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Νέα & 
ανακοινώσεις 

 

Εκπαιδευτικά 
θέματα 
Τεχνικά  
θέματα 

Στο 4ο τεύχος του Ε.Δ. μπορείτε να 
διαβάσετε για την κυκλοφορία των 
Windows Vista, να δείτε το θέμα της 
2ης φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνι-
σμού Πληροφορικής, να μάθετε για τα 
προγράμματα dialers και πώς μπορείτε 
να προφυλαχτείτε από αυτά. 
Ακόμα, με την ευκαιρία της Παγκό-
σμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου   

   

Επιλεγμένες 
Διευθύνσεις 
  

κάνουμε αφιέρωμα για το πολύ σημαντικό θέμα της προστα-
σίας των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου, θέμα 
που μας αφορά όλους, είτε ως εκπαιδευτικούς είτε κι ως γο-
νείς. Έτσι, δίνονται κάποιες βασικές συμβουλές προς τα παι-
διά και τους γονείς αλλά και επιπλέον πληροφοριακό υλικό. 
 

Για το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας 
Νικόλαος Αδαμόπουλος 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6  Ημερολόγιο  ý 
18 Φεβρουαρίου 2007 Λήξη υποβολής εργασιών  

για κρίση 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών  
για τις ΤΠΕ 

19 Φεβρουαρίου 2007 Λήξη υποβολής αιτήσεων Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων 2007 

25  Φεβρουαρίου 2007 Λήξη Β' φάσης 19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής 

15 - 18 Μαρτίου 2007 Εργασίες συνεδρίου (Ιωάννινα) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική Φυσικών  
Επιστημών & Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 

21 Απριλίου 2007 Παρουσίαση εργασιών  
& απονομή βραβείων (Πάτρα) 

Διαγωνισμός «Επιστημονικές & Τεχνολογικές  
Εργασίες» (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) 

4 - 6 Μαΐου 2007 Εργασίες συνεδρίου (Σύρος) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών  
για τις ΤΠΕ 

Για την πιο έγκαιρη ενημέρωσή σας και για περισσότερες πληροφορίες προτείνουμε να επισκέπτεσθε συχνά  
το δικτυακό τόπο του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet 

Περιεχόμενα 
Νέα & ανακοινώσεις 
Κυκλοφόρησαν τα Windows Vista 
Προσωρινή διαταγή της ΕΕΤΤ  
για απενεργοποίηση αριθμών  
αυξημένης χρέωσης 

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός  
«Πρωτοπόροι Δάσκαλοι» 

Νέα βιβλία Πληροφορικής Γυμνασίου 
Οι κίνδυνοι από τη χρήση  
του διαδικτύου… 
…και τι πιστεύουν οι γονείς 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2007 

Εκπαιδευτικά θέματα 
Προστασία των παιδιών από τους  
κινδύνους του διαδικτύου (1ο μέρος) 

Παρουσίαση: «Ελληνικός Κόμβος  
Ασφαλούς Διαδικτύου» 
(http://www.saferinternet.gr) 

Παρουσίαση: «Ελληνική ανοιχτή  
γραμμή για το παράνομο  
περιεχόμενο στο διαδίκτυο»  
(http://www.safeline.gr) 

19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός  
Πληροφορικής: Θέμα Β’ Φάσης 

Τεχνικά θέματα 
Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κλήσεων 
υψηλής χρέωσης – Προγράμματα 
dialers 

Ξέρετε ότι η 6η Φεβρουαρίου είναι η 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου; 



Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας 8 Τεύχος 4 – Φεβρουάριος 2007 
 

 Σελίδα 2  
 

 Νέα & ανακοινώσεις 
Κυκλοφόρησαν τα Windows Vista 

υκλοφόρησε στις 30 Ιανουαρίου 2007 στην παγκό-
σμια αγορά η αγγλική έκδοση των Windows Vista 

και του Microsoft Office 2007. Η νέα έκδοση του δημο-
φιλούς λειτουργικού συστήματος απαίτησε πέντε χρό-
νια προετοιμασίας από την εταιρία Microsoft και δια-
θέτει κομψότερα γραφικά, αυξημένη ασφάλεια και κα-
λύτερη διαχείριση των ψηφιακών πολυμέσων. Τα Vista 
παρέχονται με τον Internet Explorer 7 που έχει επανα-
σχεδιαστεί, είναι αρκετά πιο λειτουργικός, ενσωματώ-
νει δυνατότητες που πρωτοεμφανίστηκαν στο ανταγω-
νιστικό πρόγραμμα Mozilla Firefox, όπως το tabbed 
browsing, έχουν προστεθεί RSS feeds, κ.ά. Η εμφανέ-
στερη αλλαγή είναι το γραφικό περιβάλλον εργασίας 
Aero, με ημιδιαφανή τρισδιάστατα παράθυρα, προεπι-
σκόπηση παραθύρων, κ.ά., αν και δεν είναι λίγοι αυτοί 
που τρέφουν επιφυλάξεις για την ευχρηστία και την 
σκοπιμότητα αυτών των δυνατοτήτων. 
Η μετάβαση στο νέο λειτουργικό σύστημα δεν προβλέ-
πεται να γίνει γρήγορα αφού μόνο το 15% των σημερι-
νών των υπολογιστών διαθέτουν αρκετή μνήμη και 
αρκετά ισχυρή κάρτα γραφικών για να τρέξουν τα 
Vista με το περιβάλλον Aero. Ουσιαστικά οι περισσό-
τεροι χρήστες θα τα αποκτήσουν με την αγορά νέου 
υπολογιστή. Οι υπολογιστές που θα είναι ικανοί να 
λειτουργούν με τα Vista διακρίνονται σε:  
Υπολογιστές Windows Vista Capable. Θα μπορούν 
να εκτελούν τις βασικές δυνατότητες των Windows 
Vista στο βασικό περιβάλλον χρήσης. Οι ελάχιστες α-
παιτήσεις είναι: επεξεργαστής τουλάχιστον στα 800 
MHz, κύρια μνήμη 512 MB, κάρτα γραφικών με επε-
ξεργαστή γραφικών που να έχει δυνατότητα εκτέλεσης 
DirectX 9, ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο 15 GB, ύ-
παρξη μονάδας DVD-ROM. 
Υπολογιστές Windows Vista Premium Ready. Θα 
μπορούν να εκτελούν το περιβάλλον Aero. Οι ελάχι-
στες απαιτήσεις είναι: επεξεργαστής τουλάχιστον στο 1 
GHz, κύρια μνήμη 1 GB, κάρτα γραφικών με επεξερ-
γαστή γραφικών που να έχει δυνατότητα εκτέλεσης 
DirectX 9, με 128 ΜΒ μνήμη γραφικών (για αναλύσεις 
1280x1024) και πρόσθετες δυνατότητες (Pixel Shader 
2.0 στο υλικό, 32 bit ανά pixel, να πληροί τις αυξημένες 
απαιτήσεις εύρους ζώνης μνήμης γραφικών), σκληρός 

δίσκος τουλάχιστον 40 GB με ελεύθερο χώρο 15 GB, 
ύπαρξη μονάδας DVD-ROM, έξοδο ήχου, δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τα χαρακτηριστικά που εί-
ναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες εκδόσεις premium των 
Vista, όπως για παράδειγμα η ικανότητα παρακολού-
θησης και εγγραφής ζωντανών τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων, ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο υλικό. 
Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 
έχουν καθοριστεί από την ίδια τη Microsoft η οποία 
στο παρελθόν έχει φανεί αρκετά φειδωλή στον καθορι-
σμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τα προϊόντα της σε 
σχέση με αυτές που θα έπρεπε για να μπορεί ο χρήστης 
να δουλεύει αποδοτικά. Έτσι, προτείνεται επεξεργα-
στής διπλού ή τετραπλού πυρήνα (dual ή quad core), 
μέγεθος κύριας μνήμης 2 GB, κάρτα γραφικών συμβα-
τή με το DirectX 10 και 256 ΜΒ, και σκληρός δίσκος 
τουλάχιστον 80 GB. 

 
Τα Windows Vista θα κυκλοφορήσουν στις εξής βασι-
κές εκδόσεις: Windows Vista Home Basic, Windows 
Vista Home Premium, Windows Vista Business και 
Windows Vista Ultimate. Ακολουθεί μια συνοπτική 
αναφορά στα χαρακτηριστικά των διαφορετικών εκ-
δόσεων (αναφέρονται μόνο τα επιπλέον χαρακτηρι-
στικά κάθε ανώτερης έκδοσης): 
Windows Vista Home Basic. Εργαλείο Άμεσης Αναζή-
τησης στα δεδομένα του υπολογιστή ή το διαδίκτυο, 
Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με τον 
Internet Explorer 7, Εργαλεία Διαγνωστικού Ελέγχου 
και Αυτόματης Ρύθμισης Επιδόσεων, Προστασία των 
ιδιωτικών πληροφοριών και απομάκρυνση κακόβου-
λου λογισμικού με το εργαλείο Windows Defender, 

Κ 

 

ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης ΔΕ Ηλείας 
 

    Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
    Τάκη Πετροπούλου 4, 27100 Πύργος  
 

    Fax:  26210-83007, 83008 
    Email:  
 

Υπεύθυνος: 
    Αδαμόπουλος Νικόλαος (τηλ. 26210-27316, 83001) 
Τεχνικοί Υπεύθυνοι: 
    Αγγελόπουλος Βασίλειος (τηλ. 26210-83003) 
    Δαούσης Δημήτριος (τηλ. 26210-32794) 
  

 

ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 1ου Γραφείου ΔΕ Ηλείας 
 

    1ο Γραφείο Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
    25ης Μαρτίου 23, 27200 Αμαλιάδα 
 

    Fax:  26220-22802 
    Email:       Skype: grde.ilei 
 

Υπεύθυνος: 
    Νταλούκας Βασίλειος (τηλ. 26220-38017, 22778 - εσ. 8) 
Τεχνικοί Υπεύθυνοι: 
    Αλικανιώτη Ελένη (τηλ. 26230-33307) 
    Μπράτης Γεώργιος (τηλ. 26230-42749) 
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 Σελίδα 3  
 

Βελτιωμένες προσαρμόσιμες ρυθμίσεις Γονικού Ελέγ-
χου, Εργαλείο Εύκολης Μεταφοράς Αρχείων, Νέα 
Προστατευμένη Κατάσταση Λειτουργίας (Protected 
Mode) του Internet Explorer. 
Windows Vista Home Premium. Nέα, οπτικά ανα-
βαθμισμένη επιφάνεια εργασίας Windows Aero με 
τρισδιάστατη εναλλαγή των παραθύρων, Nέο εργαλείο 
Συλλογής Φωτογραφιών των Windows, Πλευρική Ερ-
γαλειοθήκη (Sidebar), Windows Media Center, Εργα-
λεία Προγραμματισμένων και Δικτυακών Αντιγράφων 
Ασφαλείας, Εργαλείο Δημιουργίας DVD, Προηγμένο 
Κέντρο Φορητότητας των Windows και τεχνολογία 
υποστήριξης υπολογιστών Tablet PC, Κέντρο Συγχρο-
νισμού. 
Windows Vista Business. Εύκολος συγχρονισμός του 
υπολογιστή με servers, smart phones και άλλες συ-
σκευές, Ενσωματωμένοι πόροι για Μικρές Επιχειρή-
σεις, Χώρος Συσκέψεων των Windows, Αποστολή, ορ-
γάνωση και ανταλλαγή fax και αρχείων σάρωσης με το 
εργαλείο Fax και Σάρωσης. 
Windows Vista Ultimate. Aποκλειστικές συμβουλές, 
υπηρεσίες και λογισμικό μέσω των Πρόσθετων των 
Windows Ultimate, Δυνατότητα χρήσης του υπολογι-
στή σε διαφορετικές γλώσσες, Εργαλείο Windows 
HotStart, Δυνατότητα δημιουργίας ασφαλείας και ε-
παναφοράς Windows Complete PC, Οδηγός Κρυπτο-
γράφησης Windows BitLocker, Σύνδεση Τομέα.  

 
Οι τιμές με ΦΠΑ για τις εκδόσεις DSP οι οποίες θα συ-
νοδεύουν την αγορά καινούργιων υπολογιστών εκτι-
μώνται από 90 έως 200€. Άλλες εκδόσεις που θα κυ-
κλοφορήσουν είναι τα Windows Vista Home Premium 
Upgrade Academic, Windows Vista Enterprise για με-
γάλες εταιρίες και οργανισμούς, εκδόσεις που δεν θα 
περιλαμβάνουν τον Windows Media Player 11, κ.ά. 
URL: http://www.microsoft.com 

Προσωρινή διαταγή της ΕΕΤΤ για  
απενεργοποίηση αριθμών αυξημένης χρέωσης 

ετά από τις συνεχιζόμενες καταγγελίες συνδρο-
μητών του ΟΤΕ, που έπεσαν θύματα απάτης μέ-

σω λογισμικού dialer με αποτέλεσμα να χρεώνεται ο 
λογαριασμός του τηλεφώνου τους με υπέρογκα ποσά, η 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) εξέδωσε προσωρινή διάταξη με την οποία υπο-
χρεώνεται η εταιρία ΜΑΚΝΑΝ να απενεργοποιήσει 
όλες τις γραμμές της σειράς 901 που της έχουν εκχωρη-
θεί και μέσω των οποίων γίνεται πρόσβαση σε υπηρε-
σίες προστιθέμενης αξίας και αυξημένης χρέωσης. Πα-
ράλληλα, υποχρεώνεται ο ΟΤΕ να απέχει από τη διεκ-
δίκηση της είσπραξης από τους καταγγέλλοντες συν-
δρομητές των ποσών που αντιστοιχούν σε χρήση υπη-
ρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω της κλήσης αυτών 
των αριθμών.  
Περισσότερα για τους dialers μπορείτε να διαβάσετε 
στα Τεχνικά Θέματα του Ε.Δ.  
URL: http://www.eett.gr 

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός  
«Πρωτοπόροι Δάσκαλοι»  

ας ενημερώνουμε για την έναρξη του τρίτου Πα-
νελλήνιου (τέταρτου Πανευρωπαϊκού) Διαγωνι-

σμού Πρωτοπόρων Δασκάλων που διοργανώνεται από 
την Microsoft Ελλάς ως μέρος της ευρύτερης εκπαιδευ-
τικής πρωτοβουλίας της, «Συνεργάτες στη Μάθηση». 
Ο διαγωνισμός αυτός προσβλέπει στην ανάδειξη Ελ-
λήνων εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνο-
λογία και την καινοτομία ως αναπόσπαστο μέρος της 
διδασκαλίας. Παράλληλα, μέσα από τον διαγωνισμό, 
προωθείται η διάχυση και η ανταλλαγή βέλτιστων εκ-
παιδευτικών πρακτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία κοινοτήτων 
εκπαιδευτικών μέσα από την αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Εκ-
παιδευτικοί A/βάθμιας και B/βάθμιας Εκπαίδευσης 
που έχουν αναπτύξει διάφορες εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες χρησιμοποιώντας προγράμματα λογισμικού 
όπως τα Word, Excel, PowerPoint, Movie Maker κ.λπ. 
Οι τρεις νικητές του Ελληνικού διαγωνισμού θα συμ-
μετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοπόρων Δα-
σκάλων που πρόκειται να διοργανωθεί από τη 
Microsoft στο Παρίσι στις 29-30 Μαρτίου 2007, όπου 
και θα αναδειχθούν οι κορυφαίοι πρωτοπόροι δάσκα-
λοι από ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του 
Φόρουμ, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες με Ευρω-
παίους συναδέλφους τους και να ενημερωθούν για τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περσινό Ευρωπαϊκό Φό-
ρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, 
μία από τις ελληνικές υποψηφιότητες διακρίθηκε μετα-
ξύ των νικητών του διαγωνισμού σε σύνολο 70 συμμε-
τοχών από 25 χώρες. Η ελληνική νικήτρια συμμετοχή 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την κ. Χρυσάνθη 
Παλάζη, φιλόλογο του 3ου Γυμνασίου Σερρών, και 
αφορούσε στην ενημέρωση των μαθητών και των οικο-
γενειών τους για τη γρίπη των πτηνών. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το 
διαγωνισμό είναι η Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2007. 
URL: http://www.e-yliko.gr/news.htm 

Μ 

Σ
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 Σελίδα 4  
 

Νέα βιβλία Πληροφορικής Γυμνασίου 
τον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) 
διατίθενται ηλεκτρονικά τα νέα βιβλία Πληροφο-

ρικής Γυμνασίου - βιβλίο μαθητή (21ΜΒ) και καθηγητή 
(6ΜΒ). Τα βιβλία υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική 
μορφή και στο ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Στον κόμβο του Π.Ι., 
επίσης, έχουν αναρτηθεί πολλά βιβλία και άλλων μα-
θημάτων του Γυμνασίου. Προβλέπεται ότι θα διατε-
θούν σε έντυπη μορφή το σχολικό έτος 2007-8. 
URL: http://zeus.pi-schools.gr/gymnasio 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2007 
τις 6 Φεβρουαρίου 2007 εορτάσθηκε για τέταρτη 
συνεχή χρονιά η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» 

(Safer Internet Day - SID). H ημέρα αυτή εορτάσθηκε 
παράλληλα σε 31 χώρες, στα πλαίσια της Εκστρατείας 
Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο 
Διαδίκτυο, και υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Επιτρόπου για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κυρίας Viviane Reding.  
Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελεί σταθμό προ-
βληματισμού για τους τρόπους με τους οποίους μπο-
ρούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους 
από το παράνομο και επιβλαβές υλικό που βρίσκεται 
στο διαδίκτυο, αλλά και απολογισμού των πεπραγμέ-
νων για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. 
Στα πλαίσια των εορτασμών το Δίκτυο Insafe (Πανευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κόμβων Ασφαλούς Διαδι-
κτύου) και το Δίκτυο e-Twinning (Δίκτυο για την 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων της Ευ-
ρώπης χρησιμοποιώντας τις TΠΕ) διοργάνωσαν από 
κοινού πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σχολείων. 30 Ελ-
ληνικά σχολεία δήλωσαν συμμετοχή, εκτοξεύοντας τη 
χώρα μας με διαφορά στην πρώτη θέση συμμετοχών! 
Κάθε Ελληνικό σχολείο επέλεξε έναν συνεργάτη του σε 
μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα με στόχο τη δημιουργία έρ-
γων που επικεντρώνονται γύρω από τρεις θεματικές 
και που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου: 
α) e-privacy: Προστασία της προσωπικής ζωής, β) 
Netiquette: δεοντολογία του διαδικτύου, γ) Power of 
image: Πώς μπορούμε να μοιραζόμαστε με ασφάλεια 
φωτογραφίες μέσω του διαδικτύου. Τέσσερις από τις 
συνεργασίες σχολείων θα ανακηρυχθούν νικητές του 
διαγωνισμού με έπαθλο 1.500€ για αγορά εξοπλισμού.  
Επιπλέον, ο ιστοχώρος www.saferinternet.gr διοργά-
νωσε διαγωνισμούς για παιδιά και νέους έως 18 ετών. 
Ειδικότερα, διοργανώθηκαν δύο διαγωνισμοί: 
Εικαστικός διαγωνισμός. Αφορούσε στη δημιουργία 
εικαστικών πόστερ με θέματα σχετικά με την ασφάλεια 
του διαδικτύου (Προστασία προσωπικών δεδομένων, 
Συμπεριφορά στο διαδίκτυο, Σωστή χρήση του κινητού 
τηλεφώνου, Εθισμός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, Ψάρε-
μα προσωπικών δεδομένων, Chat rooms - παρενόχλη-
ση - προστασία προσωπικών δεδομένων, Ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία - spam – ιοί, Κατέβασμα αρχείων και 
πνευματική ιδιοκτησία). Όλα τα πόστερ θα αναρτη-
θούν μεταξύ 17-19 Απριλίου στην γκαλερί Cheap Art, 
Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25, Αθήνα 106 81, που θα 
είναι ανοιχτή για το κοινό. Tα πόστερ θα δημοσιευ-
θούν και στο διαδίκτυο. 
Διαγωνισμός κουίζ. Αφορούσε στη συμπλήρωση ενός 
αρχείου με ερωτήσεις σχετικές με την ασφάλεια στο δι-
αδίκτυο. Το αρχείο ήταν αναρτημένο στον ιστοχώρο 
www.saferinternet.gr και περιείχε υπερσυνδέσμους 
που παρέπεμπαν σε ιστοσελίδες με βοηθητικό και ενη-
μερωτικό υλικό. 
URLs: http://www.etwinning.gr 
            http://www.saferinternet.gr 

Σ Σ

Οι κίνδυνοι της χρήσης του διαδικτύου… 
Στην Ελλάδα η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται συ-
νεχώς, κυρίως ανάμεσα στα παιδιά σχολικής ηλικίας. 
Μεγάλο ποσοστό παιδιών, 9 στα 10, ηλικίας 7 έως 17 
ετών, έχουν επισκεφθεί κάποια πορνογραφική ιστο-
σελίδα. Στην πλειονότητά τους οι Έλληνες γονείς δεν 
έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση και γνώση. 
…και τι πιστεύουν οι γονείς; 
Πώς είναι δυνατόν να μάθουμε στα παιδιά να χρη-
σιμοποιούν με ασφάλεια τον καταπληκτικό, αλλά 
αχανή, κόσμο του διαδικτύου και να αποφεύγουν 
τους κινδύνους, όταν οι ίδιοι οι γονείς δεν ενδιαφέ-
ρονται; Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευ-
ρωβαρόμετρου για την Ασφάλεια του Διαδικτύου:  

 – 3 στους 4 Έλληνες γονείς δεν κάθονται ποτέ με τα 
παιδιά τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 
Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη των 25. 

 – Μόνο 1 στους 9 γονείς κάνει χρήση φίλτρων στο 
σπίτι, για να μπλοκάρει κάποιες ιστοσελίδες, που δεν 
θα ήθελε να δουν τα παιδιά του. 

 – Μόνο 1 στους 12 γονείς θέτει κανόνες χρήσης του 
διαδικτύου. Εδώ είμαστε προτελευταίοι στην ΕΕ-25.  

 – Μόνο 1 στους 5 γονείς θέτει κανόνες χρήσης του 
κινητού τηλεφώνου, ποσοστό που είναι όμως διπλά-
σιο από το αντίστοιχο για το διαδίκτυο.  

 – 1 στους 4 γονείς δεν επιτρέπει στα παιδιά του να 
συνδέονται σε δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας (chat-
room) και να δίνουν προσωπικά τους στοιχεία.  

 – 1 στους 8 γονείς πιστεύει ότι τα παιδιά του έχουν 
συναντήσει επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
ενώ 7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν έχει συμβεί ποτέ. 

 – 1 στους 8 γονείς δεν επιτρέπει την αντιγραφή μου-
σικής και ταινιών από το διαδίκτυο, ποσοστό που 
προβληματίζει ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία 
της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.  

 – Από την άλλη μεριά, 1 στους 2 γονείς δηλώνουν ότι 
δεν ξέρουν πού να αναφέρουν παράνομο περιεχόμε-
νο, ενώ 1 στους 2 γονείς δεν ξέρει αν ή δεν πιστεύει 
ότι τα παιδιά του μπορούν να αντιμετωπίσουν άβο-
λες καταστάσεις στο διαδίκτυο.  
– 9 στους 10 Έλληνες γονείς δηλώνουν την ανάγκη 
να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για τους τρό-
πους που μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά 
τους, τοποθετώντας για άλλη μια φορά την Ελλάδα 
στην πρώτη, αλλά όχι ευχάριστη, θέση στην ΕΕ-25. 
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 Εκπαιδευτικά θέματα 
Προστασία των παιδιών  
από τους κινδύνους του διαδικτύου (1ο μέρος) 

αρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα του διαδι-
κτύου, ειδικά στην εκπαίδευση, υπάρχουν όμως 

και κίνδυνοι τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει 
σταδιακά όσο αποκτά μεγαλύτερη εξοικείωση με το μέ-
σο αυτό. Ειδικά για τα παιδιά, το διαδίκτυο είναι ένας 
νέος συναρπαστικός κόσμος ο οποίος τους ασκεί ιδιαί-
τερη έλξη. Σε αυτόν βρίσκουν παιχνίδια, εφαρμογές 
που επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλους χρήστες 
του διαδικτύου και πληροφορίες που μπορεί να χρειά-
ζονται.  
Όμως η μεσολάβηση του υπολο-
γιστή στην επικοινωνία με τους 
άλλους ανθρώπους δημιουργεί 
μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. 
Θυμηθείτε ότι όταν συνδέονται 
με το διαδίκτυο τότε συνδέονται 
με τον εξωτερικό κόσμο. Όπως 
στους δημόσιους χώρους, έτσι και 
εδώ υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι 
για τα παιδιά: 
ü Μπορεί να εκτεθούν σε ακα-
τάλληλο πορνογραφικό, προσβλητικό και βίαιο πε-
ριεχόμενο.  

ü Μπορεί να έρθουν σε επαφή με αγνώστους ενήλικες 
οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι ανήλικοι και μπο-
ρεί να τα εξαπατήσουν και να τα βλάψουν. Μπορεί 
να ασκήσουν πίεση για αποκάλυψη προσωπικών 
στοιχείων με την επιρροή που μπορεί να έχει ένας 
μεγαλύτερος χρήστης σε μικρά παιδιά. 

ü Τα παιδιά υπόκεινται σε πιέσεις 
από τις έμμεσες αλλά επιβλητικές 
διαφημίσεις στο διαδίκτυο.  

ü Τα παιδιά μπορούν να εθιστούν 
στη χρήση του διαδικτύου και έ-
τσι κινδυνεύουν να παραμελή-
σουν τις κοινωνικές τους δραστη-
ριότητες, τις σχολικές τους υπο-
χρεώσεις, τα παιχνίδια τους με 
φίλους.  

Τα παιδιά σήμερα έχουν τη δυνατό-
τητα να μάθουν τη χρήση του διαδι-
κτύου μέσα στο σχολείο με την καθοδήγηση και την ε-
πίβλεψη των εκπαιδευτικών. Το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο για να προστατεύσει τους μαθητές, αλλά και 
την εκπαιδευτική κοινότητα εν' γένει, από το παράνο-
μο και ακατάλληλο περιεχόμενο παρέχει την Υπηρεσία 
Ελεγχόμενης Πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, 
παρέχει προστατευμένη και ελεγχόμενη υπηρεσία ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στους μαθητές (βλ. τεύχος 2 
του Ε.Δ.). Ωστόσο, το πρόβλημα της ασφάλειας στο δι-
αδίκτυο δεν αφορά αποκλειστικά τη σχολική κοινότη-
τα. Απαιτεί την ενημέρωση ολόκληρης της κοινωνίας 

και ιδιαίτερα των γονιών ώστε να μπορούν να προ-
στατεύσουν τα παιδιά όταν αυτά βρίσκονται εκτός 
σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για τα 
παιδιά ηλικίας από 11 έως 16 ετών, αφού αυτή θεωρεί-
ται η πιο ευάλωτη ηλικία. 
Συμβουλές ασφαλούς χρήσης προς τα παιδιά 
ü Πραγματικά, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να συ-
ναντάς άτομα που γνώρισες στο διαδίκτυο, εκτός 
και αν σε συνοδεύουν οι γονείς σου.  

ü Μην ξεχνάς: οι άνθρωποι στο διαδίκτυο μπορεί να 
λένε ψέματα. Δεν μπορείς να τους δεις!  

ü Μην τους δίνεις λοιπόν τη διεύθυνση και το τηλέ-
φωνό σου, ούτε το όνομα του σχολείου σου ή τη φω-
τογραφία σου, και να μην αποκαλύπτεις λεπτομέ-

ρειες της προσωπικής σου 
ζωής. Μπορεί να θέλουν το κα-
κό σου!  

ü Εάν συναντήσεις κάτι πραγμα-
τικά άσχημο στο διαδίκτυο ή 
κάποιος χρήστης σε παρενο-
χλήσει, δε φταις εσύ. Ενημέρω-
σε τους γονείς σου και τους 
δασκάλους σου!  

ü Το διαδίκτυο είναι μία πολύ 
καλή πηγή πληροφοριών, αλλά 

να θυμάσαι ότι όσα δημοσιεύονται δεν είναι πάντα 
αληθινά!  

ü Να είσαι επιφυλακτικός και να υποβάλλεις στην 
κρίση της λογικής σου ό,τι λένε οι άλλοι χρήστες. 
Εάν κάποιος σου προσφέρει κάτι που σου φαίνεται 
υπερβολικό για να είναι αλήθεια, μάλλον θα πρό-
κειται για κάποιο τέχνασμα! 

ü Δεν είναι φρόνιμο να στείλεις σε κανένα τον αριθμό 
της πιστωτικής σου κάρτας ή τον 
αριθμό του τραπεζικού σου λογα-
ριασμού (πριν να ελέγξεις πρώτα 
με το γονέα σου ή τον κηδεμόνα 
σου περί τίνος πρόκειται). Κάποιος 
θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει 
για να σε κλέψει.  

ü Δεν πρέπει να δίνεις σε κανένα τον 
κωδικό πρόσβασης για τις διάφο-
ρες υπηρεσίες του διαδικτύου (διό-
τι θα μπορούσε να προφασιστεί ότι 
είσαι εσύ ή να διαβάσει τα ηλε-
κτρονικά μηνύματά σου).  

ü Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεις τους κόμβους 
που είναι για τους «άνω των 18 ετών». Οι προειδο-
ποιήσεις υπάρχουν για να σε προστατέψουν. Οι 
κόμβοι για τους ενήλικους μπορεί ορισμένες φορές 
να κοστίσουν πολύ ακριβά στο λογαριασμό του τη-
λεφώνου.  

ü Μην ανοίγεις ηλεκτρονικά μηνύματα από άγνω-
στους αποστολείς ή με περίεργα θέματα (subject) ή 
χωρίς θέμα. Μην κάνεις κλικ σε συνδέσμους του δι-
αδικτύου και μην ανοίγεις αρχεία συνημμένα που 

Π 

Η μεσολάβηση του Η/Υ 
στην επικοινωνία με  
τους άλλους ανθρώπους  

δημιουργεί μια  
ψευδή αίσθηση ασφάλειας 

ειδικά στα παιδιά  
της πιο ευάλωτης ηλικίας 
από 11 έως 16 ετών. 
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υπάρχουν στα μηνύματα αυτά. Πολλά απ' αυτά εί-
ναι ιοί ή δούρειοι ίπποι και μπορούν να προκαλέ-
σουν προβλήματα στον υπολογιστή σου. 

ü Μη χρησιμοποιείς οποιοδήποτε πρόγραμμα βρί-
σκεις στο διαδίκτυο. Δεν είναι όλα τα προγράμματα 
ασφαλή ακόμα κι αν εμφανίζονται ως παιχνίδια. 

ü Μη στέλνεις υλικό από το δικό σου υπολογιστή 
(φωτογραφίες, μουσική κ.λπ.). 

ü Να έχεις υπόψη σου ότι τα περισσότερα προϊόντα 
πνευματικής δημιουργίας (μουσική, λογοτεχνία, κι-
νηματογράφος, video, κ.λπ.) προστατεύονται και η 
διακίνησή τους μέσω του διαδικτύου μπορεί να εί-
ναι παράνομη πράξη. 

ü Το ίδιο παράνομη πράξη θεωρείται η διακίνηση 
προγραμμάτων υπολογιστών εκτός κι αν ανήκουν 
στην ειδική κατηγορία του Ελεύθερου Λογισμικού. 
Σε κάθε περίπτωση διάβασε ή συμβουλέψου τους 
μεγαλύτερους σε σχέση με τους όρους χρήσης και 
αν επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους. 

ü Δεν είσαι αόρατος στο διαδίκτυο! Όλοι αφήνουν 
ηλεκτρονικά ίχνη που μπορούν να εντοπιστούν. 
Μπορεί να υποστείς ποινική δίωξη για κάποια πα-
ράνομη δραστηριότητα. 

Συμβουλές ασφαλούς χρήσης προς τους γονείς 
ü Διαβάστε προσεκτικά και έχετε υπόψη τις αντίστοι-
χες συμβουλές που απευθύνονται στα παιδιά. 

ü Συχνά τα παιδιά γνωρίζουν πιο πολλά για τους υ-
πολογιστές και τις νέες τεχνολογίες (π.χ. κινητά τη-
λέφωνα) από ότι οι μεγαλύτεροι. Ασχοληθείτε με το 
πώς λειτουργεί το διαδίκτυο και αφιερώστε χρόνο 
ώστε να περιηγηθείτε σε αυτό μαζί με τα παιδιά σας 
και να μάθετε από αυτά. 

ü Συζητήστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο. Συζητώντας μαζί τους για τους κινδύ-
νους που υπάρχουν χρειάζεται να δείξετε ευαισθη-
σία έτσι ώστε να κατανοήσουν και τα ίδια τους κιν-
δύνους.  

ü Συχνά τα παιδιά αποφεύγουν να αναφέρουν τα 
δυσάρεστα που συναντούν στο διαδίκτυο. Έτσι, 
πρέπει να μάθουν ότι εάν κάποιος τους πει ή τους 
γράψει κάτι κατά τη διάρκεια απευθείας σύνδεσης 
ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο είναι 
δυσάρεστο ή τους προκαλεί ανησυχία, δε φταίνε 
αυτά και γι' αυτό πρέπει να σας το αναφέρουν. 

ü Επιβλέψτε τα παιδιά σας κατά τη χρήση του διαδι-
κτύου. Συμφωνήστε σε οικογενειακό επίπεδο για τη 
χρήση του. Κρατήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 
Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου 

http://www.saferinternet.gr 

 
Εργάζονται στην Ελλάδα από το 2004 και συνεργά-
ζονται στενά με 23 Εθνικούς Κόμβους στην Ευρώπη 
που υλοποιούν την εκστρατεία «Safer Internet 
Awareness Network», που συντονίζεται από το Δί-
κτυο Insafe (http://www.saferinternet.org), με έδρα 
τις Βρυξέλλες. Η εκστρατεία υλοποιείται υπό την αι-
γίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από όπου και συγ-
χρηματοδοτείται κατά 50%. 
Η εκστρατεία «Safer Internet» πιστεύει ότι είναι ευ-
θύνη όλων των φορέων να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στον κόσμο του 
διαδικτύου. Για αυτό το σκοπό πραγματοποιείται 
πλειάδα ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώ-
σεων που προσφέρουν σε ευρεία βάση πληροφορια-
κό και εκπαιδευτικό υλικό. 
Στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει μια σειρά πληρο-
φοριακού υλικού (φυλλάδια, οδηγούς, καρτ-ποστάλ, 
αφίσες, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, διδακτικές κάρ-
τες, mouse pads, κ.ά.), που οποιοσδήποτε μπορεί να 
το πάρει μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας συμ-
βουλές και ξεκάθαρα μηνύματα, θέτοντας ερωτήσεις 
και δίνοντας απαντήσεις. 
Πυρήνας των προσπαθειών τους αποτελεί ο διαδι-

κτυακός τους τόπος. Είναι ο πρώτος αμιγώς Ελληνι-
κός ιστοχώρος που προσφέρει επίκαιρες πληροφορί-
ες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις νέες τε-
χνολογίες, παρέχοντας μια πλειάδα από άρθρα, ει-
δήσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικά με όλους τους 
τύπους επικίνδυνου και παράνομου περιεχόμενου 
στο διαδίκτυο, από την παιδική πορνογραφία μέχρι 
τη σωστή χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

 
Φυσικά, τα παιδιά παίζουν κύριο ρόλο στο διαδι-
κτυακό τους τόπο. Έτσι έχουν δημιουργήσει την 
Παιδική Ζώνη για το Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, όπου 
τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο μπορούν να λά-
βουν οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων και να 
πάρουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, κουίζ 
και παιχνίδια. 
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σε χώρους όπως το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. 
Ελέγχετε τα Αγαπημένα (Bookmarks) και το Ιστορι-
κό (History) του προγράμματος φυλλομετρητή ι-
στοσελίδων (browser) για να ξέρετε ποιες σελίδες 
έχουν επισκεφτεί τα παιδιά σας. 

ü Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας είναι ενήμερα ότι 
πρέπει να ανησυχούν για αγνώστους που συνα-
ντούν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όπως 
ακριβώς είμαστε ανήσυχοι όταν άγνωστοι χτυπάνε 
την πόρτα του σπιτιού μας, έτσι δεν πρέπει τα παι-

διά να δίνουν προσωπικές πληροφορίες για τους 
εαυτούς τους μέσω του διαδικτύου. 

ü Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα παιδιά 
χρησιμοποιούν chat-rooms (δωμάτια συνομιλιών), 
χωρίς την επίβλεψή σας. Μην αφήσετε ποτέ τα παι-
διά σας να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν 
μέσω του διαδικτύου χωρίς να είστε κι εσείς μαζί. 

ü Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να προτιμούν τις ιστο-
σελίδες που εσείς θέλετε και όχι αυτές που θεωρείτε 
ανάρμοστες. 

ü Να γνωρίζετε ποιους πρέπει να ενημερώσετε και εν 
ανάγκη να καταγγείλετε σε περίπτωση που συνα-
ντήσετε βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο. Υπάρχουν ειδικές οργανώσεις, όπως η 
SafeLine (http://www.safeline.gr). 

ü Ορισμένοι Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου προ-
σφέρουν ειδικές ασφαλείς υπηρεσίες για τα παιδιά. 
Επίσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογι-
στή σας ειδικό λογισμικό που φιλτράρει συγκεκρι-
μένες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Ενδεικτική αξιο-
λόγηση τέτοιων προγραμμάτων υπάρχει στο URL: 
http://internet-filter-review.toptenreviews.com. 
Όμως, ακόμα και έτσι, τα παιδιά πρέπει να μάθουν 
τον κώδικα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου για 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προστατεύονται. 

URLs: http://www.saferinternet.gr 
            http://www.sch.gr/safe 

19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής: 
Θέμα Β’ Φάσης 
«ΚΥΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» 
Ο Μίλτος το δελφίνι και η παρέα του, ζουν στα πανέ-
μορφα νησιά των Κυκλάδων όπως η Θήρα, η Μήλος, η 
Δήλος, η Σίκινος και η Αμοργός. Κάθε δελφίνι θέλει να 
βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο νησί 
που γεννήθηκε, αλλά και να μπορεί να επισκέπτεται 
τους φίλους του στα γύρω νησιά. Τα δελφίνια δυστυ-
χώς δυσκολεύονται να βρίσκουν πάντοτε το δρόμο 
τους ανάμεσα στα νησιά, και μερικές φορές χάνονται 
όταν κολυμπούν ανάμεσα σε αυτά με κακοκαιρία. Για 
αυτό, αποφάσισαν να «χαράξουν» διαδρομές ανάμεσα 
στα νησιά, τοποθετώντας βότσαλα στο βυθό της θά-
λασσας. Κάθε διαδρομή συνδέει δύο διαφορετικά νη-
σιά. Για κάθε μέτρο διαδρομής τοποθετούν τέσσερα βό-
τσαλα. (Δηλαδή για να χαράξουν μία διαδρομή ενός 
χιλιομέτρου χρειάζονται 4000 βότσαλα). Επειδή επι-
πλέον είναι δύσκολο να συλλεγούν βότσαλα με φωτει-
νά χρώματα για να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα, τα 
δελφίνια θέλουν να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν 
λιγότερα βότσαλα για να χαράξουν τις διαδρομές τους. 
Ακόμη τα δελφίνια θέλουν να υπάρχουν διαδρομές 
χαραγμένες από κάθε νησί προς κάθε άλλο, για να 
μπορούν όλα τα δελφίνια να επισκέπτονται τους φί-
λους τους. Με τη “χάραξη” αυτών των βοτσαλένιων 
διαδρομών, κάποια νησιά “συνδέονται” με άλλα απ’ 
ευθείας, ενώ άλλα συνδέονται μέσω ενός ή περισσότε-
ρων ενδιάμεσων νησιών. Για παράδειγμα, η Θήρα και 
η Αμοργός συνδέονται με μία διαδρομή, ενώ για να 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 
Ελληνική ανοιχτή γραμμή  

για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο 
http://www.safeline.gr 

 
Η SafeLine είναι μια Ανοικτή Γραμμή επικοινωνίας 
με τους χρήστες που επιθυμούν την αφαίρεση από το 
διαδίκτυο κάθε είδους παράνομου ή επιβλαβούς πε-
ριεχομένου (π.χ. σε θέματα πορνογραφίας, ρατσι-
σμού, ηλεκτρονικής χαρτοπαιξίας, προστασίας 
πνευματικής ιδιοκτησίας και καταναλωτών, κ.ά.) και 
πιθανώς την άσκηση ποινικής δίωξης. Πρωταρχικό 
μέλημα είναι η εξάλειψη από το διαδίκτυο περιεχο-
μένου παιδικής πορνογραφίας. 
Οι χρήστες μπορούν να καταθέσουν μία καταγγελία 
με διάφορους τρόπους: 1) Ηλεκτρονική κατάθεση 
(μέσω συμπλήρωσης μίας ηλεκτρονικής φόρμας), 2) 
Τηλέφωνο (στον αριθμό: 2119558450, καθημερινές 
από τις 9:00 π.μ. έως και 16:00 μ.μ.), 3) Ταχυδρομείο 
(στη διεύθυνση: SafeNet, Στουρνάρη 63, 10432 Αθή-
να), 4) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με email στη διεύ-
θυνση: report(at)safeline.gr). 
Τα μέλη της SafeLine εξετάζουν τις καταγγελίες και 
κάνουν τις σωστές ενέργειες για την αναφορά της 
καταγγελίας στις κατάλληλες αρχές. Ο χρήστης που 
κατέθεσε μια καταγγελία μπορεί να πληροφορηθεί 
για το αποτέλεσμά της, μόλις αυτό είναι επιτρεπτό. 
Τα στοιχεία των χρηστών που καταθέτουν καταγγε-
λίες είναι άκρως εμπιστευτικά. Αν κάποιος χρήστης 
το επιθυμεί μπορεί να κρατήσει την ανωνυμία του. 
Η SafeLine συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχέδιο Δράσης για την 
Ασφαλέστερη Χρήση του Internet", καθώς και από 
τους ακόλουθους οργανισμούς: Ελληνικό Όργανο 
Αυτορρύθμισης για το Περιεχόμενο του Διαδικτύου 
(SAFENET), Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και 
Τηλεματικών Εφαρμογών (FORTHnet), Ίδρυμα Τε-
χνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ίδρυμα Μείζονος Ελ-
ληνισμού (ΙΜΕ). Επίσης, συνεργάζεται με τους Φο-
ρείς Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου, το Ακαδημαϊ-
κό Δίκτυο «ΕΔΕΤ» και το Πανελλήνιο Σχολικό Δί-
κτυο, Ερευνητικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα, Ενώ-
σεις Καταναλωτών και την Ελληνική Αστυνομία. 
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πάει κάποιο δελφίνι από τη Σίκινο στη Δήλο θα πρέπει 
ενδιάμεσα να περάσει από τη Μήλο, έτσι ώστε ο συνο-
λικός αριθμός βότσαλων που θα χρησιμοποιηθεί στις 
διαδρομές να είναι ελάχιστος. 
Δυστυχώς, ανάμεσα σε ορισμένα νησιά υπάρχουν ρεύ-
ματα που παρασέρνουν τα βότσαλα που τοποθετούν 
τα δελφίνια στο βυθό της θάλασσας, και γι' αυτό αυτά 
τα νησιά δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με 
κάποια διαδρομή. Τα δελφίνια των Κυκλάδων, βρι-
σκόμενα σε απόγνωση σχετικά με το πόσα βότσαλα εί-
ναι απαραίτητα για να χαράξουν διαδρομές που να 
συνδέουν όλα τα νησιά, αλλά και για το πώς θα πρέπει 
να κατασκευάσουν αυτές τις διαδρομές έτσι ώστε να 
απαιτούνται τα λιγότερα δυνατά βότσαλα, παρακα-
λούν τους μαθητές που συμμετέχουν στον 19ο ΠΔΠ να 
τα βοηθήσουν με τις γνώσεις τους. 
Στο αρχείο εισόδου θα παρατίθενται οι αποστάσεις με-
ταξύ των νησιών και μόνο ανάμεσα σε νησιά στα ο-
ποία δεν υπάρχουν καταστροφικά ρεύματα. Στο αρ-
χείο εξόδου θα πρέπει να εμφανίζεται ο ελάχιστος α-
ριθμός βότσαλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να χαραχτούν διαδρομές ανάμεσα σε όλα τα νη-
σιά.  

1ο παράδειγμα  2ο παράδειγμα 
cyclades.in cyclades.out  cyclades.in cyclades.out 
6 11   
1 2 45  
1 4 12  
1 5 61  
1 6 51  
2 5 18  
2 6 2  
3 4 9  
3 5 37  
3 6 14  
4 5 14  
5 6 52  

204  10 15 
1 2 1 
2 3 2 
3 4 3 
4 5 4 
5 6 5 
6 7 6 
7 8 7 
8 9 8 
9 10 9 
5 7 11 
1 3 6 
2 4 8 
7 9 15 
1 10 20 
2 9 25 

180 

Αρχεία εισόδου. Τα αρχεία εισόδου με όνομα cy-
clades.in στην πρώτη γραμμή έχουν δύο ακέραιους: 
Τον ακέραιο Ν με 1 ≤ Ν ≤ 1000, ο αριθμός των νησιών 
που θέλουμε να συνδέσουμε, και τον Μ με 1 ≤ Μ ≤ 
500000, ο αριθμός διαδρομών που ακολουθούν ανάμε-
σα σε νησιά και στις οποίες δεν επικρατούν καταστρο-
φικά ρεύματα. Κάθε μία από τις επόμενες Μ γραμμές 
περιέχει 3 ακέραιους Α, Β, και Κ (1 ≤ Α < Β ≤ Ν, 1 ≤ Κ ≤ 
1000000) όπου Α και Β είναι δύο νησιά ανάμεσα στα 
οποία μπορούμε να φτιάξουμε διαδρομή και Κ η μετα-
ξύ τους απόσταση σε μέτρα. Η κάθε απόσταση αναφέ-
ρεται μία φορά, και προφανώς αν επιτρέπεται κάποια 
διαδρομή από το Α στο Β θα επιτρέπεται και η ίδια δι-
αδρομή από το Β στο Α.  
Αρχεία εξόδου. Τα αρχεία εξόδου με όνομα 
cyclades.out περιέχουν ακριβώς μία γραμμή με έναν 
ακέραιο Λ, τον ελάχιστο αριθμό συνολικών βότσαλων 
που θα πρέπει να συλλέξουν τα δελφίνια για να κατα-

σκευάσουν τις διαδρομές ανάμεσα σε όλα τα νησιά, ή   
-1 αν δεν υπάρχει καμία πιθανή κατασκευή που να 
συνδέει μεταξύ τους όλα τα νησιά. 
Επεξήγηση του 1ου παραδείγματος 
Τα δελφίνια είναι αναγκασμένα να χαράξουν δρόμους 
που να συνδέουν όλα τα νησιά εκεί που είναι επιτρε-
πτό έτσι ώστε: 1) Όλα τα νησιά να είναι επισκέψιμα,   
2) Να χαραχθεί η μικρότερη δυνατή συνολική διαδρο-
μή (Σημειώνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει πόση είναι η 
διαδρομή που θα διανύσει ένα δελφίνι για να πάει από 
το α στο β νησί αλλά η χρήση των λιγότερων δυνατών 
βότσαλων). 
Στο παράδειγμα οι επισκέψιμες διαδρομές δίνονται 
από το παρακάτω σχήμα: 

 
Για να χρησιμοποιήσουν τα λιγότερα βότσαλα τα δελ-
φίνια πρέπει να επιλέξουν να επισημάνουν τις δια-
δρομές: 1-4, 2-6, 3-4, 3-6, 4-5.  

 
Το συνολικό μήκος των παραπάνω διαδρομών είναι 
(12+2+9+14+14) = 51 μέτρα ή (12+2+9+14+14)*4 = 51*4 
= 204 βότσαλα. Κάθε άλλη λύση απαιτεί περισσότερα 
βότσαλα. Η παραπάνω λύση επιτρέπει όλες τις δυνατές 
επισκέψεις για παράδειγμα τα δελφίνια μπορούν να 
πάνε από το νησί 1 στο 2 μέσω της διαδρομής 1-4-3-6-2. 
Περιορισμοί 
Χρόνος εκτέλεσης: 10 sec. 
Μέγιστη απαίτηση μνήμης: 32 MB.  
URL: http://www.pdp.gr 
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 Τεχνικά θέματα 
Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κλήσεων υψηλής 
χρέωσης – Προγράμματα dialers 

ία από τις μορφές «εχθρικού λογισμικού» 
(malware, adware, spyware) είναι και τα προ-

γράμματα dialer  (στο εξής dialers) που αποτελούν ένα 
αρκετά μεγάλο πρόβλημα στη χρήση του διαδικτύου. 
Αυτό που κάνουν οι dialers, αφού εγκατασταθούν 
στον υπολογιστή σας, είναι να αλλάξουν τις ρυθμίσεις 
(settings) του modem σας από μία συγκεκριμένη σύν-
δεση στο διαδίκτυο σε μία άλλη. Συνήθως η αλλαγή εί-
ναι από το συνήθη αριθμό κλήσης 
του παροχέα Internet (ISP) που χρη-
σιμοποιείτε, σε έναν αριθμό αυξημέ-
νης χρέωσης, είτε αυτός είναι της 
σειράς 90ΧΧΧΧΧΧΧΧ είτε αριθμός 
στο εξωτερικό (00ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ). 
Οι dialers μπορεί να προέρχονται 
από επισκέψεις σε ιστοσελίδες με 
πορνογραφικό περιεχόμενο, σε ι-
στοσελίδες που παρέχουν πειρατικό 
λογισμικό, κωδικούς εγκατάστασης 
και cracks λογισμικού, ιστοσελίδες 
τυχερών παιχνιδιών (π.χ. casino, 
κ.ά.), μουσικού περιεχομένου (π.χ. mp3, κ.ά.), ή ιστο-
σελίδες με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο. Οι ιδιοκτήτες 
αυτών των σελίδων έχουν τους dialers ενσωματωμέ-
νους στον κώδικα του δικτυακού τόπου ώστε να εγκα-
θίσταται αυτόματα στο σύστημα του χρήστη, χωρίς να 
γίνεται αντιληπτό και χωρίς να ζητάει απαραίτητα τη 
συγκατάθεση του. Άλλος τρόπος εμφάνισης αυτών των 
προγραμμάτων είναι με τη μορφή συνημμένων αρχεί-
ων σε ηλεκτρονικά μηνύματα αλληλογραφίας. 
Οι dialers ξεκίνησαν ως ένας νόμιμος και βολικός τρό-
πος για να πληρώσει ο χρήστης πρόσβαση σε ειδικό 
περιεχόμενο μέσω του διαδικτύου (π.χ. λογισμικό, παι-
χνίδια, SMS logos, ερωτικό περιεχόμενο, κ.ά.), αντί 
χρήσης πιστωτικής κάρτας. Στην 
περίπτωση αυτή, ο χρήστης χρεώνε-
ται για το περιεχόμενο αυτό στο 
λογαριασμό του τηλεφώνου του, 
μέσω των αριθμών αυξημένης χρέ-
ωσης, όπως ακριβώς συμβαίνει και 
με τις υπηρεσίες προστιθέμενης α-
ξίας αυξημένης τιμολόγησης που 
καλεί από το τηλέφωνό του (π.χ. 
Audiotex). Όμως, στις περιπτώσεις 
αυτές θα πρέπει να εμφανιστεί στην 
οθόνη ένα παράθυρο διαλόγου το 
οποίο να ρωτά αν θέλετε να εγκαταστήσετε το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα dialer και να ενημερώνει για το 
είδος της υπηρεσίας την οποία πρόκειται να χρησιμο-
ποιήσετε και για τη χρέωσή της. Επίσης, μόλις αποσυν-
δεθείτε από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, θα πρέπει η 
σύνδεση του modem να επιστρέφει στον αριθμό του 
παροχέα Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε. 

Ποιο είναι το πρόβλημα; 
Το πρόβλημα ξεκινά όταν ο χρήστης δε γνωρίζει τι κά-
νει κάποιος dialer ή ακόμα περισσότερο όταν δε γνω-
ρίζει ότι έχει εγκατασταθεί ένας dialer. Η απάτη μέσω 
dialers συμβαίνει όταν ο δικτυακός τόπος δεν καθιστά 
σαφές για τον χρήστη ότι με τις ενέργειές του οδηγείται 
στην εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή του ή 
ότι η σύνδεσή του στο διαδίκτυο θα αλλάξει, όχι μόνο 
για την πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο, αλλά σε πιο 
συχνή ή και μόνιμη βάση.  
Οι dialers αυτοί μπορεί να πραγματοποιούν συνέχεια 
κλήσεις προς έναν αριθμό αυξημένης χρέωσης, εις βά-
ρος του χρήστη, κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτε-

τραώρου, ακόμα και κάθε λίγα λε-
πτά, αρκεί ο υπολογιστής να είναι 
σε λειτουργία. Ο χρήστης αντιμετω-
πίζει αναπάντεχα αυξημένους λο-
γαριασμούς τηλεφώνου, καθώς οι 
κλήσεις που προκαλούν τα προ-
γράμματα αυτά μπορεί να χρεώνο-
νται με 2€ ή 3€ ή και περισσότερο το 
λεπτό, αντί των 0,007€ το λεπτό για 
τις ώρες αιχμής (08.00-22.00) και 
0,0035€ το λεπτό για τις ώρες μη αιχ-
μής (22.00-08.00) που είναι η χρέωση 
με χρήση ΕΠΑΚ.  

Απάτες τέτοιου είδους μπορεί ακόμα και να σιγήσουν 
τους ήχους κλήσης (dialing) στο διαδίκτυο που κάνει 
το modem σας για να αποκρύψουν το γεγονός ότι το 
modem πραγματοποιεί μία κλήση. Η απεγκατάσταση 
ενός dialer απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεν είναι 
πάντα δυνατή. Η προσπάθεια για απεγκατάσταση 
μπορεί πολλές φορές να δημιουργήσει προβλήματα σε 
άλλες εφαρμογές (π.χ. στον Internet Explorer). 
Πώς θα καταλάβετε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπο-
λογιστή σας ένας dialer; 
Στη συνέχεια θα βρείτε μερικές συμβουλές για πιθα-
νούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να καταλάβετε 

ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογι-
στή σας και λειτουργεί ένας dialer: 
ü Θα ακούσετε το modem σας να 
αποσυνδέεται και να πραγματο-
ποιεί νέα κλήση (εκτός εάν ο 
dialer έχει σιγήσει τους ήχους 
κλήσης του modem). 

ü Θα λάβετε έναν απρόσμενα υψη-
λό λογαριασμό τηλεφώνου, στον 
οποίο θα βρείτε κλήσεις σε άγνω-
στους αριθμούς υψηλής χρέωσης 
ή αριθμούς εξωτερικού. 

ü Είναι πιθανόν, παρά το γεγονός ότι θα είστε συνδε-
δεμένοι στο διαδίκτυο, να μην μπορείτε να στείλετε 
ηλεκτρονικά μηνύματα αλληλογραφίας (λόγω αδυ-
ναμίας SMTP Authentication). 

ü Πολλές φορές ανοίγουν αυτόματα σελίδες «αμφιλε-
γόμενου περιεχομένου», χωρίς να έχει ζητηθεί κάτι 
τέτοιο από τον χρήστη. 

Μ 

Όσο ο υπολογιστής  
είναι σε λειτουργία  
οι dialers μπορεί να  

πραγματοποιούν συνέχεια 
κλήσεις προς αριθμούς  
αυξημένης χρέωσης  
με 2€ ή 3€ ή και  

περισσότερο το λεπτό. 
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ü Μπορεί να έχουν προστεθεί αυτόματα νέα εικονίδια 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.   

ü Είναι αρκετά πιθανόν, η ταχύτητα της σύνδεσής 
σας με το διαδίκτυο να είναι πολύ χαμηλότερη από 
ότι συνήθως.  

Τι μπορείτε να κάνετε για να προφυλαχτείτε; 
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί τρό-
ποι αποφυγής των dialers και των υ-
ψηλών τηλεφωνικών χρεώσεων: 
ü Να κλείνετε τον υπολογιστή σας 
όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. 

ü Ποτέ μην ανοίγετε συνημμένα αρ-
χεία που λαμβάνετε μέσω e-mail 
αν δεν γνωρίζετε τι είναι. 

ü Εξετάζετε συχνά τις παραμέτρους 
σύνδεσης του υπολογιστή σας με το 
διαδίκτυο για να βεβαιώνεστε ότι ο 
αριθμός που καλεί το modem σας 
για να συνδεθεί είναι ο σωστός. 
Στα WINDOWS 2000/XP: Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πί-
νακας Ελέγχου > Συνδέσεις δικτύου και δικτύου μέσω τη-
λεφώνου. Εκεί μπορεί να υπάρχουν ασυνήθιστα ει-
κονίδια σύνδεσης. Ωστόσο, ακόμα κι αν όλα φαίνο-
νται φυσιολογικά δεν αποκλείεται να υπάρχει ε-
γκαταστημένος dialer. 

ü Αποφύγετε επισκέψεις σε ιστοσελίδες 
αμφιλεγόμενου περιεχομένου. Μην 
κάνετε λήψη (download) ή εγκατά-
σταση προγραμμάτων από τέτοιες ι-
στοσελίδες. Όμως, ακόμη και απλή ε-
πίσκεψη στις ιστοσελίδες αυτές (ιδιαί-
τερα αν είναι ενεργοποιημένη η δυ-
νατότητα ActiveX και Javascripts στο 
πρόγραμμα περιήγησης) μπορεί να 
μολύνει τον υπολογιστή σας. 

ü Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί αν κατά την πε-
ριήγησή σας στο διαδίκτυο μεταφερθείτε σε κάποια 
ιστοσελίδα την οποία δεν περιμένατε. Εάν κατά λά-
θος βρεθείτε σε μία τέτοια ιστοσελίδα, κλείστε όλα 
τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up windows) που 
ανοίγουν.  

ü Να έχετε ρυθμίσει δυνατά την ένταση του modem 
σας έτσι ώστε να ακούσετε τους ήχους στην περί-
πτωση που το modem σας αποσυνδεθεί και επιχει-
ρήσει να πραγματοποιήσει και πάλι κλήση. 

ü Αν προσέξετε κάποιο άγνωστο εικονίδιο στην επι-
φάνεια εργασίας του υπολογιστή σας που δεν αντι-
στοιχεί σε έγκυρη εφαρμογή, τότε εξετάστε το και 
διαγράψτε το. Βέβαια, θα πρέπει να απεγκαταστή-
σετε (uninstall) και τη σχετική εφαρμογή. 

ü Οι περισσότεροι dialers ανιχνεύονται από τα πρό-
σφατα αντιικά προγράμματα. Βεβαιωθείτε ότι το 
αντιικό σας πρόγραμμα παρέχει αυτή τη δυνατότη-
τα και φροντίστε να το ενημερώνετε συστηματικά. 

ü Μπορείτε να εντοπίσετε την ύπαρξη ήδη εγκατε-
στημένων ή προς εγκατάσταση dialers στον υπολο-

γιστή σας με λογισμικό το οποίο θα εντοπίσει τα 
ύποπτα προγράμματα, θα σας περιγράψει τι κά-
νουν και στη συνέχεια θα σας βοηθήσει να τα απε-
γκαταστήσετε. Τέτοιο λογισμικό anti-dialer (είτε ε-
λεύθερο, είτε με πληρωμή) μπορείτε να βρείτε στο 
διαδίκτυο. Ακόμα μπορείτε να απευθυνθείτε στον 

ISP σας ο οποίος θα σας συμβου-
λεύσει όσον αφορά στη χρήση τέ-
τοιων προγραμμάτων. 

ü Επίσης, σημειώνουμε ότι στην πε-
ρίπτωση όπου η σύνδεσή σας με το 
διαδίκτυο είναι αποκλειστικά με 
ευρυζωνική σύνδεση (ADSL) δεν 
απειλείστε από προγράμματα 
dialers. Ωστόσο, στην περίπτωση 
που ο υπολογιστής εκτός της ADSL 
σύνδεσης έχει εγκατεστημένο και 
κάποιο ISDN ή PSTN modem το 
οποίο είναι συνδεδεμένο μέσω κα-
λωδίου σε τηλεφωνική γραμμή, τότε 

δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο.  
ü Ενημερώστε την οικογένειά σας για την απειλή των 
κακόβουλων dialers και ελέγξτε τη χρήση του δια-
δικτύου από τα παιδιά σας. 

ü Αν υποπτεύεστε ότι έχετε πέσει θύμα dialer μεταβεί-
τε άμεσα με την αστυνομική σας ταυτότητα στο κα-

τάστημα του ΟΤΕ της περιοχής σας 
(πριν την έκδοση του επόμενου λογα-
ριασμού) και ζητείστε πρόσφατο ανα-
λυτικό λογαριασμό των κλήσεων του 
τηλεφώνου σας. 

ü Μπορείτε να ζητήσετε από τον ΟΤΕ 
να σας ενεργοποιήσει την υπηρεσία 
της φραγής για εξερχόμενες κλήσεις 
προς αριθμούς αυξημένης χρέωσης 
και αριθμούς εξωτερικού. Στην περί-

πτωση που έχετε προεπιλογή φορέα μπορείτε εναλ-
λακτικά να ζητήσετε από τον προεπιλεγμένο σας 
πάροχο να σας ενεργοποιήσει την υπηρεσία της 
φραγής για εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις. 

URLs: http://www.eett.gr 
            http://www.forthnet.gr 
            http://www.ote-shop.gr 
 
Για το Ενημερωτικό Δελτίο:  
ü Τα προηγούμενα τεύχη του Ε.Δ. υπάρχουν διαθέσι-
μα σε μορφή PDF και HTML στο URL: 
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet. 

ü Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν το Ε.Δ. μέσω του 
προσωπικού τους e-mail μπορούν να μας στείλουν 
ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Προσθήκη στη λί-
στα διανομής του ΕΔ». Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
της λίστας διανομής δε χρησιμοποιούνται για άλλο 
σκοπό και δεν κοινοποιούνται. Ομοίως, υπάρχει 
δυνατότητα για διαγραφή από τη λίστα. 

ü Είναι ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις, απόψεις, α-
νακοινώσεις, ειδήσεις, άρθρα κ.λπ. που θα θέλατε 
να μας στείλετε ώστε να συμπεριληφθούν στο Ε.Δ. 

Οι dialers ξεκίνησαν  
ως ένας νόμιμος και  
βολικός τρόπος  
για να πληρώνει  

ο χρήστης πρόσβαση  
σε «ειδικό περιεχόμενο» 
μέσω του διαδικτύου  
αντί με χρήση  

πιστωτικής κάρτας. 


