Διµοιρία Επιδείξεων 

των Πεζοναυτών (U.S. Marines Official Instagram Account 2014).  
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Εικόνα 5.3   

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Flickr της αµερικανικής Αεροπορίας. 

Πηγή: U.S. Air Force Official Flickr Account (2015) 

Οι αµερικανικές Ένοπλες Δυνάµεις όµως, και οι τέσσερις κλάδοι της, έχουν παρουσία και στο 

πέµπτο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, στο YouTube. Από τους επίσηµους λογαριασµούς που 

εξετάσαµε, ο λογαριασµός των Πεζοναυτών εµφανίζει να έχει τους περισσότερους εγγεγραµµένους 

συνδροµητές, µε κοντά στους 90.000 ακολούθους να έχουν αποφασίσει να ενηµερώνονται για τις 

δραστηριότητες αυτού του σώµατος (U.S. Marines Official YouTube Channel 2015). 

Χαρακτηριστικό µάλιστα είναι το παράδειγµα του βίντεο που αποφασίζει να δηµοσιοποιήσει στην 

συγκεκριµένη πλατφόρµα πολυµέσων η Διοίκηση των Πεζοναυτών µε τον Υποναύαρχο Brian 

Pecha, ανώτατο αξιωµατικό του Ιατρικού Σώµατος του Ναυτικού, να εξηγεί σχετικά µε την 

εξάπλωση του ιού Έµπολα στην Αφρικανική Ήπειρο, τους τρόπους πρόληψης και να δίνει οδηγίες 

για την αντιµετώπισή του σε συνδυασµό µε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες µε στόχο να ενηµερωθεί 

το στράτευµα αλλά και η κοινή γνώµη (U.S. Marines Official YouTube Channel 2015). 
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Εικόνα 5.4  

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Instagram των αµερικανών Πεζοναυτών.  

Πηγή: U.S. Marines Official Instagram Account (2015) 

 Η έντονη παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων των ΗΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

συνεχίζεται και µε την δηµοσίευση πολυµέσων του Αρχηγού των Ένοπλων Δυνάµεων αλλά και του 

Υπουργείου Άµυνας µε την επιτυχή παρουσία τους και στα πέντε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Department of Defense 2015, Joint Chiefs of Staff 2015). Αυτό φαίνεται και στον Πίνακα 5.1 που 

παρουσιάζει αναλυτικά την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων των ΗΠΑ.  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Η υιοθέτηση σε µεγάλο βαθµό των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις ΗΠΑ φαίνεται και από 

τον Πίνακα 5.1 καθώς υπάρχει επίσηµη παρουσία σε όλα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

Πίνακας 5.1

Χώρα Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

ΗΠΑ

Στρατός Ξηράς
     

Ναυτικό
     

Αεροπορία
     

Πεζοναύτες
     

Υπουργείο 
Άµυνας      

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου      
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5.1.2 Η περίπτωση της Ελλάδας  

 Στην περίπτωση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων η εικόνα είναι τελείως διαφορετική 

από αυτήν που συναντήθηκε στις αµερικανικές Ένοπλες Δυνάµεις. Στην επίσηµη ιστοσελίδα του 

ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ) υπάρχουν κάποιοι σύνδεσµοι που παραπέµπουν 

στις επίσηµες ιστοσελίδες των τριών Γενικών Επιτελείων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, του 

Στρατού, του Ναυτικού και τέλος της Αεροπορίας (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 2015). Αυτό που 

πρέπει να αναφερθεί ωστόσο είναι ότι οι ιστοσελίδες τόσο του Γενικού Επιτελείου Στρατού αλλά 

και του Πολεµικού Ναυτικού δεν αναφέρουν ότι έχουν κάποια επίσηµη παρουσία σε κανένα Μέσο 

Κοινωνικής Δικτύωσης σε αντίθεση µε αυτήν της Πολεµικής Αεροπορίας που παρουσιάζεται να 

έχει όχι µόνο λογαριασµούς στο Twitter και στο YouTube αλλά η παρουσία της στην πλατφόρµα 

του Twitter να είναι αρκετά έντονη και συστηµατική µε περισσότερους από 2.000 και 4.000 

εγγεγραµµένους συνδροµητές αντίστοιχα (ΓΕΣ 2015, Πολεµικό Ναυτικό 2015, Πολεµική 

Αεροπορία 2015, Επίσηµος Λογαριασµός Twitter ΓΕΑ - Εκπρόσωπος Τύπου 2015, Επίσηµος 

Λογαριασµός YouTube Πολεµικής Αεροπορίας 2015). Ο λογαριασµός της Πολεµικής Αεροπορίας 

στο Twitter εµφανίζεται αρκετά δραστήριος µε περισσότερες από 3.000 δηµοσιεύσεις από τον 

Απρίλιο του 2012 οπότε και δηµιουργήθηκε (Επίσηµος Λογαριασµός Twitter ΓΕΑ - Εκπρόσωπος 

Τύπου 2015).  

 Μάλιστα ένα βίντεο που έχει δηµοσιοποιήσει καταγράφει τις προσπάθειες που καταβάλλει 

καθηµερινά για το κοινωνικό σύνολο όπως την «Αεροδιακοµιδή Ασθενούς από Πλοίο» στις 16 

Οκτωβρίου του 2015 όπου έπλεε 36 ναυτικά µίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης µε την ασφαλή 

αεροµεταφορά του στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (Επίσηµος Λογαριασµός 

Twitter ΓΕΑ - Εκπρόσωπος Τύπου 2015, Hellenic Air Force Official Vimeo Account 2015). Η 

παρουσία µάλιστα της Πολεµικής Αεροπορίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φαίνεται και µε 

την ανάρτηση ενός διαφορετικού βίντεο στην πλατφόρµα του YouTube που απεικονίζει την 

Μπάντα της να δίνει µια συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 10 Αυγούστου του 2014 

(Επίσηµος Λογαριασµός YouTube Πολεµικής Αεροπορίας 2015). Η παρουσία όµως του 

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ) στο Facebook, στο YouTube, στο Flickr και στο Twitter, 

στα τέσσερα από τα πέντε βασικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δείχνει τον βαθµό υιοθέτησης των 

νέων αυτών τεχνολογιών από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την υιοθέτηση της 

τεχνολογίας ως έναν σηµαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 2015).  
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 Σε µια χαρακτηριστική φωτογραφία (Εικόνα 5.5) που δηµοσιοποιεί το Υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας στον επίσηµο λογαριασµό του στο Flickr (2015) εµφανίζεται ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας 

Πάνος Καµµένος και ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Ευάγγελος 

Αποστολάκης να κουβαλούν στους ώµους τους την θαυµατουργή εικόνα της Κοιµήσεως της 

Θεοτόκου κατά την διάρκεια εκδηλώσεων στην Τήνο και την Πάρο τον Αύγουστο του 2015.  

Εικόνα 5.5   

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Flickr του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.  

Πηγή: Επίσηµος Λογαριασµός Flickr Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (2015) 

Στην περίπτωση της Ελλάδας όµως απουσιάζει ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 

(Α/ΓΕΕΘΑ) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αντ’ αυτού το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 

(ΓΕΕΘΑ) λαµβάνει αυτόν τον ρόλο. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας διατηρεί, µία παρουσία 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µε το Twitter, το Flickr και το YouTube να είναι οι πλατφόρµες 

που προτιµά όπως φαίνεται και από την επίσηµη ιστοσελίδα του η οποία και παραπέµπει στους 

αντίστοιχους επίσηµους λογαριασµούς του σε αυτά τα δίκτυα (ΓΕΕΘΑ 2015). Μάλιστα, ένα 

γεγονός που υπογραµµίζει την διαφορετική προσέγγιση που υιοθετείται στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης ακόµα και στο ίδιο το στράτευµα αποτελεί ο επίσηµος λογαριασµός Twitter του 
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Εκπροσώπου Τύπου του ΓΕΕΘΑ (2015) που έχει λιγότερους από 100 εγγεγραµµένους ακόλουθους 

µε την αρχική του δηµοσίευση να γίνεται µόλις την 1η Ιουλίου του 2015 σχετικά µε την επίσκεψη 

του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάµεων της Μάλτας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής 

(ΚΕΝΑΠ) στην Σούδα της Κρήτης (ΓΕΕΘΑ 2015). Η διαφορά αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ανάµεσα στους επίσηµους λογαριασµούς της Πολεµικής 

Αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας στο Twitter είναι εµφανής.  

Ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει αναλυτικά την παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης και είναι εµφανής ο µικρός βαθµός υιοθέτησής τους. Ο Στρατός Ξηράς, το 

Πολεµικό Ναυτικό και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου δεν έχουν καµία απολύτως επίσηµη 

παρουσία.  

M40

Πίνακας 5.2

Χώρα Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

Ελλάδα

Στρατός Ξηράς

Πολεµικό 
Ναυτικό

Πολεµική 
Αεροπορία   

Υπουργείο 
Εθνικής Άµυνας     

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου 

Εθνικής Άµυνας



5.1.3 Η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας  

 Προσθέτοντας ένα ακόµη παράδειγµα στην παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας η οποία θέλει να 

  «αξιοποιηθούν οι νέες και αναδυόµενες τεχνολογίες, […] προκειµένου να 

επικοινωνούν και να διαδίδουν»  

τα απαραίτητα µηνύµατα (Ministry of Defence 2009). Οι Ένοπλες Δυνάµεις της Μεγάλης 

Βρετανίας έχουν την δεύτερη µεγαλύτερη παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µε 29% 

έπειτα από αυτές των ΗΠΑ µε 30%, σύµφωνα µε τον Elwell (2012).  

 Το βρετανικό Υπουργείο Άµυνας (Ministry of Defence - MOD) (2015) έχει µια ειδική 

ιστοσελίδα που παραπέµπει στους επισήµους λογαριασµούς που διατηρεί στα διάφορα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης χωρίζοντάς τα σε δυο κατηγορίες, στους «Βασικούς Λογαριασµούς», όπου 

παρέχονται συχνές ενηµερώσεις για τις Ένοπλες Δυνάµεις και στους «Λογαριασµούς 

Στρατολόγησης».  

 Η παρουσία του Υπουργείου Άµυνας της Γηραιάς Αλβιώνας είναι υπαρκτή και στα πέντε 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που εξετάζονται µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την φωτογραφία που 

ανεβάζει στο Flickr το Υπουργείο Άµυνας (Εικόνα 5.6) όπου φαίνεται να ξεφορτώνονται ιατρικές 

προµήθειες από το Ηνωµένο Βασίλειο από ένα C17 της Βασιλικής Αεροπορίας (Royal Air Force - 

RAF) στην Σιέρρα Λεόνε κατά την διάρκεια της «Επιχείρησης Γκρίτροκ» (Gritrock Operation) για 

την καταπολέµηση του ιού Έµπολα στην Αφρικανική Ήπειρο (Ministry of Defence Official Flickr 

Account 2013). 
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Εικόνα 5.6   

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Flickr του βρετανικού Υπουργείου Άµυνας. 

Πηγή: Ministry of Defence Official Flickr Account (2013) 

 Ο Βρετανικός Στρατός στην ιστοσελίδα του έχει και αυτός µια ενότητα που παραπέµπει 

στους επίσηµους λογαριασµούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (British Army 2015) µε την 

παρουσία του είναι εµφανής σε όλες τις πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης εκτός από αυτήν του 

Flickr. Μάλιστα, κανένας άλλος κλάδος, ούτε το Βασιλικό Ναυτικό (Royal Navy) (2015) αλλά ούτε 

και η Βασιλική Αεροπορία (Royal Air Force - RAF) (2015) διατηρούν λογαριασµούς στην 

πλατφόρµα του Flickr. Ο Βρετανικός Στρατός, στον λογαριασµό του στο Instagram, ο µόνος 

κλάδος µάλιστα που έχει λογαριασµό σε αυτήν την συνδυαστική πλατφόρµα, απεικονίζει τις 

εορταστικές βολές του Βασιλικού Πυροβολικού Ιππικού για τον εορτασµό των 67ων γενεθλίων του 

Πρίγκιπα της Ουαλίας και διαδόχου του Βρετανικού Θρόνου Καρόλου στο Λονδίνο (Εικόνα 5.7) 

(British Army Official Instagram Account 2015).  
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Εικόνα 5.7  

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Instagram του βρετανικού Στρατού. 

Πηγή: British Army Official Instagram Account (2015) 

 Το Βασιλικό Ναυτικό µε παρουσία στο Facebook, στο Twitter και στο YouTube, όπως 

φαίνεται και στην ιστοσελίδα του, δηµοσιεύει στο YouTube ένα βίντεο υπογραµµίζοντας ότι είναι 

απαραίτητος ο ρόλος του για την προστασία των 10.500 µιλίων της βρετανικής ακτογραµµής µε τα 

600 λιµάνια και τις 400.000 θέσεις εργασίας σε αυτά, προστατεύοντας παράλληλα την εισαγωγή 

αγαθών αξίας 524 δισεκατοµµύριων στερλινών όχι µόνο κοντά στις βρετανικές ακτές αλλά 

οπουδήποτε στον κόσµο αυτό κριθεί απαραίτητο (Royal Navy 2015, Royal Navy Official YouTube 

Channel 2015).  

 Κλείνοντας το παράδειγµα για την Μεγάλη Βρετανία γίνεται αναφορά και στον τελευταίο 

κλάδο της που δεν είναι άλλος από την Βασιλική Αεροπορία (Royal Air Force 2015) µε παρουσία 

στο Facebook, στο YouTube και στο Twitter. Στο παράδειγµα της Βασιλικής Αεροπορίας 

υπογραµµίζεται η παρουσία της στο Twitter που αποτελεί µέλος από τον Νοέµβριο του 2009 µε 
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περισσότερους από 115.000 εγγεγραµµένους ακολούθους και 8.000 δηµοσιεύσεις (Royal Air Force 

Official Twitter Account 2015). Στις 27 Αυγούστου του 2015 η Βασιλική Αεροπορία δηµοσιοποιεί 

στο Twitter µια εικόνα που ενηµερώνει τους ακολούθους της στο Διαδίκτυο ότι ποδοσφαιριστές της 

Βασιλικής Αεροπορίας από τις Αεροπορικές Βάσεις του Όντινχαµ, του Βάλλεϋ και του Σάουµπουρι 

βοήθησαν για έναν φιλανθρωπικό σκοπό που µαζεύει ποδοσφαιρικά σετ για αυτούς που τα έχουν 

ανάγκη ανά τον κόσµο προωθώντας το κοινωνικό και φιλανθρωπικό πρόσωπο των βρετανικών 

Ενόπλων Δυνάµεων (Royal Air Force Official Twitter Account 2015, Royal Air Force 2015).  

Εικόνα 5.8   

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Twitter της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. 

Πηγή: Royal Air Force Official Twitter Account (2015) 

  

 Ο Πίνακας 5.3 οπτικοποιεί την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων της Μεγάλης Βρετανίας 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  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 Η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων της Μεγάλης Βρετανίας στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης είναι αρκετά έντονη (Πίνακας 5.3). Η απουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 

από οποιαδήποτε πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης είναι εµφανής σε αντίθεση µε τους άλλους 

κλάδους.  
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Πίνακας 5.3

Χώρα Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

Μεγάλη 
Βρετανία

Στρατός Ξηράς
    

Βασιλικό 
Ναυτικό    

Βασιλική 
Αεροπορία    

Υπουργείο 
Άµυνας      

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου



5.1.4 Η περίπτωση της Γαλλίας  

 Στο τελευταίο παράδειγµα για την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται λόγος στις γαλλικές Ένοπλες Δυνάµεις. Στην επίσηµη ιστοσελίδα 

του γαλλικού Υπουργείου Άµυνας (Ministère de la Défense 2015) παρέχονται σύνδεσµοι για τους 

επίσηµους λογαριασµούς του Υπουργείου Άµυνας για το Facebook, το Twitter και το YouTube 

αλλά και για τους τρεις άλλους κλάδους όπως ο Στρατός Ξηράς (Armée de Terre), το Ναυτικό 

(Marine Nationale) και η Αεροπορία (Armée de l’ Air). Το Υπουργείο Άµυνας της Γαλλίας 

χρησιµοποιεί την πλατφόρµα του Twitter από τον Ιούνιο του 2010 και έχει κοντά στους 150.000 

εγγεγραµµένους ακολούθους µε περισσότερες από 16.000 δηµοσιεύσεις (Compte Officiel du 

Ministère de la Défense à Twitter 2015). Στις 15 Οκτωβρίου του 2015 δηµοσιεύεται στον 

λογαριασµό του Twitter του γαλλικού Υπουργείου Άµυνας ένας σύνδεσµος για το πρώτο Διεθνές 

Συνέδριο στην Στρατιωτική Σχολή του Παρισιού σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή και τις 

επιπτώσεις που µπορεί αυτή να έχει στον τοµέα της άµυνας µε την παρουσία διαφόρων υπουργών 

αλλά και άλλων κυβερνητικών εκπροσώπων (Compte Officiel du Ministère de la Défense à Twitter 

2015, Ministère de la Défense 2015). Με την δηµοσιοποίηση µιας τέτοιας δράσης στο Twitter, 

άµεσα ενηµερώνονται οι ακόλουθοί του για την επικαιρότητα του Υπουργείου Άµυνας. Ο Αρχηγός 

των Ένοπλων Δυνάµεων της Γαλλίας (Chef d’état-major des armées - CEMA) απ’ ότι φαίνεται και 

στην επίσηµη ιστοσελίδα του απ’ το γαλλικό Υπουργείο Άµυνας, καθώς έχει παρουσία µόνο στο 

Facebook, µε τον επίσηµο λογαριασµό του να λειτουργεί από το 2012 — σε αντίθεση µε τον Άγγλο 

και Έλληνα οµόλογό του που δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος επίσηµος λογαριασµός σε κανένα 

Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης (Compte Officiel du CEMA à Facebook 2015, État-major des armées 

2015).  

 Αναλύοντας τώρα την παρουσία των τριών κλάδων των γαλλικών Ένοπλων Δυνάµεων η 

ανάλυση ξεκινά από τον αρχαιότερο που δεν είναι άλλος από τον Στρατό Ξηράς (Armée de Terre) 

(2015) µε παρουσία στις πλατφόρµες του Facebook και Twitter όπως διακρίνεται και από τους 

συνδέσµους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του και παραπέµπουν στους επίσηµους λογαριασµούς 

του στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Δίνοντας άλλο ένα παράδειγµα από την πλατφόρµα 

του Facebook και από τον επίσηµο λογαριασµό του Στρατού Ξηράς (2015) φαίνεται ότι σε µια 

δηµοσιοποίηση στις 15 Ιουνίου του 2015 ενηµερώνει τους περισσότερους από 400.000 
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εγγεγραµµένους ακολούθους του ότι στις 21 του ίδιου µήνα θα διοργανωθεί µια γιορτή µουσικής 

µε την συµµετοχή των στρατιωτικών µπαντών η οποία είναι ανοικτή για το κοινό (Εικόνα 5.9).  

Εικόνα 5.9  

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Facebook του γαλλικού Στρατού Ξηράς.  

Πηγή: Compte Officiel d’ Armée de Terre à Facebook (2015) 

 Το γαλλικό Ναυτικό (Marine Nationale) (2015) διατηρεί και εκείνο µε την σειρά του την 

ίδια παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µε τον Στρατό Ξηράς, έχει δηλαδή επίσηµους 

λογαριασµούς στο Facebook και στο Twitter. Φέρνοντας ένα παράδειγµα από το Twitter - µε 

περισσότερες από 6.000 δηµοσιεύσεις από το 2009 και 33.000 ακολούθους - ενηµερώνει ότι 

εµπίπτει στην αρµοδιότητά του η προστασία των υποβρυχίων καλωδίων κατά την υφήλιο, που 

αποτελούν τον βασικό λίθο για την συνδεδεµένη οικονοµία της εποχής µας, η οποία είναι µια από 

τις βασικές του αποστολές (Compte Officiel de la Marine Nationale à Twitter 2015, Cols Bleus 

2015). 
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  Κλείνοντας τον κύκλο παραδειγµάτων για την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων σε αυτές 

τις καινοτόµες διαδικτυακές πλατφόρµες του Διαδικτύου γίνεται αναφορά και στην γαλλική 

Αεροπορία (Armée de l’ Air) (2015) που έχει παρουσία στο Facebook, το Twitter και το Instagram. 

Εδώ χρησιµοποιείται ένα παράδειγµα από την πλατφόρµα του Instagram όπου βλέπουµε έναν 

πυροσβέστη της Αεροπορίας να γεµίζει ένα βαρέλι µε πόσιµο νερό στο Τσαντ καθώς διατέθηκαν 

2.800 λίτρα πόσιµου νερού για τις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού (Εικόνα 5.10) (Compte Officiel 

de l’  Armée de l’ Air à Instagram 2015). 

Εικόνα 5.10  

Προεπισκόπηση του επίσηµου λογαριασµού Instagram της γαλλικής Αεροπορίας. 

Πηγή: Compte Officiel de l’  Armée de l’ Air à Instagram (2015) 
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Ο Πίνακας 5.4 παρουσιάζει λεπτοµερώς τον βαθµό που οι γαλλικές Ένοπλες Δυνάµεις έχουν 

υιοθετήσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και φαίνεται ότι το Facebook και το Twitter αποτελούν 

τις πρώτες τους επιλογές.  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Πινάκας 5.4

Χώρα Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

Γαλλία

Στρατός Ξηράς
  

Ναυτικό
  

Αεροπορία
   

Υπουργείο 
Άµυνας    

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου  



5.1.5 Συγκριτική Ανάλυση  

 Συνοψίζοντας λοιπόν η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης είναι κάτι το ρευστό και το συνεχώς µεταβαλλόµενο. Δεν µπορεί κάνεις να κάνει µια 

πλήρη αναφορά σε αυτήν γιατί εξελίσσεται συνεχώς. Στις παραπάνω γραµµές έγινε µια συγκριτική 

ανάλυση της παρουσίας τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανάµεσα σε τέσσερις Ένοπλες 

Δυνάµεις. Έγινε αναφορά στα παραδείγµατα των ΗΠΑ, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Γαλλίας. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Αναφερθήκαµε πρώτα στις ΗΠΑ γιατί αυτές αποτελούν 

και το σηµείο σταθµό για µια τέτοια ανάλυση καθώς η διαδικτυακή παρουσία τους αντιστοιχεί στο 

30% µε την Μεγάλη Βρετανία να ακολουθεί στο 29% (Elwell 2012). Ακολουθεί το παράδειγµα της 

Ελλάδας και τέλος της Γαλλίας. Η σειρά της ανάλυσης έγινε µε αυτόν τον τρόπο ώστε να φανούν 

οι αντιθέσεις ανάµεσα στον τρόπο υιοθέτησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από κάθε 

Ένοπλη Δύναµη. Από τις υπερβολικά συνδεδεµένες ΗΠΑ στην σχεδόν ανύπαρκτη διαδικτυακή 

παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Από την βρετανική παρουσία, που προσπαθεί να 

υιοθετήσει το δόγµα των ΗΠΑ, µε την έκδοση παρεµφερών οδηγιών χρήσης των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης (Department of Defense 2010, Ministry of Defence 2009) στην έντονη 

ενηµερωτική παρουσία των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάµεων. Όλα τα παραπάνω παραδείγµατα 

ανήκουν στην κατηγορία των κοινωνικών προσφορών των Ενόπλων Δυνάµεων εσκεµµένα καθώς 

µας ενδιαφέρει το κοινωνικό πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάµεων και όχι η προάσπιση των 

στρατηγικών και στρατιωτικών τους στόχων.  

 Η υιοθέτηση διαφορετικών πλατφορµών ήταν εµφανής. Κάθε µια Ένοπλη Δύναµη 

υιοθέτησε µια διαφορετική πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης που µπορεί να ταιριάζει καλύτερα 

στις δικές τις ανάγκες και στόχους. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κανόνας για την δηµιουργία 

ενός επίσηµου λογαριασµού σε κάποιο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης πέρα από την δηµοφιλία του 

αλλά και τον βαθµό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από την εκάστοτε πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων, από την οποία πηγάζουν εξάλλου και οι εντολές. Η παρουσία των 

Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες αλλά και 

διαφορές. Η παρουσία τους στο Facebook, το Flickr και το Twitter είναι αδιαµφισβήτητη καθώς σε 

αυτές τις τρεις πλατφόρµες οι περισσότερες χώρες που αναλύσαµε έχουν έντονη παρουσία µε το 
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YouTube και το Instagram να ακολουθούν. Κάθε µια από αυτές χώρες αποφασίζει να υιοθετήσει σε 

διαφορετικό βαθµό το εκάστοτε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης ανάλογα µε τις ανάγκες της για την 

µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της. Αυτό οπτικοποιείται και στον Πινάκα 5.5 που ακολουθεί. 

 Κλείνοντας, γίνεται εµφανής ότι η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις 

Ένοπλες Δυνάµεις παρουσιάζει και κάποια προβλήµατα. Αυτό ακριβώς αναλύεται και στην 

εποµένη ενότητα καθώς αναφέρονται µερικά προβλήµατα στην χρήση των ηλεκτρονικών 

πλατφορµών και προτείνονται µερικοί τρόποι βελτίωσης για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος.  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Πινάκας 5.5

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Χώρες Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

ΗΠΑ

Στρατός Ξηράς
     

Ναυτικό
     

Αεροπορία
     

Πεζοναύτες
     

Υπουργείο 
Άµυνας      

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου      

Ελλάδα

Στρατός Ξηράς

Πολεµικό 
Ναυτικό

Πολεµική 
Αεροπορία   

Υπουργείο 
Εθνικής Άµυνας     

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου 

Εθνικής Άµυνας
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Ο Πίνακας 5.5 δείχνει τον τρόπο που οι Ένοπλες Δυνάµεις από τέσσερις διαφορετικές χώρες 

(ΗΠΑ, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία) έχουν υιοθετήσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για 

την προβολή των κοινωνικών τους δράσεων. Η διαφορά ανάµεσα στον βαθµό υιοθέτησής τους 

είναι εµφανής.  

Χώρες Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

Μεγάλη 
Βρετανία

Στρατός Ξηράς
    

Βασιλικό 
Ναυτικό    

Βασιλική 
Αεροπορία    

Υπουργείο 
Άµυνας      

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου

Γαλλία

Στρατός Ξηράς
  

Ναυτικό
  

Αεροπορία
   

Υπουργείο 
Άµυνας    

Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου  

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
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5.2 Προβλήµατα στην παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

 Αναλύοντας την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ήταν 

αναπόφευκτο παρά να εµφανιστούν κάποια προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζουν οι Ένοπλες 

Δυνάµεις µε την παρουσία τους στις συγκεκριµένες πλατφόρµες πολυµέσων. Ξεκινώντας µε τα 

προβλήµατα γίνεται αναφορά σε µερικά από αυτά επιλεκτικά καθώς υπάρχουν αναρίθµητα 

προβλήµατα που µπορεί να αναφέρει κανείς. Γίνεται επιλογή και ταξινόµηση των πιο βασικών 

προβληµάτων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν αναγνωρίζονται και άλλα εκτός από αυτά που θα 

αναφερθούν στις γραµµές που ακολουθούν.  

 Οι Kietzmann et al. (2011) ορίζουν ότι τα  

  «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιµοποιούν τις κινητές και τις βασισµένες στο 

Διαδίκτυο τεχνολογίες για να δηµιουργήσουν εξαιρετικά διαδραστικές πλατφόρµες µέσα από 

τις οποίες τα άτοµα και οι κοινωνίες µοιράζονται, συν-δηµιουργούν, συζητούν, και 

τροποποιούν το περιεχόµενο που παράγουν οι χρήστες».  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όµως εκτός από διαδραστικά είναι και άµεσα, µε την ταχύτητα 

της ενηµέρωσης να είναι αυτήν που τα χαρακτηρίζει. Από την στιγµή που δηµοσιεύεται κάτι σε µια 

κοινωνική πλατφόρµα αυτοµάτως αποκτά πρόσβαση σε αυτό οποιοσδήποτε χρήστης σε ολόκληρη 

την υφήλιο. Αυτοµάτως το µεγαλύτερο θετικό στην χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

γίνεται και το µεγαλύτερο αρνητικό. Είναι βασικό να µην ξεχνάει κανείς ότι στον κυβερνοχώρο οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται, µοιράζονται και επικοινωνούν µεταξύ τους διαδικτυακά καθώς είναι 

πρωτίστως ένα περιβάλλον πληροφοριών αποτελούµενο από δίκτυα υπολογιστών (Singer & 

Friedman 2014). Αυτό είναι και το βασικό πρόβληµα που προκύπτει µε την χρησιµοποίηση των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τις Ένοπλες Δυνάµεις, η αµεσότητα ίσως θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί και σαν τον διπρόσωπο θεό Ιανό.  

 Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν και πρωτοεµφανίστηκε αυτή η διαδραστική 

τεχνολογία και υιοθετήθηκε από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις, δηµιουργήθηκαν 

σηµαντικά προβλήµατα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρει η Robbins (2007) όταν ένας 

δηµοσιογράφος καλεί το αµερικανικό Υπουργείο Άµυνας και ζητά διευκρινίσεις σχετικά µε το 
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γεγονός ότι Αµερικανοί στρατιώτες χρησιµοποιούν σκυλιά για εξάσκηση στην σκοποβολή στο Ιράκ 

το οποίο και έµαθε από µια πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης και έψαχνε για κάποιο επίσηµο 

σχόλιο από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου. Ο χρόνος από την στιγµή της δηµοσιοποίησης ως 

ότου φτάσει στο ευρύ κοινό είναι µηδαµινός µην αφήνοντας στον εκπρόσωπο όχι µόνο χρόνο για 

να αντιδράσει αλλά και για να ενηµερωθεί για το συγκεκριµένο γεγονός. Έτσι λοιπόν µια ενιαία 

στάση πρέπει να ληφθεί για την προστασία της κοινωνικής εικόνας των Ενόπλων Δυνάµεων 

αναλαµβάνοντας τις ευθύνες τους (Turner 2014). Συχνά χάρις την αµεσότητα, την αποδοτικότητά 

τους και την άµεση ανατροφοδότηση (feedback) που λαµβάνει κανείς από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης σώζονται ανθρώπινες ζωές και περιούσιες όπως στις πληµµύρες στο Μίλλινγκτον των 

ΗΠΑ όπου χιλιάδες άνθρωποι σώθηκαν επειδή ο τοπικός Διοικητής του Ναυτικού τα 

χρησιµοποίησε µε αποτελεσµατικό τρόπο και ενηµέρωσε τον τοπικό πληθυσµό για τους τρόπους 

αντιµετώπισης µιας τέτοιας κατάστασης (Navy Command 2010). Και τα δυο αυτά παραδείγµατα, 

αν και το ένα είναι θετικό και το άλλο αρνητικό εκθέτουν το έρµαιο της αµεσότητας.  

 Ένας από τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας των λογαριασµών τους µε την 

ταυτοποίησή τους από τα επίσηµα κανάλια επικοινωνίας και η οµαλή παρουσία τους σε αυτά 

υπογραµµίζοντας ότι οτιδήποτε δηµοσιοποιούν σε αυτές τις κοινωνικές πλατφόρµες αποτελούν µια 

επίσηµη δήλωση εκ µέρους τους (Ministry of Defence 2009, Department of Defense 2010, Navy 

Command 2010). Ο αντίκτυπος λοιπόν όταν στις 12 Ιανουαρίου του 2015 οι λογαριασµοί του 

Twitter και του YouTube της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command - 

CENTCOM) παραβιάστηκαν από µια οµάδα χάκερ φιλικά προσκείµενων στο Ισλαµικό Κράτος 

(ΙΚ) (Tucker 2015, Thompson 2015, Koebler & Pearson 2015) ήταν τεράστιος. 

 Χρησιµοποιώντας τον επίσηµο λογαριασµό αυτού του σχηµατισµού µάχης των ΗΠΑ οι 

υπαίτιοι της διαδικτυακής παραβίασης του λογαριασµού αντικατέστησαν την επίσηµη εικόνα του 

µε έναν µασκοφόρο τζιχαντιστή και δηµοσίευσαν εικόνες που έδειχναν ότι είχαν αποκτήσει 

διάφορα σηµαντικά απόρρητα έγγραφα του αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας όπως µας 

ενηµερώνει ο Tucker (2015). Αυτή η ενέργεια είχε σαν αποτέλεσµα να ανασταλεί ο επίσηµος 

λογαριασµός της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) από το Twitter και η είσοδός του σε αυτόν να 

καταστεί αδύνατη (Thompson 2015). Αργότερα η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) (2015) 

δηµοσιοποιεί µε ένα Δελτίο Τύπου την αυθεντικότητα της παραβίασης των επίσηµων λογαριασµών 

της στο Twitter και το YouTube για περίπου 30 λεπτά υπογραµµίζοντας ότι αυτές οι πλατφόρµες 
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πολυµέσων βασίζονται σε πολιτικές και όχι στρατιωτικές υποδοµές αναγνωρίζοντας την διαρροή 

κάποιων πληροφοριών αλλά διαβεβαιώσαν ότι δεν ήταν διαβαθµισµένου χαρακτήρα. Δεν είναι 

ακραίο λοιπόν να θεωρεί κανείς ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µπορούν να αποτελέσουν µια 

δυνητική απειλή για την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιµότητα των δικτύων 

λόγω των πληροφοριών που αποθηκεύουν και διαβιβάζουν σύµφωνα µε τον Lawson (2013). Ακόµα 

και η πιο απλή παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, µε έναν 

λογαριασµό ο οποίος διαχειρίζεται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε διαβαθµισµένα έγγραφα ή σε ένα ασφαλές δίκτυο µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

συνολική κυβερνοάµυνα της χώρας µε καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης. 

Μάλιστα µια άποψη που µε την πάροδο του χρόνου κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος έχει 

να κάνει ότι σε περίπτωση παραβίασης ενός ασφαλούς δικτύου, που µπορεί να έχει προκύψει 

κάλλιστα από µια περίπτωση σαν και αυτή, ο υπαίτιος δεν θα έχει ως στόχο να κλέψει τα δεδοµένα 

στα οποία απέκτησε πρόσβαση αλλά να τα αλλοιώσει και να τα χειραγωγήσει αλλάζοντας την 

αντίληψη για το τι είναι πραγµατικό και τι όχι (Tucker 2015). Όλα αυτά από έναν υπολογιστή που 

χρησιµοποιείται για µια απλή δηµοσιοποίηση στο Facebook. Η εκµετάλλευση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης για µυστικές επιχειρήσεις απόσπασης πληροφοριών µόλις έχει ξεκινήσει. 

 Είναι γνωστό ότι στελέχη του προσωπικού του αµερικανικού Ναυτικού διατηρούν έναν 

προσωπικό λογαριασµό στο Facebook αλλά και σε πολλές άλλες µορφές κοινωνικών δίκτυων µε 

σκοπό την επικοινωνία κάνοντας απαραίτητη έτσι την επίσηµη παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων 

σε αυτές τις πλατφόρµες καθώς οι ηγέτες του αύριο προέρχονται από µια διασυνδεδεµένη γενιά, 

καθώς έχουν µεγαλώσει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο διασύνδεσης της κοινωνικής και της 

διαδικτυακής τους ζωής (Navy Command 2010, Deirdre & Rohozinski 2008). Έτσι λοιπόν οι 

Ένοπλες Δυνάµεις πρέπει να βρουν µια λύση σε αυτό το πρόβληµα για να µπορέσουν να 

αξιοποιήσουν τις δυνάµεις της νεολαίας µέσα από µια πολιτισµική και κοινωνική αλλαγή η οποία 

επίκειται (Joint Chiefs of Staff 2015). «Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι το Διαδίκτυο και το 

Διαδικτυο είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» όπως αναφέρει και ο Lawson (2013) άρα για να 

δοθεί µια λύση σε αυτό το πρόβληµα απαιτείται να παρέλθει κάποιος χρόνος και οι Ένοπλες 

Δυνάµεις να συνεχίσουν την υιοθέτησή τους για την ολοένα και αυξανόµενη χρήση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές• ή µπορούν διαφορετικά να 

ακολουθήσουν το παράδειγµα της καθολικής αποχής της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας που 

αποφάσισε να στρουθοκαµηλίσει σε µια τόσο σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη (Agence France-

Presse 2011) που θα σηµαδέψει τις επόµενες γενιές. 
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 Αν και ο τρόπος για να νικήσει κανείς τις «καρδίες και τα µυαλά» των ανθρώπων έχει ένα 

µεγάλο έρεισµα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µπορεί κανείς να ισχυριστεί ωστόσο ότι τα 

αποτελέσµατα που λαµβάνονται από την χρήση τους υπερνικούν τους κίνδυνους ασφαλείας που 

µπορεί να παρουσιάζονται (Lawson 2013).  

 Η αµερικανική Ναυτική Διοίκηση (Navy Command) (2010) αναφέρει ότι όταν κάποιος έχει 

µια παρουσία σε ένα Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης τότε πρέπει ο επίσηµος λογαριασµός του να 

είναι ενεργός και δραστήριος διαφορετικά οι πληροφορίες που θα ήθελε να µοιραστεί θα ήταν το 

ίδιο χρήσιµες και από την απλή ιστοσελίδα του σώµατος. Πρέπει δηλαδή όχι µόνο να νικηθεί το 

πρόβληµα της απλής παρουσίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά να υπάρχει µια 

συγκεκριµένη φιλοσοφία ενηµέρωσης και σωστής χρήσης. Παράδειγµα προς αποφυγή αποτελεί η 

περίπτωση του επίσηµου λογαριασµού Flickr του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 

(2015) µε 9 µονάχα ακολούθους που αν και µέλος από τον Μάρτιο του 2014 δεν έχει καµία 

δραστηριότητα να υποδείξει για πάνω από έναν χρόνο. 

 Επίσης ένα ακόµη πρόβληµα σχετικά µε την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, έχει να κάνει µε την παρουσία του επισήµου λογαριασµού της 

αµερικανικής Αφρικανικής Διοίκησης (U.S. African Command - USAFRICOM) (2015) στην 

πλατφόρµα του Flickr όπου αν και δηµοσιεύει τακτικά φωτογραφίες µε τις δράσεις του, εντούτοις 

δεν την χρησιµοποιεί σωστά καθώς δεν προσθέτει τις απαραίτητες περιγραφές για την ενηµέρωση 

του περιηγητή. Άλλο ένα παράδειγµα ανενεργού χρήστη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

αποτελεί το επίσηµο κανάλι στο YouTube της «Πολυεθνικής Δύναµης - Ιράκ» (Multi-National Force 

- Iraq) από το 2008, ένα καινοτόµο για τα τέλη της δεκαετίας του 2000 εγχείρηµα από τον 

πρωτοπόρο Αµερικανό Διοικητή των δυνάµεων της συµµαχίας του Βορειοατλαντικού Συµφώνου 

Στρατηγό Πετρέους κατανοώντας πρώτος τις δυνατότητες που παρέχουν στις Ένοπλες Δυνάµεις οι 

διαδικτυακές πλατφόρµες τέτοιου είδους (Lawson 2013) στην δύσκολη αποστολή τους. 

 Για την παρουσία τους σε αυτά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι Ένοπλες Δυνάµεις 

βασίζονται σε εξειδικευµένο στρατιωτικό προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να 

καταφέρει και να αναγνωρίζει τους κινδύνους που µπορεί να προξενηθούν από µια κακή ή και 

αλόγιστη χρήση αυτών των υπηρεσιών όπως ορίζουν και οι διατάξεις για την ορθή χρήση των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τις Ένοπλες Δυνάµεις (Ministry of Defence 2009, Department 

of Defense 2010, Navy Command 2010). Το πρόβληµα που προκύπτει σχετικά µε την παρουσία 

των Ενόπλων Δυνάµεων είναι ότι στην σηµερινή διαδικτυακή εποχή παρουσιάζεται δίληµµα στο 
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πως να κρατηθεί το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό στην ενεργό υπηρεσία για τις Ένοπλες 

Δυνάµεις την στιγµή που υπάρχουν πολύ πιο προσοδοφόρες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό 

τοµέα. Παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στο γεγονός ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις χάνουν άρτια 

εκπαιδευµένο προσωπικό για εταιρείες µε έδρα το Χόλιγουντ και την Γουόλ Στριτ όπως αναφέρει 

και η Sternstein (2015) αλλά και σε άλλες ασχολίες υψηλότερης χρηµατικής απολαβής καθώς οι 

ταλαντούχοι αυτοί ένστολοι αισθάνονται εγκλωβισµένοι στην άκαµπτη στρατιωτική ιεραρχία 

(Barno & Bensahel 2015).  

 Αυτά τα προβλήµατα έρχονται να προστεθούν στο ότι δεν υπάρχει µια επίκαιρη και 

ειλικρινής προσπάθεια ώστε να κατανοηθούν καλύτερα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τους 

ανώτερους αξιωµατικούς που είναι υπεύθυνοι για την δηµιουργία της πολιτικής την οποία 

ακολουθούν τα υπόλοιπα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Οι υπάρχουσες διαταγές και 

υποµνήµατα που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση του ρόλου των Ενόπλων Δυνάµεων και της 

παρουσίας τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από διαφορετικές χώρες, δεν είναι αρκετά 

εκσυγχρονισµένες ώστε να εξασφαλίζουν µια οµαλή µετάβαση στην ψηφιακή εποχή όπου 

καλούνται οι Ένοπλες Δυνάµεις να υπερασπιστούν την κρατική κυριαρχία.  

 Ένα τελευταίο πρόβληµα είναι η πληθώρα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που 

παρατηρείται να είναι διαθέσιµα στο Διαδίκτυο (Craig 2013). Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας 

υπογραµµιστήκαν οι διαφορετικές κατηγορίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αναφερθήκαν τα 

πέντε βασικά στα οποία θα εστίαζε η έρευνα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι κάποιες άλλες πλατφόρµες, 

σαν και αυτές που παρουσιαστήκαν στον Πίνακα 2.1 δεν είναι σηµαντικές για µελέτη, απλά ότι 

κάποιες άλλες θεωρήθηκαν πιο σηµαντικές µε βάση την δηµοφιλία τους (Pew Research Center 

2012). Αυτή η πλειάδα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κάνει δύσκολη την καθηµερινή 

αποστολή για τις Ένοπλες Δυνάµεις να κρατούνται ενήµερες για τις τάσεις της τεχνολογίας. Η 

απόφαση για µια παρουσία σε ένα διαφορετικό Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης δεν είναι τόσο 

εύκολη όσο όταν δηµιουργείται ένας προσωπικός λογαριασµός καθώς οι δηµοσιεύσεις των 

Ενόπλων Δυνάµεων αποτελούν εκφάνσεις της εκάστοτε πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας που 

έχουν παρθεί µετά από έναν µεγάλο και επίπονο κύκλο διαβουλεύσεων. Αυτό µάλιστα φαίνεται και 

από τα διαφορετικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν οι 

Ένοπλες Δυνάµεις των χωρών που αναλύσαµε και στην προηγούµενη ενότητα. 

 Αναµφίβολα τα προβλήµατα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που αναφέρθηκαν, αλλά τα 

παραπάνω είναι ίσως από τα σηµαντικότερα. Από την αργή υιοθέτηση των Μέσων Κοινωνικής 
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Δικτύωσης και των κοινωνικών τάσεων στην τεχνολογία στην απώλεια των διαβαθµισµένων και 

απορρήτων εγγράφων η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 

σαν ένα καλοστηµένο ναρκοπέδιο το οποίο πρέπει κανείς να το διαβεί µε την ύψιστη προσοχή αν 

θέλει να φτάσει στο τέρµα, που δεν είναι άλλο από τον τρόπο κατάκτησης των «καρδιών και 

µυαλών» των ανθρώπων στον παλµό της κοινωνίας. Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται µια 

αναφορά σε µερικούς τρόπους βελτίωσης της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης ώστε να ολοκληρωθεί και το πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας.  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5.3 Τρόποι Βελτίωσης της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Ένα από τα πρώτα βήµατα που θα µπορούσε να κάνει κανείς ενάντια στην εξάλειψη των 

προβληµάτων στην παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αφορά 

την µείωση του ανθρώπινου παράγοντα λάθους. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της Κεντρικής 

Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command - CENTCOM), που αναφέρθηκε στην προηγούµενη 

ενότητα, η παραβίαση ασφαλείας στους επισήµους λογαριασµούς της στο YouTube και στο Twitter 

οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος καθώς ο αξιωµατούχος ξέχασε να χρησιµοποιήσει ένα 

χαρακτηριστικό ασφαλείας που προτείνει η πλατφόρµα ακόµα και η πλατφόρµα του Twitter 

δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στους επιτιθέµενους να φέρουν εις πέρας την αποστολή 

τους αποκτώντας πρόσβαση στους επίσηµους λογαριασµούς (Tucker 2015). Για την αποφυγή 

τέτοιων περιπτώσεων που µπορεί να έχουν ακόµα µεγαλύτερες συνέπειες είναι επιτακτική µια 

καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού και η λειτουργία αυτών των επίσηµων λογαριασµών να 

γίνεται µονάχα από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό που έχει λάβει την κατάλληλη κατάρτιση και 

αναγνωρίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από µια λανθασµένη χρήση, όπως ρητά αναφέρουν οι 

διατάξεις και τα υποµνήµατα των ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας (Ministry of Defence 2009, 

Department of Defense 2010, Navy Command 2010).  

 Επίσης σηµαντικό θα ήταν να αποφεύγεται η φύλαξη σηµαντικών και απορρήτων εγγράφων 

σε υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και πόσο µάλλον σε υπολογιστές που 

χρησιµοποιούνται για την ανάρτηση ενηµερώσεων και πολυµέσων στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης γιατί, όπως αποδείχθηκε παραπάνω, µια παραβίαση είναι αρκετό εύκολο να συµβεί. Για 

να βελτιωθεί λοιπόν η παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης — 

αλλά και στους άλλους τοµείς της κυβερνοάµυνας — πρέπει να αναθεωρηθούν κάποιοι βασικοί 

κανόνες και να ενισχυθούν τα προνόµια προς το προσωπικό έτσι ώστε η σύγχρονη στρατιωτική 

δοµή να ανταγωνίζεται τις παροχές των ιδιωτικών επιχειρήσεων και να είναι ικανή να στρατολογεί 

άτοµα ικανά για αυτές τις αποστολές µε στόχο να µπει ένα τέλος σε αυτήν την αιµορραγία 

εξειδικευµένων ανθρωπίνων πόρων (Barno & Bensahel 2015).  

 Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης µας φέρνει αντιµέτωπους και µε άλλο ένα 

πρόβληµα που χρειάζεται να λυθεί και αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη δηµιουργίας και 
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διατήρησης αρχείων µε την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων σε αυτές τις πλατφόρµες. Με την 

ολοένα και αυξανόµενη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης η ανάγκη να ερευνηθεί ο τρόπος 

βελτίωσης της αποθήκευσης των αρχείων που παράγονται σε αυτές τις πλατφόρµες από τις 

Ένοπλες Δυνάµεις αυξάνεται καθηµερινά και η δυνατότητα αναδροµής σε αυτά µε έναν απλό, 

αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο είναι αναγκαία (National Archives 2013). Οι διαδικτυακές 

πλατφόρµες διατηρούν τα δικά τους αρχεία δηµοσιεύσεων, αλλά οι Ένοπλες Δυνάµεις, µε τον 

βασικό ρόλο που διαδραµατίζουν, πρέπει να έχουν την δική τους δυνατότητα πρόσβασης στο 

ιστορικό των δηµοσιεύσεών τους µε έναν αξιόπιστο τρόπο. Δεν µπορούν να εξαρτώνται από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

 Οι παραπάνω προβληµατισµοί οδηγούν στο ότι µια καινούρια και πιο συγκεχυµένη 

πολιτική για την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 

απαραίτητη. Φυσικά, για να ανανεωθεί µια σχετικά πρόσφατη πολιτική — οι ΗΠΑ δηµοσίευσαν 

την πιο πρόσφατη πολιτική τους για την παρουσία τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το 2010 

(Department of Defense 2010) και η Μεγάλη Βρετανία το 2009 (Ministry of Defence 2009) — δεν 

είναι εύκολο. Η κοινωνία σήµερα γίνεται ολοένα και πιο εξαρτηµένη από τις διαδικτυακές 

υπηρεσίες µε το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν καταφέρει να εισβάλλουν 

για τα κάλα στην ζωή µας. Έτσι λοιπόν, τα επιτελεία και γενικότερα οι διαµορφωτές της επίσηµης 

πολιτικής πρέπει να καταλάβουν τον ρόλο που παίζουν αυτές οι πλατφόρµες στην κοινωνία προτού 

να είναι αργά και οι Ένοπλες Δυνάµεις χάσουν την δυνατότητα να µπορούν να τις εκµεταλλευτούν. 

Ο δυτικός τρόπος σκέψης έχει να κάνει µε την ελεύθερη επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών, 

καθώς κανείς δεν θέλει να οδηγηθεί σε µια κοινωνία σαν και αυτήν που περιγραφεί ο Όργουελ στο 

1984 (1999) όπου απαγορεύονται ορισµένες βασικές ελευθερίες αγνοώντας την εξέλιξη της 

κοινωνίας. Το παράδειγµα της Κίνας όπου και τα πέντε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πάνω στα 

οποία βασίσαµε την εργασία για την παρουσία των Ενόπλων Δυνάµεων είναι απαγορευµένα 

(Carson 2015) είναι χαρακτηριστικό. 

 Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι αρκετά δηµοφιλή στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και 

αν αναλογιστεί κανείς ότι το 50% του παγκόσµιου πληθυσµού είναι σήµερα κάτω των 30 ετών 

(Gupta & Brooks 2013) αποτελεί µια βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω παρουσία των 

Ενόπλων Δυνάµεων σε αυτά καθώς από εκεί αντλούν το µελλοντικό έµψυχο δυναµικό και τους 

µετέπειτα ηγέτες του στρατεύµατος (Joint Chiefs of Staff 2015). Το µεγάλο τους νούµερο, καθώς 

ξεπερνούν τα 500 όπως µας αναφέρει και ο Craig (2013), καθιστά απαγορευτική την παρουσία των 
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Ενόπλων Δυνάµεων σε όλες αυτές τις πλατφόρµες. Αντ’ αυτού µια σηµαντική, καθηµερινή και 

ισορροπηµένη παρουσία στα σηµαντικότερα από αυτά κρίνεται απαραίτητη. Ο αριθµός αυτών που 

χρησιµοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχει διπλασιαστεί από το 2008 όπως 

υπογραµµίζουν οι Hampton et al. (2011) και το 71% από αυτούς που χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο 

διατηρούν παράλληλα και έναν λογαριασµό στο Facebook (Duggan et al. 2015). Οι Ένοπλες 

Δυνάµεις πρέπει να µελετήσουν αυτά τα ποσοστά και να δράσουν στο να εδραιώσουν την 

παρουσία τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Σαν παράδειγµα προς µίµηση θα 

χρησιµοποιήσουµε τις αµερικάνικες Ένοπλες Δυνάµεις µε την µεγαλύτερη και ορθότερη 

διαδικτυακή παρουσία σε αυτές τις κοινωνικές πλατφόρµες, ένα παράδειγµα που πρέπει να 

ακολουθηθεί κατά πόδας από µικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα. 

 Μια οµογενοποιηµένη παρουσία λοιπόν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 

απαραίτητη. Θεωρείται µοιραίο λάθος στην σηµερινή εποχή να µην υπάρχει µια οργανωµένη και 

επίσηµη παρουσία σε αυτές τις υπηρεσίες. Το ελληνικό Γενικό Επιτελείο Στρατού (2015) και το 

Πολεµικό Ναυτικό (2015) δεν έχουν καµία παρουσία σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρµα. Κάτι 

τέτοιο, για µια χώρα που είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θεωρείται 

αναχρονιστικό για τα σηµερινά τεχνολογικά και κοινωνικά δεδοµένα. Δεν πρέπει κάποιος να 

υποβαθµίζει την σπουδαιότητά τους. Η παρουσία τους στην καθηµερινότητα είναι αδιαµφισβήτητη 

και πρέπει να έχουν ήδη κερδίσει την προσοχή αν θέλει κάνεις να καταλάβει καλύτερα την 

κοινωνία του αύριο.  

 Συνεχίζοντας, ένας τρόπος βελτίωσης της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης έχει να κάνει µε την ακόµη µεγαλύτερη προβολή των κοινωνικών τους 

δράσεων σε αυτές τις υπηρεσίες. Ο κόσµος πιστεύει ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν ως στόχο την 

διασφάλιση της άµυνας, της ασφάλειας και της αποτρεπτικής τους ικανότητας (Υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας 2015) προστατεύοντας παράλληλα την εθνική κυριαρχία της χώρας αλλά και των 

συµµάχων της ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή (Joint Chiefs of Staff 2015). Ο Δηµήτρης 

Αβραµόπουλος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας, αναφέρει ξεκάθαρα στην Λευκή 

Βίβλο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (2015) ότι  

  «απώτερος στόχος µας, η συνεχής µετεξέλιξη, ο µετασχηµατισµός και η διαρκής 

προσαρµογή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων στα σύγχρονα δεδοµένα».  
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Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µονάχα µε την υιοθέτηση των καινούριων τεχνολογιών και µέσων 

επικοινωνίας. Οι δίαυλοι επικοινωνίας σήµερα δεν είναι άλλοι από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης καθώς τα συµβατικά κανάλια επικοινωνίας έχουν αποδυναµωθεί. Άρα η παρουσία των 

Ενόπλων Δυνάµεων σε αυτά πρέπει να αυξηθεί κατακόρυφα αν θέλει κανείς να έχει την 

δυνατότητα εκµετάλλευσης του µέλλοντος. Με µια µεγαλύτερη παρουσία και καλύτερη προβολή 

των κοινωνικών δράσεων των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η στάση της 

κοινωνίας µπορεί να αλλάξει και να κατανοήσει ότι η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 

Δυνάµεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (Υπουργείο 

Εθνικής Άµυνας 2015).  

 Εν κατακλείδι, οι τρόποι βελτίωσης των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης περιορίζονται µονάχα από την φαντασία. Μια οργανωτική αναδιάρθρωση στην 

στελέχωση των Ενόπλων Δυνάµεων µε έµφαση στην παρουσία τους σε αυτές τις διαδικτυακές 

πλατφόρµες µε έναν δηµιουργικό και αποτελεσµατικό τρόπο θα ήταν το καλύτερο φάρµακο για την 

θεραπεία της προβληµατικής τους παρουσίας. Με την πάροδο του χρόνου η συνεισφορά των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην κοινωνία θα γίνει ολοένα και πιο εµφανής και οι Ένοπλες 

Δυνάµεις θα πρέπει να αποκτήσουν κάποιο έρεισµα σε αυτόν τον ψηφιακό κόσµο. Τα 

συµπεράσµατα που εξάγονται ποικίλουν και συνοψίζονται στην συνεχεία.  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Συµπεράσµατα  

 Η σηµασία της πληροφορίας στην σύγχρονη εποχή είναι αδιαµφισβήτητη (Wilson 2006) και 

µαζί µε την παρουσία του Διαδικτύου έχει καταφέρει να εδραιωθεί στις προτεραιότητες των 

Ενόπλων Δυνάµεων (Cabinet Office 2011 & 2014, Department of Defense 2003 & 2012, Dale & 

Towell 2013). Το ίδιο ισχύει και για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τις δυνατότητες που 

προσφέρουν στους χρήστες τους (Duggan et al. 2015, Hampton et al. 2011, Gupta & Brooks 2013). 

Ο τρόπος διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις Ένοπλες Δυνάµεις για την 

προβολή των κοινωνικών τους δράσεων απαιτούσε λοιπόν ανάλυση.  

 Τα συµπεράσµατα που εξάγονται έχουν να κάνουν µε την ολοένα και αυξανόµενη σηµασία 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην σηµερινή εποχή. Με την ευρεία υιοθέτησή τους από την 

κοινωνία (Pew Research Center 2012) οι Ένοπλες Δυνάµεις αναγκάζονται να υιοθετήσουν αυτές τις 

νέες τεχνολογίες για να ενηµερώνουν τον κόσµο για τις κοινωνικές τους δράσεις (Joint Chiefs of 

Staff 2015). Βέβαια πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι κοινωνικές δράσεις των Ενόπλων Δυνάµεων 

γίνονται γιατί η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί βασική τους αρχή (Υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας 2015, Joint Chiefs of Staff 2014).  

 Μέσα από τα παραδείγµατα στα προηγούµενα κεφάλαια φαίνεται η σηµασία που έχουν 

προσδώσει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι Ένοπλες Δυνάµεις καθώς η παρουσία τους σε 

αυτά εντείνεται συνεχώς και προσπαθούν να εξοικειωθούν µε την χρήση τους (Montgomery 2015). 

Χώρες µε βαθιά ενσωµάτωση των κοινωνικών δικτύων στην καθηµερινότητά τους όπως οι ΗΠΑ 

έχουν αποδεχθεί σχεδόν καθολικά την αναγκαιότητα για µια επαρκή παρουσία των Ενόπλων 

Δυνάµεων σε αυτές τις συνδυαστικές πλατφόρµες (Pew Research Center 2012). Η διαφορά όµως 

εναπόκειται στο ότι χώρες µε επίσης εξαιρετικά υψηλά ποσοστά χρήσης των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία (Pew Research Center 2012) δεν παρουσιάζουν 

τον ίδιο βαθµό ενσωµάτωσής τους στις Ένοπλες Δυνάµεις τους. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι 

εφαρµογές διαλειτουργικών τεχνολογιών αναφέρονται στην Λευκή Βίβλο του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας (2015) αλλά δεν φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί όσο αφορά την παρουσία των Ένοπλων 

Δυνάµεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, παραµένοντας η χώρα µε την µικρότερη παρουσία 

στα κοινωνικά δίκτυα.   

M64



 Η ανάγκη για µια καινούρια τακτική εκπροσώπησης των Ενόπλων Δυνάµεων στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης είναι υπαρκτή (Tucker 2014) αν θέλουν να αποκτήσουν ένα σωστό και 

οργανωµένο τρόπο προβολής των κοινωνικών τους δράσεων. Οι διαδραστικές αυτές πλατφόρµες 

πολυµέσων προσδίδουν µια πρωτοφανή για τα ανθρωπινά δεδοµένα αµεσότητα ενηµέρωσης που 

πρέπει να αξιοποιηθεί. 

 Αβίαστα λοιπόν συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν 

αποκτήσει µια σηµαντική θέση στην σηµερινή κοινωνία και αυτό µας το δείχνει ο βαθµός 

υιοθέτησής τους (Pew Research Center 2012). Οι Ένοπλες Δυνάµεις µε το να τα χρησιµοποιούν για 

να προβάλλουν τις κοινωνικές τους δράσεις κερδίζουν τις καρδιές και τα µυαλά των ανθρώπων 

(Lawson 2013) προωθώντας το αίσθηµα της κοινωνικής προσφοράς σε ολόκληρη την κοινωνία. Ο 

τρόπος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε τον κοινωνικό ιστό έχει περάσει σε διαφορετικό 

επίπεδο και πρέπει οι Ένοπλες Δυνάµεις να αξιοποιήσουν στο µέγιστο το ό,τι έχουν να τους 

προσφέρουν οι νέες αυτές τεχνολογίες.  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