
 

 

 

 

 

 

 

«Ένας υπολογιστής καταστρέφεται το ίδιο εύκολα όσο και το δάσος» 

 

Στις μέρες μας οι υπολογιστές είναι κάτι που χρησιμοποιούμε συνέχεια , 

καθώς είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους τους ανθρώπους και διευκολύνει 

την καθημερινότητά  μας. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί 

στην χρήση τους  γιατί μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπούν σε κάτι πολύ 

επικίνδυνο ,για αυτό πρέπει να φροντίσουμε  η χρήση τους να είναι όσο γίνεται πιο 

ασφαλείς.  

Όπως η φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στο δάσος και κατακαίει τα πάντα, 

έτσι και ο ιός, όταν προσβάλλει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή καταστρέφει τον 

υπολογιστή και ό,τι υπάρχει σε αυτόν. Επομένως πρέπει να φροντίζουμε για την 

<<υγεία>>  του υπολογιστή μας, γιατί ένας υπολογιστής καταστρέφετε το ίδιο 

εύκολα όσο και το δάσος. Από μια απροσεξία μας μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλο 

κίνδυνο, διότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές κακόβουλες ιστοσελίδες από τις 

οποίες ο υπολογιστής μας μπορεί να προσβληθεί. 

Πρέπει να φροντίζουμε για τη σωστή χρίση του υπολογιστή λαμβάνοντας 

κάποια μέτρα προστασίας. Κάποια από τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για να 

εξασφαλίσουμε την ασφάλεια  του υπολογιστή μας αλλά και τους εαυτούς μας 

είναι η χρήση προγραμμάτων προστασίας υπολογιστή.  Επίσης είναι καλό οι 

κωδικοί μας να είναι σύνθετοι διότι είναι πολύ πιθανό να μπορέσουν να τους 

αποκωδικοποιήσουν κάποιοι με κακές προθέσεις. Επιπλέον δεν πρέπει να 

μοιραζόμαστε τους κωδικούς μας με τρίτους, επιπροσθέτως πρέπει να προσέχουμε 

τι αναρτούμε διότι είναι πολύ πιθανό κάποιος με κακόβουλες προθέσεις να 

χρησιμοποιήσει αυτά που έχουμε αναρτήσει εναντίον μας αναρτώντας τα ξανά 

παραποιημένα. 

Συμπερασματικά  πρέπει όλοι να φροντίζουμε και να χρησιμοποιούμε 

σωστά τον υπολογιστή μας διότι είναι πολύ εύκολο από μια απροσεξία  να 

καταστραφούν όλα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως  ακριβώς συμβαίνει και 

με τα δάση, όπου από μια απροσεξία μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να καεί 

όλο το δάσος. Προσοχή λοιπόν, από τους ιούς, γι’ αυτό είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιούμε το «αντιβιοτικό» ή αλλιώς antivirus, διαφορετικά ο υπολογιστής 

κινδυνεύει άμεσα. 
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