




 Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη περνούν στην ιστοσελίδα 
του facebook και με την αποδοχή των όρων χρήσης, αυτά 
είναι στη διάθεση της εταιρίας που τη διαχειρίζεται.

 Οι διαφημίσεις μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, το 
οποίο μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή ή να κλέψει τα 
προσωπικά στοιχεία.

 Δημιουργία ψεύτικων προφίλ από απατεώνες.
 Υπάρχει πρόβλημα ασφάλεια κάθε φορά που το facebook

ανασχηματίζει τη δομή του. Μετά από την αλλαγή πρέπει να 
αλλάξουμε κάποιες ρυθμίσεις απορρήτου γιατί μπορεί 
κάποιες πληροφορίες μας να είναι δημόσιες.

 Η ασφάλεια μας εξαρτάται από την ασφάλεια τα προφίλ των 
φίλων μας. Αν κάποιος φίλος μας έχει αδύναμο κωδικό ή αν 
το προφίλ του είναι hacked, άθελα του μπορεί να μας 
μεταδώσει ένα mallware.



 Δυνατότητα κατασκοπείας. Απόρρητα έγγραφα 
υπάρχουν σε προγράμματα ανταλλαγής αρχείων 
μουσικής.

 Η ελληνική γλώσσα αντικαθίσταται από greeklish, 
ελληνικές λέξεις με αγγλικούς χαρακτήρες, και 
emoticons.

 Ύπαρξη cracking και hacking.
 Παρουσία οικονομικού εγκλήματος αφού υπάρχει 

δυνατότητα κλοπής του αριθμού πιστοτικών
καρτών.

 Εγκλήματα στα chat rooms.



 Αξιολογώντας κάθε μέσο δικτύωσης με βάση 14 
κριτήρια, οι νέοι ανέδειξαν το YouTube ως αυτό με τη 
θετικότερη επίπτωση στην ψυχική υγεία τους και 
τελευταίο το Instagram.

 Είναι της μόδας να προσπαθεί κανείς να 
φωτογραφηθεί στα πιο εξωφρενικά σημεία της γης. 
Σε κορφές από ουρανοξύστες, σε απόκρημνους 
γκρεμούς. 

 Εκεί, δηλαδή, όπου η ζωή από τον   
θάνατο απέχει μερικά εκατοστά. 
Μια στιγμή. Ένα τσακ.

http://s.kathimerini.gr/resources/2017-05/instagramshut-thumb-large.jpg


 Το mode «ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ» φέρνει 
εκατομμύρια followers στο Instagram



 H γρήγορη "μετάδοση" νέων και ενημερώσεων μέσω 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter, μπορεί 
να "μουδιάσει" την αίσθηση της ηθικής μας ή να μας κάνει να 
αδιαφορούμε στον ανθρώπινο πόνο, σύμφωνα με 
επιστήμονες.

 Νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι ροές των πληροφοριών που 
παρέχουν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ 
γρήγορες για την "ηθική πυξίδα" του εγκεφάλου και μπορεί 
να βλάψει τη συναισθηματική ανάπτυξη των νεαρών 
ατόμων.

 Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Νότιας 
Καλιφόρνια, πριν ο εγκέφαλος προλάβει να αφομοιώσει την 
αγωνία και τον "πόνο" μιας ιστορίας, βομβαρδίζεται από την 
επόμενη είδηση ή την επόμενη ανανέωση του Twitter.



 Στον Διαδικτυακό εκφοβισμό παρατηρείται η συμμετοχή 
συνομήλικων και από τις 2 πλευρές, ή τουλάχιστον η 
συμμετοχή ενός ενήλικα υποκινούμενη από κάποιον ανήλικο 
εναντίον άλλου ανηλίκου.

 Αν παρατηρηθεί εμπλοκή ενηλίκου χρησιμοποιούνται οι οροί 
Διαδικτυακή παρενόχληση ή  Διαδικτυακή παρακολούθηση. 

 O όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός, εν αντιθέσει με την 
σεξουαλική παρενόχληση, δεν χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ένας ενήλικας προσπαθεί να 
οδηγήσει ανηλίκους σε μη διαδικτυακές συναντήσεις 
δελεάζοντάς τους.

 Συχνά παρατηρείται στον Διαδικτυακό εκφοβισμό η ανάμειξη 
ενηλίκων, οι οποίοι ικανοποιούνται μέσα από την 
διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων θυμάτων.



 Συχνά οι νέοι εκτίθενται στον Διαδικτυακό εκφοβισμό 
εξαιτίας της βίωσης έντονων συναισθημάτων όπως θυμός, 
απόγνωση είτε πάλι και εκδίκηση, που μπορεί να προέρχεται 
τόσο από τις προβληματικές σχέσεις που υπάρχουν στο 
οικογενειακό περιβάλλον όσο και εξαιτίας μιας ευρύτερης 
κοινωνικής δυσλειτουργικότητας που παρουσιάζει το άτομο.

 Σε μερικές περιπτώσεις ο Διαδικτυακός εκφοβισμός 
αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας στοχεύοντας στην εκδήλωση 
ποικίλων αντιδράσεων και στην ικανοποίηση αναγκών που 
σχετίζονται με την επιβολή εξουσίας και έλεγχος.
Σπανιότερα, η αποστολή μηνυμάτων σε λάθος παραλήπτες 
μπορεί να αποτελέσει αιτία του φαινομένου.





 Αγνόηση ενοχλητικών μηνυμάτων, σε περίπτωση 
ωστόσο απειλών συνιστάται αναφορά των 
μηνυμάτων και λήψη προληπτικών μέτρων .

 Αποκλεισμός του αποστολέα που στέλνει 
απειλητικά ή ενοχλητικά μηνύματα

 Προειδοποίηση του αποστολέα
 Αναφορά του περιστατικού στην Αστυνομία είτε 

σε κάποια αρμόδια υπηρεσία Δίωξης 
Ηλεκτρονικού εγκλήματος

 Αναφορά της περίστασης στον γονέα ή τον 
κηδεμόνα του ατόμου.



 Περίπου 15-35% των νέων έχει πέσει θύμα 
Διαδικτυακού εκφοβισμού

 10-20% των νέων παραδέχεται την ανάμειξή του 
σε Διαδικτυακό εκφοβισμό

 Τα κορίτσια ενδέχεται να εμπλακούν συχνότερα 
από ότι τα αγόρια σε περιστατικά Διαδικτυακού 
εκφοβισμού

 Η πλειοψηφία των ατόμων που υφίστανται είτε 
ασκεί Διαδικτυακό εκφοβισμό είναι ηλικίας 12-16 
ετών.



 Το φαινόμενο του Διαδικτυακού εκφοβισμού εγκυμονεί 
σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχική υγεία του θύματος, 
αλλά και του θύτη. Η αυτοεκτίμηση του ατόμου που 
υφίσταται Διαδικτυακό εκφοβισμό πλήττεται έντονα τόσο 
ώστε σε μερικές περιπτώσεις συνδέεται με το αίσθημα της 
ενοχής. 

 Το άτομο αρχίζει να αναπαράγει αρνητικές σκέψεις και η 
επίδοση των κοινωνικών του ικανοτήτων μειώνεται 
σημαντικά. Κάποιες φορές, κυρίως κατά την εφηβική 
ηλικία η αποχή από το σχολείο και από τις παρέες των 
συνομηλίκων αποτελεί προσωρινό καταφύγιο, ενώ 
ταυτόχρονα η αυτοκτονία θεωρείται ως η μοναδική λύση 
στο πρόβλημα. 



 Από την άλλη, οι εκφοβιστές τείνουν να είναι 
άτομα με έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά, 
επιρρεπή στο αλκοόλ και απομονωμένα από τους 
συνομηλίκους. Μακροπρόθεσμα αντιλαμβάνονται 
ότι ο εκφοβισμός δεν αποτελεί μορφή 
ικανοποίησης και αναγνώρισης, βιώνοντας έτσι 
έντονη προσωπική απογοήτευση

 Άτομα που δέχτηκαν έντονα Διαδικτυακό 
εκφοβισμό ενδέχεται στο μέλλον να 
παρουσιάσουν μεγαλύτερη αστάθεια στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις συνοδευόμενη από 
την κοινωνική απομόνωση.
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