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Η λέξη «weblog» προέρχεται από το συνδυασμό δύο λέξεων: web που σημαίνει Διαδίκτυο
και «log» που σημαίνει καταχώρηση. Συνήθως χρησιμοποιείται η σύντμηση «blog». Blogging
ονομάζεται η διαδικασία δημιουργίας και φόρτωσης πληροφοριών σε ένα blog, ενώ ο
δημιουργός λέγεται blogger. Υπάρχουν, βέβαια, και οι ελληνικές αποδόσεις: ιστολόγιο
ονομάζεται το blog, ιστολόγος ο blogger, ανάρτηση λέγεται η δημοσίευση σε ένα ιστολόγιο,
ενώ ο ιδεατός χώρος όλων των ιστολογίων αναφέρεται συχνά ως «μπλογκόσφαιρα».

Τα ιστολόγια, όπως λέγονται στα Ελληνικά, είναι εικονικά ημερολόγια που αποθηκεύονται
στο Διαδίκτυο και μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα από οποιονδήποτε καθώς δεν
χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις για τη δημιουργία τους. Βρίσκονται σε ανοιχτούς
ιστοχώρους όπου τα άτομα μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, και μετά να δημιουργήσουν και
να δημοσιεύσουν τα ιστολόγιά τους καθώς και σχόλια στις καταχωρήσεις άλλων. Τα
ιστολόγια μπορεί να τα δει είτε το ευρύ κοινό είτε μόνο μια επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων,
που έχουν σε τέτοια περίπτωση πρόσβαση σε κάποιο συγκεκριμένο ιστολόγιο.

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πάνω από 70 εκατομμύρια ιστολόγια. Τον Απρίλιο του 2007,
ο ρυθμός δημιουργίας νέων ιστολογίων έφτανε τα 1,4 νέα ιστολόγια ανά δευτερόλεπτο! Τα
στοιχεία αυτά, που προέρχονται από τη μηχανή αναζήτησης blog Technorati, είναι
ενδεικτικά της ραγδαίας διάδοσης αυτών των ηλεκτρονικών ημερολογίων. Θέτουν όμως και
προβληματισμούς καθώς τα λεγόμενα splogs (ψεύτικα και spam blogs) που δημιουργούνται
καθημερινά, υπολογίζονταν τον Απρίλιο του 2007 σε 3,000 έως 7,000 ιστολόγια.

Βασικός προβληματισμός σε σχέση με τα ιστολόγια είναι ότι κυρίως οι νέοι δημοσιεύουν
φωτογραφίες τους, προσωπικά τους στοιχεία, φωτογραφίες και στοιχεία των φίλων τους
καθώς και λεπτομέρειες γύρω από την καθημερινή τους ζωή που μπορεί να διαβαστούν από
οποιονδήποτε στο Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι πολύ εύκολα κακόβουλοι άνθρωποι μπορούν
απλά και χωρίς κόπο να μάθουν λεπτομέρειες για ένα νέο ή μια νέα, για τις συνήθειές του,
τα χόμπυ του, τις αγαπημένες ασχολίες του κ.λ.π., έτσι ώστε να μπορούν να τον
προσεγγίσουν πολύ εύκολα.

Είναι λοιπόν πολύ βασικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες προσωπικές μας
πληροφορίες που δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύουμε στο Διαδίκτυο. Επίσης, είναι πολύ
βασικό να κατανοήσουμε ότι από την στιγμή που μια πληροφορία εισάγεται σε κάποια
ιστοσελίδα παύει να είναι προσωπική και γίνεται δημόσια. Πολύ εύκολα οι φωτογραφίες
μας μπορούν να αποθηκευθούν σε οποιοδήποτε υπολογιστή και να χρησιμοποιηθούν σε
κάποια άλλη ιστοσελίδα, χωρίς να το γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, μια νεαρή κοπέλα που
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είχε δημοσιεύσει στο προσωπικό της ιστολόγιο μια φωτογραφία της, βρέθηκε ξαφνικά να
ποζάρει σε ναζιστικό ιστοτόπο. Ποιος θα το φανταζόταν; Και όμως είναι πολύ απλό.

Μερικές απλές συμβουλές:
- Xρησιμοποιήστε κάποιο ψευδώνυμο για να προστατεύσετε την ταυτότητά σας. Να
θυμάστε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή. Αν σκοπεύετε
να δημοσιεύσετε πληροφορίες και εικόνες για τρίτους, πρέπει πρώτα να πάρετε την άδειά
τους.
- Ένας ακόμη κίνδυνος είναι η καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν πρέπει
να χρησιμοποιείτε υλικό (π.χ. κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο) ή διακοσμητικό μοτίβο από
ιστολόγια άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Ποτέ μη δημοσιεύετε προσβλητικό (π.χ. ρατσιστικό) ή παράνομο (τζόγος,
πορνογραφία κ.α.) υλικό.
- Ακολουθήστε τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Μην
προκαλείτε ανταγωνισμούς ανάμεσα σε bloggers και μην δημοσιεύετε υλικό που μπορεί να
είναι προσβλητικό προς κάποια άτομα.
- Τέλος, να θυμάστε ότι ο,τιδήποτε διαβάζετε σε κάποιο ιστολόγιο έχει γραφτεί από
κάποιο άγνωστο σε εσάς άτομο. Επομένως, προτού πιστέψετε τις πληροφορίες που
βρήκατε εκεί, φροντίστε να τις διασταυρώσετε.
Πηγή: Ελληνική Εκστρατία Επαγρύπνησης και Ενημέρωσης για ασφαλές διαδίκτυο
ρο για δημοσίευση στον τύπο
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