
Η δύναμη της εικόνας 



Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι τρόποι από 
ποτέ να δημιουργήσεις, να επεξεργαστείς 

και να κοινοποιήσεις φωτογραφίες κα βίντεο 
στο διαδίκτυο.  



Γνωρίζεις ότι… 

Οι εικόνες και τα 

βίντεο στο 

Instagram παίρνουν 

8,500 like και 1,000 

σχόλια το 

δευτερόλεπτο  

400 εκατομμύρια  
snaps 

αποστέλλονται κάθε 
μέρα μέσω 
Snapchat  

Στο Instagram, οι 

φωτογραφίες που 

δείχνουν πρόσωπα είναι 

κατά 38% πιο πιθανό να 

πάρουν «like» από τις 

φωτογραφίες χωρίς 

πρόσωπα 

1.8 εκατομμύρια 
εικόνες 

δημοσιεύονται 
καθημερινά στο 

διαδίκτυο 

300 εκατομμύρια 
φωτογραφίες 

δημοσιεύονται στο 
Facebook κάθε μέρα 



Γιατί οι άνθρωποι 

δημοσιεύουν 

φωτογραφίες; 

Για να τραβήξουν την προσοχή;  

Για να δείξουν στους άλλους τι κάνουν 

Για να μοιραστούν αναμνήσεις 

Για να ενημερώσουν 

Για να αυξήσουν την 
αυτοπεποίθησή τους 



Τι είναι η selfie; 

Προσωπική 

πληροφορία 
Μια ιστορία; 

Ένα μήνυμα; 

Μια πρόκληση; Δημιουργεί 

εντύπωση/ 

Επηρεάζει τη 

διαδικτυακή 

φήμη  

Μια 

πρόσκληση για 

επικοινωνία ή 

σχολιασμό 

Γεωγραφικά δεδομένα; 

Πραγματικότητα ή φαντασία 



Πιστεύεις ότι βλέπεις; 



Πιστεύεις ότι βλέπεις; 

Αυθεντική selfie Επεξεργασμένη selfie 

Αλλαγμένο 

χρώμα 

μαλλιών 

Πιο αδύνατο 

σχήμα 

προσώπου 

Το δέρμα έχει 

εξομαλυνθεί  

Τα μάτια είναι 

πιο καθαρά 

Προστέθηκε 

μακιγιάζ 



Διαδικτυακή επικοινωνία 

Συμβουλές 

• Συζητήστε διαδικτυακές εμπειρίες 

• Κλειδί είναι η κριτική σκέψη 

• Πως βλέπουν την επίδραση του διαδικτυακού 

περιεχομένου στα συναισθήματά τους; 

Διαδικτυακή συμπεριφορά  

Συμβουλές 

 • Σκέψου πριν δημοσιεύσεις 

• Πως επηρεάζουν τους άλλους οι φωτογραφίες; 

• Χτίστε τη διαδικτυακή φήμη σας 

• Χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις απορρήτου  



Διαδικτυακή επικοινωνία 

Συμβουλές 

• Πόσους φίλους και 

ακόλουθους έχουν;  

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις 

τοποθεσίας 

• Προσέξτε τις προσωπικές 

σας πληροφορίες  

• Γιατί μπορεί να επικοινωνήσει 

κάποιος μαζί σας  

• Κάντε αναφορά και block σε 

προκλητικές εικόνες, 

μηνύματα και χρήστες  



Sexting 

Κίνδυνοι 

• Παράνομη δημιουργία, διάδοση και κατοχή προκλητικών 

φωτογραφιών παιδιών  

• Συναισθηματική και ψυχολογική επίδραση  

• Επιβλαβές για τη φήμη 

• Διαδικτυακή χειραγώγηση ή εκμετάλλευση 



Συμβουλές 

Sexting 

• Μιλήστε στο παιδί σας για τους κινδύνους 

• Αναζητήστε βοήθεια από το σχολείο/ αστυνομία 

• Αναφέρετε περιστατικά διαδικτυακής εκμετάλλευσης 

στην Safeline ή την αστυνομία 

safeline.gr


Τι μπορώ να κάνω τώρα; 

Συζητήστε ανοιχτά με το παιδί σας 

Οικογενειακή συμφωνία 

Ρυθμίσεις απορρήτου και 

αναφοράς 

Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε 

Κατανοήστε τους νόμους 

Βρείτε λογισμικά φιλτραρίσματος  

Αποθηκεύστε τις αποδείξεις και 

αναφέρετε το περιστατικό 

Ζητήστε κατάλληλη βοήθεια  

Παρακολουθήστε το σχετικό υλικό 

Εγγραφείτε στο 

newsletter του 

Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου 

 

Saferinternet4kids.gr 



Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; 

Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας 

condact@saferinternet4kids.gr 

www.saferinternet4kids.gr  

www.safeline.gr 

www.help-line.gr  

Ακολουθήστε μας  

saferinternet4kids 

@SaferInt4Kids 

http://www.saferinternet4kids.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.help-line.gr/
http://www.help-line.gr/
http://www.help-line.gr/
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