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ΠΡΩΤΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ

Åé êï íï ãñÜ öç óç:
Γιώργος Σγουρός



Ο ΜΜΑΑΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ εργαζόταν στην Ελληνική Αστυνοµία
επί 34 έτη, εκ των οποίων τα 23 ασχολείτο αποκλειστικά µε τη διε-
ρεύνηση των ηλεκτρονικών εγκληµάτων. Σπούδασε Ανάλυση και
Προγραµµατισµό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εκπαιδεύθηκε
στο Λονδίνο στο έγκληµα που αφορά το πλαστικό χρήµα, και στο
FBI σε θέµατα σχετικά µε την τροµοκρατία στο διαδίκτυο. Από το
1995, οπότε και ξεκίνησε µόνος, και στη συνέχεια από το 2004
που ιδρύθηκε Τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος µέχρι
και σήµερα, ως ∆ιεύθυνση πλέον, προsστατο και πλέον επόπτευε
τη δράση της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς στα-
διοδροµίας του στην Ελληνική Αστυνοµία, χειρίσθηκε περισσό-
τερες από 28.000 υποθέσεις που αφορούσαν το κυβερνοέγκλη-
µα. Είναι καθηγητής στην Αστυνοµική Ακαδηµία, στις Σχολές Με-
τεκπαίδευσης Στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας και στην Εθνι-
κή Σχολή ∆ικαστών, καθώς και συγγραφέας βιβλίων. Έχει υπάρ-
ξει οµιλητής σε συνέδρια, διαλέξεις καθώς και ενηµερώσεις µε
θέµα το διαδίκτυο. Για το έργο του και την κοινωνική του προ-
σφορά έχει τιµηθεί από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, την Ακα-
δηµία Αθηνών, τη UNICEF, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το
FBI, και διάφορους άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η ΒΒΕΕΡΡΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια.
Σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και αποφοίτη-
σε µε αριστείο από το Master in Psychotherapy Studies του Πα-
νεπιστηµίου του Κεντ (Αγγλία). Είναι υποψήφια διδάκτωρ του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και µέλος του Συλλόγου Ελλή-
νων Ψυχολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Οµα-
δικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Σηµαντικό µέρος της
δουλειάς της έχει αφιερώσει στη συνεργασία της µε τη ∆ιεύθυν-
ση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, µέσα από τη συµµετοχή
της σε ηµερίδες, τηλεδιασκέψεις και καµπάνιες ενηµέρωσης σε
πανελλαδικό επίπεδο. ∆ιατηρεί το προσωπικό της γραφείο, όπου
ασχολείται µε την ψυχοθεραπεία ατόµων, ζεύγους, οικογένειας
και οµάδας, µε τον συντονισµό σχολών γονέων καθώς και µε τη
διοργάνωση σεµιναρίων ψυχολογίας. 

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το: www.psychotherapy-atha-
nasiou.gr



Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωµένο
σε όλα τα παιδάκια του κόσµου

που αγαπούν το παιχνίδι...

...µα πιο πολύ αγαπούν το παιχνίδι
µε τα φιλαράκια τους!

Με αγάπη,
Μάνος Σφακιανάκης

Βέρα Αθανασίου



Αγαπημένα μου παιδιά,

Με λένε Μάνο Σφακιανάκη. Είμαι αστυνομικός
με τον βαθμό του υποστρατήγου. Πριν από εί-
κοσι ένα χρόνια ήμουν ο πρώτος που άρχισε να
διερευνά το ηλεκτρονικό έγκλημα στη χώρα
μας. Αρχικά, και για λίγα χρόνια, ώσπου να έρ-
θει ο πρώτος μου βοηθός, ήμουν μόνος. Όμως
είχα μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανα και μέ-
σα στα επόμενα χρόνια δημιουργήσαμε μαζί με
τους επιστήμονες συναδέλφους μου μια υπη-
ρεσία-πρότυπο σε διεθνές επίπεδο και ίσως μια
από τις καλύτερες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας, η οποία είναι πλέον καταξιωμένη
στην ελληνική κοινωνία. 

Μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων
μου κατόρθωσα να γνωρίσω αρκετούς από
εσάς. Με αγαπήσατε και σας αγάπησα μέσα από
την εργασία-λειτούργημά μου που λατρεύω.
Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να σας δίνω την
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αγάπη μου και μετά την πορεία μου στην Ελλη-
νική Αστυνομία, μέσα από ένα Ινστιτούτο που
εμπνεύστηκα να δημιουργήσω για εσάς. 

Η Βέρα κι εγώ, όταν αποφασίσαμε να συ-
νεργαστούμε και να γράψουμε μια σειρά βι-
βλίων για εσάς με ήρωα τον μικρό Μπεν, προ-
σπαθήσαμε, ο καθένας από τη δική του σκοπιά,
να βρει τον σωστό τρόπο έκφρασης και προ-
σέγγισής σας. Ευχόμαστε ότι μέσα από αυτά τα
βιβλία θα κατανοήσετε τους βασικούς κανόνες
χρήσης της τεχνολογίας αλλά και παράλληλα
θα προβληματιστείτε μέσα από την πλοκή της
κάθε ιστορίας.

Το διαδίκτυο είναι φως και οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές είναι το μέλλον σας. Βασική προϋ-
πόθεση, όμως, είναι να τηρούνται οι χρυσοί κα-
νόνες χρήσης τους, γιατί η μη τήρηση αυτών θα
φέρει αντίθετα αποτελέσματα.

Το μήνυμά μας έχει πολλαπλό περιεχόμενο
και συνοδεύεται από κανόνες ή συμβουλές  ζωής
για τη σχέση που πρέπει να έχετε με την τεχνο-
λογία γενικώς αλλά και με το διαδίκτυο ειδικό-
τερα. Οι συμβουλές αυτές, τις οποίες θα βρείτε
στο τέλος του βιβλίου, είναι βγαλμένες από την
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πολυετή πείρα μου στο διαδικτυακό έγκλημα
αλλά και από την καρδιά μου. Γιατί, καλοί μου
φίλοι Γιώργο, Κωσταντίνε, Μαρία, Ελενίτσα και
οι υπόλοιποι που τώρα με διαβάζετε, θα πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι χωρίς τήρηση κανόνων σε
όλα τα επίπεδα δεν μπορείς πλέον να προχω-
ρήσεις στη ζωή.

Μ.Σ.
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Ο
λοι γνωρίζουµε την αγάπη των παιδιών
για τους ήρωες – τον Σούπερµαν, τον
Σπάιντερ-µαν, τον Μπάτµαν κτλ. Ο δι-

κός µας ήρωας είναι ο Μπεν… Όπως ο Ben
10… Ξέρετε, αυτός ο µικρός κατεργάρης
που φοράει εκείνο το θαυµατουργό ρολόι,
το «Όµνιτριξ», και όποτε ο κόσµος κινδυ-
νεύει, το χτυπά δυνατά και µεταµορφώνεται
σε καλό εξωγήινο για να αντιµετωπίσει τους
κακούς εξωγήινους που έρχονται για να κα-
ταστρέψουν τον πλανήτη µας.

Ο δικός µας Μπεν είναι απλώς ένα επτά-
χρονο χαριτωµένο αγοράκι, χωρίς «Όµνι-
τριξ» στο χέρι και χωρίς υπερφυσικές δυνά-
µεις, αν και… πολύ θα το ήθελε! Βλέπετε,
όσες φορές προσπάθησε να κάνει κάποια
εντυπωσιακή αλλά επικίνδυνη φιγούρα, κά-
που εκεί κοντά βρισκόταν η µαµά του και
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του φώναζε: «Μπεν! Πρόσεχε! Μην πηδάς
από τόσο ψηλά! Θα χτυπήσεις!» 

Αχ, αυτές οι µαµάδες, δεν µπορούν να
καταλάβουν ότι οι ήρωες κάνουν εντυπω-
σιακές φιγούρες και δε χτυπούν, γιατί έχουν
υπερφυσικές δυνάµεις.



Ντριιιιιν, ντριιιιιν! Το κουδούνι χτύπησε και
σήµανε το διάλειµµα που, ως γνωστόν, είναι
αυτό που τα παιδιά αγαπούν πιο πολύ από
οτιδήποτε άλλο στο σχολείο! 

Και τα γλυκά; 
Οχ! Ναι, ξέχασα! Και τα γλυκίσµατα από

το κυλικείο. Αλλά και αυτά µες στο διάλειµ-
µα δεν είναι;

Το προαύλιο γέµισε µε χαριτωµένες φα-
τσούλες και δυνατές φωνές. Ανάµεσα σε
όλα τα παιδάκια, κάπου στη µέση του προ-
αυλίου, βρισκόταν ο Μπεν και δεν ήταν µό-
νος. Έπαιζε κυνηγητό µε τα δυο αγαπηµέ-
να φιλαράκια του, τον Νικόλα και τον Μηνά. 



Ο Μπεν περνούσε τέλεια µε τους φίλους
του^ έπαιζαν καταπληκτικά παιχνίδια και ήταν
αχτύπητο παρεάκι. Και µέσα στην τάξη όµως,
ο µικρός Μπεν ήταν παράδειγµα για όλους.
Πάντα διαβασµένος και προσεκτικός, χωρίς
να είναι σπασικλάκι. ∆εν είναι τυχαίο πως
ήταν ο αγαπηµένος µαθητής της κυρίας Μάρ-
θας, της δασκάλας του, που συχνά, για να
τον επιβραβεύσει για τις καλές του επιδό-
σεις, τον ρωτούσε: «Μπεν, ποιος είναι ο αγα-
πηµένος σου ήρωας;»

«Μα ποιος άλλος, κυρία; Ο Ben 10! Βλέ-
πετε, έχουµε και το ίδιο όνοµα!» της απα-
ντούσε πάντα ο Μπεν.

Τότε εκείνη του χάριζε ένα µολύβι ή µια
γόµα µε τη φιγούρα του Ben 10!

«Μπεν! Γρήγορα! Πλύσιµο τα χέρια και έλα
να φάµε!» είπε η µαµά του Μπεν.

Αυτό γινόταν κάθε µεσηµέρι που γυρνού-
σε από το σχολείο. Το χειρότερο ήταν ότι η
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µαµά του δεν τον άφηνε να πηδάει τα σκα-
λιά δύο δύο ή τρία τρία κατεβαίνοντας από
το δωµάτιο στην τραπεζαρία. Φοβόταν συ-
νεχώς µήπως χτυπήσει. 

Οι γονείς του Μηνά τού επέτρεπαν να πη-
δάει από σκαλιά, φράχτες, ακόµα και να
σκαρφαλώνει σε δέντρα! Όταν ο Μπεν είχε
ρωτήσει τη µαµά του γιατί δεν του επέτρεπε
να κάνει πάντα αυτό που θέλει, ενώ οι γο-
νείς του Μηνά ναι, του απάντησε ότι δεν ήθε-
λε να σπάσει κι εκείνος κανένα χέρι όπως ο



Μηνάς πέρυσι. Οχ! Αυτό το είχε ξεχάσει, αλ-
λά απ’ ό,τι φαίνεται, η µαµά του όχι. 

Όλα έδειχναν ότι δε θα γινόταν ποτέ
ήρωας. Έλεγαν όλοι ότι η µαµά του θέλει
να τον προστατεύσει και ότι οι απαγορεύσεις
γίνονται από αγάπη… Τον Μπεν, πάντως,
αυτό τον στενοχωρούσε. Γιατί αισθανόταν
ότι µπορεί να τα καταφέρει. 

Το παστίτσιο της µαµάς, όµως, ήταν τέ-
λειο. Οπότε ο Μπεν ξέχασε για λίγο τις απα-
γορεύσεις κι έβαλε τα δυνατά του να αδειά-
σει το πιάτο στο λεπτό!

«Πώς πήγε το σχολείο, µικρούλη;» ρώτη-
σε η µαµά.

«Πολύ καλά, µαµά! Αφού ξέρεις, η κυρία
Μάρθα µού κάνει συνέχεια δώρα, έχω πολύ
καλές επιδόσεις και τέτοια!»

«Έχεις πολύ διάβασµα;» Αυτός ήταν ο
µπαµπάς του. Γενικά δε µιλούσε πολύ, αλλά
τον άφηνε να κάνει επικίνδυνες φιγούρες.
Κρυφά, βέβαια, από τη µαµά! Καταλαβαίνε-
τε γιατί… Αυτό δε σήµαινε ότι τον αγαπούσε
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περισσότερο από εκείνη. Απλώς τον βοη-
θούσε γιατί, όπως του είχε πει, ήθελε να γί-
νει κι αυτός ήρωας όταν ήταν µικρός. Οπό-
τε καταλάβαινε τον πόνο του.
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«Όχι, µπαµπά. Τα συνηθισµένα, γλώσσα
και µαθηµατικά. Παιχνιδάκι! Μπορώ όταν
τελειώσω το διάβασµα να πάω στο σπίτι του
Μηνά να παίξουµε; Θα είναι και ο Νικόλας
εκεί».

«Ναι, να πας! Αλλά όταν τελειώσεις το διά-
βασµα».
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