
Το φαινόμενο facebook 

  

    Στις μέρες μας το Διαδύκτιο έχει εισβάλει στη ζωή 
μας.Πολλοί ιστότοποι χαρακτηρίζονται  ως σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης, όμως το facebook είναι το πιο 
διαδεμένο.Η υπήρεσια  αυτή προσφέρει ευχάριστες 
εμπειρίες στους χρήστες, όμως μπορεί να προκαλέσει 
συνέπειες η μη κατάλληλη χρηση της.Υπάρχουν, 
βέβαια, αρκετοί τρόποι για την προστασία των χρηστών 
κυρίως ατομικά. 
    Το βασικότερο θετικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται 
με τη χρήση του facebook είναι η σχεδόν άμεση ,εύκολη 
και χωρίς χρεώσεις επικοινωνία μεταξύ των 
χρηστών.Δηλαδή μπορούν δύο φίλοι από την 
πραγματική ζωή να επικοινωνούν μεταξύ τους με 
γραπτά μυνήματα, να κάνουν σχόλια σε δημοσιεύσεις, 
να κανονίζουν την επόμενη έξοδό τους με τους φίλους 
τους, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να 
αναρτούν οποιοδήποτε υλικό σχετικά με τη ζωή τους. 
     Όμως, το υλικό αυτό που “ανεβάζουν” και τα σχόλια 
που κάνουν δεν είναι προσβάσιμο μόνο από τους 
χρήστες που επιλέγονται,αλλά από τον καθένα.Άρκετοι 
μπορεί να έχουν κακόβουλες προθέσεις και 
συμφέροντα , οπότε να χρησιμοποιούν  αυτές τις 
πληροφορίες  εις βάρος  τους.Όμως, το πρόβλημα δεν 
τελείωνει εδώ.Η ίδια η υπηρεσία αποθηκεύει όλες τις 
πληροφορίες που αναρτούμε, ακόμη και τα προσωπικά 
μυνήματα που αποστέλλονται μεταξύ των χρηστών, 
φτάνοντας σήμερα σε ένα πραγματικά τρομακτικό 
αριθμό αρχείων στους υπολογιστές της.Το λεγόμενο 
φακέλωμα. 



     Επίσης, η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης 
έχει χαρακτηριστεί ως μία ουσία εξάρτησης, μετά το 
κάπνισμα,τις ουσίες και το χρήμα.Πολλοί χρήστες 
εθίζονται και σπαταλούν ατελείωτες ώρες μπροστά από 
την οθόνη του υπολογιστή τους,συνομιλώντας με 
φίλους ή με αγνώστους ή απλά χαζεύοντας τις 
δημοσιεύσεις των ατελείωτων “φίλων” τους.Αν και 
έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους στην 
πραγματική ζωή για κάποιο λόγο προτιμούν αυτόν τον 
τρόπο και νιώθουν δυσανεξία όταν το αποχωρίζονται. 

   Σαφώς, υπάρχουν αρκετοί τρόποι προστασίας από 
αυτούς τους κινδύνους.Ένας από αυτούς είναι η 
ενημέρωση στα σχολεία ή ακόμα και η διεξαγωγή 
εκδηλώσεων με θέμα τους κινδύνους που κρύβει το 
facebook και αυστηρές οδηγίες, έστι ώστε να μπορούμε 
να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς να φοβόμαστε τη 
δημοσίευση ή την κακόβουλη χρήση των προσωπικών 
μας στοιχείων κάποια μέρα. 
   Ακόμη ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος 
είναι να καταπολεμηθεί ο εθισμός.Να σταματήσει η 
αλόγιστη χρήση της υπηρεσίας.Αυτό μπορεί να 
αποφευχθεί με τη σωστή εκπαίδευση,το ανοιχτό μυαλό 
αλλά και με τη συμβολή της οικογένιας.Ακόμη και αν 
ένα άτομο είναι εθισμένο πρέπει να το παρατηρήσει 
κάποιος δικός του άμεσα, να του δώσει να καταλάβει 
ότι έχει πρόβλημα και να ζητήσει τη βοήθεια κάποιου 
ειδικού ή να επισκευτεί ένα κέντρο αποτοξίνωσης. 
  Ο διαδικτυακός τόπος του facebook βελτιώνει την 
επικοινωνία και γεφυρώνει τις αποστάσεις.Όμως, αν 
δεν προσέξουμε πολλές ενέργειές μας, θα οδηγηθούμε 
σε δυσάρεστες συνέπειες.Με την υλοποίηση ορισμένων 



προτάσεων μπορεί να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση 
της υπηρεσίας και σχεδόν κάθε κίνδυνος που κρύβει. 

 


