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ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 
 

Γουίλσον  Κρίσαν  

Δρόσος  Ηλίας  

Καραντώνης  Ανδρέας 

Λάσκαρης  Στυλιανός 

Λιβεράκος  Θοδωρής 

Μητσώνης    Παναγιώτης  

Μούτσκα   Ελσίνο 

Μπάρδης   Μάριος 

Μπούτρου   Ελένη  

Ροζενκόβ   Ηλίας 

Σαμπάνης   Γεώργιος 

Σπετσέρη  Κωνσταντίνα 

Τανελάρι   Παρασκευή 

Τσόκανου  Ελένη 

Πλότσι  Ντένις 

Χρήστου  Ευθαλία  
 
Οι Οµάδες µας 
VIRUS: 

Δρόσος Ηλίας.- Καραντώνης Ανδρέας - Λιβεράκος Θοδωρής - Πλότσι Ντένις 

MAX POWER: 

Γουίλσον  Κρίσαν -Μούτσκα   Ελσίνο-Ροζενκόβ   Ηλία-Λάσκαρης  Στυλιανός 

ΜΣ : 

Μπούτρου Ελένη - Μπάρδης Μάριος- Μητσώνης Παναγιώτης -Σαμπάνης Γεώργιος 

Οι τέσσερις: 

Σπετσέρη Κωνσταντίνα-Τανελάρι Παρασκευή-Τσόκανου Ελένη-Χρήστου Ευθαλία  
 
Συντονιστές Καθηγητές 
Κορέλης Αντώνης (ΠΕ19.01) – Σιούλα ∆έσποινα (ΠΕ04.04)  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του ανθρώπου στη 

σύγχρονη κοινωνία. Όλοι μας το έχουμε ακουστά ή και ακόμα το χρησιμοποιούμε , αλλά 

πόσοι από εμάς πραγματικά το γνωρίζουνε;. Παρέχουν πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα 

πληροφοριών και υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται η μετακίνησης μας. Όλα σχεδόν τα 

σχολεία έχουν εξοπλιστεί με υπολογιστές και τα περισσότερα παιδιά σήμερα, 

χρησιμοποιούν υπολογιστή ή το διαδίκτυο. Οι υπολογιστές ενσωματώθηκαν σε κάθε 

πλευρά της καθημερινής ζωής των ανθρώπων άλλες φορές σωστά και εποικοδομητικά και 

άλλες προκαλώντας προβλήματα 

Στα τέλη Οκτωβρίου ο κύριος Κορέλης, η κυρία Σιούλα και εμείς, αναλάβαμε το θέμα 

του Project σχετικά με την ασφάλεια και τους τρόπους προστασίας στο διαδίκτυο. Το θέμα 

χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες όπου κάθε ομάδα που απαρτιζόταν από τέσσερα μέλη 

ανέλαβε μία ενότητα. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο 

άνθρωπος στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο εθισμός, η παιδική 

πορνογραφία, ο ηλεκτρονικός τζόγος κ.α. Η ενότητα την οποία ανέλαβε η δεύτερη ομάδα 

ήταν οι τρόποι προστασίας για τον άνθρωπο στο διαδίκτυο. Κίνδυνοι του διαδικτύου για 

τον υπολογιστή από κακόβουλο λογισμικό ήταν το αντικείμενο της έρευνας της τρίτης 

ομάδας. Ο κυριότερος από αυτούς οι ιοί , μία ανθρώπινη επινόηση στα πλαίσια της χρήσης 

του υπολογιστή που πήρε τεράστιες διαστάσεις με την εξάπλωση του Internet τα τελευταία 

25 χρόνια. Τέλος η τέταρτη ομάδα κλήθηκε να εργαστεί πάνω στην ενότητα σχετικά με τους 

τρόπους προστασίας του υπολογιστή στο διαδίκτυο. Παρά τον λίγο χρόνο που είχαμε στη 

διάθεσή μας για να ολοκληρωθεί η κάθε θεματική ενότητα, η κάθε ομάδα κατάφερε 

επιτυχώς να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες και να τις διαμορφώσει. Επιπλέον 

πιστεύοντας ότι η ασφάλεια και οι τρόποι προστασίας στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα, το 

οποίο απασχολεί όλους μας στη σύγχρονη εποχή, δημιουργήσαμε και μοιράσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο σε γονείς μαθητών και καθηγητές του σχολείου μας για να διερευνήσουμε 

το βαθμό ενημέρωσης τους, τις γνώσεις τους, το βαθμό επίγνωσης των κινδύνων που 

διατρέχουν τα παιδιά τους και τέλος να τους ενημερώσουμε έμμεσα για τους τρόπους 

προστασίας. Τα ερωτηματολόγια αυτά συμπληρώθηκαν και συμπεριλάβαμε τα 

αποτελέσματα στην έρευνα μας. Ύστερα απ’ όλα αυτά λοιπόν φτάσαμε στο σημερινό 

αποτέλεσμα. Με τις συμβουλές και την καθοδήγηση των καθηγητών μας κ. Κορέλη Αντώνη 

και κα. Σιούλα Δέσποινα, πιστεύουμε πως εκπληρώσαμε τους στόχους μας για αυτό το 

μάθημα. Είμαστε όλοι βαθιά ικανοποιημένοι για αυτό το αποτέλεσμα και χαρούμενοι για 

την συμμετοχή μας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
(Ευχαριστίες) 

Οι μαθητές του project «Ασφάλεια στο διαδίκτυο-Κίνδυνοι-Τρόποι προστασίας για 

τη μηχανή και τον άνθρωπο» συνεργάστηκαν άψογα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία 

και να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι της ομάδας. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα άτομα τα 

οποία συνεισέφεραν στη επίτευξη του στόχου μας, τους γονείς των παιδιών που 

συμμετείχαν στη δημοσκόπηση παρέχοντας τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους 

θέσαμε. Ακόμα ευχαριστούμε όλους τους συμμαθητές που πρόθυμα συνεργάστηκαν και 

ήταν απόλυτα συνεπής και συνεργάσιμοι. Τέλος, ευχαριστούμε την κα Δέσποινα Σιούλα και 

τον κ. Αντώνη Κορέλη οι οποίοι συνέβαλαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελική εργασία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Διαδίκτυο – Καθημερινή συνήθεια και ανάγκη ή επικίνδυνη απειλή; 

Στις μέρες πια έχει γίνει απαραίτητο για κάθε οικογένεια, κάθε χώρο εργασίας κάθε 

δημόσια υπηρεσία ή ιδιωτική εταιρεία. Οι χρήστες του και οι δυνατότητες που μας παρέχει 

πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Απεριόριστες δυνατότητες και τρόποι επικοινωνίας, 

ψυχαγωγία, εκπαίδευση, ενημέρωση, χώρος ελεύθερης έκφρασης, πηγή πληροφοριών, 

υπηρεσίες που περιορίζουν τη γραφειοκρατία και μας εξασφαλίζουν πολύτιμο ελεύθερο 

χρόνο.  

Όμως ποιο είναι το ¨ κόστος¨ που πληρώνει η κοινωνία για όλα αυτά που παρέχει το 

Διαδίκτυο; 

Κίνδυνοι για τον άνθρωπο, τη σωματική και κυρίως την ψυχική του υγεία παραμονεύουν 

πίσω από την αλόγιστη χρήση του διαδικτύου, κίνδυνοι που πολλαπλασιάζονται όταν οι 

χρήστες είναι παιδιά. Κίνδυνοι υπάρχουν και για τις ίδιες τις ¨μηχανές¨ δηλαδή τους 

υπολογιστές που μπορεί να φτάσουν στο σημείο να μας τους καταστρέψουν με δυσάρεστα 

οικονομικά αλλά και πρακτικά προβλήματα (λ.χ. απώλεια σημαντικών δεδομένων).  

Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι σε όλα αυτά; 

Κυρίως ποια η στάση του νέου, του παιδιού αλλά και του γονιού. Υπάρχουν τρόποι να 

προστατευθούμε ή η λύση είναι να μη χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο; 

Μέσα από αυτή την εργασία θα αναδείξουμε αυτούς τους κινδύνους, αλλά θα 

παρουσιάσουμε και τρόπους προστασίας που πρέπει να ακολουθούμε όλοι ώστε να 

κάνουμε ασφαλέστερη την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Θα προσπαθήσουμε ακόμα, 

δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στα παιδιά, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το 

γονιό για το νέο ρόλο που του επιφυλάσσει ή σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία. 

Η γνώση και η ενημέρωση είναι το βασικό όπλο μας απέναντι σε όλους τους κινδύνους που 

μπορεί να μετατρέψουν το επίτευγμα του διαδικτύου σε μάστιγα. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 
Σήμερα στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι αλλά συγχρόνως υπάρχουν και τρόποι 

προστασίας . Έτσι επιλέξαμε να  ασχοληθούμε με ένα θέμα που απασχολεί όλη την νεολαία 

αλλά και τους γονείς. Δηλαδή  την ασφάλεια στο διαδίκτυο τους τρόπους προστασίας 

ανθρώπων και μηχανών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια 

θέλαμε να προκαλέσουμε να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά τους και να αναδείξουμε την 

ανάγκη να υπάρχει ο απαραίτητος γονικός έλεγχος ώστε να αποφευχθούν οι δυσάρεστες 

συνέπιες από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά . 

Επιπλέον θέλαμε να προβληματίσουμε τους γονείς για το αν έχουν πλήρη γνώση των 

γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια χρήσης του υπολογιστή από τα παιδιά τους. 

Τέλος σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε τρόπους και μέσα ενημέρωσης στους γονείς ώστε 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που έχει επιβάλλει το διαδίκτυο στο 

ρόλο τους. 

Γενικός στόχος 

• Να διερευνήσουμε και να αναδείξουμε τους κινδύνους που παραμονεύουν στο 

διαδίκτυο, κίνδυνοι που αφορούν τόσο στα μηχανήματα όσο και στους 

ανθρώπους και κυρίως στα παιδιά. 

• Να διερευνήσουμε τον βαθμό γνώσης που έχουν οι γονείς για τους κινδύνους 

αυτούς αλλά και να αναδείξουμε τους τρόπους προστασίας  από αυτούς. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να αναδείξουμε τους σύγχρονους κινδύνους από το κακόβουλο λογισμικό 

στο διαδίκτυο που απειλεί τους Η/Υ. 

• Να διερευνήσουμε και να δείξουμε τρόπους προστασίας μέσα από 

σύγχρονα προγράμματα αλλά και τεχνικές και στάσεις που μας βοηθούν 

να αυξήσουμε το βαθμό ασφαλείας των υπολογιστών μας. 

• Να αναδείξουμε τους πολύ σοβαρούς κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο 

για την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου και κυρίως των παιδιών. 

•  Να διερευνήσουμε το βαθμό γνώσεων και ενημέρωσης των γονιών γύρω 

από το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο 

• Να προκαλέσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς γύρω από τα 

νέα δεδομένα που το διαδίκτυο επιφυλάσσει για το ρόλο τους 

• Να ενημερώσουμε για τους τρόπους προστασίας και τη στάση που πρέπει 

να τηρούμε σήμερα για να προστατεύσουμε την προσωπικότητα του 

ατόμου και κυρίως των παιδιών από τους παραπάνω κινδύνους. 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Στην εργασία αυτή τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται είναι η Πληροφορικής, η 

Βιολογία, τα Μαθηματικά και η Στατιστική, η Ψυχολογία και η Νεοελληνική Γλώσσα. 

Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο μέσα από τη χρήση Επεξεργαστή Κειμένου, 

Λογιστικών Φύλλων, Λογισμικό Παρουσίασης, Αναζήτησης στο Διαδίκτυο κ.α. αλλά και ως 

στάση ζωής απέναντι στις νέες απαιτήσεις τις σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας. 



Ασφάλεια στο διαδίκτυο – Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας 

 Project Α΄ Τάξης 

 

8

Η Βιολογία μέσα από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (σωματική και ψυχική) 

αλλά και μέσα από την αντιστοιχία του ανθρώπινου οργανισμού που προσβάλλεται από 

κάποιο ιό με την αντίστοιχη διαδικασία στους Η/Υ. 

Η Νεοελληνική Γλώσσα για να συντάξουμε και να γράψουμε τα κείμενά. 

Τα Μαθηματικά που βοήθησαν τα παιδιά να επεξεργαστούν τα ερωτηματολόγια και να 

καταλήξουν με τη βοήθεια της Στατιστικής στα αποτελέσματά τους. 

Τέλος στοιχεία Ψυχολογίας που αφορούν κυρίως στις ψυχολογικές επιδράσεις που 

μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτύου (λ.χ. εθισμός, βίαιη συμπεριφορά 

κ.λπ.). 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Τι είναι ένας ιός Υπολογιστή; 
 

Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα 
πρόγραµµα υπολογιστή, το οποίο µπορεί να 
αντιγραφεί χωρίς παρέµβαση του χρήστη και να 
"µολύνει" τον υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή την 
άδεια του χρήστη του. Ο αρχικός ιός µπορεί να 
τροποποιήσει τα αντίγραφά του ή τα ίδια τα 
αντίγραφα µπορούν να υποστούν από µόνα 
τους τροποποίηση, όπως συµβαίνει σε έναν 
µεταµορφικό ιό. Ένας ιός µπορεί να διαδοθεί 
από έναν υπολογιστή σε άλλους, 
παραδείγµατος χάριν από ένα χρήστη που 
στέλνει τον ιό µέσω δικτύου ή του ∆ιαδικτύου, ή 
µε τη µεταφορά του σε ένα φορητό µέσο 
αποθήκευσης, όπως δισκέτα, οπτικό δίσκο ή µνήµη flash USB. Οι ιοί ορισµένες φορές 
εσφαλµένα συγχέονται µε τα "σκουλήκια" υπολογιστών (worms) και τους δούρειους ίππους 
(trojan horses). Ένα "σκουλήκι" µπορεί να διαδοθεί σε άλλους υπολογιστές χωρίς να πρέπει 
να µεταφερθεί ως τµήµα ενός υπολογιστή-οικοδεσπότη (host), ενώ ένας δούρειος ίππος είναι 
ένα αβλαβές πρόγραµµα µέχρι να εκτελεσθεί ή µέχρι να ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη, την 
οποία έχει προκαθορίσει ο δηµιουργός του. Πολλοί προσωπικοί υπολογιστές συνδέονται 
πλέον µε το ∆ιαδίκτυο και σε Τοπικό δίκτυο υπολογιστών τοπικά δίκτυα και διευκολύνουν έτσι 
τη διάδοση του κακόβουλου κώδικα. Σήµερα οι ιοί µπορούν επίσης να εκµεταλλευθούν τις 
υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου, όπως το World Wide Web, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και την 
υπηρεσία συνοµιλιών (Internet Relay Chat, IRC). 

Μερικοί ιοί δηµιουργούνται για να προξενήσουν ζηµιά στον υπολογιστή, στον οποίο 
εγκαθίστανται, είτε µε την καταστροφή των προγραµµάτων του είτε µε τη διαγραφή αρχείων ή 
µε τη µορφοποίηση (format) του σκληρού δίσκου. Μερικές, µάλιστα, φορές, δηµιουργούν σε 
συγκεκριµένο τοµέα του σκληρού δίσκου τέτοια καταστροφή, ώστε να είναι αδύνατη η 
ανάκτηση ολόκληρου του περιεχοµένου του. Άλλοι δεν έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν 
οποιαδήποτε ζηµία, αλλά απλά γνωστοποιούν την παρουσία τους µε την εµφάνιση στην 
οθόνη κειµένου, βίντεο, ή ηχητικών µηνυµάτων, µερικές φορές αρκετά χιουµοριστικών. Όµως, 
ακόµη και αυτοί οι "καλοκάγαθοι" ιοί µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στο χρήστη 
υπολογιστών: Καταλαµβάνουν τη µνήµη που χρησιµοποιείται από τα κανονικά προγράµµατα 
και, κατά συνέπεια, προκαλούν συχνά ασταθή συµπεριφορά του συστήµατος και µπορούν να 
οδηγήσουν σε κατάρρευσή του (system crash). Επιπλέον, πολλοί ιοί είναι, εγγενώς, γεµάτοι 
προγραµµατιστικά σφάλµατα, τα οποία πιθανόν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των 
υπολογιστικών συστηµάτων και στην απώλεια δεδοµένων. Τέλος, ένα µεγάλο ποσοστό των 
ιών δεν έχει σκοπό την καταστροφή των δεδοµένων του χρήστη ή την παρενόχλησή του, 
αλλά την κλοπή προσωπικών του δεδοµένων ή την εισαγωγή του υπολογιστή-στόχου σε 
κάποιο παράνοµο δίκτυο (botnet) χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. 

Ιστορία 
     Ιός ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στο ARPANET, 
τον πρόδροµο του ∆ιαδικτύου στις αρχές της 
δεκαετίας του '70. ∆ιαδόθηκε µέσω του λειτουργικού 
συστήµατος TENEX, που χρησιµοποιούσε τότε το 
ARPANET και θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει όποια 
σύνδεση γινόταν µε το δίκτυο για να µολύνει τους 
συνδεδεµένους υπολογιστές. Εµφάνιζε το µήνυµα "I'M 
THE CREEPER! CATCH ME IF YOU CAN". Σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, ωστόσο, εµφανίστηκε ένα 
πρόγραµµα, το οποίο αποκαλούσε εαυτόν "Reaper", 
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ανώνυµου δηµιουργού, το οποίο ανίχνευε τον CREEPER στους υπολογιστές που είχε 
µολύνει και τον διέγραφε[1]. 
Ο πρώτος ιός που αναφέρεται ως εξαπλωµένος εκτός του συστήµατος µέσα στο οποίο 
δηµιουργήθηκε (ο σχετικός όρος είναι "in the wild") υπήρξε ο "Elk Cloner". Τον δηµιούργησε 
το 1982 ο δεκαπεντάχρονος, τότε, Ρίτσαρντ Σκρέντα (Richard Skrenta) για υπολογιστές Apple 
II µε λειτουργικό σύστηµα το Apple DOS 3.3. Τον αποθήκευσε σε µια δισκέτα και την έδωσε 
σε φίλους και γνωστούς του. Οι περισσότεροι υπολογιστές, εκείνη την εποχή, δε διέθεταν 
σκληρό δίσκο κι έτσι οι ανταλλαγές δισκετών ήταν πολύ συχνές. Όταν ο υπολογιστής 
εκκινούσε από τη µολυσµένη δισκέτα αντιγραφόταν µόνος του σε όποια άλλη δισκέτα είχε 
εκείνη τη στιγµή πρόσβαση ο υπολογιστής. Μετά την πεντηκοστή εκκίνηση από µολυσµένη 
δισκέτα, ο υπολογιστής εµφάνιζε το εξής µήνυµα (υπό µορφή στίχων - σε παρένθεση η 
ελληνική απόδοση): 

Elk Cloner: The program with a personality (Tο πρόγραµµα µε προσωπικότητα) 
It will get on all your disks (θα καταλάβει όλους σας τους δίσκους) 

It will infiltrate your chips (θα διεισδύσει στα τσιπ σας) 
Yes it's Cloner! (ναι, είναι ο Cloner!) 

It will stick to you like glue (θα σας κολλήσει σαν µε κόλλα) 
It will modify ram too (θα τροποποιήσει και τη RAM) 

Send in the Cloner! (διαδώστε τον Cloner!) 
Ο Cloner δεν είχε καταστροφικές προθέσεις και δηµιουργήθηκε από τον έφηβο Σκρέντα ως 
αστείο. Ωστόσο διαδόθηκε στους υπολογιστές πολλών συµµαθητών του (και του καθηγητή 
του των Μαθηµατικών!) εξασφαλίζοντάς του έτσι µια θέση στην ιστορία των ιών. 
Ο πρώτος ιός που εµφανίστηκε στους προσωπικούς υπολογιστές ήταν ο ιός Brain (γνωστός 
και ως Ashar, (C)Brain, Clone, Nipper, Pakistani, Pakistani, Lahore, Pakistani flu, Pakistani 
Brain). ∆ηµιουργήθηκε στο Πακιστάν το 1986 από τους αδελφούς Basit και Amjad Farooq 
Alvi. Προσέβαλε τον τοµέα εκκίνησης (boot sector) του σκληρού δίσκου[3]. 
Από τότε έως σήµερα έχουν δηµιουργηθεί και κυκλοφορήσει χιλιάδες ιοί, αρκετοί από τους 
οποίους είναι πολύ επικίνδυνοι, όταν προσβάλλουν κάποιο υπολογιστικό σύστηµα ή δίκτυο. 
Εκτιµάται ότι το έτος 2000 υπήρχαν περίπου 50.000 γνωστοί ιοί, ενώ σήµερα ο αριθµός τους 
έχει υπερβεί τις 60.000. Οι περισσότεροι είναι γραµµένοι για υπολογιστές µε λειτουργικά 
συστήµατα MS-DOS και/ήWindows[4]. Αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται είτε στην αυξηµένη 
διάδοση των συστηµάτων αυτών είτε στα κενά ασφάλειας που παρουσιάζουν και κάνουν 
ευκολότερη τη µόλυνση του συστήµατος και τη διάδοσή τους. 

Οι διασηµότεροι ιοί στην Ιστορία 
1. I LOVE YOU (2000) : Ένας από τους πιο ταχύτατα διαδεδοµένους ιούς. O ιός I LOVE YOU 
µεταδίδεται µέσω ενός επισυναπτόµενου εκτελέσιµου αρχείου (exe) µέσα σε ένα e-mail που 
υποτίθεται ότι είναι κάποιο µήνυµα από κάποιο φίλο. 
2. Code Red (2001) :  Ο συγκεκριµένος ιός είχε ως στόχο διακοµιστές (Servers) που έτρεχαν 
λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows. 
3. Nimda (2001)  : Το όνοµα Nimda είναι ο αναγραµµατισµός της λέξης admin. Ο 
συγκεκριµένος ιός µπορούσε να χρησιµοποιήσει ως µέσω µετάδοσης του οποιοδήποτε 
τρόπο. 
4. Mellisa (1999) :  Αυτός ήταν ένας ιός που είχε ως στόχο τις µακροεντολές του MS Word. 
Μπορούσε να προσβάλει την λίστα επαφών του Outlook και να µεταδοθεί σε όλες τις επαφές 
του χρήστη. 
5. Sasser (2004)  Ο Sasser εκµεταλλεύονταν ένα κενό ασφαλείας σε δίκτυα υπολογιστών 
Windows και µπορούσε να προκαλέσει crash και επανεκκινήσεις µαζικά (φανταστείτε το χάος 
που µπορούσε να προκληθεί στα µεγάλα δίκτυα…)  
6. The Morris Internet Worm (1988)  : Θεωρείται ο «πατέρας» των internet worms. Ήταν ο 
πρώτος ιός που µπορούσε να προσβάλει συστήµατα Unix. 
7. Blaster (2003)  : Ο blaster εκµεταλλευόταν ένα κενό ασφαλείας σε υπολογιστές µε 
Windows λειτουργικό σύστηµα. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι έκανε ορατή την παρουσία 
του µε ένα µήνυµα Shutdown στην οθόνη του χρήστη. 
8. Creeper (1971)  : Πιθανότατα ο πρώτος ιός που εµφανίστηκε ποτέ στους υπολογιστές. 
Στόχος του ήταν οι υπολογιστές του δικτύου ARPANET( ο πρόγονος του ίντερνετ) 

Τύποι ιών 
Οι ιοί µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 
� Ανάλογα µε το σηµείο του υλικού ή του λογισµικού που µολύνουν: 
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� Τοµείς σκληρού δίσκου συστήµατος (system sectors) 
� Αρχεία 
� Ιοί µακροεντολών (Macros) 
� Ιοί πηγαίου κώδικα (Source Code Viruses) 
� Ιοί συµπλεγµάτων (σκληρού) δίσκου ((Hard) Disk Clusters) 

� Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούν τη µόλυνση: 
� Πολυµορφικοί ιοί 
� Αόρατοι ιοί (Stealth Viruses) 
� Θωρακισµένοι ιοί (Armored Viruses) 
� Πολυτµηµατικοί ιοί (Multipartite Viruses) 
� Ιοί πλήρωσης κενών (Spacefiller Viruses) 
� Ιοί παραλλαγής (Camouflage Viruses) [5]. 

Τρόπος δράσης 
Ανεξάρτητα από το τι και πώς µολύνει σε ένα σύστηµα, ο ιός πρέπει να εξασφαλίσει 

ορισµένες βασικές συνθήκες, προκειµένου να δράσει. Συγκεκριµένα, πρέπει να µπορεί να 
εκτελέσει τον κώδικά του και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε µέσα αποθήκευσης (κύρια στο 
σκληρό δίσκο, αλλά όχι µόνο). Γι' αυτό το λόγο, πολλοί ιοί προσκολλώνται σε εκτελέσιµα 
(executable) αρχεία είτε του λειτουργικού συστήµατος είτε του κανονικού λογισµικού ενός 
συστήµατος. Εξασφαλίζουν έτσι δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι θα µπορούν να αναπαραχθούν 
και δεύτερον ότι θα µπορέσουν να εκτελέσουν τον κώδικά τους. 

Τρόποι διάδοσης 
Οι ιοί διαδίδονται από τον ένα υπολογιστή στον άλλο µε δύο τρόπους: Είτε µέσω 

φορητού µέσου αποθήκευσης είτε µέσω δικτύου. Ο δεύτερος τρόπος είναι σήµερα ο πλέον 
διαδεδοµένος, λόγω της ευρείας διάδοσης του ∆ιαδικτύου διεθνώς. Η βασική υπηρεσία 
διάδοσης ιών είναι αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), µέσω του οποίου 
αποστέλλονται είτε ως συνηµµένα είτε ως τµήµα αυτού καθαυτού του µηνύµατος.  

Πως µπορούµε να κολλήσουµε έναν ιό; 
Όλοι µας κάποια στιγµή έχει τύχει να κολλήσουµε κάποιον ιό και να φτάσουµε στο σηµείο του 
format προκειµένου να τον βγάλουµε απόν το pc µας. 
Με ποιούς τρόπους όµως κολλάµε ιούς και πώς µπορούµε να τους κρατήσουµε µακριά από 
τον υπολογιστή µας? 
Email 
Ένας από τους πιο συνηθισµένους τρόπους που µπορεί ένας υπολογιστής να κολλήσει ιό 
είναι µέσω Email. Γι’αυτό θα πρέπει να αποφεύγουµε τα spam. Πώς θα το κάνουµε αυτό; 
Ανοίγοντας µόνο τα email που προέρχονται από την λίστα επαφών µας και αυτά που 
προέρχονται από προέλευση την οποία γνωρίζουµε. Ακόµη δεν θα πρέπει να κάνουµε κλικ 
σε links τα οποία δεν γνωρίζουµε και προέρχονται από διευθύνσεις email άγνωστες. 
USB drives 
Ένας άλλος τρόπος µετάδοσης των ιών είναι µέσω των usb sticks. Γι’αυτό κάθε φορά που 
θέλουµε να αντιγράψουµε δεδοµένα από ένα usb stick θα πρέπει πρώτα να κάνουµε ένα 
virus scan για να είµαστε σίγουροι ότι δεν θα περιέχει κάποιον ιό.Επίσης η πιο ασφαλής 
µέθοδος για να ανοίξουµε το usb stick µας είναι µ δεξί κλικ και άνοιγµα και όχι µε διπλό κλικ. 
Internet 
Όπως γνωρίζουµε το Internet είναι η κύρια πηγή πολλών κακόβουλων προγραµµάτων όπως 
virus,worms,trojans κτλ. Οπότε θα πρέπει καθώς κάνουµε browsing στο Internet να είµαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί ιδιαίτερα στα παράθυρα pop ups. Πολλές φορές θα δούµε pop ups που 
θα µας λένε ότι κερδίσαµε κάποιο βραβείο ή διάφορα άλλα µηνύµατα. ∆εν θα πρέπει λοιπόν 
ποτέ να κάνουµε κλικ σε αυτά τα pop up και ακόµα αν έχουµε και κάποιον pop up blocker θα 
µας βοηθήσει να απαλλαγούµε από τα ενοχλητικά αυτά παράθυρα. 
Search engines 
Σχεδόν κάθε χρήστης πλέον χρησιµοποιεί τις µηχανές αναζήτησης για να εντοπίσει 
ιστοσελίδες. Άρα είναι προφανές ότι στα αποτελέσµατα αυτών των αναζητήσεων θα 
βρίσκονται και κακόβουλες ιστοσελίδες. 
Email Attachments 
∆εν θα πρέπει ποτέ να ανοίγουµε attachments από email που δεν γνωρίζουµε και πάντα θα 
πρέπει να κάνουµε scan στο attachment πριν το κατεβάσουµε στον υπολογιστή µας. 
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Πώς µπορώ να καταλάβω ότι έχω προσβληθεί από ιό ; 
 
   Τα παρακάτω είναι τα συνηθέστερα προβλήµατα µόλυνσης από κακόβουλα προγράµµατα 
τα οποία σκοπό έχουν την παρακολούθηση των κινήσεων σας ή και την σταδιακή 
καταστροφή των αρχείων σας : 

� Παρατηρείτε έντονη επιβράδυνση του συστήµατος σας. Αργεί ο υπολογιστής σας να 
ανταποκριθεί. 

� Εκτελούνται προγράµµατα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας τα οποία δεν τα 
έχετε εγκαταστήσει εσείς. 

� Λάβατε ένα e-mail το οποίο περιέχει ένα παράξενο συνηµµένο αρχείο. Όταν ανοίγετε 
το αρχείο αυτό, εµφανίζονται παράξενα παράθυρα διαλόγου ή παρατηρείτε οτι το 
σύστηµα σας έχει ξαφνική πτώση της απόδοσης του. 

� Βρήκατε συνηµµένα αρχεία στο e-mail σας µε διπλή κατάληξη .jpg.vbs ή .gif.exe. 
� Το πρόγραµµα προστασία από τους ιούς (Antivirus) που έχετε εγκατεστηµένο έχει 

πάψει να λειτουργεί χωρίς να το κλείσατε εσείς. 
� ∆εν µπορείτε να εγκαταστήσετε πρόγραµµα Antivirus διότι κολλάει στην εγκατάσταση 

ή µόλις εγκατασταθεί δεν µπορεί να εκτελέσει ανίχνευση ιών. 
� Εµφανίζονται συχνά νέα παράθυρα ή πλαίσια διαλόγου τα οποία σας προειδοποιούν 

ότι υπάρχει ιός στο σύστηµα σας. 
� Εµφανίζονται τυχαίες διαφηµίσεις σε νέα παράθυρα χωρίς να µπορείτε να τις 

σταµατήσετε. 
� Κάποιος σας ενηµερώνει ότι έλαβε πρόσφατα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

από εσάς µε συνηµµένα αρχεία (συνήθως µε επεκτάσεις .exe, .bat, .scr και .vbs), τα 
οποία δεν έχετε αποστείλει. 

� Εµφανίζονται νέα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας, τα οποία δεν τοποθετήσατε 
εσείς εκεί ή τα οποία δεν συσχετίζονται µε κανένα από τα προγράµµατα που 
εγκαταστήσατε πρόσφατα. 

� Παρατηρείται αναπαραγωγή αρχείων µουσικής τα οποία δεν ανοίξατε εσείς. 
� ∆ιαγράφονται ή εξαφανίζονται προγράµµατα και εφαρµογές απο τον υπολογιστή σας 

χωρίς να τις έχετε καταργήσει εσείς. 
   Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις και όχι αποδείξεις οτι υπάρχει κάποιο κακόβουλο 
πρόγραµµα το οποίο εκτελείτε στον υπολογιστή σας. 
Άλλα συµπτώµατα τα οποία ενδεχοµένως να συµβαίνουν λόγω ύπαρξης κάποιου virus, 
trojan, spyware η malware : 
� Τα Windows δεν µπορούν να φορτώσουν, παρ' όλο που δεν κάνατε κάποια αλλαγή 

στο σύστηµα σας 
� Υπάρχει έντονη δραστηριότητα στο Internet ή και η σύνδεση του Internet σας 

παρουσιάζει µεγάλη µείωση απόδοσης 
� Τα Windows δεν ξεκινούν και εµφανίζεται µήνυµα ότι λείπουν κάποια αρχεία 

συστήµατος. 
� Ο υπολογιστής σας κάποιες φορές δεν 

ξεκινά κανονικά και σταµατά να 
ανταποκρίνεται όταν εµφανιστούν τα 
εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας 

� Ο υπολογιστής σα λειτουργεί πολύ αργά 
και η εκκίνησή του διαρκεί πολλή ώρα. 

� Εµφανίζονται κάποια σφάλµατα τα οποία 
εµφανίζουν µήνυµα ότι "Η µνήµη δεν 
επαρκεί" (Out-of-memory) 

� ∆εν µπορείτε να εγκαταστήσετε νέα 
προγράµµατα. 

� Γίνεται συχνά επανεκκίνηση των Windows. 
� Κάποια απο τα προγράµµατα σας σταµατούν να λειτουργούν χωρίς να 

ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε ενέργεια σας 
� Η Εξέταση ∆ίσκων (Scandisk), αναφέρει πολλά σοβαρά σφάλµατα δίσκου.. 
� ∆εν είναι δυνατή η εκκίνηση της ∆ιαχείρισης Εργασιών (Task Manager) των 

Windows. 
� Το πρόγραµµα προστασίας από ιούς υποδεικνύει ότι υπάρχει ιός. 



Ασφάλεια στο διαδίκτυο – Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας 

 Project Α΄ Τάξης 

 

13 

Ποια είναι τα είδη των δηµοφιλέστερων ιών; 
   Επειδή έχουµε µπερδέψει τα µπούτια µας, ποιές οι διαφορές µεταξύ virus-ιού, trojan horse, 
worm, spyware, adware, malware και τι ακριβώς είναι το καθένα; 
Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουµε το τοπίο βλέποντάς τα ένα ένα ξεχωριστά και επισηµαίνοντας τα 
χαρακτηριστικά του.  
Κατά προσέγγιση θα καταλάβετε. Βέβαια το θέµα είναι ότι πολλά από αυτά τα κακόβουλα 
προγραµµατάκια, δεν ανήκουν σε ένα µόνο είδος, αλλά µπορεί και σε 2-3.  
 
Τι είναι το Trojan horse ή Backdoor 
 

Είναι ένα πρόγραµµα που τρέχει στον υπολογιστή µας, 
αφού το κολλήσουµε, για να ανοίξει κάποιο backdoor.  
∆ηλαδή για να καταλάβετε, είναι σαν να ανοίγει µία πόρτα, 

δίνοντας πρόσβαση σε αυτόν-αυτούς που το φτιάξανε, ώστε να 
καταφέρουνε να µπούνε στον υπολογιστή µας, µέσω αυτής της 
ανοιχτής πόρτας.  
 
Τι είναι το Worm 
 

Είναι ένα πρόγραµµα που µολύνει τους υπολογιστές που 
είναι συνδεµένοι σε κάποιο δίκτυο. Αν ένας υπολογιστής το 
έχει και συνδεθεί σε ένα δίκτυο, θα µολυνθούν και όλοι οι 

υπόλοιποι υπολογιστές που είναι συνδεµένοι σε αυτό.  
Το worm απλά επιβαρύνει το δίκτυο µε άχρηστη δραστηριότητα, 
φορτώνοντάς το.  
 

Τι είναι το Spyware 
 

Είναι ένα πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για να 
παρακολουθεί τις δραστηριότητες του µολυσµένου 
υπολογιστή.  

Ένας υπολογιστής που έχει κολλήσει spyware, παρακολουθείται 
από κάποιο τρίτο άτοµο και πιο συγκεκριµένα, αυτό το τρίτο 
άτοµο µπορεί να δει πχ τι πληκτρολογούµε (για usernames και 
passwords σε sites), κλπ . 
 
Τι είναι τα Adwares 

Είναι τα προγράµµατα που κολλάµε και πολύ απλά µας 
φέρνουν µε ύπουλο τρόπο διαφηµίσεις στον υπολογιστή 
µας, χωρίς την έγκρισή µας.  

 
Χρησιµοποιούν bandwidth της σύνδεσής µας στο internet, 
περιορίζοντάς µας σε πιο χαµηλές ταχύτητες και ξεπετάνε 
συνέχεια διαφηµίσεις, χωρίς να µπορούµε να κάνουµε κάτι.  
 
Τι είναι τα Malwares 

 
Είναι όλα τα παραπάνω προγράµµατα που προαναφέραµε.  

 
Είτε µπορούν να καταστρέψουν τον υπολογιστή µας, είτε να µας 
κατασκοπεύουν βλέποντας τι κάνουµε, είτε να µας ενοχλήσουν, είτε να 
µας προκαλέσουν οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια στο σύστηµά 
µας (να σβήσουν αρχεία συστήµατος, κλπ).  
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2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η/Υ  

Προτάσεις Προστασίας του ΗΥ σας  
 
1)Η συσκευή του ΗΥ αποτελεί το κυριότερο µέρος της εισόδου στο διαδικτυακό χώρο. 
Αποτελεί δηλαδή µια τοπική πύλη που συνδέει τους χρήστες (παιδιά) µε το διαδίκτυο, 
αποτελώντας επίσης ένα κοινό στόχο κακόβουλων επιθέσεων. Η θωράκιση του τοπικού ΗΥ 
αποτελεί µια απαραίτητη ενέργεια από την οποία θα πρέπει να εκκινούν οι δράσεις για την 
ασφαλή πλοήγηση. Η προστασία του ΗΥ περνά από διάφορα επίπεδα µε τα κυριότερα να 
είναι η προστασία από ιούς, ενοχλητικής διαφήµισης (spam mails, pop-ups, pop-downs), 
κατασκοπίας (καταγραφής της διαδικτυακής συµπεριφοράς του χρήστη), εµπλοκή της 
διαδικτυακής πρόσβασης (η πλοήγηση αναδροµολογείται αυτόµατα σε συγκεκριµένες 
σελίδες). Για περιβάλλοντα Microsoft windows που είναι και οι κυριότεροι αποδέκτες ιών, 
υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός διαθέσιµων λογισµικών προστασίας από δωρεάν µέχρι 
αρκετά υψηλού κόστους. Πιο κάτω παραθέτουµε ένα συνοπτικό κατάλογο:  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ANTIVIRUS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Microsoft Security Essentials  

 

Avira Anti-Vir Personal  

 

AVG Anti-Virus Free Edition  

 

avast! Home Antivirus  

 

BitDefender Free Anti Virus Edition:  

 

ClamWin Anti-Virus  

 

Comodo Anti-Virus 

 

DriveSentry Anti-Virus and Anti-Spyware    

PCTools Antivirus 

 

Blink Personal  

 

Rising Antivirus  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΩΝ ANTIVIRUS / ANTI-SPYWARE 

Antivirus Anti-Spyware 

Kaspersky Anti-Virus  Ad-Aware AE (Anniversary Edition) 

ESET NOD32 Antivirus Spybot S & D (Search and Destroy) 

Norton AntiVirus 2010 Microsoft Windows Defender 

AntiVir (Avira) Preminum Webroot Spy Sweeper 

avast! 4 Professional Edition Counter Spy 

AVG Anti-Virus Professional Edition   

BitDefender   

Dr. Web   

F-Secure Anti-Virus   

VIPRE Anti-Virus + Anti-Spyware   

Trend Micro Anti-Virus   

 
Pro Antivirus, 1 year  39,99 € 

Internet Security, 1 year 49,99 € 39,99 € 

   
2) Φιλτράρισµα περιεχοµένου πλοήγησης  
Το διαδίκτυο και τα περιβάλλοντα εισόδου σε αυτό (φυλλοµετρητές) εκ προεπιλογής 
παρέχουν απρόσκοπτη είσοδο στο περιεχόµενο του ιστού. Αυτό αποτελεί και τη φιλοσοφία 
του διαδικτύου, καθώς και το κυριότερο χαρακτηριστικό της διάδοσής του. Οι ιδιαιτερότητες 
όµως, των µαθητών χρηστών και της ενσωµάτωσης στην εκπαίδευση, η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε όλο το διαδικτυακό περιεχόµενο, αυτονόητα µπορεί να καταστεί επιζήµια. Είναι 
προφανές ότι η δυνατότητα εισόδου σε ακατάλληλο ή επικίνδυνο ή παραπλανητικό 
περιεχόµενο πρέπει να περιορίζεται. Αυτό µπορεί να γίνει µε εφαρµογές φιλτραρίσµατος της 
διαδικτυακής πλοήγησης  
Στην αγορά υπάρχει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός διαφόρων λογισµικών φιλτραρίσµατος, 
τόσο δωρεάν όσο και εµπορικών. Πρόσφατα η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(www.cytanet.com) δηµιούργησε τη δική της έκδοση φιλτραρίσµατος “Safe Internet”. Η 
έκδοση αυτή δόθηκε σε όλα τα σχολεία της Κύπρου και µια νέα αναβαθµισµένη και πιο 
σταθερή έκδοση αναµένεται σύντοµα. Πλέον το λογισµικό είναι διαθέσιµο και για προσωπική 
χρήση. Η χρήση λογισµικών φιλτραρίσµατος την πλοήγησης συνιστάται για κάθε υπολογιστή 
τον οποίο χρησιµοποιούν παιδιά.  
 Άλλα διαθέσιµα λογισµικά φιλτραρίσµατος δίνονται πιο κάτω:  
 

Τίτλος Άδεια Χρήσης  
Family Safety ∆ωρεάν 
K9 Web Filtering protection ∆ωρεάν 
CYBERsitter Εµπορική 
B-Gone ∆ωρεάν 
NetNunny Εµπορική 

Έλεγχος δραστηριότητας παιδιών  
Μια άλλη ιδέα για την προστασία τον παιδιών στη φιλοσοφία του parental control είναι η 
καταγραφή της δραστηριότητας και έλεγχος από άλλο υπολογιστή πχ. γονιού. Με τη χρήση 
της κατάλληλης εφαρµογής καθορίζεται ο υπολογιστής στον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος και 
ορίζονται οι πληροφορίες οι οποίες θα ελέγχονται/καταγράφονται. Η χρησιµοποίηση τέτοιων 
πρακτικών ελέγχου µπορεί φυσικά να τίθεται υπό αµφισβήτηση αφού αναιρεί την ιδιωτικότητα 
των παιδιών και την εµπιστοσύνη προς αυτά, δεν παύουν όµως να είναι διαθέσιµες, γι’ αυτό 
και εξετάζονται. Τέτοιες εφαρµογές ελέγχου είναι:  
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Κατάλογος Εφαρµογών Ελέγχου αποµακρυσµένου ΗΥ:  
 

Τίτλος Άδεια Χρήσης  
Family Safety ∆ωρεάν 
ParentalSoftware.org Εµπορική 
WebWatcher Εµπορική 
SniperSp Εµπορική 
PC Tattletale Internet Monitor  Εµπορική 

 

Τρόποι Μετάδοσης Ιών 
Εκκίνηση του Η/Υ από µολυσµένη δισκέτα, δίσκο ή cd. 
Εκτέλεση/άνοιγµα ενός µολυσµένου USB stick. 
Εκτέλεση/άνοιγµα µολυσµένων αρχείων (.exe, .com, .vbs, .dll, .pif, .scr, .sh, .bat κ.ά) που 
επισυνάπτονται σε emails. 
Εκτέλεση/άνοιγµα µολυσµένων αρχείων (.exe, .com, .doc, .bat, .hlp, .htm, .ini, .js, .php, .pif, 
.reg, .ppt, .sh, .shs, .sys, .vbs, .wbt, .xls, .pdf κ.ά.) 
Άνοιγµα/ανάγνωση emails που συνήθως στέλνουν άγνωστα σε εσάς άτοµα, διότι πιθανόν να 
περιέχουν καταστροφικό κώδικα (µήνυµα µορφής .html) που ενεργοποιείται αυτόµατα µε την 
ανάγνωση του email. 
Άνοιγµα/ανάγνωση µολυσµένων ιστοσελίδων .htm και .html. 
Μέσω πρόσβασης στο internet. Συγκεκριµένα, όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήµατα, και 
κυρίως τα Windows, έχουν "τρύπες" ασφαλείας τις οποίες εκµεταλλεύονται κάποιοι ιοί για να 
µολύνουν τον Η/Υ, ΧΩΡΙΣ να ζητήσουν σε οποιαδήποτε περίπτωση την άδεια του χρήστη για 
εγκατάσταση κάποιου προγράµµατος. 

Τρόποι προστασίας από τους ιούς 

Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας σε cd ή δισκέτα ή εξωτερικό δίσκο. Τακτική ανίχνευση όλου 
του δίσκου/δισκετών µε το αντιβιοτικό πρόγραµµα. 
Συχνή ανανέωση (update) του αντιβιοτικού προγράµµατος. 
Συχνή ανανέωση (update) του προγράµµατος πλοήγησης στο internet που χρησιµοποιείτε. 
Συχνή ανανέωση (update) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε για να διαβάζετε τα email 
σας. 
Συχνή ανανέωση (update) του προγράµµατος Adobe Acrobat Reader (αν το χρησιµοποιείτε). 
Συχνή ανανέωση (update) των προγραµµάτων Microsoft Office και OpenOffice (αν τα 
χρησιµοποιείτε). 
Ανίχνευση κάθε νέου αρχείου που «κατεβάζετε» από το Internet. 
Αν χρησιµοποιείτε irc chat, απενεργοποιείστε την επιλογή αυτόµατης αποδοχής αρχείων και 
αυτόµατης εκτέλεσης των αρχείων που σας στέλνουν. 
Μην εισάγετε στον υπολογιστή σας USB sticks από άτοµα που δεν γνωρίζετε. 
Απενεργοποιήστε την αυτόµατη εκτέλεση των cd/usb στον Η/Υ σας. 
Αν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάποιο πρόγραµµα antivirus ή antispyware, µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε ένα πρόγραµµα sandboxing, µέσα στο οποίο θα εκτελείτε ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ για 
τον Η/Υ σας όλα τα προγράµµατα που κατεβάζετε από το internet ή σας δίνουν µέσω 
cd/dvd/usb stick. Τέτοια προγράµµατα µπορείτε να βρείτε στη σελίδα "Sandboxing: Μια νέα 
µέθοδος προστασίας". 
Επιλέξτε την πλήρη εµφάνιση των τύπων αρχείων στον Η/Υ σας. Ίσως κάποιος να σας στείλει 
µια «φωτογραφία» ως photo.jpg.vbs. Αν δεν έχετε την παραπάνω επιλογή ενεργοποιηµένη, 
ίσως να την «πατήσετε» και να εκτελέσετε το αρχείο, που µόνο φωτογραφία δεν µπορεί να 
είναι. 
∆ιατηρείτε και ανανεώνετε συχνά µια δισκέτα ή cd για αποκατάσταση ζηµιών από ιούς, την 
οποία προσφέρουν συνήθως τα ίδια τα αντιβιοτικά προγράµµατα. 
Χρησιµοποιείτε 2 διαφορετικά προγράµµατα antivirus, αλλά µε µόνο ένα να ελέγχει συνεχώς 
το δίσκο. 
Χρησιµοποιείτε κάποιο πρόγραµµα firewall .Χρησιµοποιείτε κάποιο πρόγραµµα anti-spyware. 
Κάνετε συχνά update στο λειτουργικό σύστηµα του Η/Υ σας (κυρίως στα Windows), ώστε να 
καλύπτονται τα όποια κενά ασφαλείας έχουν εντοπιστεί. Τονίζουµε ότι σε κάποιες εκδόσεις 
των Windows δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση update αν δεν έχουν αγοραστεί!  
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Αντιµετώπιση µόλυνσης από ιό  
Απενεργοποίησε την Επαναφορά Συστήµατος (αν έχουν τα windows που έχεις) 
Ενηµέρωσε (internet update) το αντιβιοτικό/antispyware πρόγραµµα που χρησιµοποιείς και 
έλεγξε πάλι τον Η/Υ. 
Κατέβασε κάποιο απο τα Avira Free edition, Spybot, Dr.Web CureIt, Ad-Aware Free και 
Kaspersky Virus Removal Tool και αφού τα εγκαταστήσεις, κάνε για όσα είναι δυνατό 
ανανέωση (internet update). Κάνε επανεκκίνηση του υπολογιστή και µπες στα windows σε 
ασφαλή λειτουργία πατώντας πριν την εκκίνηση των Windows το πλήκτρο F8. Ψάξε µε το 
καθένα (ένα κάθε φορά) από αυτά όλους τους δίσκους και ό,τι βρουν επίλεξε να καθαριστεί, 
ειδάλλως να τοποθετηθεί µέσα στην καραντίνα του κάθε προγράµµατος ή να διαγραφεί. Αν 
κάποιο από τα προγράµµατα βρει κάποιον ιό, περίµενε να τελειώσει τον έλεγχο και αφού 
καθαρίσει/αποµονώσει/διαγράψει τον ιό, κάνε πάλι επανεκκίνηση του υπολογιστή και ψάξε 
πάλι µε το ίδιο πρόγραµµα. Αν δεν βρει τίποτα αυτή τη φορά, συνέχισε οµοίως µε έλεγχο από 
το 2ο πρόγραµµα. 
 
Τρόποι αντιµετώπισης 
Τρόποι αντιµετώπισης 
   Οι ιοί αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους πλέον 
διαδεδοµένους τύπους κακόβουλου λογισµικού. Η 
ανίχνευση τους από τον απλό χρήστη είναι από δύσκολη 
έως αδύνατη - ορισµένοι, µάλιστα, ιοί, είναι τόσο 
προσεκτικά δηµιουργηµένοι που ακόµη και ο πλέον 
ειδικευµένος χρήστης αδυνατεί να τους εντοπίσει χωρίς να 
διαθέτει ειδικά προγραµµατιστικά εργαλεία. Για την 
προστασία ενός συστήµατος έχει δηµιουργηθεί µια ειδική 
κατηγορία λογισµικού, γνωστή ως αντιϊκό (antivirus).       
Προκειµένου να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και χωρίς 
µολύνσεις λειτουργία ενός συστήµατος, τα αντιϊκά εκκινούν 
ταυτόχρονα µε το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή, χωρίς εντολές από το χρήστη, και 
παραµένουν ως διαδικασίες στη µνήµη (memory resident), ώστε να είναι σε θέση να 
ανιχνεύουν τυχόν µολύνσεις σε πραγµατικό χρόνο. Τα προγράµµατα αυτά πρέπει να 
αναβαθµίζονται σε τακτική βάση, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τους 
νεοδηµιουργούµενους ιούς. Σήµερα, αρκετοί οίκοι δηµιουργίας λογισµικού ασχολούνται µε τη 
δηµιουργία τέτοιων προγραµµάτων. Τα αντιϊκά είναι σε θέση τόσο να εντοπίσουν µόλυνση τη 
στιγµή που αποπειράται, όσο και να "καθαρίσουν" τυχόν µολυσµένα αρχεία που εντοπίζουν. 
     Κάθε αντιϊκό έχει το δικό του τρόπο δράσης απέναντι στους ιούς. Ωστόσο, τα περισσότερα 
είναι σε θέση να εργάζονται σε πραγµατικό χρόνο, εντοπίζοντας τους ιούς τη στιγµή ακριβώς 
που αποπειρώνται να µολύνουν το σύστηµα. Ορισµένα τέτοια προγράµµατα προσφέρονται 
δωρεάν για προσωπική χρήση (δεν καλύπτουν, ωστόσο, ούτε µικρό τοπικό δίκτυο 
υπολογιστών) και άλλα έναντι σχετικά χαµηλής τιµής (κανένα αντιϊκό για υπολογιστές δικτύου 
δεν προσφέρεται δωρεάν µέχρι σήµερα). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι δηµιουργοί ιών 
λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις µεθόδους εντοπισµού του "προϊόντος" τους και 
δηµιουργούν ιούς, οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν τον εντοπισµό, ακόµη και µε 
απενεργοποίηση του αντιϊκού. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερώνει 
τακτικότατα το λογισµικό του αλλά και να δηµιουργεί τις ειδικές δισκέτες, που τα περισσότερα 
αντιβιοτικά προγράµµατα προτείνουν τη δηµιουργία τους, ώστε να είναι δυνατή η εκκαθάριση 
και η επαναφορά του συστήµατος µετά από τυχόν µόλυνσή τους. 
Το λογισµικό Antivirus ή anti-virus χρησιµοποιείται για την πρόληψη, τον εντοπισµό, και την 
κατάργηση κακόβουλου λογισµικού, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ιούς των 
υπολογιστών, σκουλήκι υπολογιστών, δούρειους ίππους, spyware και adware. Αυτή η σελίδα 
µιλάει για το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την πρόληψη και την άρση αυτών των 
απειλών, και όχι την ασφάλεια του υπολογιστή που εφαρµόζονται από µεθόδους λογισµικού. 
 
Μια ποικιλία από στρατηγικές είναι συνήθως απασχολούνται. Υπογραφή βασίζεται 
ανίχνευσης περιλαµβάνει την αναζήτηση για γνωστά µοτίβα των δεδοµένων µέσα σε 
εκτελέσιµο κώδικα. Ωστόσο, είναι δυνατό για έναν υπολογιστή που θα µολυνθεί µε το νέο 
malware για τα οποία δεν υπογραφή είναι ακόµη γνωστή. Για την αντιµετώπιση τέτοιου είδους 
λεγόµενο zero-day απειλές, heuristics µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ένας τύπος ευρετική 
προσέγγιση, γενική υπογραφές, µπορεί να εντοπίσει νέους ιούς ή οι παραλλαγές των 
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υφιστάµενων ιών µε την έρευνα για γνωστό κακόβουλο κώδικα, ή µικρές αποκλίσεις των εν 
λόγω κώδικα, σε αρχεία. Ορισµένα λογισµικά προστασίας από ιούς µπορεί επίσης να 
προβλέψει τι ένα αρχείο θα κάνει µε το τρέξιµο σε ένα sandbox και την ανάλυση τι κάνει για 
να δούµε αν εκτελεί οποιεσδήποτε κακόβουλες ενέργειες. 
∆εν έχει σηµασία πόσο χρήσιµο λογισµικό προστασίας από ιούς µπορεί να είναι, µπορεί να 
έχει ενίοτε και µειονεκτήµατα. Λογισµικό προστασίας από ιούς µπορεί να επηρεάσει την 
απόδοση του υπολογιστή. Άπειρους χρήστες µπορούν επίσης να έχουν πρόβληµα να 
καταλάβουν τις οδηγίες και τις αποφάσεις που λογισµικό προστασίας από ιούς τους 
παρουσιάζει µε. Μια λανθασµένη απόφαση µπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της 
ασφάλειας. Εάν το λογισµικό προστασίας από ιούς απασχολεί ευρετική ανίχνευση, η επιτυχία 
εξαρτάται από την επίτευξη της σωστής ισορροπίας µεταξύ ψευδώς θετικά και ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσµατα. Ψευδώς θετικά αποτελέσµατα µπορούν να είναι τόσο καταστροφική, 
όπως ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα. [1] Τέλος, το λογισµικό προστασίας από ιούς τρέχει 
γενικά στο πολύ αξιόπιστο επίπεδο του πυρήνα του λειτουργικού συστήµατος, 
δηµιουργώντας ένα δυναµικό λεωφόρο της επίθεσης. [2] 

10 έξυπνοι τρόποι προστασίας του H/Y σας 
Αν ο υπολογιστής σας «κολλήσει» κάποιον ιό µπορεί να προκληθεί σηµαντική ζηµιά ή ακόµα 
και να χάσετε σηµαντικά αρχεία. Μπορείτε απλά να φανταστείτε τι µπορεί να γίνει αν 
«διαλυθεί» το Registry των Windows, να µην µπορείτε να τρέξετε καµία εφαρµογή, να 
µαυρίζει η οθόνη σας ή να µην εκκινεί καν το σύστηµα σας. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι 
πράγµατι τα χειρότερα σενάρια. Κι όµως, είναι πιθανό να συµβούν όσο αφήνετε τον 
υπολογιστή σας χωρίς καµία προστασία... Πόσο µάλλον δε αν έχετε µόνιµη σύνδεση µε το 
Internet, οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι από ότι µπορείτε να φανταστείτε. Σε πολλές 
περιπτώσεις οι ιοί ή άλλα καταστρεπτικά προγράµµατα δρουν εν αγνοία του χρήστη. Αυτές οι 
δραστηριότητες µπορεί να αφορούν την αποστολή των προσωπικών σας δεδοµένων σε 
άγνωστους παραλήπτες, την διασπορά ιών µέσω του υπολογιστή σας, ακόµα και παράνοµη 
χρήση του υπολογιστή σας ως «µεσάζοντα» σε µαζικές δικτυακές επιθέσεις. ∆εν είναι 
απαραίτητο λοιπόν να περιµένετε να δείτε «συµπτώµατα» για να δράσετε. Είναι εξίσου 
πιθανό να µην καταλάβετε ποτέ ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από «κάτι» ενώ όλα 
θα σας φαίνονται τόσο φυσιολογικά και θα είστε απόλυτα σίγουροι ότι το σύστηµα σας είναι 
«καθαρό». Πέρα λοιπόν από την εγκατάσταση κάποιου προγράµµατος για την προστασία 
από ιούς θα πρέπει να κάνετε τακτικά και µια σειρά από ενέργειες για να είστε σίγουροι ότι 
όλα δουλεύουν όπως πρέπει. 
1. Αν χρησιµοποιείτε Windows XP, να έχετε πάντα ενεργοποιηµένο το Firewall. 
2. Να ενηµερώνετε πάντα το λειτουργικό σας σύστηµα µε τις τελευταίες ενηµερώσεις και τα 
Service Packs συµπεριλαµβανοµένων και όλων των προγραµµάτων που έχετε. Ναι, όλων! 
Προσπαθείτε όσο το δυνατόν να ενηµερώνετε τις εφαρµογές σας µε νέες εκδόσεις και τα 
updates τους. 
3. Να τρέχετε το πρόγραµµα για την προστασία από ιούς τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα. Αν ο υπολογιστής σας είναι συνέχεια ανοικτός µπορείτε να το κάνετε και κάθε 
µέρα στον κενό χρόνο που δεν εργάζεστε στον υπολογιστή σας (πχ. το βράδυ). 
4. Καλό θα είναι να προµηθευτείτε εκτός από κάποιο πρόγραµµα για ιούς και προγράµµατα 
για τον εντοπισµό spyware/adware. Για ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα προµηθευτείτε µια 
σουίτα ασφαλείας που περιέχει όλα τα απαραίτητα προγράµµατα. Εκτός από την προφανή 
προστασία, θα προστατεύσετε και το πορτοφόλι σας αφού κατά κανόνα αυτές οι λύσεις είναι 
πιο οικονοµικές. Αποφύγετε αν είναι δυνατόν τις δωρεάν εκδόσεις των αντιικών 
προγραµµάτων. Συχνά είναι αποτελεσµατικές αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν 
ενηµερώνονται συχνά ή αργά, ή δυσλειτουργούν µε αποτέλεσµα να σας δηµιουργούν µια 
ψευδή αίσθηση ασφάλειας. 
5. Ενεργοποιήστε στον browser που χρησιµοποιείται το µπλοκάρισµα των παραθύρων pop-
up. Στον Internet Explorer το σχετικό εργαλείο βρίσκεται στην διαδροµή Tools > Internet 
Options > Privacy > Block Pop Ups ή στο Tools > Popup Blocker > Turn on Pop up blocker. 
Μπορείτε αν θέλετε να κατεβάσετε την µπάρα εργαλείων του Software Magazine που παρέχει 
µεταξύ άλλων και δωρεάν εργαλείο για αυτή την δουλειά. Μπορείτε αν θέλετε να κατεβάσετε 
την µπάρα του Google, είναι εξίσου αποτελεσµατική. 
6. Ποτέ µην ανοίγετε e-mails που σας φαίνονται ύποπτα ή σας είναι άγνωστα. Μην κρατάτε τα 
συγκεκριµένα e-mail στο Inbox σας. ∆ιαγράφετε τα αµέσως. Εννοείται ότι τυχόν συνηµµένα 
που συνοδεύουν τέτοια e-mail δεν τα εκτελείτε ή ανοίγετε για να «δείτε τι είναι». Πιθανότατα 
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είναι κάποιο κακόβουλο πρόγραµµα ή µπορεί να περιέχεται κάποιο link που σας οδηγεί σε 
σελίδες για να κατεβάσετε κακόβουλο λογισµικό. 
7. Όταν χρησιµοποιείτε προγράµµατα Instant Messaging (πχ. MSN Messenger, ICQ κλπ.) να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σας στέλνουν αρχεία απευθείας µέσα από το πρόγραµµα. 
Καλό θα ήταν να απενεργοποιήσετε αυτή την δυνατότητα. Αν κάποιος θέλει να σας στείλει 
αρχείο µπορεί να το κάνει µέσω e-mail. Σχεδόν όλες οι δηµοφιλείς υπηρεσίες παροχής e-mail 
όπως το Gmail, ελέγχουν τα ηλεκτρονικά µηνύµατα για ιούς. 
8. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κατεβάζετε προγράµµατα από το Internet και να βλέπετε 
πάντα τις οδηγίες πριν κατεβάσετε κάτι. Το downloading µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα 
στον υπολογιστή σας ή ακόµα και απώλεια δεδοµένων. Προτιµάτε να κατεβάζετε 
προγράµµατα από αξιόπιστες πηγές όπως το www.webattack.com ή το www.cnet.com. 
9. Να προσέχετε ιδιαίτερα τα αρχεία που αντιγράφετε στον υπολογιστή σας από δισκέτες, 
USB keys, DVD, CD-ROM ή άλλα αποσπώµενα µέσα. Ακόµα και αν εµπιστεύεστε αυτόν που 
σας παρείχε το µέσο είναι πιθανό στην «αλυσίδα διανοµής» κάποιος να έχει µολύνει το µέσο 
εν αγνοία του ή ηθεληµένα. Η καλύτερη πρακτική είναι να ελέγχετε τα µέσα αυτά µε το αντιικό 
πρόγραµµα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια αντιγραφής αρχείων ή 
εγκατάστασης. 
10. Τρέχετε το πρόγραµµα Defrag σε τακτική βάση καθώς και τα εργαλεία καθαριότητας που 
σας παρέχουν τα Windows. Για να τρέξετε το Defrag κάντε δεξί κλικ στο επιθυµητό µέσο µέσα 
από τον Windows Explorer (Εξερεύνηση), επιλέξτε Properties > Tools Defragment now… 
Κρατώντας τον υπολογιστή σας υγιή µπορείτε να είστε περισσότερο παραγωγικοί (αν είστε 
επαγγελµατίες) ή να διασκεδάσετε περισσότερο το surfing στο Internet. 
Το internet είναι ένας εικονικός κόσµος πραγµατικά θαυµαστός και ικανός να δώσει πληθώρα 
στοιχείων και δεδοµένων σε εκείνου που βρίσκονται σε αναζήτηση τους.  
Το µέσον για την πρόσβαση σε αυτόν τον κόσµο, κατά το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό, 
είναι ο υπολογιστής , φορητός ή σταθερός. Ακριβώς τώρα επειδή αυτό το µέσο αποτελεί τον 
σύνδεσµο µας , µεταξύ αυτών των δύο κόσµων , είναι λογικό να θεωρείται µέγιστης σηµασίας 
η ασφάλεια του αλλά και ο έλεγχος της πρόσβασης σε αυτόν από εικονικούς ή ακόµα και 
πραγµατικούς χρήστες.  
Αν και το θέµα ασφάλειας υπολογιστή έχει θεωρηθεί σαν κάτι πάρα πολύ σηµαντικό , 
εντούτοις η ανάλυση ενός πλήρους πλάνου ασφαλείας, είναι από σπάνια έως δυσεύρετη.  
Σε αντίθεση µε όσα πιστεύει ο µέσος όρος χρηστών , το να µένεις ενήµερος και να έχεις 
εγκατεστηµένο ένα τείχος προστασίας (Firewall) και από ένα πρόγραµµα για κακόβουλα 
λογισµικά και διαφηµίσεις (antivirus-spyware), ναι µεν είναι σηµαντικό αλλά δεν είναι το 100%, 
ενός πλήρες πλάνου ασφαλείας.  
Το θέµα ασφάλεια είναι κάτι που σχετίζεται άµεσα µε τον ανθρώπινο παράγοντα και είναι 
αναµενόµενο, το πλάνο να είναι τόσο ισχυρό όσες είναι και οι γνώσεις κάποιου χρήστη. Για 
αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν , ας δοκιµάσουµε να δώσουµε ένα γενικό πλάνο να 
ακολουθήσει κάποιος , µερικά βασικά βήµατα προστασίας του υπολογιστή του. Να σηµειωθεί 
εδώ ότι κάθε τερµατικό , έχει ανάγκη από ειδικές ρυθµίσεις στην ασφάλεια του και για αυτό 
καλό θα είναι από ένα σηµείο και µετά, να έχετε την βοήθεια ειδικού, για την απόλυτη 
προσαρµογή της ασφάλειας , στις δικές σας ανάγκες.  

Φυσική Ασφάλεια  
Ακούγεται περίεργο;… ∆εν θα έπρεπε! Κάθε υπολογιστής , πέρα από την εικονική του 
παρουσία στο web, δεν παύει να είναι ενας χώρος που αποθηκεύονται δεδοµένα και στοιχεία, 
όπου πραγµατικά αποτελούν τεράστιο θησαυρό , στον αιώνα της πληροφορίας. Σαν τέτοιος 
χώρος λοιπόν , ειδικά όταν µιλάµε για τερµατικά επιχείρησης/επαγγελµατικά , που µπορεί να 
έχουν συµβόλαια µερικών εκατοµµυρίων ευρώ, µέχρι και δεκάδες χιλιάδες επαγγελµατικές 
επαφές, µπορεί να καταλάβει κάποιος τι µπορεί να γίνει αν αυτό κλαπεί ή κάποιος έχει 
πρόσβαση µε φυσικό τρόπο σε αυτό.  
Ακόµα και σε ένα εταιρικό περιβάλλον , πρωτεύων ρόλο σε αυτό το κοµµάτι ασφάλειας παίζει 
πάντα ο χρήστης. Στην πορεία µου σαν τεχνικός στο χώρο , έχω δεί κωδικούς σε sticky 
(χαρτάκια κίτρινα) πάνω στην οθόνη , µέχρι και ανύπαρκτο κωδικό για χρήστη/τοπικό 
διαχειριστή. Φυσικά δεν χρειάζεται να σχολιάσω πόσο εύκολο , είναι κάποιος να έχει 
πρόσβαση εκεί , και να κάνει αυτό που θέλει.  
Κάθε τερµατικό λοιπόν και τα δεδοµένα , µέσα σε αυτόν , σε αντίθεση µε όσα πιστεύει ο 
µέσος όρος τελικών χρηστών , δεν είναι ευθύνη του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. Είναι ευθύνη 
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ!  
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Προστατεύστε το τερµατικό σας φυσικά . 
Κάθε υπολογιστής , στην διαδικασία boot (ενεργοποίηση) πριν ακόµα µπεί στο σύστηµα 
λειτουργικού, περνάει από την διαδικασία ελέγχου hardware. Η διαδικασία αυτή , περιέχεται 
µέσα στο BIOS (Βασικό firmware) από όπου και µπορεί το σύστηµα και αναγνωρίζει 
περιφερειακό και µη εξοπλισµό του συστήµατος. Η πρώτη δικλείδα ασφαλείας, βρίσκεται 
ακριβώς εκεί.  
Στην επιλογή advanced αφού µπείτε στο BIOS µε del ή F12 (ανάλογα µε το chipset του 
motherboard) θα βρείτε την επιλογή “Power on password” και “Setup Password”. Εξορισµού 
αυτές οι επιλογές, είναι µηδενισµένες και δεν περιέχουν κάποιο κωδικό. Ακολουθώντας τις 
οδηγίες εκεί, ρυθµίστε και στα δύο κωδικό , κατά προτίµηση διαφορετικό.  
Η επιλογή «power on» είναι εκείνη που θα ζητεί κωδικό εισόδου στο σύστηµα σας, πριν καν 
αυτό µπεί σε διαδικασία ενεργοποίησης του. Μάλιστα σε κάποια BIOS, υπάρχει και 
περιορισµός προσπαθειών , οπότε στις 3 ή 4 , αναγκάζεται ο εισβολέας να κάνει και πάλι 
επανεκκίνηση , που αν µη τι άλλο είναι αρκούντως εκνευριστικό για τον εισβολέα.  
Αντίστοιχα η επιλογή “setup”, κλειδώνει το BIOS, για όποια άλλη ρύθµιση, έτσι ώστε ακόµα 
και να µπεί ο εισβολέας στο λειτουργικό , να µην µπορεί να αλλάξει κάτι στο BIOS που µπορεί 
να του δυσκολεύει την δουλειά του (π.χ. απενεργοποιηµένο USB ή CDROM).  
Σαφώς τώρα και αυτή η επιλογή µπορεί να µηδενιστεί και πάλι σε εργοστασιακή κατάσταση 
(null password) , αλλά θα χρειαστεί αφαίρεση της µπαταρίας, ή ένωση των κατάλληλων 
jumpers στην κεντρική πλακέτα , κάτι που δεν είναι και ότι πιο εύκολο για έναν εισβολέα, 
ειδικά σε εταιρικό περιβάλλον. Ειδικά δε, σε φορητό , η πραγµατοποίηση αυτής της 
διαδικασίας, θεωρείται µεγάλου βαθµού δυσκολίας, λόγω της πυκνής αρχιτεκτονικής του 
εξοπλισµού , επάνω του.  
Προστατεύστε το λειτουργικό σας  
Κανόνας απόλυτος και απαράβατος. Το κάθε λειτουργικό σύστηµα είναι τόσο ασφαλές, όσο 
µεγάλος είναι και ο βαθµός γνώσης του διαχειριστή του.  
Κάθε σύστηµα µπορεί να προστατεύεται από κωδικό εισόδου και λογαριασµό χρήστη. 
∆υστυχώς τις περισσότερες φορές, είτε ο χρήστης δεν έχει κωδικό και µάλιστα φέρει και 
δικαιώµατα τοπικού διαχειριστή , είτε ο κωδικός είναι αναρτηµένος σε κάποιο sticky. Ακόµα 
χειρότερα , αρκετές φορές ο διαχειριστής εξορισµού του συστήµατος µπορεί και να µην έχει 
καθόλου κωδικό και από safe mode, ο εισβολέας να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση ΣΕ ΟΛΑ τα 
αρχεία και ρυθµίσεις του υπολογιστή. Μεγάλη προσοχή λοιπόν κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης να δίνεται κωδικό εισόδου, για όλους τους χρήστες και να µην τους αφήνετε 
κενούς. Ακόµα τώρα και αν δεν έχουν κωδικό εισόδου, ανάλογα το σύστηµα µπορείτε να τους 
δώσετε , αργότερα και να διασφαλίσετε ότι η φυσική είσοδος , στον υπολογιστή, θα γίνεται 
αποκλειστικά και µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  
Αλλάξτε την διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή. Ένας από τους τρόπους παράκαµψης του 
κωδικού εισόδου είναι να γίνεται χρήση κάποιου flash stick ή cdrom µε live λειτουργικό ή άλο 
βοήθηµα και να χειρίζονται από εκεί τα αρχεία. Απενεργοποιήστε τα, από την διαδικασία 
εκκίνησης, (boot sequence) µε το να τα αφαιρέσετε από την ανάλογη λίστα εκκίνησης. Έτσι 
ακόµα και έτσι, και µε κλειδωµένο το BIOS, η φυσική πρόσβαση γίνεται αρκούντως δύσκολη , 
για κάποιον εισβολέα. Αν προσθέσουµε µάλιστα και την καινούρια έλευση των βιοµετρικών 
πληκτρολογίων και κάποιων συσκευών ανίχνευσης ίριδας, τα λειτουργικά θωρακίζονται 
ακόµα περισσότερο και µε µοναδικό τρόπο.  
Οι ρυθµίσεις για κωδικούς, εµφάνιση cached accounts και λοιπά στοιχεία, διαφέρουν από 
σύστηµα σε σύστηµα σαν φίλτρα ενεργοποίησης ,για αυτό καλό είναι να έχετε βοήθεια ειδικού 
ή να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης τους.  

Ασφάλεια Λογισµικού 
Σχεδόν όλοι γνωρίζουν πλέον ότι για να νιώσεις κάποια 
ασφάλεια στο web, χρειάζεσαι να έχεις κάποιο λογισµικό 
προστασίας από ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια και 
άλλα ωραία προγράµµατα που µόνο ζηµιά µπορούν να 
προκαλέσουν στον υπολογιστή. Επιλέγουν όλοι λοιπόν 
κάποιο που προτιµούν και τους κάνει ως χρήση και αφού 
το εγκαταστήσουν , τότε θεωρούν ότι είναι ασφαλής. Είναι 
όµως τελικά έτσι;… ∆εν νοµίζω. 
Κάθε λογισµικό προστασίας από ιούς έχει µερικές 
απαιτήσεις και ιδανικές ρυθµίσεις για κάθε χρήστη και ανάγκη του. Σε αυτό το σηµείο , µάλλον 
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λοιπόν θα τοποθετήσω κάποια βασικά στοιχεία και από εκεί και πέρα καλό είναι να 
προχωρήσει ο καθένας. 
από εσάς στις δικές του ανάγκες και διαµορφώσεις. Κρατήστε όµως στο µυαλό σας, ότι η 
αύξηση βαθµού ασφαλείας σχεδόν πάντα συνεπάγεται και αύξηση στο βαθµό δυσχρηστίας.  
- Ενηµέρωση. Κάθε λογισµικό προστασία, δεν µπορεί να κάνει τίποτα , αν δεν είναι σωστά 
ενηµερωµένο για ανίχνευση ιών και προγραµµάτων. Τα κακόβουλα προγράµµατα , 
ανανεώνονται στο web , 2-3 φορές κάθε εβδοµάδα!!! Κάποιο λογισµικό προστασίας λοιπόν 
που δεν µένει ενηµερωµένο όσο πιο πολύ γίνεται , τότε πραγµατικά δεν µπορεί να διαφυλάξει 
το τερµατικό που είναι εγκατεστηµένο.  
- Αρχεία προστασίας. Κάθε λογισµικό ασφαλείας, µπορεί και ανιχνεύει ιούς µέχρι κάποιο 
επίπεδο και να ενεργεί ανάλογα. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν αρχεία που βρίσκονται σε 
δεύτερο ή τρίτο , υπο-επίπεδο συµπύκνωσης (compressed) απλά δεν ανιχνεύονται και 
περνούν µέσα στο σύστηµα. Στα περισσότερα τέτοια λογισµικά, υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις 
που ενεργοποιούν τέτοιες ανιχνεύσεις µέχρι και το 6 ή 7ο υπο-επίπεδο!!  
- Βαθµίδα προστασίας . Σε όλα τα λογισµικά προστασίας µπορεί να ρυθµιστεί έτσι το φίλτρο 
ανίχνευσης που να ανιχνεύει ακόµα και virus-like συµπεριφορές, µέσω της διαδικασίας 
bloodhound. Όσο πιο µεγάλη η βαθµίδα τόσο µεγαλύτερη και η προστασία σε κάθε επίπεδο. 
Φυσικά εδώ θέλει και µεγάλη προσοχή, καθώς σε µέγιστες βαθµίδες, δεν αφήνει καν αρχεία 
συστήµατος (π.χ. autoexec.bat) να λειτουργήσουν.  
- Delete or Quarantine. Ιδού το ερώτηµα. Προσωπική µου άποψη και εµπειρία , είναι πως ότι 
µολυνθεί µε ιό, σήµερα, δεν είναι εύκολο να διορθωθεί. Προτιµώ λοιπόν να κάνω χρήση του 
Quarantine, αποκλειστικά και µόνο , όταν µου είναι άγνωστος ο ιός, οπότε τον αποστέλλω 
πίσω στην κατασκευάστρια εταιρία του λειτουργικού , για να βοηθήσω πολύ περισσότερο το 
έργο τους.  
- Το πρόγραµµα προστασίας, έχει τις επιλογές real-time scan και email scan, που όντως 
αποτελούν τροχοπέδη στην απόδοση ενός συστήµατος. Το πρώτο το θεωρώ όµως αναγκαίο 
κακό , καθώς ειδικά αν το τερµατικό είναι σε επιχειρησιακό δίκτυο ή σε συνεχή σύνδεση µε το 
web, είναι απαραίτητο το φιλτράρισµα των κινούµενων δεδοµένων. Αν όµως το τερµατικό 
κάποιες φορές δουλεύει αποκοµµένο από τον υπόλοιπο κόσµο , τότε δεν είναι αναγκαίο να 
λειτουργεί. Το ίδιο ισχύει και για το φίλτρο των email. Η υπηρεσία αυτή είναι χρήσιµη µόνο 
όταν κάνετε χρήση κάποιου email client (Outlook) και όχι όταν κάνετε χρήση web mail (π.χ. 
gmail.com, hotmail.com, κτλ.)  
Firewalls – Τείχη Προστασίας  
Θα µου επιτρέψετε να επεκταθώ λίγο παραπάνω εδώ, καθώς οι µύθοι γύρω από τα firewall , 
είναι πάρα πολλοί και πραγµατικά πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγµατα.  
Μύθος 1ος λοιπόν, 
Με την εγκατάσταση του firewall, ο χρήστης είναι ασφαλής. Αυτό είναι πέρα για πέρα 
αναληθές. To Firewall, είναι ένα πρόγραµµα προστασίας, που βασίζεται στο φιλτράρισµα 
υπηρεσιών , θυρών επικοινωνίας του συστήµατος αλλά κυρίως το φιλτράρισµα του TCP-IP. 
Είναι ένα πρόγραµµα προστασίας , από τον έξω κόσµο, αλλά µόνο σαν κεντρική πόρτα. Για 
να λειτουργήσει σωστά, πρέπει το σύστηµα ταυτόχρονα να έχει σωστά ρυθµισµένες 
ενηµερώσεις, αναβαθµίσεις και άλλα θέµατα ασφαλείας. Αλλιώς είναι σαν µια σιδηρόφραχτη 
πόρτα µε κάγκελα και κλειδαριές, αλλά γύρω από αυτήν το οικόπεδο έχει περίφραξη ενός 
σύρµατος τρύπιου και ύψους 20 πόντων.  
Μύθος 2ος  
Εξορισµού οι περισσότερες ρυθµίσεις κάποιου firewall, είναι αρκετές. Αµέσως µετά την 
εγκατάσταση του firewall, κάθε προσπάθεια επικοινωνίας από όποιο πρόγραµµα ή υπηρεσία, 
προκαλεί την αντίδραση του όπου στην συνέχεια, ενηµερώνει τον χρήστη για το τι ενέργεια 
προτείνει (deny, allow, always allow, always Deny). Οι εξορισµού ρυθµίσεις , είναι πάντα στο 
ask και deny all. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν πρέπει να επέµβει ο χρήστης και να προχωρήσει 
σε ειδικές ρυθµίσεις που θα αναλύσουµε παρακάτω.  
Μύθος 3ος  
Το firewall µου χρειάζεται µόνο όταν κάνω σύνδεση στο web και όχι όταν είµαι µέσα σε τοπικό 
δίκτυο. Το λάθος εδώ στηρίζεται στο ότι , τα τερµατικά δικτύου επικοινωνούν µεταξύ τους και 
ποτέ δεν µπορείς να είσαι σίγουρος αν κάποιο τερµατικό είναι µολυσµένο ή είναι σε 
κατάσταση zombie. Αν οι συνδέσεις του τοπικού δικτύου είναι αφιλτράριστες, τότε πολύ 
εύκολα τα δεδοµένα σας ή ακόµα και η ακεραιότητα του συστήµατος µπορούν να 
υπερκεραστούν από το άλλο µολυσµένο µηχάνηµα. Το δύσκολο εδώ είναι να µπορείς να 
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χειριστείς τις θύρες επικοινωνίας και τις υπηρεσίες του δικτύου ,µέσα από το TCP-IP, για να 
µην υπάρχουν προβλήµατα σύνδεσης.  
Μύθος 4ος.  
Τα firewalls δεν ενηµερώνονται ποτέ. Και όµως πρέπει να ενηµερώνονται κάθε µήνα 
τουλάχιστον , καθώς κάνουν χρήσεις κάποιες φορές ειδικών µηχανών φιλτραρίσµατος που 
αναπροσαρµόζονται , ανάλογα τις τεχνικές διασποράς που φέρουν κάποια worms ή DoS 
attacks.  
Φίλτρο προγραµµάτων  
Εδώ θα µιλήσω αποκλειστικά για windows , µιας και όσοι έχουν την ικανότητα να ρυθµίσουν 
χειροκίνητα τείχη προστασίας σε *ΝΙΧ περιβάλλον , είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι οδηγίες µου, 
θα τους είναι άχρηστες, λόγω της γνώσης τους µε το αντικείµενο. Παρόλα αυτά αν θέλει 
κάποιος βοήθεια εδώ είµαστε και µπορείτε να ρωτήσετε από κάτω.  
Στο σύνηθες περιβάλλον ενός τελικού χρήστης κάποια προγράµµατα είτε θα έχουν ανάγκη 
την πρόσβαση στο web ή σε δικτυακές υπηρεσίες. Στην πρώτη «ενόχληση» λοιπόν από το 
firewall µε σχετικό πρόγραµµα, έχουµε κάποιο εικονίδιο ενηµέρωσης-ερώτησης προς τον 
χρήστη για την ενέργεια που πρέπει να κάνει το firewall. To συχνότατο λάθος εδώ είναι το 
always allow. Σε καµία περίπτωση λοιπόν δεν αφήνουµε τέτοιο κανόνα. Ο λόγος είναι πολύ 
απλός. Κάθε πρόγραµµα µπορεί να γίνει hijacked και να παίξει τον ρόλο της κερκόπορτας , 
µε τέτοια επιτυχία, που να νοµίζετε ότι το τερµατικό είναι ασφαλές, ενώ αυτό να µοιάζει µε 
Ελβετικό τυρί. Παράδειγµα το rootkit της Sony που µέσω του προγράµµατος της Sony File 
Information, έδινε στοιχεία για το τερµατικό και τον χρήστη στο web µέσα από πρόγραµµα 
που δεδοµένου του trademark και προέλευση έµοιαζε «ακίνδυνο». Εντούτοις µόνο αυτό δεν 
ήταν. Στην θέση του τώρα βάλτε όποιο εσείς νοµίζετε και σκεφτείτε πολύ καλά τι θα κάνετε 
την επόµενη φορά που θα σας ρωτήσει το firewall, για την δηµιουργία κανόνα «always 
allow».  
Κανένα πρόγραµµα δεν θα πρέπει να θεωρείται ασφαλές για την δηµιουργία κανόνα, always 
allow. Κατανοώ ότι µπορεί να ακούγεται κουραστικό να εµφανίζεται ενηµερωτικό κάθε φορά 
µήνυµα για την προσπάθεια προγράµµατος να δικτυωθεί. Εξαίρεση στον κανόνα «always 
allow» αποτελούν προσπάθειες σύνδεσης στην IP 127.0.0.1 και localhost µιας και θεωρητικά 
πάντα (εκτός και αν είναι κάποιο sub7 trojan) απευθύνονται στον εαυτό τους, στο ίδιο 
τερµατικό και όχι στο δίκτυο.  
Προστασία ρυθµίσεων 
Κάθε firewall, περιέχει ειδικό κωδικό διαχειριστή που µπορεί να κλειδώσει τις όποιες 
ρυθµίσεις έχετε δηµιουργήσει, για να µην µπορεί να τις αλλάξει κάποιος χρήστης µε φυσική 
πρόσβαση στον λογαριασµό σας, ή ακόµη χειρότερα αν έχει δεχτεί επίθεση από εξωτερικό 
εισβολέα και έχει αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο , κυρίως , hosts και control panel του 
firewall. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί το firewall, να είναι συνέχεια ενεργό, αν δεν δοθεί 
σωστός κωδικός απενεργοποίησης.  
Ρυθµίσεις δικτύου  
Στο ζουµί της υπόθεσης. Καταρχάς, όποιος δεν έχει κατοχή του TCP-IP όπως και των 
σχετιζόµενων µε υπηρεσίες θυρών επικοινωνίας, καλό είναι να ξεκινήσει να ασχοληθεί, αν 
θέλει πραγµατικά να είναι κυρίαρχος στο firewall του και να µην αρκείται σε προρυθµισµένες 
λύσεις.  
Τοπικό τερµατικό.  
- Κάθε τοπικό τερµατικό φέρει µοναδική IP 127.0.0.1 ή άλλη 
, ανάλογης τάξης και subnet που σχετίζεται µε το τοπικό 
δίκτυο του (10.10.0/24 ή 192.168.0/24 ή 192.168.1/24 κοκ)  
Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί ειδικός κανόνας που να θεωρεί ότι 
η µοναδική αυτή IP είναι σχετιζόµενη µε το ίδιο µηχάνηµα 
που βρίσκεται το firewall , για να αποφευχθούν περιπτώσεις 
spoofing ή arp attack που θα προσπαθήσουν να µιµηθούν 
πλαστά την διεύθυνση αυτή , για να αποκτήσουν πρόσβαση χωρίς φιλτράρισµα. Η ρύθµιση 
αυτή υπάρχει σε πολύ καλά firewall αλλά στα περισσότερα , είναι εξορισµού ορισµένη , 
καθώς αναγνωρίζει την διεύθυνση από την κάρτα δικτύου που προστατεύει.  
- Τα τοπικά δίκτυα συνήθως φέρουν προστατευµένες IP από τον έξω κόσµο , πίσω από 
κάποιον router ή proxy. Σε κάθε περίπτωση , η µοναδική ΙΡ που θα θεωρηθεί «έµπιστη» θα 
είναι εκείνη του Proxy ή κάποιου Server (dns,dhcp,etc.) για να µην µπλοκαριστεί το Kernel 
Subsystem από την εσωτερική δικτύωση µε τα υπόλοιπα µηχανήµατα. Στον κανόνα εδώ ναι 
µεν θα γίνει trusted to συγκεκριµένο εύρος IP αλλά παρόλα αυτά θα ρυθµιστεί να αφήνει 
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ελεύθερες µόνο τις πόρτες δικτύου , που σχετίζονται µε τις ανάλογες υπηρεσίες (π.χ. port 53 
= DNS). Οι υπόλοιπες θα παραµείνουν σε status “ask”, για την καλύτερη προστασία του 
µηχανήµατος σας. Έτσι αν ξαφνικά δεχτείτε αίτηµα σύνδεση στην θύρα 56090 π.χ., κάτι 
πονηρό µάλλον τρέχει και θα µπορείτε να το διακόψετε πριν συµβεί κάτι άσχηµο, ακόµα και 
αν η ΙΡ θεωρείτε έµπιστη.  
- Οι κυρίαρχες υπηρεσίες για email, σχετίζονται µε τις θύρες επικοινωνίας 25,110, και πολύ 
πιο σπάνια οι 144-443 που δίνουν SMTP-POP3-IMAP προσβάσεις αντίστοιχα. Ιδανικό είναι 
να υπάρχει κάποιος Exchange Server ή ανάλογος server όπως ο Gmail που θέλει SSL 
σύνδεση , όπου µπορεί να δηµιουργηθεί ειδικός κανόνας always allow πρόσβαση µόνο για 
αυτές τις IP και θύρες επικοινωνίας , µπλοκάροντας κάθε άλλη προσπάθεια εκµετάλλευσης 
αυτών των θυρών από άλλα τερµατικά.  
- Οι θύρες επικοινωνίας , πάντα σύµφωνα µε την IANA , που σχετίζονται άµεσα µε υπηρεσίες 
όλων των λειτουργικών και υπηρεσιών δικτύου, αριθµούνται από 1-1024. Από εκεί και πέρα 
οι θύρες θεωρούνται µη δεσµευµένες και ελεύθερες προς χρήση από όποιο πρόγραµµα ή 
υπηρεσία κυκλοφορεί. Η γενική αρίθµηση σταµατά στις 64000+ αν θυµάµαι καλά. Σχετικές 
πληροφορίες µπορείτε να βρείτε πάντως για περισσότερες πληροφορίες στο link: 
http://www.iana.org  
Σε αρκετά firewall, υπάρχει ειδική επιλογή για stealth mode, όπου απλά το firewall, κάνει hide 
την τοπική ΙΡ , σταµατώντας τις απαντήσεις σε ping προσπάθειες ή ανάλογα ICMP αιτήµατα 
από αποµακρυσµένα τερµατικά. Σήµερα όπου οι ADSL Routers, έχουν αναλάβει την 
διαδικασία ΝΑΤ για το τοπικό δίκτυο , η ανάλογη ρύθµιση είναι στο “echo off” και “ICMP off”. 
Προσοχή µόνο , καθώς τέτοια ρύθµιση δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα µε Ρ2Ρ δίκτυα , µιας 
και ο tracker σας δεν είναι εµφανής στο δίκτυο αυτό.  
Σε πιο προχωρηµένες καταστάσεις, υπάρχουν επιλογές που αφορούν fragments όπου 
µπορεί να δηµιουργηθεί κανόνας , για να µπλοκαριστούν τυχόν προσπάθειες DoS, Buffer 
overflow – overrun. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί κάποιος ειδικός (Προσοχή µόνο ειδικός!) 
να ρυθµίσει το µέγεθος των UDP-TCP fragments που θα γίνονται αποδεκτά και από ποιο 
σηµείο και µετά θα γίνονται dropped. Αν τώρα το firewall, έχει δεχτεί στο παρελθόν DoS 
επιθέσεις, µπορεί κάποιος να ρυθµίσει τον χρονισµό αποδοχής (π.χ. Fragment ανά 
millisecond) σκεπτόµενος και υπολογίζοντας το time response που έχει το δίκτυο. Μπορεί να 
βρεθεί ο Μ.Ο. µε εντολή TTL , από όπου και µπορεί κάποιος να δώσει ένα +10% στο firewall 
time response και να απορρίπτει πακέτα δεδοµένων που θα έρχονται πιο νωρίς από αυτό το 
χρονικό όριο, µειώνοντας έτσι το περιθώριο για πραγµατοποίηση των προαναφερόµενων 
επιθεσέων. Σηµαντικό επίσης θεωρώ το βοήθηµα reject/block attackers IP που µπορεί να 
ρυθµιστεί για κάθε firewall , δίνοντας σχετικό χρονικό διάστηµα.  
Ένα από τα πιο σηµαντικά βήµατα είναι να γίνει ενεργοποίηση του Log module , από όπου 
και θα γίνεται καταγραφή των κινήσεων του firewall, για καλύτερη αναφορά στο µέλλον , αν 
παρουσιαστεί πρόβληµα ή απορία µε κάποιο θέµα σχετικά µε το firewall. Από εκεί θα 
µπορείτε να βρείτε ευκολότερα λύσεις και αναφορές στο web, όπου µπορεί και κάποιοι άλλοι 
να είχαν παρόµοια προβλήµατα ή απορίες.  
Κάθε firewall γενικά, µπορεί να δώσει αρκετό βαθµό ασφαλείας στον χρήστη του , αρκεί να 
ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο , έτσι ώστε να δίνει ναι µεν ισχυρό βαθµό ασφαλείας, αλλά πάντα 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Αλλιώς µπορεί να βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση του να µην 
λειτουργεί κάτι σωστά δικτυακά ή ακόµα χειρότερα να µην έχετε καθόλου σύνδεση µε τον έξω 
κόσµο. Τελευταία υπενθυµίζω και πάλι πως το firewall είναι µόνο ένα µέρος του συστήµατος 
ασφαλείας που θα ακολουθήσετε και σίγουρα δεν αποτελεί δικτυακή πανάκεια προστασίας.  
Spyware Remover  
Τελευταία έχει µπεί για τα καλά στην ηλεκτρονική κοινότητα η προστασία από malware και 
spyware σαν αναγκαία υπηρεσία, λόγω των πολλαπλών στοιχείων σε διάφορα sites στο web 
που µπορεί να µηδενίσουν την ακεραιότητα του υπολογιστή µας. Εδώ οι ρυθµίσεις είναι 
πάντα εξαρτώµενες από το πρόγραµµα που κάνουµε χρήση. Βάσει αυτού µπορούµε και 
ενεργοποιούµε φίλτρα ή υπηρεσίες σχετικές µε αυτή την προστασία. Και εδώ βέβαια 
βασικότατο ρόλο παίζουν οι συχνές ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις του προγράµµατος σας, 
για να έχει 100% απόδοση.  
Ενηµερώσεις:  
Εδώ µόνο ένας µύθος υπάρχει.. Και κυρίως στα λειτουργικά της Microsoft, χωρίς όµως αυτό 
να απαλύνει την ενοχή των κοινοτήτων του Linux-Open Source.  
Οι ενηµερώσεις αν και στον συντριπτικά µεγάλο βαθµό τους, είναι ωφέλιµες και αναγκαίες, 
εντούτοις καλό είναι να ελέγχουµε πρώτα τι κατεβάζουµε και εγκαθιστούµε στο σύστηµα µας. 
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∆εν είναι λίγες οι φορές που κάποια ενηµέρωση ή αναβάθµιση προκάλεσε προβλήµατα στο 
σύστηµα ή ακόµα και την κατάρρευση του , σε σχέση µε την χρήση άλλων οδηγών ή κάποιο 
PCI/IRQ Conflict, που δεν είχαν δεί οι developers των ενηµερώσεων από την αρχή. 
Παράδειγµα το ΧΡ SP2 και το πρόβληµα µε τις USB θύρες που είχε εµφανιστεί και σχετιζόταν 
µε την εµφάνιση χαµηλής ταχύτητας µετάδοσης των δεδοµένων.  

Γενικά - Συµπεράσµατα  
Φυσικά το θέµα ασφάλεια λογισµικού-τερµατικού ,είναι εµφανές µόνο σαν η κορυφή του 
παγόβουνου εδώ. Ο τοµέας των υπολογιστών και όσων σχετίζονται µε αυτούς, είναι ζωντανοί 
και συνεχώς ανανεώσιµοι. Είναι αναπόφευκτο λοιπόν , η ασφάλεια να συγκαταλέγεται σε 
αυτόν τον κανόνα.  
Θα έλεγα µάλλον ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρείται τον υπολογιστή σας ασφαλή , 
είναι να διατηρηθεί µια λογική σκέψη και φυσικά , µια συνεχή ενηµέρωση µε τα δρώµενα στον 
κόσµο της πληροφορικής. Αν δεν µπορεί να γίνει αυτό, τότε καλό θα είναι , τουλάχιστον αυτά 
τα λογισµικά προστασίας που έχετε , να είναι πάντα ενηµερωµένα και καλά ρυθµισµένα. 
Φυσικά υποτίθεται ότι θα πρέπει ο χρήστης να γνωρίζει µέσα-έξω το λειτουργικό του σύστηµα 
και να έχει πάντα δύο πράγµατα στο µυαλό του.  
1) Τίποτα δεν είναι ασφαλές 100%. Ειδικά στον τοµέα των υπολογιστών , αυτό αποτελεί 
απαράβατο κανόνα.  
2) Όσο πιο ασφαλές , τόσο πιο δύσχρηστο θα γίνεται σε επίπεδο καθηµερινότητας. Από την 
στιγµή που οι υπολογιστές δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο Α.Ι. (Artificial Intelligence) τότε είναι 
αναπόφευκτο να δει κανείς ότι κάθε επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, σε καθηµερινό επίπεδο, 
αυξάνει και την δυσκολία χρήσης.  
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3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Προβλήµατα Υγείας 
Σύµφωνα µε έρευνες, που αφορούν σε συµπτώµατα και προβλήµατα υγείας από 

τα οποία υπέφεραν εργαζόµενοι λόγω της χρήσης της οθόνης του υπολογιστή βγήκαν τα 
παρακάτω συµπεράσµατα: 
 
Σωµατικά συµπτώµατα: επηρεάζει τη σωµατική και την ψυχική υγεία των εργαζοµένων, 
όπως και τον ύπνο τους. Τα συχνότερα σωµατικά προβλήµατα ήταν πονοκέφαλοι, ένταση, 
προβλήµατα στα µάτια, πόνοι στις αρθρώσεις, πόνος και δυσκαµψία στους ώµους. 
Προβλήµατα όρασης είναι το πρώτο πράγµα που αναφέρουµε όταν µιλάµε για 
προβλήµατα υγείας που οφείλονται στην υπερβολική χρήση του υπολογιστή και κατ΄ 
επέκταση του ∆ιαδικτύου. Η παρατεταµένη χρήση του υπολογιστή µπορεί να συνδεθεί µε 
γλαύκωµα, ειδικά µεταξύ εκείνων που είναι κοντόφθαλµη. Τα µάτια επηρεάζονται πολύ 
σοβαρά από το πόσο στεκόµαστε απέναντι από τη φωτεινή οθόνη. Σταµατάµε να 
ανοιγοκλείνουµε τα µάτια µας και κοιτάµε επίµονα, γεγονός που οδηγεί τα µάτια στο να 
έχουν στεγνώσει. 
 
Προβλήµατα υγείας εξαιτίας του ποντικιού του υπολογιστή 
Εκτός από τα προβλήµατα υγείας της οθόνης, σηµαντικά προβλήµατα παρουσιάζει και η 
χρήση του ποντικιού που µπορεί να προκαλέσει πόνο, πρήξιµο , µούδιασµα στο χέρι,το 
σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες και γενικότερα µυϊκούς πόνους. 
Τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται εξαιτίας των συνεχών και επαναλαµβανόµενων 
πανοµοιότυπων κινήσεων του χεριού µε την χρήση του ποντικιού. 
Παραδείγµατος χάριν σηµαντικά προβλήµατα εµφανίζουν κάποιοι επαγγελµατίες όπως οι 
σχεδιαστές γραφικών, οι τεχνικοί σχεδιαστές και άλλοι που ασχολούνται καθηµερινά µε το 
ποντίκι. Σύµφωνα µε έρευνα στη ∆ανία , τα συµπτώµατα  παρουσιάζονται µετά από 25 
ώρες χρήσης του ποντικιού εβδοµαδιαίως. 
Φυσικά τα προβλήµατα δεν λύνονται µε τη χρήση ειδικά σχεδιασµένων εργονοµικών 
ποντικιών, αλλά σε ένα µικρό βαθµό µε την ενδιάµεση χρήση του πληκτρολογίου. 
Το πρώτο λάθος  είναι πως παιδιά και έφηβοι περνούν πολλές  ώρες µπροστά στην 
τηλεόραση και τον υπολογιστή µε συνέπεια να δηµιουργείται υπερένταση και καταπόνηση  
στους µυς.  
Το δεύτερο λάθος είναι λανθασµένη κατάταξη του γραφείου ή του χώρου στον οποίο το 
παιδί ασχολείται µε τον υπολογιστή (π.χ. να µην κάθεται ίσια, να µην είναι τα µάτια του στο 
ίδιο επίπεδο µε την οθόνη, να µην είναι το ποντίκι στο σωστό µέγεθος για το παιδί) . 
Οι πιο συχνές παθήσεις των παιδιών: 

• Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα 
• Τενοντίτιδες 
• Μυϊκοί πόνοι 

 

Κίνδυνοι από τη Χρήση Φορητών Υπολογιστών 
Παρά τα πολλά πλεονεκτήµατά τους, οι φορητοί υπολογιστές αυξάνουν τον 

κίνδυνο εµφάνισης κακώσεων λόγω επαναλαµβανόµενων καταπονήσεων. Όπως οι 
σταθεροί υπολογιστές έχουν ειδικές κατευθυντήριες συστάσεις για ασφαλή και υγιή χρήση, 
το ίδιο συµβαίνει και µε τους φορητούς.  
Οι κίνδυνοι που οφείλονται στη χρήση του φορητού υπολογιστή είναι:  

• Το πληκτρολόγιο είναι σταθερά συνδεδεµένο µε την οθόνη µε αποτέλεσµα να είναι 
αδύνατη η ειδική ρύθµιση, µε αποτέλεσµα να προκύπτει εργονοµικός κίνδυνος για 
τη θέση και την άνεση του αυχένα ή του χεριού.  

• Οι φορητοί υπολογιστές χρησιµοποιούνται συνήθως σε περιορισµένους και 
στενούς χώρους, που επηρεάζουν τη στάση του σώµατος.  

• Τα πλήκτρα του φορητού υπολογιστή είναι µικρότερα απ’ ότι των αυτόνοµων 
πληκτρολογίων, µε αποτέλεσµα αυξηµένο κίνδυνο για καταπόνηση του χεριού και 
των δακτύλων.  
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• Η οθόνη είναι τυπικά µικρότερη από την καθιερωµένη, µε κίνδυνο καταπόνησης 
των µατιών.  

• Ο κινητός εξοπλισµός είναι αρκετά βαρύς κατά τη µεταφορά.  
Τα παραπάνω δηµιουργούν τον κίνδυνο για πόνο, φλεγµονή και µυϊκή κόπωση του 
αυχένα, των ωµοπλατών, της µέσης, των αγκώνων, των καρπών και των χεριών. 
Επιπλέον, δηµιουργούν τον κίνδυνο για οπτική κόπωση, πονοκεφάλους, µούδιασµα και 
φαγούρα στους βραχίονες.  
 
Προσοχή στη ζέστη !  

Οι µοντέρνοι φορητοί υπολογιστές λειτουργούν µε ταχύτατους µικροεπεξεργαστές 
που δηµιουργούν θερµότητα, η οποία αποµακρύνεται από τον ανεµιστήρα. Η 
αποτελεσµατικότητα του ανεµιστήρα µειώνεται όταν ο φορητός υπολογιστής είναι 
τοποθετηµένος πάνω σε στερεή επιφάνεια ή στα γόνατα του χρήστη. Ένα ζεστό laptop 
µπορεί να είναι απλώς άβολο όταν το χρησιµοποιούµε πάνω στα γόνατα, υπάρχει όµως 
και ο κίνδυνος να προκληθούν επιφανειακά δερµατικά εγκαύµατα, ακόµη και διαµέσου των 
ενδυµάτων. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία η περίπτωση 50χρονου επιστήµονα που 
«έκαψε» την περιοχή των γεννητικών οργάνων, έχοντας φορητό υπολογιστή για µία ώρα 
στα γόνατά του! Επιπλέον, η θερµότητα του laptop µπορεί να µειώσει και τη γονιµότητα. 

 
Τα ψυχικά συµπτώµατα: ληθαργία, άγχος, απροθυµία για εργασία, προβλήµατα αϋπνίας 
και κούραση εµφανίζονταν από 5 ώρες καθηµερινής χρήσης της οθόνης του υπολογιστή. 
Τέλος οι έρευνες δηλώνουν πως δεν πρέπει κάποιος να εργάζεται πάνω από 5 ώρες στον 
υπολογιστή και τονίζουν πως πολύ πιθανόν είναι τέτοια συµπτώµατα να εµφανίζονται σε 
παιδιά και εφήβους. 

Σηµάδια κατάθλιψης είναι πολύ πιθανό να εµφανίσουν οι άνθρωποι που περνάνε πολύ χρόνο 
στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε νέα βρετανική επιστηµονική έρευνα, η οποία όµως συναντά 
αντιδράσεις, µεταξύ άλλων επειδή δεν είναι ξεκάθαρο αν το Ίντερνετ προκαλεί κατάθλιψη ή αν 
αντίστροφα οι καταθλιπτικοί άνθρωποι έλκονται από αυτό. Αυτό όµως που δεν επιδέχεται 
αµφισβήτηση είναι οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται φαινόµενα εξάρτησης από το 
διαδίκτυο. Οι ερευνητές, όπως ανέφεραν, βρήκαν «εντυπωσιακά» στοιχεία ότι ορισµένοι 
φανατικοί χρήστες του διαδικτύου αναπτύσσουν καταναγκαστική εξάρτηση από αυτό και 
αντικαθιστούν τις κοινωνικές συνήθειες της πραγµατικής ζωής τους µε τις online επαφές και 
τις συνοµιλίες σε chat-rooms και κοινωνικά sites όπως το Facebook. Η τάση αυτή πιθανώς 
συνδέεται µε τον εθισµό και την κατάθλιψη. «Αυτό το είδος εθιστικού «σερφαρίσµατος» 
µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διανοητική υγεία», σύµφωνα µε την έρευνα. 
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Άλλου τύπου κίνδυνοι 

Τι είναι ο Εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου; 
Ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισµού, επιθετικότητας, 
παρενόχλησης, τροµοκρατικής ή αυταρχικής συµπεριφοράς που θεσπίζεται και 
πραγµατοποιείται µέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, συγκεκριµένα  
του ∆ιαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων και η οποία επαναλαµβάνεται ανά τακτά ή άτακτα 
χρονικά διαστήµατα. Ο όρος cyber bulling δηµιουργήθηκε από τον Καναδό Bill Belsey και έχει 
τις ρίζες του στον παραδοσιακό σωµατικό ή ψυχολογικό εκφοβισµό όπου ο στόχος του 
επιτιθέµενου είναι να προκαλέσει ζηµιά ή να βλάψει το θύµα του. 
Τι περιλαµβάνει ο εκφοβισµός µέσω διαδικτύου;  

• Πειράγµατα µε στόχο τη διασκέδαση  
• ∆ιάδοση άσχηµων-προσβλητικών  φηµών on-line  
• Αποστολή ανεπιθύµητων µηνυµάτων (υβριστικά-

προσβλητικά) 
• Παρενόχληση 
• ∆υσφήµηση σε τρίτους (άλλους πλέον του θύµατος) Μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µηνυµάτων µέσω 
κινητού, φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο, 
ιστοσελίδες, µπλογκς, chat rooms κ.ά. 

Ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου µπορεί να είναι άµεσος ή 
έµµεσος εµπλέκοντας και άλλα άτοµα που ενδεχοµένως να µην γνωρίζουν καν το θύµα. Τα 
µέσα που χρησιµοποιούνται για τον εκφοβισµό µέσω του ∆ιαδικτύου είναι το Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο (Electronic Mail), τα Γραπτά Μηνύµατα (Text Messaging), οι Ιστότοποι 
Κοινωνικού ∆ικτύου (Social Networking Sites), τα Μέρη Συζητήσεως στο ∆ιαδίκτυο (Chat 
Rooms), τα Blogs, τα Web Sites, ακόµα και τα διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming).  
Γιατί ο οποιοσδήποτε να εκφοβίζει µέσω του ∆ιαδικτύου; 
∆υστυχώς, αν και υπάρχουν αρκετές υποθέσεις σχετικά µε τους «εκφοβιστές στο διαδίκτυο» 
στην πραγµατικότητα γνωρίζουµε πολύ λίγα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των ατόµων αυτών 
και των κινήτρων τους. Πολλοί παράγοντες µπορεί να ωθήσουν ένα άτοµο σε τέτοιες 
συµπεριφορές: η βαρεµάρα, η ανάγκη για επιβολή δύναµης, ο θυµός, η αντεκδίκηση για το ότι 
κανείς εκφοβίστηκε, η ανάγκη για προσοχή. Ένας άλλος εξίσου σηµαντικός λόγος ενδέχεται 
να είναι ότι ο εκφοβισµός στο διαδίκτυο είναι πιο ασφαλής από ότι ο παραδοσιακός 
εκφοβισµός γιατί είναι ανώνυµος και υπάρχουν µικρότερες πιθανότητες να πιαστεί ο θύτης. 
Τέλος κίνητρο µπορεί να αποτελεί απλά η ευχαρίστηση να προκαλεί κανείς πόνο. 
Προστασία προσωπικών δεδοµένων 
Ο χρήστης των προγραµµάτων αλληλογραφίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να 
µην αναφέρει ποτέ σε µηνύµατα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και αριθµούς πιστωτικών 
καρτών ή οποιαδήποτε άλλα δεδοµένα. Τα mails είναι από τους συνηθέστερους στόχους των 
κάθε είδους hackers, οι οποίοι µπορούν να υποκλέψουν όλα τα στοιχεία. Γενικά είναι καλό να 
αλλάζει τακτικά ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασµού email . 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η διαχείριση λογαριασµών web mail , οι οποίοι είναι πολύ 
πρακτικοί και διαθέσιµοι από παντού, αλλά και µε χαµηλό δείκτη προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων. Σε αυτούς τους λογαριασµούς συχνά παρέχεται επιλογή για αποµνηµόνευση του 
ονόµατος χρήστη και του κωδικού στον υπολογιστή, ώστε ο χρήστης να µην πληκτρολογεί 
κανένα από τα στοιχεία του κάθε φορά που συνδέεται από τον ίδιο υπολογιστή 
("Αποµνηµόνευση του ID µου σε αυτό τον υπολογιστή"). Εδώ φυσικά δεν ενεργοποιείται η 
παραπάνω επιλογή. 

Μηνύµατα απατηλού περιεχοµένου (hoaxes) 
Πρόκειται για ενοχλητικού τύπου µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:  
1. Προειδοποιητικά: είτε ειδοποιούν στο χρήστη για την ύπαρξη ιού ή άλλου τύπου 
απειλής στο λειτουργικό του σύστηµα και τον συµβουλεύουν να προβεί σε ορισµένες 
ενέργειες, είτε προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις από ιούς, που στην πραγµατικότητα 
δεν αποτελούν απειλή για το σύστηµα 
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2. Συµπαράστασης: παρουσιάζουν υποθετικά προβλήµατα κάποιου ανθρώπου 
(συχνότατα αναφορές σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες) και ζητούν την 
κινητοποίηση όσο περισσότερων χρηστών γίνεται 
3. Εκφοβισµού : οποιουδήποτε τύπου αλυσιδωτές επιστολές που εκφοβίζουν το χρήστη 
ότι θα του συµβεί κάτι αν δεν προωθήσει το µήνυµα και σε άλλους χρήστες. 
Ο ουσιαστικός κίνδυνος από αυτά τα µηνύµατα είναι κυρίως η τεράστια διάδοσή τους και, 
κατά συνέπεια, η επιβάρυνση των λογαριασµών των χρηστών µε άχρηστα µηνύµατα. 
Εκτός αυτού, δηµοσιοποιούνται ευρέως και πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, καθιστώντας τους ιδιοκτήτες τους ευκολότερα θύµατα κάθε τέτοιου είδους 
ενοχλήσεως. 
Τα µηνύµατα αυτού του τύπου συνοδεύονται συχνά από την τυποποιηµένη φράση 
«στείλτε αυτό το µήνυµα σε όσο περισσότερους χρήστες γνωρίζετε» ("send this to 
everyone you know"). Στην περίπτωση των «προειδοποιητικών» µηνυµάτων εµφανίζονται 
ως αποστολείς µεγάλες και γνωστές εταιρείες, µε σκοπό να ξεγελάσουν το χρήστη και να 
τον κάνουν να εµπιστευτεί το περιεχόµενο του µηνύµατος. 
Ο χρήστης πρέπει να αγνοήσει όλα τα µηνύµατα τέτοιου τύπου, να τα διαγράψει χωρίς 
φόβο και, κυρίως, να µην τα προωθήσει σε γνωστούς του και προκαλεί άνευ λόγου πανικό. 
Τα γνωστά αντιβιοτικά προγράµµατα συνήθως φιλτράρουν τα καταγεγραµµένα µηνύµατα 
αυτού του είδους, ενώ είναι αρκετές οι εταιρείες που ζητούν από τους χρήστες των 
προγραµµάτων τους να τις ενηµερώνουν όταν δέχονται τέτοιου είδους µηνύµατα, για να 
προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ενηµέρωσης των αντιβιοτικών τους προγραµµάτων. 
 

Μηνύµατα οικονοµικής εξαπάτησης (phishing) 
Το phishing (αγγλικός νεολογισµός βασιζόµενος στη λέξη fishing=ψάρεµα) είναι ένας 
τρόπος οικονοµικής εξαπάτησης ανυποψίαστων πελατών, οι οποίοι λαµβάνουν µηνύµατα 
από «αξιόπιστες» πηγές (τράπεζες, εταιρείες κ.λπ.) που τους ζητούν προσωπικά τους 
στοιχεία (συνήθως αριθµούς πιστωτικών καρτών, αριθµούς λογαριασµών τραπέζης, 
κωδικούς πρόσβασης κ.α.), προκειµένου να διεκπαιρεώσουν µία συναλλαγή.  
Η πλειοψηφία των Phishing µηνυµάτων επικαλείται κάποιο  επείγον πρόβληµα ή κάποια 
«µοναδική ευκαιρία» και ζητά από τον ανυποψίαστο παραλήπτη να απαντήσει άµεσα, είτε 
για να αποκατασταθεί το πρόβληµα είτε για να επωφεληθεί της ευκαιρίας.  
Οι τεχνικές εξαπάτησης που χρησιµοποιούνται είναι ποικίλες. Είτε υπάρχει µια 
παραποιηµένη διεύθυνση url µέσα στο περιεχόµενο του µηνύµατος, η οποία, εκ πρώτης 
όψεως, φαίνεται σωστή, όταν όµως επιλεγεί από τον χρήστη οδηγεί σε σελίδες 
ακατάλληλου περιεχοµένου. Είτε χρησιµοποιούνται εντολές javascript ώστε να µπερδευτεί 
η γραµµή διευθύνσεων και να οδηγήσει σε διαφορετικό ιστοχώρο, είτε χρησιµοποιούνται 
τα ίδια τα scripts των τραπεζών ή των εταιρειών και σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες 
λαµβάνουν ένα µήνυµα που φαίνεται γνήσιο και τους ζητά να επιβεβαιώσουν το 
λογαριασµό τους ακολουθώντας ένα σύνδεσµο που δείχνει να αντιστοιχεί σε αυθεντικό 
δικτυακό τόπο. 
Παρόλο που οι περισσότεροι browsers έχουν ήδη αναπτύξει τεχνολογία anti-phishing 
προκειµένου να ανιχνεύουν τις σελίδες που ανοίγει ο χρήστης και να τον ειδοποιούν για το 
αν βρίσκεται σε σελίδα phishing, τα θύµατα από τέτοιες επιθέσεις αυξάνονται ανησυχητικά 
σε όλον τον κόσµο. Ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα καχύποπτος απέναντι σε τέτοια 
µηνύµατα και να επαληθεύει το περιεχόµενό τους επικοινωνώντας µε την εταιρεία ή την 
τράπεζα που το έστειλε, όχι µέσω του µηνύµατος, αλλά µε τον τρόπο που χρησιµοποιούσε 
ως τώρα. Γενικά, οι αξιόπιστες εταιρείες και τράπεζες δεν καταφεύγουν σε γενικόλογα 
µηνύµατα προκειµένου να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, ούτε τους ζητούν να 
αποκαλύψουν τους κωδικούς τους. 
Σήµερα κυκλοφορούν αρκετά προγράµµατα anti-phishing, τα οποία είτε ελέγχουν το 
περιεχόµενο των ιστοσελίδων που διατρέχει ο χρήστης, είτε το περιεχόµενο των e-mail 
που λαµβάνει, προκειµένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για phishing, ενώ 
αποκαλύπτουν και το πραγµατικό όνοµα του ιστοχώρου που επισκέπτεται ο χρήστης. 
Τέλος, τα γνωστά προγράµµατα anti-spam µπορούν να µειώσουν τον αριθµό των 
απατηλών µηνυµάτων που λαµβάνει ο χρήστης. 
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Παράγοντες που οδηγούν σε εθισµό στο διαδίκτυο και συνέπειες του εθισµού. 
Ο εθισµός στο ∆ιαδίκτυο είναι µια σχετικά νέα µορφή εξάρτησης, η οποία βρίσκεται υπό 
εξέταση από την επιστηµονική κοινότητα προκειµένου να οριοθετηθεί, αφού, όπως 
αναφέρεται από ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους, η εξάρτηση από το Ίντερνετ δεν είναι 
ακόµη µια κλινική οντότητα που συναντάµε σε εγχειρίδια ψυχιατρικά. 
Σε ότι αφορά τους παράγοντες που οδηγούν στον εθισµό του 
εφήβου στο ∆ιαδίκτυο,πρέπει να γνωρίζουµε ότι η εξάρτηση µπορεί 
να είναι το αποτέλεσµα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως 
κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας και 
κοινωνική φοβία, µεταξύ άλλων. 
Όπως µε κάθε µορφής διαταραχή, δεν λείπουν τα ακραία 
περιστατικά, όπου ο έφηβος δεν παραµελεί απλά το περιβάλλον του, 
αλλά τον ίδιο του τον εαυτό, διακυβεύοντας ακόµη και τη σωµατική του υγεία. Έτσι, εκτός από 
περιπτώσεις παιδιών που είχαν χαθεί για ολόκληρα 24ωρα σε Ίντερνετ καφέ και που 
εκδήλωσαν βίαιες συµπεριφορές, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας βρέθηκε µπροστά σε παιδιά 
που παραµελούσαν την προσωπική τους υγιεινή, τη διατροφή τους, παραµελούσαν τον εαυτό 
τους σε τέτοιο σηµείο που δεν άλλαζαν καν ρούχα για µέρες. 
Τρόποι απεξάρτησης από τον εθισµό των εφήβων στο διαδίκτυο 
το σηµαντικό δεν είναι ο έφηβος να διακόψει την χρήση του internet αλλά να θέσει κάποια 
όρια στην ενασχόληση του µε το διαδίκτυο ώστε να µην επηρεάζει την ψυχική και σωµατική 
του υγεία.  
κατά τη διάρκεια της θεραπείας δε διακόπτεται η χρήση, αλλά ο έφηβος µαθαίνει να θέτει όρια 
στη χρήση και να αρχίσει και πάλι την ενασχόληση µε άλλες δραστηριότητες. Η 
παρακολούθηση κάθε περίπτωσης γίνεται από τετραµελή οµάδα στην οποία συµµετέχουν 
παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος και οικογενειακός σύµβουλος. 
 

∆ιαδικτυακά παιχνίδια 
1. Τι είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια? 
Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι δισδιάστατα ή τρισδιάστατα 
παιχνίδια που παίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στις 
παιχνιδοµηχανές (π.χ.Playstation) και µέσω του διαδικτύου, ο 
χρήστης µπορεί να παίζει και να αλληλεπιδρά σε έναν ενιαίο, 
εικονικό κόσµο. Η θεµατολογία τους ποικίλει, όµως τα 
περισσότερα και πιο διαδεδοµένα διαδικτυακά παιχνίδια 
παρουσιάζουν ένα πλαίσιο Ηρωικής Φαντασίας. 
 
2. Ποιες είναι οι διαφορές τους µε τα µη διαδικτυακά παιχνίδια και για ποιο λόγο είναι 
τόσο δηµοφιλή? 
Τα διαδικτυακά παιχνίδια έχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οποία τα 
διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πρώτων, ο κόσµος που περιγράφουν δεν 
σταµατά ποτέ και υφίσταται ακόµα και όταν ο παίκτης δεν είναι συνδεδεµένος. Ως εκ τούτου, 
ο παίκτης παύει να είναι ο πρωταγωνιστής και γίνεται απλά ένα µέλος του κόσµου. ∆εύτερον, 
οι διαδικτυακές δυνατότητες επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία χιλιάδων παικτών, από 
διαφορετικές χώρες και πολιτισµικό υπόβαθρο, και την αλληλεπίδραση τους. Αν στα δύο 
παραπάνω χαρακτηριστικά προσθέσει κανείς ένα ισχυρότατο σύστηµα συνεχών ανταµοιβών 
(ολοκληρώνω µια αποστολή, παίρνω ένα βραβείο και πηγαίνω για την επόµενη αποστολή και 
το επόµενο βραβείο), µέσα σε έναν κόσµο που συνεχώς εξελίσσεται και εµπλουτίζεται για να 
κρατάει τους παίκτες σε εγρήγορση, είναι ξεκάθαρο ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι 
σχεδιασµένα για να προσελκύουν µεγάλους αριθµούς παικτών και ότι τα τελευταία χρόνια 
αποτελούν µια ξεχωριστή µόδα για τους νέους (και όχι µόνο) ανθρώπους. 
 
3. Τι τύπους παικτών συναντά κανείς και πως διαµορφώνονται τα κίνητρα τους? 
Ο εικονικός κόσµος του παιχνιδιού αποτελεί µια µικρογραφία της κοινωνίας, εποµένως 
µπορεί κανείς να συναντήσει όλων των ειδών τις προσωπικότητες µέσα σε αυτόν. Φυσικά, 
δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι όλες οι προσωπικότητες και συµπεριφορές υπόκεινται σε 
κάποιες ειδικές συνθήκες του διαδικτύου (π.χ. ανωνυµία, άρση των αναστολών, φυσική 
απόσταση), οι οποίες επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ατόµου. Σηµαντικότατο ρόλο στη 
συµπεριφορά και τον τρόπο παιχνιδιού παίζουν τα κίνητρα των παικτών, δηλαδή οι λόγοι για 
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τους οποίους παίζει κανείς ένα διαδικτυακό παιχνίδι, ακόµη περισσότερο αν σκεφτεί κανείς ότι 
για πολλούς χρήστες το παιχνίδι παίζει καταλυτικό ρόλο στη ζωή τους, είτε σαν βασική 
ασχολία, είτε σαν αυτοσκοπός. Αυτός είναι και ο λόγος που η έρευνα έχει εστιάσει αρκετά 
πάνω σε αυτό το κοµµάτι. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι τα κίνητρα των παικτών είναι όµοια 
µε αυτά της πραγµατικής ζωής: υπάρχουν κίνητρα καθαρά ατοµικά, καθαρά κοινωνικά ή 
συνδυασµένα. Κίνητρα θετικά, αρνητικά και διφορούµενα. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
παρατηρείται µια εξέλιξη των κινήτρων µέσα στο παιχνίδι (από το ατοµικό στο κοινωνικό) και 
ότι, τις περισσότερες φορές, το αρχικό κίνητρο είναι η περιέργεια ή η ψυχαγωγία, η οποία θα 
εξελιχθεί σε κάποια πολυπλοκότερη συµπεριφορά. 
 
4. ∆ηµιουργούν τα παιχνίδια αυτά εξάρτηση?  
Οι έρευνες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου που 
παρουσιάζουν κατάχρησή ή εθισµό σε αυτό, είναι 
παίκτες διαδικτυακών παιχνιδιών. Πράγµατι, τα 
χαρακτηριστικά των παιχνιδιών και των κινήτρων 
για τα οποία παίζει κανείς, έχουν ταυτιστεί µε τον 
εθισµό στο διαδίκτυο, αφού στα παιχνίδια 
συγκεντρώνονται τόσο διαδικτυακές, όσο 
διαδραστικές-κοινωνικές συνθήκες, που αυξάνουν 
πολύ τις πιθανότητες για ανάπτυξη εθισµού. Στη 
διαδικασία αυτή συµβάλλουν και τα παιχνίδια, 
καθώς αν θέλει κανείς να διακριθεί σε αυτά, χρειάζεται να δαπανήσει αρκετές ώρες την 
εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, προτείνεται ότι αν κάποιος παίζει 40 ώρες την εβδοµάδα, είναι 
σίγουρο ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθηµερινότητα του και θεωρείται εθισµένος. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ ενασχόλησης, εντατικής 
ενασχόλησης και εξάρτησης. 
 
5. Με τι είδους δυσκολίες συνδέεται η κατάχρηση των παιχνιδιών? 
Τα άτοµα που παρουσιάζουν εθισµό στα παιχνίδια έχουν πολλά προβλήµατα στην 
καθηµερινότητα τους και τη ψυχική τους διάθεση. Επηρεάζεται η εργασία τους (για τους 
ενήλικες), η ακαδηµαϊκή πορεία ή επίδοση στο σχολείο, οι σχέσεις τους µε γονείς και 
συνοµηλίκους, αφού το παιχνίδι γίνεται, όχι απλά η κύρια ασχολία, αλλά το µοναδικό πράγµα 
που απασχολεί τη σκέψη τους. Σε επίπεδο ψυχικής υγείας και λειτουργίας, ο εθισµός στα 
παιχνίδια συσχετίζεται µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής, µε αισθήµατα µοναξιάς και 
κενού, κατάθλιψη, νευρωτισµό, αποφευκτική συµπεριφορά και άλλα προβλήµατα που δεν 
αργούν να γίνουν εµφανή στη συµπεριφορά του ατόµου. Σε επίπεδο συµπεριφοράς, πολύ 
συχνά είναι τα ξεσπάσµατα θυµού, τα οποία µπορούν να λάβουν και ακραίες µορφές 
(σωµατική επίθεση στους γονείς, αυτοτραυµατισµοί) σε περίπτωση βίαιης διακοπής του 
διαδικτύου. Τα παραπάνω φαινόµενα, να σηµειωθεί, αποτελούν αρκετά σπάνια περιστατικά. 
 
6. Ποιες ακατάλληλες συµπεριφορές µπορεί κανείς να συναντήσει σε έναν εικονικό 
κόσµο παιχνιδιού? 
Όπως προαναφέρθηκε, οι κοινωνία του παιχνιδιού είναι µια µικρογραφία της κοινωνίας και 
εκεί µπορεί κανείς να συναντήσει όλων των ειδών τις συµπεριφορές. Τις περισσότερες φορές, 
η συµπεριφορά ενός παίκτη δεν είναι κατεξοχήν αρνητική, έχει τόσο αρνητικά, όσο και θετικά 
στοιχεία. Κάποιες φορές, όµως, οι παίκτες παρουσιάζουν µια αποκλίνουσα συµπεριφορά, η 
οποία τους χαρακτηρίζει, ιδίως στη σχέση τους µε τους άλλους παίκτες. Οι συµπεριφορές 
κυµαίνονται από άκρως εγωκεντρική θέαση του παιχνιδιού, δυναστευτική συµπεριφορά, 
υπερβολική καχυποψία, ρατσισµό, συναισθηµατική εξάρτηση από το παιχνίδι και υπερβολική 
επένδυση σε αυτό κ.α. Είναι σηµαντικό να έχει κανείς κατά νου ότι οι παραπάνω 
συµπεριφορές επηρεάζουν τόσο τους παίκτες που τις παρουσιάζουν, όσο και τους άλλους, οι 
οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες. 
 
7. Πως θα αντιληφθεί ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός ότι το παιδί έχει αρχίσει να 
καταχράται τα παιχνίδια? 
Ένα είναι το βασικό γνώρισµα της απαρχής µιας προβληµατικής συµπεριφοράς (κατάχρηση, 
εθισµός) από τον παίκτη: το άτοµο αρχίζει να αντιλαµβάνεται και να συµπεριφέρεται στο 
παιχνίδι σαν κάτι περισσότερο από αυτό που είναι, δηλαδή ένα απλό παιχνίδι. Αυτό έχει 
άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινότητα του, καθώς αρχίζει να υπολειτουργεί σε σηµαντικούς 
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τοµείς. Πριν, όµως, φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, ο γονέας/ εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
εντοπίσει τη συναισθηµατική εµπλοκή του παιδιού/ εφήβου µε το παιχνίδι (π.χ. να µιλάει 
συνέχεια για αυτό) ή την αναγωγή του παιχνιδιού σε βασική ψυχαγωγική ασχολία (π.χ. 
προτιµά να παίζει, παρά να βγαίνει µε τους φίλους του). Βέβαια, σχετικά µε τη δεύτερη 
περίπτωση, το παιδί µπορεί να παίζει µαζί µε τους φίλους του, µε αποτέλεσµα να νιώθει 
κοινωνικοποίηση και µέσα στο παιχνίδι ή ακόµα να κάνει φίλους µέσα από το παιχνίδι. Στην 
περίπτωση αυτή, που είναι αρκετά συνηθισµένη, θα πρέπει να εκτιµηθεί κατά πόσο 
παραµελείται η «πραγµατική ζωή» έναντι της ψηφιακής, σε επίπεδο σχέσεων. Παρόλα αυτά, 
πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Για παράδειγµα, παλαιότερα στο σκασιαρχείο, οι 
µαθητές πήγαιναν για καφέ ή ηλεκτρονικά και µπιλιάρδα. Τώρα είναι πιθανότατα να πάνε σε 
κάποιο ίντερνετ καφέ και να παίξουν κάποιο παιχνίδι. Αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της 
προσοχής, αλλά δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει προβληµατική συµπεριφορά, απλά, 
όπως προαναφέρθηκε, τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι µόδα και τα αντίστοιχα καφέ, χώρος 
συνάντησης για παιδιά και εφήβους. Η συχνότητα και η ποιότητα του παιχνιδιού 
σηµατοδοτούν την κατάχρηση και τον εθισµό. 
 
8. Τι πρέπει να κάνει ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι το 
παιδί καταχράται τα διαδικτυακά παιχνίδια? 
Καταρχήν, ο γονέας δεν πρέπει να πανικοβληθεί. Θεωρητικά θα πρέπει να έχει δει τα 
σηµάδια στη συµπεριφορά του παιδιού και να επιληφθεί της κατάστασης πριν φτάσει σε 
επίπεδα δύσκολο να αντιµετωπισθούν. Η αντιµετώπιση έχει τρεις βασικούς άξονες: 
επικοινωνία µε το παιδί, επικοινωνία µεταξύ των ατόµων που φροντίζουν τον έφηβο/ παιδί και 
συνεργασία µε ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος να γνωρίζει τη συγκεκριµένη κατηγορία 
συµπεριφορών? Η επικοινωνία µε το παιδί είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εµπιστοσύνης που 
πρέπει να υπάρχει, η οποία θα φέρει τους γονείς συµµάχους στην προσπάθεια για 
απεγκλωβισµό από τον διαδικτυακό κόσµο. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν τακτική επαφή µε 
τους καθηγητές και αλλά σηµαντικά πρόσωπα φροντίδας, προκειµένου να τηρείται µια κοινή 
γραµµή σε κάποια βασικά θέµατα συµπεριφοράς και τη θέσπιση ορίων και κανόνων, καθώς 
επίσης και για να παρατηρείται η συµπεριφορά του παιδιού/ εφήβου σε διαφορετικά πλαίσια. 
Τέλος, ο εξειδικευµένος ειδικός ψυχικής υγείας, θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα 
εφαρµόσει συγκεκριµένες τεχνικές προκειµένου να καταφέρει το ίδιο το άτοµο να 
επαναπροσδιορίσει την εµπλοκή του µε τα διαδικτυακά παιχνίδια και να ελαττώσει, σταδιακά, 
τις ώρες παιχνιδιού. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχει σύµµαχους, τόσο το συγγενικό 
περιβάλλον, όσο και τους δασκάλους/ καθηγητές. 
 

9. Είναι τα παιχνίδια ανεξέλεγκτα? 
Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί κανείς να υποστηρίξει πως τα  
διαδικτυακά παιχνίδια δεν υπόκεινται σε κάποιον έλεγχο. Πέρα 
από το περιεχόµενο του παιχνιδιού, το οποίο ελέγχεται από τους 
κατασκευαστές και αρµόδιες επιτροπές, υπάρχει έλεγχος και σε 
αυτά που διαδραµατίζονται µέσα στο παιχνίδι (π.χ. cyber bulling, 
φυλετικές διακρίσεις). Η σηµαντικότατη λεπτοµέρεια που πρέπει 
να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί είναι, πως τα επώνυµα 
παιχνίδια, τα οποία απαιτούν µηνιαία συνδροµή ή κάποιου άλλου 
είδους καταβολή χρηµάτων, είναι πολύ πιο ασφαλή σε σχέση µε 
τα ανεπίσηµα, «πειρατικά» και αυτό διότι, οι εταιρείες εγγυώνται 
την προστασία του χρήστη από οποιαδήποτε επικίνδυνη ή 

προσβλητική συµπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να επαφίεται η ασφάλεια του 
παιδιού ή εφήβου στις διαθέσεις οποιασδήποτε εταιρείας, παρά στις ενέργειες των γονέων και 
εκπαιδευτικών. 
 
10. Είναι ωφέλιµο να παίζει ένα παιδί ή έφηβος διαδικτυακά παιχνίδια? 
Οι κίνδυνοι του διαδικτύου και των διαδικτυακών παιχνιδιών δεν θα πρέπει να αποτελούν 
αποτρεπτικό παράγοντα για τη χρήση τους. Άλλωστε, η µεγάλη πλειοψηφία των παικτών δεν 
παρουσιάζουν εθισµό. Η χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών έχει συσχετιστεί µε πολλά οφέλη για 
τους χρήστες. Οι κύριες κατηγορίες που εντοπίζονται τα οφέλη είναι η κοινωνικοποίηση, αφού 
τα άτοµα αλληλεπιδρούν µε εκατοντάδες χρήστες, η βελτίωση αισθητηριακών 
χαρακτηριστικών (π.χ. όραση, χρόνος αντίδρασης) και το πεδίο της µάθησης, καθώς τα 
παιχνίδια είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εκµάθησης γνώσεων και δεξιοτήτων και για το λόγο 
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αυτό, τα τελευταία χρόνια, σχεδιάζονται ειδικά παιχνίδια. Σχετικά µε την κοινωνικοποίηση, στα 
διαδικτυακά παιχνίδια βρίσκουν «καταφύγιο» πολλοί παίκτες µε κάποια σωµατική ή ψυχική 
αναπηρία  και µε διάφορες κοινωνικές δυσκολίες (π.χ. κοινωνική φοβία). Τέλος, να σηµειωθεί, 
ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για θεραπευτικούς σκοπούς 
από τους ειδικούς ψυχικής υγείας. 
 
11. Τελικά, τι είναι αυτό που πρέπει να θυµάται κάθε γονέας ή εκπαιδευτικός σχετικά 
µε τα διαδικτυακά παιχνίδια? 
Τα διαδικτυακά παιχνίδια δεν είναι εγγενώς αρνητικά. Ο αντίκτυπος που θα έχουν στο παιδί, 
τον έφηβο, ακόµα και τον ενήλικα, εξαρτάται από τη συνετή και υπεύθυνη χρήση, την 
ενηµέρωση των οικείων του ανήλικου για αυτά και τη δυνατότητα διακριτικής 
παρακολούθησης που χρειάζεται, τη θέσπιση κανόνων ορθής χρήσης, τη δηµιουργία 
δραστηριοτήτων και κινήτρων στην πραγµατική ζωή και, φυσικά, τη σχέση αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης µεταξύ γονιού- παιδιού ή δάσκαλου- παιδιού. 
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4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα συναρπαστικό µέσο το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως για επικοινωνία, 
ενηµέρωση και ψυχαγωγία από εκατοµµύρια ανθρώπους. Χρησιµοποιείται επίσης όµως και 
για τη διανοµή περιεχοµένου το οποίο είναι παράνοµο ή επιβλαβές. Εφόσον ο κυβερνοχώρος 
δεν έχει εθνικά όρια, παράνοµες δραστηριότητες µπορούν εύκολα να βρουν “εικονικό 
καταφύγιο” σε αυτό το µέσο. ( 
Ίντερνετ: αποµόνωση ή κοινωνικοποίηση;   
Σύµφωνα µε έρευνα που είχε πραγµατοποιηθεί στην Αµερική στα τέλη της δεκαετίας του '90, 
η χρήση του ίντερνετ φαινόταν να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στη κοινωνική 
ζωή των ανθρώπων. Πρόσφατες όµως 
έρευνες δίνουν µια διαφορετική εικόνα 
καθώς δείχνουν πως το ίντερνετ δεν 
επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική ζωή 
και την ψυχολογία του ατόµου. Αντίθετα 
µάλιστα, φαίνεται πως τώρα το ίντερνετ 
βοηθά στην αύξηση και την διατήρηση 
κοινωνικών σχέσεων. Η εξάπλωση του 
ίντερνετ στα περισσότερα σπίτια καθώς 
και ο συνεχής πολλαπλασιασµός ιστοσελίδων κοινωνικών σχέσεων έχουν µετατρέψει το 
ίντερνετ σε ένα εργαλείο κοινωνικών επαφών. 
Μέσα από το ίντερνετ µπορεί κανείς να διατηρήσει την επικοινωνία µε φίλους και συγγενείς 
που µένουν µακριά, αλλά και να επανασυνδεθεί µε παλιούς φίλους, συµµαθητές ή 
συµφοιτητές. Επιπλέον µπορεί να γνωρίσει καινούρια άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς 
προβληµατισµούς ή απλά άτοµα για να ανταλλάξει δυο κουβέντες - καινούριες φιλίες, 
προσωπικές σχέσεις αλλά και απλές κοινωνικές επαφές δηµιουργούνται καθηµερινά µέσα 
από τον κόσµο του ίντερνετ. Συχνά οι διαδικτυακές αυτές σχέσεις παίρνουν µορφή και 
συνεχίζουν πέρα από τα σύνορα του διαδικτύου. 
Αυτοί που φαίνεται  πως επωφελούνται περισσότερο τις κοινωνικές δυνατότητες του ίντερνετ 
είναι άνθρωποι που είναι εξωστρεφής και κοινωνικά δικτυωµένοι. Οι εσωστρεφής όµως, 
δηλαδή αυτοί που είναι πιο 'κλειστοί' δεν εκµεταλλεύονται το ίντερνετ για να διευρύνουν τον 
κοινωνικό τους κύκλο. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως το ίντερνετ συµβάλλει στην αποµόνωση 
των πιο 'κλειστών' ανθρώπων, αλλά απλά δεν τους βοηθά να κοινωνικοποιηθούν 
περισσότερο. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, το ίντερνετ φαίνεται να είναι ένα εργαλείο, που αν 
χρησιµοποιηθεί σωστά, παρέχει τη δυνατότητα να αυξηθούν και να διατηρηθούν οι κοινωνικές 
µας σχέσεις. Όπως όµως µε όλα τα εργαλεία, σηµασία έχει το πως το χρησιµοποιεί κανείς και 
σε ποιο βαθµό. Άλλωστε το ίντερνετ δεν µπορεί να αντικαταστήσει το χρόνο που περνάµε µε 
συγγενείς και φίλους. [Χριστίνα Γιαννακοπούλου (Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια) 
 

Τρόποι προστασίας από τους σωµατικούς κινδύνους 
∆έκα  συµβουλές που µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στην ορθή χρήση του υπολογιστή, 
σύµφωνα µε το: 

• Τα πόδια των παιδιών πρέπει να αγγίζουν καλά το πάτωµα 
• Το παιδί πρέπει να κάθεται ίσια 
• Τα µάτια πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο µε την οθόνη 
• Τα αντιβράχια πρέπει να είναι παράλληλα µε το πάτωµα 
• Οι ωµοπλάτες δεν πρέπει να προεξέχουν 
• Το ποντίκι του υπολογιστή πρέπει να έχει το κατάλληλο µέγεθος για το παιδί 
• Τα µάτια πρέπει να ξεκουράζονται 
• Χρειάζονται συχνά διαλείµµατα 
• Χρειάζονται κινήσεις, ασκήσεις και τεντώµατα 
• Παρακολουθείτε για την εµφάνιση προβληµάτων 
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Οι βασικές αρχές για τους συστηµατικούς χρήστες laptop 
Οι ευκαιριακοί χρήστες laptop πρέπει να θυµούνται ότι, επειδή η στάση αυχένα - 

κεφαλής καθορίζεται από τη δράση ισχυρών µυών, ο χρήστης «θυσιάζει» τη στάση του 
αυχένα παρά την αντίστοιχη στάση των καρπών. Η γωνία της οθόνης του φορητού 
υπολογιστή πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορούµε να τη δούµε µε την ελάχιστη 
µετακίνηση του αυχένα:  

• Βρείτε ένα άνετο κάθισµα και ένα γραφείο και τοποθετήστε εκεί τον υπολογιστή.  
• Χρησιµοποιήστε διάφορα είδη (βιβλία κ.λπ.) για να ανυψωθεί ο υπολογιστής και η 

οθόνη να βρίσκεται στο επίπεδο των µατιών.  
Αν δεν υπάρχει διαθέσιµο γραφείο:  

• Τοποθετήστε το φορητό υπολογιστή στα γόνατα για όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη 
στάση του καρπού.  

• Χρησιµοποιήστε το σάκο µεταφοράς του υπολογιστή ή βιβλία για να τον ανυψώσετε.  
Αν χρησιµοποιείτε το laptop ως κύριο υπολογιστή:  

• Τοποθετήστε το laptop πάνω στο γραφείο έτσι ώστε να µπορείτε να δείτε την οθόνη 
χωρίς να σκύβετε στο ύψος τον αυχένα. Αυτό µπορεί να απαιτήσει την ανύψωση του 
υπολογιστή πάνω από την επιφάνεια του γραφείου χρησιµοποιώντας µια σταθερή 
επιφάνεια υποστήριξης όπως βάση στήριξης. Προσωρινά µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν συνηθισµένα είδη, όπως βιβλία. 

• Το ανώτερο τµήµα της οθόνης πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο των µατιών.  
• Χρησιµοποιήστε ξεχωριστό πληκτρολόγιο και ποντίκι.  
• Χρησιµοποιήστε το ποντίκι παράλληλα µε το mouse-pad.  
• Ακολουθήστε τις συστάσεις που αφορούν συνολικά στη σωστή θέση του σώµατος.  

 

Η εργονοµική προστασία  
Με τις παρακάτω εργονοµικές βελτιώσεις µειώνεται ο κίνδυνος να εµφανιστούν προβλήµατα 
υγείας από τη χρήση του laptop: 

• Χαλαρώνετε συχνά.  
• Να έχετε συναίσθηση της στάσης του σώµατός σας.  
• Κάντε συχνά διαλείµµατα, κάθε 20 - 30 λεπτά αν είναι δυνατόν.  
• Αλλάζετε συχνά τη στάση του σώµατός σας.   
• Αλλάζετε τη θέση του φορητού υπολογιστή από τα γόνατα στο γραφείο κάθε 30 

λεπτά. Η τοποθέτηση του υπολογιστή στα γόνατα χαλαρώνει τις ωµοπλάτες, ενώ 
βάζοντας τον υπολογιστή στο γραφείο χαλαρώνει ο αυχένας και µειώνεται η οπτική 
καταπόνηση.   

• Ακολουθήστε τις αποδεδειγµένα εργονοµικές θέσεις ώστε το πληκτρολόγιο να είναι 
όσο το δυνατόν πιο κοντά: 
1. ∆ιατηρήστε τους καρπούς σε ουδέτερη θέση. 
2. ∆ιατηρήστε τους αγκώνες σε γωνία 90 µοιρών ή λίγο παραπάνω.  
3. Τα αφτιά, οι ωµοπλάτες και οι αγκώνες πρέπει να βρίσκονται σε κατακόρυφη 

ευθυγράµµιση.  
4. Οι ωµοπλάτες πρέπει να είναι χαλαρές. Μη στρέφετε τις ωµοπλάτες προς τα 

εµπρός ή να µην κυρτώνουν προς τα αυτιά. 
5. Το κεφάλι και ο αυχένας πρέπει να είναι χαλαρωµένα. Μην αφήνετε το κεφάλι να 

σκύβει προς τα εµπρός έξω από την ευθυγράµµιση µε τις ωµοπλάτες.  
 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλες θέσεις των δακτύλων όταν γίνεται χρήση του πληκτρολογίου και 
του ποντικιού:  

1. Χρησιµοποιήστε και τα δύο χέρια.  
2. ∆ιατηρήστε τα δάχτυλα χαλαρωµένα.  
3. ∆ακτυλογραφήστε ακουµπώντας απαλά τα πλήκτρα.  
4. Οι κινήσεις θα πρέπει να γίνονται από τους µεγάλους µύες της ωµοπλάτης. Μην 

αποµονώνετε τους µικρότερους µύες του καρπού και του χεριού όταν 
δακτυλογραφείτε µε το να ρίχνετε κάτω τους καρπούς.  

Προλάβετε την οπτική καταπόνηση και τους πονοκεφάλους:  
1. Αποµακρύνετε συχνά τη µατιά σας από την οθόνη και κοιτάζετε ένα µακρινό 

αντικείµενο. Ακολούθησε τον κανόνα 30 - 30 - 30 ∆ηλαδή, ξεκουράστε τα µάτια σας 
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για 30 δευτερόλεπτα, κοιτάζοντας 30 µέτρα µακριά, για κάθε 30 λεπτά 
δακτυλογράφησης!  

2. Καθαρίζετε συχνά την οθόνη χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα αντιστατικά 
καθαριστικά.  

3. Ρυθµίστε το µέγεθος, το χρώµα και το κοντράστ έτσι ώστε η ανάγνωση στην οθόνη 
να είναι άνετη. Αν παρ’ όλα αυτά παρατηρήσετε διάφορα συµπτώµατα που 
συνδέονται µε τη χρήση του φορητού υπολογιστή (πόνοι κ.λπ.), σταµατήστε την 
εργασία και αναζητήστε θεραπεία: ο πόνος δεν είναι µια φυσιολογική συνέπεια της 
χρήσης του υπολογιστή και µην τον παραβλέπετε.  
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Ασφαλής χρήση του ∆ιαδικτύου: Συµβουλές για παιδιά 

√ Κράτησε µυστικό τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού σου ταχυδροµείου από όλους. 
Αν πιστεύεις ότι κάποιος έµαθε τον κωδικό πρόσβασής σου, άλλαξέ τον αµέσως. 
Προσπάθησε να έχεις πάντοτε έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο κανένας δεν µπορεί να 
µαντέψει.  

√ Ποτέ µη δεχτείς να συναντήσεις αγνώστους που γνώρισες στο ∆ιαδίκτυο. Εάν θελήσεις να 
συναντήσεις κάποιον, φρόντισε αυτό να γίνεται πάντα σε δηµόσιο χώρο και µε τη συνοδεία 
του γονιού σου ή ενός ενήλικα τον οποίο εµπιστεύεσαι. 

√ Όταν συνοµιλείς σε κάποιο chatroom να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή και µη δίνεις τα 
προσωπικά σου στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική σου διεύθυνση, τη διεύθυνση του σπιτιού 
ή του σχολείου σου ή τον αριθµό του τηλεφώνου σου. 

√ Να αποφεύγεις τις ιστοσελίδες για τους «άνω των 18 ετών». Οι προειδοποιήσεις είναι για 
να µας προστατεύουν. Είναι προτιµότερο να ανακαλύψεις ιστοσελίδες µε επιµορφωτικό, 
ψυχαγωγικό και ενηµερωτικό περιεχόµενο ανάλογο µε την ηλικία και τα ενδιαφέροντά σου. 

√ Είναι σηµαντικό να µην ανοίγεις ηλεκτρονικά µηνύµατα που έλαβες από αγνώστους. Ποτέ 
µην ανοίξεις συνηµµένα αρχεία που έλαβες από τέτοια  ηλεκτρονικά µηνύµατα γιατί µπορεί 
να µεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σου. Ζήτησε από τους γονείς σου να σου 
εγκαταστήσουν σύστηµα φιλτραρίσµατος της ανεπιθύµητης αλληλογραφίας για να 
λαµβάνεις µόνο τα µηνύµατα που επιθυµείς. 

 

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου: Συµβουλές για γονείς 
 
� Μην αποτρέπετε το παιδί σας από το να χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο. Ενηµερώστε το για 

τους κινδύνους που κρύβει και µάθετε το να προστατεύεται από αυτούς.  
�  Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε επιβλέψιµο µέρος του σπιτιού όπως το σαλόνι και 

όχι σε αποµονωµένους χώρους όπως το υπνοδωµάτιο του παιδιού σας. 
� Συµβουλεύετε το παιδί σας να µη δίνει προσωπικά του 

στοιχεία (όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, 
φωτογραφίες, κτλ.) σε αγνώστους που συναντά στο 
∆ιαδίκτυο. 

� Επιβλέπετε το παιδί σας όταν χρησιµοποιεί τα 
chatrooms (χώρους συνοµιλίας). Μην αφήνετε το παιδί 
σας να συναντήσει κάποιον που γνώρισε µέσα από το  
∆ιαδίκτυο. 

� Προτείνετε στο παιδί σας τη χρήση ιστοσελίδων µε 
επιµορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόµενο κατάλληλο 
για την ηλικία του. 

� Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα λογισµικό 
φίλτρο που απαγορεύει την προσπέλαση σε 
ανάρµοστες ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου. 

 

Ασφαλής χρήση των συστηµάτων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
�  ∆ε θα πρέπει να δίνετε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο εικονικό προφίλ σας. 

Όποιος αποκτά πρόσβαση στο προφίλ σας µπορεί να 
διαχειριστεί πλήρως τα δεδοµένα που εµφανίζονται σε 
αυτό. 

�  Μην ανεβάζετε στο προφίλ σας φωτογραφίες όπου 
φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε 
(ειδικότερα αν πρόκειται για το σπίτι σας, το σχολείο ή 
µέρη που συχνάζετε). Έτσι θα µειώσετε τις πιθανότητες 
εντοπισµού σας στο φυσικό κόσµο. 

�  Αν δεχθείτε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύµητο µήνυµα, 
αναφέρετέ το στην ενσωµατωµένη µέθοδο καταγγελιών 
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της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης που 
χρησιµοποιείτε ή καταγγείλετε το στη SafeLine. 
Συνήθως αναφέρεται µε τη λέξη «report». 

�  Να έχετε πάντα υπόψιν σας ότι οι 
πληροφορίες που δηµοσιεύετε στις ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης είναι ευρέως 
προσπελάσιµες, εποµένως, καλό θα ήταν να 
µην παρέχετε στοιχεία και φωτογραφίες που θα 
σας έφερναν σε δύσκολη θέση. Ακόµα και όταν 
διαγράψετε το προφίλ σας πολλές 
πληροφορίες δεν αφαιρούνται και ενδέχεται 
επίσης να τις συναντήσετε και αλλού στο 
∆ιαδίκτυο. 

�  Να γνωρίζετε ότι από τη στιγµή που προσθέτετε στη λίστα των φίλων σας κάποιο άτοµο 
(αποδοχή friend request), αυτό αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα που 
εµφανίζονται στο προφίλ σας, µεταξύ των οποίων οι φωτογραφίες και τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας. 

�  Από τη στιγµή που δηµιουργείτε το εικονικό σας προφίλ 
θα πρέπει να πάτε στο µενού των ρυθµίσεων για τη 
διαχείριση των προσωπικών σας δεδοµένων 
(συνηθέστερα θα το βρείτε στα αγγλικά ως privacy 
settings) και να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.  

�  

Εθισµός 8,2%!  
Ο κίνδυνος χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερων 
ελληνικών σπιτιών, κυρίως της περιφέρειας, σύµφωνα µε µια νέα µελέτη που δείχνει ότι το 
8,2% των παιδιών που ζουν στη Θεσσαλία είναι εθισµένα στο ∆ιαδίκτυο! Ο «δεσµός» των 
νέων παιδιών µε την τεχνολογία, ο οποίος συνεχώς γίνεται ισχυρότερος, σε συνδυασµό µε 
τον «ψηφιακό αναλφαβητισµό» των γονέων τους, έχουν δηµιουργήσει µια κατάσταση... 
χαµένη στη µετάφραση µεταξύ των δύο γενεών. Πάντως, σύµφωνα µε τους ειδικούς, ο 
καλύτερος τρόπος για να προστατευθεί ο άνθρωπος από 
τα αρνητικά της τεχνολογίας, όπως είναι ο εθισµός στο 
∆ιαδίκτυο, είναι η γνώση µέσω της οποίας θα καταφέρει να 
γίνει εκείνος διαχειριστής του µέσου και όχι υποχείριό του. 
Τότε µόνο θα βρει την άκρη σε αυτό τον ψηφιακό µίτο που 
µπορεί να κάνει delete στη ζωή του...  
 
 Τα τελευταία χρόνια η παγκόσµια χρήση του ∆ιαδικτύου 
έχει εµφανίσει σηµαντική αύξηση- εκτιµάται ότι σήµερα ο 
αριθµός των χρηστών σε παγκόσµιο επίπεδο ξεπερνάει τα 1,3 δισ. άτοµα. Στην Ελλάδα τα 
ποσοστά των χρηστών έχουν παρουσιάσει έκρηξη - από 9% το 1999 
σε 33,7% το 2006-, αν και παραµένουν σχετικά χαµηλά σε σύγκριση 
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα µε στοιχεία, τον Σεπτέµβριο 
του 2007 3,8 εκατ. Έλληνες είχαν πρόσβαση στο Ιnternet, ωστόσο στα 
άτοµα 12-18 ετών τα ποσοστά των χρηστών άγγιζαν το 70%-80%. Ως 
γνωστόν, όλα τα νοµίσµατα έχουν δύο όψεις. Έτσι και στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, οι στενές σχέσεις ολοένα περισσότερων 
παιδιών µε το νέο... ηλεκτρονικό σύµπαν το οποίο πράγµατι 
προσφέρει γνώση, πληροφόρηση, αλλά και ψυχαγωγία σε κλάσµατα του δευτερολέπτου 
έχουν στην άλλη, τη σκοτεινή πλευρά του «νοµίσµατος», τον τίτλο των... επικίνδυνων 
σχέσεων. ∆ιότι ο εθισµός στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να αποτελέσει έναν κίνδυνο ικανό να σπείρει 
µεγάλη καταστροφή και όχι εικονική, όπως συµβαίνει στα πάµπολλα βιντεοπαιχνίδια. 
Τα συµπτώµατα του εθισµού  
Τι σηµαίνει, όµως, εθισµός στο Ιnternet και πώς αυτός ορίζεται; Για να κριθεί ένα άτοµο 
εθισµένο στο ∆ιαδίκτυο, πάσχον δηλαδή από µια ψυχική διαταραχή, πρέπει να πληροί 
ορισµένα συγκεκριµένα επιστηµονικά κριτήρια. Σε αυτά, όπως εξηγεί ο κ. Σιώµος στο 
«Βήµα», περιλαµβάνονται εκτός από την πολύωρη ηµερήσια ενασχόληση µε το ∆ιαδίκτυο τα 
ακόλουθα:  
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 * Εξιδανίκευση του µέσου. Ο χρήστης θεωρεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το ∆ιαδίκτυο το 
σηµαντικότερο «κεφάλαιο» της καθηµερινότητάς του.  
 * Τροποποίηση της διάθεσης. Σε όσους εθίζονται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια παρουσιάζεται 
αύξηση της παραγωγής του νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου ντοπαµίνη, η οποία συνδέεται 
µε την ευχαρίστηση.  
 * Ανοχή. Το άτοµο χρειάζεται σταδιακά όλο και 
περισσότερες ώρες χρήσης του υπολογιστή ώστε να 
νιώθει ευχαρίστηση.  
 * Σύγκρουση. Ενώ το παιδί αισθάνεται ότι έχει 
πρόβληµα, δεν µπορεί να κάνει κάτι για να περιορίσει τη 
χρήση του υπολογιστή.  
 * Ενασχόληση αρχικώς µε ηπιότερες και όχι τόσο 
εθιστικές λειτουργίες του ∆ιαδικτύου, όπως είναι η 
αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων, και σταδιακή 
µετάβαση σε πιο διαδραστικές διαδικτυακές λειτουργίες 
όπως τα δωµάτια συνοµιλιών (chat room), οι οµάδες 
ειδήσεων ή ακόµη και τα αποκαλούµενα κοινωνικά παιχνίδια όπως το «Second Life», στο 
οποίο κάθε χρήστης φτιάχνει µια νέα «εικονική» διαδικτυακή ζωή µε όλες τις εκφάνσεις της 
(αξίζει να σηµειωθεί ότι έχει ήδη προκληθεί θόρυβος σχετικά µε τέτοιου είδους παιχνίδια, 
καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η «εικονική» ζωή του χρήστη παρενέβαινε στη φυσιολογική 
ζωή του, ενώ παράλληλα η πλατφόρµα του παιχνιδιού γινόταν έρµαιο παιδεραστών και 
διακινητών πορνογραφικού υλικού).  
 Όλα αυτά έχουν, όπως είναι επόµενο, σοβαρές επιπτώσεις σε διάφορους τοµείς της 
λειτουργικότητας του ατόµου. Μειώνεται ο χρόνος που περνάει ο έφηβος µε την οικογένειά 
του, περιορίζονται τα χόµπι και οι κοινωνικές συναναστροφές του, αυξάνεται ο κίνδυνος 
εµφάνισης παχυσαρκίας, µυοσκελετικών προβληµάτων και οφθαλµικών παθήσεων λόγω των 
πολλών ωρών- ακινησίας- µπροστά στην οθόνη. Παράλληλα, οι εθισµένοι στο ∆ιαδίκτυο 
νεαροί παραµελούν τη σωµατική τους υγιεινή, ενώ κάνουν πολλές απουσίες στο σχολείο µε 
αποτέλεσµα ακόµη και να χάνουν τάξεις.  
∆εν είναι ανάγκη, όµως, να φθάσουν τα πράγµατα σε αυτά τα άκρα. Υπάρχουν 
προειδοποιητικά καµπανάκια και οι γονείς πρέπει να έχουν ανοικτά τα αφτιά τους ώστε να τα 
ακούσουν, λέει ο κ. Σιώµος. «Αν οι γονείς δουν ότι οι σχολικές επιδόσεις του παιδιού πέφτουν 
χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος εκτός από τη συνεχή ενασχόληση µε τον υπολογιστή, αν 
καταλάβουν ότι το παιδί χάνει την κοινωνικότητά του και αποµονώνεται, πρέπει να 
αντιδράσουν, να βρουν τρόπο διαχείρισης της κατάστασης, θέτοντας ένα πλαίσιο ώστε να 
αποµακρύνουν τον έφηβο από τη µόνιµη ασχολία του µε το ∆ιαδίκτυο». 
Σπορ για αγόρια  
Ένα από τα συµπτώµατα του εθισµού στο ∆ιαδίκτυο είναι η πολύωρη ενασχόληση των 
εφήβων µε διαδραστικές ιντερνετικές λειτουργίες, όπως τα γνωστά chat rooms. Η συνεχής 
«εικονική» συνοµιλία όµως µπορεί να αποκόψει την επικοινωνία µε τον... πραγµατικό κόσµο  
Όπως προέκυψε από τη νέα µελέτη, ο εθισµός στο Ιnternet αποδεικνύεται κυρίως «ανδρικό 
σπορ». «Πράγµατι τα τρία τέταρτα των εθισµένων, σύµφωνα µε τα στοιχεία, ήταν αγόρια. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα αγόρια ασχολούνται περισσότερο µε τις νέες τεχνολογίες, µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται και ο κίνδυνος εθισµού» σηµειώνει ο κ. Σιώµος. Προσθέτει ωστόσο 
ότι «οι νέες τεχνολογίες αποτελούν “φρέσκο” φαινόµενο στη χώρα µας και εκτιµάται ότι στα 
χρόνια που έρχονται µε την ολοένα µεγαλύτερη διάδοση του ∆ιαδικτύου τα ποσοστά αγοριών 
και κοριτσιών θα εξισωθούν».  
 
Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα, και στη συγκεκριµένη 
περίπτωση του «ηλεκτρονικού» εθισµού η περιφέρεια 
φαίνεται να µετατρέπεται σε κέντρο της χώρας. Είναι 
βέβαια εύλογο το ερώτηµα σχετικά µε το αν η εικόνα που 
παρουσιάζει η νέα µελέτη σχετικά µε τη Θεσσαλία 
αντικατοπτρίζει και την κατάσταση στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
«Στοιχεία που έχουν προκύψει από ειδικούς του 
Νοσοκοµείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” σε δείγµα 
εφήβων ηλικίας 15-16 ετών έδειξε ποσοστό της τάξεως 
του 12,8% παιδιών που ήταν στα όρια του εθισµού, ενώ οι 
εθισµένοι στο ∆ιαδίκτυο εµφάνιζαν ποσοστό χαµηλότερο από αυτό της δικής µας µελέτης, της 
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τάξεως του 1%» απαντά ο κ. Σιώµος και εξηγεί: « Είναι πιθανόν πράγµατι τα παιδιά της 
επαρχίας να εθίζονται περισσότερο στο ∆ιαδίκτυο, καθώς δεν έχουν τόσες επιλογές για 
ενασχόληση µε άλλες δραστηριότητες στα µέρη όπου ζουν. Σε κάθε περίπτωση τα 
ερωτήµατα αυτά πρέπει να αποτελέσουν τώρα αντικείµενο κοινωνιολογικής µελέτης».  
 Τα ποσοστά που εξήχθησαν από τη µελέτη στη Θεσσαλία είναι φανερά υψηλότερα από 
αντίστοιχα που έχουν καταγραφεί σε άλλες χώρες, όπως αναφέρει ο ερευνητής. Για 
παράδειγµα, παρόµοιες µελέτες στη Νορβηγία (όπου υπάρχει και το µεγαλύτερο ποσοστό 
δικτύωσης του γενικού πληθυσµού στο ∆ιαδίκτυο, µε τα ποσοστά χρηστών να φθάνουν στο 
88%) δείχνουν εθισµό των εφήβων στο ∆ιαδίκτυο της τάξεως του 1,98%, στην Ιταλία της 
τάξεως του 5,4%, στη Νότια Κορέα της τάξεως του 1,6%, ενώ στην Κίνα δύο διαφορετικές 
µελέτες έδειξαν ποσοστά 2,4% και 5,52% αντιστοίχως. Για ποιο λόγο θα µπορούσε να 
συµβαίνει αυτό, ρωτήσαµε τον κ. Σιώµο. «Φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες όπως η 
Νότια Κορέα ή η Κίνα, όπου η εξάπλωση των υπολογιστών ήταν ταχύτατη, καταγράφονται 
µεγαλύτερα προβλήµατα εθισµού στο ∆ιαδίκτυο, ενώ παρόµοια είναι η εικόνα και για την 
Ελλάδα. Πιθανότατα φαινόµενα του εθισµού σχετίζονται µε την ταχεία εξάπλωση των νέων 
τεχνολογιών στον πληθυσµό ». Σε χώρες όπως η δική µας, η Κορέα ή η Κίνα ο «ψηφιακός 
αλφαβητισµός» δεν έγινε στο πλαίσιο µιας συντονισµένης µαθησιακής διαδικασίας όπως, για 
παράδειγµα, στην «παραδοσιακή» στη δικτύωση Νορβηγία. «Ουσιαστικώς η όλη διαδικασία 
ήταν εµπειρική και βασιζόταν στην ατοµική ενασχόληση του κάθε χρήστη, µε αποτέλεσµα να 
είναι πιο εύκολο να πέσει θύµα των κινδύνων του ∆ιαδικτύου».  

Ψυχιατρική αντιµετώπιση  
Σύµφωνα µε τον έλληνα ερευνητή, ο εθισµός στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα καθαρά ψυχιατρικό 
φαινόµενο και η αντιµετώπισή του ανήκει στο φάσµα των ψυχιατρικών νοσηµάτων. «Είναι 
µάλιστα χαρακτηριστικό ότι στα παιδιά αυτά εµφανίζεται υψηλή συννοσηρότητα µε άλλα 
προβλήµατα, όπως οι διαταραχές ελέγχου των παρορµήσεων, το σύνδροµο 
υπερκινητικότητας και ελλειµµατικής προσοχής, η κατάχρηση καπνού, αλκοόλ και άλλων 
ουσιών». Οι απόψεις πάντως µεταξύ των επιστηµόνων ακόµη διίστανται, ίσως επειδή το όλο 
ζήτηµα είναι «φρέσκο» και κανένας, ούτε καν οι ειδικοί, δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά 
συµπεράσµατα. Ο εθισµός στο ∆ιαδίκτυο δεν έχει οριστεί επισήµως ως ψυχική διαταραχή, αν 
και τα γεγονότα που τρέχουν µε υψηλές ιντερνετικές ταχύτητες µαρτυρούν ότι κάτι τέτοιο δεν 
είναι διόλου απίθανο να συµβεί σύντοµα.  
 Όπως όλα δείχνουν, το διαδικτυακό µέλλον διαγράφεται ακόµη πιο εθιστικό και για τον λόγο 
αυτό, σύµφωνα µε τον κ. Σιώµο, πρέπει να υπάρξει ταχεία αντίδραση της πολιτείας ώστε να 
προλάβει αυτά που έρχονται. «Είναι σηµαντικό να υπάρξει ευαισθητοποίηση του κοινού και 
της πολιτείας σχετικά µε το ζήτηµα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγµή χαµηλό ποσοστό χρήσης 
του ∆ιαδικτύου, ωστόσο τα επόµενα χρόνια το ποσοστό θα εξισωθεί µε εκείνο των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών όπως η Νορβηγία, άρα θα αυξηθεί και ο εθισµός στο ∆ιαδίκτυο. Το 
πρόβληµα αναµένεται να πλήξει όχι µόνο τις µικρές ηλικίες, αλλά και τους ενηλίκους».  
 Οι νέοι πάντως είναι οι περισσότερο ευάλωτοι στον κίνδυνο του εθισµού, καθώς είναι εκείνοι 
οι οποίοι έχουν ενσωµατώσει πολύ περισσότερο την τεχνολογία στη ζωή τους. «Το µεγάλο 
εµπόδιο που έχουν οι γονείς ως προς το να ελέγξουν το τι κάνουν τα παιδιά τους µε τον 
υπολογιστή είναι ότι υπάρχει µεγάλο “τεχνολογικό” χάσµα γενεών. Οι γονείς δεν µπορούν να 
οριοθετήσουν την ενασχόληση των παιδιών τους µε το ∆ιαδίκτυο και τους υπολογιστές 
γενικότερα, αφού πολλοί από αυτούς δεν έχουν τη γνώση για να το πράξουν. Έτσι, στα µάτια 
του παιδιού αποδυναµώνεται ακόµη περισσότερο το γονεϊκό πρότυπο» λέει ο κ. Σιώµος.  
 Οι γονείς, λοιπόν, πρέπει να ξανακαθήσουν στα θρανία της τεχνολογίας αυτή τη φορά, µαζί 
µε τους δασκάλους, αλλά και η πολιτεία οφείλει να µοιραστεί µαζί τους τα ίδια θρανία. Μόνο 
τότε οι έφηβοι θα περάσουν µε επιτυχία τις... εξετάσεις του ∆ιαδικτύου χωρίς να µείνουν 
µετεξεταστέοι στη ζωή. 
 
Τι µπορώ να κάνω ως γονέας; 
Η επικοινωνία µε το παιδί είναι το κλειδί. Είναι σηµαντικό οι γονείς να ακούσουν προσεχτικά τι 
λέει το παιδί για τις online εµπειρίες του και να εξοικειωθούν και οι ίδιοι 
µε το διαδίκτυο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο πλέον κοµµάτι της 
ζωής µας, αλλά και να επισκεφτούν τα site που το παιδί τους 
επισκέπτεται. Η δαιµονοποίηση του διαδικτύου σίγουρα δεν ωφελεί 
κανέναν και ας µην ξεχνάµε ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο της 
τεχνολογίας που ήρθε και θα µείνει στη ζωή µας. Η εµπιστοσύνη του 
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παιδιού σας στη κατανόηση που θα λάβει από εσάς, χωρίς πανικούς και συναισθηµατικές 
εξάρσεις, είναι η εγγύηση ότι θα σας πλησιάσει µε οτιδήποτε το απασχολεί και το επιβαρύνει 
συναισθηµατικά. 
Ποια στοιχεία θα πρέπει να ανησυχούν τους γονείς; 

∆εν υπάρχουν κάποια «συµπτώµατα» µοναδικά για 
την περίπτωση εκφοβισµού από το ∆ιαδίκτυο. Ο ρόλος 
του γονιού δεν είναι να παρακολουθεί ως «ντεντέκτιβ» 
τη συµπεριφορά του παιδιού του αλλά να είναι 
διαθέσιµος για τα προβλήµατα του. Ο γονιός µπορεί να 
µην έχει το επίπεδο τεχνολογικής επάρκειας και 
δεξιότητας του παιδιού του. Αρκεί όµως να µπορεί να 
αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε επίπτωση 
στα συναισθήµατα του (άγχος, θλίψη, φόβος) και να το 

πλησιάσει ώστε να µάθει τι συµβαίνει. Μην υποτιµάτε το πρόβληµα σκεφτόµενοι ότι είναι κάτι 
περιορισµένο σε έναν «ψεύτικο κόσµο» - αυτός είναι ένα µέρος της πραγµατικότητας της νέας 
γενιάς και ότι συµβαίνει εκεί έχει άµεσες συνέπειες στην αυτοεκτίµηση των παιδιών µας. 
Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς εάν το παιδί τους πέσει θύµα εκφοβισµού µέσω του 
διαδικτύου; 
Σε περίπτωση που το παιδί πέσει θύµα εκφοβισµού µέσω του διαδικτύου, οι γονείς µπορούν 
να προβούν σε µία σειρά ενεργειών: 
Είναι πολύ σηµαντικό να έχουν ενηµερώσει τα παιδιά εκ των προτέρων ότι εάν δεχτούν 
απειλητικά ή προσβλητικά µηνύµατα να τα αποθηκεύσουν και όχι να τα διαγράψουν, να 
κρατήσουν δηλαδή όλα τα αποδειχτικά στοιχεία. Επιπλέον µπορούν οι γονείς να µάθουν στα 
παιδιά ότι πρέπει ακόµα και να εκτυπώσουν τα απειλητικά µηνύµατα που ενδεχοµένως 
λάβουν και βεβαίως να τους τα δείξουν. 
Σε περιπτώσεις όπου τα µηνύµατα επιµένουν και προέρχονται από άγνωστο αποστολέα, οι 
γονείς µπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος και να πάρουν 
πληροφορίες από την Ασφαλή Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. 
Πολύ συχνά αρκετοί γονείς ως απάντηση σε ένα περιστατικό εκφοβισµού απαγορεύουν στα 
παιδιά τους να επισκέπτονται διάφορα sites, κάνοντας αυτό, ενδεχοµένως να προφυλάσσουν 
τα παιδιά από κάποια ενοχλητικά µηνύµατα, ωστόσο τα κρατούν µακριά από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και την προσωπική τους ανάπτυξη. 
Σε περιπτώσεις που ένας «διαδικτυακός φίλος» του παιδιού στέλνει µηνύµατα προσβλητικά ή 
µε βρισιές µπορεί εύκολα να «αποκλειστεί» από το mail του παιδιού. 
Συχνά επίσης, ενδέχεται ο θύτης να είναι κάποιος γνωστός του θύµατος, σε αυτή την 
περίπτωση είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν οι γονείς του παιδιού για την συµπεριφορά του ή 
ακόµα και το σχολείο του εάν πηγαίνουν τα παιδιά στο ίδιο σχολείο. Με βασικό σκοπό να 
νιώσει µεγαλύτερη ασφάλεια το θύµα και να ελεγχθεί και να περιοριστεί ο θύτης. 
Εάν το θύµα συνεχίζει να εµφανίζεται αγχωµένο, αποσυρµένο, φοβισµένο είναι σηµαντικό οι 
γονείς να ζητήσουν βοήθεια από ψυχολόγο ειδικό σε τέτοιου είδους θέµατα.  
 
Αν λοιπόν είστε γονείς και θέλετε να παρέχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο παιδί σας 
θα πρέπει να προσέχετε τα παρακάτω: 
 
  ● Να ασχολείστε και εσείς µε τους υπολογιστές, αφού είναι ο µόνος τρόπος να επιβλέπετε τα 
παιδιά σας, να τα βοηθάτε να επιλέξουν µε τι θα ασχοληθούν στο κοµπιούτερ τους και να 
γνωρίζετε τι ακριβώς κάνουν. 
  ● Να γνωρίσετε τι πραγµατικά είναι το Ίντερνετ και να µάθετε να φιλτράρετε τις 
«πληροφορίες» του, ώστε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να συνειδητοποιήσουν ότι όλα όσα 
βρίσκουν στις σελίδες του δεν είναι αληθινά, αγαθά και ασφαλή, και να µάθουν να ξεχωρίζουν 
τον πραγµατικό από τον «εικονικό» κόσµο. 
  ● Να µην τους απαγορεύετε εντελώς την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από τον υπολογιστή του 
σπιτιού, επειδή, αν δεν µπορούν να το χρησιµοποιήσουν στο σπίτι, θα το κάνουν 
οπουδήποτε αλλού. 
  ● Να µην αντιµετωπίζετε τον υπολογιστή ως ένα µέσο που θα σας βοηθήσει να κρατάτε τα 
παιδιά σας απασχοληµένα για να µη σας ενοχλούν. 
  ● Να τοποθετήσετε τον υπολογιστή σε ένα σηµείο όπου θα µπορείτε, µε διακριτικό τρόπο, 
να παρακολουθείτε τα παιδιά σας όταν τον χρησιµοποιούν, αλλά και να τους δίνετε την 
ευκαιρία να µοιράζονται µαζί σας ό,τι τα ενδιαφέρει, τα προβληµατίζει. 
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  ● Να επιλέγετε µε προσοχή και να γνωρίζετε τα προγράµµατα, αλλά και τα παιχνίδια µε τα 
οποία ασχολούνται. Αν είναι απαραίτητο, ζητήστε τη συµβουλή κάποιου ειδικού. 
  ● Να τους δώσετε να καταλάβουν ότι η χρήση του υπολογιστή πρέπει να γίνεται µε µέτρο 
και να µην παραµελούν τις υπόλοιπες δραστηριότητες, το παιχνίδι, τους φίλους, την 
ξεκούραση και τα µαθήµατά τους. Σύµφωνα µε την Αµερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, ο 
χρόνος που αφιερώνουν καθηµερινά τα παιδιά σε καθιστικές δραστηριότητες (τηλεόραση, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής) δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο ώρες (µάλιστα, κάποιοι πιο 
«σκληροπυρηνικοί» συστήνουν να περιοριστεί σε µία ώρα). 
  ● Να µη χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο ως επιβράβευση ή ως τιµωρία.  
  ● Αν παρατηρήσετε περίεργες συµπεριφορές ή υπερβολική χρήση από την πλευρά των 
παιδιών σας, αναζητήστε βοήθεια.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σκοπός της µεθοδολογίας µίας εκπαιδευτικής έρευνας είναι να βοηθήσει στην κατανόηση 
της όλης πορείας της, περιγράφοντας και αναλύοντας τις µεθόδους που παραπέµπουν στις 
τεχνικές και τις διαδικασίες της συλλογής των δεδοµένων, που θα αξιοποιηθούν ως βάση 
συµπερασµάτων και ερµηνείας. 

Η έρευνα αυτή υιοθετεί την ποσοτική προσέγγιση.  
Σαν εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο µε 13 ερωτήσεις κλειστού τύπου 

πολλαπλών επιλογών, όπου οι ερωτηθέντες επέλεγαν από συγκεκριµένο αριθµό 
απαντήσεων. Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε λαµβάνοντας υπόψη το σκοπό και τους 
στόχους της έρευνας και συµπεριλαµβάνεται στο παράρτηµα. 

Για την ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων που αντλήθηκαν από τα ερωτηµατολόγια και 
τη παρουσίαση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν πίνακες και διαγράµµατα µε τη 
βοήθεια ειδικού λογισµικού του MS Excel.  

 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αρχικά χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες. Συζητήσαμε αναλύοντας πρώτα περιληπτικά 

για το θέμα της έρευνας, και ύστερα χωρίσαμε τα υποθέματα: 

1) οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο για τον άνθρωπο 

2) οι κίνδυνοι για τις μηχανές 

3) οι τρόποι προστασίας για τον άνθρωπο 

4) οι τρόποι προστασίας για τον Η/Υ 

και η κάθε μια ανέλαβε από ένα υπόθεμα. Έπειτα, από μια σύντομη συζήτηση σε κάθε 

υποομάδα για το πώς θα κινηθούμε ατομικά πλέον ο καθένας, αρχίσαμε να αναζητούμε το 

υλικό αναλόγως με το υπόθεμα κάθε υποομάδας. Περιηγηθήκαμε σε διάφορες ιστοσελίδες 

με το ακριβές περιερχόμενο του υλικού που χρειαζόταν κάθε υποομάδας χωρίς να υπάρξει 

άγχος και χάσιμο χρόνου. Επιπροσθέτως, χάρις στις δικτυακές τεχνολογίες αποστείλαμε τα 

αποθηκευμένα πλέον και τελειοποιημένα υλικά που τεκμηριώνουν την υπόθεση του 

βασικού ερωτήματος κάθε υποομάδας στο Η/Υ του καθηγητή μας για να τα τακτοποιήσει, 

δηλαδή μετά από μια ανάγνωση, να τα επεξεργαστεί, να δει σε πιο επίπεδο βρίσκεται το 

καθένα και μετά να μας δώσει δικές του απόψεις, τις οποίες μερικές από αυτές 

συμπληρώσανε οι υποομάδες στις εργασίες τους.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αργότερα αποφασίσαμε ως ομάδα πλέον να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο για 

να διερευνήσουμε την άποψη των γονιών για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι αποφασίσαμε να 

προχωρήσουμε  χωρίζοντας τις ερωτήσεις του σε τρεις βασικούς άξονες ( έλεγχος-γνώση 

γονέων, ενημέρωση, σχέση γονέα με το παιδί). Με βοήθεια της καλής συζήτησης 

αποφασίσαμε κάθε παιδί να προτείνει τη δικιά του ερώτηση την οποία θα τη προσθέταμε 

στο ερωτηματολόγιο.  

Καταλήξαμε σε ερωτήσεις κλειστού τύπου έτσι ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να 

γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας και ο χρόνος που διέθετε η ομάδα ήταν αρκετά 

περιορισμένος.  

Τέλος ένα μέλος της ομάδας που είχε τη θέληση, ανέλαβε τη συγκέντρωση των 

ερωτήσεων και την επεξεργασία στο Η/Υ του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 

εκτυπώθηκε και μοιράστηκε ατομικά στις ομάδες για να τα μοιράσουν στους γονείς, σε 

καθηγητές αλλά και σε συμμαθητές που με τη σειρά τους θα το έδιναν στους γονείς τους. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 45 άτομα – 16 άνδρες και 29 γυναίκες. 

Το ερωτηματολόγιο το παραθέτουμε στο Παράρτημα της εργασίας. 
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Στη συνέχεια συγκεντρώσαμε τα απαντημένα πλέον ερωτηματολόγια, επιλέξαμε μερικά 

άτομα τα οποία βγάλαμε τα αποτελέσματα .  

 

Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων από τα ερωτηματολόγια. 

Αφού συγκεντρώσαμε όλα τα ερωτηματολόγια, τα μοιράσαμε στις τέσσερις 

υποομάδες. Κάθε υποομάδα ανέλαβε να συγκεντρώσει τις απαντήσεις από τα 

ερωτηματολόγια που τις αναλογούσαν. Αυτό έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

διότι όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι κλειστού τύπου, έτσι τα αριθμητικά 

αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν πολύ γρήγορα από κάθε υποομάδα σε ένα ξεχωριστό κενό 

ερωτηματολόγιο. Τέλος τα 4 αυτά ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν από ένα άτομο το οποίο 

συγκέντρωσε όλες τις απαντήσεις και δημιούργησε ένα φύλο με τα συνολικά αριθμητικά 

δεδομένα της έρευνας. 

Παραγωγή αποτελεσμάτων 

Αυτά τα δεδομένα μέσω προγράμματος excel επεξεργάστηκαν και από μετατράπηκαν 

αυτόματα σε διαγράμματα και ποσοστά επί τις εκατό (%). Με αυτά τα αποτελέσματα της 

δημοσκόπησης καταλήξαμε στα σημαντικά συμπεράσματα που παρουσιάζουμε στο τέλος 

του κεφαλαίου. 
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1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: 
 
1.ΣΤΟΧΟΣ:  

• Να διερευνήσουµε κατά πόσο είναι ενηµερωµένοι οι γονείς για τους κινδύνους και την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

• Να ευαισθητοποιήσουµε τους γονείς για την επαφή που απαιτείται για την 
επικοινωνία που έχουν µε τα παιδιά τους. 

• Να ενηµερώσουµε τους γονείς για τους τρόπους προστασίας των ίδιων και των 
παιδιών τους, αλλά και τους τόπους πληροφόρησης που υπάρχουν. 

2.ΜΕΘΟ∆ΟΣ:  
• ∆ηµοσκόπηση 

3.∆ΕΙΓΜΑ:  
• Γονείς (µαθητών και καθηγητές): 

Φύλλο: 16 Άνδρες και 29 γυναίκες 
Ηλικία:  30-40  33,3% 

40-50  53,3% 
Άνω 50  13,3%  

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας που ακολουθεί βασίζεται 

στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους µαθητές στα ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν. 
Συγκεκριµένα και ανά ερώτηση έχουµε τους παρακάτω πίνακες: 
 

2. Έχετε πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο 

 

 

3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το 

διαδίκτυο την ημέρα; 
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4.Πως χαρακτηρίζετε τις γνώσεις σας 
για τον Η/Υ και το διαδίκτυο; 

 

 
 

5.Πόσες ώρες χρησιµοποιεί το παιδί 
σας το διαδίκτυο την ηµέρα (είτε στο 
σπίτι είτε εκτός σπιτιού); 

 

 
 

6.Γνωρίζεται το είδος των 
ιστοσελίδων που επισκέπτεται το 
παιδί σας; 
 

 

 
 

7. Ο Η/Υ που χρησιµοποιεί το παιδί 
σας βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο; 
 

 

 
 

8. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε πως 
ελέγχετε την πρόσβαση του παιδιού 
σας στο διαδίκτυο; 
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9. Θεωρείτε πως υπάρχουν κίνδυνοι 
στο διαδίκτυο; 
 
Ποια από τα παρακάτω 
αναγνωρίζετε ως κινδύνους του 
διαδικτύου; 
• Ιοί-Κακόβουλο λογισµικό  
• Υπεξαίρεση προσωπικών 

δεδοµένων και πληροφοριών 
• Ηλεκτρονικός τζόγος 
• ∆ιαµόρφωση προσωπικότητας 

(παιχνίδια βίας- προβολή 
βίας/πορνογραφίας κ.α) 

• Πλαστοπροσωπία 
• Παρενόχληση(λεκτική/σεξουαλική, 

παιδοφιλία-παιδεραστία κ.λ.π.) 
• Εθισµός (εξάρτηση από το 

διαδίκτυο) 

100% - Ναι 
 

 

10. Έχετε υποψία ή βεβαιότητα πως 
το παιδί σας έχει πέσει θύµα ενός 
από τα παραπάνω;  

Αναφέρετε σε ποια: 

 

 
Καµία απάντηση στο 2ο ερώτηµα. 

11. Έχετε αναγκαστεί να πάρετε 
ακραία µέτρα για να προστατέψετε το 
παιδί σας; (διακοπή τηλεφωνικής 
σύνδεσης, απαγόρευση πρόσβασης 
στο διαδίκτυο κτλ.) 

 

 
 

12. Ποιους από τους παρακάτω 
τρόπους προστασίας 
χρησιµοποιείτε; 
• Λογισµικό προστασίας 
• Έλεγχος ιστορικού περιήγησης 
• Προσαρµογή περιηγητή 

ιστοσελίδων για γονικό έλεγχο 
• Εξειδικευµένα προγράµµατα που 

αποκλείουν ιστοσελίδες 
συγκεκριµένου περιεχοµένου 

Την απάντηση Κανέναν την 
πρόσθεσαν µόνοι τους οι γονείς 

 

 
 

13. Γνωρίζετε πηγές πληροφόρησης 
για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο(safeline.gr- saferinternet.gr 
– sch.gr) 

 
 



Ασφάλεια στο διαδίκτυο – Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας 

 Project Α΄ Τάξης 

 

47 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που πήραµε από την έρευνα καταλήξαµε σε κάποια 
συµπεράσµατα.  
Η συντριπτική πλειοψηφία των αποτελεσµάτων µας έδειξε ότι οι περισσότερες οικογένειες 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι όµως γονείς δεν ασχολούνται πολλές ώρες 
µε το διαδίκτυο (το πολύ έως 1 ώρα την ηµέρα). Επίσης οι ίδιοι έχουν µέτριες έως καθόλου 
καλές γνώσεις γύρω από τον υπολογιστή.  
Πιστεύουν πως γνωρίζουν πόσες ώρες ασχολείται το παιδί τους µε τον υπολογιστή και ακόµα 
το είδος των ιστοσελίδων που επισκέπτεται το παιδί τους. Από τα αποτελέσµατα 
καταλαβαίνουµε ότι οι γονείς προσπαθούν και σε µεγάλο ποσοστό θεωρούν πως έχουν 
έλεγχο των παιδιών τους. 
Όλοι γνωρίζουν σε ποσοστό 100% για τους κινδύνους του διαδικτύου. Μάλιστα οι 
περισσότεροι από αυτούς αναγνωρίζουν εύκολα τους πιο πολλούς από τους κινδύνους που 
τους παραθέσαµε.  
Όµως πιστεύουν πως τα παιδιά τους δεν έχουν αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα έτσι ώστε να 
µην έχουν πάρει τα κατάλληλα µέτρα προφύλαξης των παιδιών τους. Μάλιστα ένα ποσοστό 
11% απάντησε αυτοβούλως ότι δεν χρησιµοποιεί κανένα µέτρο προστασίας!.  
Τέλος, οι µισοί γονείς δεν γνωρίζουν τους τρόπους και τους τόπους πληροφόρησης που 
υπάρχουν για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. 
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Με την αυτοαξιολόγηση που έγινε καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές είναι απόλυτα 
ή σχεδόν απόλυτα ευχαριστηµένοι από τον προγραµµατισµό των επιµέρους φάσεων που 
κάναµε, το ίδιο συνεπείς ήταν οι µαθητές µε την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων. Επίσης 
υψηλός ήταν ο βαθµός ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών, αλλά παράλληλα ήταν απόλυτα 
αποτελεσµατική η διαχείριση αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων. Καταλήξαµε 
στο συµπέρασµα ότι αρκετά εύκολη ήταν η λήψη των αποφάσεων µε κάποιες µικρές 
εξαιρέσεις, το κλίµα και το πνεύµα αποδοχής συνεργασίας και στήριξης των µελών ήταν 
σχεδόν καλό από των καλό συγχρονισµό που είχαν οι οµάδες. Τέλος η αξιοποίηση του 
χρόνου της οµάδες ήταν αρκετά έως απόλυτα καλή.  
Οι περισσότεροι µαθητές είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την ενεργή συµµετοχή µε 
πληροφορίες, ιδέες, ερωτήµατα και επιχειρήµατα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της 
οµάδας. Σχεδόν όλοι οι µαθητές της οµάδας µε ελάχιστες εξαιρέσεις, αναγνώριζαν, 
επαινούσαν και ενθάρρυναν τις προσπάθειες των άλλων µελών. 
Επίσης όλοι οι µαθητές πρόσφεραν την βοήθειά τους σε άλλα µέλη της οµάδας τους όταν 
παρουσιάστηκε ανάγκη. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα µέλη της οµάδας ζητούσαν 
βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση.    
Επίσης, παρατηρήθηκε ότι αρκετά άτοµα ήταν συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους, πλην 
κάποιων εξαιρέσεων.  Η πλειοψηφία της τάξης ήταν συνεπείς στα χρονοδιαγράµµατα και 
παρέδωσαν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν έγκαιρα. 
Όµως δεν είναι µεγάλο το ποσοστό που σύµβαλε θετικά στην άµβλυνση εντάσεων, 
συγκρούσεων και στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων. 
Τέλος σε µεγάλο ποσοστό αποδέχτηκαν και συζητούσαν την κριτική και τις διαφορετικές 
απόψεις και αναζήτησαν τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

1. Φύλο       Ηλικία 
Άνδρας Γυναίκα  30-40  40-50  άνω των 50 

�  �   �  �  � 
2. Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο;  

Ναι   Όχι 

�  � 
3. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο την ηµέρα; 
Σπάνια   Συχνά   Αρκετά   Πολύ  
(0-1 ώρες)  (2-3 ώρες)   (3-4 ώρες)  (περισσότερο από 4 ) 

�  �   �   � 
4. Πως χαρακτηρίζετε τις γνώσεις σας για τον Η/Υ και το διαδίκτυο; 

Καθόλου καλές Ελάχιστες  Μέτριες   Πολύ καλές 

�  �   �   � 
5. Πόσες ώρες χρησιµοποιεί το παιδί σας το διαδίκτυο την ηµέρα 

(είτε στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού); 
Ελάχιστα  Περιστασιακά  Αρκετά  Πάρα πολύ  ∆εν γνωρίζω 
(0-1 ώρες) (1-2 ώρες)  (2-4 ώρες) (πάνω από 4 ώρες)  

�  �   �  �  � 
6. Γνωρίζεται το είδος των ιστοσελίδων που επισκέπτεται το παιδί 

σας; 
Ναι  Όχι  ∆εν ασχολούµαι 

�  �  � 
7. Ο Η/Υ που χρησιµοποιεί το παιδί σας βρίσκεται σε κοινόχρηστο 

χώρο; 
Ναι  Όχι 

�  � 
8. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε πως ελέγχετε την πρόσβαση του παιδιού 

σας στο διαδίκτυο; 
Καθόλου   Λίγο    Αρκετά  Πολύ 

�  �  �  � 

Ερωτηματολόγιο για τους γονείς 
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9. Θεωρείτε πως υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο; 
Ναι  Όχι 

�  � 
Ποια από τα παρακάτω αναγνωρίζετε ως κινδύνους του 
διαδικτύου; 
□ Ιοί-Κακόβουλο λογισµικό  

□ Υπεξαίρεση προσωπικών δεδοµένων και πληροφοριών 

□ Ηλεκτρονικός τζόγος 

□ ∆ιαµόρφωση προσωπικότητας (παιχνίδια βίας- προβολή 
βίας/πορνογραφίας κ.α) 

□ Πλαστοπροσωπία 

□ Παρενόχληση (λεκτική/σεξουαλική , παιδοφιλία-παιδεραστία κ.λ.π.) 

□ Εθισµός (εξάρτηση από το διαδίκτυο) 
10. Έχετε υποψία ή βεβαιότητα πως το παιδί σας έχει πέσει θύµα 

ενός από τα παραπάνω; 

Ναι   �      Όχι  � 
Αναφέρετε σε ποια: 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

11. Έχετε αναγκαστεί να πάρετε ακραία µέτρα για να προστατέψετε 
το παιδί σας; (διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης, απαγόρευση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο κτλ.) 

Ναι  Όχι 

�  � 
12. Ποιους από τους παρακάτω τρόπους προστασίας 

χρησιµοποιείτε; 

□ Λογισµικό προστασίας 

□ Έλεγχος ιστορικού περιήγησης 

□ Προσαρµογή περιηγητή ιστοσελίδων για γονικό έλεγχο 

□ Εξειδικευµένα προγράµµατα που αποκλείουν ιστοσελίδες 
συγκεκριµένου περιεχοµένου 
 

13. Γνωρίζετε πηγές πληροφόρησης για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο(safeline.gr- saferinternet.gr – sch.gr)  

Ναι  Όχι 

�  � 

 

Ερωτηματολόγιο για τους γονείς 

Λύκειο Βαθέος Αυλίδος – Τάξη Α΄  Σελίδα 2 

Σχολικό Έτος 2011-2012 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ιός_(υπολογιστές) 

http://clopyandpaste.blogspot.com/2011/11/blog-post_2536.html  

www.pame.gr/internet/news/katharos-ypologistis-apoious.html#.Tuh1yfoZms0 

www.texnikoi.com/remove-spyware-viruses.html 

http://coolweb.gr/virus-trojan-worm-spyware-adware-malware/ 

www.avast.com 

www.virus.gr 

www.wikipedia.com 

http://psychografimata.com/1710/to-fenomeno-tou-cyber-bullying/ 

http://erevnitikiergasia.wordpress.com/ 

http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=&pageID=127&tablePageID=44&langID=1

&pageNo=4&entryID=29 

www.pinnokio.gr 

http://el.wikipedia.org 

http://datalibrary.wordpress.com/ 

www.texnikoi.com 

www.saferinternet.gr 

www.safeline.gr 

http://internet-safety.sch.gr/ 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 


