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Πρόλογος
Η παρούσα πτυχιακή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
σπουδών του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Θέμα της εργασίας μας είναι «η
ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο».
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Εισαγωγή
Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι «Η ασφάλεια των παιδιών στο
διαδίκτυο». Η εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο
παρουσιάζεται συνοπτικά τι είναι το διαδίκτυο. Πως ξεκίνησε, πότε ήρθε
στην Ελλάδα, τι είναι εξυπηρετητής και πελάτης, μεταφορά αρχείων,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μέλλον του διαδικτύου. Στο 2ο κεφάλαιο
αναλύονται θέματα και χαρακτηριστικά του διαδικτυακού εγκλήματος. Στη
συνέχεια και συγκεκριμένα στις σελίδες του 3ου κεφαλαίου αναφέρονται
μερικοί τρόποι αντιμετώπισης, μέτρα πρόληψης αλλά και συμβουλές προς
τα παιδιά και οδηγίες προς τους γονείς. Τέλος στο 4ο και τελευταίο
κεφάλαιο περιέχονται θέματα που έχουν να κάνουν με το χρόνο
παραμονής των παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά και

αναλύσεις, πίνακες,

γραφήματα και αποτελέσματα, τα οποία έχουν σχέση με την έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε γυμνάσιο του Νομού Κοζάνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1.1.

Εισαγωγικά

Το internet άλλαξε τη ζωή μας σε σημαντικό βαθμό: σίγουρα άλλαξε ριζικά
τον τρόπο που βλέπουμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), αλλά
επίσης, στο βαθμό που οι Η/Υ διεισδύουν στην καθημερινότητα μας με
διάφορους τρόπους, όχι πάντοτε άμεσα ορατούς, αλλάζει και τη ζωή μας
ολόκληρη. Η εποχή που το Internet απαιτούσε μια «μυσταγωγία» από
του έχει περάσει ανεπιστρεπτή.
Σήμερα το Internet ενσωματώνει απίστευτες δυνατότητες επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης, ενώ η χρηστικότητα του παρομοιάζεται με αυτήν του
απλού τηλεφώνου ή μιας απλή οικιακής συσκευής ή φορητής συσκευής.
Το Internet είναι ταυτόχρονα μια δυνατότητα παγκόσμιας προβολής ιδεών,
μια διαδικασία διάδοσης και διασποράς της πληροφορία και ένα μέσο
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και των μηχανών
τους. Παράλληλα το Internet είναι ένα πραγματικό υπόδειγμα επιτυχίας ως
προς μια βιώσιμη επένδυση και δέσμευση στην έρευνα σχετικά με την
υποδομή της αναδυόμενης κοινωνίας της πληροφορίας. Ήδη από τις
πρώτες δειλές

αρχικές κινήσεις για τη δημιουργία του, το Internet

συνδυάζει την προσπάθεια κυβερνητικών, βιομηχανικών/εμπορικών και
ακαδημαϊκών φορέων οι οποίοι συνεργαζόμενοι αξιοποίησαν μια αρχική
λαμπρή ιδέα περί διακίνησης «πακέτων» πληροφοριών μεταξύ Η/Υ (αντί
για τη-μέχρι τότε - κυριαρχούσα λογική του κυκλώματος), έτσι ώστε
ετερόκλιτοι Η/Υ να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να γίνονται μέρη ενός
ανοιχτού «δικτύου», μιας μάλλον χαλαρής δομής, όπου διαφορετικοί
χρήστες μπορούν και επικοινωνούν μεταξύ τους.
Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι το Internet έχει τις ρίζες του στο
ARPANET, δίκτυο υπολογιστών που κατασκευάστηκε πειραματικά με
χρηματοδότηση από το Αμερικανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με σκοπό
την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών σταθμών εάν κάποιος από αυτούς
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βληθεί απευθείας. Η πρώτη χρήση απομακρυσμένου δικτύου (WAN)
πραγματοποιήθηκε στις Δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ μεταξύ τριών
Πανεπιστημίων της Καλιφόρνια και ενός της Γιούτα: η επιτυχία αυτή
θεωρείται κεφαλαιώδη ως προς την περαιτέρω εξέλιξη του. Περίπου ένα
χρόνο αργότερα στέλνεται και το πρώτο e-mail. Αμέσως γίνεται προφανής
η ακαδημαϊκή χρησιμότητα αυτού του συστήματος: γίνονται πλέον
ανταλλαγές κειμένων πολύ ευκολότερα απ' ότι πριν, ενώ η «ανακοίνωση»
ευρημάτων ξεπερνά τα όρια της τυπογραφίας (εξειδικευμένων περιοδικών
εκδόσεων ή εκδόσεων βιβλίων) και αποκτά μια αστραπιαία ταχύτητα αρχίζει η χρήση BBS (Bulletin Boards), πινάκων ανακοίνωσης όπως αυτοί
που υπάρχουν στα γραφεία.
Στη συνέχεια, και ενώ η ιδέα του Internet μετρά ήδη περίπου είκοσι χρόνια
ύπαρξης και εφαρμογής κυρίως σε στρατιωτικούς ή ακαδημαϊκούς
χώρους, στη δεκαετία του '80 αναπτύσσεται για πρώτη φορά η γλώσσα
HTML, και μάλιστα σε μορφή ανοιχτής
αυτό

τον

τρόπο,

το

Internet

συμμετοχής (opensource): κατ’

γνωρίζει

μια

πρωτοφανή

έκρηξη

δημοτικότητας, γεμάτο πλέον εικόνες και χρώματα (αντί για το «μαύρο»
περιβάλλον του UNIX) και ήχους, και το κυριότερο, αποκτά μια ευκολία
χρήσης (με την τεχνολογία Hyper-text), όπου, πέρα από το υπάρχον
δίκτυο

Η/Υ,

δημιουργείται

και

ένα δίκτυο πληροφορίας (όπου οι

πληροφορίες παραπέμπουν η μία στην άλλη) που «υπερίπταται» του
δικτύου των υπολογιστών (το διάσημο Worldwide Web ή WWW).
Το WWW γιγαντώθηκε πολύ γρήγορα. Υπολογίζεται ότι περιέχει περίπου
7.500 Tb και 550 δισεκατομμύρια ξεχωριστά κείμενα. Κάνεις βέβαια δεν
μπορεί να έχει ακριβή στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των πληροφοριών
που εμπεριέχονται στο Internet,

αλλά κάποιοι ερευνητές δέχονται

πολλαπλάσια ποσότητα πληροφοριών (91.000 Tb) ενώ διαχωρίζουν τον
Παγκόσμιο Ιστό σε δύο Ζώνες: τον επιφανειακό ιστό και τον βαθύ ιστό. Ως
επιφανειακό ιστό προσδιορίζουν το κομμάτι εκείνο του Παγκόσμιου Ιστού
που είναι εύκολα προσβάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης και εκφράζει
μόλις 167 Tb, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι, που δεν φαίνεται άμεσα,
αναφέρεται ως βαθύς ιστός. Επίσης το Internet παρουσιάζει γλωσσικές
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ιδιομορφίες: πάνω από τις μισές σελίδες είναι γραμμένες στα αγγλικά
(56,4%) με δεύτερη γλώσσα τα γερμανικά (7,7%), τρίτη τα γαλλικά (5,6%)
και τέταρτη τα ιαπωνικά (4,9%). Υπολογίζεται όχι τον Μάρτιο του 2008
λειτουργούσαν πλέον των 100 εκατομμυρίων διαφορετικών ιστοτόπων
(websites),

εκ

των

οποίων

το

74%

έχουν

εμπορικό

προσανατολισμό(.com).
Οι απίστευτες ποσότητες πληροφορίας που εμπεριέχονται και διακινούνται
στο Internet αποτελούν ένα από θέση πλεονέκτημα που δεν αμφισβητείται
πλέον από κανέναν. Εντούτοις, ήδη από την πρώτη δεκαετία της ύπαρξής
του, αναγνωρίστηκαν και οι πρώτες απειλές
•

η (ανεξέλεγκτη) ποιότητα της πληροφορίας,

•

οι επιθέσεις στην ατομικότητα που παραβιάζουν την ατομική
ιδιοκτησία και την ταυτότητα, και

•

η ενόχληση που προκύπτει από τη διαφημιστική επίθεση που
υφίσταται ο χρήστης.

1.2.
^

Τι είναι το διαδίκτυο

Internet (InterNationalNetwork) μπορεί να περιγραφεί ως ένα τεράστιο

πλέγμα

ψηφιακών

γραμμών,

το

οποίο

διασύνδεει

εκατομμύρια

υπολογιστών σε χιλιάδες δίκτυα διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο,
παρέχοντας σ' αυτούς ποικιλία υπηρεσιών και εργαλείων.
Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα παγκόσμιο υπέρ-δίκτυο
υπολογιστών, το οποίο απαρτίζεται από χιλιάδες μικρότερα δίκτυα.
Αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής που είναι το
«πάντρεμα»

της

τεχνολογίας

επεξεργασίας

πληροφοριών

με

την

τεχνολογία διαβίβασης τους.

1.2.1. Επικοινωνία Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-Server)
Ένα από τα πιο βασικά μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών είναι το
μοντέλο "πελάτη-εξυπηρετητή". Εδώ πρέπει να πούμε ότι, γενικότερα, η
επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών γίνεται μέσω προγραμμάτων, τα οποία
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«τρέχουν» σε αυτούς. Πιο αναλυτικά, αντί να σκεφτούμε ότι ο πελάτης
(client) είναι ένας υπολογιστής, ο οποίος ζητάει μια πληροφορία ή στέλνει
ένα μήνυμα σε έναν άλλο υπολογιστή, ο οποίος είναι ο εξυπηρετητής
(server), θα πρέπει να δούμε ως πελάτη ένα πρόγραμμα, το οποίο
«τρέχει» σε έναν υπολογιστή και επικοινωνεί με ένα άλλο πρόγραμμα, το
οποίο είναι ο εξυπηρετητής και «τρέχει» σε ένα άλλο ή ακόμα και στο ίδιο
μηχάνημα. (Αγγελής Ι., 2000)
Ο εξυπηρετητής είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο γενικά διαχειρίζεται ένα
σύνολο δεδομένων (πχ. αρχεία, βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες) ή ένα
σύνολο από συσκευές όπως εκτυπωτές, σαρωτές (scanners), κάμερες κτλ
ή τέλος παρέχει

έναν αριθμό από υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική

αλληλογραφία (e-mail). Από την άλλη πλευρά ο πελάτης είναι ένα άλλο
πρόγραμμα, το οποίο χρειάζεται να επικοινωνήσει με έναν εξυπηρετητή με
σκοπό να πάρει ή να στείλει την πληροφορία που χρειάζεται.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η λειτουργία του μοντέλου.

Ο πελάτης κάνει μια έκκληση προς τον εξυπηρετητή με την μορφή ενός
μηνύματος. Ο εξυπηρετητής δέχεται το μήνυμα και ελέγχει αν είναι έγκυρο,
με την έννοια αν το μήνυμα έχει τη σωστή μορφή και ανήκει στο σύνολο
των

ενεργειών

που

μπορεί

να

πράξει.

Τέλος,

ο

εξυπηρετητής

επεξεργάζεται το μήνυμα και στέλνει την "απάντηση" του στον πελάτη.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στη βασική μορφή του μοντέλου αυτού, ο
πελάτης περιμένει μέχρι να πάρει μια απάντηση από τον εξυπηρετητή.
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1.3. Το διαδίκτυο στην Ελλάδα
Η ιστορία του Internet στην Ελλάδα ξεκινάει το 1990, όταν συνδέθηκε στο
Διαδίκτυο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης και
μέσω αυτού αρχικά το πανεπιστήμιο Κρήτης, δημιουργώντας το πρώτο
ελληνικό δίκτυο, το FORTHnet. Σε σύντομο χρονικό διάστημα συνδέθηκαν
στο FORTHnet πολλά άλλα ερευνητικά ιδρύματα και απέκτησε δική του
πρόσβαση σιο Internet και το ερευνητικό ίδρυμα ΕΚΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
(Αθήνα), δημιουργώντας το δεύτερο ελληνικό διασυνδεδεμένο δίκτυο το
ARIADNE-t ώστε αρκετά ακαδημαϊκά ιδρύματα να συνδεθούν με αυτό.
Με αυτό το σχεδιασμό που διατηρείται αναλλοίωτος, μέχρι και σήμερα, τα
ανεξάρτητα μέρη του Internet μπορούσαν (και μπορούν) να επικοινωνούν
μεταξύ τους ακόμα και όταν άλλαζε η δομή του δικτύου, ή όταν ένα μέρος
του ετίθετο εκτός λειτουργίας. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για να
επικοινωνούν και να λειτουργούν από κοινού όλοι οι υπολογιστές που
είναι συνδεδεμένοι στο Internet και, το οποίο αποτελεί την κοινή γλώσσα
του

δικτύου,

ονομάζεται

TransferControlProtocol/Internet

Protocol

(TCP/IP). (Ζάννη Α, 2005)
Στην Ελλάδα υπάρχει μια αυξητική άνοδο των χρηστών: το 1998, ο
αριθμός επισκεπτών/χρηστών του Internet στην Ελλάδα έφθανε μόλις τις
170.000. Εντυπωσιακή, όμως, αύξηση παρουσίασε ο αριθμός Ελλήνων
χρηστών του Διαδικτύου κατά το πρώτο τετράμηνο του 2000, καθώς
προσέγγισε τους 500.000 και έφτασε τους 650.000 στο τέλος του χρόνου.
Ο αντίστοιχος αριθμός το 1999 ήταν 320.000. Η αύξηση της τάξεως του
40% αναμενόταν να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα
με έρευνα της Otenet. Στις αρχές του 2001 οι χρήστες του Διαδικτύου στην
Ελλάδα ξεπέρασαν τις 600.000 και οι προβλέψεις ανέφεραν ότι μέχρι το
τέλος του έτους θα είχαν ξεπεράσει τις 900.000. Το 2002, ο αριθμός άγγιξε
το ένα εκατομμύριο χρήστες ενώ το 2003 έφθασε τους δύο εκατομμύρια
χρήστες. Τα νούμερα αυτά είναι ακόμη περισσότερο θετικά αν δει κανείς
τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες: το 36% των νέων μέχρι 30 ετών, το 29%

Σελίδα 10 από 73

Πτυχιακή Εργασία Ιωσηφίδη Ιωάννη

στις ηλικίες 30-39 ετών και το 24% στις ηλικίες 40- 49 ετών έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Στο τέλος του 2004 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας μεγάλης
δειγματοληπτικής έρευνας σχετικά με το προφίλ του Έλληνα χρήστη που
πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος. (Ζάννη Α, 2005)
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά
διαθέτει

ήδη

ηλεκτρονικό

υπολογιστή,

ένα

στους πέντε Έλληνες

χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του 2004, περίπου ένας
στους τέσσερις Έλληνες (ποσοστό 26%) χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό
υπολογιστή το πρώτο τρίμηνο του 2004, ενώ το προφίλ απεικονίζει άνδρες
ηλικίας 16-34 ετών, απόφοιτους λυκείου/ΙΕΚ και εργαζομένους.

Πίνακες για χρήση
Ο π Ιιπθ παιχνίδια

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

25

17,12%

Σπάνια

43

29,45%

Μέτρια

30

20,55%

Συχνά

31

21,23%

Πολύ συχνά

17

11,64%

Σύνολο

146

100%
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Εκπαίδευση

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

16

11,03%

Σπάνια

17

11,72%

Μέτρια

50

34,48%

Συχνά

46

31,72%

Πολύ συχνά

16

11,03%

Σύνολο

145

100%

Παιχνίδια{download}

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

60

41,38%

Σπάνια

25

17,24%

Μέτρια

29

20%

Συχνά

21

14,48%

Πολύ συχνά

10

6,90%

Σύνολο

145

100%

Μουσική{download}

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

23

16,55%

Σπάνια

29

20,86%

Μέτρια

22

15,83%

Συχνά

35

25,18%

Πολύ συχνά

30

21,58%

Σύνολο

139

100%
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Λογισμικό{download}

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

84

58,74%

Σπάνια

35

24,48%

Μέτρια

11

7,69%

Συχνά

7

4,60%

Πολύ συχνά

6

4,20%

Σύνολο

143

100%

Ενημέρωση μόδας

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

85

59,03%

Σπάνια

23

15,97%

Μέτρια

19

13,19%

Συχνά

12

8,33%

Πολύ συχνά

5

3,47%

Σύνολο

144

100%

Ενημέρωση

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

43

29,86%

Σπάνια

32

22,22%

Μέτρια

27

18,75%

Συχνά

22

15,28%

Πολύ συχνά

20

13,89%

Σύνολο

144

100%

{αθλητισμός}
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Ενημέρωση {γενικά}

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

24

16,90%

Σπάνια

21

14,79%

Μέτρια

46

32,39%

Συχνά

39

27,46%

Πολύ συχνά

12

8,45%

Σύνολο

142

100%

Επικοινωνία

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

26

17,81%

Σπάνια

18

12,33%

Μέτρια

16

17,81%

Συχνά

20

13,70%

Πολύ συχνά

56

38,36%

Σύνολο

146

100%
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1.4. Το Διαδίκτυο Σήμερα
Από το 1991 που επιτράπηκε η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς,
επήλθε μια επανάσταση στην πολιτική, τη διοίκηση και, γενικά, την
ανθρώπινη επικοινωνία με αποτέλεσμα να διανύει μια ανοδική πορεία
παγκοσμίως, σε σημείο ώστε να θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει το νέο
μέσο κοινωνικού αποκλεισμού, δημιουργώντας και οξύνοντας τις ήδη
υπάρχουσες

χωρικές,

εισοδηματικές,

φυλετικές,

οικονομικές,

εκπαιδευτικές, γλωσσικές, ηλικιακές, φιλικές και πολιτικές ανισότητες.
Όπως αναφέρει και ο Holmes (1997, σ.16), το διαδίκτυο αποτελεί ένα
συνθετικό κόσμο προσομοίωσης από το οποίο, αντί να αναδεικνύεται μια
εναλλακτική κοινωνία και πολιτεία, προβάλλεται μια κοσμοαντίληψη
εναλλακτική απέναντι στην κοινωνία και την πολιτεία.
Οι πιο άμεσες και χρήσιμες πλευρές του διαδικτύου που χρησιμοποιούνται
ευρύτατα είναι:
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•

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

•

Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW)

•

Μεταφορά Αρχείων (FTP)

•

Σύνδεση με Απομακρυσμένο Υπολογιστή

•

Συνομιλία (Chat)

•

Ομάδες Συζήτησης (Newsgroups)

•

Ταχυδρομικές Λίστες (E-mail lists)

1.4.1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail)
Η υπηρεσία αυτή είναι ανάλογη με την υπηρεσία επιστολών του
συμβατικού ταχυδρομείου. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να
στείλει επιστολές σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες, αλλά και να λάβει
επιστολές. Οι επιστολές στέλνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και, έτσι, δεν
απαιτείται να πάει κανείς στο ταχυδρομείο ή να βάλει γραμματόσημα.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ
χρηστών που χρησιμοποιούν, πιθανώς, απομακρυσμένους κόμβους του
δικτύου. Πολλοί το βλέπουν σαν υποκατάστατο των τηλεφωνημάτων ή του
απλού ταχυδρομείου, αλλά στη πραγματικότητα είναι κάτι διαφορετικό.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της υπηρεσίας αυτής είναι η μεγάλη
ταχύτητα στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών. Για
παράδειγμα ένα μικρό «γράμμα» - μήνυμα θέλει περίπου 1 λεπτό για να
φθάσει π.χ. στον Καναδά. Να επισημάνουμε, βέβαια, ότι η γεωγραφία του
δικτύου δεν έχει άμεση σχέση με τη φυσική γεωγραφία, π.χ. ο Καναδάς
μπορεί να είναι πιο κοντά (με ταχύτερες συνδέσεις) σε έναν ελληνικό
κόμβο απ' ότι ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία.
Η βασικότερη έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail address) του χρήστη. Αυτή η διεύθυνση απαιτείται για
τη σωστή δρομολόγηση των μηνυμάτων που αποστέλλονται στον κάτοχο
της από οποιοδήποτε σημείο του Internet στον κόσμο.
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1.4.2. Ο Παγκόσμιος Ιστός (Worldwide Web)
Ο Παγκόσμιος Ιστός του Internet (WorldWide Web) είναι η πιο πρόσφατη
και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη υπηρεσία του διαδικτύου. Προσφέρει
απεριόριστες δυνατότητες όσον αφορά στη συλλογή, τη μετάδοση, αλλά
και την έρευνα πληροφοριών. Αυτή η υπηρεσία, που χρησιμοποιεί
γραφικά και ο σχεδιασμός της βασίζεται στα πρότυπα hypermedia, ήρθε
πολύ γρήγορα πρώτη στις προτιμήσεις των χρηστών και των εταιρειών για
να συλλέγουν και να εκδίδουν πληροφορίες, αλλά και να υλοποιήσουν μια
ηλεκτρονική παρουσία στον παγκόσμιο κυβερνοχώρο.
Η σύλληψη αυτή αφορούσε τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών
μέσα στο Internet, έτσι ώστε οι ερευνητές να έχουν ευκολότερη πρόσβαση
σε αυτές. Οι πληροφορίες στους εξυπηρετητές Web αποθηκεύονται ως μια
συλλογή

εγγράφων

hypertext.

Κάθε

έγγραφο

hypertext

είναι

κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να
συνδέεται με άλλα έγγραφα που μπορεί να είναι και αυτά hypertext ή απλά
κείμενα. Οι συνδέσεις μεταξύ των εγγράφων hypertext, οι οποίες
ονομάζονται hypertextlinks, προσφέρουν στο χρήστη τη δυνατότητα να
βρίσκει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και σε άλλα έγγραφα
παρόμοιου περιεχομένου. (Αγγελής Ι., 2000)
Οι χρήστες με αυτό τον τρόπο μπορούν να "ξεφυλλίσουν" τις πληροφορίες
ταξιδεύοντας

εικονικά

προς

οποιαδήποτε

κατεύθυνση

μέσα

στον

Παγκόσμιο Ιστό, απλώς επιλέγοντας τις φωτισμένες λέξεις, τις εικόνες και
τα κινούμενα γραφικά. Με την επιλογή των προαναφερόμενων στοιχείων,
ο χρήστης με τελείως διαφανείς διαδικασίες "πλέει" προς τις πληροφορίες
που επιθυμεί να ερευνήσει ανεξάρτητα από τη θέση τους.
Η τεχνολογία που ενσωματώνει το Web καθιστά δυνατή την απεικόνιση
γραφικών και video πέραν του απλού κειμένου καθώς και την αναπαρα
γωγή ήχου. Μεμονωμένοι χρήστες που αναζητούν συγκεκριμένες πληρο φορίες, μπορούν να ταξιδέψουν μέσα από τις οθόνες τους σε όλα σχεδόν
τα συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο Internet, απλώς κάνοντας κλικ
με το ποντίκι τους στα σημεία του κειμένου που τους ενδιαφέρουν.
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1.4.3. Μεταφορά αρχείων (ftp)
To ftp παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985. Πρόκειται για ένα σύνολο
κανόνων (πρωτόκολλο) ειδικά αναπτυγμένο για το Internet και γενικά
TCP/IP

δίκτυα,

που

επιτρέπει

τη

μεταφορά

αρχείων

μεταξύ

απομακρυσμένων υπολογιστών στο δίκτυο. Η υπηρεσία αυτή είναι
ανάλογη με την υπηρεσία δεμάτων στο συμβατικό ταχυδρομείο, μόνο που
τα δέματα τώρα είναι πληροφορικά προϊόντα. Η ονομασία αυτής της
υπηρεσίας προκύπτει από το γεγονός ότι τα προϊόντα είναι αποθηκευμένα
σε αρχεία.
Η μεταφορά γίνεται γρήγορα αλλά όχι και με απόλυτη ασφάλεια Με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταφέρουμε επιστολές που είναι συνήθως
μικρά κείμενα. Με την υπηρεσία μεταφοράς αρχείων μπορούμε να
μεταφέρουμε

μικρά

και

μεγάλα

κείμενα

και,

γενικά,

οποιοδήποτε

πληροφορικό προϊόν. Επειδή συχνά υπάρχει ανάγκη για μεταφορά
αρχείων, η υπηρεσία αυτή είναι πράγματι πολύτιμη και χρησιμοποιείται
πάρα πολύ (Salus, 1995).
Μπορεί κανείς να στείλει αρχεία σε κάποιον ή να πάρει αρχεία από
κάποιον άλλο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ξέρει την ηλεκτρονική του
διεύθυνση και να έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Η/Υ τον άλλου.
Πίνακας για e-mail
Πόσο συχνά

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

40

27,59%

Σπάνια

32

22,07%

Μέτρια

27

18,62%

Συχνά

20

13,79%

Πολύ συχνά

26

17,93%

Σύνολο

145

100%
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Πίνακας για chat
Πόσο συχνά

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

28

19,72%

Σπάνια

15

10,56%

Μέτρια

18

12,68%

Συχνά

26

18,31%

Πολύ συχνά

55

38,73%

Σύνολο

142

100%

Πόσο συχνά

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

80

55,94%

Σπάνια

28

19,58%

Μέτρια

15

10,49%

Συχνά

14

9,79%

Πολύ συχνά

6

4,20%

Σύνολο

143

100%

Πόσο συχνά

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

98

67,59%

Σπάνια

18

12,41%

Μέτρια

19

13,10%

Συχνά

7

4,83%

Πολύ συχνά

3

2,07%

Σύνολο

145

100%

Πίνακας για photo

Πίνακας για στοιχεία

Σελίδα 19 από 73

Κεφάλαιο 1ο : Το διαδίκτυο

Πίνακας για στοιχεία τρίτων
Πόσο συχνά

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

128

88,28%

Σπάνια

10

6,90%

Μέτρια

3

2,07%

Συχνά

3

2,07%

Πολύ συχνά

1

0,69%

Σύνολο

145

100%

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ
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1.4.4. Σύνδεση με απομακρυσμένο Η/Υ (Telnet)
To Telnet εφευρέθηκε το 1980. Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε
ένα χρήστη ενός Η/Υ να συνδεθεί με έναν άλλο Η/Υ, που βρίσκεται
οπουδήποτε στο Internet, και να τον χρησιμοποιήσει, όπως ακριβώς
χρησιμοποιεί τον δικό του. Δηλαδή, η τερματική μονάδα του υπολογιστή
του χρήστη συμπεριφέρεται, κατά τη σύνδεση, ως τερματική μονάδα του
δεύτερου υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούμε υπολογιστές
από απόσταση.
Είναι προφανής η χρησιμότητα αυτής της υπηρεσίας, π.χ. μπορούμε να
εκτελούμε προγράμματα που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή μας αλλά
υπάρχουν σε άλλους υπολογιστές, ή μπορούμε να χρησιμοποιούμε από
απόσταση υπολογιστές που έχουν άλλες δυνατότητες από αυτές του δικού
μας. Βέβαια, η υπηρεσία αυτή προϋποθέτει ότι έχουμε άδεια πρόσβασης
στον άλλο υπολογιστή.
Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται telnet, όπως το όνομα τον αντίστοιχου
προγράμματος που την υλοποιεί. Πολλοί από τους σπουδαστές των
πανεπιστημίων που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας, όταν π.χ. βρίσκονται στην Ελλάδα για
διακοπές.

1.4.5. Αναμεταδιδόμενη συζήτηση (IRC)
Ο αγγλικός όρος είναι το Internet Relay Chat (IRC) και το πρόγραμμα που
υλοποιεί αυτή την υπηρεσία έχει το όνομα IRC. Η χρησιμοποίηση αυτής
της υπηρεσίας σημαίνει ότι κάποιος εισέρχεται σε ένα είδος «ηλεκτρονικού
καφενείου», όπου δημιουργούνται «πηγαδάκια» για οποιοδήποτε θέμα
τυχαίνει να ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες.
Σε αυτό το καφενείο, μπορεί κάποιος να μιλήσει δημόσια, να μιλήσει με
κάποιον άλλον κατ' ιδίαν χρησιμοποιώντας το γραπτό λόγο, να δώσει και
να στείλει αρχεία, κ.λ.π. Υπάρχουν, ακόμα, και αυτόματες υπηρεσίεςρομπότ, που δέχονται εντολές και λειτουργούν όλο το 24ωρο. Τα
«πηγαδάκια» αποκαλούνται στην ορολογία τον IRC «κανάλια».

Σελίδα 21 από 73

Κεφάλαιο 1ο : Το διαδίκτυο

Ο χρήστης μπορεί απλά να παρακολουθεί τη συζήτηση στο κανάλι ή στα
κανάλια της επιλογής του σαν να παρακολουθεί ένα τηλέτυπο, ή και να
συμμετέχει σε αυτήν. Σε αυτή την υπηρεσία η επικοινωνία είναι σύγχρονη
και υπάρχουν αρκετοί κανόνες καλής συμπεριφοράς που θα πρέπει να
τηρούνται. Αν κάποιος δε συμπεριφέρεται κόσμια και σύμφωνα με αυτούς
τους κανόνες στο κανάλι που βρίσκεται (π.χ. βρίζει άνευ λόγου και αιτίας
τους άλλους), υπάρχει περίπτωση να εκδιωχθεί ή και να απαγορευθεί η
είσοδος του στο συγκεκριμένο κανάλι.

1.4.6. Ομάδες συζήτησης (newsgroups)/ Πίνακες
ανακοινώσεων (BBS)
Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης και ανάγνωσης
μηνυμάτων σε αναλογία με τις αγγελίες στις εφημερίδες. Τα μηνύματα
αυτά ταξινομούνται κατά θεματικές ενότητες και τόσο η καταχώρηση όσο
και η ανάγνωση τους γίνεται με βάση αυτές τις ενότητες. Για την
αποθήκευση και τη διαχείριση αυτών των μηνυμάτων χρησιμοποιούνται
υπολογιστές. Τα προγράμματα που υλοποιούν αυτή την υπηρεσία είναι
γνωστά με το όνομα BBS (BulletinBoardSystem), τα λεγόμενα news
groups.
Τα είναι οργανωμένα κατά θέματα (πολιτιστικά, κοινωνικά, τεχνικά) και οι
χρήστες μπορούν να γίνουν συνδρομητές στην κατηγορία θεμάτων που
επιθυμούν, για να διαβάζουν και να αποστέλλουν μηνύματα μέσω ειδικών
προγραμμάτων news readers και news servers. Τόσο ο Internet Explorer
όσο

και

ο

NetscapeNavigator εμπεριέχουν πολύ

ανταγωνιστικούς

newsreaders στους browser τους.
Η υπηρεσία αυτή είναι ανάλογη με τις επιστολές αναγνωστών που
δημοσιεύονται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, μόνο που το θέμα
συζήτησης δεν αφορά υποχρεωτικά την επικαιρότητα αλλά ένα από τα
καθορισμένα θέματα.
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1.4.7. Ταχυδρομικές λίστες (mailinglists)
Η υπηρεσία αυτή είναι ανάλογη με εκείνη που επιτρέπει οι συνδρομητές
στα συμβατικά έντυπα να λαμβάνουν τις εκδόσεις των αντίστοιχων
έντυπων στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Μια ταχυδρομική λίστα είναι
αφιερωμένη σε ένα ορισμένο θέμα συζήτησης και έχει υπόσταση μέσα στο
Internet που ταυτοποιείται από μια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει ένα άρθρο σε αυτή τη διεύθυνση και όλοι
όσοι είναι συνδρομητές λαμβάνουν ένα αντίγραφο του άρθρου αυτού
χωρίς να απαιτούνται χρήματα. Για να γίνει κανείς συνδρομητής σε μια
ταχυδρομική λίστα πρέπει απλώς να στείλει ένα κατάλληλο μήνυμα με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

δηλώνοντας την πρόθεση

του να γίνει

συνδρομητής. Με παρόμοιο τρόπο μπορεί κανείς να διαγραφεί από μια
ταχυδρομική λίστα.

1.5. Το μέλλον του διαδικτύου
Το μέλλον είναι η σύγκλιση δύο ραγδαία εξελισσομένων τεχνολογιών: Της
κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

Εκατομμύρια νέοι χρήστες

αποκτούν κάθε χρόνο πρόσβαση στο Internet, ενώ παράλληλα, σχεδόν
όλοι, χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο (Νεγροπόντης, 1995).
Μαζί με τον μεγάλο αριθμό των χρηστών,
προσφέρουν αυξημένη

ασφάλεια

νέες εφαρμογές που

στις συναλλαγές δεδομένων

και

χρήματος, καθώς και εφαρμογές multimedia θα καταστήσουν ακόμα πιο
ελκυστικό το νέο αυτό μέσο.
Βελτιωμένο video υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατο animation θα είναι
τα στοιχεία της επόμενης γενιάς εφαρμογών που θα φέρουν στα ύψη τη
δημοτικότητα, αλλά και την εμπορική εκμεταλλευσιμότητα των σελίδων
πληροφοριών του WorldWide Web.
Επιστρέφοντας στο ερώτημα αν μπορεί το διαδίκτυο να χαρακτηρισθεί ως
ένα ριζοσπαστικό νέο μέσο, όλη η παραπάνω παρουσίαση μας βοηθά να
απαντήσουμε καταφατικά, όχι γιατί η δημοτικότητα του είναι εντυπωσιακή
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αλλά

γιατί

διαθέτει

«την

ικανότητα

να

υπηρετεί

καλύτερα

επαναλαμβανόμενες ανάγκες (ποιοτικά και ποσοτικά) ενώ ασκεί μεγάλη
επίδραση στην κοινωνική και πολιτική ζωή».
Συγκεκριμένα, το διαδίκτυο μέσω του αμοιβαία ενεργού χαρακτήρα του
επιτρέπει στους πολίτες την πιθανότητα να ασκούν στα κοινωνικά και
πολιτικά γεγονότα την προσωπική τους επιρροή ενώ, παράλληλα,
καταργεί τα εθνικά σύνορα, αμφισβητεί την ισχύ του κράτους ως
κυρίαρχης δύναμης στην κοινωνική ζωή και επιτρέπει την αναδιαμόρφωση
των

ανθρώπινων

κοινοτήτων

με

την
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
2.1.

Εισαγωγικά

Σε όλα τα προηγμένα τεχνολογικά κράτη το φάντασμα του ηλεκτρονικού
εγκλήματος

πλανάται

απειλητικά

κινητοποιώντας

δυνάμεις,

δημιουργώντας νέες υπηρεσίες, απελευθερώνοντας ταλέντα με ροπή
προς το έγκλημα. Απάτες με πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές επιθέσεις σε
κρατικούς οργανισμούς και μεγάλες εταιρείες, διακίνηση πορνογραφικού
και παιδοφιλικού υλικού, ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων και ξέπλυμα,
μαζικές αποστολές ιών που οδηγούν στην κατάρρευση υπολογιστικών
συστημάτων,

ηλεκτρονικές

(Πεντάγωνο

και

τηλεαπάτες

με

άλλους),
κόστος

εισβολές

σε

στρατιωτικούς

στόχους

παραποιήσεις

ηλεκτρονικών

σελίδων,

δισεκατομμυρίων

για

τους

δημόσιους

τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, αλλά και για οικιακούς καταναλωτές και
εταιρείες,

δυσφημήσεις

προσώπων,

παραβιάσεις

προσωπικών

δεδομένων, υποκλοπές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κλοπή πνευματικής
ιδιοκτησίας, πειρατεία λογισμικού και πολλά άλλα.
Το έγκλημα πληροφορικής επηρεάζει όλο τον κυβερνοχώρο και δε
σταματά στα παραδοσιακά σύνορα των κρατών. Αυτές οι παραβάσεις
μπορούν, κατ’ αρχήν, να διαπράττονται από οποιοδήποτε σημείο σε
βάρος οποιουδήποτε χρήστη υπολογιστή, οπουδήποτε και εάν αυτός
βρίσκεται. Έχει γενικά αναγνωριστεί ότι χρειάζεται αποτελεσματική και
διαρκής δράση για την καταπολέμηση του εγκλήματος πληροφορικής τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με την ενίσχυση της ασφάλειας των
υποδομών πληροφόρησης και με την ύπαρξη ενός ισχυρού διεθνούς
νομικού πλαισίου.

Σελίδα 25 από 73

Κεφάλαιο 2ο : Ορισμός και χαρακτηριστικά του διαδικτυακού εγκλήματος

2.2.

Πληροφορικό έγκλημα

Προτού επιχειρήσουμε να ορίσουμε το διαδικτυακό έγκλημα θα πρέπει να
προβούμε στη διασαφήνιση της ευρύτερης κατηγορίας στην οποία ανήκει
το πληροφορικό έγκλημα. Η πληροφορική τεχνολογία, όπως είναι γνωστό,
παρέχει μια σειρά δυνατοτήτων όπως η επιτάχυνση των διαδικασιών, .)
απλοποίηση των εργασιών, η οργάνωση των πληροφοριών, ο άμεσος και
ακριβής

υπολογισμός,

και,

γενικότερα

η

δυνατότητα

διαχείρισης

ευρύτατων όγκων δεδομένων. Όμως, εκτός από τα θετικά στοιχεία
υπάρχουν και τα αρνητικά στοιχεία της πληροφορικής τεχνολογίας, όπως
η δυνατότητα που παρέχει για τη διάπραξη μιας νέας σειράς εγκληματικών
δραστηριοτήτων.
Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων
που διαπράττονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο Wasik (1991)
επιχειρεί μια διπλή κατηγοριοποίηση. Από τη μια πλευρά εστιάζει στην
σκόπιμη συμπεριφορά του δράστη και διακρίνει:
•

ενέργειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης υπολογιστή

•

ενέργειες απάτης και κλοπής υπηρεσιών

•

ενέργειες συνδεδεμένων προσβάσεων

Σε αυτή την πρώτη κατηγοριοποίηση περιλαμβάνονται το hacking, το
wiretapping

και

το

eavesdropping.

Η

δεύτερη

κατηγοριοποίηση

περιλαμβάνει πράξεις όπως η απάτη, η κλοπή και η παραβίαση του
copyright, η ζημιά σε υπολογιστή, ο εκβιασμός και η διαφθορά. Στην
δεύτερη κατηγοριοποίηση, εστιάζει στον δράστη και προτείνει τη διάκριση
μεταξύ:
•

επιχειρηματικού πληροφορικού εγκλήματος

•

υπαλληλικού πληροφορικού εγκλήματος

•

κακοχρησία σε βάρος υπολογιστή από τρίτους μέσω μη- εξουσιο
δοτημένης πρόσβασης.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τις δυο παραπάνω κατηγοριοποιήσεις το
πληροφορικό έγκλημα ανήκει σε τρία μεγάλα πεδία εγκληματικότητας: το
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οικονομικό, το πεδίο των προσωπικών δικαιωμάτων και το υπερατομικό
πληροφορικό έγκλημα.
Και τα τρία λαμβάνουν χώρα σε διεθνική και υπερεθνική κλίμακα και οι
διαφορές που στοιχειοθετούνται σε σχέση με το μη πληροφορικό είναι ο
τρόπος

τέλεσης,

ο

μόνιμος

χαρακτήρας

και

το

αυτόματο

των

αποτελεσμάτων της εγκληματικής συμπεριφοράς καθώς και η ικανότητα
διάπραξης εγκλημάτων από απόσταση μέσω εθνικών και διεθνών
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Πίνακες για προστασία
Υπάρχουν φίλτρα

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

117

80,69%

Όχι

28

19,31%

Σύνολο

145

100%

Περιορισμός

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

68

48,25%

Όχι

73

51,75%

Σύνολο

141

100%

Πρόσβαση σε όλες

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

48

34,29%

Όχι

92

65,71%

Σύνολο

140

100%

τις σελίδες
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Υπάρχουν κανόνες

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

79

55,63%

Όχι

63

44,37%

Σύνολο

145

100%

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2.3. Ορισμός του διαδικτυακού εγκλήματος
Η

διαδικτυακή

εγκληματικότητα

είναι

μέρος

της

πληροφορικής

εγκληματικότητας και αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η αύξηση του αριθμού
των χρηστών επέτρεψε

και

την

μεταφορά πολλών εγκληματικών

πληροφοριακών δραστηριοτήτων στο πεδίο του διαδικτύου χωρίς, όμως,
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να αποτελεί, τον ίδιο τύπο εγκλήματος με το «κοινό» ή «συμβατικό»
έγκλημα.
Η θέση ότι η μόνη διαφορά που το διακρίνει από αυτό είναι ότι
διαπράττεται

σε διαφορετικό περιβάλλον (δηλαδή,

σε ηλεκτρονικό

περιβάλλον και δη σε περιβάλλον δικτύου), δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Η έννοια διαδικτυακό έγκλημα μπορεί να ερμηνευθεί ως
ένα νέο είδος εγκλήματος, το οποίο διαπράττεται στο διαδίκτυο ή ως μια
παραλλαγή των ήδη υπαρχόντων εγκλημάτων, τα οποία διαπράττονται
μέσα στο διαδίκτυο ή, τέλος, να ταυτιστεί με κάθε εγκληματική πράξη που
εμπλέκει και το διαδίκτυο. (Αγγελής Ι., 2000)
Υπάρχουν βέβαια εγκλήματα, που διαπράττονται τόσο σε κοινό, όσο και
σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Άλλα εγκλήματα διαπράττονται μόνο σε
περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς, δηλαδή, να υπάρχει
σύνδεση των υπολογιστών με το διαδίκτυο (ή ακόμα κι αν υπάρχει δε
χρησιμοποιείται). Μια άλλη δε κατηγορία ηλεκτρονικών εγκλημάτων
διαπράττονται αποκλειστικά σε περιβάλλον του κυβερνοχώρου. Με το
παραπάνω, λοιπόν, κριτήριο τα σχετικά (ηλεκτρονικά) εγκλήματα μπορούν
να διακριθούν (Αργυρόπουλος, 2001, σ.19-23):
•

Σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε «κοινό» περιβάλλον, όσο
και στο διαδίκτυο (internet), π.χ. η συκοφαντική δυσφήμηση διαπράττεται

και

με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(αποστολή e-mail). Η αντιγραφή ενός πνευματικού έργου π.χ.
μουσικού τραγουδιού (άρθρο 66 Ν.2121/93) ή ενός προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το έγκλημα αυτό τελεστεί σε
«περιβάλλον internet», τότε πρόκειται για έγκλημα σχετιζόμενο με
τον

κυβερνοχώρο

ή

για

έγκλημα

που

διαπράττεται

στον

κυβερνοχώρο ή για έγκλημα που διαπράττεται με τη βοήθεια του
κυβερνοχώρου (internetrelatedcrime).
•

Σε εγκλήματα που διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρο
νικών υπολογιστών (χωρίς τη χρήση του διαδικτύου). Τέτοια εγκλή
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ματα είναι η χωρίς δικαίωμα αντιγραφή προγράμματος από δισκέτα
ή CD-ROM σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
•

Σε «γνήσια εγκλήματα κυβερνοχώρου» (cybercrimes) με την έννοια
της ποινικοποίησης συμπεριφοράς που αποκλειστικά να έχει σχέση
με τον κυβερνοχώρο. Μια τέτοια αξιόποινη συμπεριφορά θα
μπορούσε να είναι π.χ. η μεταβίβαση κρυπτογραφικών κειμένων
χωρίς σχετική άδεια ή η διάδοση πορνογραφικού υλικού δια του
κυβερνοχώρου.

Πίνακες για ασφάλεια
Ενημέρωση

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

129

88,97%

Όχι

16

11,03%

Σύνολο

145

100%

Αίσθηση κινδύνου

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

31

21,38%

Όχι

114

78,62%

Σύνολο

145

100%

Αίσθηση φόβου

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

29

20,28%

Όχι

114

79,72%

Σύνολο

143

100%

απειλής
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.4.

Προσβλητικό και απαράδεκτο υλικό στο διαδίκτυο

Οι εγκληματικές δραστηριότητες που διαπράττονται στον διαδικτυακό
χώρο είναι στιγματισμένες από τους όρους απαράδεκτο (objectionable) και
προσβλητικό (offensive) υλικό δημιουργώντας μια μεγάλη προβληματική
σχετικά με τον ορισμό αυτών των δυο εννοιών.
Μέσα από την βιβλιογραφία συγκλίνουμε προς την διάκριση μεταξύ δυο
ειδών επιβλαβούς / προσβλητικού και παράνομου περιεχομένου με βάση
τη χρονική τους παραμονή και τις έννοιες της ανάρτησης και της
μετάδοσης περιεχομένου. Λάζος (2001, σ.164)
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αυτά που θεωρούνται
ως προσβλητικά περιεχόμενα και βρίσκονται αναρτημένα με μια σχετική
μονιμότητα όπως:
•

Το πορνογραφικό υλικό. Περιλαμβάνονται οι πράξεις της παι
δεραστίας, παραπλανητικής διαφήμισης με σκοπό τη σεξουαλική
παρενόχληση, ή/και την σεξουαλική βία
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•

Διάρρηξη

εθνική

ασφάλειας.

Αφορά διακίνηση πληροφοριών

σχετικά με στρατιωτική κατασκοπεία ή/και ανάρτηση οδηγιών για
την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, πώληση όπλων, οδηγίες για
σαμποτάζ

και

τρομοκρατικές

ενέργειες

ακόμα

και

για

την

κατασκευή, χρήση και πώληση ναρκωτικών
•

Διάρρηξη ασφάλειας πληροφοριών.

Αφορά και το λεγόμενο

hacking.
•

Η προπαγάνδα μίσους. Αφορά την υποκίνηση σε φυλετικό, πολιτικό
και θρησκευτικό μίσος καθώς και τις φυλετικές διακρίσεις.

•

Διάρρηξη οικονομικών στοιχείων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ε

γκλημάτων του διαδικτύου αφορά αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για
πληροφορίες σχετικά με οδηγίες για απάτες (αλλοίωση πιστωτικών
καρτών, κλοπές, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παράνομη χρέωση
πιστωτικών καρτών). Επίσης, ενυπάρχουν οδηγίες για ένα από τα
μεγαλύτερα οικονομικά

εγκλήματα:

τη διάρρηξη

πνευματικής

ιδιοκτησίας. Είναι ο τομέας όπου μαζί με την πορνογραφία τραβούν
πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Αφορά παράνομη διακίνηση
κατοχυρωμένων

έργων

όπως

μουσικών,

λογοτεχνικών,

επιστημονικών.
•

Το υλικό πολιτιστικού ιμπεριαλισμού. Το γεγονός και μόνο ότι ο
κυβερνοχώρος είναι αγγλόφωνος θεωρείται απειλή για τους
τοπικούς πολιτισμούς.

ενώ η δεύτερη

κατηγορία θα περιλαμβάνει

τα περιεχόμενα που

μεταδίδονται για μικρά χρονικά διαστήματα όπως:
•

Ο βομβαρδισμός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailbombing).
Αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και αφορά την παράνομη
διακίνηση

προσωπικών

στοιχείων,

παραβίαση

ιδιωτικού

απορρήτου.
•

Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων καθώς και συκοφαντικών
ή/και αποστολή απειλητικών μηνυμάτων. Αφορά την προστασίας
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της φήμης και ενέχονται ζητήματα συκοφαντίας, παράνομης
συγκριτικής διαφήμισης.

2.5. Παιδικό Πορνογραφικό υλικό
Η παιδική πορνογραφία εξελίσσεται στην πιο λαοπρόβλητη και επικερδής
εγκληματική απειλή από το διαδίκτυο

καθώς διαθέτει

υπερεθνικό

χαρακτήρα και συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας. Τα sites με
πορνογραφικό ή/και

με παιδικό πορνογραφικό υλικό είναι εύκολα

προσβάσιμα σε ανηλίκους που έχουν υπολογιστή. Ο προβληματισμός
δημιουργείται από τη στιγμή, όπου τα παιδιά και οι έφηβοι θεωρούνται
ομάδες ικανές να υποστούν μόνιμες ή μακράς διάρκειας διαταραχές από
την περιήγηση ή/και χρησιμοποίηση τους σε τέτοια sites.
Θεωρείται, λοιπόν, ότι η παιδική πορνογραφία προχωρά στην ταπεινωτική
σεξουαλική απεικόνιση του σώματος των ανηλίκων με κάθε μέσο (ταινίες,
φωτογραφίες, κόμικς).
Συγκεκριμένα: «Παιδική πορνογραφία» νοείται κάθε οπτικοακουστικό
υλικό,

ανεξαρτήτως

του

είδους

του,

όπως

φωτογραφίες,

ψευδοφωτογραφίες, φιλμ, βιντεοταινίες, κινηματογραφικές ταινίες, σχέδια,
δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που έχει κατασκευαστεί με τη χρήση
ηλεκτρονικού, μηχανικού ή κάθε άλλου είδους μέσου και (Ζάννη Α, 2005):
•

απεικονίζει παιδί, ή δημιουργεί την εντύπωση ότι το πρόσωπο που
απεικονίζει είναι παιδί, να συμμετέχει ή να παρίσταται σε κατα
φανώς σεξουαλική πράξη ή έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την
επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας του παιδιού
για σεξουαλικό σκοπό.

Επίσης κάθε οπτικοακουστικό υλικό που σκοπό έχει την:
•

παρότρυνση, υποβολή και υποκίνηση σε πράξεις παιδεραστίας

•

προβολή ή παροχή πληροφοριών σχετικά με παιδί που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό σεξουαλικής εκμετάλλευσης».
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Τα εγκλήματα σχετικά με την παιδική πορνογραφία διαπράττει όποιος από
πρόθεση, χωρίς δικαίωμα και κατωτέρω συμπεριφορά (Ζάννη Α, 2005):
•

Παράγει παιδική πορνογραφία δια μέσω συστήματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή

•

Προσφέρει ή διαθέτει παιδική πορνογραφία δια μέσω συστήματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή

•

Διανέμει ή μεταδίδει παιδική πορνογραφία δια μέσω συστήματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή

•

Προμηθεύει ή προμηθεύεται παιδική πορνογραφία δια μέσω συ
στήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον εαυτό του ή για άλλον

•

Κατέχει παιδική πορνογραφία σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογι
στή ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικού υπο λογιστή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
3.1.

Εισαγωγικά

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η πλήρης εξάλειψη του φαινομένου της παιδικής
πορνογραφίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων από το διαδίκτυο είναι με τις
σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες και γνώσεις σχεδόν αδύνατη, εξαιτίας
των

χαρακτηριστικών

του

κυβερνοεγκλήματος

που

αναπτύξαμε

λεπτομερώς ανωτέρω.
Δυνατή είναι ωστόσο, η μείωση του όγκου του επιδεικνυόμενου και
διακινούμενου online υλικού, καθώς και η αύξηση της δυσκολίας, της
επικινδυνότητας

και

των

πιθανοτήτων

αναγνώρισης,

εντοπισμού,

σύλληψης και τιμωρίας όσων έχουν πρόσβαση, παράγουν, εκθέτουν και
διακινούν τέτοιο υλικό στο διαδίκτυο. Για την επίτευξη των καλύτερων
δυνατών

αποτελεσμάτων

στην

προσπάθεια

αντιμετώπισης

του

φαινομένου έχουν προταθεί και εφαρμόζονται μέτρα, τόσο δικαιικής όσο
και μη δικαιικής φύσεως. (Ζάννη Α, 2005)

3.2.

Μη δικαιικές ρυθμίσεις, ήπιας πρόληψης και
αντιμετώπισης.

3.2.1. Αυτορρύθμιση βιομηχανίας η/υ και ίντερνετ.
Ο ρόλος των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην
παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την άμεση
ή βραχυπρόθεσμη διευθέτηση των εγκληματικών καταστάσεων που
δημιουργούνται στο διαδίκτυο. Αυτό δύναται να επιτευχθεί μέσω της
αυτορρύθμισης (selfregulation), ήτοι μέσω των κανόνων συμπεριφοράς
που υιοθετεί και μπορεί να επιβάλλει σε τεχνολογικό και δεοντολογικό
επίπεδο η βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, οι οποίοι
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θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους κανόνες δικαίου, που ήδη
υφίστανται ή που πρόκειται να θεσπισθούν.

Ι. Παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ISP).

Οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet ServiceProviders,

ISP)

μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόπειρα
αντιμετώπισης του φαινομένου της εκμετάλλευσης και πορνογραφίας
ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς αν εστιάσουν στις δυνατότητές τους για
τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή ιστοσελίδων τέτοιου περιεχομένου
από τον κυβερνοχώρο, την ειδοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών και τη
διατήρηση και παροχή ψηφιακών αποδείξεων στις διωκτικές αρχές, οι
τελευταίες

θα

μπορέσουν

να

δώσουν

μεγαλύτερο

βάρος

στην

καταπολέμηση της πηγής των εικόνων αυτών, ήτοι στην παραγωγή τους.
Υπάρχουν ωστόσο, δύο διαφορετικές κι αντικρουόμενες στρατηγικές στα
πλαίσια της εμπορικής λειτουργίας των παροχέων, σχετικά με την στάση
τους απέναντι στις ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο γενικότερα και
στην πορνογραφία ανηλίκων ειδικότερα. Από τη μία, αν ένας παροχέας
απαγορεύσει την μέσω των υπηρεσιών του πρόσβαση σε πορνογραφικό
υλικό, είναι βέβαιο ότι θα έχει οικονομικές απώλειες σε σχέση με άλλους
παροχείς, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο.
Από την άλλη, είναι προς όφελος της εμπορικής τους φήμης η συνεργασία
με τις διωκτικές αρχές για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου
αυτού, για το λόγο αυτό άλλωστε η πλειονότητα των παροχέων
διαδικτυακών υπηρεσιών συνεργάζονται με τις αρχές για την επιτυχή
αντιμετώπιση

του

φαινομένου.

Οι

κυριότερες

αυτορρυθμιστικές

στρατηγικές των παροχών είναι:
i.

Η απομάκρυνση των παράνομων ιστοσελίδων. Πολλοί παροχείς
κατά τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με κάποιον πελάτη, θέτουν
περιορισμούς ως προς τη νομιμότητα του περιεχομένου της
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ιστοσελίδας, την οποία θα φιλοξενήσουν, ενώ μεγάλος αριθμός
ενώσεων παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών υποχρεώνουν τα
μέλη τους να μην δέχονται παράνομο υλικό στις ιστοσελίδες που
φιλοξενούν ή να το απομακρύνουν μόλις αντιληφθούν την ύπαρξή
του. Για τον εντοπισμό παράνομου περιεχομένου μάλιστα, κάποιοι
ISP διαθέτουν ειδικές υπηρεσίες κυβερνο-περιπολίας, οι οποίες
αναζητούν, εντοπίζουν και απομακρύνουν τις σχετικές ιστοσελίδες.
ii.

Θέσπιση ανοικτών γραμμών και ιστοσελίδων καταγγελιών. Κάποιοι
παροχείς έχουν θέσει σε λειτουργία ιστοσελίδες ή ανοικτές γραμμές
καταγγελιών, στις οποίες οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να
αναφέρουν ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο, καταγγελίες τις
οποίες οι παροχείς προωθούν στη συνέχεια στις αρμόδιες αρχές.

iii.

Φιλτράρισμα

μηχανών

εφαρμόσουν

φίλτρα

αναζήτησης.

στις

μηχανές

Οι

ISP

αναζήτησης,

δύνανται
τις

να

οποίες

χρησιμοποιούν οι πελάτες τους για τον εντοπισμό κάποιας
ιστοσελίδας,

ώστε

στα

αποτελέσματα

αναζήτησης

να

μην

περιλαμβάνονται sites με παράνομο περιεχόμενο.
iv.

Ειδοποίηση και συνεργασία με αρχές. Οι παροχείς υπηρεσιών
internet προκειμένου να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση του
φαινομένου, πέραν της ειδοποίησης των διωκτικών αρχών για την
ύπαρξη ενδεχόμενου παράνομου υλικού σε ιστοσελίδες που
φιλοξενούν, οφείλουν να διατηρούν τις ψηφιακές αποδείξεις για όσο
χρονικό διάστημα απαιτείται, να παραδίδουν τις αποδείξεις αυτές
όταν τους ζητηθεί και γενικότερα να διευκολύνουν με κάθε τρόπο
την έρευνα των αρμοδίων αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Προτείνεται εξάλλου από διάφορες πλευρές, η αντικειμενικοποίηση της
ποινικής ευθύνης των παροχέων για τις φιλοξενούμενες σε αυτούς σελίδες
παιδικού πορνογραφικού περιεχομένου. Ήδη στην Ιταλία ψηφίστηκε ένας
νέος νόμος, ο οποίος ορίζει ότι οι ISPs θα πρέπει να απαγορεύουν την
πρόσβαση σε sites που φιλοξενούν παιδική πορνογραφία. Ο νόμος, ο
οποίος τέθηκε άμεσα σε ισχύ, απαιτεί από τους ISPs να εγκαταστήσουν
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ένα σύστημα απαγόρευσης της πρόσβασης, ενώ ο χρόνος απόκρισης του
ISP στο αίτημα ορίζεται επίσης από τον νόμο, ώστε να μην ξεπερνά τις 6
ώρες.
Αξίζει τέλος, να αναφέρουμε την εφεύρεση ενός Ισπανού ειδικού στην
ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων, σε συνεργασία με την δίωξη
ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ισπανίας και κάποιων παροχέων υπηρεσιών
διαδικτύου. Πρόκειται για μια νέα μηχανή αναζήτησης, η οποία έχει την
ικανότητα να ανιχνεύει δίκτυα αμοιβαίας ανταλλαγής αρχείων (Ρ2Ρ) για
παιδικό πορνογραφικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.ά.) καθώς και τις ΙΡ
διευθύνσεις των ατόμων που τα μοιράζονται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
που φέρει την ονομασία «Hispalis» είναι το μοναδικό του είδους στον
κόσμο και η Ισπανική αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί σε
συνεργασία με τους ISPs, ενώ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων
αρχών

ασφαλείας,

όπως

του

αμερικάνικου

FBI.

Το

«Hispalis»

χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων από προηγούμενες αναζητήσεις
παιδικής πορνογραφίας, εντοπίζει την διεύθυνση ΙΡ των χρηστών των
δικτύων Ρ2Ρ, οι οποίοι είτε διανέμουν είτε κατεβάζουν το υλικό αυτό,
καθιστώντας ουσιαστικά εφικτή την σύλληψή τους μέσω του εντοπισμού
της τοποθεσίας που αυτοί βρίσκονται.

ΙΙ. Μέθοδος ταξινόμησης

Η

κατηγορία

προστασίας

αυτή

βασίζεται

στην

αξιολόγηση

των

ιστοσελίδων από τους δημιουργούς ή/και τους ιδιοκτήτες τους. Ορισμένοι
παροχείς προτείνουν συστήματα αξιολόγησης του περιεχομένου στους
κατασκευαστές ή τους υπευθύνους των ιστοσελίδων που φιλοξενούν,
χωρίς ωστόσο να δύνανται να τους επιβάλλουν την αξιολόγηση. Τα
συστήματα αυτά ονομάζονται ratings, με γνωστότερα τα PICS και RSACi
και σε συνδυασμό με τα φίλτρα,

τη λειτουργία των οποίων θα
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αναπτύξουμε

παρακάτω,

μπορούν

να

συνδράμουν

κυρίως

στον

αποκλεισμό της θέασης του παράνομου υλικού από παιδιά. (Ζάννη Α,
2005)
ΙΙΙ. Κώδικες δεοντολογίας.

Αν και δεν έχει θεσπισθεί μέχρι σήμερα κάποιος επίσημος κώδικας
δεοντολογίας από τη βιομηχανία του διαδικτύου, έχουν εμφανισθεί αρκετοί
άτυποι κώδικες προερχόμενοι τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές
πρωτοβουλίες, με σκοπό τη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης και
ασφάλειας στους χρήστες αναφορικά με την περιήγηση τους στο
διαδίκτυο.
Ήδη τον Σεπτέμβριο του 1997 υπήρξε μία σημαντική πρωτοβουλία από το
Τηλεπικοινωνιακό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύσταση
ενός κώδικα δεοντολογίας των παροχέων και των χρηστών, καθώς και τη
σύνταξη ενός κανονισμού λειτουργίας του διαδικτύου, με στόχο τον
περιορισμό του παράνομου υλικού. Στα τέλη του 1997 εξάλλου, ένας
σημαντικός αριθμός από παροχείς υπηρεσιών συνέταξε έναν άτυπο
κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο ονόμασαν «πολιτική μηδενική ανοχής»
(ζθΓοίοΙθΓσποθροΙΙογ) ενάντια στην παιδική πορνογραφία και δεσμευτήκαν
να απομακρύνουν το παιδικό πορνογραφικό υλικό, που υποπίπτει στην
αντίληψή τους και υπόκειται στον έλεγχό τους και να συνεργάζονται
πλήρως με τους ανώτερους υπαλλήλους επιβολής του νόμου για την
εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, υπό τον όρο των
συνταγματικών και νομικών μέτρων προστασίας της μυστικότητας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν σε σχετικά
ερευνητικά προγράμματα, ενώ τον Νοέμβριο του 2000 το Κέντρο
Προστασίας Καταναλωτών δημοσίευσε έναν κατάλογο 12 μέτρων που
πρέπει να ακολουθούν οι χρήστες του διαδικτύου, ιδιαίτερα οι γονείς και τα
παιδιά. (Ζάννη Α, 2005)
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3.2.2. Συμβουλές και μέθοδοι πρόληψης και
αυτοπροστασίας.
3.2.2.1. Οδηγίες προς τους γονείς.
Το διαδίκτυο προσφέρει εύκολα και γρήγορα ανεξάντλητες πηγές
πληροφοριών και αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την εκπαίδευση των
παιδιών. Η πρόσβαση και η περιήγηση στο διαδίκτυο ωστόσο, σπάνια
ακολουθείται από κάποια ενημέρωση για τους κινδύνους που αυτή ενέχει
για τους ανήλικους, με δεδομένο μάλιστα ότι αυτοί συχνά χειρίζονται τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις παρεχόμενες από το διαδίκτυο
υπηρεσίες με μεγαλύτερη άνεση από τους γονείς τους, οι οποίοι ωστόσο,
φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία των παιδιών τους από
την επαφή και την έκθεση σε βλαβερό και προσβλητικό για την
προσωπικότητά τους υλικό στον κυβερνοχώρο και κάθε απόπειρα
προσέγγισης

τους

από

παραγωγούς

παιδικής

πορνογραφίας,

παιδόφιλους και κάθε είδους εκμεταλλευτές ανηλίκων,

όπως τους

σκιαγραφήσαμε παραπάνω.
Οι γονείς οφείλουν επομένως να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα
πρόληψης

και

προστασίας

των

παιδιών

τους

από

κακόβουλες

διαδικτυακές ενέργειες. Ειδικότερα, πρέπει να τοποθετούν τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή σε κεντρικά σημεία του σπιτιού, όπως στο σαλόνι ή την
κουζίνα, όπου το παιδί δε θα είναι απομονωμένο και με την οθόνη του
στραμμένη προς το κέντρο του δωματίου, οπότε και θα έχουν οι γονείς τη
δυνατότητα να επιβλέπουν τις δραστηριότητες και τις επαφές των
ανηλίκων,

να περιορίζουν το χρονικό διάστημα που παραμένουν

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα
παιδιά χρησιμοποιούν τα δωμάτια συνομιλίας (chatrooms).
Αντίθετα δεν συνιστάται η πλήρης απαγόρευση πλοήγησης στο διαδίκτυο
από τον οικιακό υπολογιστή, καθώς τα παιδιά μπορούν εύκολα να έχουν
πρόσβαση σε υπολογιστή εκτός σπιτιού, χωρίς μάλιστα την επίβλεψη και
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τον έλεγχο των γονέων τους. Παράλληλα, οφείλουν οι γονείς να κάνουν
την

πλοήγηση

στο

internet

μια

οικογενειακή

δραστηριότητα,

επισκεπτόμενοι από κοινού ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό και κατάλληλο
περιεχόμενο και διδάσκοντας τα παιδιά να χρησιμοποιούν μηχανές
αναζήτησης και φυλλομετρητές προορισμένους για χρήση αποκλειστικά
από παιδιά,

ενώ επιβάλλεται να συζητούν με ευαισθησία για θέματα

ασφαλείας και για τις ενδεχόμενες μελλοντικές απειλές μέσω του
Διαδικτύου, έτσι ώστε να κατανοήσουν και τα ίδια τα παιδιά τους κινδύνους
αυτούς. (Ζάννη Α, 2005)
Ταυτόχρονα πρέπει οι γονείς να διδάσκουν τα παιδιά τους να μη δίνουν
προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους και κυρίως να μην συναντούν
ζωντανά άτομα που γνώρισαν στο διαδίκτυο, χωρίς την παρουσία τους,
ενώ απαιτείται να γνωρίζουν τους διαδικτυακούς φίλους των παιδιών τους,
όπως ακριβώς κάνουν με τους φίλους της καθημερινής ζωής και να τα
συμβουλεύουν να τους ενημερώνουν για κάθε είδους διαδικτυακή
συναναστροφή και γνωριμία που δημιούργησαν, καθώς και για κάθε
ενοχλητική, προσβλητική ή περίεργη εμπειρία που είχαν κατά την
πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση φίλτρων, ήτοι
ειδικών προϊόντων λογισμικού με στόχο την παρεμπόδιση της πρόσβασης
σε τόπους του Κυβερνοχώρου με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο, ο
έλεγχος του περιεχομένου του οπτικοακουστικού υλικού (cd, dvd, δισκέτες
κ.α.) που αγοράζουν τα παιδιά ή που ανταλλάσσουν με τους φίλους τους
αλλά και η διαρκής ενημέρωση των γονιών για τις εξελίξεις στο διαδίκτυο
και τις αρμόδιες υπηρεσίες και ιστοσελίδες καταγγελίας, που μπορούν να
συνδράμουν στο έργο τους. (Αγγελής Ι., 2000)
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Πίνακες για επαφή με γονείς
Επίβλεψη γονέων

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

42

29,17%

Σπάνια

41

28,47%

Μέτρια

24

16,67%

Συχνά

26

18,06%

Πολύ συχνά

11

7,64%

Σύνολο

144

100%

Συζήτηση με γονείς

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

32

22,22%

Σπάνια

32

22,22%

Μέτρια

27

18,76%

Συχνά

28

19,44%

Πολύ συχνά

25

17,36%

Σύνολο

144

100%

Σχολιασμός με γονείς

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

28

19,44%

Σπάνια

29

20,14%

Μέτρια

32

22,22%

Συχνά

34

23,61%

Πολύ συχνά

21

14,58%

Σύνολο

144

100%
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Συμβουλές από

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

24

16,78%

Σπάνια

28

19,58%

Μέτρια

28

19,58%

Συχνά

30

20,98%

Πολύ συχνά

33

23,08%

Σύνολο

143

100%

Απαγορευμένες

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

71

50%

Σπάνια

36

25,35%

Μέτρια

16

11,27%

Συχνά

9

6,34%

Πολύ συχνά

10

7,04%

Σύνολο

142

100%

Άβολα

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ποτέ

43

30,28%

Σπάνια

19

13,38%

Μέτρια

23

16,20%

Συχνά

26

18,31%

Πολύ συχνά

31

21,83%

Σύνολο

142

100%

γονείς

σελίδες
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

3.2.2.2. Οδηγίες προς τα παιδιά.
Τα παιδιά χειρίζονται πλέον με μεγαλύτερη ευκολία από τους γονείς τούς
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λόγω της καθημερινής και πολύωρης
τριβής με αυτούς στο σχολείο και στο σπίτι. Κατά την πλοήγησή τους στον
παγκόσμιο ιστό είναι πιθανό να συναντήσουν ενημερωτικές σελίδες και
υλικό,

ενώ

παράλληλα

είναι

ενδεχόμενο

να

γνωρίσουν

και

να

συνομιλήσουν με άγνωστα άτομα, κυρίως μέσα από τα «ανοιχτά δωμάτια
επικοινωνίας». Προς αποφυγή των κινδύνων, οι οποίοι ελλοχεύουν στο
διαδίκτυο, τα ίδια τα παιδιά οφείλουν να ακολουθούν κάποιους κανόνες
κατά την πλοήγηση τους στον κυβερνοχώρο.
Επιβάλλεται να μάθουν να μη απαντούν ποτέ σε πρόστυχα ή δελεαστικά
online μηνύματα και να μιλούν πάντα στους γονείς τους ή σε κάποιον
ενήλικο για εικόνες ή κείμενα που βρήκαν στο Διαδίκτυο και τους
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προκάλεσαν αισθήματα ανασφάλειας ή φόβου, ενώ παράλληλα θα πρέπει
να τους γίνει συνείδηση ότι δε φέρουν καμία ευθύνη κι επομένως δεν
πρέπει να αισθάνονται ντροπή και ενοχές όταν λαμβάνουν προσβλητικά
μηνύματα ή μηνύματα που δεν κατανοούν ή ακόμη και απρεπείς εικόνες,
οι οποίες τους είναι δυσάρεστες ή τους προκαλούν ταραχή και να
ενημερώνουν γι' αυτές τους γονείς τους ή τον παροχέα υπηρεσιών
δικτύου. Οφείλουν να προσέχουν όταν μιλούν μέσω chatroom ή e-mail και
να διακόψουν τη συνομιλία όταν κάποιοι τα κάνουν να νιώσουν άβολα και
σε κάθε περίπτωση να διαφυλάσσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες
και ποτέ να μην δίνουν το όνομα και την διεύθυνσή τους ή το όνομα και
την διεύθυνση του σχολείου τους, το τηλέφωνο τους και φωτογραφίες τους
σε αγνώστους που συναντούν στο διαδίκτυο ακόμη και αν τους ζητηθεί.
Κυρίως δε, δεν πρέπει να συναντούν κάποιον που γνώρισαν για πρώτη
φορά στο διαδίκτυο, χωρίς να το αναφέρουν πρώτα στους γονείς τους
προκειμένου να λάβουν την προηγούμενη έγκρισή τους και χωρίς να
συνοδεύονται από κάποιον από αυτούς.

3.2.2.3. Λογισμικά φίλτρα
Κανένα λογισμικό πρόγραμμα φιλτραρίσματος δε μπορεί να μειώσει ή να
υποκαταστήσει

την ανάγκη

των γονέων να ελέγχουν τον τρόπο

περιήγησης στο διαδίκτυο και τους επισκεπτόμενους διαδικτυακούς
τόπους, με τους τρόπους με τους οποίους αναπτύξαμε ανωτέρω. Τα
σωστά προγράμματα φιλτραρίσματος ωστόσο, δύνανται να αποτελέσουν
τον καταλληλότερο τρόπο αποκλεισμού ιστοσελίδων με ακατάλληλο,
παράνομο ή επιβλαβές για ανηλίκους περιεχόμενο.
Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου εξαρτάται από την εξειδίκευση του
λογισμικού καθώς και από τη συχνότητα ανανέωσης των καταλόγων με
τους απαγορευμένους τόπους. Διαφορετικά φίλτρα είναι αποτελεσματικά
στο να αποκλείουν την πρόσβαση σε τόπους με διαφορετικό τύπο
επιβλαβούς περιεχομένου. Για παράδειγμα, κάποιο φίλτρο μπορεί να
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αποκλείει την πρόσβαση σε τόπους με πορνογραφικό περιεχόμενο, ενώ
κάποιο άλλο να είναι πιο αποτελεσματικό σε περιεχόμενο με βία η
ρατσισμό.
Κάποιοι από τους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ έχουν ήδη εγκαταστήσει
λογισμικά φίλτρα στις υπηρεσίες τους, οπότε δεν είναι αναγκαία η
εγκατάσταση άλλων φίλτρων.

3.2.2.4. Ιστοσελίδες και γραμμές καταγγελίας.
Οι ιστοσελίδες και ανοικτές γραμμές καταγγελίας είναι διαδικτυακοί τόποι
και τηλεφωνικές γραμμές αντίστοιχα, οι οποίες λειτουργούν συνήθως σε
συνεργασία με τους παροχείς υπηρεσιών internet και δίνουν στους
χρήστες του διαδικτύου, τη δυνατότητα να αναφέρουν πιθανές παράνομες
εικόνες που εντοπίζουν στο internet, αναφορές οι οποίες καταγράφονται
σε μία βάση δεδομένων, από την οποία προωθούνται στη συνέχεια στις
αρμόδιες υπηρεσίες καταστολής ή σε ανοικτές γραμμές άλλων χωρών.
Η πρώτη γραμμή καταγγελίας για ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας στο
διαδίκτυο και online σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων εν γένει,
ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1997 στη Νορβηγία και μέσα στα
δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της έλαβε πάνω από 6.000 καταγγελίες.
Ανοικτές γραμμές διαδικτυακής καταγγελίας λειτουργούν σήμερα, σε
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε χώρες εκτός Ε.Ε., όπως η
Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α. κ.α, η δράση των
περισσοτέρων από τις οποίες συντονίζεται από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο
Ανοικτών Γραμμών Internet, «INHOPE».
Στην Ελλάδα η πιο γνωστή ιστοσελίδα και ανοικτή γραμμή καταγγελιών
για διαδικτυακούς τόπους, newsgroups και peertopeer υπηρεσίες, που
περιέχουν εικόνες κακοποίησης παιδιών σε οποιοδήποτε σημείο του
κόσμου και γενικά παράνομο υλικό, είναι η «SafeLine» που λειτουργεί από
τον Απρίλιο του 2003.
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Πρωταρχικός της στόχος είναι η εξάλειψη από το διαδίκτυο τη παιδικής
πορνογραφίας. Καταγγελίες υποβάλλονται μέσω internet, στη διεύθυνση
www.safeline.gr,

με

e-mail,

τηλεφωνικά,

ή

ταχυδρομικά,

ενώ

ο

καταγγέλλων δύναται είτε να αποκρύψει τα προσωπικά του στοιχεία, είτε
να επιλέξει να τα παρέξει προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της
καταγγελίας του.
Η SafeLine μετά την λήψη της καταγγελίας, προχωρεί σε τυπική
επαλήθευση της, ότι δηλαδή το περιεχόμενο της καταγγελίας όντως
υπάρχει και μπορεί ενδεχομένως να χαρακτηριστεί παράνομο, έπειτα
εντοπίζει τη χώρα προέλευσης του διαδικτυακού τόπου με τη χρήση
τεχνικών μέσων και αν το περιεχόμενο προέρχεται από την Ελλάδα,
ενημερώνει την ελληνική αστυνομία, άλλως ενημερώνει την αντίστοιχη
ανοικτή γραμμή της χώρας προέλευσης, ενώ αν τέτοια γραμμή δεν
υπάρχει, ενημερώνεται η ελληνική αστυνομία, προκειμένου αυτή με τη
σειρά της να ενημερώσει την Interpol.
Ήδη το έτος 2006 το πλήθος των καταγγελιών τις οποίες έλαβε η SafeLine
ήταν ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Συγκεκριμένα, επεξεργάστηκε 375 καταγγελίες, η συντριπτική πλειονότητα
των οποίων ήταν ανώνυμες και από τις οποίες, οι 175 αφορούσαν την
εκμετάλλευση παιδιών. Από τις καταγγελίες συνολικά, οι 49 προωθήθηκαν
στην ελληνική αστυνομία, 113 σε ανοικτές γραμμές καταγγελίας των
χωρών προέλευσης και 138 σε άλλους αρμόδιους φορεί και υπηρεσίες. Η
προέλευση των καταγγελιών που αφορούσαν στην εκμετάλλευση παιδιών
ήταν στην πλειονότητά τους (κατά 64,6%) από τις Η.Π.Α., το 16% από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 9% από την υπόλοιπη Ευρώπη και το
10% από την Ασία.

3.3. Δικαιικές ρυθμίσεις.
Οι απόπειρες αυτορρύθμισης της βιομηχανίας του διαδικτύου και των
ηλεκτρονικών

υπολογιστών

έχουν

εν
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συγκρούονται

με τα οικονομικά

συμφέροντα

των παροχέων ενώ

παράλληλα δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους δημιουργούς ιστοσελίδων
γενικά, πολύ δε περισσότερο από τους δημιουργούς ιστοσελίδων με
παράνομο περιεχόμενο.
Εξάλλου, τα προσωπικά μέτρα προστασίας εκ μέρους των γονέων και των
παιδιών, τα λογισμικά φίλτρα και οι γραμμές καταγγελίας δεν επαρκούν για
την αντιμετώπιση του φαινομένου της εκμετάλλευσης και πορνογραφίας
ανηλίκων στον διαδίκτυο στην πλήρη του έκταση. Καθίσταται λοιπόν με
βάση τα παραπάνω, αναγκαία η δικαιική ρύθμιση του ζητήματος, μέσω
πρωτοβουλιών νομοθετικού περιεχομένου για την πρόληψη και την -όσο
το δυνατόν- αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του.

3.3.1. Ελληνική πραγματικότητα.
Άρθρο 348 Π. Κ.
Το ζήτημα της πορνογραφίας ανηλίκων ρυθμίζεται από τον Έλληνα
ποινικό νομοθέτη στο καινούργιο σχετικά άρθρο 348Α,

το οποίο

προσετέθη στον Π. Κ. με τον Ν. 3064/2002, και περιελήφθη στο 19ο
κεφάλαιο.
Αντικείμενο προστασίας του παρόντος άρθρου, είναι η ανηλικότητα, ή
άλλως η ιδιότητα του παιδιού και η γενετήσια αυτού ελευθερία, ενώ
αντικείμενο της αξιόποινης πράξης είναι το ανήλικο πρόσωπο, δηλαδή
καθένας που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 18 έτη ηλικίας, σύμφωνα και
με το άρθρο 121 Π.Κ., όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3189/2003.
Η νομοθετική αυτή αλλαγή ως προς το ανώτατο όριο της ανηλικότητας
ενοποίησε τα χρονικά πλαίσια προστασίας του ανηλίκου με τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις του Α.Κ. και εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία με τις
σύγχρονες τάσεις και νομοθεσίες των κυριότερων Ευρωπαϊκών χωρών.
Προκειμένου να υπαχθεί κάποια ανθρώπινη πράξη στην τυποποιημένη
μορφή του συγκεκριμένου άρθρου, πρέπει ο δράστης να τελεί σε θετική
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γνώση της ανηλικότητας του θύματος-ανηλίκου. Η προσωπικότητα των
ανηλίκων κρίνεται από τον νομοθέτη ως ιδιαίτερα ευάλωτη και για τον λόγο
αυτόν, άξια ειδικότερης μέριμνας και προστασίας από την πολιτεία. Το
ανήλικο άτομο χρειάζεται την έννομη προστασία, η οποία είναι απόρροια
του αναγνωρισμένου πλέον δικαιώματός του για προστασία από
αυθαίρετες και παράνομες προσβολές κατά της ιδιωτικής του ζωής, της
ομαλής του ψυχικής εξέλιξης καθώς και της τιμής και της υπόληψής του.
Η διάταξη του 348Α Π.Κ. περιλαμβάνει τρεις παραγράφους:
Ι. στην πρώτη διατυπώνεται η αξιόποινη συμπεριφορά στη βασική της
μορφή ήτοι η από κερδοσκοπία:
α) παρασκευή υλικού παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή η δημιουργία του
με τρόπο πρωτογενή,
β) κατοχή αυτού, δηλαδή η φυσική εξουσία προσώπου στο υλικό αυτό,
ακόμα κι αν πρόκειται για προσωπική του χρήση,
γ) προμήθεια πορνογραφικού υλικού, ήτοι η εξασφάλισή του, ακόμα και
για προσωπική χρήση
δ) αγορά ή η πώληση του, όπως αυτή νοείται στο αστικό δίκαιο,
ε) μεταφορά ή η διακίνηση του πορνογραφικού υλικού , ήτοι η
διαμετακόμιση του υλικού από τόπο σε τόπο, αυτοπροσώπως ή με άλλα
πρόσωπα, με οποιοδήποτε μέσο αρκεί να έχει ο δράστης την ευθύνη της
μεταφοράς,
στ) διάθεση του, δηλαδή η αποξένωση του δράστη από το υλικό και η για
οποιαδήποτε αιτία μεταβίβασή του σε άλλον και
ζ) θέση με οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία, ήτοι η πέραν των
ανωτέρω τρόπων διάθεση του πορνογραφικού υλικού στο κοινό,
ΙΙ. στη δεύτερη παράγραφο δίδεται ο αυθεντικός ορισμός της κεντρικής
έννοιας του παρόντος άρθρου, δηλαδή του πορνογραφικού υλικού και
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ΙΙΙ. στην τρίτη και τελευταία παράγραφο απαριθμούνται οι επιβαρυντικές
περιπτώσεις τέλεσης της αξιόποινης πράξης.
Στην τελευταία αυτή παράγραφο του άρθρου 348Α προβλέπεται η σε
βαθμό κακουργήματος τιμωρία του εγκλήματος, αν κάποια από τις πράξεις
της πρώτης παραγράφου συνδέεται «με την εκμετάλλευση της ανάγκης,
της πνευματικής αδυναμίας, της κουφότητας ή της απειρίας ανηλίκου ή με
την άσκηση

σωματικής

βίας

διακεκριμένη

παραλλαγή

κατ'

του

αυτού».

ανωτέρω

Προβλέπεται
αναφερομένου

εδώ

μία

βασικού

εγκλήματος, για την οποία τα απειλούμενα πλαίσια ποινής, τόσο της
στερητικής της ελευθερίας όσο και της χρηματικής, αυξάνονται περαιτέρω,
δείχνοντας την αυστηρή κατασταλτική βούληση του Ν.3064/2002.
Ως ανάγκη κατά την πρόβλεψη του άρθρου, νοείται τόσο η οικονομική,
όσο και η προσωπική τοιαύτη, ανεξάρτητα αν είναι μόνιμη ή παροδική, ως
κουφότητα νοείται η διανοητική ελαφρότητα, η ακρισία και η ανωριμότητα
της νόησης, απειρία είναι η έλλειψη πείρας της ζωής και των συναλλαγών,
πνευματική αδυναμία νοείται η ελαττωμένη πνευματική ανάπτυξη ενώ
εκμετάλλευση τέλος, είναι η συνειδητή και ανάρμοστη αξιοποίηση προς
όφελος του δράστη της προεκτεθείσας θέσης του ανηλίκου, προς
απόκτηση

υπέρμετρων

περιουσιακών

ωφελημάτων.

Η ανάγκη,

η

κουφότητα, η απειρία και η πνευματική αδυναμία πρέπει να υπάρχουν
κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος και ο δράστης να τελεί εν γνώσει
των. (Αγγελής Ι., 2000)
Σύμφωνα με το άρθρο 348Α η πορνογραφία ανηλίκων δεν τιμωρείται σε
κάθε περίπτωση, αλλά μονάχα όταν αυτή τελείται από κερδοσκοπία, ήτοι
αν ο δράστης επιδιώκει μέσω αυτής κατά τρόπο διαρκή ή περιστασιακό,
τον προσπορισμό αθέμιτου περιουσιακού οφέλους, είτε χρηματικού είτε
δυνάμενου να αποτιμηθεί σε χρήμα.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι μόνη η πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης
του εγκλήματος, που προβλέπεται από το άρθρο δεν αρκεί για την
τιμώρηση του, καθώς απαιτείται η συνδρομή και του υποκειμενικού
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στοιχείου του αδίκου, δηλαδή της από κερδοσκοπία τέλεσης της πράξης,
δημιουργουμένου με τον τρόπο αυτό ενός εγκλήματος με υπερχείλη
υποκειμενική υπόσταση. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι αν δεν συντρέχει το
υποκειμενικό στοιχείο της κερδοσκοπίας, ήτοι της επιθυμίας επίτευξης
κέρδους, η πορνογραφία ανηλίκων, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου
παραμένει

ατιμώρητη.

Επομένως

αν

κάποιος

διακινεί

παιδικό

πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο χωρίς να αποσκοπεί στο κέρδος, ή
παρασκευάζει τέτοιο υλικό για την προσωπική του ικανοποίηση και στη
συνέχεια το διανέμει δωρεάν σε άλλους χρήστες του intemet, δεν είναι
αξιόποινος κατά το άρθρο 348Α. (Αγγελής Ι., 2000)
Η συγκεκριμένη επιλογή του νομοθέτη όμως, η οποία μετατρέπει τα
σχετικά με την πορνογραφία ανηλίκων αδικήματα, αποκλειστικά σε
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης, χαρακτηρίζεται προβληματική,
αφού σε καμία περίπτωση δεν προστατεύει τον ανήλικο αποτελεσματικά
από κάθε μορφής κακοποίηση. Το γράμμα του νόμου όπως το
αναπτύξαμε παραπάνω, δέχεται ότι εκείνος που παράγει και διακινεί
πορνογραφικό υλικό ανηλίκων αφιλοκερδώς, δεν προσβάλει τον ανήλικο,
όπως αυτός που το διακινεί έναντι αμοιβής, διαπίστωση η οποία είναι
σίγουρα ατελής και αναποτελεσματική στην πράξη.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες για την απόδειξη της
επιδίωξης κέρδους από μέρους του δράστη, όταν μάλιστα οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, αφού όπως είδαμε κι ανωτέρω τα
αποδεικτικά στοιχεία αυτά μπορούν να εξαφανιστούν με το πάτημα ενός
πλήκτρου. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι από το πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 348Α ελλείπουν όλες εκείνες οι περιπτώσεις πορνογραφίας
ανηλίκων, όπου το στοιχείο της κερδοσκοπίας είτε απουσιάζει είτε δεν
μπορεί να αποδειχτεί, αποτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο το άρθρο να
θωρακίσει

και

να

προστατεύσει

κατά

τρόπο

αποτελεσματικό

και

ολοκληρωμένο τον ανήλικο από την κάθε είδους σεξουαλική κακοποίηση.
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4.1.

Εισαγωγικά

Η προστασία των παιδιών κατά την περιήγηση τους στο διαδίκτυο απαιτεί
συντονισμένη προσπάθεια από τους γονείς, τους κατασκευαστές, τους
παρόχους υπηρεσιών και τους νομοθέτες.
Αλλά για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ασφάλειας, είναι απαραίτητο να
έχουν όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα του τι πραγματικά κάνουν τα
παιδιά όταν είναι "online" και πώς βλέπουν το Διαδίκτυο. Πηγή τέτοιας
πληροφόρησης είναι μια έρευνα η οποία διενεργήθηκε από τη Symantec.
Η Έκθεση "NortonOnlineLivingReport 2009" περιγράφει μια έρευνα που
έγινε ανάμεσα σε 9.000 ενήλικες και παιδιά χρήστες του Διαδικτύου σε 12
χώρες -την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ινδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα εξέτασε τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου
του θέματος της προστασίας των παιδιών, κατά την περιήγηση τους στο
διαδίκτυο.
Μια αξιοσημείωτη τάση είναι, ότι τα παιδιά όπως και οι ενήλικες, αποκτούν
όλο και περισσότερο φίλους μέσω του Διαδικτύου, καθιστώντας ασαφές το
όριο μεταξύ του εικονικού και του πραγματικού κόσμου. Οι χρήστες του
Διαδικτύου που ερωτήθηκαν, δήλωσαν:
-

Το e-mail είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά - σε
ποσοστό 92% το χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με τους
φίλους και την οικογένεια τους.

-

Το 42% χρησιμοποιεί κάμερα, με πολύ υψηλή χρήση στην Κίνα
(74%), την Ινδία (68%), τη Βραζιλία (66%) και τη Γαλλία (53%).

-

Οι

μισοί από τους ενήλικες κάνουν χρήση της κοινωνικής

δικτύωσης.
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-

7 στους 10 χρήστες βλέπουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο και
χρησιμοποιούν τα άμεσα μηνύματα (instantmessaging).

-

Περίπου 24% χρησιμοποιούν μια υπηρεσία παρόμοια με την
Twitter.

4.1.

Χρόνος παραμονής στο διαδίκτυο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα
είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του χρόνου, που οι γονείς πιστεύουν ότι τα
παιδιά τους κάνουν χρήση του διαδικτύου και του χρόνου που πραγματικά
συμβαίνει αυτό.
Κατά μέσο όρο, οι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά περνούν περίπου 26
ώρες το μήνα κάνοντας χρήση του Διαδικτύου, ενώ τα παιδιά είπαν ότι
στην πραγματικότητα ο χρόνος αυτός είναι λίγο περισσότερο από 43
ώρες.

Πίνακας 1 - Τα παιδιά ξοδεύουν περισσότερο χρόνο on-line από ότι πιστεύουν οι
περισσότεροι γονείς
Ώρες/ Μήνα που θεωρούν οι
γονείς ότι τα παιδιά ξοδεύουν
on-line

Ώρες/ Μήνα που τα
παιδιά λένε ότι
ξοδεύουν on-line

Διαφορά σε Ώρες
(%)

Αυστραλία

28

49

+21 (+75%)

Βραζιλία

56

70

+ 14 (+25%)

Καναδάς

30

42

+ 12 (+40%)

Κίνα

21

33

+ 12 (+57%)

Γαλλία

23

42

+ 19 (+82%)

Γερμανία

20

35

+ 15 (+75%)

Ινδία

21

34

+ 13 (+62%)

Ιταλία

27

40

+ 13 (+48%)

Ιαπωνία

13

31

+ 18 (+138%)

Σουηδία

46

59

+ 13 (+28%)

Ηνωμένο Βασίλειο

19

44

+25(+131°%)

ΗΠΑ

18

42

+24 (+133%)

Μ.Ο.

26,8

43,4

+ 16.6 (+62%)

Πηγή: Norton Online Living Report, Symantec Corporation, 2009
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Οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων αποκρύπτουν μεγάλες διαφορές μεταξύ
των χωρών. Τα παιδιά στη Βραζιλία ανέφεραν, ότι δαπανούν κάθε μήνα
70 ώρες online, αλλά οι γονείς ήταν πιο κοντά στο να μαντέψουν το σωστό
χρόνο. Στην Ιαπωνία, τα παιδιά είπαν ότι είναι onlineμόνο 31 ώρες, αν και
αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο χρόνο από ότι πιστεύουν οι
Ιάπωνες γονείς. Η χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πιο κοντά στο μέσο όρο, αλλά
αυτές οι χώρες έδειξαν επίσης μεγάλες διαφορές στις εκτιμήσεις που
δόθηκαν από τους γονείς, που θεωρούσαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν online
για λιγότερο από το μισό χρόνο απ' ότι συνέβαινε στην πραγματικότητα.

4.2. Δημοφιλείς Ιστοσελίδες
Κατά την έρευνα, οι γονείς ερωτήθηκαν αν πάντοτε γνωρίζουν, τι ακριβώς
τα παιδιά ψάχνουν στο διαδίκτυο. Οι γονείς στην Αυστραλία ήταν πολύ
σίγουροι γι' αυτό, με ποσοστό 86% να λένε ότι γνωρίζουν τι κάνουν τα
παιδιά τους -αλλά μόνο το 65% των παιδιών από την Αυστραλία
συμφώνησαν με αυτή την απάντηση. Ανάλογες αποκλίσεις μεταξύ των
αντιλήψεων γονέων και παιδιών διαπιστώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, στη Βραζιλία,
την Ιταλία και τη Σουηδία υπάρχει υψηλό επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των
γονιών και των παιδιών. Στη Βραζιλία, ειδικότερα, οι γονείς και τα παιδιά
φαίνεται να επικοινωνούν καλά μεταξύ τους για μια σειρά θεμάτων και το
60% των παιδιών δήλωσαν, ότι είχαν συμπεριλάβει τους γονείς τους ως
επαφές στις ιστοσελίδες τους για κοινωνική δικτύωση.

4.3.

Εποπτεία και ευθύνη

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους, πολλοί γονείς θεωρούν ότι είναι
δύσκολο να προστατεύσουν τα παιδιά ότανκάνουν χρήση του διαδικτύου,
μερικές φορές επειδή δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν ή απλά
επειδή δεν είναι παρόντες, όταν συμβαίνει αυτό.
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Για παράδειγμα, η έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 1/5 των παιδιών, κατά
μέσο όρο, έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο έξω από το σπίτι, όπου οι γονείς
δεν μπορούν να τα επιτηρούν. Και κατά μέσο όρο, λιγότερο από το 40%
των νοικοκυριών διαθέτουν υπολογιστές που ελέγχονται από τους γονείς,
σύμφωνα με την έκθεση. Αν κι αυτό είναι ένα υψηλότερο ποσοστό για
οκτώ χώρες σε σύγκριση με την έκθεση "NortonOnNneLivingReport" που
εκδόθηκε το 2008, το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει μειωθεί σε τρεις
χώρες: την Αυστραλία, την Κίνα και τις ΗΠΑ, Πίνακας 2.

Πίνακας2- Γονικοί έλεγχοι πουτίθενται στονοικογενειακόΗλεκτρονικόΥπολογιστή
2008(%)

2009(%)

Ινδία

Διαφορά(%)

55

Ηνωμένο Βασίλειο

37

54

17

Καναδάς
Γαλλία

—

54

—

32

47

15

Βραζιλία

32

44

12

Γερμανία

23

43

20

Αυστραλία

40

34

-6

ΗΠΑ

48

32

-16

Ιταλία

—

30

—

Κίνα

39

27

-12

Σουηδία

—

22

—

Ιαπωνία

5

18

13

Πηγή: Norton Online Living Report, Symantec Corporation, 2009

Περίπου ένας στους πέντε γονείς ανέφερε ότι συνέλαβε τα παιδιά του να
ασχολούνται με online δραστηριότητες τις οποίες δεν εγκρίνει και οι
περισσότεροι γονείς έχουν μιλήσει με τα παιδιά τους για το πώς να
παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο. Η εξαίρεση ήταν η Ιαπωνία, όπου η
έρευνα έδειξε ότι η χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά είναι χαμηλότερη
από το μέσο όρο.
Σ' αυτή την χώρα, οι γονείς τείνουν να αναθέτουν στα ίδια τα παιδιά τους
περισσότερες ευθύνες για την προστασία τους, αντί να περιμένουν από
την κυβέρνηση ή από τις εταιρίες που φροντίζουν για την ασφάλεια στο
Διαδίκτυο να βοηθήσουν σ' αυτή την κατεύθυνση, Πίνακας 3.
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Πίνακας3- Ποιοςείναι αρμόδιοςγιατηνπροστασίατωνπαιδιώνon-line;
Γονείς(%)

Πάροχοι Internet
&Security (%)

Κυβέρνηση(%)

Τα παιδιά, από
μόνα τους(%)

Καναδάς

99

33

20

28

Γαλλία

98

44

18

17

ΗΠΑ

97

11

12

14

Σουηδία

96

21

19

22

Ιταλία

96

54

25

6

Ηνωμένο Βασίλειο

93

26

11

13

Βραζιλία

92

33

24

21

Αυστραλία

91

30

26

19

Ινδία

91

47

24

36

Γερμανία

87

35

22

16

Κίνα

83

58

51

11

Πηγή: Norton Online Living Report, Symantec Corporation, 2009

Πολλοί γονείς επίσης στην Ινδία αναφέρθηκαν στην ανάγκη των παιδιών
για επαγρύπνηση, ενώ αναγνώρισαν σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση και
στις παρόχους Internet, όπως απάντησαν και συμμετέχοντες σε πολλές
άλλες χώρες. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων
παντού θεωρούν ότι είναι πρωτίστως δική τους δουλειά να περιφρουρούν
τα παιδιά τους και να τα βοηθήσουν να περιηγηθούν στο δίκτυο.
Πρέπει να ξέρετε ότι:

* $3 δις. είναι ο ετήσιος «τζίρος» της βιομηχανίας που λέγεται παιδική
πορνογραφία στο Internet.
* 70% των νέων 15-17 ετών έχει τυχαία επισκεφθεί πορνογραφικά sites.
* 55% από αυτούς αναφέρει ότι δεν ενοχλήθηκε καθόλου από το... λάθος
αυτό.
* 67% των γονέων υποστηρίζει την επιβολή διά νόμου του φιλτραρίσματος
σε βιβλιοθήκες και σχολεία.
* 65% ανέφερε πως η τυχαία επαφή τους με sites παιδικής πορνογραφίας
είχε επίδραση στη μετέπειτα συμπεριφορά τους.
Πηγή: Kaiser Family Foundation
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Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία που προκύπτουν από πρόσφατη
έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με τη χρήση του Internet
από εφήβους. Όπως προκύπτει από την έρευνα, των 1% των εφήβων
παρουσιάζει εθισμό στο Internet, ενώ το 20% βρίσκεται στα όρια
εξάρτησης. Παράλληλα, το 4% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα
παραδέχθηκαν ότι έχουν υποστεί παρενόχληση «σερφάροντας» στο
Internet. Η προστασία των ανηλίκων έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τη διεθνή
κοινή γνώμη, υποχρεώνοντας δημοφιλείς online υπηρεσίες όπως το
Facebook και το MySpace να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την
προστασία τους, τα οποία ωστόσο εξακολουθούν να κρίνονται ως
ανεπαρκή.
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Πίνακας για ηλικία

Ηλικία

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

12

33

21,92%

13

32

22,60%

14

65

44,52%

15

16

10,96%

Σύνολο

146

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

θ0ΐθ9θΓγ
12
13
14
15
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Πίνακας για τάξη

Τάξη

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Α’

51

34,93%

Β’

41

20,08%

Γ’

54

36,99%

Σύνολο

146

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΑΞΗΣ
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Πίνακας για ηλικία και τάξη
Ηλικία/Τάξη

1

2

3

Σύνολο

12

32

0

0

32

13

18

15

0

33

14

1

26

38

65

15

0

0

16

16

Σύνολο

51

41

54

146

Πίνακας για φύλο
Φύλο

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Αγόρι

73

50%

Κορίτσι

73

50%

Σύνολο

146

100%

Παρατηρούμε μία απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στους μαθητές που έγινε η
έρευνα σχετικά με το φύλο τους.
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Πίνακας για εκπαίδευση πατέρα
Εκπαίδευση

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Απόφοιτος Δημοτικού

3

2,07%

Απόφοιτος Γυμνασίου

20

13,79%

Απόφοιτος Λυκείου

74

51,03%

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ

48

33,10%

Σύνολο

145

100%

Παρατηρούμε πως η εκπαίδευση των πατεράδων είναι κατά το ήμισυ με
απολυτήριο λυκείου και ακολουθεί ένα καλό ποσοστό με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Επίσης υπάρχουν και αρκετοί με απολυτήριο μόνο γυμνασίου και μόλις 3
με απολυτήριο απλά δημοτικού.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑ
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Εκπαίδευση

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Απόφοιτη Δημοτικού

7

4,86%

Απόφοιτη Γυμνασίου

14

9,72%

Απόφοιτη Λυκείου

79

54,86%

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ

44

30,56%

Σύνολο

144

100%

Εδώ έχουμε σχεδόν ίδια ποσοστά όσον αφορά το απολυτήριο λυκείου και
το πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περίπου στα ίδια επίπεδα κινούνται και οι άλλες 2
κατηγορίες, με μικρές αποκλίσεις.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
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Πίνακας για το πόσο συχνά
Πόσο συχνά

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Καθόλου

4

2,76%

Λίγες φορές/μήνα

26

17,93%

1-2φορές/εβδομάδα

46

31,72%

Καθημερινά

69

47,59%

Σύνολο

145

100%

Παρατηρούμε πώς οι μισοί σχεδόν χρησιμοποιούν καθημερινά το
διαδίκτυο. Το 1/3 λίγες φορές/εβδομάδα και το 1/6 λίγες φορές/μήνα.
Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν το χρησιμοποιούν καθόλου.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ
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Πίνακας για πόσες ώρες/κάθε φορά
Ώρες

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Έως 1

27

18,88%

1- 2

81

56,64%

2- 4

26

18,18%

Πάνω από 4

9

6,29%

Σύνολο

143

100%

Εδώ βλέπουμε πώς οι περισσότεροι παραμένουν στο διαδίκτυο 1-2 ώρες
κάθε φορά. Το υπόλοιπο ποσοστό κινείται κοντά στο 40% και μοιράζεται
ανάλογα στη 1 ώρα και στις 2 - 4 ώρες.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ/ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
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Πίνακας για το εάν υπάρχει πρόσβαση από το δωμάτιο
Πρόσβαση από

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Ναι

86

58,90%

Όχι

60

41,10%

Σύνολο

146

100%

δωμάτιο

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το
δωμάτιο τους.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
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Πόσο

Ναι

Όχι

Σύνολο

Καθόλου

0

4

4

Λίγες φορές/μήνα

4

22

26

1-2 φορές/εβδομάδα

25

21

46

Καθημερινά

56

13

69

Σύνολο

85

60

145

συχνά/Πρόσβαση

Σε αυτόν το πίνακα μπορούμε να πούμε πως είναι πιο εύκολο για ένα
παιδί να μπαίνει πιο συχνά στο Internet εάν έχει πρόσβαση από το
δωμάτιό του.
Σχέση μεταξύ δωμάτιο και πόσο συχνά
Pearson correlation of q8dwmatio and q6syxna = -0,524
P-Value = 0,000
Οι 2 μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους. Και υπάρχει σημαντική σχέση
ανάμεσα τους.
Σχέση μεταξύ φύλου και επαφής
Pearson correlation of q3filo and epafi = 0,168
P-Value = 0,046
Οι 2 μεταβλητές {φύλο και επαφή} δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή τα
αποτελέσματα τους δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο.

Σχέση μεταξύ επαφής και επικοινωνίας
Pearson correlation of epafi and epikoinonia = -0,061
P-Value = 0,484
Παρατηρούμε και εδώ απουσία σχέσης μεταξύ των 2 μεταβλητών.
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Σχέση μεταξύ πρόσβασης και πόσο συχνά
Pearson correlation of prosvasi and q6syxna = -0,319
P-Value = 0,000
Εδώ υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ των μεταβλητών και
είναι σημαντική αυτή η σχέση.

Σχέση μεταξύ χρήσης και επαφής
Pearson correlation of xrisi and epafi = -0,065
P-Value = 0,461
Απουσία σχέσης ανάμεσα και σε αυτές τις μεταβλητές.
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Πίνακας προτίμησης Ιστοσελίδας
Ιστοσελίδα
www.facebook.com
www.youtube.com
www.google.gr
www.msn.com
www.myspace.com
w w w .friv.com
w w w .paixnidia.gr
www.wikipedia.com
w w w.1001gam es.gr
w w w .m inidip.com
www.gam es.gr
w w w.hotm ail.com
www.hi5.com
w w w .in.gr
ww w .paok.gr
w w w.kozani.gr
w w w .m egatv.gr
ww w.yahoo.gr
2gym -kozan.koz.sch.gr
w w w .contra.gr
w w w .e-radio.gr
www.funnyvideos.com
w w w.gam ato.info
www.lowbup.com
w w w.m usic.gr
www.picnik.com
w w w .sport24.gr
w w w .sportfm .gr
ww w .super3.gr
ww w .arisfc.gr
www.2dplay.com
www.2on.com
www.3000freegam es.com
ww w.apkkoxanis.gr

Αποτέλεσμα
72
65
39
30
19
9
9
9
8
7
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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Ποσοστό
20,06%
18,11%
10,86%
8,36%
5,29%
2,51%
2,51%
2,51%
2,23%
1,95%
1,39%
1,39%
1,11%
1,11%
1,11%
0,84%
0,84%
0,84%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%

Πτυχιακή Εργασία Ιωσηφίδη Ιωάννη

Ιστοσελίδα
www.basstabs.com
www.downloads.com
w w w .enet.gr
www.fastgam es.com
www.freeonlinegames.com
www.funnygam es.com
w w w .funnygam es.gr
w w w.gazzetta.gr
www.gladiatus.com
w w w .greekm ovies.tv
w w w .harrypotter.ea.com
www.iharian.com
w w w .kam arat.sk
www.lim ewire.com
www.m akedonikosfc.gr
w w w .m etrosport.gr
w w w .m oda.gr
www.onlinegam es.gr
www.paokfc.com
www.paokhouls.com
www.paokvideos.com
www.porn.com
w w w .radio.gr
www.rem i.com
www.seires.gr
www.sodahead.com
www.stickpage.com
w w w .tanea.gr
www.topdivka.cz
w w w .topicasport.gr
w w w .tostoixim a.gr
www.warezakias.gr
www.westrebelskozani.com
www.y8.com

Αποτέλεσμα
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ποσοστό
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
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Πίνακας για το τι μέσο είναι
Μέσο

Αποτέλεσμα

Ποσοστό

Επικοινωνίας

30

20,83%

Διασκέδασης/Ψυχαγωγίας

90

60,50%

Ενημέρωσης

17

11,81%

Εκπαίδευσης

7

4,86%

Σύνολο

144

100%

ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΕΣΟ ΕΙΝΑΙ
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ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Το Intemet ήρθε για να μείνει. Η αντιφατική επιχειρηματολογία που
προκαλεί και οι αντιθετικές θέσεις που υιοθετούνται δεν μπορούν παρά να
μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί,
κοινωνικά ή κλινικά, η επιρροή του στον κόσμο μας. Αναμφίβολα η μελέτη
του Intemet και των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν μέσω αυτού ή με
αυτό είναι καθεαυτής μια πρόκληση: όπως το Intemet θεωρείται ότι
αλλάζει τον κόσμο μας, αλλάζει επίσης και τους όρους της ίδιας της
κοινωνικής έρευνας. Πολλά περιοδικά είναι πλέον προσβάσιμα μόνο μέσω
Διαδικτύου και οι τηλεδιασκέψεις εκ του μακρόθεν μας ωθούν να
πιστέψουμε ότι το Intemet αλλάζει και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο το
κοιτάμε...
Η χρήση του Intemet αποτελεί πρόκληση στη σύγχρονη εποχή, καθώς
θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ σε μια πολυ-πολιτισμική κοινωνία με
διευρυμένη

ανεκτικότητα

αναπόσπαστο

κομμάτι

και
του

δυνατότητα
«παγκόσμιου»

ιδεολογικής
πολίτη

με

τοποθέτησης,
απεριόριστη

πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση. Οι νέοι άνθρωποι, και ει
δικότερα οι ανήλικοι, αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικιακή ζώνη,
όπου αναζητείται μια ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργική αλλά και
ταυτόχρονα ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
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