
Λόρδος Richard Allan - Διευθυντή Δημόσιας Πολιτικής του Facebook Ευρώπης 

Ο Όμιλος Vodafone θέτει μερικές ερωτήσεις στο λόρδο Richard Allan, Διευθυντή Δημόσιας Πολιτικής 
του Facebook Ευρώπης 

 Ο λόρδος Allan ηγείται του τομέα δημόσιας πολιτικής του Facebook στην Ευρώπη. Προηγουμένως ήταν 
μέλος του αγγλικού κοινοβουλίου, με ειδίκευση στα ζητήματα τεχνολογίας.  

 

 
Ερ. Ποια είναι τα κύρια οφέλη του Facebook για τους νέους; 

Απ. Το Facebook δίνει στους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων, γρήγορους και με 
νόημα τρόπους, για να επικοινωνούν με τους ανθρώπους που μετρούν περισσότερο γι’ αυτούς. Είτε οι 
έφηβοι θέλουν να έχουν επαφή με ένα μικρό κύκλο φίλων και συγγενών, είτε θέλουν να μπορούν να 
αποχτήσουν γνωστούς σε όλο τον κόσμο, το Facebook τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Και, 
φυσικά, αυτό κάνει επίσης το Facebook να ’ναι πολύ διασκεδαστικό. 

 
Ερ. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με 
τους νεότερους χρήστες; 

Απ. Νομίζω πως το Facebook μοιράζεται εξίσου με όλα τα κοινωνικά δίκτυα την ευθύνη να προαγάγει ένα 
ασφαλές περιβάλλον για τους πάντες και ιδιαίτερα για τους πολλούς εφήβους που χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες μας. Στο Facebook σκεφτόμαστε καθημερινά το πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των 
εφήβων. Φτιάξαμε ένα νέο Κέντρο Ασφαλείας με ειδικούς τρόπους παροχής βοηθείας προς τους εφήβους, 
συγκαλέσαμε μια Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφαλείας για να συσκεφθεί μαζί μας σχετικά με τις 
πρακτικές, στο διαδίκτυο, που θα είναι οι βέλτιστες για τους ανηλίκους, και συνεργαζόμαστε με 
οργανισμούς σαν το MTV και το BBC, ώστε o παγκόσμιος ιστός να γίνει ασφαλέστερος. Προτιμούμε πάντα 
να το παρακάνουμε ώστε να βοηθήσουμε να προστατευθούν οι άνθρωποι, παρά να μην κάνουμε αρκετά. 

 
Ερ. Γιατί έχει το Facebook ένα ελάχιστο όριο ηλικίας και τι μηχανισμούς διαθέτετε ώστε να εντοπίζετε 
νεότερους χρήστες που δηλώνουν ψευδή ηλικία όταν εγγράφονται; 

Απ. Δεν επιτρέπουμε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 να χρησιμοποιήσουν το Facebook, καθώς η υπηρεσία 
μας στοχεύει μόνο σε ενηλίκους και εφήβους. Έχουμε συστήματα που απαγορεύουν σε όσους δηλώνουν 
ηλικία κάτω των 13 να δημιουργήσουν λογαριασμούς. Είναι παραβίαση της πολιτικής μας, η δήλωση 
ψευδούς ημερομηνίας γέννησης, και έχουμε συστήματα επαλήθευσης μέσω της κοινότητας, μετά την 
εγγραφή, που βοηθούν στον εντοπισμό των ανθρώπων που το κάνουν αυτό, ώστε να κάνουμε τις 
κατάλληλες ενέργειες. Επίσης, προτρέπουμε τους ανθρώπους να αναφέρουν άλλους που έχουν δηλώσει 
ψευδή ηλικία, είτε μέσω των συνδέσμων αναφοράς στον ιστότοπο είτε μέσω της σχετικής φόρμας 
επικοινωνίας στο Κέντρο Βοηθείας μας (Help Centre). 

 

 

 

 



 

 
Ερ. Τι συμβουλές θα δίνατε στους νέους σχετικά με τη διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματός τους 
(digital footprint);  

Απ. Θα τους ενθάρρυνα να σκεφτούν αληθινά σχετικά με το τι αναρτούν σήμερα και να κατανοήσουν ότι 
αυτό μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό. Ακόμα κι αν αποφασίσουν ότι θέλουν να κατεβάσουν κάτι, άλλοι 
ίσως το έχουν αντιγράψει ή το ’χουν σώσει. Και, όπως στον κόσμο εκτός διαδικτύου, έτσι και στον κόσμο 
του διαδικτύου οι έφηβοι θα πρέπει να θυμούνται να είναι καλοί φίλοι. Να μη διασπείρουν ποτέ φήμες ή να 
εκφοβίζουν άλλους, και, αν ένας έφηβος δει να εκφοβίζουν ή να παρενοχλούν κάποιον άλλον, να τον 
υποστηρίξει και να το πει σε κάποιον. 

 
Ερ. Τι εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι στο Facebook για να το κάνουν αυτό; 

Απ. Στο Facebook οι πάντες μπορούν να ελέγξουν τις πληροφορίες τους, συμπεριλαμβανομένων των 
εφήβων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι νέοι να πηγαίνουν στις ρυθμίσεις απορρήτου τους και να 
αποφασίζουν πόσο ευρύς ή στενός είναι ο κύκλος στον οποίον θέλουν να κοινοποιήσουν κάτι. Για 
παράδειγμα, είναι δυνατόν να κοινοποιήσουν μια ενημέρωση για ανανέωση κατάστασης (status update) σε 
μόνον ένα-δυο ανθρώπους ή να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη λίστα ανθρώπων στους οποίους 
κοινοποιούν πληροφορίες. Επίσης έχουμε συνδέσμους αναφοράς σε όλον τον ιστότοπό μας, σχεδόν σε 
κάθε σελίδα, έτσι, αν έφηβοι ποτέ δουν κάτι που να το θεωρήσουν ανάρμοστο ή προσβλητικό, θέλουμε να 
το αναφέρουν. Όλες οι αναφορές είναι ανώνυμες και η ομάδα εργάζεται νυχθημερόν ώστε να 
ανταποκρίνεται σ’ αυτές. 

 
Ερ. Τι ρόλο θα πρέπει να παίζουν οι γονείς στην καθοδήγηση των παιδιών τους ως προς το ψηφιακό τους 
αποτύπωμα;  

Απ. Είμαι γονέας, έτσι γνωρίζω πόσο αποκαρδιωτική μπορεί να είναι η προσπάθεια να παρακολουθήσεις 
όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες που υπάρχουν. Όμως, ταυτόχρονα, οι κανόνες που έχω εφαρμόσει 
ανέκαθεν ως γονέας εκτός διαδικτύου, ισχύουν οι ίδιοι και εντός διαδικτύου. Να ξέρεις πού πηγαίνει το 
παιδί σου στο διαδίκτυο και να ’σαι σίγουρος ότι δεν μιλά ποτέ σε ξένους. Να του δώσεις να καταλάβει ότι 
μπορεί πάντα να έρθει σε εσένα αν κάτι δεν μοιάζει σωστό. Να του δώσεις να καταλάβει ότι, το πώς 
ενεργεί σήμερα, και εντός και εκτός διαδικτύου, μπορεί να έχει έναν αντίκτυπο στο όνομά του, 
επηρεάζοντας και τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των φοιτητών στο πανεπιστήμιο, 
και τους μελλοντικούς εργοδότες. 

  
 


