
 
 

Online Δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα μάτια του Πάνελ Νέων του Saferinternet.gr         Σελ 1 

 

 
 

 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013, 5 Φεβρουαρίου 2013 

«Σύνδεση με σύνεση!» 
 

Online Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
με τα μάτια του Πάνελ Νέων του Saferinternet.gr 

 
Μέλη του Πάνελ Νέων της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr του 

Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου επιλέγουν και εκθέτουν τις δικές 
τους απόψεις γύρω από ένα σημαντικό δικαίωμα και μια σημαντική 

υποχρέωσή μας στους εικονικούς κόσμους 
 

Εισηγούνται οι: 
 

 Βασίλης Φελέκης 

 Κατερίνα Στεργίου 

 Φάνης Κορομπόκης 

 Ιωάννα Καρκάνη 

 Σπύρος Λύτρας 

 Βανέσσα Καραμπλιά 

 Κωνσταντίνος Στεργίου 

 Εύα Μυλωνά 
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Εισηγείται ο Βασίλης Φελέκης 
 

Δικαίωμα: Να προστατεύεις την ιδιωτικότητά σου, να αισθάνεσαι ασφαλής και 
να απολαμβάνεις το Διαδίκτυο. 

Όπως στον πραγματικό κόσμο, έτσι και στον εικονικό δηλαδή το Διαδίκτυο, οι άνθρωποι 
έχουν πάντα, κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις. Κατά την άποψή μου ένα πολύ 
σημαντικό δικαίωμα του χρήστη του Διαδικτύου είναι, να είναι σε θέση να προστατεύει την 
ιδιωτικότητά του και να αισθάνεται ασφαλής ώστε να μπορεί τελικά να απολαύσει την 
πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Το να μπορεί ο χρήστης να προστατεύει την ιδιωτικότητά 
του, βασικά, δεν είναι ένα απλό δικαίωμα αλλά ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Τώρα, όσον 
αφορά το τι πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθεί αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πώς είναι 
πράγματα μικρά και εύκολα ώστε να γίνει η αρχή, καθώς επίσης και ατομική ευθύνη. 
Αρχικά, αν δεν υπάρχει η διάθεση από τον ίδιο μας τον εαυτό να προστατευθούμε, τότε 
δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε. Και όταν λέω προστατευθούμε εννοώ απλά 
πράγματα, όπως το να βάζουμε στους ιστότοπους που χρησιμοποιούμε έναν ισχυρό 
κωδικό, δηλαδή κωδικό που να είναι δύσκολο να βρεθεί. Επιπλέον, όταν είμαστε χρήστες 
μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, να γνωρίζουμε ποιοι μπορούν να δουν το προφίλ μας ή 
τα στοιχεία μας και να μας μιλήσουν ή να μας ενοχλήσουν. Αυτό βέβαια επισημαίνεται από 
την αντίστοιχη, κάθε φορά, Ιστοσελίδα, η οποία τις περισσότερες φορές σου δίνει την 
δυνατότητα να ελέγξεις ποιες από τις πληροφορίες σου φαίνονται δημόσια. Για αυτό, ένας 
άλλος τρόπος για να προστατευθούμε είναι να διαφυλάσσουμε τα δεδομένα μας, αλλά και 
να επιλέγουμε προσεκτικά τους διαδικτυακούς μας φίλους. Συνεπώς, το να προστατεύουμε 
τα δεδομένα μας και μην εκθέτουμε την προσωπική μας ζωή στο διαδίκτυο μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εύκολα. 

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση: Να κρατάς απόρρητους τους προσωπικούς σου κωδικούς στο 
Διαδίκτυο, ακόμη και από τους καλύτερους φίλους σου και να επιλέγεις 
δύσκολους κωδικούς. 

Βέβαια, ο κάθε χρήστης του Διαδικτύου εκτός από δικαιώματα ,έχει και υποχρεώσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, η απόκρυψη του κωδικού πρόσβασής μας ακόμα και από τα πιο φιλικά και 
κοντινά μας πρόσωπα, είναι μια βασική υποχρέωση του χρήστη. Η αναφορά σε αυτήν την 
περίπτωση δεν είναι τυχαία αφού πολλά κρούσματα υποκλοπής κωδικού πρόσβασης και 
χρήσης αυτών με κακό τρόπο είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Από την άλλη,  δεν γίνεται 
απαραίτητα από τους φίλους, και όμως τα περισσότερα από αυτά τα συμβάντα συνέβησαν 
στο όνομα της πλάκας μεταξύ φίλων ή και σε περίπτωση διαμάχης και τσακωμού. Άρα το 
συμπέρασμα είναι πως οι κωδικοί πρόσβασης, είναι ένα άκρως προσωπικό δεδομένο το 
οποίο δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε πουθενά αλλά να το κρατάμε για τον εαυτό μας. 
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Εισηγείται η Κατερίνα Στεργίου 

Δικαίωμα: Να μην παρενοχλείσαι διαδικτυακά από επιτήδειους 

Στις μέρες μας, πάρα πολλά παιδιά παρενοχλούνται διαδικτυακά από επιτήδειους κάτι το 
οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό καθώς πολλοί γονείς απαγορεύουν στα παιδιά τους τη 
χρήση του διαδικτύου, λόγω κάποιων ανθρώπων με κακές προθέσεις. Είναι δικαίωμα του  
καθενός να μπορει να σερφάρει στο διαδίκτυο ανενόχλητος και με ηρεμία ακριβώς με τον 
ίδιο τρόπο με τον οποίο κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αρχίσει να σε παρενοχλεί στην 
πραγματική ζωή χωρίς αφορμή. Τέλος, εάν υπάρχει κάποια περίπτωση παρενόχλησης το 
πιο σωστό είναι να το  αναφέρουν τα παιδιά είτε στους γονείς τους είτε στην Ανοικτή 
Γραμμή Καταγγελιών Safeline που μπορούν να τηλεφωνούν ανώνυμα και να μιλούν  σε 
έμπειρους ανθρώπους με προθέσεις βοηθείας όπως είναι οι ενήλικες στο Saferinternet.gr ή 
στη Safeline, οι οποίοι θα μπορέσουν να  βοηθήσουν πραγματικά. 

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση:  Να μην παρενοχλείς άλλους στο διαδίκτυο 

Όπως προαναφέραμε, η παρενόχληση στο διαδίκτυο είναι άσχημη και πολλές φορές 
επισύρει  νομικές κυρώσεις για τον παρενοχλούντα. Επιπλέον, πρέπει να σκεφτούμε το 
άτομο που παρενοχλείται πώς νιώθει και αυτό, καθώς είμαι σίγουρη πως κανείς σε αυτό το 
δωμάτιο δεν θα ήθελε να είναι σε αυτή τη θέση. Κάποιοι, πιστεύουν στο ρητό  «οφθαλμόν 
αντί οφθαλμού» και όταν κάποιος τους παρενοχλήσει, τον παρενοχλούν και αυτοί. Κάτι 
τέτοιο δεν πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως της καταστάσεως καθώς έτσι ο παρενοχλών έχει 
πετύχει τον σκοπό του δηλαδή να τραβήξει την προσοχή του συγκεκριμένου ατόμου και το 
μόνο που θα γίνει είναι να συνεχίσει αυτή η παρενόχληση ακόμη πιο έντονα. 

Γενικότερα : Είναι πολύ σημαντικό να μην παρενοχλούνται παιδιά ή και έφηβοι καθώς 
μπορεί να αναπτύξουν ψυχολογικά προβλήματα και μετά ως ενήλικες να μη μπορούν να 
ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. 
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Εισηγείται ο Φάνης Κορομπόκης 

Δικαίωμα: Να διατηρείς το δικαίωμα ελέγχου στα προσωπικά δεδομένα που 
αναρτάς 

Πιστεύω πως είναι ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα που πρέπει να έχουμε αυτόν τον 
καιρό. Με την αυξανόμενη δημοφιλία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το να μπορείς 
εύκολα, χωρίς να έχεις πείρα με τους υπολογιστές (user friendly), να έχεις απόλυτο έλεγχο 
του ψηφιακού υλικού που αναρτάς είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Με τους κινδύνους του 
διαδικτύου να παραμονεύουν σε κάθε γωνιά, θα ήταν καλό να προστατεύεσαι εύκολα από 
προφανείς κίνδυνους. Επειδή και εγώ ο ίδιος αναρτώ υλικό στο διαδίκτυο με πολλούς 
τρόπους, βρίσκω ευχάριστο και ανακουφιστικό αυτό το προτέρημα! 

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση: Nα σέβεσαι τα προσωπικά δεδομένα των άλλων χρηστών (π.χ. 
φωτογραφίες) και να μην αναρτάς τέτοια δεδομένα χωρίς να έχεις λάβει πρώτα 
έγκριση 

Σε ένα βαθμό, το δικαίωμα που ανέλυσα στην παραπάνω παράγραφο, σχετίζεται με την 
υποχρέωση που πρόκειται να αναλύσω. Όταν κάποιος άνθρωπος δεν σέβεται τα 
προσωπικά δεδομένα του άλλου, παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματά του, πράγμα που 
θεωρώ άκρως προσβλητικό. Πρέπει να προσέχουμε την οποιαδήποτε κίνηση που πρόκειται 
να κάνουμε στο διαδίκτυο, γιατί θα υπάρξουν συνέπειες! 

Όπως στην ζωή μας έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα, έτσι έχουμε και στο διαδίκτυο. 
Συνεπώς, ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάμε! Αν δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, δεν 
μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε δικαιώματα! 
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Εισηγείται η Ιωάννα Καρκάνη 

Δικαίωμα: Να βρίσκεις ποιοτικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να μην έρχεσαι 
σε επαφή με επιβλαβές ή ενοχλητικό περιεχόμενο 

Όλοι κάποια στιγμή θα αναζητήσουμε κάποια πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο που 
ψάχνουμε ή με κάτι που μας προβληματίζει. Κάνοντας αναζήτηση, ερχόμαστε σε επαφή με 
λήμματα αβέβαιης προέλευσης και εγκυρότητας, με αποτέλεσμα να αμφισβητούμε τα όσα 
γράφονται και να μην είμαστε σίγουροι για τη γνησιότητα τους. Άλλες φορές είναι πιθανό 
να έρθουμε σε επαφή με κάποιο ενοχλητικό ή επιβλαβές περιεχόμενο. Τέτοιου είδους 
μπορεί να είναι οι διαφημίσεις που προσβάλλουν την ανθρώπινη φύση και νοημοσύνη ή και 
αυτές που προβάλλουν το χαρτοπαίγνιο και τα τυχερά παιχνίδια με μοναδικό σκοπό τη 
συλλογή χρημάτων από ανυποψίαστους χρήστες. Τα παιχνίδια, επίσης, που βρίσκονται σε 
αναξιόπιστα site μπορούν να προκαλέσουν εκτός από ψυχολογική σύγχυση, και βλάβη στο 
hardware του υπολογιστή με αποτέλεσμα να χάσουμε σημαντικά αρχεία και να 
αναγκαστούμε να τον επιδιορθώσουμε. Είναι λοιπόν, δικαίωμα όλων να βρίσκουμε 
ποιοτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, σχετικό με την αναζήτηση μας, χωρίς την 
παρεμπόδιση των spams και τον φόβο ότι μπορεί κινδυνέψει ο ίδιος μας ο 
υπολογιστής. Δεν πρέπει να υπάρχει αποστροφή προς την έρευνα αλλά η επιδίωξη της. 
Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να μην είμαστε παθητικοί ή να εθελοτυφλούμε μπροστά στις 
αρνητικές πτυχές της κάθε ανάρτησης που διαβάζουμε ή του κάθε αποτελέσματος που μας 
εμφανίζεται. Αντίθετα, οφείλουμε να αναφέρουμε (συνήθως στον υπεύθυνο της 
ανάρτησης, αν όχι, στο διαχειριστή της ιστοσελίδας) τη δυσαρέσκειά μας σχετικά με την 
ποιότητα και με την αυθεντικότητα του υλικού, ώστε να ερευνηθεί και συνεπώς να 
διορθωθεί ή να καταργηθεί.  

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση: Να πλοηγείσαι σε ιστοσελίδες που αρμόζουν στην ηλικία σου και να 
σέβεσαι τους ηλικιακούς περιορισμούς που θέτουν οι δικτυακοί τόποι και να 
γνωρίζεις τυχόν Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου 

Στο διαδίκτυο, δεν έχουν μόνο δικαιώματα οι χρήστες αλλά και υποχρεώσεις, τις οποίες 
δεν πρέπει να αμελούν, αλλά να τηρούν. Ας αναφερθούμε, σε ένα ανήλικο άτομο, το οποίο 
πλοηγείται στον παγκόσμιο ιστό. Εφόσον είναι ανήλικος, θα ήταν ασφαλές να μην ''ανοίγει'' 
ιστοσελίδες που έχουν ηλικιακούς περιορισμούς, προφανώς γιατί θα υπάρχει ακατάλληλο 
περιεχόμενο, το όποιο δεν μπορεί να ''φιλτράρει'' όπως ένας ενήλικος άνθρωπος. Είναι 
λοιπόν απαραίτητο ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο ο ανήλικος, να φιλτράρει το περιεχόμενο- 
τις γνώσεις, τις οποίες επιλέγει να ενστερνισθεί και να πλοηγείται σε ιστοσελίδες που 
αρμόζουν στην ηλικία του. Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, πρέπει να αναφέρουμε ότι 
εξίσου ωφέλιμο και χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε τυχόν Όρους Χρήσης και Πολιτική 
Απορρήτου. Αν και ακούγεται κουραστικό και αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, στην 
πραγματικότητα δεν είναι. Διαβάζοντας τις Πολιτικές Απορρήτου της υπηρεσίας (μπορεί να 
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είναι είτε ιστοσελίδα είτε κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή) που χρησιμοποιούμε, είμαστε 
ενήμεροι για τους τρόπους που χρησιμοποιεί τα στοιχεία μας η υπηρεσία, αλλά και για το 
πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το απόρρητο μας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουμε 
από πριν πώς λειτουργεί κάποιο ''σύστημα'' και αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, 
αποφασίζουμε ανάλογα αν θα ''μοιραστούμε'' τα προσωπικά μας δεδομένα. Λαμβάνουμε 
έτσι κάποια μέτρα προστασίας, μαθαίνουμε την πολιτική μιας υπηρεσίας και βελτιωνόμαστε 
ατομικά ως προς την κριτική μας ικανότητα και τη χρήση των μέσων που χρησιμοποιούμε.  

Έτσι λοιπόν, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα στην ανεύρεση ποιοτικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και παράλληλα υποχρέωση στην ανάρτηση ποιοτικού υλικού. Ωστόσο, χωρίς την 
εκδήλωση της ατομικής και συλλογικής προσπάθειας, η αντιμετώπιση του φαινομένου 
κρίνεται δυσχερής. 
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Εισηγείται ο Σπύρος Λύτρας 

Δικαίωμα: Να μπορείς ΕΥΚΟΛΑ να αναφέρεις ύποπτες ή ενοχλητικές 
συμπεριφορές στους διαχειριστές των εκάστοτε ιστοχώρων 

Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου, σε κάθε ιστότοπο στον οποίο 
είναι δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες, εκδηλώνονται ορισμένες φορές 
συμπεριφορές αρκετά  ενοχλητικές. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους καταπολέμησης 
του φαινομένου αυτού, είναι η αναφορά των συμπεριφορών εκείνων στους διαχειριστές 
των ιστοτόπων. Δυστυχώς, κυρίως σε μικρής ισχύος ιστοτόπους, είναι πολύ δύσκολη η 
επικοινωνία χρήστη-διαχειριστή και ως αποτέλεσμα και η αναφορά των διαφόρων 
ενοχλητικών εκδηλώσεων. Ένα παράδειγμα των εκδηλώσεων αυτών, είναι η εντατική 
παρενόχληση χρηστών μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή και δημοσιεύσεων, ορατών προς 
όλους τους χρήστες. Η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του κάθε χρήστη με τους 
διαχειριστές είναι ένα σημαντικό δικαίωμα, το οποίο για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να 
στερείται από τα άτομα. Προσωπικά πιστεύω πως πρέπει να είναι εύκολη η αναφορά 
ενοχλητικών ή ακόμα και ύποπτων συμπεριφορών στους διαχειριστές, και κάθε ιστότοπος 
είναι αναγκασμένος να δημιουργεί ένα σύστημα άμεσης επικοινωνίας χρήστη-διαχειριστή. 
Ένας ακόμα πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης του προβλήματος, θα ήταν ο 
έλεγχος των σχολίων και των συνομιλιών από τους ίδιους τους διαχειριστές. Φυσικά αυτή 
είναι μία αρκετά δύσκολα πραγματοποιήσιμη ιδέα. 

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση:  Να διασταυρώνεις την εγκυρότητα των πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο 

Προχωρώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διασταύρωσης των πληροφοριών 
που μας παρέχουν οι ιστότοποι πληροφόρησης. Το διαδίκτυο είναι ένας ελεύθερος χώρος 
στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει  οτιδήποτε. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που 
θα αποκομίσουμε από κάποιον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο να είναι έγκυρες. Φέρνοντας 
ένα παράδειγμα, όταν αναζητάμε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου για κάποια εργασία, 
κάτι πολύ συνηθισμένο για τους σημερινούς μαθητές, πρέπει πάντοτε να ελέγχουμε τις 
πληροφορίες μας, μέχρι να είμαστε απολύτως σίγουροι πως είναι έγκυρες. Η ενέργεια αυτή 
έχει ως κύριο στόχο της τη σωστή πληροφόρηση του ατόμου. Ποτέ δεν μπορούμε να 
είμαστε σίγουροι για κάποια διαδικτυακή πληροφορία, αν και υπάρχουν ιστότοποι που 
εξειδικεύονται αποκλειστικά στην έγκυρη διακίνηση εκείνων προς τους χρήστες. 
Γενικότερα, προς το παρόν, δεν γίνεται το διαδίκτυο να μας παρέχει πάντοτε έγκυρη 
πληροφόρηση. Πρέπει πάντοτε, ως σωστοί χρήστες του διαδικτύου, να διασταυρώνουμε 
ό,τι πληροφορία βρίσκουμε σε μία ιστοσελίδα, με πληροφορίες άλλων πηγών, του 
διαδικτύου ή ακόμα και κάποιου βιβλίου, πηγή συνήθως εγκυρότερη, διότι έχει ελεγχθεί 
προτού εκδοθεί. Έτσι, ως χρήστες, υποχρέωσή μας είναι η διασταύρωση των διαδικτυακών 
πληροφοριών. 



 
 

Online Δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα μάτια του Πάνελ Νέων του Saferinternet.gr         Σελ 8 

 

Εισηγείται η Βανέσσα Καραμπλιά 

Δικαίωμα: Να μπορείς να μιλάς σε κάποιον έμπιστο που μπορεί να σε βοηθήσει 
για το τι σε έχει ενοχλήσει στο Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο έχει αλλάξει πια τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, διαβάζουμε, 
ενημερωνόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Είναι ένας νέος απέραντος κόσμος όπου χιλιάδες 
άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο παρεμβαίνουν είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Είναι 
πιθανό στην ηλικία της εφηβείας να παρασυρθείς από τον κόσμο που σου ανοίγεται στο 
διαδίκτυο και να βρεθείς θύμα άλλων που θέλουν το κακό σου. Τότε μπαίνεις σε ένα 
λαβύρινθο που σε παγιδεύει και σε πληγώνει όχι μόνο ψυχικά αλλά μερικές φορές και 
σωματικά, ιδιαίτερα αν θέλεις να το αντιμετωπίσεις μόνος. Ό,τι σε ενοχλεί πρέπει να το 
ξέρουν όχι μόνο οι φίλοι σου αλλά και άνθρωποι που εμπιστεύεσαι για να σε βοηθήσουν, 
όπως οι γονείς, οι καθηγητές ή και κάποια μεγαλύτερα αδέρφια. Επίσης πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλο τμήμα παραπόνων υπό την καθοδήγηση υπευθύνων, ιδιαίτερα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ώστε να μην αισθάνεσαι απροστάτευτος. Όλοι τους κερδίζουν από 
την ενασχόλησή σου με το Διαδίκτυο. Μόνος σου είναι δύσκολο να τα καταφέρεις και γι’ 
αυτό το λόγο πρέπει να έχεις το δικαίωμα να συμβουλεύεσαι/απευθύνεσαι σε ανθρώπους 
που μπορούν να σε βοηθήσουν. 

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση: Να εκφράζεσαι ελεύθερα στο Διαδίκτυο, αλλά πάντα με σεβασμό 
απέναντι στους άλλους χρήστες 

Αντίστοιχα υποχρέωση δική σου είναι η «ευγένεια» ως προς τον τρόπο που πρέπει να 
συμπεριφέρεσαι  στο internet. Μπορείς να εκφράζεσαι ελεύθερα αλλά πάντα μέχρι ενός 
ορίου. Οι φωτογραφίες που ανεβάζεις πρέπει να σέβονται τους εικονιζόμενους και τα 
κείμενα να εκφράζουν τις απόψεις σου χωρίς όμως να είναι προσβλητικές. Όταν 
αναφέρονται σε φίλους σου να έχεις την άδειά τους. Αυτοί είναι απλοί κανόνες που πρέπει 
να τηρούμε κατά τη διάρκεια που πλοηγούμαστε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε στο 
internet. Να μην κάνουμε ποτέ ό,τι δε θέλουμε να μας κάνουν. 

Φέτος που η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου κλείνει 10 χρόνια από τον πρώτο εορτασμό,  
εύχομαι όλοι να συμβάλουμε στην προσπάθειά του Saferinternet!      
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Εισηγείται ο Κωνσταντίνος Στεργίου 

Δικαίωμα: Να μπορείς να δημιουργείς περιεχόμενο στο διαδίκτυο 

Το να μπορεί ένας χρήστης του Διαδικτύου να δημιουργεί περιεχόμενο στο διαδίκτυο, είναι 
ίσως από τα πιο βασικά δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει , ωστόσο  συνήθως 
παραβλέπεται ως αυτονόητο από τους συνομηλίκους μου. Αποτελεί πραγματικότητα, πως 
μία μεγάλη μερίδα των  εφήβων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο δεν δημιουργούν υλικό  
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ούτε έστω σχόλια ή ομιλίες σε φόρουμ. Οι λόγοι για τους οποίους 
οι νέοι δεν δημιουργούν περιεχόμενο ποικίλουν . Ίσως ένας από τους συνηθέστερους 
παράγοντες είναι η έλλειψη χρόνου αλλά και κινήτρων, καθώς οι περισσότεροι χρήστες 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς και προτιμούν να 
επισκεφθούν διάφορες ιστοσελίδες από το να δημιουργήσουν οι ίδιοι εποικοδομητικό 
περιεχόμενο. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι οι νεότεροι χρήστες  συγκριτικά 
με τους μεγαλύτερους σε ηλικία, που δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες 
τεχνολογίες, γίνονται σιγά-σιγά περισσότερο παραγωγικοί, δίνοντας έτσι την ελπίδα πως 
όταν μεγαλώσουν θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές προκλήσεις με 
μεγαλύτερη ευχέρεια απ’ ότι η σημερινή γενιά, παραμένοντας ενεργοί δημιουργοί.  

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση: Να σέβεσαι την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων 

Μια αλληλένδετη υποχρέωση που επισύρει το δικαίωμα στη δημιουργία περιεχομένου είναι 
ο σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Ως δημιουργός ενός έργου πρέπει να 
έχει κανείς το δικαίωμα να ελέγχει τι κάνουν οι άλλοι με το έργο του. Όπως ακριβώς 
σεβόμαστε την ιδιοκτησία των άλλων και δεν παίρνουμε κάτι που δεν μας ανήκει, έτσι και 
στον ψηφιακό κόσμο δεν «κατεβάζουμε» αρχεία χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών. 
Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε όλη την πνευματική εργασία που 
απαιτείται για να δημιουργηθούν τα έργα και επίσης βοηθούμε όλους τους ανθρώπους που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση μιας ιδέας και δούλεψαν σκληρά για να δημιουργήσουν πχ. 
ένα βίντεο, μια μουσική, μια ταινία, να πληρωθούν.  Επειδή ο όρος πνευματική ιδιοκτησία 
παραπέμπει πολλές φορές και σε δύσκολες νομικές έννοιες, οι νέοι και οι έφηβοι δεν είναι 
ενημερωμένοι στον ίδιο βαθμό με τους ενήλικες, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν ότι 
πιθανώς να διαπράττουν κάποια παρανομία όταν «κατεβάζουν» υλικό όπως ταινίες ή 
παιχνίδια από το Διαδίκτυο, από τη στιγμή που ο ψηφιακός κόσμος προσφέρει ελευθερία 
σε πάρα πολλά επίπεδα. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ σοβαρές νομικές κυρώσεις για τους 
παραβάτες, καθώς η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει ψηφιακά δικαιώματα στους 
δημιουργούς στο internet. Παρόλα αυτά, υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιούν οι χρήστες στο 
Διαδίκτυο έργα των δημιουργών με τα λεγόμενα «creative commons», άδειες που 
επιτρέπουν στους δημιουργούς να δηλώσουν εύκολα ποια δικαιώματα διατηρούν, και ποια 
δικαιώματα παραμερίζουν, ώστε να μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν ή να 
αναμεταδίδουν τα έργα τους στο Διαδίκτυο νόμιμα. 
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Εισηγείται η Εύα Μυλωνά 

Δικαίωμα: Να μπορείς να μάθεις πώς να προστατεύεσαι στο Διαδίκτυο. 

Το διαδίκτυο είναι ένας  χώρος που δίνει στον εκάστοτε χρήστη τη δυνατότητα να 
αναπτύξει μια καινούρια ζωή, παράλληλη με την πραγματική του, με τα προφίλ που 
δημιουργεί στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, με την εγγραφή του σε ιστοσελίδες και 
γενικότερα με τον τρόπο που χειρίζεται το χρόνο του στο internet.Συνεπώς, όπως στην 
πραγματικότητα υπάρχει μέριμνα για την προστασία της ζωής μας, έτσι και στο διαδίκτυο 
δικαιούμαστε να μπορούμε να προστατευτούμε από τους πάμπολλους κινδύνους που 
υπάρχουν. Οι διάφοροι φορείς λοιπόν, όπως το σχολείο, οι γονείς, δράσεις όπως το 
saferinternet, η πολιτεία αλλά και οι παρέες των παιδιών, είναι απαραίτητο να 
ενημερώνουν διαρκώς τους νέους χρήστες από μικρή ηλικία  τόσο για το ποιόν των 
κινδύνων όσο και για τον τρόπο αποφυγής τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζει 
κανείς ποιοι είναι οι κίνδυνοι, να έχει δηλαδή συνείδηση αυτών, διότι αυτό από μόνο του 
μπορεί να τους απομακρύνει. Παράλληλα, οι παραπάνω φορείς οφείλουν να βρίσκονται 
ανά πάσα στιγμή δίπλα στο παιδί για να το υποστηρίξουν. Η προστασία αυτή θα πρέπει να 
παρέχεται εύκολα και γρήγορα και από τις ιστοσελίδες για παράδειγμα με το report 
button,ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση στο νέο που αισθάνεται απροστάτευτος. 

                                       ---------------------------------- 

Υποχρέωση: Να προστατεύεις την εικόνα σου στο διαδίκτυο όπως και στο 
φυσικό κόσμο. 

Παρόλο που το να μπορεί κανείς να μάθει πώς να προστατεύεται στο διαδίκτυο είναι 
δικαίωμα όλων, είναι υποχρέωση του κάθε χρήστη να προστατεύει την εικόνα που έχει 
δημιουργήσει στο διαδίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρήστης έχει δεχθεί τη σωστή 
παιδεία σχετικά με το θέμα, και έχει λάβει την απαραίτητη ενημέρωση και καθοδήγηση από 
το περιβάλλον του, θα λέγαμε πως είναι στη δική του ευθύνη το αν θα ακολουθήσει ή όχι 
τις συμβουλές που του δόθηκαν. Ακόμη, όμως, και να μην έχει ενημερωθεί από τους γύρω 
του, πρέπει κανείς να καταλάβει ότι η εικόνα μας στο διαδίκτυο δεν είναι εντελώς άσχετη 
με την πραγματική μας. Αντιθέτως, έχουν πολύ στενή σχέση και αλληλεπίδραση. Μια 
διαδικτυακή εικόνα προκλητική και χυδαία θα επηρεάσει σημαντικά ένα ήσυχο και  συνετό 
άτομο στην πραγματική  ζωή, και το αντίστροφο. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να αφήνουμε την 
εικόνα μας στον κυβερνοχώρο ανοιχτή σε κάθε απειλή, γνωρίζοντας μάλιστα πόσο εύκολο 
είναι αυτή να αλλοιωθεί από τρίτους, είτε για πλάκα, είτε εσκεμμένα για τους δικούς τους, 
όχι και τόσο ηθικούς, σκοπούς. Ρυθμίσεις ασφαλείας και απόκρυψη των προσωπικών μας 
στοιχείων δύνανται να μας προστατεύσουν από τους επιτήδειους και να διατηρήσουν την 
εικόνα μας όπως ακριβώς τη θέλουμε εμείς. 


