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Internet 

 Το internet έχει διεισδύσει στην καθημερινή μας ζωή και σιγά σιγά 

επηρεάζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Με ένα κλικ μπορείς να 

μεταφερθείς σε ένα οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να μάθεις ότι σε 

ενδιαφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να μιλήσεις με τους 

φίλους σου όσο μακριά και αν είναι χωρίς να χρειαστεί να βρεθείτε. 

Ακόμα μπορείς να αποκτήσεις την αγαπημένη σου ταινία  τραγούδι η 

οτιδήποτε άλλο δωρεάν. Όλα αυτά ακούγονται αναμφίβολα πολύ δελεαστικά 

αλλά κατά πόσο είναι  αληθινά και τι κρύβεται πίσω από αυτό το σύνολο 

παροχής υπηρεσιών που λέγετε Internet και φαντάζει τέλειο; Όπως όλα τα 

πράγματα στη ζωή μας έτσι και το ίντερνετ έχει τα θετικά και τα 

αρνητικά στη χρήση του. 

  

 

Θετικά και αρνητικά του Internet 

 Τα θετικά της χρήσης του διαδικτύου μπορούν να αναζητηθούν από τη 

στιγμή που το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για να ενημερωθούμε, να 

διευκολυνθούμε και να μάθουμε από αυτό. Έτσι λοιπόν θετικά μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε την ταχύτατη επικοινωνία μας με κάποιο άτομο, τη  

συλλογή πολλών πληροφοριών σε λίγο χρόνο, την ταχύτερη εξυπηρέτηση μας 

σε διάφορες υποχρεώσεις μας, πληρωμή λογαριασμών μας,  τη διευκόλυνση 

μας σε πολλούς τομείς της ζωής μας, π.χ. οργάνωση μια επιχείρησης με 

ηλεκτρονικά προγράμματα και πολλά ακόμα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας 

πιο εύκολη. 

 Στην παρατεταμένη έκθεση μας στο internet δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα τα οποία αποτελούν τα αρνητικά της χρήσης του υπολογιστή. 

Καταρχάς μπορούμε να εκθέσουμε τον υπολογιστή αλλά κυρίως εμάς σε 

κινδύνους τους οποίους όμως μπορούμε πολύ εύκολα να αποφύγουμε αρκεί 

να είμαστε υπεύθυνοι, ενημερωμένοι και να έχουμε αυτοπειθαρχία. 

Τέτοιοι κίνδυνοι είναι η έκθεση του υπολογιστή μας σε ιούς αλλά 

βασικότερα η έκθεση της προσωπικής μας ζωής με αποτέλεσμα να 

προκαλούμε διάφορες αρνητικές καταστάσεις για τον εαυτό μας. Ένα ακόμη 

αρνητικό είναι ότι το ίντερνετ είναι, όπως και όλα τα ΜΜΕ, ένα μέσο 

κατευθυνόμενης πληροφόρησης προκαλώντας έλλειψη προσωπικής άποψης και 

μπορεί ο καθένας να μας χειραγωγήσει και να μας κάνει πιόνια του. 

Επίσης δυο πολύ αρνητικά πράγματα στην χρήση του υπολογιστή είναι η 

αλλοτρίωση των ανθρωπίνων σχέσεων δηλαδή κάποιος νέος της εποχής μας 

θα προτιμήσει να μιλήσει μέσω ίντερνετ με έναν φίλο του από το να 

βρεθούν και να μιλήσουν, αυτό δεν είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς 

πόσο ελεύθερο χρόνο έχουν οι νέοι σήμερα, αυτό λοιπόν οδηγεί αυτόματα 

στο να χαθεί η αυθεντική επικοινωνία, τα συναισθήματα σε έναν διάλογο 
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και οι εκφράσεις με αποτέλεσμα να απομακρύνονται και οι άνθρωποι 

μεταξύ τους. Η αποξένωση από τα πρόσωπα και το περιβάλλον στο οποίο 

ζούμε είναι μια ακόμα σκληρή πραγματικότητα της εποχής μας. Τέλος όλες 

οι πληροφορίες που παίρνουμε από το διαδίκτυο δεν είναι σωστές. Πολλές 

φορές είναι προσωπικές απόψεις άλλων που θέλουν να μας επηρεάσουν. 

 Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η χρήση του 

υπολογιστή θα πρέπει αναμφίβολα να γίνετε σε μεγάλο βαθμό και από όλες 

γενιές αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας μερικές μαγικές λέξεις: 

υπευθυνότητα, αυτοσυγκράτηση, αυτοπειθαρχία και πάνω απ όλα ισορροπία 

και μέτρο. 

 Η ασφάλεια στο διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο παράγοντα για 

το επιτυχημένο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και είναι υποχρεωτική για τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατεύσουν την ιστοσελίδα τους, το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δίκτυα και τις εμπιστευτικές τους 

πληροφορίες. 

 Μια πιθανή επίθεση από χάκερς, ιούς και άλλους εισβολείς μπορούν 

να βλάψουν σοβαρά τον ιστότοπό σας και να παραβιάσουν τα ιδιωτικά και 

προσωπικά σας δεδομένα. 

 Προκαλεί μεταβολές στην εργασία όπως τη γνωρίσαμε στα χρόνια 

του βιομηχανικού πολιτισμού. Έκανε την εμφάνισή της η τηλε-εργασία, με 

όλα τα θετικά ή αρνητικά που συνοδεύσουν  την εφαρμογή της.  

 Αλλάζει τις αγοραστικές συνήθειες. Το 1997 οι αγορές που έγιναν 

μέσα από το Internet έφτασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το 2000 τα 

10 δισεκατομμύρια και τα επόμενα χρόνια έφτασαν σε επίπεδα 

τρισεκατομμυρίων.  

 Αγγίζει την ψυχαγωγία. Η πολυδιαφημιζόμενη ενοποίηση του δικτύου 

με την τηλεόραση (WebTV) θα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 

δημιουργεί το προσωπικό του τηλεοπτικό πρόγραμμα, να δει οποιαδήποτε 

στιγμή επιθυμεί την ταινία ή την είδηση που τον ενδιαφέρει. Η μαζική 

επικοινωνία μετατρέπεται σε αμφίδρομη, χάρη στην αλληλεπιδραστικότητα 

που προσφέρει κι έτσι ο χρήστης αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο στις 

πληροφορίες.  

 Στις διαπροσωπικές επικοινωνίες έχει να επιδείξει νέες 

ελκυστικότερες μορφές πιο κοντά στη φυσική κατά πρόσωπο επικοινωνία. 

Το άμεσο μέλλον ανήκει στη Video-συνδιάσκεψη και το αμέσως απώτερο 

στην εικονική πραγματικότητα. (Virtual Reality).  

 Οι νέες αυτές επικοινωνιακές δυνατότητες δημιουργούν έναν νέου 

τύπου "πολίτη", του "δικτυακού πολίτη" (Netizen). Χαρακτηριστικό 

στοιχείο του Netizen είναι ότι χωρίς τη φυσική παρουσία, από το σπίτι 

του, συμμετέχει σε νέου τύπου κοινότητες, τις εικονικές κοινότητες 

(Virtual Communities), χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες, κάνει αγορές...  
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 Αναμένεται  στα επόμενα χρόνια ότι μπορεί να προσφέρει άμεση 

δημοκρατία αφού τεχνολογικά παρέχει στα άτομα τις δυνατότητες έκφρασης 

της προσωπικής άποψης για όλα τα πολιτικά ζητήματα και στις 

κυβερνήσεις τις δυνατότητες επεξεργασίας όλων αυτών των απόψεων.  

 Καταργεί τις αποστάσεις, καταρρίπτει τα εθνικά σύνορα και  

προσφέρει  σε κάθε άτομο, κοινοτική ή εθνοτική ομάδα, ανεξαρτήτως 

χρώματος, φύλου, εθνότητας ή άλλων χαρακτηριστικών, ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης και συμμετοχής στον Κυβερνοχώρο. Φέρνει σε επαφή πολλές 

ομάδες με διαφορετικές συνήθειες και κουλτούρες κι έτσι ανάγεται σε 

σημαντικότατο πολυπολιτισμικό φορέα της εποχής μας. Ταυτοχρόνως 

δημιουργεί ένα νέο είδος κουλτούρας, την Κυβερνοκουλτούρα που  έχει 

δημιουργήσει νέους όρους, αρχές και τρόπους συμπεριφοράς  (netiquette) 

στο δίκτυο.  

 Ένα ζήτημα που αφορά στην παγκόσμια χρήση του δικτύου είναι ο 

διαφαινόμενος γλωσσικός ιμπεριαλισμός της αγγλικής γλώσσας. Λύση 

μπορεί να δοθεί τόσο με τη διευρυνόμενη συμμετοχή όλων των ομάδων του 

πλανήτη, όσο και από την ανάπτυξη προγραμμάτων αυτόματης μετάφρασης 

των κειμένων σε κάθε γλώσσα, έτσι ώστε η μεταφορά και ανάγνωση ενός 

κειμένου να γίνεται πάντα στη γλώσσα του χρήστη ανεξαρτήτως σε ποια 

γλώσσα είναι γραμμένο.  

Στην εκπαίδευση παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για εμπλουτισμό της 

διδακτικής διαδικασίας και την ενεργητική μάθηση. Διευκολύνεται η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και παρέχονται οι τεχνικές δυνατότητες για μια 

δια βίου εκπαίδευση. Άρχισαν να εμφανίζονται Πανεπιστήμια που παρέχουν 

μέσα από το Internet πτυχιακές σπουδές. Η υπάρχουσα γνώση δεν 

παραμένει αμετάβλητη τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και ταχύτητας. Οι 

γνώσεις διανέμονται πλέον αστραπιαία σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με 

αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται ετησίως.  

 Τελικά το Internet είναι ένα ακόμη τεχνολογικό μέσο που προσφέρει 

πολλές νέες δυνατότητες, τη χρήση των οποίων   καθορίζει  ο άνθρωπος 

και τα αποτελέσματα θα κριθούν από την Ιστορία...  

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Κατά την πλοήγηση στους χώρους του Διαδικτύου είναι καλό να 

έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω: 

1. Το Διαδίκτυο είναι κυρίως μια κοινωνία ανθρώπων και κρύβει 

τους ίδιους κινδύνους που κρύβει κάθε κοινωνία, ιδιαίτερα όταν 

διευκολύνεται στο έπακρο ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ 

τους. 
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2. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο δεν είναι 

πάντα έγκυρες. 

3. Η κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία, κωδικοί πρόσβασης, 

αριθμός πιστωτικών καρτών, e-mail κ.λπ.) είναι καλό να αποφεύγεται. 

4. Η τοποθέτηση του υπολογιστή (εάν είναι δυνατόν) σε κοινόχρηστο 

χώρο και όχι αποκλειστικά στο παιδικό δωμάτιο ενθαρρύνει τη χρήση του 

Διαδικτύου σε οικογενειακό περιβάλλον και βοηθά στην επίβλεψη των 

ιστοσελίδων τις οποίες επισκέπτονται τα παιδιά.  

5. Η καλή επικοινωνία με τα παιδιά είναι απαραίτητη ώστε να 

ενθαρρύνονται να μιλάνε για αυτούς με τους οποίους επικοινωνούν, 

ανταλλάσσουν μηνύματα και να ενημερώνουν εάν ποτέ γίνονται θύματα 

απειλών, εκφοβισμού ή παρενόχλησης οποιασδήποτε μορφής. 

6. Η χρήση του υπολογιστή ως μέσου απασχόλησης του παιδιού χωρίς 

την παρουσία ενηλίκου είναι καλό να αποφεύγεται. Ο υπολογιστής δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται ως ηλεκτρονική babysitter !!! 

7. Η δημιουργία ενός συνόλου από κανόνες χρήσης του Η/Υ αποδεκτών 

από όλους και η ανάρτηση τους σε εμφανές σημείο δίπλα στον υπολογιστή 

συντελεί στην προστασία όλων των χρηστών. 

8. Στη διεύθυνση http://www.safeline.gr/ έχουμε ίσως τη μοναδική 

ελληνική ανοικτή γραμμή για καταγγελία παράνομου περιεχομένου στο 

διαδίκτυο. Μη διστάσετε να τη χρησιμοποιήσετε. 

 

Ιοί 

 Η μετάδοση ιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι και ο 

συνηθέστερος τρόπος διάδοσής τους. Οι ιοί επικολλώνται συνήθως στα 

συνημμένα αρχεία των μηνυμάτων και μολύνουν τον υπολογιστή του χρήστη, 

μόλις αυτός ανοίξει το συνημμένο αρχείο.  

 Δε θα πρέπει λοιπόν οι χρήστες να ανοίγουν ποτέ μηνύματα τα οποία 

προέρχονται από άγνωστο αποστολέα, ιδιαίτερα αν αυτά περιέχουν 

συνημμένα αρχεία (συνήθως με κατάληξη .exe, .com, .vbs, .dll, .sh, 

.bat κ.ά.), ενώ πιθανόν να περιέχουν καταστροφικό κώδικα (μήνυμα 

μορφής .html) που ενεργοποιείται αυτόματα με την ανάγνωση του email.  

Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ακόμα και απέναντι σε 

μηνύματα που προέρχονται από γνωστό αποστολέα, αλλά με ύποπτο θέμα. 

Για αυτό το λόγο είναι καλό να απενεργοποιείται η προεπισκόπηση στα 

εισερχόμενα μηνύματα, ώστε αυτά να μην ανοίγουν αυτόματα (στο outlook 

express επιλέξτε Προβολή->Διάταξη->απενεργοποίηση του «εμφάνιση 

παραθύρου προεπισκόπησης»).  

http://www.safeline.gr/
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 Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο έλεγχος της αλληλογραφίας 

(εισερχόμενης και εξερχόμενης) από ένα καλό αντιβιοτικό πρόγραμμα, το 

οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς. 

 

 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet addiction) είναι μια μορφή 

εξάρτησης, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από την επιστημονική 

κοινότητα προκειμένου να οριοθετηθεί, αφού η εξάρτηση από το Ίντερνετ 

δεν είναι ακόμη μια κλινική οντότητα που συναντάμε σε εγχειρίδια 

ψυχιατρικά. Αυτή η μορφή εθισμού ορίζεται ως την ενασχόληση με το 

Ίντερνετ για άντληση αισθήματος ικανοποίησης που συνοδεύεται με αύξηση 

του χρόνου που καταναλώνεται για την άντληση αυτού του αισθήματος. 

Πολλοί χρήστες μπορεί να εθίζονται σε διαφορετικές χρήσεις του 

διαδικτύου. Οι συχνότερες μορφές εθισμού σε ενήλικες είναι σε 

διαδικτυακό σεξ (cybersex) και θέαση διαδικτυακού πορνογραφικού υλικού 

(cyberporn). Η επέκταση των σεξουαλικών διαστροφών μέσω του  

διαδικτύου (παιδοφιλία, παραφιλίες, σεξουαλική παρενόχληση) συνιστά 

ένα νέο κοινωνικό πρόβλημα. Εφαρμογές όπως τα chat rooms και το 

instant messaging μπορεί να αποκτήσουν επίσης καταναγκαστικά στοιχεία. 

Ο εθισμός στο παθολογικό τυχερό παιχνίδι μέσω του διαδικτύου είναι μία 

διπλά προβληματική συμπεριφορά. Ο εθισμός στο διαδικτυακό παιχνίδι, 

ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα στον μαθητικό, εφηβικό και φοιτητικό 

πληθυσμό, μπορεί να είναι η πρώτη και μοναδική παρουσίαση 

προβληματικής συμπεριφοράς σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. 

 

 

 

ΑΙΤΙΑ 

 Το Ίντερνετ έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες 

ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου 

που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια 

ιδανική κατάσταση εαυτού, όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες 

πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και 

συνέπειες. Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο 

χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει 

την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει, πολλές φορές, οπτική 

επαφή. Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, 

ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε 

διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν 
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χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε 

δύσκολες καταστάσεις (δυσλειτουργικές οικογένειες). 

 Συνδυασμός παραγόντων που οδηγούν σε εθισμό 

Ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο μπορεί, επίσης να είναι το 

αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις 

διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, υπερκινητικότητα και κοινωνική 

φοβία. 

  Συμπτώματα 

1 Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική διέγερση, 

εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού, 

άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο.  

2 Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε 

δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο (λογισμικό, σκληροί δίσκοι 

κ.λπ.)  

3 Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, 

οικογενειακό αλλά και προσωπικό επίπεδο.  

4 Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που περνάει 

ο έφηβος στο διαδίκτυο.  

5 Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί 

την προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο. 

Ακόμη, απομονώνονται από την οικογένεια και τους φίλους τους, γίνονται 

επιθετικοί, μπορεί να κλέβουν χρήματα από τους γονείς για να παίζουν. 

Τέλος, φτάνουν σε σημείο να μην τρώνε ή και το αντίθετο( να παχύνουν 

πολύ).  

  Ποιές ηλικιακές ομάδες παιδιών εμφανίζουν εξάρτηση 

Το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί σε εφήβους κατά την πρώιμη 

εφηβεία (10-14 ετών) ή και σε μικρότερη ακόμη ηλικία. Είναι πιο συχνό 

κατά την μέση εφηβεία (15-17 ετών), κατά την οποία οι έφηβοι 

πειραματίζονται και σταδιακά αυτονομούνται, καθώς και κατά την όψιμη 

εφηβεία (> 17 ετών). Οι περισσότεροι εξαρτημένοι έφηβοι ασχολούνται με 

παιχνίδια στο σπίτι ή τα internet cafe. 

  Ρόλος γονέων 

Ο ρόλος των γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικός τόσο για την 

πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών τους από 

το διαδίκτυο. Είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί κάποιες βάσεις όταν το 

παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν δηλαδή όρια. Για να υπάρξουν 

ωστόσο όρια θα πρέπει οι γονείς να μπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο 

χρόνο, αφού είναι δύσκολο για ενοχικούς γονείς να θέσουν όρια. Σε πιο 

πρακτικό επίπεδο: 

1. Οι γονείς πρέπει να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους, να μη 

δίνουν τα προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους ανθρώπους στο διαδίκτυο. 



 

9 
 

2. Τα παιδιά δεν πρέπει να αποδέχονται οποιαδήποτε αιτήματα 

φιλίας από αγνώστους στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Facebook, 

twitter ) 

3. Οι γονείς πρέπει να διδάξουν τα παιδιά να εμπιστεύονται την 

κρίση τους και όχι να νοιώθουν άβολα. Πρέπει επίσης να προειδοποιήσουν 

τα παιδιά για ιστότοπους με ακατάλληλο περιεχόμενο. 

4. Πρέπει να ενημερώσουν για τους κινδύνους του διαδικτύου, 

διότι είναι προτιμότερο να το μάθουν από τους γονείς παρά να το 

ανακαλύψουν μόνοι τους. 

5. Η σωστή τοποθέτηση του Η/Υ πρέπει να είναι σε κοινόχρηστο 

χώρο (πχ σαλόνι), και κατά τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά οι 

γονείς πρέπει να είναι παρόντες. 

6. Απαραίτητη η χρήση των ειδικών φίλτρων εργασίας. 

7. Το επιτρεπτό όριο μπροστά σε τηλεόραση και διαδίκτυο είναι 2 

ώρες τη μέρα, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρία, για αυτό 

μην επιτρέπετε στα παιδιά υπερβολική χρήση. 

8. Οι γονείς πρέπει να θέσουν μερικούς όρους, όσο  αναφορά τις 

σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. 

9. Τέλος οι γονείς πρέπει να βεβαιωθούν ότι δεν παίζουν on-line 

παιχνίδια με ακατάλληλο περιεχόμενο. 

 

Αντιμετώπιση Εθισμού 

Ο εθισμός από το διαδίκτυο αναγνωρίζεται πια από την ψυχιατρική 

κοινότητα ως ξεχωριστή ψυχοσωματική διαταραχή γιαυτό χρήζει ειδικής 

θεραπείας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά κέντρα που βοηθούν τους εφήβους 

να ξεφύγουν από τον εθισμό τους. Η παρακολούθηση κάθε περίπτωσης 

γίνεται από τετραμελή ομάδα στην οποία συμμετέχουν παιδίατρος, 

παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος και οικογενειακός σύμβουλος. 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. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που κάποιο από τα 

παιδιά αντιμετωπίζει και προβλήματα πέρα από τον εθισμό του, υπάρχει 

και κατάλληλη φαρμακολογία. Σύμφωνα με μελέτες, το 1/3 από τα παιδιά 

ανταποκρίνεται πολύ θετικά, ειδικά όταν η εξάρτηση βρίσκεται σε πρώιμο 

στάδιο. 

 

'Όσο αφορά τον εθισμό στο Facebook, 

 Θα έχουμε όλοι παρατηρήσει ότι ελάχιστοι είναι oι άνθρωποι που 

δικτυώνονται μεν κοινωνικά μέσω του Facebook, αλλά χωρίς να αναλώνουν 

πραγματικά μεγάλο μέρος της μέρας τους σε αυτό. Οι περισσότεροι από 
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εμάς αφιερώνουμε ένα μεγάλο μέρος της ημερήσιας δραστηριότητάς μας σε 

αυτό. 

Καταρχήν κοινωνικά βιώνουμε μια προσωπική ανασφάλεια σε ατομικό 

επίπεδο σχεδόν σε όλους τους τομείς (εργασιακό, οικονομικό κλπ) που 

εξελίσσεται σχεδόν σε απομόνωση. Περιορίζονται σε σχέσεις ανάγκης 

(κάνουμε παρέα όσους έχουμε να κερδίσουμε κάτι), ή σχέσεις 

εξαναγκασμού (αναγκαζόμαστε να κάνουμε παρέα με άτομα που ανήκουν πχ 

στο εργασιακό μας περιβάλλον γιατί ΠΡΕΠΕΙ). Το Facebook λοιπόν δείχνει 

να μας απαλλάσσει από αυτό το βάρος. Εκεί έχουμε φίλους φαινομενικά 

και υποτιθέμενα μόνο βάσει κοινών ενδιαφερόντων. 

Γιατί πολύ απλά ο αριθμός φίλων δηλώνει τον βαθμό αποδοχής μας 

από τους άλλους. Δηλαδή το ζητούμενο κάθε ανθρώπου. Μιας αποδοχής που 

γίνεται χωρίς να μας κρίνουν, αφού δεν υπάρχει προσωπική σχέση άρα και 

απαιτήσεις. Το απόλυτα ειδυλλιακό περιβάλλον λοιπόν για τον καθένα από 

εμάς: πολλοί φίλοι που δεν μας κρίνουν και δεν απαιτούν. 

Τέλος η συνεχής ενασχόληση μας με εφαρμογές τύπου παιχνίδια 

χρονικής απασχόλησης πχ Farmville που καταντά αγωνιώδης και επεμβαίνει 

και στην προσωπική μας ζωή (Έχει τύχει, και σε πολλούς από εσάς 

φαντάζομαι, σε παρέα κάποιο άτομο να τινάχτηκε ξαφνικά από την 

κουβέντα έντρομο γιατί ξέχασε να μαζέψει τις ντομάτες του με τους 

υπόλοιπους, απλά να γελάμε αφού ίσως το έχουμε σκεφτεί κι εμείς κάποια 

άλλη στιγμή). Γιατί όμως μας συμβαίνει αυτό; 

Γιατί πολύ απλά ο σύγχρονος άνθρωπος όπως έχουν εξελιχθεί τα 

πράγματα στην σημερινή κοινωνία δεν μπορεί να είναι παραγωγικός, κάτι 

που έχει απόλυτη ανάγκη για την ψυχική του ισορροπία κάθε άνθρωπος. 

Είτε θα εξασκεί κάποιο επάγγελμα που δεν τον εκφράζει, είτε θα εξασκεί 

κάποιο επάγγελμα εντελώς μηχανικά εξειδικευμένο, είτε θα είναι 

άνεργος. Προσωπικά δεν αισθάνεται παραγωγικός και χρήσιμος κι αυτό 

είναι οδυνηρό για τον ίδιο. Έτσι το παιχνίδι γίνεται εργασία, με 

συγκεκριμένες ώρες κι απαιτήσεις, που όταν τα καταφέρνουμε 

αισθανόμαστε και παραγωγικά ως άτομα  και χρήσιμα και εξελίσιμα. 

 

ΕΝΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ 

VIDEO GAMES 

Μία νέα μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν ένα στα δέκα παιδιά που 

παίζουν video games παρουσιάζουν τυπικά συμπτώματα εξάρτησης, όπως το 

να ψεύδονται για την αγαπημένη τους συνήθεια, να μην μπορούν να 

μειώσουν τις ώρες που περνούν παίζοντας, ακόμη και να κλέβουν 

προκειμένου να αγοράσουν καινούργια video games. 
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Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 88% των παιδιών στις ΗΠΑ παίζουν 

video games τουλάχιστον περιστασιακά και κατά μέσο όρο τα παιδιά 

παίζουν video games περίπου 13 ώρες την εβδομάδα. Εκείνα που 

εμφανίζουν συμπτώματα εξάρτησης συνήθως παίζουν τις διπλάσιες ώρες. 

Πρόκειται για περισσότερα από τρία εκατομμύρια παιδιά, που 

υφίστανται βλάβες σε πολλούς τομείς της ζωής τους και πιθανόν να 

χρειάζονται κάποιου είδους βοήθεια. 

Τα εθισμένα στα video games παιδιά είναι συνήθως αγόρια. 

Αναφέρουν ότι έχουν προβλήματα συγκέντρωσης στο σχολείο, ότι 

παίρνουν χαμηλότερους βαθμούς και έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας. 

Τα παιδιά που είναι εθισμένα στα video games συνήθως έχουν την 

κονσόλα στο δωμάτιό τους και έχουν δύο φορές και πλέον περισσότερες 

πιθανότητες να έχουν διαγνωστεί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. 

  

ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Σημάδια κατάθλιψης είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν οι άνθρωποι 

που περνάνε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με μια 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. 

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. 

Οι κολλημένοι με το Ίντερνετ περνάνε πολλή ώρα σε ιστοσελίδες 

πορνό ή online τυχερών παιγνιδιών, σε online κοινότητες, καθώς και σε 

κοινωνικά δίκτυα. Όλοι βρέθηκαν να έχουν περισσότερα συμπτώματα 

μέτριας έως σοβαρής κατάθλιψης, αν και οι ερευνητές παραδέχτηκαν ότι 

δεν μπορούν να είναι απόλυτα βέβαιοι τι τελικά προηγείται: η κατάθλιψη 

ή ο εθισμός στο διαδίκτυο. Όπως είπαν πάντως, είναι σίγουρο ότι για 

ορισμένους ανθρώπους, η υπερβολική χρήση του Ίντερνετ μπορεί να 

αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τάση κατάθλιψης, διευκρίνισαν όμως 

ότι οι περισσότεροι κοινοί χρήστες του Ίντερνετ δεν αντιμετωπίζουν 

ψυχικά προβλήματα. 
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Το διαδίκτυο παίζει σήμερα τεράστιο ρόλο στη σύγχρονη ζωή, όμως 

τα οφέλη του συνοδεύονται από μια πιο σκοτεινή πλευρά. Ενώ πολλοί από 

μας το χρησιμοποιούμε για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, να 

ψωνίσουμε και να στείλουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία, υπάρχει ένα μικρό 

ποσοστό του πληθυσμού που δυσκολεύονται να ελέγξουν τον χρόνο που 

περνάνε στο Ίντερνετ, σε σημείο που αυτό διαταράσσει της καθημερινές 

δραστηριότητές τους, 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

-ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ 

Είναι το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε όταν μιλάμε για προβλήματα 

υγείας που οφείλονται στην υπερβολική χρήση του υπολογιστή και 

κατ΄επέκταση του Διαδικτύου. Η παρατεταμένη χρήση του υπολογιστή 

μπορεί να συνδεθεί με γλαύκωμα. 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. 

Σιγουρευτείτε ότι κοιτάζετε μακριά από την οθόνη και κλείστε την 

για λίγα δευτερόλεπτα κάθε λίγα λεπτά. 

-ΚΑΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Κακή στάση του σώματος είναι το νούμερο ένα εχθρός. Θα πρέπει να 

είναι σε θέση να φθάσει το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, ενώ κάμψη τους 

αγκώνες σας σε 90 βαθμούς, με τους ώμους σας χαλαρά.  Αν τεντώνεσαι, 

αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα. Η πλάτη σας πρέπει να είναι 

ίσια και το πάνω μέρος της οθόνης θα πρέπει να είναι ακριβώς κάτω από 

το επίπεδο των ματιών.  Αν η οθόνη σας είναι στα αριστερά ή στα δεξιά 

του πληκτρολογίου σας, βάζετε πίεση στο λαιμό σας. Μεγάλα χρονικά 

διαστήματα στον υπολογιστή, για λόγους εργασίας ή την ανάγνωση συχνά 

οδηγεί σε πόνο στην οσφυϊκή περιοχή της πλάτης. Λαιμός και τα 

προβλήματα ώμου επίσης  μπορούν να προκύψουν από χαμηλής ποιότητας 

καθίσματα και την κακή οργάνωση του εξοπλισμού στο γραφείο (τέντωμα 

για το τηλέφωνο ή τα αρχεία κ.λπ.). 

-ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

Το χέρι σου και ο πόνος στο καρπό μετά την εργασία σε υπολογιστή 

όλη την ημέρα, και μερικές φορές αρχίζουν να αισθάνονται 

μουδιασμένα. Μία έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστώσει ότι τα 

πράγματα όπως δακτυλογράφηση και το ράψιμο σπανίως προκαλούν καρπιαίου 

σωλήνα.. Φορέστε νάρθηκες, ενώ εργάζεστε για να κρατήσει τους καρπούς 

σας από την κάμψη πολύ υψηλά ή χαμηλά, και να χρησιμοποιείτε ένα δίσκο 

πληκτρολόγιο ή να ρυθμίσετε την καρέκλα σας έτσι ώστε το πληκτρολόγιο 
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και το ποντίκι είναι κάτω από τους αγκώνες σας και τους καρπούς σας 

και να είναι επίπεδο. Επίσης προκαλεί τρέμουλο αφού κάποιος που είναι 

εξαρτημένος φαντάζεται συνεχώς ότι έχει μπροστά του υπολογιστή και 

πληκτρολογεί. 

Είναι πραγματικά σημαντικό να δώσουμε στα δάχτυλα, στους καρπούς 

και στα χέρια ένα διάλειμμα από τη χρήση του πληκτρολογίου όλη την 

ημέρα. Μια μπάλα του τένις είναι ένας πολύ καλός τρόπος να γίνει αυτό. 

Κάθε φορά που θα χρειαστεί να σκεφτείτε, θα πρέπει να αρπάξετε την 

μπάλα και να τη σφίξετε μερικές φορές .Αυτό θα κάνει να αναρωτιέστε 

για τις αρθρώσεις και τους μυς σας. 

Τα χαρακτηριστικά του εθισμού στην Ελλάδα είναι : 

1. Η υπερβολική χρήση του Η/Υ. 

2. Μονομανία 

3. Παραμέληση σχολικών και κοινωνικών υποχρεώσεων. 

4. Απομόνωση και αδιαφορία. 

5. Συχνοί πονοκέφαλοι   

6. Ως Έλληνες είμαστε: 

 1.   Τελευταίοι στη χρήση του διαδικτύου 

 2.   Πρώτοι στη χρήση του Facebook. 
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Ηλεκτρονικά εγκλήματα 

 

 Το διαδίκτυο είναι μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών και μας 

προσφέρει αναρίθμητες δυνατότητες για ψυχαγωγία, ενημέρωση και 

επικοινωνία. Παρόλα αυτά ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι άγνωστοι στην 

πλειοψηφία των χρηστών. Τα λεγόμενα ηλεκτρονικά εγκλήματα, δηλαδή τα 

εγκλήματα στα οποίο ο δράστης χρησιμοποιεί ως μέσο διάπραξης τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατ’ επέκταση  το διαδίκτυο, γνωρίζουν 

αύξηση τα τελευταία χρόνια. 

 

CYBER BULLYING 

Ο όρος "cyberbullying" χρησιμοποιήθηκε από τον Bill Belsey  

«Ο όρος του cyberbullying αναφέρεται στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-

mail), τα κινητά, τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, τα δωμάτια 

επικοινωνίας κ.α. για να υποστηρίξει την εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη 

και εχθρική συμπεριφορά ενός ατόμου ή μίας ομάδας που έχει σαν σκοπό 

να βλάψει κάποιο άλλο άτομο και να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο και 

εξουσία πάνω του». 

Μια έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγμα 422 παιδιών ηλικίας 13-

18 ετών (275 αγόρια & 147 κορίτσια) με ειδικά διαμορφωμένο έντυπο & 

ανώνυμο ερωτηματολόγιο. 

 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 

 

- 16% από τα αγόρια ηλικίας 13-18 ετών δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα 

κυβερνοεκφοβισμού 

- Από αυτό το ποσοστό, το 9% δηλώνει ότι η πράξη έγινε... 

μέσα από ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (FACEBOOK,ΒΕΒΟ, HI5, 

TWITTER), 6% δηλώνει ότι έγινε μέσω Instant Messaging Services και 2% 

στο κινητό τους τηλέφωνο. 

- 32% είχαν δεχθεί εκφοβισμό με δημοσίευση στο Διαδίκτυο προσωπικών 

τους φωτογραφιών, 11% λεκτικό ή αποκάλυψη γεγονότων προσωπικού 

ενδιαφέροντος και ένα 3,5% δήλωσε ότι έγινε με χυδαίο λεξιλόγιο - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Belsey
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ύβρεις. 

- 10% των αγοριών απάντησε θετικά στην ερώτηση εάν έχουν εκφοβίσει 

μέσω Διαδικτύου ή με τη χρήση άλλων νέων τεχνολογιών κάποιον 

συμμαθητή, φίλο ή γνωστό τους. 

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι ότι στο σύνολο του δείγματος, το 42% 

απάντησε ότι ξέρουν ή έχουν ακούσει για κάποιον γνωστό που έχει πέσει 

θύμα εκφοβισμού μέσω Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών. 

Αναφορικά με το δείγμα των κοριτσιών τα ποσοστά ήταν λίγο πιο ψηλά 

με ένα 22% να απαντά θετικά στο ότι έχει πέσει θύμα κυβερνοεκφοβισμού 

και ένα 9% να δηλώνει ότι γνώριζε τον εκφοβιστή του. Όταν ρωτήσαμε τα 

παιδιά αυτά να μας πούνε τους λόγους αυτού του φαινομένου το 13% μας 

απάντησε ότι έγινε για λόγους εκδίκησης, το 31% για να γελάσουν και 

ένα 56% για δυσφήμιση. 

Τα θύματα έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, αυξημένη τάση για 

αυτοκτονία, καθώς και μια ποικιλία από συναισθηματικές αντιδράσεις, 

αντίποινα, όντας φοβισμένοι, απογοητευμένοι, οργισμένοι, και 

κατάθλιψη. 

Αυτοκτονίες 

 Αυτοκτονίες «μέσω του Διαδικτύου» λέγονται οι αυτοκτονίες οι 

οποίες υποκινούνται μέσω ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Οι καθημερινά 

αυξανόμενες αυτοκτονίες «μέσω του Διαδικτύου» έχουν κηλιδώσει την 

εικόνα του νέου μέσου. Μία αιτία είναι ότι οι νέοι έχουν ελάχιστες 

στενές σχέσεις. Ακόμη, ρόλο παίζει και η ύπαρξη των sites, καθώς είναι 

πιθανό ότι χωρίς παρέα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ν' 

αυτοκτονήσουν μόνοι τους. Έχει επίσης ειπωθεί πως ο Τύπος ωθεί τους 

εφήβους σε μίμηση πράξεων αυτοκτονίας, παρουσιάζοντας ανάλογα 

περιστατικά με εκτενείς λεπτομέρειες. Οι προσπάθειες εντυπωσιασμού του 

κοινού μέσω αναλυτικών περιγραφών στα άρθρα θεωρείται ότι συμβάλλει 

στην ανάπτυξη διάθεσης για μίμηση τέτοιων πράξεων, είτε από περιέργεια 

είτε επειδή κάποιος που σκέφτεται ν’ αυτοκτονήσει γνωρίζει πια τον 

τρόπο για να το κάνει. Αξίζει να σημειωθεί  πως από το 2006 μέχρι το 

2011 198 νέοι συνάνθρωποι μας προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν με 

διάφορους τρόπους  και εκφράζοντας την επιθυμία τους μέσω διαδικτύου. 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ(CYBERSUICIDE PACT) 

Αποτελεί μια ιδιαίτερη συνεννόηση μεταξύ δυο ατόμων μέσω του 

internet. Αφορά νέους αποκλειστικά, οι οποίοι τείνουν να είναι 

άγνωστοι μεταξύ τους ή να συνδέονται με πλατωνική φιλία και έχουν 

κοινό χαρακτηριστικό την κλινική κατάθλιψη. 

Phising 
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Το Phising (που προέρχεται από την αγγλική λέξη fishing που 

σημαίνει ψάρεμα) αναφέρεται στην προσπάθεια απόσπασης προσωπικών 

στοιχείων, οικονομικού συνήθως χαρακτήρα που αφορούν τραπεζικούς 

λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα κάποιο 

ψεύτικο πρόσχημα. 

Το Phising επιχειρείται συνήθως με τη αποστολή κάποιου spam 

email, το οποίο ισχυρίζεται –ψευδώς- ότι αποστέλλεται από κάποια 

υπαρκτή και νόμιμη εταιρεία (τράπεζα, ηλεκτρονικό κατάστημα, υπηρεσία 

ηλεκτρονικών πληρωμών κλπ.), σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει τον 

παραλήπτη και να του αποσπάσει απόρρητα προσωπικά και οικονομικά 

δεδομένα. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους 

εγκέφαλους της απάτης για την πραγματοποίηση μή 

εξουσιοδοτημένων/παράνομων οικονομικών συναλλαγών.  

Hacking και Cracking 

 Τι είναι οι hackers; Hackers είναι τα άτομα, που χωρίς 

εξουσιοδότηση αποκτούν παράνομη πρόσβαση σε κάποιο σύστημα υπολογιστών 

και στα δεδομένα του, χωρίς ωστόσο να έχουν πρόθεση να προκαλέσουνε 

ζημιά. 

 Τι είναι οι Crackers; Crackers είναι τα άτομα, που χωρίς 

εξουσιοδότηση αποκτούν παράνομη πρόσβαση σε κάποιο σύστημα υπολογιστών 

και στα δεδομένα του, με σκοπό την πρόκληση οικονομικής η άλλου είδους 

ζημιάς και την κλοπή πληροφοριών 

 

Στις ΗΠΑ, το 2011 90% των εταιριών έπεσαν θύματα είτε hacking 

είτε cracking. Το 77% των εταιριών αυτών στην πραγματικότητα έπεσαν 

θύματα πολλαπλές φορές. Ενδεικτικά, μερικές από αυτές ήταν στο πρώτο 

εξάμηνο του 2011 ήταν:  

 9 Ιουνίου: Η τράπεζα Citigroup ανακοίνωσε πως άγνωστοι 

χάκερς διείσδυσαν στην ασφάλεια του δικτύου τους και πήραν προσωπικά 

στοιχεία από 200.000 πελάτες τους. 

 6 Ιουνίου: Η εταιρία βιντεοπαιχνιδιών Nintendo έγινε ο 

δεύτερος μεγάλος στόχος των LulzSec την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου. 

Στις 6 Ιουνίου, η ομάδα χακτιβιστών ονόματι LulzSec εξέθεσε τους 

σέρβερς (διακομηστές) της Nintendo. Παρόλα αυτά, δεν έγινε καμιά 

ζημιά. 

 

 

 

 

Παιδική πορνογραφία 

Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις ανηλίκων που 

συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν 
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σεξουαλικές δραστηριότητες. Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει 

εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η 

παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές 

κυρώσεις. 

Η παιδική πορνογραφία ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία της 

κάθε χώρας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Διαδικτυακά Εγκλήματα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, η παιδική πορνογραφία έχει τις εξής μορφές:  

 Ένας ανήλικος που συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα.  

 Ένα άτομο που συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα 

προσποιούμενο ότι είναι ανήλικο.  

 Ρεαλιστικές εικόνες που αναπαριστούν ένα ανήλικο να 

συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του φορέα για την ασφάλεια 

του Διαδικτύου στην Κύπρο (www.cyberethics.info) τον Αύγουστο του 

2009, η 14η ιστοσελίδα προτίμησης των Κυπρίων είναι πορνογραφικού 

περιεχομένου. Η 14η θέση είναι η ψηλότερη θέση προτίμησης για 

πορνογραφική ιστοσελίδα ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι 

πληροφορίες είναι ανησυχητικές, γιατί σύμφωνα με ειδικούς κλινικούς 

σεξολόγους, οι άνθρωποι που εθίζονται στην πορνογραφία τείνουν να 

έχουν διαταραγμένη αντίληψη για τις ανθρώπινες σχέσεις, κάτι που 

μπορεί να τους αποξενώσει από τους συντρόφους τους. Επίσης, 

επισημαίνουν ότι οι ανήλικοι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό γιατί τους 

λείπει η συναισθηματική ωριμότητα. 

Η εξάπλωση των κυκλωμάτων παιδοφιλίας είναι ανησυχητική. Τα 

κυκλώματα αυτά είναι ομάδες ατόμων, τα οποία εργάζονται μαζί μέσω του 

Διαδικτύου με στόχο τη συλλογή και διανομή πορνογραφικού υλικού για τη 

δική τους ικανοποίηση. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν έγκλημα και 

υπόκεινται στο νόμο.  

 

Πού μπορεί να συμβεί:  

 Σε ιστοσελίδες τις οποίες χειρίζονται κυκλώματα παιδοφιλίας 

 Σε ηλεκτρονικά μηνύματα με φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας 

 

 

 

Αντιμετώπιση: 

  Αν γνωρίζουμε κάποιον που ασχολείται με την παιδική 

πορνογραφία, τον καταγγέλλουμε στην αστυνομία.  



 

18 
 

 Αποφεύγουμε διαδικτυακές συζητήσεις με αγνώστους και 

κυρίως δεν συμφωνούμε ποτέ να συναντήσουμε κάποιο «φίλο» 

που, μόλις γνωρίσαμε διαδικτυακά.  

 Αν κάποια διαδικτυακή συζήτηση μάς κάνει να νιώσουμε άβολα 

την σταματάμε αμέσως και αναφέρουμε το γεγονός σε κάποιο 

ενήλικα.  

 Δεν στέλνουμε φωτογραφίες που είναι δυνατό να μας εκθέσουν 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Δεν ανεβάζουμε σε ιστοσελίδες κοινωνικού δικτύου π.χ. στο 

Facebook ή Hi5 φωτογραφίες μας, οι οποίες είναι 

προκλητικές. 

 

PHARMING 

Απάτη με pharming σημαίνει όταν εγκληματίες χάκερ ανακατευθύνουν 

την κίνηση του διαδικτύου από μια τοποθεσία web σε μια άλλη, 

πανομοιότυπη έτσι ώστε να σας ξεγελάσουν και να καταχωρίσετε το όνομα 

χρήστη και τον κωδικό χρήστη στη βάση δεδομένων της πλαστής 

τοποθεσίας. Τοποθεσίες τραπεζών ή αντίστοιχων οικονομικών οργανισμών 

είναι συχνά στόχοι τέτοιων επιθέσεων, κατά τις οποίες εγκληματίες 

προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα, με σκοπό να βρουν 

πρόσβαση στον προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό, να κλέψουν την 

ταυτότητά σας ή να διαπράξουν άλλου είδους απάτη στο όνομά σας. Το 

pharming γράφεται με ph και όχι με f διότι ανήκει σε μια ανεξάρτητη 

αργκό η οποία ξεκίνησε  με την έκφραση phone breaking. Επίσης δεν 

πρέπει να ξεχνάμε πως το διαδίκτυο είναι μια δωρεάν και ανεξάρτητη 

πηγή πληροφοριών όπως οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία στον τόπο όπου 

ζούμε. Τέλος, το pharming ίσως να θυμίζει απάτες ψαρέματος από 

ηλεκτρονικά μηνύματα η παραπλάνηση όμως είναι πιο ύπουλη καθώς μπορεί 

να βρεθούμε σε μια ψεύτικη τοποθεσία χωρίς τη θέλησή μας. 

                   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΖΟΓΟΣ 

Ο διαδικτυακός τζόγος και η χρήση των τυχερών παιχνιδιών από 

ανηλίκους είναι παράνομη. Πολλά παιδιά απολαμβάνουν να χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο για να ανακαλύπτουν δραστηριότητες ψυχαγωγίας, όπως τα 

τυχερά παιχνίδια. Πολλές φορές ενώ ψάχνουν για κάτι στο διαδίκτυο 

καταλήγουν σε ιστοσελίδες με στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια. Οι 

τοποθεσίες παιχνιδιών διαφέρουν πολύ από αυτές των τυχερών παιχνιδιών. 

Ενώ το παιχνίδι έχει μία μη πραγματική προσέγγιση με μόνο φανταστικούς 
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δεσμούς με το φυσικό κόσμο, ο τζόγος περιλαμβάνει το ρίσκο της 

πραγματικής οικονομικής απώλειας ή του κέρδους. Έτσι έχουμε επιπτώσεις 

στην ψυχολογία του ατόμου, για παράδειγμα όταν κάποιος χάσει μία 

παρτίδα στο αγαπημένο του παιχνίδι μπορεί πάντα να θεωρήσει ότι ήταν 

μία κακή μέρα και να επιστρέψει για μια ρεβάνς την επόμενη μέρα. Όταν 

όμως χάσει σε μια παρτίδα διαδικτυακού πόκερ για παράδειγμα, θα παίζει 

με ένταση με αποτέλεσμα να χάνει όλο και περισσότερα χρήματα. Πολλές 

κυβερνήσεις έχουν φροντίσει για την προστασία των πολιτών της και 

έχουν θεσπίσει νόμους για να απαγορεύουν τη συμμετοχή ανηλίκων σε 

τυχερά παιχνίδια. Οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν για τη σχετική 

νομοθεσία και να δίνουν την άδεια στα παιδιά τους όταν το κρίνουν 

σωστό. 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ- 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-     

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Το Διαδίκτυο 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 μπορεί να είναι επιβλαβές. Εφόσον ο κυβερνοχώρος δεν έχει 

εθνικά όρια, παράνομες δραστηριότητες μπορούν εύκολα να βρουν  

“εικονικό καταφύγιο” σε αυτό το μέσο. Εκτός της πληροφορικής και της 

ψυχαγωγίας που παρέχει το διαδίκτυο αποτελεί και ένα σημαντικό μέσο 

πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών, σε επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών. 

Από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή ενημερωνόμαστε πως ο αριθμός των 

καταγγελιών που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου 

αυξάνονται με το χρόνο διαρκώς. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

καταναλωτές επικεντρώνονται κυρίως κατόπιν της συναλλαγής με την 

εταιρεία αφού πολλές φορές καθυστερεί να αποστείλει ή δεν αποστέλλει 

καθόλου τα πληρωμένα προϊόντα. Συχνό φαινόμενο είναι επίσης τα 

προϊόντα να αποδεικνύονται ελαττωματικά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 Καλό θα είναι ο αγοραστής να χρησιμοποιεί ασφαλή ηλεκτρονικό 

υπολογιστή με ελεγμένο επίπεδο ασφαλείας και να αλλάζει συχνά τους 

κωδικούς πρόσβασης στις συναλλαγές του.  

 Πρέπει επίσης να αποφεύγει να έχει ίδιους κωδικούς στο 

διαδίκτυο με αυτούς που έχει ορίσει για την πιστωτική του κάρτα. 

 Οι εταιρείες που επιλέγει για τις αγορές του θα πρέπει να 

θεωρούνται ασφαλείς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους να παρέχονται 

ξεκάθαρα στις ιστοσελίδες τους. 
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 Πρέπει να χρησιμοποιεί μία και μόνο πιστωτική κάρτα για τις 

αγορές του οπότε σε περίπτωση απάτης να μην χρειάζεται να ακυρωθούν 

όλες οι κάρτες του. 

 Πολλά προβλήματα έχουν διαπιστωθεί κατά τη μεταφορά χρημάτων με 

εταιρείες άμεσης μεταφοράς για αυτό καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιες 

πρακτικές. 

 Ποτέ δεν πρέπει να δίδονται προσωπικά στοιχεία και στοιχεία 

τραπεζικών λογαριασμών σε κοινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Καλύτερα η συναλλαγή να γίνει μέσω της βάσης δεδομένων 

της εταιρείας ή ακόμα καλύτερα μέσω τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση όσο 

ασφαλής και να φαίνεται η εταιρεία καλό είναι ο αγοραστής να ελέγχει 

την πολιτική της όσον αναφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 Επιπρόσθετα, ο αγοραστής πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 

κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του μέσω του e-banking, δηλαδή θα 

πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό του και να ενημερώνεται 

για αυτόν απευθείας από τον υπολογιστή του έχοντας τους προσωπικούς 

του κωδικούς. 

 Τέλος, σημαντικό είναι ο καταναλωτής να επιβεβαιώσει τους 

τρόπους πληρωμής και αποστολής των προϊόντων και να ενημερωθεί πλήρως 

για την ισχύ της εγγύησης του προϊόντος καθώς και για τον τρόπο 

ενεργοποίησης αυτής. 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι καταναλωτές ότι σε 

περιπτώσεις μη παράδοσης προπληρωμένου προϊόντος υπάρχει δικαίωμα 

επιστροφής ολόκληρου του χρηματικού ποσού. Σε περίπτωση κατεστραμμένου 

προϊόντος κατά την ώρα παράδοσης πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την 

εταιρεία η οποία οφείλει να βρίσκει λύση στο πρόβλημα τους. 

      

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Οι πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του. Το Διαδίκτυο είναι κυρίως μια 

κοινωνία ανθρώπων και κρύβει τους ίδιους κινδύνους που κρύβει κάθε 

κοινωνία, ιδιαίτερα όταν διευκολύνεται στο έπακρο ο τρόπος 

επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους. Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και 

αρκετές δυνατότητες πρόκλησης ζημιών σε επίπεδο του χρησιμοποιούμενου 

λογισμικού και υλικού, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.  

Ο κύριος κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα ενός 

ανύποπτου χρήστη είναι η μόλυνση του συστήματος με κάποιον ιό. Η 

μόλυνση γίνεται όταν ο χρήστης καλείται να λάβει κάποιο αρχείο, 

φαινομενικά αθώο, όπως ένα κείμενο ή μια φωτογραφία και όταν δοκιμάσει 

να το χρησιμοποιήσει, ο ιός αναλαμβάνει δράση επιμολύνοντας το σύστημα 

και μπορεί να καταστρέψει αρχεία ή και ολόκληρο το σκληρό δίσκο του 

συστήματος. Άλλες φορές είναι δυνατή η αποστολή ιού απευθείας από τον 

ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, χωρίς να εμφανιστεί κάποια 
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ένδειξη λήψης αρχείου. Η περίπτωση αυτή εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας 

στο λογισμικό του χρήστη (φυλλομετρητή ή Λειτουργικό Σύστημα). 

Παρόμοιας δράσης είναι και ένα πρόγραμμα που αποκαλείται worm. 

Είναι παρόμοιο σε αποτέλεσμα με τον ιό αλλά αντίθετα από αυτόν δεν 

απαιτεί την προσκόλληση του σε ένα αρχείο έχοντας έτσι περισσότερη 

αυτονομία. Η βλάβη που προκαλεί το worm δεν είναι τόσο ευρεία στο 

σύστημα όσο στο δίκτυο σύνδεσης, επειδή καταναλώνει σημαντικό εύρος 

ζώνης (bandwidth). 

Άλλος κίνδυνος είναι ο Δούρειος Ίππος, ένα πρόγραμμα που ξεγελά 

τον χρήστη του, ο οποίος χρησιμοποιώντας το νομίζει ότι εκτελεί κάποια 

εργασία, ενώ στην πραγματικότητα εκτελεί κάποια άλλη, συνήθως 

εγκατάσταση άλλων κακόβουλων προγραμμάτων. Αντίθετα από τους ιούς, οι 

δούρειοι ίπποι δεν επιμολύνουν αρχεία. 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ (phishing) 

To phishing είναι ένας τρόπος οικονομικής εξαπάτησης ανυποψίαστων 

πελατών, οι οποίοι λαμβάνουν μηνύματα από αξιόπιστες πηγές που τους 

ζητούν προσωπικά τους στοιχεία, προκειμένου να διεκπεραιώσουν μια 

συναλλαγή. 

Η πλειοψηφία των phishing μηνυμάτων επικαλείται κάποιο επείγων 

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. Σήμερα κυκλοφορούν 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 το πραγματικό όνομα του ιστοχώρου που επισκέπτεται ο 

χρήστης. 

Τέλος, τα γνωστά προγράμματα anti-Spam μπορούν αν μειώσουν τον 

αριθμό των απατηλών μηνυμάτων που λαμβάνει ο χρήστης. Το Διαδίκτυο 

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 

μπορεί να είναι επιβλαβές. Εφόσον ο κυβερνοχώρος δεν έχει εθνικά όρια, 

παράνομες δραστηριότητες μπορούν εύκολα να βρουν “εικονικό καταφύγιο” 

σε αυτό το μέσο. 

 

Συμβουλές Προστασίας  
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: 

 Αποφύγετε να δίνετε προσωπικά δεδομένα ή αντικειμενικές 

πληροφορίες για το άτομό σας, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

επικίνδυνες καταστάσεις. 

 Οι γονείς οφείλουν να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 

χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, χωρίς να ασκούν αυστηρό έλεγχο. Για το 

σκοπό αυτό ελέγξετε τι κάνουν τα παιδιά σας όταν είναι συνδεδεμένα στο 

Ίντερνετ και ποια είναι τα ενδιαφέροντα τους. 

 Μεταδώστε τους το ενδιαφέρον σας για εκείνο που μαθαίνουν στο 

Ίντερνετ και στην περίπτωση που είναι καλύτεροι χρήστες, ζητήστε τους 

να σας μάθουν πως λειτουργεί.  

 Τοποθετήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σ΄ ένα χώρο όπου υπάρχει 

κοινή πρόσβαση και όχι στο δωμάτιο των παιδιών και κάντε τη χρήση του 

Ίντερνετ μια οικογενειακή δραστηριότητα ή χρησιμοποιήστε τον μαζί με 

τα παιδιά σας. 

 Διδάξτε τους να μην δίνουν προσωπικές πληροφορίες (επίθετο, 

όνομα, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, οικογενειακό 

εισόδημα ακόμα και ωράριο σχολείου, ονόματα φίλων κ.λπ.) και να μην 

χρησιμοποιούν την πιστωτική σας κάρτα, χωρίς την άδειά σας. 

 Διδάξτε τα παιδιά σας να μην δέχονται ποτέ να συναντηθούν 

προσωπικά με άτομα που έχουν γνωριστεί στο διαδίκτυο, εξηγώντας τους 

ότι οι άγνωστοι με τους οποίους συναντώνται με αυτόν τον τρόπο μπορεί 

να είναι επικίνδυνοι όσο εκείνοι τους οποίους συναντά κανείς στο 

δρόμο.  

 Πείτε τους να μην απαντούν όταν δέχονται χυδαία μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταυτόχρονα εξηγήστε τους ποιοι είναι οι 

κανόνες της σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, θυμίζοντας τους να μην 

χρησιμοποιούν χυδαίο λεξιλόγιο και να συμπεριφέρονται σωστά. 

 Μπορείτε να προσφύγετε στα λεγόμενα «φίλτρα» που είναι ειδικά 

προϊόντα λογισμικού, με σκοπό την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε μη 

επιθυμητές θέσεις sites (βία, πορνογραφία κ.λπ.) Τα φίλτρα μπορούν να 

ενεργοποιηθούν εισάγοντας λέξεις κλειδιά ή ένα προεπιλεγμένο κατάλογο 

θέσεων προς αποφυγή. Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε αυτό το είδος 

λογισμικού, είναι απαραίτητο να ελέγξετε περιοδικά εάν λειτουργεί 

σωστά και φυσικά να ελέγχετε τη λέξη κλειδί. 

 Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι στην περιήγηση στο ίντερνετ 

χρειαζόμαστε απαραίτητα κάποιο πρόγραμμα antivirus και antispyware. 

Πρόγραμμα που θα μας προστατεύσει από την εγκατάσταση στον υπολογιστή 

μας κακόβουλων προγραμμάτων που μπορούν είτε να κάνουν κακό στον 

εξοπλισμό μας είτε να εγκαταστήσουν προγράμματα υποκλοπής δεδομένων ή 

προγράμματα που μπορούν να χρεώσουν υπέρμετρα τον τηλεφωνικό μας 
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λογαριασμό. Ειδικά για αυτό το τελευταίο, ριζική λύση μια σύνδεση adsl 

που θα μας απαλλάξει μια για πάντα από αυτό το φόβο. 

Επίσης, πρέπει πάντα να αξιολογεί κανείς  το περιεχόμενο που 

βρίσκει στο διαδίκτυο. Ιδίως αν η πηγή του περιεχομένου ή ο ιδιοκτήτης 

του site δεν είναι επίσημα και ξεκάθαρα δεν πρέπει να το εμπιστεύεται. 

Το διαδίκτυο μαστίζεται από ιούς που ενδέχεται να αποδειχτούν 

ενοχλητικοί και βλαπτικοί, ενώ επίσης μπορούν να δημιουργήσουν 

προβλήματα στο λογισμικό του κινητού τηλεφώνου και κατ’ επέκταση στις 

προσωπικές μου πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να καλούμε 

άγνωστους αριθμούς από τις αναπάντητες. Έτσι, στην αγορά υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων που προσφέρουν προστασία στον υπολογιστή. 

Ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο προϊόν θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε 

τα παρακάτω προγράμματα προστασίας: 

 On-the-fly Content Filtering 

 Firewall 

 Anti-Spam 

 Black List 

 White List 

 Parental Control 

 Password Protection 
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Διαδίκτυο και Ποινική Nομοθεσία 

   Η γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά αδύνατο για τη νομοθεσία 

να την προφτάσει. Κάπου εδώ γεννάται το ερώτημα αν τελικά ο παγκόσμιος 

ιστός μπορεί να ελεγχθεί από την άποψη της ποινικής συμπεριφοράς. Για 

την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος απαιτούνται 

εξειδικευμένες γνώσεις τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο κάτι 

που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κάθε κράτους καθώς 

ελάχιστοι νομικοί τις διαθέτουν. 

   Στο ποινικό πεδίο οι έννομες τάξεις έρχονται κατά κανόνα εκ των 

υστέρων να ρυθμίσουν νομοθετικά τις καταστάσεις πιεζόμενες από τα 

πράγματα πριν από δύο περίπου δεκαετίες η συμβατική νομοθεσία δεν 

αρκούσε για την αντιμετώπισή τους. Στη σημερινή εποχή οι προηγμένες 

χώρες έχουν καταρτίσει σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των 

εγκλημάτων της πληροφορικής. 

   Στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει νόμος που να αναφέρεται σε 

θέματα διαδικτύου και ειδικότερα να ρυθμίζει την συμπεριφορά των 

χρηστών του διαδικτύου από άποψη ποινικού δικαίου. Ο νόμος ν.1805/88, 

ο οποίος τροποποίησε και συμπλήρωσε τις σχετικές διατάξεις του 

ποινικού κώδικα (άρθρα 13γ, 370Β, 370Γ, 386Α), αφορά τα εγκλήματα που 

διαπράττονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή αναφέρεται γενικά 

στην ηλεκτρονική εγκληματικότητα. Ανεξάρτητα από το εάν ο 

συγκεκριμένος νόμος επαρκεί ή όχι για την ποινική κάλυψη των θεμάτων 

που 23 προκύπτουν από την ανάπτυξη της πληροφορικής, το βέβαιο είναι 

ότι δεν επαρκεί να καλύψει τα εγκλήματα που έχουν παρουσιαστεί από τη 

χρήση του διαδικτύου. 

   Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στον κυβερνοχώρο απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η χρήστη των τηλεπικοινωνιών, η οποία 

επιτυγχάνεται με τη σύνδεση του χρήστη σε μια υπηρεσία παροχής 

υπηρεσιών. Ο παροχέας υπηρεσιών παίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια 

και στη μυστικότητα του Διαδικτύου καθώς αποτελεί κομβικό σημείο για 

τον εντοπισμό των παρανομιών και τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων 

δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα περνούν από τις εγκαταστάσεις του. 

   Συνεπώς, οι σχετικοί με τις τηλεπικοινωνίες έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου. Με λίγα λόγια, το διαδικτύου είναι 

μια μορφή επικοινωνίας που γίνεται με την βοήθεια ή δια μέσου των 

τηλεπικοινωνιών. Σχετικοί, λοιπόν, νόμοι είναι: 

 Ο ν.2867/19-12-2000 για την οργάνωση και λειτουργία των 

τηλεπικοινωνιών,  

 Ο ν.2774/22.12.99 για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα σε συνδυασμό με το 

ν.2472/10.4.97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

 Ο ν.2225/20.7.94 για την προστασία της ελευθερίας της 

ανταπόκρισης και επικοινωνίας,  

 Ο ν.2867/19-12-2000 που ρυθμίζει κάθε είδος τηλεπικοινωνιακής 

δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της ελληνικής επικράτειας,  

 Ο ν.2774/22.12.1999, ο οποίος αναφέρεται στην προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα,  
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 Ο ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α/10.4.1997) που προστατεύει το άτομο 

από την αυτοματοποιημένη ή μη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και  

 Ο ν.2225/94, για την προστασία της ελευθερίας της 

ανταπόκρισης.  

Οι παρακάτω πράξεις τιμωρούνται ποινικά εφόσον διαπράττονται στο 

χώρο του Διαδικτύου: 

 Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.2867/2000 η, κατά παράβαση των 

άρθρων 5(αναφέρεται στη χορήγηση γενικών αδειών τηλεπικοινωνιακών 

δραστηριοτήτων) και 6(αναφέρεται στη χορήγηση ειδικών αδειών 

τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων), άσκηση τηλεπικοινωνιακών 

δραστηριοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών 

και με χρηματική ποινή ύψους από 15.000 € έως 1.500.000 €. 

   Επίσης, όποιος παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 

εχεμύθειας, σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και τήρησης του απορρήτου των 

κάθε είδους δεδομένων που μεταβιβάζονται ή μετάγονται μέσω των 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που χρησιμοποιεί ή διαθέτει, τιμωρείται 

με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 15.000 

€  έως 60.000 €, εφόσον δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές από άλλες 

ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραβάτης της παρούσας 

διάταξης ανήκει στο προσωπικό τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η 

επιβαλλόμενη ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών και η 

χρηματική ποινή τουλάχιστον 30.000 €  Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα 

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων 

πράξεων δημεύονται. Σε περιπτώσεις πολλαπλών ή καθ’ υποτροπή 

παραβάσεων προβλεπόμενων στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

στον Ποινικό Κώδικα, σε σχέση με τα ανωτέρω αδικήματα, επιβάλλονται 

αθροιστικά οι βαρύτερες ποινές. 

 Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 13 ν.2774/22.12.99, για την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, 

όποιος κατά παράβαση του νόμου αυτού χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, 

μεταδίδει, ανακοινώνει, δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

συνδρομητών ή χρηστών, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή 

επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα 

εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και 

χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 € έως 

30.000 €, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 22 ν.2472/1977:  

1. Όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, κατά το άρθρο 6, 

τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους 

και τις προϋποθέσεις  χορήγησης της άδειας, που προβλέπεται από το 

άρθρο 73 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών (3) ετών 

και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 €  έως 15.000 €  

2. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 7 του παρόντος νόμου διατηρεί 

αρχείο χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της 

άδειας της Αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους 

και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 € έως 15.000 €. 
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3. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος νόμου προβαίνει 

σε διασύνδεση αρχείων χωρίς να τη γνωστοποιήσει στην Αρχή, τιμωρείται 

με φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 € 

έως 15.000 €. Όποιος προβαίνει σε διασύνδεση αρχείων χωρίς την άδεια 

της Αρχής, όπου αυτή απαιτείται, ή κατά παράβαση των όρων της άδειας 

που του έχει χορηγηθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 

έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 €  15.000 €.  

4. Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε 

αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων 

αυτών ή τα αφαιρεί, τα αλλοιώνει, τα βλάπτει, τα καταστρέφει, τα 

επεξεργάζεται, τα μεταδίδει, τα ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη 

δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των 

εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, 

τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, εάν πρόκειται για 

ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και 

χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 €  έως 30.000 €, αν η πράξη δεν 

τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. 

5. Υπεύθυνος επεξεργασίας που δε συμμορφώνεται με τις αποφάσεις 

της Αρχής, που εκδίδονται για την ικανοποίηση του δικαιώματος 

πρόσβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 4, για την ικανοποίηση του 

δικαιώματος αντίρρησης, σύμφωνα με την 2 του άρθρου 13 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 

3.000 € έως 5.000.000 €. Με τις ποινές του προηγούμενου εδαφίου 

τιμωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα κατά παράβαση του άρθρου 9, καθώς και εκείνος που δεν 

συμμορφώνεται προς τη δικαστική απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος 

νόμου. 

6. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των 1 έως 5 του παρόντος άρθρου είχε 

σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό 

όφελος ή να βλάψει τρίτο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα 10 ετών και 

χρηματική ποινή τουλάχιστον 6.000 € έως 30.000 €.  

7. Αν από τις πράξεις των 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου 

προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού 

πολιτεύματος ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και 

χρηματική ποινή τουλάχιστον 15.000 € έως 30.000 €.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ:«SURF THE WEB ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ» 

Ηλικία:..........            Φύλο:   α)κορίτσι     β)αγόρι 

Έχετε υπολογιστή;             α)Ναι     β)Όχι 

Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο;     α)Ναι     β)Όχι 

 Η πρόσβαση σας στο internet γίνεται κυρίως από : 

 α)τον υπολογιστή του σπιτιού 

 β)internet cafe 

 γ)κινητό τηλέφωνο 

    άλλο………………………………… 

 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το internet; 

 α)καθημερινά                         

 β)2-3 φορές την εβδομάδα 

 γ)μία φορά την εβδομάδα 

 δ)μία φορά το μήνα 

 ε)πιο σπάνια   

 Πόση ώρα χρησιμοποιείτε το internet κάθε φορά που συνδέεστε; 

 α)λιγότερο από 1 ώρα 

 β)1-2 ώρες 

 γ)2-5 ώρες 

 δ)περισσότερο από 5 ώρες 

3. Πιστεύετε ότι το ίντερνετ αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών;        

α)Ναι    β)Όχι 

 4.  Για ποιους λόγους κυρίως χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

 α)αναζήτηση πληροφοριών  

 β)ραδιόφωνο – μουσική - βίντεο 

 γ)επικοινωνία με άλλους χρήστες (chat-messenger) 

 δ)αγορά προϊόντων 

 ε)αναζήτηση τιμών - πληροφοριών για προϊόντα 

 στ)download (software, μουσική, ταινίες) 
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 ζ)online games( τυχερά παιχνίδια) 

    άλλο:…………………………………… 

 5. Ποια site από τα παρακάτω επισκέπτεστε πιο συχνά; 

 α)google 

 β)Youtube 

 γ)Facebook 

 δ)Twitter 

 ε)msn 

    άλλο:…………………………………… 

6. Πιστεύετε ότι το internet αποτελεί αρκετά ασφαλή  και 

αξιόπιστο χώρο περιήγησης;      α)Ναι   β)Όχι 

 7. Αναρτάτε προσωπικές σας πληροφορίες;  α)Ναι    β)Όχι 

 Ποια προσωπικά σας στοιχεία δημοσιεύετε; 

 α) φωτογραφίες, βίντεο 

 β)ηλικία (ημερομηνία γέννησης) 

 γ)προσωπική κατάσταση 

 δ)τόπος διαμονής 

 ε)τίποτα από τα παραπάνω 

8. Κινείστε με το πραγματικό σας όνομα ή με ψευδώνυμο στο  

διαδίκτυο;  α) πραγματικό όνομα      β) ψευδώνυμο 

 9. Οι γονείς σας έχουν επίγνωση για το ποιες ιστοσελίδες 

επισκέπτεστε;  α)Ναι     β)Όχι  

10.Έχετε πέσει ποτέ θύμα εξαπάτησης;   α)Ναι     β)Όχι 

Αν ναι τι είδους; ………………………………………………………………………………………………………………… 

Σας έχουν υποκλέψει ποτέ προσωπικά σας στοιχεία εν αγνοία σας;  

α)Ναι      β)Όχι 

Αν ναι τι είδους στοιχεία;………………………………………………………………………………………………… 

11. Έχετε νιώσει ποτέ εξαρτημένος από την χρήση του ίντερνετ;     

 α)Ναι    β)Όχι 

12. Μένετε ευχαριστημένος/η από την  χρήση του διαδικτύου;                   

α)Ναι     β)Όχι 
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Από το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μαθητές της πρώτης 

λυκείου προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:  

Αρχικά το 95% των παιδιών διαθέτουν υπολογιστή ενώ το 5% δεν 

έχει. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό των παιδιών που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (με μπλε) και (με κόκκινο) αυτοί που δεν έχουν. 
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Πόση ώρα χρησιμοποιούν οι μαθητές το διαδίκτυο κάθε φορά που 

συνδέονται; 

25% συνδέονται λιγότερο από μια ώρα 

57% συνδέονται  1-2 ώρες   

15% συνδέονται 2-5 ώρες     

3% συνδέονται περισσότερο από 5 ώρες 

 

Τα ποσοστά των μαθητών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για: 

 Αναζήτηση πληροφοριών είναι  73% 

 Ραδιόφωνο-μουσική-βίντεο είναι  77%   

 Επικοινωνία με άλλους χρήστες είναι 57% 

 Αγορά προϊόντων είναι το 13% 

 Αναζήτηση τιμών-πληροφοριών για προϊόντα είναι 19% 

 Download (software, μουσική, ταινίες ) είναι 44%  

 On-line games (τυχερά παιχνίδια) είναι 25%  
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Τα site που επισκέπτονται πιο συχνά οι μαθητές; 

 

Επιπλέον,μερικοί μαθητές επισκέπτονται και κάποια άλλα site όπως:  

poker stars.net, techblog.gr, sportszu.gr κ.α. 

 

Το 35% των κοριτσιών πιστεύει ότι το ίντερνετ αποτελεί αρκετά 

ασφαλή και αξιόπιστο χώρο περιήγησης ενώ το 65% έχει αντίθετη άποψη. 

Όσον αφορά τα αγόρια,το 48% θεωρεί το ίντερνετ αξιόπιστο χώρο 

περιήγησης ενώ αντίθετα το 52%  διαφωνεί. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών υποστηρίζει 

ότι η σωστή περιήγηση μας προϋποθέτει την γνώση των κινδύνων που 

εγκυμονούν. 

Σύμφωνα με την έρευνα,διαπιστώθηκε ότι: 

→Το 43% των αγοριών αναρτά προσωπικές του πληροφορίες στο 

ίντερνετ ενώ το 57% δεν ανεβάζει προσωπικά στοιχεία 

→Αντιθέτως,το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών (55%) δημοσιεύει 

προσωπικά δεδομένα,καθώς το 45% δεν το προτιμά. 
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Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία που 

δημοσιεύουν τα αγόρια και τα κορίτσια ξεχωριστά. 

Διάγραμμα αγοριών 

 

 

Διάγραμμα κοριτσιών 

 

 

→Το 64% των μαθητών ενημερώνουν τους γονείς τους για το ποιες 

ιστοσελίδες επισκέπτονται 

→Σε αντίθεση, οι γονείς του  36% των μαθητών  δεν έχουν επίγνωση 

για τις ενέργειες των παιδιών τους όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο.  
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Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το σύνολο των μαθητών που 

έχει πέσει θύμα εξαπάτησης σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν. 

 

 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν εξαπατηθεί ηταν κυρίως 

εξαιτίας του Facebook όπως για παράδειγμα  κλοπή 

φωτογραφιών,μπλοκάρισμα του προφίλ τους. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το σύνολο των παιδιών που 

έχουν υποστεί κλοπή προσωπικών στοιχείων (με πορτοκαλί) και το σύνολο 

των παιδιών που δεν έχουν υποκλαπεί (με κίτρινο) 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που έχουν εξαπατηθεί ήταν 

κυρίως από το Facebook.  
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Παρατηρήσαμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών(74%) δεν έχουν 

νιώσει εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Παρόλα αυτά υπήρχε ένα μικρό 

ποσοστό αγοριών(26%) που υποστήριξαν πως είναι εξαρτημένοι. 

Όσον αφορά τα κορίτσια το 42% δεν θεωρούν τον εαυτό τους 

εξαρτημένο, ενώ το 58% δεν έχει αυτή την άποψη. 

Κλείνοντας, ανάμεσα στα κορίτσια και στα αγόρια το 78% των 

αγοριών δηλώνουν ευχαριστημένοι από την χρήση του ίντερνετ. Παρομοίως 

και το 94% των κοριτσιών. 
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ΠΗΓΕΣ: 

Έντυπο υλικό από την ημερίδα: 

 «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Cyberbullying»  

που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο. 

 

Διαδικτυακές πηγές: 

http://electroniccrime.wordpress.com 

http://el.wikipedia.org/wiki/Εθισμος_στο_διαδικτυο 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid: 

http://blogthea.gr/κοινωνικα_θεματα/69248~244780/εθισμος-στο-internet-

σωματικα-και-ψυχολογικα-συμπτωματα.html 

http://www.madata.gr/diafora/child-family/health-2/34975.html  

http://portal.kathimerini.gr/udcgi/_w_articles_kathcir_1_10/02/2009-

266780 

http://koinwnika-diktua.blogspot.com/2010/04/blog-post_9422.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/cyber-bullying 

http://infocafe.eu 

http://www.internetandkinds.com/2008/11/cyberbullying.html 

http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/privacy/pharming.mslox 

http://www.gnet.gr/gr/press/internet-fraud.html 

http://www.e-yliko.gr/default.aspx 

http://www.e-crime.gr/ 

http://www.saferinternet.gr/ 

http://www.pmi.gr/pmi.gr/personal_information.aspx 

http://blogs.sch.gr/dertv/category.gr/ 

http://www.sch.gr/192-simantikaa/2107-2011-11-15-13-14-37 

http://www.taneathsplhroforikhs.gr/ 

http://electroniccrime.wordpress.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/Εθισμος_στο_διαδικτυο
http://www.to/
http://blogthea.gr/κοινωνικα
http://www.madata.gr/diafora/child-family/health-2/34975.html
http://portal.kathimerini.gr/udcgi/_w_articles_kathcir_1_10/02/2009-266780
http://portal.kathimerini.gr/udcgi/_w_articles_kathcir_1_10/02/2009-266780
http://koinwnika-diktua.blogspot.com/2010/04/blog-post_9422.html
http://en.wikipedia.org/wiki/cyber-bullying
http://infocafe.eu/
http://www.internetandkinds.com/2008/11/cyberbullying.html
http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/privacy/pharmung.mslox
http://www.gnet.gr/gr/press/internet-fraud.html
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.e-crime.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.pmi.gr/pmi.gr/personal_information.aspx
http://blogs.sch.gr/dertv/category.gr/
http://www.sch.gr/192-simantikaa/2107-2011-11-15-13-14-37
http://www.taneathsplhroforikhs.gr/
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http://2opseis.neolaio.de  

www.computerra.info 

http://internet-safety.sch.gr 

http://www.dpa.gr 

www.saferinternet.gr 

www.hasied.gr  

www.skylos.gr  

www.e-yliko.gr  

www.medlook.net  

http://el.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

Ιστοσελίδες που μπορείτε να συμβουλευτείτε 

 

Μονάδα εφηβικής υγείας : www.youth-health.gr  

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης INSAFE : 

www.saferinternet.org 

Διεθνής Σύνδεσμος  Ανοιχτών Γραμμών Διαδικτύου INHOPE : www.inhope.org 

Ενημερωτικός Κόμβος Internet-Safety του Πανελληνίου Σχολικο Δικτύου: 

http://internet-safety.sch.gr 

PEGI: www.pegi.info / www.pegionline.info  
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