
 

  
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Νέα είδη spam: Ξεγελούν τα φίλτρα και απειλούν τον υπολογιστή σας. 

 
Το τελευταίο διάστημα νέα είδη ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχουν δημιουργηθεί από 
spammers με σκοπό την παράκαμψη των φίλτρων anti-spam. Έτσι, ενώ μέχρι πρότινος μπορούσαμε με τα 
φίλτρα αυτά να μπλοκάρουμε τα περισσότερα, αν όχι όλα τα μηνύματα spam, εδώ και μερικούς μήνες τα 
πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει δραματικά.  

Το mailbox πολλών αποδεκτών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λαμβάνει σε καθημερινή βάση περισσότερα 
από ένα e-mails που περιέχουν συνημμένα αρχεία PDF (σύμφωνα με την μηνιαία αναφορά για το spam που 
εξέδωσε η εταιρία Symantec τον περασμένο Ιούλιο, μέχρι τότε είχαν αποσταλεί 25 εκατομμύρια PDF spam.)  

Φανταστείτε λοιπόν, ενώ λαμβάνατε πριν 2-3 μηνύματα μέσα στην ημέρα, ξαφνικά να βρίσκετε αντιμέτωποι 
σε καθημερινή βάση με 30-40 μηνύματα στον υπολογιστή σας, μέσα από τα οποία να πρέπει να 
αναγνωρίσετε τα spam από τα μηνύματα που περιμένετε από συναδέλφους, φίλους ή την οικογένειά σας.  

Στα περισσότερα από τα νέα αυτά ηλεκτρονικά μηνύματα spam υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου κείμενο ενώ 
παρατηρείται ποικιλία θεμάτων για να καταστεί ο εντοπισμός τους από τα φίλτρα anti-spam ακόμη 
δυσκολότερος. Επίσης, τα PDF spam είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα συμβατικά spam και ενδέχεται να 
προκαλέσουν προβλήματα σε mailbox περιορισμένης χωρητικότητας. 

Επίσης, εδώ και μερικούς μήνες κυκλοφορούν ευρέως spam με ευχετήριες κάρτες οι οποίες δήθεν 
προέρχονται από φίλους, κάνοντας έτσι κατάχρηση μιας αρκετά διαδεδομένης (και ευχάριστης) συνήθειας 
πολλών χρηστών του Διαδικτύου για να ανταλλάσουν ευχές. Τα e-mails αυτά περιέχουν ένα σύνδεσμο (link) 
τον οποίο θα πρέπει να πατήσει κανείς για να δει την υποτιθέμενη κάρτα, όπως γίνεται και με τις 
πραγματικές ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες. Όμως σε τέτοια περίπτωση, με το πάτημα του link κατεβαίνει 
και εγκαθίσταται στον υπολογιστή του χρήστη βλαβερό λογισμικό. Πολύ διαδεδομένο ως τέτοιο λογισμικό 
είναι το σκουλήκι «Storm» που πρωτοεμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2007 και το οποίο καθιστά τον 
υπολογιστή όπου εγκαθίσταται υποχείριο των spammers. O υπολογιστής δηλαδή αποστέλλει εν αγνοία του 
χρήστη, χιλιάδες spam και επιτίθεται σε διάφορους γνωστούς ιστοχώρους προκαλώντας προβλήματα στη 
λειτουργία τους.  

Τέλος έχουν κάνει την εμφάνισή τους spam με συνημμένα αρχεία της μορφής Zip και Excel, ενώ σύμφωνα 
με άρθρο της εφημερίδας USA Today, οι spammers έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν και δημοφιλείς 
δικτυακές υπηρεσίες όπως η υπηρεσία ειδήσεων της Google τοποθετώντας διαφημιστικά και παραπλανητικά 
links ανάμεσα στις ειδήσεις που αποστέλλονται στους χρήστες. 

Ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου σας συστήνει να μην ανοίγετε ποτέ ηλεκτρονικά μηνύματα των 
οποίων δεν γνωρίζετε τον αποστολέα. Ακόμα και αν ανοίξετε ένα τέτοιο e-mail, μην πατάτε ποτέ τους 
συνδέσμους (links) που περιέχονται σε αυτό και μην ανοίγετε τα συνημμένα αρχεία. Για να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και τους τρόπους που μπορείτε να την 
αντιμετωπίσετε μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ιστοχώρο www.saferinternet.gr  

Προς τους δημοσιογράφους:  
Παρακαλείστε να αναφέρετε ως πηγή του άρθρου τον Ελληνικό Κόμβο Ασφαλούς Διαδικτύου 
«www.saferinternet.gr» εφόσον προβείτε σε δημοσίευση του παραπάνω κειμένου. 

Ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου λειτουργεί στο πλαίσιο της εκστρατείας επαγρύπνησης και 
ενημέρωσης για ασφαλέστερο Διαδίκτυο Safer Internet η οποία υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του προγράμματος πλαισίου Safer Internet Plus. 



 

  
  
 

Στόχος της εκστρατείας Safer Internet είναι να επαγρυπνήσει όλους τους Έλληνες και να τους ενημερώσει 
για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσματικά 
τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν στις νέες διαδραστικές τεχνολογίες, όπως είναι το 
διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση πλειάδας πολυμορφικών 
εκδηλώσεων και δράσεων που δρομολογούνται σε διετή βάση. Οι δράσεις εναρμονίζονται με τα 
αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρόμετρου όπως και Εθνικών ερευνών που αφορούν το διαδίκτυο 
και την κινητή τηλεφωνία, τη γνώση ή άγνοια των κινδύνων και τη σωστή χρήση του, έτσι ώστε οι ενέργειες 
που υλοποιούνται να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε  με την: 
 
Δρ. Βερόνικα Σαμαρά 
Επικεφαλής Ελληνικού Κόμβου Ασφαλούς Διαδικτύου 
Τηλ. 210 8033400, Fax. 210 8034850 
Email : info@saferinternet.gr – vsam@saferinternet.gr 
 
 


