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1) 
 

Παρανοϊκός έκανε κόλαση τη ζωή 17χρονης 
influencer: Την ανάγκασε να μετακομίσει για 

να κρυφτεί - «Θα σε βρω...» 
 

Η Ava Rose Beaune, ζούσε το όνειρο κάθε νεαρής κοπέλας καθώς η 

17χρονη influencer από το Κάλγκαρι του Καναδά είχε περίπου 4 

εκατ. άτομα να παρακολουθούν οτιδήποτε μοιράζεται 

σε TikTok και Instagram.   

Έως τη στιγμή που κάποιος άγνωστος, ένας παρανοϊκός, υφάρπαξε 

την ταυτότητα της Ava στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον 

τηλεφωνικό αριθμό της, βρήκε την διεύθυνσή της κι άρχισε να την 

καταδιώκει καθημερινά. 

Ξαφνικά οι φίλοι της νεαρής άρχισαν να τη ρωτούν ανήσυχοι τι 

έτρεχε. Η οικογένειά της πίστευε ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις, 

βάσει όσων αναρτούσε στα social media. Η ίδια δεν είχε ιδέα ότι 

κάποιος χάκερ έγραφε αντ' αυτής σαν υποψήφιος αυτόχειρ. Το μόνο 

παράξενο που είχε παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες η Ava, ήταν 

μια προσωρινή διακοπή της σύνδεσής της στο δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας. 

 

Υπήρχε όμως κάποιος ο οποίος τηλεφωνούσε στους γονείς της, 

απαιτώντας επίμονα να μιλήσει μαζί της. Εν τέλει κάλεσε την Ava 
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απευθείας, αφού προηγουμένως της είχε στείλει μια σειρά από SMS στα 

οποία την ενημέρωνε ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση και ήλεγχε όλους τους 

λογαριασμούς της σε Facebook, Instagram, Twitter και TikTok τις 

επαφές, τα μηνύματα κ.λπ. 

Στο τηλέφωνο ο άγνωστος είπε στο κορίτσι ότι «το μόνο που θέλω 

από σένα είναι να σε συναντήσω και …………..». Εκείνη τον ικέτευε να 

κάνει ό,τι θέλει με τους λογαριασμούς της, ακόμη και να σβήσει τα 

πάντα. Αρκεί να την άφηνε ήσυχη. Ο άγνωστος, εννοείται, επέμεινε 

να την παρενοχλεί. 

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο τύπος είχε πείσει την εταιρεία 

κινητής τηλεφωνίας στην οποίαν ήταν συνδρομήτρια η Ava, να 

μεταβιβάσει στο δικό του τηλέφωνο όλες τις λειτουργίες της κάρτας SIM 

του κοριτσιού.  

Κατ' αυτό τον τρόπο, εξαιτίας της ευπιστίας κάποιου υπαλλήλου στο 

τμήμα εξυπηρέτησης συνδρομητών, ένας ψυχοπαθής εισέβαλε στη ζωή 

της Ava Rose Beaune. O οποίος γέμισε τα προφίλ της με αναρτήσεις για 

το πώς θα τη βίαζε, θα την καθιστούσε έγκυο κ.λπ. Η πάλαι ποτέ ανέμελη 

ζωή της influencer είχε μετατραπεί σε μια κόλαση. 

Η Ava κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο των λογαριασμών της, 

εξηγώντας στην εταιρεία της κινητής τηλεφωνίας τι ακριβώς είχε συμβεί. 

Ήλπιζε ότι η δυσάρεστη περιπέτεια θα είχε λήξει, αλλά ο άγνωστος 

εξακολούθησε να την παρενοχλεί επί μήνες. Με όλο και μεγαλύτερο 

θράσος, όλο και χειρότερα. 

Έστελνε μηνύματα στους φίλους της, σαν να ήταν εκείνη. 

Έγραφε SMS προς τους γονείς της, με απειλές ότι θα την τιμωρούσε 

για τις κακές συναναστροφές της. Έφτασε να σπάσει τον 

ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου της μητέρας της με μια πέτρα. Πάνω 

της είχε δέσει ένα χαρτί με άλλο ένα απειλητικό μήνυμα, το οποίο 

έγγραφε πως θα την αφήσει έγκυο.  

Η οικογένεια Beaune ζήτησε την προστασία της αστυνομίας. Τους 

είπαν ότι η Ava θα έπρεπε να φύγει για λίγο καιρό από το 

σπίτι. Εκείνη συμμορφώθηκε και μετακόμισε σε μια φίλη της. Αλλά 

ο άγνωστος τη βρήκε και εκεί. 

Σε ένα από τα μηνύματά του της έλεγε «πρέπει να καταλάβεις ότι δεν 

πρόκειται να σταματήσω μέχρι να μου δώσεις αυτό που θέλω. Έλα να με 

βρεις στο πάρκο πίσω από το σπίτι σου για να σου κάνω αυτό... κι 

αυτό... και εκείνο. Αν δεν έρθεις, θα σκοτώσω τους γονείς σου μπροστά 

σου, στο σαλόνι του σπιτιού σας». 
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Η αστυνομία ζήτησε και από την οικογένεια να φύγει από το σπίτι για 

λίγο καιρό. Δεν ήταν ασφαλείς. Ο άγνωστος ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά 

έγραφε στην Ava ότι «όλα αυτά εγώ τα έχω ξανακάνει πολλές φορές. Και δεν 

με έχουν πιάσει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω». 

 

Τελικά όμως ο άντρας συνελήφθη από την αστυνομία. Χρειάστηκαν 

μόνο μερικά δευτερόλεπτα απενεργοποίησης της υπηρεσίας VPN που 

χρησιμοποιούσε για να παραλλάσει το πραγματικό ψηφιακό του 

αποτύπωμα στο διαδίκτυο. Καθώς τελούσε υπό διαρκή παρακολούθηση, 

η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος του Καναδά τον εντόπισε αμέσως. 

Κατά την έφοδο στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν 6 κινητά τηλέφωνα 

και πολλές κάρτες SIM, γεμάτες με φωτογραφίες και βίντεο που είχε πάρει 

από τους λογαριασμούς της Ava. H υπόθεση παραπέμφθηκε στη 

δικαιοσύνη και η Ava Rose Beaune είναι πλέον ελεύθερη να συνεχίσει 

κανονικά τη ζωή της. Προσέχοντας περισσότερο, αλλά επ' ουδενί 

απέχοντας από τα social media. 

 

 

 

 

 

 



Εφαρµογές Πληροφορικής                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

4 

2) 

 

«Μαμά, το κινητό μου κατασκοπεύει» 

 
Η Μισέλ και ο Γκραντ Τόμσον. Ο 14χρονος ανακάλυψε σφάλμα στην 

εφαρμογή Facetime, με αποτέλεσμα να ακούει από το κινητό του 

συνομιλίες φίλων του χωρίς εκείνοι να έχουν απαντήσει σε κλήση 

του! Με επιμονή η μητέρα του κατάφερε να ενημερώσει την Apple, 

στέλεχος της οποίας τους ανακοίνωσε ότι προβλέπεται αμοιβή για 

την ανακάλυψη. 

Ήταν Σάββατο βράδυ, πριν από έναν μήνα, όταν ο 14χρονος Γκραντ 

Τόμσον έτρεξε στο δωμάτιο που βρισκόταν η μητέρα του Μισέλ και 

άρχισε να της εξηγεί αυτό που είχε μόλις ανακαλύψει. «Μαμά, το κινητό 

μου έγινε συσκευή παρακολούθησης», της είπε. Εκείνη τον κοιτούσε σαν 

να είχε πέσει από το Διάστημα. «Για να είμαι ειλικρινής στην αρχή δεν το 

πολυπίστευα», λέει η Μισέλ Τόμσον στην «Κ». Ο γιος της όμως επέμενε 

και χρειάστηκε να της εξηγήσει δυο τρεις φορές αυτό που μόλις είχε 

συμβεί. 

Καθόταν μόνος στο δωμάτιό του και κάποια στιγμή αποφάσισε να 

επικοινωνήσει με δύο φίλους του για να παίξουν οι τρεις τους Fortnite – 

ένα παιχνίδι στον υπολογιστή τους. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

Facetime της Αpple κάλεσε αρχικά τον Νέιτ και ενώ εκείνος δεν 

απαντούσε, πρόσθεσε στην ομαδική συνομιλία και τον Ντιέγκο. Όταν το 

έκανε αυτό, αυτομάτως «ενεργοποιήθηκε» η συσκευή του πρώτου φίλου, 

του Νέιτ. Ο Γκραντ ξαφνικά μπορούσε να ακούει πεντακάθαρα τον φίλο 

του να μιλάει στους δικούς του παρότι εκείνος δεν είχε σηκώσει καν το 

τηλέφωνό του. 

Η επιβεβαίωση 

Η Μισέλ άκουγε προσεκτικά την εξιστόρηση του γιου της, συνέχισε όμως 

να είναι δύσπιστη. «Δείξε μου», του είπε και έτσι για την επόμενη μισή 

ώρα στο σπίτι τους στο Τούσον της Αριζόνα επανέλαβαν την ίδια 

διαδικασία με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των κινητών της 

οικογένειας. «Όσες φορές και εάν το κάναμε, είχε πάντα το ίδιο 
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αποτέλεσμα. Πράγματι ο γιος μου είχε ανακαλύψει ένα κενό ασφαλείας 

στην εφαρμογή Facetime που μετέτρεπε εξ αποστάσεως το iPhone σε 

συσκευή παρακολούθησης. Μια από τις φορές μάλιστα που το 

προσπαθήσαμε ενεργοποιήθηκε η κάμερα του κινητού. Ήταν 

τρομακτικό». 

Αργά εκείνο το βράδυ και ενώ ήταν έτοιμοι να πέσουν για ύπνο η Μισέλ 

αποφάσισε να το δοκιμάσουν μια ακόμη φορά και να το 

βιντεοσκοπήσουν. «Ηθελα να το καταγράψω για να έχω ένα αποδεικτικό 

στοιχείο στην περίπτωση που το πρόβλημα διορθωνόταν και η Αpple 

αμφισβητούσε πως είχε πράγματι συμβεί», εξηγεί. 

Το επόμενο πρωί έστειλε για πρώτη φορά μήνυμα στην εταιρεία – ήταν 

μια απλή αναφορά σε μια φόρμα στην ιστοσελίδα της. Η αυτόματη 

απάντηση που έλαβε ήταν πως θα επικοινωνούσε κάποιος μαζί της. 

Θεωρούσε σίγουρο πως μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο θα είχε απάντηση. 

Οταν αυτό δεν έγινε, συνέχισε την προσπάθεια. «Είναι στον χαρακτήρα 

μου να μην αφήνω πράγματα στη μέση και θεώρησα από την πρώτη 

στιγμή πως ήταν σωστό να το γνωρίζουν. 

Πολύ γρήγορα όμως άρχισα να συνειδητοποιώ πως αυτό που είχε 

ανακαλύψει ο Γκραντ ήταν πολύ σοβαρό. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο 

τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή – ακόμη και στην 

κυβέρνηση, στον Λευκό Οίκο! 

Εάν ο γιος μου που είναι μόλις δεκατεσσάρων, το ανακάλυψε κατά λάθος 

ένα σαββατόβραδο, μπορεί και κάποιος άλλος να το είχε ανακαλύψει και 

να το χρησιμοποιούσε σαν ένα μέσο παρακολούθησης». 

Στην προσπάθειά της να επικοινωνήσει με κάποιον στην εταιρεία 

δοκίμασε τα πάντα: email τηλέφωνα, social media ακόμα και φαξ έστειλε. 

«Ο γιος μου δεν ήξερε καν τι είναι αυτό», λέει γελώντας. «Το έστειλα σε 

επιστολόχαρτο της δικηγορικής εταιρείας στην οποία εργάζομαι μήπως 

και με πάρουν πιο σοβαρά». Κάποια στιγμή, κατάφερε να μιλήσει με 

κάποιον, ο οποίος όμως δεν κατέγραψε το πρόβλημα αλλά της έδωσε 

οδηγίες για το πώς θα έπρεπε η ίδια να το αναφέρει. «Έπρεπε να κάνω 

εγγραφή στην Apple σαν προγραμματίστρια για να γίνει αναφορά του 

σφάλματος». Το έκανε και αυτό! 

Εν τω μεταξύ το βίντεο που είχε τραβήξει είχε κυκλοφορήσει και χιλιάδες 

χρήστες άρχισαν να δοκιμάζουν (με επιτυχία) τη μέθοδο 

παρακολούθησης. Πήρε εννέα ημέρες στην Apple να επικοινωνήσει μαζί 

τους για να τους ενημερώσει πως η δυνατότητα ομαδικού chat στην 

εφαρμογή είχε απενεργοποιηθεί μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Την ίδια 

στιγμή η εισαγγελία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε έρευνα για το κενό 
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ασφαλείας που έθετε σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα όλων των χρηστών. Η 

οικογένεια Τόμσον θεωρούσε πως αυτός ήταν και ο επίλογος της ιστορίας 

μέχρι που την περασμένη Πέμπτη δέχθηκαν ένα τηλεφώνημα από τα 

κεντρικά της Αpple. Ήταν από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που ζητούσε 

ραντεβού μαζί τους το επόμενο κιόλας απόγευμα. 

Η επίσκεψη 

«Πράγματι πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στην Αριζόνα. Μιλήσαμε για τα 

θέματα ασφαλείας που υπάρχουν, μας είπε τι κάνουν για αυτά. Ζήτησε 

λεπτομέρειες για όλες τις προσπάθειες που κάναμε να επικοινωνήσουμε 

με την εταιρεία. 

Ήταν μια καλή συζήτηση αν και νομίζω ο Γκραντ συνεχώς κρυφοκοιτούσε 

την τσάντα του ελπίζοντας πως μέσα θα είχε έναν καινούργιο 

υπολογιστή», λέει γελώντας. Υπολογιστή δεν πήρε, αλλά φεύγοντας το 

στέλεχος τους εκμυστηρεύτηκε πως σύντομα θα ανακοινωνόταν η αμοιβή 

του για την ανακάλυψη (στο παρελθόν αντίστοιχες ενέργειες αμείβονταν 

μέχρι και με 200.000 δολάρια). 

Λίγο πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, συζητήσαμε κατά πόσον την έχει 

προβληματίσει όλο αυτό και εάν συνεχίζει να χρησιμοποιεί την 

εφαρμογή. «Ζήσαμε αυτά που βλέπεις στις ταινίες. Στην περίπτωσή μας 

επρόκειτο για ένα λάθος προγραμματισμού αλλά εντέλει βλέπεις πως 

υπάρχουν οι δυνατότητες να μετατραπεί το κινητό σε μικρόφωνο 

παρακολούθησης εάν κάποιος το επιθυμεί. Η αλήθεια είναι πως συνεχίζω 

να χρησιμοποιώ την εφαρμογή αλλά το κάνω ΜΟΝΟ όταν θέλω να 

μιλήσω για το τι θα φάμε το βράδυ, σίγουρα όχι για τη δουλειά 

μου». 
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3) 

26χρονη νόμιζε ότι η κάμερα του υπολογιστή 
είναι κλειστή - Αυτό που κατέγραψε θα σας 

ανατριχιάσει (Video) 
Μια 26χρονη είχε χρησιμοποιήσει την κάμερα του υπολογιστής και μετά 

μόλις τον έκλεισε νόμιζε ότι αυτή δεν κατέγραφε το τι έκανε μέσα στο 

σπίτι της αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Όπως συνέβη 

επίσης με αυτή την 26χρονη, την οποία είχε προσλάβει μια οικογένεια για να 

προσέχει τα σκυλιά τους, αλλά μόλις είδαν το υλικό της κάμερας και διαπίστωσαν 

το τι έκανε έμεινα με το στόμα ανοιχτό! 

Ύστερα όμως από μία βιντεοκλήση με τη μητέρα της, συνέβη κάτι 

παράξενο. Η κάμερα δεν έκλεινε! Φυσικά, η ίδια δε το γνώριζε μέχρις ότου 

ο υπολογιστής της άρχισε να «φέρεται» περίεργα. Ακουγόταν από τα 

ηχεία παράξενοι θόρυβοι και ορισμένες φορές πολύ δυνατή μουσική, στη 

μέση της νύχτας. Δυστυχώς, όμως ήταν μόνο η αρχή! 

Οι παρακάτω εικόνες είναι αποσπάσματα από το φιλμ μικρού μήκους 

«Webcam» της ZBros Productions, βασίζεται όμως σε αληθινό 

περιστατικό! Το 2010, η αστυνομία της Καλιφόρνια συνέλαβε έναν 

31χρονο άνδρα, ο οποίος χάκαρε τους υπολογιστές ανυποψίαστων 

γυναικών και τις κατασκόπευε! 

Δείτε το βίντεο: 

 

https://vimeo.com/31005812 
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4) 

Φρίκη για 22χρονη στην Αγία Παρασκευή: 
Βγήκε με νεαρό που γνώρισε μέσω  
Facebook & εκείνος τη βίασε! 
 

Στο «φως» της δημοσιότητας, ήρθε η απόλυτη φρίκη που έζησε μια 
22χρονη κοπέλα στα χέρια ενός νεαρού που γνώρισε μέσω Facebook, 
καθώς βγήκαν ραντεβού και αυτός τη βίασε. 
 
Το κορίτσι, σε άθλια κατάσταση, μετέβη χθες στην Αστυνομία Αγίας Παρασκευής 
και κατήγγειλε ότι γνώρισε μέσω Facebook έναν συνομήλικό της. Αφού είχαν 
βγει κάποιες φορές φιλικά, εκείνος, το βράδυ της Τετάρτης και ενώ την 
πήγαινε στο σπίτι της, την έσυρε σε ένα σκοτεινό μέρος πίσω από ένα 
βενζινάδικο και την βίασε. 
 
Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι Αρχές, με οδηγό την κατάθεση της κοπέλας, 
τα στοιχεία και τις φωτογραφίες από τα social media, «σαρώνουν» το κέντρο 
της Αθήνας, για να εντοπίσουν τον δράστη, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη 
εξέλιξη. 

Όπως κατήγγειλε η 22χρονη στην Ασφάλεια της Αγίας Παρασκευής, όλα 
ξεκίνησαν πριν από δύο μήνες. Όταν μέσω Facebook γνώρισε έναν 
συνομήλικό της, ξεκίνησαν αρχικά να μιλούν στο Messenger και στη 
συνέχεια να βγαίνουν. Η κοπέλα είπε ότι είχαν βγει κάποιες φορές φιλικά. 
Όμως, η τελευταία ήταν αυτή που θα της άλλαζε για πάντα τη ζωή. 
Το απόγευμα της Τετάρτης, το κορίτσι βγήκε βόλτα με τον 22χρονο. Επέστρεφαν 
από το μετρό Νομισματοκοπείο και θα την άφηνε στο σπίτι της. Η ώρα ήταν 
22:30 και ο νεαρός που είχε γνωρίσει από το Facebook, όπως φαίνεται, 
αποφάσισε πως ήταν η ώρα να εκτονώσει ό,τι πιο σκοτεινό είχε μέσα του. 

Περνούν τη Μεσογείων και στην οδό Αρκαδίου, ο 22χρονος την παρασύρει 
σε ένα σκοτεινό μέρος πίσω από ένα βενζινάδικο, της ορμάει, τη ρίχνει 
κάτω, της φράζει το στόμα και τη βιάζει. 
 

 

 

 


