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Περίληψη

Στην πιο δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, έχει δημιουργηθεί  
μια ειδική ιστοσελίδα, όπου οι χρήστες ενημερώνονται και προσθέτουν σχόλια με στόχο  
την  κριτική  και  τη  διαβούλευση  σε  οποιεσδήποτε  τροποποιήσεις  στις  πολιτικές  
ιδιωτικότητας του ιστότοπου. Η εταιρεία δηλώνει ότι πρόκειται για μια δημοκρατική  
διαδικασία,  στηριγμένη  στο  μοντέλο  του  Δημαρχιακού  Συμβουλίου. Από 
κοινωνιολογική  σκοπιά  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  απορρέει  από  την  κουλτούρα  των  
πρώτων  κοινοτήτων  χρηστών  που  προέτασσαν  τις αξίες  της  ελευθερίας  και  της  
συνεργασίας,   του  μοιράσματος  των  πληροφοριών  και  της  αυτοδιαχείρισης  των  
κοινών. Από νομική σκοπιά αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση   για την πραγμάτωση  
επικοινωνιακών  αξιών  αντί   της  κρατικής  ρύθμισης,  της  συρρύθμισης και  της  
αυτορρύθμισης.  Ενώ ταυτόχρονα προκαλεί  σκέψεις  αναφορικά με τον τρόπο που η  
ρυθμιστική πολιτική για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα  
δικαιώματα  και  συμφέροντα  του  χρήστη  αλλά  και  πώς  μπορεί  ο  χρήστης  να  
συνδιαμορφώνει  τις  πολιτικές  στις  σύγχρονες  επικοινωνιακές  πλατφόρμες  που  
συμμετέχει. Από  το  Δεκέμβριο  του  2012  η  δυνατότητα  ψηφοφορίας  επί  των  
προτεινόμενων  αλλαγών  αφαιρέθηκε  από  τους  χρήστες  και  η  συμμετοχή  τους  
περιορίζεται  πλέον  στο  σχολιασμό.   Πρόκειται  για  επιτυχία  ή  αποτυχία  αυτού  του  
πειράματος διακυβέρνησης; Σε κάθε περίπτωση το πείραμα υπενθυμίζει την επίκαιρη  
συζήτηση για τη σχέση διαδικτύου και δημοκρατίας.

Κείμενο.

Εισαγωγή.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της δημοφιλούς ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, 
Facebook, εκφράζονταν  έντονες  επιφυλάξεις  για  τις  πολιτικές  προστασίας  της 
ιδιωτικότητας των χρηστών και γενικότερα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Οι 
αρχές  προστασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  σε  διάφορες  χώρες 
επισήμαιναν κινδύνους παραβίασης δικαιωμάτων χρηστών, δημοσιογραφικά άρθρα 
και ακτιβιστές έθεταν ζητήματα αναξιοπιστίας της ιστοσελίδας και πολλοί χρήστες 
διέγραφαν τα προσωπικά τους προφίλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 
Το  2009 πριν  από  μια  σημαντική  τροποποίηση των πολιτικών  αυτών,  η  εταιρεία 
προκειμένου  να  προλάβει  αυτές  τις  αντιδράσεις  αρχικά  έθεσε  σε  δημόσια 
διαβούλευση τις Αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία της.  Στη συνέχεια στηρίχθηκε 
σε αυτές τις Αρχές προκειμένου να συντάξει τα νέα κείμενά την Πολιτική Χρήσης 
των Δεδομένων και τη «Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων»»1. 
Επίσης άμεσα δημιούργησε μια ειδική ιστοσελίδα όπως μπορείτε να δείτε πρόκειται 

1 Facebook Statement of Rights and responsibilities. Date of last revision 8 June 2012.
Διαθέσιμο σε http  ://  www  .  facebook  .  com  /  legal  /  terms   (ημερ. τελ. πρόσβασης 20/6/2012).

http://www.facebook.com/legal/terms


για το  Facebook Site Governance, με στόχο να ενημερώνει τους χρήστες δίνοντας 
τους παράλληλα τους τη δυνατότητα τόσο να σχολιάζουν επικείμενες τροποποιήσεις 
αλλά και να προτείνουν οι ίδιοι αλλαγές που να διασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία 
των δικαιωμάτων τους.
Με  μια  πρώτη  ματιά  αυτή  η  πρωτοβουλία  μπορεί  και  έχει  ερμηνευτεί  ως  μια 
απάντηση  της  εταιρείας  στις  ποικίλες  αντιδράσεις  που  έθεταν  σε  κίνδυνο  τη 
δημοφιλία και κατά συνέπεια την εδραίωσή της στη διαδικτυακή αγορά. 

1. Οι αρχές.

Ταυτόχρονα πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εγχείρημα. Μετά από δημόσια 
διαβούλευση διατυπώθηκαν δέκα απλές και κατανοητές Αρχές που συμφωνούν  με το 
κυρίαρχο  αξιακό  σύστημα  του  διαδικτύου.  Υπενθυμίζω  ότι  βασικές  αρχές  του 
διαδικτύου  που  διαμορφώθηκαν  τόσο  από  την  επιστημονική  κοινότητα  που  το 
δημιούργησε αλλά και από τις  πρώτες κοινότητες  χρηστών του  είναι η ελευθερία 
και  η  συνεργασία,  η  κουλτούρα  του  μοιράσματος  των  πληροφοριών  και  τέλος  η 
αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα2. 
Για  αυτό  άλλωστε  η  πρωτοβουλία  της  εταιρείας  χαιρετίστηκε  από  όλους  τους 
επικριτές και αμφισβητίες της. 

Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα το κείμενο Αρχών που κατ’ ουσίαν αποτελεί μια μορφή 
καταστατικού χάρτη στο οποίο αναγνωρίζονται δικαιώματα στους χρήστες.
Ειδικότερα  αναγνωρίζεται μεταξύ άλλων τα εξής δικαιώματα: 
α)  η  ελευθερία  να  μοιράζονται  περιεχόμενο  και  να  συνδέονται  και  η  ελευθερία 
πρόσβασης στο περιεχόμενο που προσθέτουν οι άλλοι. 
Το διαδίκτυο και ιδιαίτερα το Web 2.0.  θεωρείται ότι συμβάλει καθοριστικά στο να 
μπορεί ο καθένας να εκφραστεί έχοντας ως αποδέκτη ένα μικρό ή μεγάλο κοινό.  
Όμως στο κείμενο αυτό της σημαντικότερης ιστοσελίδας προσθήκης περιεχομένου 
δεν  αναγνωρίζεται  μόνο  η  ελευθερία  της  ατομικής  έκφρασης  αλλά  κυρίως  στο 
μοίρασμα  των  πληροφοριών  και  της  σύνδεσης  με  τους  άλλους.  Αναδεικνύονται 
πτυχές της ελευθερίας της έκφρασης που σχετίζονται με την επικοινωνία,  με την 
ανταλλαγή πληροφοριών, με τη διάδραση με τους άλλους χρήστες και με την ίδια τη 
δομή  της  ιστοσελίδας.  Αναδεικνύεται  και  η  αξία  της  συνδιαμόρφωσης  του 
περιεχομένου αλλά και της συλλογικής έκφρασης για τα κοινά και της πρόσβασης σε 
διαδικτυακό περιεχόμενο. 
Το γεγονός  έχει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον αν  αναλογιστεί  κανείς  ότι  στο  αμερικανικό 
φιλελεύθερο νομικό σύστημα από το οποίο διέπονται οι περισσότερες διαδικτυακές 
εταιρείες η ελευθερία της έκφρασης όπως κατοχυρώνεται στην Πρώτη Τροποποίηση 
νοείται στενά ως το δικαίωμα του πληροφορείν χωρίς κρατική επέμβαση και όχι ως 
το δικαιώμα του πληροφορείσθαι του δικαιώματος δηλ. να λαμβάνει ιδέες, απόψεις, 
περιεχόμενο. Αν και πλέον πληθαίνουν οι θεωρητικές προσεγγίσης που διαφωνούν με 
αυτή την κρατούσα ερμηνεία.
Επιπλέον τονίζεται η σημασία της σύνδεσης. Ενώ μέχρι πρότινος στα νομοθετήματα 
για  το  διαδίκτυο  προβαλλόταν  μια  πρόσληψη  του  διαδικτύου  ως  μια  μηχανή 
καινοτομίας  και  η  ελευθερία  της  έκφρασης  συνδεόταν  μια  οικονομικοκεντρική 
προσέγγιση. Υποστηριζόταν δηλ. η ελευθερία της έκφρασης στο διαδικτύο θα πρέπει 
να  έχει  όσο  το  δυνατόν  λιγότερους  περιορισμούς  γιατί  με  αυτό  το  τρόπο 

2 Αναλυτικά για την κοινοτική πηγή της κουλτούρας του διαδικτύου, βλ.  Castells Μ., Γαλαξίας του 
Διαδικτύου, σελ. 148 επ.Επίσης τη σχέση του διαδικτύου με τη κουλτούρα της χίπικης κοινότητας στο 
San Francisco βλ. Dominique Cardon, La démocratie Internet. Promesses et limites. 

http://lectures.revues.org/2855


εξασφαλίζεται  η  διαρκής  καινοτομία,  που  με  τη  σειρά  της  συμβάλλει  στην 
οικονομική  ανάπτυξη  και  τη  γενικότερη  κοινωνική  ωφέλεια.  Πλέον  καθίσταται 
ολοένα και πιο πρόδηλο ότι το διαδίκτυο είναι μια υποδομή δικτύωσης και ότι στην 
εξέλιξή του έχει συμβάλλει καθοριστικά η συμβολή και η διασύνδεση μεταξύ των 
χρηστών.  Ακόμα  και  από  οικονομική  σκοπιά  αν  το  δει  κανείς  η  δικτύωση  των 
χρηστών είναι αυτή που φέρνει σήμερα τα κέρδη στις διαδικτυακές επιχειρήσεις όπως 
επίσης τη σημαντική πολιτική και κοινωνική ωφέλεια. 
β)  δικαίωμα  ελέγχου  επί  των  πληροφοριών  που  προσθέτουν  οι  χρήστες  (όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται «οι πληροφορίες τους ανήκουν»), 
Πρόκειται  για  αναγνώριση  ενός  δικαιώματος   πληροφοριακού  αυτοκαθορισμού  ή 
πληροφοριακής ιδιωτικότητας.  Η θεωρητική βέβαια συζήτηση για τον ορισμό του 
δικαιώματος στενά ως έλεγχο  των προσωπικών πληροφοριών, η οποία συνδέεται με 
μια ιδιοκτησιακή δηλ αντίληψη της σχέσης του υποκειμένου με τις προσωπικές του 
πληροφορίες έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες τις οποίες συμμερίζομαι αλλά επειδή 
πρόκειται  για  μια  ιδιαίτερα  σύνθετη  και  λίγο  πολύ  γνωστή  στους  περισσότερους 
παρεβρισκόμενους  συζήτηση  θα  αποφύγω  την  περαιτέρω  ανάλυση  λόγω 
περιορισμένου χρόνου. 
Θα σημειώσω μόνο ότι η έμφαση σε αυτή την ιδιοκτησιακή προσέγγιση αποτελεί 
περισσότερο  για  μια  προσπάθεια  καθησύχασης  των  χρηστών  από  τις  φήμες  που 
αναπαράγονται  στο  διαδίκτυο  ότι  το  Facebook  “κλέβει”  και  “μοσχοπουλάει»  τα 
προσωπικά τους δεδομένα παρά αντανακλά όποια θεωρητική αντίληψη. 
γ) η ισότητα μεταξύ των χρηστών χωρίς να εξαρτάται από την όποια συμβολή τους 
στην ιστοσελίδα. 
Τα  δυο  αυτά  δικαιώματα  δηλ.  η  ισότητα  μεταξύ  των  χρηστών  και  η  ισότιμη 
πρόσβαση  a  priori  στο  διαδίκτυο  αποτελούν  τα  θεμελιώδη  δικαιώματα  που  έχει 
εξασφαλίσει  η  ίδια  δομή  του  διαδικτύου  στους  χρήστες  του.  Σε  αυτά  τα  δυο 
βασίζονται   όσοι  υποστηρίζουν  ότι  η  επικοινωνία  μέσω  διαδικτύου  μπορεί-  υπό 
προϋποθέσεις  πάντα-  να  διαδραματίσει  ένα  σημαντικό  ρόλο  για  τη  σύγχρονη 
δημοκρατία. 
ε)  Η  ελευθερία  των  χρηστών  να  διαμορφώνουν  σχέσεις  εμπιστοσύνης  και  καλής 
φήμης  μέσω  της  προβολής  της  ταυτότητας  και  της  δημιουργίας  επαφών.  Για 
επισημαίνεται  ότι  η  διαγραφή  περιεχομένου  ή  ο  αποκλεισμός  κάποιου  από  το 
Facebook θα  είναι  εφικτή  μόνο  εφόσον  διαπιστωθεί  η  παραβίαση  της  Δήλωσης 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων3.  Αναγνωρίζεται όπως αναφέρεται ρητά η κοινωνική 
αξία της συμμετοχής. 
Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς  να κάνει λόγο για ένα δικαίωμα του 
προσώπου να συμμετέχει ισότιμα στα πεδία και τις σχέσεις που διαμορφώνονται στη 
νέα μορφή δημοσιότητας. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα δικαίωμα συμμετοχής σε 
αυτά  τα  δίκτυα  επικοινωνίας  ενώ ταυτόχρονα  οι  περιορισμοί  πρόσβασης  που  θα 
επιβάλλονται θα είναι συνταγματικά ανεκτοί στο βαθμό που είναι αναγκαίοι για την 
προστασία άλλων δικαιωμάτων.
Πρόκειται όμως για ένα δικαίωμα που αποτελεί πρόκληση η αναγνώρισή του από 
πολλές έννομες τάξεις.
Οπότε ποιες είναι οι νομικές αξιώσεις που μπορούν να προβάλλουν οι χρήστες με 
βάση τα παραπάνω δικαιώματα;  Πως για παράδειγμα μπορούν να προστατευθούν 
όταν διαπιστώνουν αδικαιολόγητο αποκλεισμό τους από την πλατφόρμα επικοινωνίας 
ή  διαγραφή του περιεχομένου που προσθέτουν; Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια 
ανέκυψαν τέτοια φαινόμενα όπως ο αποκλεισμός χρηστών με σημαντική πολιτική 

3 Για το κείμενο των Αρχών του  Facebook  βλ.  http://www.facebook.com/principles.php (ημερ. τελ. 
πρόσβασης 14/3/2011).



δράση κατά τη διάρκεια έντονων πολιτικών περιόδων στη χώρα που δρούσαν. 
Ποιος  ελέγχει  την  εταιρεία  Facebook  όταν  προχωρά  σε  περιορισμούς  προσθήκης 
περιεχομένου  και  πρόσβασης  των  χρηστων  στην  επικοινωνιακή  πλατφόρμα; 
Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο παρέχεται ευρεία διακριτική ευχέρεια στις εταιρείες 
όπως η Facebook να προχωρούν σε αυτές τις κρίσεις.  
Ακόμα ποιος και πως μπορεί να ελέγξει εταιρείες  όπως η  Facebook ώστε  να μην 
παραβιάζουν δικαιώματα όταν μάλιστα οι ίδιες μέσω αυτορρυθμιστικών πρακτικών 
αυτοδεσμεύονται να προστατεύουν. 

2.2.  Η συμμετοχική προσέγγιση ρύθμισης και διακυβέρνησης του διαδικτύου.

Τα ερωτήματα αυτά συνδέονται  με  την  κρίσιμη συζήτηση για τη ρύθμιση και  τη 
διακυβέρνηση του διαδικτύου. Η τεράστια και διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική και 
πολιτική  σημασία  της  επικοινωνίας  μέσω  διαδικτύου  έχει  προκαλέσει  βάσιμους 
φόβους για την πολιτική των παρόχων διαδικτυακού περιεχομένου όπως το Youtube 
και  Facebook  αλλά  και  των  παρόχων  υπηρεσιών  διαδικτύου  όπως  εταιρειών 
γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο αναφορικά με τους περιορισμούς που μπορούν – 
αφανώς πολλές φορές και ανεξέλεγκτα – να επιβάλλουν στους χρήστες ως προς την 
πρόσβαση σε εφαρμογές, υπηρεσίες και περιεχόμενο. 
Επειδή για την συγκεκριμένη προβληματική έχει γίνει  ήδη λόγος σε προηγούμενη 
ομιλία της διημερίδας δεν θα μακρηγορήσω. Θα σημειώσω μόνο ότι εκτός από τη 
γνωστή  φιλελεύθερη  προσέγγιση  για  τη  διακυβέρνηση  του  διαδικτύου  και  την 
προσέγγιση  της  δικτυακής  ουδετερότητας  που  υιοθετείται  μεταξύ  άλλων  από  το 
σχετικό  Ψήφισμα  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  από  την  Ομοσπονδιακή 
Επιτροπή  Επικοινωνιών (FCC), αρθρώνεται μια τρίτη συμμετοχική προσέγγιση. Σε 
αυτή  τίθεται  ως  κεντρικό  διακύβευμα αν  και  σε  ποιο  βαθμό τα  συμφέροντα  των 
απλών χρηστών εκπροσωπούνται επαρκώς στο νόμο και στο γενικότερο σχεδιασμό 
της ρυθμιστικής πολιτικής4. Ως βασικές αρχές τίθενται η διαφάνεια και η δημόσια 
συμμετοχή  στη δημιουργία πολιτικών. Επίσης προτείνεται να προβλεφθούν χρήσεις, 
εφαρμογές και δομή δικτύου που να συμβάλλουν στην συμμετοχή του πολίτη, στην 
ενδυνάμωσή του και την ισοδυναμία του με τις εταιρείες5.

3. Τα εγγενή προβλήματα του μοντέλου συμμετοχικής διακυβέρνησης του Facebook. 

Εντός αυτής της προσέγγισης είναι και η τελευταία Αρχή του «Καταστατικού αυτού 
Χάρτη»  του  Facebook.  Σύμφωνα  με  αυτή:  το  Facebook  θα  πρέπει  να  καθιστά 
δημόσια  διαθέσιμες  πληροφορίες  για  το  σκοπό,  το  σχέδια,  τις  πολιτικές  και  τις 
διαδικασίες του. Το Facebook θα έχει μια Δημοκρατική διαδικασία ενημέρωσης και 
σχολιασμού  αντίστοιχη  με  ενός  Δημαρχιακού  Συμβουλίου  και  ένα  σύστημα 
ψηφοφορίας για να ενθαρρύνει την κριτική και το διάλογο σε τροποποιήσεις αυτών 
των Αρχών ή των Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων.
Όμως  οι  προσδοκίες  που  δημιούργησε  αυτή  η  αυτοδέσμευση  της  εταιρείας  δεν 
επιβεβαιώθηκαν.
Στη Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων η εταιρεία ούτε δεσμεύεται σε μεγάλο 
βαθμό για διαφάνεια ούτε λαμβάνει επαρκή μέτρα που να προωθούν την ισοδυναμία 
και την ενδυνάμωση του χρήστη.
Α)  Για  παράδειγμα  προβλέπονται  κυρίως  υποχρεώσεις  όσους  δηλαδή 
συνδιαμορφώνουν την πλατφόρμα επικοινωνίας (τους χρήστες,  στους δημιουργούς 

4 O. Sylvain,ο.π. σελ. 263. 
5 O. Sylvain, ο.π. σελ. 272.



εφαρμογών και στους διαφημιστές).  Αλλά η ίδια η εταιρεία δεν δεσμεύεται επαρκώς 
απεναντί τους να σεβαστεί τις κοινά διαμορφούμενες αρχές και διατηρεί το δικαίωμα 
να τις μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή. 
Β)  Ταυτόχρονα  τα  περιθώρια  συμμετοχής  και  συνδιαμόρφωσης  πολιτικών  είναι 
εξαιρετικά περιορισμένα. 
-Οι χρήστες ενημερώνονται για επικείμενες αλλαγές στα κείμενα αυτά μόνο εφόσον 
έχουν δηλώσει ότι το επιθυμούν.
-Προβλέπεται  ένα  εξαιρετικά  σύντομο  χρονικό  διάστημα  διαβούλευσης  για  τις 
προτεινόμενες αλλαγές.
(3  μέρες  αν  πρόκειται  για  αλλαγές  που  αφορούν  πληρωμές,  όσους  αναπτύσσουν 
εφαρμογές, τους διαχειριστές εφαρμογών και τους διαφημιστές. Ενώ 7 μέρες για τις 
υπόλοιπες αλλαγές).  
- Η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης των πολιτικών μέσω της ψήφου των χρηστών είναι 
εξαιρετικά δυσχερής.  Πιο συγκεκριμένα για να γίνει ψηφοφορία επί μιας αλλαγής και 
των εναλλακτικών που προτείνουν οι χρήστες απαιτούνται 7. 000 σχόλια. Μόνο αν 
πάνω  από  το  30  %  των  ενεργών  χρηστών  ψηφίσουν  μια  πρόταση,  η  εταιρεία 
δεσμεύεται να την υιοθετήσει. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αυτή την περίοδο οι ενεργοί 
χρήστες είναι ένα δις, απαιτείται να την ψηφίσουν 300 εκ. χρήστες6. Η διαχείριση των 
σχολίων  και  της  καταμέτρησης  των  ψήφων  αποτελεί  επίσης  μια  διαδικασία  που 
ελέγχεται  αποκλειστικά  από  την  εταιρεία  και  κατά  συνέπεια  τίθενται  ζητήματα 
αδιαφάνειας.
Ουσιαστικά φαίνεται η εταιρεία να μετέτρεψε τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση 
των  κοινών  μετά  από  συναίνεση  που  αποτελεί  μια  από  τις  βασικές  αξίες  των 
εφευρετών και των πρώτων κοινοτήτων χρηστών του διαδικτύου στο να αποφασίζει η 
εταιρεία βασίζομενη σε μια εικαζόμενη σιωπηρή κοινή συναίνεση. 
Για αυτό κάποιοι έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι τελικά δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από μια μέθοδος αποσιώπησης των αντιρρήσεων των πιο ευαισθητοποιημένων για 
αυτά τα θέματα χρηστών με την αιτιολογία ότι  αποτελούν μια μικρή μειοψηφία7. 
Χαρακτηρίστηκε δηκτικά ως «θέατρο» δημοκρατίας8.

3. Tρία χρόνια μετά. Η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου.

Το Δεκέμβριο του 2012 η εταιρεία παραδέχτηκε ότι η διαδικασία ψηφοφορίας είναι 
προβληματική καθώς το 30% των ενεργών χρηστών είχε προβλεφθεί σε μια περίοδο 
που  ο συνολικός αριθμός χρηστών ήταν αισθητά μικρότερος. 
Σημειώθηκε   επίσης  ότι  καθώς  απαιτούνταν  7.000  σχόλια  προκειμένου  όλοι  οι 
χρήστες να ψηφίσουν επ’ αυτών υπήρχε μια μεγάλη επανάληψη των σχολίων αυτών. 
Η  ποσότητα,  όπως  ανέφερε  χαρακτηριστικά  ο  Υπεύθυνος  της  εταιρείας,  είχε 
αντικαταστήσει την ποιότητα.
Για αυτό πρότεινε η δυνατότητα ψηφοφορίας των χρηστών να αντικατασταθεί από 
άλλους τρόπους πιο καινοτόμους τρόπους που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή. 
Μεταξύ αυτών:
Α) η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον Chief Privacy Officer for Policy, που 
θα απαντά συχνά σε ερωτήματα που θα του θέτουν οι χρήστες  on our Facebook and 
Privacy Page.  

6 14. Amentments.  Facebook Statement of Rights and Responsibilities. 
7 Για τη σχετική κριτική βλ. Joseph Bonneau et al.,  Democracy Theatre: Comments on Facebook's 
Proposed  Governance  Scheme  (Mar.  29,  2009),  http://www.cl.cam.ac.uk/~jcb82/doc/BPACA09-
unpublished-facebook_comments.pdf  (ημερ. Τελ. Πρόσβασης 5/6/2012).
8 J. Βonneau et all ο.π.



Β)  Facebook  Live  Ζωντανές  εκπομπές  με  εκπροσώπους της  εταιρείας  που  θα 
απαντούν σε ερωτήσεις. 
Γ)Η ενημέρωση μέσω από ειδική ιστοσελίδα  Privacy  για τα ζητήματα προστασίας 
ιδιωτικότητας των χρηστών. 
Δ) Αποστολή μαζικών  email  που να ενημερώνονται προσωπικά οι  χρήστες για τις 
αλλαγές.
Το Δεκέμβριο του 2012 προτάθηκε η αφαίρεση της δυνατότητας ψηφοφορίας. 
Μάλιστα  το  Facebook  έστειλε  ένα  μαζικό  email  στους  1  δις  χρήστες  τους 
ενημερώνοντάς τους για τη ψηφοφορία αλλά όχι για το διακύβευμα. 
Αν και μισό εκ. χρήστες ψήφισαν κατά αυτής της αλλαγής, ο αριθμός όπως ήταν και 
αναμενόμενο δεν επαρκούσε για να λάβει υπόψη της η εταιρεία τη γνώμη τους.  
Σύμφωνα  με  το  νέο  κείμενο,  οι  χρήστες  μπορούν  μόνο  να  σχολιάζουν  τις 
προτεινόμενες αλλαγές. 

Απολογισμός του εγχειρήματος.

Τι  σημαίνει  αρχικά αυτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις  δυνατότητες της 
συμμετοχικής  διακυβέρνησης  του  διαδικτύου:  ότι  οι  χρήστες  εύκολα μπορούν  να 
παραμεριστούν με το πρόσχημα ότι οι  ίδιοι δεν επιδιώκουν τη συμμετοχή ή είναι 
ανώριμοι ή ανίκανοι να τη διαχειριστούν;
Το γεγονός ότι οι χρήστες δεν ψήφισαν ούτε για να διατηρήσουν το δικαιωμά τους να 
ψηφίσουν αποτελεί μια τρανταχτή απόδειξη της αδιαφορίας τους;
Ή  είναι  αποτέλεσμα  έλλειψης  επαρκούς  ενημέρωσης  και  ενός  αισθήματος 
αποκλεισμού από μια  συζήτηση για εξειδικευμένα ζητήματα. Αυτά όμως δεν είναι 
τα  προβλήματα  που  απαντώνται  σε  κάθε  σύγχρονη  δημοκρατία;  Δεν  χάνουν  οι 
πολίτες τόσο εύκολα το δικαίωμα ψήφου τους.
Θα πρέπει  στο  σημείο  αυτό να  σημειωθεί  ότι  υπήρχε  και  ένα  ενεργό  μέρος  των 
χρηστών οι οποίοι συχνά επαναλάμβαναν στα σχόλια τους τις απόψεις ακτιβιστών για 
την  ιδιωτικότητα  δείχνοντας  τους  εμπιστοσύνη  και  ουσιαστικά αναζητώντας  έναν 
αντιπρόσωπο. 
Επειδή  ακριβώς  μέσω  αυτής  της  διαδικασίας  οι  χρήστες  έθεταν  αξιώσεις  για 
βελτιώσεις στις πολιτικές του ιστοτόπου, η εταιρεία μείωσε τη σημασία αυτών των 
σχολίων  ώστε  να  μην  δημιουργούνται  συλλογικές  διαμαρτυρίες  χρηστών    με 
συγκεκριμένες αντιπροτάσεις. 
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η εταιρεία αρχικά αυτοδεσμεύτηκε σε μια 
συμμετοχικού τύπου διακυβέρνηση και ρητά για μια δυνατότητα ψηφοφορίας των 
χρηστών, τελικά έδωσε πολύ μικρές δυνατότητες συμμετοχής και γρήγορα αφαίρεσε 
το  δικαίωμα  ψηφοφορίας.  Η  απουσία  συγκεκριμένων  νομικών  ρυθμίσεων  που 
ακριβώς να αναδεικνύουν τη σημασία της συμμετοχής των χρηστών δυσχεραίνει και 
όποιες  δυνατότητες  συρρύθμισης.  Παρά  το  γεγονός  ότι  οι  Αρχές  Προστασίας 
εξέφρασαν επιφυλάξεις για αυτή την αλλαγή ήταν εκτός της αρμοδιότητάς τους όποια 
επέμβαση.   Αντίθετα  σε  ζητήματα  προστασίας  της  ιδιωτικότητας  πράγματι 
επεμβαίνουν και ενίοτε συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές της ιστοσελίδας. 
Η  εταιρεία  προχώρησε  στην  αντικατάσταση  λοιπόν  της  συνομιλίας  με 
συλλογικότητες με την προσπάθεια δημιουργίας μιας προσωπικής σχέσης του χρήστη 
με την εταιρεία. Οι εναλλακτικές προτάσεις ενδυνάμωσης του χρήστη που πρότεινε 
παραπέμπουν περισσότερο στη γνωστή  σχέση μεταξύ εταιρείας και καταναλωτή των 
υπηρεσιών της παρά σε δυο ισότιμους συνδιαμορφωτές μιας ιστοσελίδας προσθήκης 
περιεχομένου.  Ενδεικτικό  αυτού  του  «καινοτόμου  τρόπου  επικοινωνίας»  με  το 
χρήστη  είναι  η  έρευνα  με  ερωτηματολόγιο  του  Μαίου  του  2013.  Θύμιζε 



ερωτηματολόγιο  ικανοποίησης  πελατών.  Μήπως  τελικά  η  ισχνή  δυνατότητα 
δημοκρατικής διακυβέρνησης μετατράπηκε σε κουτί παραπόνων; 

Αντί επιλόγου.

Ολοκληρώνοντας αυτή τη μικρή εισήγηση που θέτει περισσότερο ερωτήματα παρά 
απαντήσεις, θα σημειώσω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο. 
Το  πείραμα  της  -δημοκρατικής  αρχικά  -πλέον  συμμετοχικής  διακυβέρνησης  του 
Facebook  φαίνεται  να  δείχνει  ότι  η  μαζικοποίηση  της  χρήσης  της  ιστοσελίδας 
μειώνει την αίσθηση της κοινότητας και οι χρήστες έχουν περισσότερο συνείδηση 
καταναλωτή υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως αυτή η ίδια η μαζικοποίηση κατέστησε το 
Facebook  ένα  τεράστιο  εργαστήρι  ιδεών,  έκφρασης  απόψεων  και  δικτύωσης 
κοινωνικών  και  πολιτικών  ομάδων  και  τελικά  εκδημοκράτισε  τη  διαδικτυακή 
πρόσβαση  και  έκφραση  για  τα  κοινά.  Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  εξαιρετικά 
σημαντικής διαδικασίας είναι ακόμα στο στάδιο των ζυμώσεων. Ακριβώς λόγω αυτής 
της σημασίας διαφορετικά συμφέροντα συγκρούονται πλέον για τη ρύθμιση και τη 
διακυβέρνηση του διαδικτύου. 
Εν  κατακλείδι  το  πείραμα  συμμετοχικής  διακυβέρνησης  στο  Facebook  θέτει 
σημαντικά ζητήματα προς συζήτηση όπως το ζήτημα της πρόσληψης του διαδικτύου, 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όσων διαδρούν σε αυτό, του κατάλληλου τρόπου 
ρύθμισης  και  διακυβέρνησής  του  αλλά  και  της  σύνθετης  σχέσης  του  με  τη 
δημοκρατία.
Κυρίως μας θυμίζει  ότι  και στο διαδίκτυο η συμμετοχή  στα κοινά έχει αξία και 
ταυτόχρονα η διαχείριση των κοινών χωρίς τη συμμετοχή μας έχει συνέπειες -όχι 
πάντα  άμεσες  και  ορατές-  αλλά  εντέλει  όπως  διαπιστώνουμε  -ενίοτε  με  κάποια 
καθυστέρηση- κρίσιμες για τη ζωή μας.
 
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. 


