
Κων/νου Στυλιάδη 
 
 
 

Οι Κοινωνικές 
Επιπτώσεις και το 

Μέλλον του Internet 
 

(Έρευνα από δηµοσιεύµατα του Ελληνικού Τύπου) 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ : 
 

• Το Ηλεκτρονικό Έγκληµα 
• Η Απάτη των Dialer 
• Ένας Αόρατος Κατάσκοπος Μέσα στον Υπολογιστή µας 
• Κατασκοπεία Μέσω των Κινητών Τηλεφώνων 
• Παράνοµο Φαρµακείο το Internet 
• Εσφαλµένη Ιατρική Πληροφόρηση στο Internet 
• Το Σύνδροµο της Υπερπληροφόρησης 
• Οι Κίνδυνοι από τους Ιούς των Υπολογιστών 
• Το Μέλλον του Internet 
• Το e-banking 
• Το Ασύρµατο Internet (Wi-Fi) 
• Τα Ανεπιθύµητα Ηλεκτρονικά Μηνύµατα (spam e-mail) 
• Η Προστασία των Παιδιών στο Internet 
• Το Προφίλ του Μέσου Έλληνα Χρήστη 
• Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις του Internet 
• Τα Computers Σκοτώνουν τη Φαντασία 

 
 

Φλώρινα, Απρίλιος 2004 
 



Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις και το Μέλλον του Internet – Φλώρινα, Μάιος 2004 

2 

Το Ηλεκτρονικό Έγκληµα 
  

120.000 καταγγελίες για ηλεκτρονικά εγκλήµατα έγιναν το έτος 2003, 
που χαρακτηρίστηκε και σαν η χρονιά της ηλεκτρονικής απάτης, στο ειδικό 
Κέντρο Παραπόνων για τις Ηλεκτρονικές Απάτες στο Internet, το λεγόµενο 
IFCC (Internet Fraud Complaint Center), που έχει την έδρα του στη Δυτική 
Βιρτζίνια των ΗΠΑ. 
 
 Οι απατεώνες έχουν σαν στόχο τους τούς καταναλωτές, στους οποίους 
εµφανίζονται σαν ιδιοκτήτες ψεύτικων ηλεκτρονικών καταστηµάτων, τον έ-
λεγχο των κεντρικών µηχανηµάτων µεγαλών εταιρειών και έτσι την εκταµί-
ευση µετρητών καθώς και τη δηµιουργία και τη διάδοση επικίνδυνων ιών. 
Άλλες απάτες είναι οι ηλεκτρονικοί εκβιασµοί, οι κλοπές πνευµατικής 
ιδιοκτησίας κ.ά. 
 
 Το IFCC είναι µια µη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά και µόνο στο Internet και χρηµατοδοτείται από το FBI. Ιδρύ-
θηκε τον Μάιο του 2000. Απασχολεί ένα προσωπικό από 63 άτοµα και προ-
ωθεί τις καταγγελίες στο FBI για περαιτέρω έρευνα αφού πρώτα τις επεξερ-
γασθεί. 
 
 Μια από τις πιο διάσηµες απάτες στο Διαδίκτυο είναι και η λεγόµενη 
Νιγηριανή απάτη, η οποία οργανώθηκε µε επικεφαλής έναν ελληνικής κατα-
γωγής Αυστραλό πολίτη. Με το κόλπο που έστηνε παγίδευε ανύποπτους πο-
λίτες και µέσω e-mail υποσχόταν µεγάλα κέρδη από συµµετοχή σε επιχειρή-
σεις ή σε κληρονοµιές, αφού όµως πρώτα οι επίδοξοι δικαιούχοι έπρεπε να 
πληρώσουν τα σχετικά «έξοδα». 
 
 Ειδική νοµοθεσία για τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα δεν υπάρχει στην 
Ελλάδα, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ έχει θεσπισθεί πολύ αυ-
στηρή νοµοθεσία, ειδικά για τους hackers. Το FBI έχει εκτιµήσει ότι για κάθε 
30.000 ηλεκτρονικά εγκλήµατα συλλαµβάνεται ένας µόνο δράστης. Περισσό-
τερες από τις µισές µεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ έχουν πέσει θύµατα ηλε-
κτρονικών επιθέσεων µε απώλειες πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων. 
 

Το top-10 των Ηλεκτρονικών Εγκληµάτων 
 
• Απάτες σε δηµοπρασίες – 46,1 % 
• Μη παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών – 31,3% 
• Απάτες µε πιστωτικές κάρτες – 11,6% 
• Επενδυτικές απάτες – 1,5% 
• Επαγγελµατικές απάτες – 1,3% 
• Κατάχρηση εµπιστοσύνης – 1,1% 
• Κλοπή ταυτότητας – 1,0% 
• Απάτες µε επιταγές – 0,5% 
• «Νιγηριανή απάτη» – 0,4% 
• Επικοινωνιακες απάτες – 0,1% 
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Το Φύλο των Παραβατών 
 
• Άνδρες – 78,7% 
• Γυναίκες – 21,3% 

 
Το Φύλο των Παραπονουµένων 

 
• Άνδρες – 71,0% 
• Γυναίκες – 29,0% 

 
Τα «Δολώµατα» 

 
• e-mail – 66,0% 
• Ιστοσελίδα – 18,7% 
• Τηλέφωνο – 7,6% 
• Ταχυδροµείο – 3,9% 
• Έντυπο Υλικό – 1,7% 
• Προσωπική επαφή – 1,0% 
• Chat – 0,7% 
• Fax – 0,4% 

 
Μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 

 
• Απάτες µε πιστωτικές κάρτες 
• Ηλεκτρονικές επιθέσεις 
• Ηλεκτρονική τροµοκρατία 
• Μαζικές αποστολές καταστροφικών ιών 
• Βιοµηχανική κατασκοπεία 
• Εισβολές σε στρατιωτικούς κόµβους 
• Είσοδος σε υπολογιστικά συστήµατα τραπεζών 
• Τηλεπικοινωνιακές απάτες µέσω υπολογιστών 
• Συκοφαντικές δυσφηµίσεις προσώπων 
• Υποκλοπές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
• Πειρατεία λογισµικού 
• Επικοινωνία για διακίνηση φορτίων ναρκωτικών 

 
 



Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις και το Μέλλον του Internet – Φλώρινα, Μάιος 2004 

4 

Η Απάτη των Dialer 
 
 Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήµατος της Ασφάλειας Αττικής και του ΟΤΕ, τα θύµατα της απά-
της των dialer ξεπερνούν τις 10.000, ενώ µόνο στην Ελλάδα εντοπίσθηκαν 
περισσότερες από 1.000 ύποπτες ιστοσελίδες που είναι πολύ πιθανόν να σχε-
τίζονται µε την απάτη αυτή. 
 
 Το κόλπο λειτουργεί ως εξής : Η ιστοσελίδα δελεάζει τον επισκέπτη, 
συνήθως µε ανακοινώσεις για γυµνές φωτογραφίες επώνυµων γυναικών ή 
για καυτά videos on-line ή και µε κάτι άλλο, οι οποίες υπηρεσίες µάλιστα 
διαφηµίζονται έντονα και τονίζεται ότι παρέχονται δωρεάν. 
 

Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ σ’ ένα συγκεκριµένο σηµείο, εγκαθίστα-
ται αυτόµατα στον υπολογιστή του και χωρίς αυτός να το γνωρίζει, ένα ειδικό 
πρόγραµµα («πρόγραµµα-τσούχτρα») µε αποτέλεσµα αντί για αστική κλήση 
στον τοπικό provider (ο γνωστός ΕΠΑΚ, 8962…) να γίνεται εκτροπή και διε-
θνής κλήση σύνδεσης και µάλιστα υπερπόντια, µε πολλαπλάσιο φυσικά κό-
στος. 
 
 Για παράδειγµα, ο χρήστης αντί για 0,17 – 0,35 € την ώρα, χρεώνεται 
µε 2,50 € ανά λεπτό. Οι δηµιουργοί παρόµοιων ιστοσελίδων έχουν κάνει 
συµβάσεις µε τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς των χωρών αυτών και 
µοιράζονται τα κέρδη από τις υπέρογκες χρεώσεις των ανυποψίαστων χρη-
στών. 
 
 Η µόνη αντιµετώπιση και πρόληψη της µάστιγας αυτής που χρεώνει 
υπέρογκα τους λογαριασµούς των ανυποψίαστων χρηστών είναι η προσοχή 
και η εγρήγορση των ίδιων των χρηστών. Η καλύτερη προστασία από την 
απάτη αυτή είναι η εγκατάσταση φραγής των διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων. 
 
 Για τις υπερβολικές αυτές χρεώσεις, ο ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη καµία 
ευθύνη και συµβουλεύει τους dial up χρήστες για τα εξής : 
 

• Να µην κατεβάζουν (download) προγράµµατα στον υπολογιστή τους 
από άγνωστης και αµφίβολης προέλευσης ιστοσελίδες. 

• Να αποσυνδέονται από το Internet όταν δεν το χρησιµοποιούν. 
• Να χρησιµοποιούν την υπηρεσία φραγής των εξερχόµενων διεθνών 

τηλεφωνικών κλήσεων. 
• Να µην επιτρέπουν τη χρήση του υπολογιστή για σύνδεση στο Internet 

από τρίτους, στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας τους. 
 
 

(Πηγές : «ΤΑ ΝΕΑ», 5 Ιαν 2004, 6 Απρ 2004 
«Ελευθεροτυπία», 17 Ιουλ 2003, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 24 Απρ 2004) 
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Ένας Αόρατος Κατάσκοπος Μέσα στον Υπολογιστή µας 
 
 Υπάρχουν εταιρείες, κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίες δηµιουργούν προ-
γράµµατα υπολογιστών τα οποία µπορούν να εγκαταστήσουν οι αγοραστές 
τους στον υπολογιστή ενός αποµακρυσµένου χρήστη, µε τον οποίο συνοµι-
λούν µέσω του Internet ή επικοινωνούν µε e-mail, µε απώτερο σκοπό να α-
ποκτήσουν πλήρη έλεγχο του αποµακρυσµένου υπολογιστή ή και απλά να 
παρακολουθούν όλες τις ενέργειες του αποµακρυσµένου χρήστη. 
 
 Ένας συνήθης τρόπος κατασκοπείας ενός αποµακρυσµένου υπολογι-
στη είναι να σταλεί µια ευχετήρια κάρτα µέσω ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος 
(e-mail) στον ανύποπτο χρήστη για να ενεργοποιηθεί έτσι το σχετικό πρό-
γραµµα και να αποκτηθεί πλήρης πρόσβαση στον υπολογιστή του. 
 
 Ο επικεφαλής του Κέντρου Πληροφόρησης για το Ηλεκτρονικό Απα-
ραβίαστο (Electronic Privacy Information Center) στις ΗΠΑ δήλωσε ότι η 
πώληση προγραµµάτων που παγιδεύει τις επικοινωνίες των πολιτών εν α-
γνοία τους παραβιάζει τη σχετική νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες. 
 
 Υπάρχει, όµως, και η άλλη πλευρά που υποστηρίζει ότι η χρήση τέ-
τοιων ηλεκτρονικών προγαµµάτων κατασκοπείας είναι καθόλα νόµιµη, κα-
θώς οι εργοδότες θέλουν να παρακολουθούν τη χρήση του Internet από τους 
εργαζοµένους και άρα και την απόδοσή τους, οι γονείς θέλουν να γνωρίζουν 
σε ποιες ιστοσελίδες περιηγούνται τα παιδιά τους αλλά υπάρχουν και οι κα-
χύποπτοι σύζυγοι! 
 
 Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας EarthLink υπάρχουν ειδικά προ-
γράµµατα, κάτι σαν ηλεκτρονικοί κατάσκοποι, που βρίσκονται καλά κρυµµέ-
να στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών και εν αγνοία των χρηστών και 
η αποστολή τους είναι να παρακολουθούν τις κινήσεις ανυποψίαστων χρη-
στών προς ενηµέρωση και όφελος των διαφηµίσεων. 
 
 Αυτό το λογισµικό, που αποκαλείται spyware, εγκαθίσταται αυτόµατα 
χωρίς να το γνωρίζει ή να το εγκρίνει ο χρήστης και κατασκοπεύει τις κινή-
σεις και τις προτιµήσεις του όταν αυτός συνδέεται µε το Διαδίκτυο. 
 
 Οι κινήσεις του χρήστη είναι αυτές που καθορίζουν και τις διαφηµί-
σεις που θα προβληθούν και οι οποίες φυσικά διαφέρουν από χρήστη σε 
χρήστη και είναι κοµµένες και ραµµένες στις δικές του συνήθειες. Αυτά τα 
προγράµµατα εγκαθίστανται συνήθως όταν κατεβάζουµε (download) κάποια 
προγράµµατα από τις ειδικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου. 
 
 

(Πηγή : «ΤΑ ΝΕΑ», 18 Οκτ 2003, 20 Απρ 2004) 
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Κατασκοπεία Μέσω των Κινητών Τηλεφώνων 
 
 Κίνδυνος κατασκοπείας ελλοχεύει για εκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα 
καθώς πολύ εύκολα µπορούν να υποκλαπούν προσωπικά δεδοµένα, διευθύν-
σεις, αριθµοί τηλεφώνων ακόµα και φωτογραφίες που είναι αποθηκευµένα 
στη µνήµη τους. Η τεχνική αυτή της κλοπής είναι γνωστή ως Bluesnarfing. 
 
 Οι επιτήδειοι αυτής της νέας τεχνολογίας θα µπορούν να µαθαίνουν 
όλες τις απόρρητες πληροφορές των ανταγωνιστών τους, τις επαφές και τα 
ραντεβού που έχουν αποθηκεύσει στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτές οι πλη-
ροφορίες θα µπορούν µετά να χρησιµοποιηθούν για εγκληµατικούς σκοπούς, 
για βιοµηχανική κατασκοπεία ή ακόµη και για παιδοφιλία. 
 
 Ευάλωτα στις υποκλοπές αυτού του είδους είναι τα κινητά τηλέφωνα 
που χρησιµοποιούν την τεχνολογία Bluetooth και σε ακτίνα 90 µέτρων. Με 
µια σύνδεση µ’ έναν φορητό υπολογιστή, τα στοιχεία αυτά θα µπορούν πολύ 
εύκολα να χρησιµοποιηθούν για οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια, εν α-
γνοία φυσικά του κατόχου τους. 
 

(Πηγή : «ΤΑ ΝΕΑ», 15 Απρ 2004) 
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Παράνοµο Φαρµακείο το Internet 
 
 Στο µεγαλύτερο παράνοµο φαρµακείο τείνει να αναδειχθεί το Διαδί-
κτυο, καθώς σ’ αυτό µπορεί κανείς να βρει από απλά παυσίπονα και βιταµί-
νες µέχρι Viagra και ηρεµιστικά. Φυσικά, δεν υπάρχει κάποιος ειδικός που 
να µπορεί να εγγυηθεί αν πρόκειται για κανονικά και ασφαλή φάρµακα και 
κατά πόσο µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανύποπτων 
καταναλωτών, εκτός φυσικά από το γεγονός ότι η πώληση φαρµάκων µέσω 
του Internet είναι παράνοµη από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
 
 Τα φαρµακευτικά αυτά προϊόντα είναι αµφιβόλου ποιότητας, πανά-
κριβα και δεν ελέγχονται από πουθενά. Αυτοί δεν που στήνουν τις σχετικές 
ιστοσελίδες είναι πολύ δύσκολο να εντοπισθούν καθώς εµφανίζονται και ε-
ξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ. 
 
 Τις µεγαλύτερες πωλήσεις στα «φαρµακεία» του Internet παρουσιά-
ζουν τα εξής προϊόντα : 
 

• Φάρµακα µη συνταγογραφούµενα. 
• Φάρµακα για προσωπική φροντίδα. 
• Καλλυντικά. 
• Φάρµακα µε συνταγή. 
• Προϊόντα διατροφής. 

 
(Πηγή : «ΤΑ ΝΕΑ», 2 Φεβ 2004) 

 
Εσφαλµένη Ιατρική Πληροφόρηση µέσω του Internet 

 Μια ερευνήτρια στην Αυστραλία καταχώρησε τις λέξεις καρκίνος µα-
στού, διαβήτης και κατάθλιψη, στην αγγλική ορολογία, σε µια από τις πιο δη-
µοφιλείς µηχανές αναζήτησης και µελέτησε τις πρώτες 100 διευθύνσεις που 
εµφανίστηκαν. 
 
 Οι 59 από τις ηλεκτρονικές αυτές διευθύνσεις περιείχαν ανεπιβεβαίω-
τες πληροφορίες και σε γενικές γραµµές δεν υπήρχε συµµόρφωση µε τα επι-
κρατούντα διεθνή στάνταρτς για το πώς πρέπει να ενηµερώνεται το κοινό για 
θέµατα υγείας. 
 
 Υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις που µπορεί είτε να βλάψουν την 
υγεία των επισκεπτών τους συνιστώντας λανθασµένη δοσολογία φαρµάκων ή 
να τους προκαλέσουν φοβίες άνευ λόγου. 
 
 Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 
παρέχουν ποιοτική και αξιόπιστη πληροφόρηση σε θέµατα υγείας, αλλά σε 
κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να δείχνουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στην ια-
τρική πληροφόρηση µέσω του Internet και θα πρέπει να συζητάµε τα όσα 
διαβάσαµε µε τον γιατρό µας. 
 

(Πηγή : Flash.gr, 29 Σεπτ 2003) 
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Το Σύνδροµο της Υπερπληροφόρησης 
  

Έρευνα που έκανε Βρετανική εταιρεία σε διευθυντικά στελέχη µεγά-
λων επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι πε-
ρισσότεροι απ’ αυτούς υποφέρουν από µια νέα ασθένεια : το σύνδροµο της 
υπερπληροφόρησης. 
 
 Πρόκειται για το άγχος, την ένταση και την αβεβαιότητα που δηµιουρ-
γεί ο καθηµερινός κατακλυσµός από πληροφορίες και ειδήσεις που φθάνουν, 
µ’ όλα αυτά τα υπερσύγχρονα µέσα επικοινωνιών, στα γραφεία των επιχει-
ρήσεων. Η επιτακτική ανάγκη για συνεχή ενηµέρωση και αφοµοίωση κάθε τι 
καινούργιου και η δυνατότητα πολλών επιλογών, άρα και δύσκολων αποφά-
σεων, έχουν σαν αποτέλεσµα υπερβολικό άγχος, εξασθενηµένη υγεία, έλλει-
ψη αυτοπεποίθησης, ανόητες αποφάσεις και λανθασµένα συµπεράσµατα. 
 
 Οι νέες τεχνολογίες κάνουν ακόµα πιο γρήγορη, εύκολη και φθηνή 
την απόκτηση πληροφοριών. Όµως, το δύσκολο είναι το «ξεκαθάρισµα» των 
πληροφοριών. Στην εποχή που ζούµε, η πρόσβαση στην πληροφορία είναι 
πολύ εύκολη και πολύ φθηνή, αλλά η διασταύρωση και η επαλήθευση των 
πληροφοριών που αποκτούµε είναι συχνά αδύνατη. 
 
 Η φθηνή πληροφορία δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση γνώση ούτε 
πολύ περισσότερο σοφία. Εύκολα µετατρέπεται σε άγνοια ή αποβλάκωση. 
Το ότι η υπερπληροφόρηση οδηγεί στην αποπληροφόρηση αποτελεί πλέον 
κοινή διαπίστωση. Απαιτείται παιδεία, διάθεση και χρόνος για να µπορέ-
σουµε να αναλύσουµε και να κρίνουµε τις πληροφορίες και όχι να τις κατα-
πινούµε αµάσητες. 
 
 Στην εποχή µας, ενώ η πληροφόρηση είναι θεωρητικά πιο πλούσια, 
στην ουσία οµοιογενοποιείται, φτωχαίνει και συγκεντροποιείται. Υπάρχει 
ένας καθηµερινός βοµβαρδισµός από πληροφορίες, οι οποίες είναι συχνά 
ασύνδετες, ανεξακρίβωτες και κατευθυνόµενες. 
 
 Όσο η πληροφόρηση γίνεται πιο φθηνή, δηλαδή πιο ανεξέλεγκτη, τό-
σο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για µια νέα ατοµική και συλλογική στάση 
απέναντι στο πώς διαχειριζόµαστε όσα «πληροφορούµαστε». 
 
 Ζούµε σ’ έναν κόσµο πληροφοριών. Μόνο το 2002 παρήχθησαν δεδο-
µένα που θα απαιτούσαν 500.000 βιβλιοθήκες του Κογκρέσου των ΗΠΑ για 
να αποθηκευθούν σε έντυπη µορφή. Κάθε άνθρωπος παράγει και συλλέγει 
απίστευτο αριθµό πληροφοριών καθηµερινά, τον µεγαλύτερο από ποτέ. Υ-
πολογίζεται σε 800 ΜΒ ανά άτοµο ετησίως. Οι επιστήµονες προειδοποιούν 
για «έκρηξη πληροφοριών». 
 
 Οι ΗΠΑ παράγουν το 40% των νέων πληροφοριών παγκοσµίως. 
 

(Πηγές : «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 17 Ιουλ 2003, 
 «ΤΟ ΒΗΜΑ», 6 Ιαν 2004) 
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Οι Κίνδυνοι από τους Ιούς των Υπολογιστών 
  

Το σηµερινό Internet βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, µια αρχή 
που κληρονόµησε από τα βρεφικά του χρόνια. Αυτή, βέβαια, είναι και η α-
χίλλειος πτέρνα του. Το Internet είχε σχεδιασθεί για να χρησιµοποιηθεί αρ-
χικά από µια ολιγοµελή οµάδα ερευνητών που ήταν λίγο πολύ γνωστοί µετα-
ξύ τους και µε απόλυτη εµπιστοσύνη. 
 
 Όταν βέβαια το Internet ενηλικιώθηκε, χωρίς να έχουν αλλάξει πολλά 
πράγµατα στη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας του, και τη θέση των λίγων ε-
ρευνητών πήραν εκατοντάδες εκατοµµύρια ανώνυµοι χρήστες, η τυφλή εµπι-
στοσύνη κατέρρευσε. 
 
 

Το Μέλλον του Internet 
 
 Τριάντα χρόνια µετά τη γέννησή του, το Internet αλλάζει. Κορεσµένο 
από την πληθώρα των χρηστών και τις περιορισµένες δυνατότητες της ξεπε-
ρασµένης πλέον τεχνολογίας, αλλά και ευάλωτο στους ιούς, το Internet χρει-
άζεται ένα νέο ξεκίνηµα, µια αναγέννηση. 
 
 Για την αναγέννηση αυτή του Internet, απασχολούνται εδώ και µερικά 
χρόνια 100 επιστήµονες της πληροφορικής στα καλύτερα Πανεπιστήµια και 
µε την υποστήριξη µεγάλων εταιρειών του χώρου. Το όλο εγχείρηµα αποκα-
λείται Planet Lab. 
 
 Αν πετύχει το εγχείρηµα αυτό, δηλ. το νέο Internet –το αποκαλούµενο 
Internet 2–, θα γίνουν πολλά πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα θα καταργηθεί η έν-
νοια του προσωπικού υπολογιστή και τα δεδοµένα µας θα βρίσκονται απο-
θηκευµένα και ασφαλή σε κεντρικούς servers. Σ’ όποιο σηµείο του πλανήτη 
κι αν βρίσκεται, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα δικά του αρχεία και θα 
βλέπει στην οθόνη τη δική του επιφάνεια εργασίας. 
 
 Η δεύτερη µεγάλη καινοτοµία θα είναι η κατακόρυφη αύξηση της τα-
χύτητας µε την οποία θα διακινούνται τα δεδοµένα. Θα µπορούµε να κατε-
βάζουµε (download) αρχεία βίντεο και ήχου σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τρί-
τη µεγάλη καινοτοµία θα είναι η εξολόθρευση των ιών από τους κεντρικούς 
υπολογιστές του Διαδικτύου πριν αυτοί φθάσουν στον στόχο τους. Το πρό-
γραµµα εξολόθρευσης των ιών αποκαλείται Netbait. 
 

(Πηγή : «ΤΑ ΝΕΑ», 7 Οκτ 2003) 
 
 
 
 
 
 
 



Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις και το Μέλλον του Internet – Φλώρινα, Μάιος 2004 

10 

Το e-banking 
 
 Το e-banking, δηλ. οι τραπεζικές συναλλαγές µέσω του Internet, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και παγκόσµια, ακολουθεί συγκεκριµένα πρότυπα ασφα-
λείας. Θεωρητικά, η ασφάλεια των συναλλαγών µέσω του Internet είναι πολύ 
µεγαλύτερη από αυτή που προσφέρουν τα παραδοσιακά µέσα, όπως η επί-
σκεψη στο κατάστηµα, το τηλέφωνο, η ΑΤΜ κ.ά. Η όλη επικοινωνία είναι 
κρυπτογραφηµένη και είναι αδύνατη η αποκρυπτογράφηση. 
 
 Με το e-banking ο πελάτης έχει µια άµεση και πλήρη εικόνα όλων των 
τραπεζικών προϊόντων του. Μπορεί να βλέπει τα υπόλοιπα και τις κινήσεις 
των τραπεζικών λογαριασµών και να έχει πλήρη διαχείριση των επιταγών 
του. Αντίστοιχη πληροφόρηση υπάρχει και για τις πιστωτικές κάρτες (όρια, 
υπόλοιπα, συναλλαγές). 
 
 Το σηµαντικότερο είναι η αυτοµατοποιηµένη δυνατότητα πληρωµών 
που παρέχεται στους χρήστες του e-banking. Για παράδειγµα, µπορεί να 
πληρώσει την προκαταβολή για τις διακοπές του χωρίς να επισκεφθεί την 
Τράπεζα, να ορίσει να γίνεται η πληρωµή του ενοικίου την πρώτη ηµέρα κά-
θε µήνα, η µεταφορά ενός σταθερού ποσού την τελευταία εβοδµάδα κάθε 
µήνα στον λογαριασµό του παιδιού του που σπουδάζει, ακόµη µπορεί να 
πληρώσει τον ΦΠΑ, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, τις εταιρείες κινη-
τής τηλεφωνίας κ.ά. Όλα τα παραπάνω µπορούν να γίνουν 24 ώρες την ηµέ-
ρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και χωρίς καµία µετακίνηση και χάσιµο χρόνου. 
 
 Ακόµη, µπορεί ο χρήστης να ορίσει να υπάρχει τηλε-ειδοποίηση 
(alert), έτσι ώστε να ενηµερώνεται άµεσα µε SMS ή/και µε e-mail κάθε φορά 
που γίνεται µια κίνηση στον λογαριασµό του (χρέωση ή πίστωση). 
 

(Πηγή : «ΤΟ ΒΗΜΑ», 17 Αυγ 2003) 
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Το Ασύρµατο Internet (Wi-Fi – Wireless Fidelity) 
 
Wireless hotspots = Σηµεία Ασύρµατης Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
WiFi = Wireless Fidelity = Ασύρµατη Πιστότητα 
Access point = Κόµβος 
Το µέλλον των υπολογιστών είναι φορητό και ασύρµατο 
 
 Η ευρυζωνική πρόσβαση, δηλ. το ασύρµατο Internet (WiFi) – ένα πο-
λύ γρήγορο και ασφαλές Internet, αποτελεί τον θεµέλιο λίθο της ανάπτυξης 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 
 
 Τα hotspots δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν 
στους εξωτερικούς επισκέπτες τους, στους πελάτες αλλά και στους εργαζό-
µενους, φθηνή, ασφαλή και ταχύτατη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αποφεύγο-
ντας έτσι την εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης. 
 
 Η ανάπτυξη hotspots σε χώρους όπου συγκεντρώνεται σηµαντικός α-
ριθµός χρηστών/επισκεπτών είναι µια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες 
διεθνείς πρακτικές. Υπάρχει µικρό κόστος υλοποίησης και περιορισµένη τε-
χνική πολυπλοκότητα και έτσι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προ-
σφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους. 
 
 Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να είναι ξενοδοχεία, εστιατόρια, εµπο-
ρικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα κ.ά., αλλά και χώροι µετακίνησης επιβατών, 
όπως αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί κλπ. Επίσης, hotspots µπορούν 
να αναπτυχθούν σε πανεπιστήµια και διάφορες σχολές αλλά και σε µουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους. 
 
 Οι χρήστες των hotspots αποκτούν έτσι πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες, 
αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους κατά τις µετακινήσεις τους, έχουν πρό-
σβαση στο Internet από χώρους που πριν ήταν αδύνατο, αποκτούν δυνατότη-
τα επικοινωνίας µε την εργασία τους από αποµακρυσµένα σηµεία κοκ. 
 
 

Τέλος στα καλώδια. Οι ηλεκτρονικές συσκευές του άµεσου µέλλοντος 
θα µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδοµένα 
χωρίς να είναι συνδεδεµένες. 
 
 Το γνωστό πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας Bluetooth, που οφεί-
λει την ονοµασία του στον Δανό βασιλιά Harald Bluetooth του 10ου αιώνα, 
αναπτύχθηκε από την εταιρεία Ericsson σε συνεργασία µ’ άλλες µεγάλες ε-
ταιρείες του χώρου. 
 
 Εδώ και αρκετό καιρό οι µεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο των τηλε-
πικοινωνιών έχουν αποδοθεί σ’ έναν αγώνα δρόµου για να κατακτήσουν µια 
αγορά που υπόσχεται λαµπρό µέλλον. Ενώ ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας 
υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, είτε η ταχύτητα που προσέφεραν ήταν µι-
κρή είτε δεν υπήρχε συµβατότητα µεταξύ τους. 
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 Τα πρότυπα που κυριάρχησαν ήταν το Bluetooth, που προσφέρει µε-
γαλύτερη ευκολία και το IEEE802.11b (γνωστό σαν WiFi), το οποίο προσφέ-
ει µεγαλύτερες ταχύτητες, και τα οποία τυποποιήθηκαν τα τελευταία δύο 
χρόνια. Υπάρχει κι άλλα βέβαια που δεν έχουν ακόµη τυποποιηθεί, όπως το 
IEEE802.11a και το HiperLAN2. 
 
 Τα ασύρµατα δίκτυα επιτρέπουν στις ηλεκτρονικές συσκευές να επι-
κοινωνούν µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδοµένα χωρίς να υπάρχουν 
καλώδια. Σ’ όλα τα νέα πρότυπα ασύρµατων δικτύων δεν απαιτείται οπτική 
επαφή για να υπάρχει επικοινωνία. 
 
 Σ’ ένα ασύρµατο δίκτυο υπάρχει η ασύρµατη κάρτα δικτύου (wireless 
LAN adapter), η οποία έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει είτε µ’ άλλες 
συσκευές που διαθέτουν επίσης ασύρµατη κάρτα δικτύου είτε µ’ έναν πο-
µποδέκτη – κόµβο (Access Point), ο οποίος παίζει τον ρόλο του ενδιάµεσου 
(γέφυρα) µε το ενσύρµατο δίκτυο. 
 
 Η ασύρµατη κάρτα δικτύου είναι παρόµοια µε µια κλασική κάρτα δι-
κτύου PCI και διαθέτει και µια µικρή κεραία, ενώ ο ποµποδέκτης – κόµβος 
έχει διαστάσεις όσο ένα βιβλίο, έχει τη δική του κεραία και τα κατάλληλα 
βύσµατα για τη σύνδεση µε το σταθερό δίκτυο. 
 
 Για περισσότερη ασφάλεια αλλά και για να αποφευχθούν τα τυχόν 
παράσιτα (παρεµβολές), χρησιµοποιείται από πολλά πρότυπα η τεχνική της 
εναλλαγής ή αναπήδησης συχνότητας (frequency hopping), όπου ο κάθε πο-
µποδέκτης αλλάζει συχνότητα, σύµφωνα µε κάποιον προκαθορισµένο αλγό-
ριθµο, µετά την αποστολή ή λήψη ενός πακέτου δεδοµένων. 
 

Το πρότυπο Bluetooth, που δηµιουργήθηκε από την εταιρεία Ericsson 
και υποστηρίζεται από πολλές εταιρείες σήµερα, αποτελεί το στάνταρτ πρό-
τυπο για µικρών επιδόσεων ασύρµατη δικτύωση ηλεκτρονικών συσκευών, µε 
χαµηλή κατανάλωση (0,01 Watts) και χαµηλό κόστος. 
 
 Τα δίκτυα αυτά αποκαλούνται PANs (Personal Area Networks, δηλ. 
Δίκτυα Προσωπικού Χώρου), προφανώς γιατί καλύπτουν εµβέλεια ελάχι-
στων µέτρων. Έχουν ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων έως και 1 Mbps, χρη-
σιµοποιούν τη συχνότητα των 2,4 GHz και χρησιµοποιούν την τεχνική της ε-
ναλλαγής ή αναπήδησης συχνότητας. 
 
 Το πρότυπο Bluetooth υποστηρίζει την άµεση επικοινωνία ανάµεσα 
σε δύο συσκευές (point to point) αλλά και την επικοινωνία πολλών συσκευών 
µ’ ένα κεντρικό access point (point to multipoint). Η χωρητικότητά του είναι 
8 συσκευές ανά δίκτυο. Με τη µέθοδο εναλλαγής συχνότητας, όπου έχουµε 
1.600 εναλλαγές ανά δευτερόλεπτο σε 79 κανάλια, µπορούν περισσότερα 
από ένα δίκτυα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. 
 
 Η ελάχιστη απόσταση ποµπού – δέκτη είναι 10 εκατοστά και η µέγιστη 
10 µέτρα. Είναι ασφαλές πρότυπο, γιατί απλούστατα έχει πολύ µικρή εµβέ-
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λεια. Κυκλοφορούν ήδη στην αγορά κινητά τηλέφωνα και κάρτες δικτύου 
υπολογιστών που υποστηρίζουν το πρότυπο Bluetooth. 
 
 Άλλα πρότυπα ασύρµατης δικτύωσης είναι το HomeRF και το Hiper-
LAN, τα οποία όµως δεν έχουν τύχει ακόµη ευρείας αποδοχής, είτε λόγω χα-
µηλών δυνατοτήτων είτε λόγω κόστους είτε λόγω έλλειψης υποστήριξης από 
εταιρείες του χώρου. 
 
 Η τεχνολογία WiFi (Wireless Fidelity, δηλ. Ασύρµατη Πιστότητα), εί-
ναι το πρωτόκολλο IEEE 802.11b, το οποίο στοχεύει να καταργήσει τα κα-
λώδια ανάµεσα στους υπολογιστές. Το IEEE 802.11 δηµιουργήθηκε τον Ιού-
νιο του 1997, έχει ταχύτητα 2 Mbps και είναι το πρότυπο που ακολουθούσαν 
µέχρι τώρα τα ασύρµατα δίκτυα Ethernet. 
 
 Η έκδοση IEEE 802.11b, που είναι γνωστή και ως IEEE 802.11 High 
Rate ή WiFi, δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1998 και έχει ταχύτητα 11 Mbps, 
ενώ η επερχόµενη έκδοση IEEE 802.11a θα έχει ταχύτητες έως και 54 Mbps. 
 
 Το πρότυπο IEEE 802.11b έχει καθιερωθεί σαν το στάνταρτ στα α-
σύρµατα δίκτυα Ethernet και υποστηρίζει επικοινωνία point to point, που 
λέγεται και ad hoc, αλλά και επικοινωνία point to multipoint. 
 
 Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός access point προκύπτει όταν χρειαζό-
µαστε επικοινωνία µε ενσύρµατα δίκτυα, για παράδειγµα πρόσβαση στο 
Internet, για επικοινωνία µε κάποιο περιφερειακό, όπως εκτυπωτή ή 
scanner, ή και στην περίπτωση του roaming (περιαγωγής), όπου ο χρήστης 
ενός φορητού υπολογιστή είναι αναγκασµένος να κινείται σ’ ένα κτίριο. 
 
 Το WiFi λειτουργεί στη συχνότητα των 2,4 GHz, έχει εµβέλεια 100 µέ-
τρα και χρησιµοποιεί την τεχνική εναλλαγής συχνότητας. Επειδή χρησιµο-
ποιεί την ίδια συχνότητα µε το πρότυπο Bluetooth είναι ενδεχόµενο να υ-
πάρξει πρόβληµα παρεµβολών ανάµεσα στα δύο αυτά πρότυπα. 
 
 
 Η τεχνολογία WiFi αποτελεί το διεθνές στάνταρτ στην ασύρµατη δι-
κτύωση των υπολογιστών και προσφέρει ασύρµατη πρόσβαση στο Internet σε 
εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. 
 
 Για να έχουµε ασύρµατη πρόσβαστη στο Διαδίκτυο, απαιτούνται δύο 
πράγµατα : η ασύρµατη κάρτα και ο ασύρµατος σταθµός βάσης. Η κάρτα, µε 
κόστος περίπου 50 €, δίνει στον φορητό υπολογιστή ασύρµατες δυνατότητες. 
Ήδη πολλά µοντέλα σύγχρονων υπολογιστών διαθέτουν ενσωµατωµένη µια 
τέτοια κάρτα, ενώ στα άλλα µπορεί να προστεθεί στη θύρα USB µέσω ενός 
προσαρµογέα. 
 
 Οι σταθµοί βάσης, που αποτελούν τα σηµεία εισόδου στα ασύρµατα 
δίκτυα και διαδυνδέουν το ασύρµατο δίκτυο µε το δίκτυο της σταθερής τηλε-
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φωνίας, κοστίζουν από 100 έως και 350 € και τοποθετούνται συνήθως από τις 
εταιρείες του χώρου. 
 
 Τέτοια σηµεία εισόδου σε ασύρµατα δίκτυα συναντάει κανείς όλο και 
περισσότερο στις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και στα µέρη εκείνα όπου συ-
χνάζει ή µετακινείται πολύ κόσµος, όπως στα καφέ, εστιατόρια, αεροδρόµια, 
ξενοδοχεία, µεγάλα εµπορικά κέντρα, πλατείες, πάρκα, σιδηροδροµικούς 
σταθµούς, στάσεις αστικών λεωφορείων και αλλού. 
 
 Η ασύρµατη δικτύωση έκανε ήδη την εµφάνισή της και στα αεροπλά-
να, από µεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Στο Παρίσι µάλιστα βρίσκεται σε 
εξέλιξη ένα σχέδιο εγκατάστασης κεραιών και ποµπών έξω από τους σταθ-
µούς του Μετρό, µε απώτερο στόχο φυσικά να έχουν ασύρµατη πρόσβαση 
στο Internet όσοι χρησιµοποιούν αυτό το µέσο µεταφοράς. 
 

Τα περισσότερα απ’ αυτά τα µέρη χρεώνουν τον χρήστη κάθε φορά 
που µπαίνει στο Internet, σε µερικές περιπτώσεις πληρώνει κάποιο µηνιαίο 
πάγιο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτή η παροχή υπηρεσιών είναι 
δωρεάν. 
 
 
 Το WiFi προσφέρει πρόσβαση στο Internet σε 15πλάσια ταχύτητα και 
στο 10% της τιµής. Με την καθιέρωση του WiFi, οι υπολογιστές και οι χρή-
στες τους απελευθερώνονται από τα σύρµατα. Όλοι µπορούν να έχουν πρό-
σβαση παντού, γρήγορα και µε ελάχιστο κόστος. 
 
 Φανταστείτε να µπορούµε να κυκλοφορούµε µε τον φορητό µας υπο-
λογιστή µέσα στο σπίτι µας ή και οπουδήποτε µέσα στην πόλη µας και να έ-
χουµε µια σταθερή, αξιόπιστη, ταχύτατη, πληρέστατη ασύρµατη σύνδεση στο 
Internet και σίγουρα καλύτερη και από την καλύτερη ενσύρµατη σύνδεση, 
την ADSL. 
 
 Με τις ασύρµατες εφαρµογές, οι εταιρείες φιλοδοξούν να πετύχουν 
δύο στόχους : έναν εσωτερικού χώρου και έναν εξωτερικού. Για τον εσωτε-
ρικό χώρο του σπιτιού ή της δουλειάς, ο πρωταρχικός στόχος είναι η δικτύω-
ση και ο συντονισµός όλων των ηλεκτρονικών συσκευών, έτσι ώστε να προ-
κύψει µια πολύ-επικοινωνιακή και πολύ-ψυχαγωγική διάταξη. 
 

Για να αποφύγουν όµως το χάος των καλωδίων, που θα προκύψει α-
ναπόφευκτα, οι εταιρείες υιοθέτησαν τις ασύρµατες εφαρµογές σαν τη µόνη 
λύση και δηµιούργησαν έτσι διάφορα πρωτόκολλα, όπως το bluetooth, των 
οποίων όµως η διάδοση παραµένει περιορισµένη. 
 
 Ο δεύτερος βασικός στόχος έχει να κάνει µε τον εξοπλισµό µε ασύρ-
µατη διασύνδεση όλων όσων εργάζονται κινούµενοι ή µακριά από τον χώρο 
εργασίας τους και η χρήση του υπολογιστή και του Internet τούς είναι υπε-
ραπαραίτητη. 
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 Όµως, εκτός από τους εργαζόµενους υπάρχει πάρα πολύς κόσµος που 
θα ήθελε µια σύνδεση µε το Διαδίκτυο από οποιοδήποτε σηµείο. Για παρά-
δειγµα, θα ήθελε να είναι ενήµερος για το πρόγραµµα των κινηµατογράφων 
και των θεάτρων ή για τις αναχωρήσεις των αεροπλάνων και των πλοίων και 
να είναι σε θέση να κλείσει εισιτήριο ή µπορεί να θέλει να οργανώσει τις 
διακοπές του ενώ πίνει καφέ στον πεζόδροµο ή κινείται µε το µετρό ή µε το 
τρένο. 
 
 Η λύση που προτάθηκε µε το πρωτόκολλο WAP της κινητής τηλεφω-
νίας, κατέληξε σε αποτυχία, καθώς το σύστηµα ήταν πολύ αδύνατο για να ι-
κανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις. 
 
 Το WiFi αρχικά χρησιµοποιήθηκε για να στηθούν ασύρµατα τοπικά 
δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα µπορούν να καλύψουν από τον χώρο ενός σπιτιού ή 
µιας πολυκατοικίας έως και µια παρέα που θέλει να έχει µια δική της, αυτό-
νοµη επικοινωνία. 
 
 Χρησιµοποιούνται οι συχνότητες 2.400 – 2.483,5 MHz, οι οποίες είναι 
εκτός εµπορικής χρήσης. Το πρώτο και πιο γνωστό πρότυπο που εισήχθη ή-
ταν το 802.11b, ενώ σύντοµα αναµένεται το 802.11g, µε 5πλάσια ταχύτητα. 
 
 Ο σταθµός βάσης (access point) είναι σαν ένα κουτάκι µε µέγεθος όσο 
ένα βιβλίο, που κοστίζει γύρω στα 50 € και η εµβέλεια του όλου εγχειρήµα-
τος είναι γύρω στα 100 µέτρα. Η κάρτα λήψης, που αντικαθιστά το modem, 
χρησιµοποιεί µια κεραία και είναι φυσικά ενσωµατωµένη σ’ όλα τα σύγχρο-
να laptops. Τα καλώδια θα τα χρειαζόµαστε πια µόνο για την παροχή ρεύµα-
τος. 
 
 Το WiFi µπόρεσε και ξεπέρασε το σοβαρότερο πρόβληµα της ασύρ-
µατης επικοινωνίας, αυτό των παρεµβολών, µε τη χρήση της τεχνολογίας 
διασποράς φάσµατος. Χρησιµοποιεί δηλαδή έως και 14 διαφορετικές συχνό-
τητες, οι οποίες αλλάζουν αυτόµατα και σύµφωνα µε κάποιον αλγόριθµο για 
να υπάρχει έτσι πάντα η επικοινωνία ποµπού – δέκτη και χωρίς φυσικά να 
ενδιαφέρει αυτό τον απλό χρήστη. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή σαν αναπή-
δηση συχνότητας (frequency hopping) και βρίσκει ευρεία εφαρµογή στις α-
σύρµατες στρατιωτικές επικοινωνίες. 
 
 Το WiFi προσφέρει ταχύτητα έως και 11 Mbit/sec, που είναι 10πλάσια 
από την ταχύτητα της ADSL και 85πλάσια της ISDN. 
 
 

(Πηγές : Flash.gr, 11 Μαρ 2004, 
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 8 Ιουν 2003, 
«ΤΑ ΝΕΑ», 24 Μαι 2003, 
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4 Μαι 2003) 
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Τα Ανεπιθύµητα Ηλεκτρονικά Μηνύµατα (spam e-mail) 
 

Σε κανονική µάστιγα για τους χρήστες του Internet, και µάλιστα σαν η 
υπ’ αριθµόν ένα, ή σε Λερναία Ύδρα κατ’ άλλους, τείνει να εξελιχθεί το 
φαινόµενο της ανεξέλεγκτης αποστολής των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων, των λεγόµενων spam e-mails ή και πιο απλά «σκουπίδια» ή και 
ηλεκτρονική ενόχληση, τα οποία έχουν κυρίως πορνογραφικό, εµπορικό ή 
διαφηµιστικό περιεχόµενο. Το πλήθος τους έχει ξεπεράσει αυτό των χρήσι-
µων και νόµιµων µηνυµάτων. 
 
 Υπολογίζεται ότι το 40% των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που λαµβά-
νουν οι χρήστες του Internet θεωρούνται spam e-mails. Τα µηνύµατα αυτά 
µπορεί να διαφηµίζουν φάρµακα για ο,τιδήποτε µπορεί να φαντασθεί κανείς 
ή να εγγυώνται την απόκτηση πλαστών πτυχίων πανεπιστηµίου ή δωρεάν εκ-
δροµών στα πιο απίθανα µέρη του κόσµου. Η σχετική νοµοθεσία, που έχει 
αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ενδιαφέρεται κυρίως για τα 
παραπλανητικά µηνύµατα, που εκτιµάται ότι αποτελούν τα 2/3 όλων των ανε-
πιθύµητων µηνυµάτων. 
 
 Οι συνέπειες από την αχαλίνωτη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου από τους κάθε λογής διαφηµιστές είναι καταστροφικές τόσο για τον απλό 
χρήστη όσο και για τις µεγάλες εταιρείες Οι εργαζόµενοι θα είναι αναγκα-
σµένοι να ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν αλλά και 
να διαγράψουν τα άχρηστα αυτά µηνύµατα. Επίσης, όλο και περισσότεροι 
πόροι από την επεξεργαστική ισχύ των διακοµιστών (servers) θα δεσµεύο-
νται για να απασχοληθούν µε µια ανεπιθύµητη διαδικασία. 
 
 Είναι τόσο πολλά σε αριθµό αυτά τα µηνύµατα που µπορούν ακόµη 
και να µπλοκάρουν το παγκόσµιο σύστηµα αποστολής και λήψης ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου και να οδηγήσουν το Internet σε κατάρρευση. Ο λόγος εί-
ναι ότι φορτώνουν το δίκτυο και τα κεντρικά συστήµατα δεν µπορούν να τα 
βγάλουν πέρα µε την υπερβολική κίνηση που δηµιουργείται. 
 
 Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών στους οποίους στέλνονται 
τέτοια µηνύµατα εντοπίζονται µε ειδικά προγράµµατα από τις υπάρχουσες 
ιστοσελίδες του Internet. Ένας άλλος ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος συ-
γκέντρωσης διευθύνσεων e-mails ανύποπτων χρηστών, που στη συνέχεια θα 
βοµβαρδιστούν µε διαφηµίσεις, είναι οι φάρσες, όπως για ένα καηµένο κορι-
τσάκι που κινδυνεύει από καρκίνο ή για έναν πολύ καταστροφικό ιό και πώς 
να τον αποφύγετε. 
 

Η φράση «στείλτε αυτό το µήνυµα σ’ όσους περισσότερους χρήστες 
µπορείτε» είναι συνήθως η παγίδα που χρησιµοποιούν οι επιτήδειοι, καθώς 
τα e-mails µε τις εκατοντάδες διευθύνσεις στις οποίες προωθούνται θα επι-
στρέψουν κάποια στιγµή στον αρχικό συντάκτη τους για να κάνει αυτός τη 
δουλειά του. 
 

Οι προσπάθειες που έχουν κάνει µέχρι στιγµής οι εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών Internet (ISPs – Internet Service Providers) και υπηρεσιών ηλε-
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κτρονικού ταχυδροµείου για την αυτόµατη απόρριψη τέτοιων µηνυµάτων 
πριν αυτά φθάσουν στον υπολογιστή του χρήστη µε τη χρήση ειδικών προ-
γραµµάτων-φίλτρων δεν έχουν επιφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα. 
 
 Οι εταιρείες που στέλνουν µαζικά διαφηµιστικά e-mails αποκαλούνται 
spammers και οι 180 απ’ αυτές διακινούν το 90% των spam e-mails. Έχουν τη 
δυνατότητα να στείλουν 50 εκατοµµύρια e-mails µε µια κίνηση, ενώ οι εται-
ρείες που διαφηµίζονται µέσω από τα µηνύµατα αυτά πληρώνουν βάσει συµ-
φωνίας 25 € για κάθε παραγγελία που δέχονται. Αν και µόλις ένας στο εκα-
τοµµύριο από τους παραλήπτες «τσιµπούν» στο δόλωµα και κάνουν παραγ-
γελίες, αυτός ο τρόπος διαφήµισης θεωρείται αρκετά αποδοτικός. 
 
 Οι χαρακτηριστικές λέξεις που εµφανίζονται συνήθως στο κείµενο 
των µηνυµάτων αυτών είναι : one time offer, you are very lucky, a very special 
offer for you κ.ά. 
 
 

Μερικές Χρήσιµες Συµβουλές ή Οδηγός Επιβίωσης 
 

• Να µην απαντάτε ποτέ σ’ ένα spam e-mail κα να µην κάνετε πουθενά 
κλικ, γιατί απλούστατα η απάντησή σας ή και η άρνησή σας θα επιβε-
βαιώσει την εγκυρότητα του δικού σας e-mail και έτσι το e-mail σας θα 
γίνει µια πολύτιµη πληροφορία για πολλούς spammers. 

• Να έχετε µια πρόχειρη και µη συχνά χρησιµοποιούµενη ηλεκτρονική 
διεύθυνση, εκτός φυσικά από την κανονική, και να την δίνετε σε πρώ-
τη ζήτηση έτσι ώστε να πηγαίνουν εκεί όλα τα ανεπιθύµητα e-mails. 

• Προσπαθήστε να γράψετε το e-mail σας µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
περιέχει το σύµβολο @ και να είναι έτσι δύσκολη η αναγνώρισή του 
από τα προγράµµατα των spammers. Για παράδειγµα, γράψτε 
nikos100 at hotmail com αντί για το κανονικό και εύκολα εντοπίσιµο 
nikos100@hotmail.com 

• Αναζητήστε και εγκαταστήστε ειδικά προγράµµατα και φίλτρα που 
µπλοκάρουν τα spam e-mails. 

• Να µην κάνετε ποτέ προώθηση (forward) των spam e-mails σε φίλους, 
γιατί κι αυτοί θα προστεθούν στη λίστα αποδοχής. 

• Να µην παρασύρεστε ποτέ από δελεαστικούς τίτλους, όπως a very spe-
cial message for you, earn money easily, urgent and confidential κ.ά. 

 
 

Από πού προέρχεται ο όρος spam 
 
 Η επίσηµη απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου spam είναι Μη 
Ζητηθείσα Εµπορική Επικοινωνία. Ο όρος αυτός πρωτοχρησιµοποιήθηκε σ’ 
ένα τραγούδι των Monty Python τη δεκαετία του 1970. Αργότερα, τη δεκαε-
τία του 1980, στα πρώτα chat rooms του Internet, η λέξη spam χρησιµοποιή-
θηκε στην αργκό των χρηστών για εκείνες τις πληροφορίες που ήταν άσχετες 
µε τη συζήτηση και συνεπώς άχρηστες. Το πρώτο µήνυµα spam εµφανίσθηκε 
το 1985 στο newsgroup net.general και διαφήµιζε µια τραπεζαρία. 
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Τι Είναι το Spam 
 
 Με τον όρο spam εννοούµε την απρόκλητη, εµπορική και µαζική απο-
στολή µεγάλου αριθµού µηνυµάτων, τα οποία απευθύνονται σ’ ένα σύνολο 
χρηστών του Internet, χωρίς αυτοί να έχουν ζητήσει κάτι τέτοιο και χωρίς να 
έχουν προκαλέσει την επικοινωνία µε τον αποστολέα των µηνυµάτων. Τα µη-
νύµατα των spam e-mails είναι συνήθως ενηµερωτικού ή διαφηµιστικού πε-
ριεχοµένου για προϊόντα ή και υπηρεσίες αµφίβολης ποιότητας και πιο σπά-
ναι σεξουαλικού περιεχοµένου. Έτσι, µε µια σύντοµη απόδοση, ο όρος spam 
µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν απρόκλητη ή ανεπιθύµητη αλληλογραφία. 
 
 

Γιατί Είµαστε Εναντίον του Spam 
 

• Πρόκειται για φαινόµενο πολύ ενοχλητικό, καθώς ένας τακτικός χρή-
στης του Internet µπορεί να λάβει εκατοντάδες τέτοια µηνύµατα σε 
καθηµερινή βάση. 

• Κάνει κατάχρηση των πόρων του Internet, δηλ. επιβαρύνει πάρα πολ-
λοί τους e-mail servers, χωρίς να προσφέρει κάτι ουσιαστικό. 

• Θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Internet, καθώς πολλά τέτοια µη-
νύµατα περιέχουν επικίνδυνους ιούς ή µπορεί και τα ίδια τα ανεπιθύ-
µητα µηνύµατα να είναι αποτέλεσµα δράσης ιών. 

 
 

Τι Μπορούµε να Κάνουµε 
 

• Να µην δηµοσιεύουµε το e-mail µας. 
• Να µην δίνουµε το e-mail µας. 
• Να µην απαντάµε ποτέ στα spam e-mails, γιατί έτσι διαπιστώνουν την 

εγκυρότητα της ηλεκτρονικής µας διεύθυνσης. 
• Χρήση ειδικών προγραµµάτων-φίλτρων. 

 
 

Οι Τροµοκράτες του Διαδικτύου 
 
 Τα «ανεπίκλητα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου», όπως αλλιώς 
αποκαλούνται τα spam e-mails, δεν κατακλύζουν µόνο τα εισερχόµενα της 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών του Internet, αλλά δηµιουργούν 
ανεπιθύµητες καταστάσεις στα συστήµατα κρατικών υπηρεσιών και τραπε-
ζών. 
 
 Οι λεγόµενοι «τροµοκράτες του Διαδικτύου» χρησιµοποιούν την τε-
χνική των spam e-mails για να βοµβαρδίζουν τα συστήµατα των τραπεζών 
ώστε να απενεργοποιήσουν τα συστήµατα ασφαλείας τους και να µπορέσουν 
έτσι να σπάσουν τους κωδικούς των λογαριασµών. Η αποκαλούµενη «τροµο-
κρατία του κυβερνοχώρου» αποτελεί σήµερα µια υπαρκτή απειλή για τον α-
νεπτυγµένο κόσµο. 
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 Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε µε παραποµπή στο 
Ευρωπαϊκό Διακαστήριο 8 χώρες αν δεν λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία παραβιάζεται ασύστολα από την 
αποστολή παρόµοιων µηνυµάτων. 
 
 Για την αντιµετώπιση αυτού του κοινού εχθρού, είναι απαραίτητο ένα 
σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και δικαστές που να γνωρίζουν το αντι-
κείµενο. 
 

(Πηγές : «ΤΑ ΝΕΑ», 11 Ιουν 2003, 19 Νοε 2003, 29 Ιαν 2004, 
 «ΤΟ ΒΗΜΑ», 11 Απρ 2004, 

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 13 Ιουλ 2003, 
«Ηλεκτρονικό Περιοδικό sch.gr – Τεύχος 3», Απρ 2004) 
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Η Προστασία των Παιδιών στο Internet 
 
 Η ελληνική γραµµή SafeLine εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή «οικογένεια» 
ανοικτών γραµµών για την εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας στο 
Internet. Η ευρωπαϊκή αυτή «οικογένεια» είναι η Ένωση Inhope (European 
Hotlines Coordinators), η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ασχολείται µε την προστασία των ανηλίκων από το πορνογραφικό ή άλλο 
παράνοµο και επικίνδυνο υλικό που διακινείται µέσω του Διαδικτύου. 
 
 
 Γονείς κάθησαν και πάλι στα θρανία, στα ίδια που κάθονται τα παιδιά 
τους, για να µάθουν πώς µπορούν να τα βοηθήσουν στις σχολικές τους εργα-
σίες και στη χρήση του υπολογιστή και του Internet για την άντληση χρήσι-
µων πληροφοριών αλλά και πώς να τα προστατεύσουν από τις επικίνδυνες 
ιστοσελίδες. 
 
 Το πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων αποκαλείται «Παιδαγωγική Α-
ξιοποίηση Διαδικτύου» και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων στον Δήµο Παλλήνης. Τα µαθήµατα έγιναν στο εργαστήριο 
πληροφορικής του 3ου Δηµοτικού Σχολείου Παλλήνης και τα παρακολούθη-
σαν 30 γονείς, κυρίως µητέρες. 
 
 

Οµάδα Ελλήνων ερευνητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων 
και Λογισµικού του «Δηµόκριτου» δηµιούργησε ένα ηλεκτρονικό «φίλτρο» 
προστασίας των παιδιών από τις πορνογραφικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, 
δηλαδή ένα ειδικό λογισµικό το οποίο συνδυάζει τεχνολογία επεξεργασίας 
γλώσσας και επεξεργασίας εικόνας. Το πρόγραµµα µάλιστα κάνει διαφορε-
τικό φιλτράρισµα ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα των µαθητών. 
 

Το φίλτρο, που αποκαλείται FilterX, έχει ήδη χρησιµοποιηθεί πιλοτι-
κά σε ευρωπαϊκα σχολεία (και στην Ελλάδα) και έχει τη δυνατότητα να βρει 
µε ακρίβεια σχεδόν 100% αν µια ιστοσελίδα έχει ή όχι πορνογραφικό περιε-
χόµενο και αυτό χωρίς να απορρίπτει άλλες ιστοσελίδες που µπορεί να πε-
ριέχουν λέξεις σχετικές µε το sex αλλά δεν θεωρούνται σε καµία περίπτωση 
πορνογραφικές. 
 
 
 Υπολογίζεται ότι µόνο στην Ευρώπη είναι περισσότεροι από 10.000 
αυτοί που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ηλεκτρονική διακίνηση υλικού 
παιδικής πορνογραφίας. Πρόσφατα µάλιστα η βρετανική αστυνοµία έσωσε 
περισσότερα από 100 παιδιά από σεξουαλική κακοποίηση, ύστερα από την 
παρακολούθηση δικτύου παιδοφίλων στο Internet, η οποία έρευνα διήρκεσε 
δύο χρόνια. 
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Προσοχή στις Ψηφιακές Καραµέλες 
 
 Η έλλειψη ενηµέρωσης, η άγνοια αλλά και η αδιαφορία των γονέων 
για τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά τους χρησιµοποιούν τους υπολογιστές 
και το Internet, µπορεί να θεωρηθεί εγκληµατική. 
 
 Όπως κάποια εποχή µαθαίναµε τα παιδιά µας να µην παίρνουν καρα-
µέλες από αγνώστους, έτσι και σήµερα οφείλουµε να µάθουµε τα παιδιά µας 
να µην δέχονται «ψηφιακές καραµέλες» από αυτούς που γνωρίζουν στις ηλε-
κτρονικές τους περιηγήσεις. 
 
 Σύµφωνα µε µελέτη του Βρετανικού Κέντρου Ερευνών για τον Κυβερ-
νοχώρο, το ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών χρησιµοποιεί συχνά 
τα chat rooms, ενώ περισσότερα από τα µισά παίρνουν µέρος σε συζητήσεις 
για το sex, ένα στα τέσσερα έχει πάρει πρόσκληση για να συναντηθεί από 
κοντά µε τον συνοµιλητή του και ένα στα δέκα έχει αποδεχθεί την πρόσκλη-
ση αυτή. 
 
 Στις ΗΠΑ, το 70% των παιδεραστών κάνει αναζητήσεις για τα θύµατά 
του µέσω του Internet. 
 
 

Έξι Απλές Συµβουλές για την Προστασία των Παιδιών 
από την Ηλεκτρονικη Παιδεραστία 

 
1. Φροντίστε να ενηµερωθείτε και να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή τα 

ειδικά προγράµµατα (φίλτρα προστασίας) που απαγορεύουν την πρό-
σβαση σε πορνογραφικές ιστοσελίδες καθώς και σε ηλεκτρονικές ο-
µάδες συζητήσεων (newsgroups). 

2. Φροντίστε να µην είναι συνδεδεµένος στο Internet ο υπολογιστής που 
υπάρχει στο παιδικό υπνοδωµάτιο. 

3. Φροντίστε  να είστε πάντα δίπλα στο παιδί σας όταν περιηγείται στο 
Internet. 

4. Φροντίστε να εξοικειωθείτε µε το Internet και να αναζητήσετε ιστο-
σελίδες µε εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αλλά και µε χιούµορ, µε ενδια-
φέρουσες ειδήσεις, µε ωραίες εικόνες, µε τουριστικές και γεωγραφι-
κές πληροφορίες και άλλες. 

5. Κάντε διάλογο µε τα παιδιά και βοηθήστε τα να καταλάβουν τους κιν-
δύνους από την αλόγιστη χρήση του Internet και πώς µπορούν να προ-
στατευθούν. 

6. Το παιδί χρειάζεται τη δική µας φροντίδα και καθοδήγηση για να 
µπορέσει να προσανατολιστεί σωστά στον χαοτικό κόσµο της ψηφια-
κής πληροφορίας. 
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Τέσσερις Απλοί Κανόνες Ηλεκτρονικής Προστασίας 
 

1. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ ότι στο Internet ο καθένας µπορεί να δώ-
σει ψευδή στοιχεία και έτσι οι χρήστες του Internet, ιδίως στα chat 
rooms, µπορεί να µην είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι. 

2. Ποτέ να µην δίνετε στοιχεία, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, επώ-
νυµο ή στοιχεία για τη δουλειά ή το σχολείο σας. 

3. Αν πρόκειται να συναντήσετε κάποιον που γνωρίσατε µέσω του Inter-
net, να ορίζετε ραντεβού πάντα σε δηµόσιους χώρους και αν είστε α-
νήλικο άτοµο, φροντίστε να συνοδεύεστε από τους γονείς σας. 

4. Να µην στέλνετε ποτέ φωτογραφίες σε άγνωστα άτοµα. 
 
 

Η Πορνογραφία στο Internet 
 

• Στο Internet υπάρχουν σήµερα περισσότερες από 3 δισ. ιστοσελίδες. 
• Οι δικτυακοί τόποι (web sites) που περιέχουν πορνογραφικό υλικό 

υπολογίζονται στο 12% του συνόλου, δηλ. 4,2 εκατ. από σύνολο 35 ε-
κατ. web sites. 

• Οι ιστοσελίδες που περιέχουν πορνογραφικό υλικό υπολογίζονται στα 
372 εκατ. 

• Τα e-mails που αποστέλλονται καθηµερινά µε πορνογραφικό περιεχό-
µενο υπολογίζονται στα 2,5 δισ. και αποτελούν το 8% του συνόλου. 

• Οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου χρησιµοποιούν σε ποσοστό 80% 
τη λέξη sex όταν κάνουν αναζήτηση µε τις µηχανές αναζήτησης. 

• Υπολογίζεται ότι τα ετήσια κέρδη από την αγορά παιδικού πορνο-
γραφικού υλικού µέσω του Internet φθάνουν τα 3 δισ. δολάρια, ενώ ο 
αντίστοιχος τζίρος είναι 57 δισ. δολάρια και είναι µεγαλύτερος από το 
άθροισµα των τζίρου του ποδοσφαίρου, του µπάσκετ και του µπέιζ-
µπολ στις ΗΠΑ. 

• Το 25% των παιδιών-χρηστών του Internet επισκέπτεται ιστοσελίδες 
µε πορνογραφικό περιεχόµενο. 

• Το 20% των παιδιών-χρηστών του Internet δέχεται e-mails µε διαφη-
µιστικό υλικό από εταιρείες διακίνησης πορνογραφικού υλικού. 

• Το 1998 συστάθηκε στην Ελλάδα η µονάδα δίωξης Ηλεκτρονικού Ε-
γκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας και µέσα στους επόµενους µή-
νες εξαρθρώθηκε το πρώτο κύκλωµα διακίνησης πορνογραφικού υλι-
κού στην Ελλάδα. 

• Απ’ όλες τις υποθέσεις διακίνησης παιδικού πορνογραφικού υλικού 
στην Ελλάδα καµία δεν έχει λήξει δικαστικά. 

• Στα chat rooms υπολογίζεται ότι το 100% των χρηστών δέχεται ή κά-
νει προτάσεις σχετικά µε το sex. 

• Υπάρχουν ειδικά προγράµµατα, που αποκαλούνται «φίλτρα», τα ο-
ποία προστατεύουν από την πρόσβαση σε ιστοσελίδες µε πορνογρα-
φικό περιεχόµενο. 

• Ο µέσος όρος της ηλικίας των παιδιών που εκτίθενται για πρώτη φορά 
σε πορνογραφία είναι τα 11 έτη. 
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• Το 90% των παιδιών ηλικίας 8-16 ετών έχει επισκεφθεί ιστοσελίδες 
πορνογραφικού περιεχοµένου, κυρίως από το σπίτι. 

• Το 29% των παιδιών 7-17 ετών δίνουν άνετα τη διεύθυνση του σπιτιού 
τους στο Internet, ενώ το 14% δίνουν και το e-mail τους. 

 
 
 

Οι Έλληνες Γονείς Αγνοούν τους e-Κινδύνους 
 
 Το συµπέρασµα µιας πανευρωπαϊκής έρευνας του Ευρωβαρόµετρου 
για το επίπεδο ενηµέρωσης των γονέων για τους κινδύνους του Internet είναι 
ότι οι Έλληνες γονείς ελέγχουν ελάχιστα τα παιδιά τους όταν αυτά σερφά-
ρουν στο Internet, δεν ξέρουν πώς πρέπει να αντιµετωπίσουν τους πιθανούς 
κινδύνους, αλλά από την άλλη πλευρά ενδιαφέρονται στο σύνολό τους (92%) 
να ενηµερωθούν σωστά ώστε να µπορέσουν να προστατεύσουν τα παιδιά 
τους. 
 
 Μόλις το 27% των Ελλήνων γονέων απαγορεύει στα παιδιά του να ε-
πισκέπτονται κάποιες ιστοσελίδες του Internet, ποσοστό που είναι το χαµη-
λότερο στην Ευρώπη. Ακόµη, µόλις το 31% των Ελλήνων γονέων βάζει κανό-
νες στα παιδιά, όπως το πόση ώρα µπορούν να σερφάρουν στο Internet, κάτι 
που σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο που είναι 52%, µας τοποθετεί και 
πάλι στην τελευταία θέση πανευρωπαϊκά. 
 
 Για τον ίδιο λόγο που οι γονείς δεν θα ήθελαν να αφήσουν µόνο του το 
παιδί τους να κάνει κακές παρέες, έτσι δεν θα πρέπει να το αφήσουν και µό-
νο του στο Internet, που είναι ένας απέραντος και ανεξέλεγκτος κόσµος. 
 
 Οι έντονοι ρυθµοί της καθηµερινής ζωής και οι πολλές και εξαντλητι-
κές ώρες εργασίας, δεν αφήνουν περιθώρια στους γονείς ώστε να ασχολη-
θούν και να µπορέσουν να ενηµερωθούν σωστά για το Internet και τους κιν-
δύνους του. Η λύση δεν είναι να απαγορεύσουµε το Internet από τα παιδιά, 
αλλά να βοηθήσουµε τα παιδιά να αποκτήσουν κριτική σκέψη για να µπορέ-
σουν έτσι σιγά-σιγά να καταλάβουν µόνα τους τους κινδύνους από τη χρήση 
του Internet. 
 
 
 
 

(Πηγές : «ΤΑ ΝΕΑ», 21 Φεβρ 2004, 12 Φεβρ 2004, 18 Ιουλ 2003, 
9 Ιαν 2004, 6 Νοε 2003, 1 Απρ 2004, 15 Απρ 2004 

«Popular Science», Ιουν 2003, 
«Ελευθεροτυπία», 17 Ιουλ 2003, 
 «ΤΟ ΒΗΜΑ», 20 Ιουλ 2003) 
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Το Προφίλ του Μέσου Έλληνα Χρήστη 
 
 Ο Έλληνας χρήστης του Διαδικτύου είναι κατά κανόνα νέος, ηλικίας 
18 έως 24 ετών, και το χρησιµοποιεί κυρίως από το σπίτι του για την ενηµέ-
ρωσή του. Έχει ανώτατη ή ανώτερη µόρφωση, ανήκει στη µεσαία ή ανώτερη 
κοινωνική τάξη και κατοικεί στις αστικές περιοχές, δηλ. Αθήνα 38% και 
Θεσσαλονίκη 42% (Έρευνα της εταιρείας GFK Market Analysis, σε πανελ-
λαδική βάση την περίοδο Μαρτίου – Νοεµβρίου 2003). 
 

Οι χρήστες του Internet στην Ελλάδα φθάνουν το 28% του πληθυσµού, 
δηλ. 2,7 εκατ. Απ’ αυτούς 1,5 εκατ. περίπου είναι ενεργοί χρήστες και 1 – 1,2 
εκατ. περίπου περιστασιακοί χρήστες. 
 
 Ηλικίες 

• 13-17 : 21% 
• 18-24 : 50% 
• 25-29 : 40% 
• 30-34 : 33% 
• 35-44 : 28% 
• 45-54 : 20% 
• 55-65 : 8% 

 
Φύλο 

• Άνδρες : 60% 
• Γυναίκες : 40% 

 
Μόρφωση 

• Ανώτερη-Ανώτατη : 50% 
• Μέση-Ανώτατη : 90% 

 
Κοινωνικές Τάξεις 

• Ανώτερη : 53% 
• Μέση-Ανώτερη : 95% 

 
Συχνότητα Χρήσης 

• 2-3 φορές την εβδοµάδα : 61% 
 

Διάρκεια Χρήσης 
• Λιγότερο από 1 ώρα : 56% 

 
Τόπος Χρήσης 

• Σπίτι : 59% 
• Εργασία : 30% 
• ΑΕΙ-ΤΕΙ : 7% 
• Internet Cafe : 5% 
• Φιλικά σπίτια : 2% 
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Σκοπός Χρήσης 
• Ενηµέρωση : 86% 
• Ψυχαγωγία : 40% 
• e-mail : 34% 
• Αναζήτηση προϊόντων : 10% 
• Κατέβασµα Αρχείων (Download) : 5% 
• Επαγγελµατικοί λόγοι : 2% 

 
 

Οι Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων (ADSL) 
 
 Τελευταία στην Ευρώπη, µαζί µε την Ιρλανδία, είναι η Ελλάδα στις 
συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων ADSL, καθώς µόλις το 0,02% του πληθυσµού 
διαθέτει σύνδεση µε το ευρυζωνικό (γρήγορο) Internet, ενώ ο ευρωπαϊκός 
µέσος όρος είναι 4,65%, και οι συνδέσεις ADSL ανέρχονται πανελλαδικά σε 
περίπου 7.000. 
 
 Προηγείται η Δανία µε 4 εκατοµµύρια συνδέσεις ADSL και ακολου-
θούν το Βέλγιο, η Σουηδία και η Ολλανδία. 
 
 

Πρώτοι στην Κινητή Τηλεφωνία – Τελευταίοι στο Internet 
 

Τελευταίοι στην Ευρώπη στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
Internet, αλλά πρώτοι στη χρήση της κινητής τηλεφωνίας είναι οι Έλληνες. 
Στην Ελλάδα υπάρχουν 8 Η/Υ ανά 100 κατοίκους και στην Πορτογαλία 12, 
ενώ τα µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίζονται στις Σκανδιναβικές χώρες, το 
Λουξεµβούργο και την Ελλάδα. Ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
31 Η/Υ ανά 100 κατοίκους. 
 
 Στη χρήση του Internet, προηγούνται η Σουηδία µε 52 χρήστες ανά 100 
κατοίκους και η Φινλανδία µε 43, ενώ στην Ελλάδα εµφανίζεται το χαµηλό-
τερο ποσοστό – 20%. Ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40 χρή-
στες Internet ανά 100 κατοίκους. Η βασικότερη αιτία για την υστέρηση της 
Ελλάδας στη χρήση του Internet είναι τα ακριβά τιµολόγια υπηρεσιών. 
 
 Αντιθέτως, στην κινητή τηλεφωνία η Ελλάδα ξεπερνάει τον ευρωπαϊ-
κό µέσο όρο, αφού υπάρχουν 75,4 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, ενώ ο µέσος 
όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 73,5 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους. 
 
 

Η Χρήση των Η/Υ, του Internet και της Κινητής Τηλεφωνίας 
 
 Ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα, ηλικίας 18 έως 24 ετών, κάνει 
χρήση του Internet και του e-mail για την αναζήτηση πληροφοριών και για 
ψυχαγωγία, σύµφων µε έρευνα της εταιρείας VPRC την περίοδο Οκτωβρίου 
– Νοεµβρίου 2003. 
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 Στον συνολικό πληθυσµό της χώρας, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
έκανε το 27%, Internet το 20% και κινητού τηλεφώνου το 68%. Το 32% των 
χρηστών του Internet το χρησιµοποιούσε καθηµερινά και συνδεόταν 7 ώρες 
την εβδοµάδα. 
 

(Πηγές : Flash.gr, 4 Φεβρ 2003, 
«ΤΑ ΝΕΑ», 7 Φεβρ 2003, 6 Δεκ 2003, 10 Δεκ 2003, 27 Φεβρ 2004 
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 24 Μαι 2003, 25 Ιαν 2004 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», 31 Μαι 2003) 
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Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις του Internet 
 

• Όταν Χάνεται µια Γλώσσα, ο Κόσµος Γίνεται πιο Φτωχός. Με την κυ-
ριαρχία της αγγλικής γλώσσας στο Internet, πολλοί φοβούνται πως 
κινδυνεύουν οι τοπικοί πολιτισµοί. 

• Ζωή στο Σπίτι Παρέα Μόνο µε το Internet. Επί έναν ολόκληρο χρόνο, 
το 2000, ο Αµερικανός Μιτς Μάντοξ δεν είχε αντικρίσει τον κόσµο της 
γειτονιάς του γιατί απλούστατα δεν είχε βγει από το σπίτι του. Είχε 
ζήσει µια «κανονική ζωή»  στο εικονικό περιβάλλον που του προσέ-
φερε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το καλώδιο του τηλεφώνου. 
Ήταν το πρώτο µακροχρόνιο πείραµα για το αν είναι εφικτό να επι-
βιώσει κάποιος συντηρούµενος αποκλειστικά από το Internet και τις 
υπηρεσίες που αυτό µπορεί να προσφέρει. Και το πείραµα είχε από-
λυτη επιτυχία : Ο Μάντοξ είχε ψωνίσει, είχε τραφεί, είχε επικοινωνή-
σει, είχε διασκεδάσει αλλά και ερωτευθεί µέσα από το Διαδίκτυο. 
Μέσω του Internet προσφέρονται πλέον όλες οι υπηρεσίες, ακόµα και 
στη χώρα µας. 

• Διαδικτυωµένοι, Σηκωθείτε να Βγούµε στους Δρόµους. Διάφορα ση-
µαντικά γεγονότα που συνέβησαν το 2003, όπως ο πόλεµος στο Ιράκ, 
ήταν η αφορµή που συσπείρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, 
χρήστες του Internet, οι οποίοι άφησαν τις λεωφόρους του Internet 
και βγήκαν στις πραγµατικές λεωφόρους για να διαδηλώσουν. Αυτό το 
νέο αντιπολεµικό κίνηµα οργανώθηκε και εξαπλώθηκε ταχύτατα και 
απέκτησε παγκόσµια εµβέλεια χάρη στις τεράστιες δυνατότητες του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Χωρίς το Internet, δεν θα ήταν δυνατό 
να οργανωθούν τόσο καλά και σχεδόν ταυτόχρονα σ’ όλον τον κόσµο 
οι µεγάλες αντιπολεµικές διαδηλώσεις. 

 
(Πηγές : «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 9 Νοε 2003, 25 Μαι 2003, 

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 3 Αυγ 2003) 
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Τα Computers Σκοτώνουν τη Φαντασία 
 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές όχι µόνο δεν διευκολύνουν τη µάθηση 
στα παιδιά του Δηµοτικού, αλλά σκοτώνουν τη δηµιουργικότητα των µικρών 
µαθητών και βλάπτουν τις µαθησιακές τους ικανότητες. 
 
 Αυτό το συµπέρασµα προκύπτει από έρευνα της Αµερικανίδας Παι-
δοψυχολόγου Κάρεν Μέρφυ σχετικά µε τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στις 
µαθησιακές ικανότητες των µαθητών του Δηµοτικού Σχολείου. Τα συµπερά-
σµατά της είναι ότι ένα παιδί µαθαίνει καλύτερα από ένα δάσκαλο και όχι 
από ένα µηχάνηµα και επίσης τα µικρά παιδιά χρειάζονται σωµατική άσκηση 
και άµεση εµπειρία για να µπορέσουν να αναπτύξουν τη φαντασία τους και 
τις αισθήσεις του χώρου και του χρόνου. 
 
 Το παραδοσιακό διάβασµα σηµαίνει συγκέντρωση, απόλαυση της λε-
πτοµέρειας και κάποιο επίπεδο έµπνευσης, ενώ αντίθετα, τα προγράµµατα 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν φρένο στα παραπάνω. 
 
 Είναι γεγονός ότι  οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι µια τεχνολογία 
που δηµιουργήθηκε για πρωταρχική χρήση από τους ενηλίκους και για επαγ-
γελµατικούς σκοπούς και ποτέ δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει κάποια σχέση 
ανάµεσα στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στη βελτίωση των 
µαθησιακών ικανοτήτων των µικρών µαθητών. Εξαιρούνται τα παιδιά µε ει-
δικές ανάγκες. 
 

(Πηγή : «ΤΑ ΝΕΑ», 26 Σεπτ 2000) 
 
 
 


