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Editorial

Αγαπεηνί θίινη,
Tν ηξίην ηεχρνο ηνπ Saferinternet.gr γηα ην 2014 νινθιεξψλεη ην
αθηέξσκα ζηε θεηηλή –πνιχ ζεκαληηθή– ζεκαηηθή «Όλοι μαζί, για ένα
καλύηερο Διαδίκησο» γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ηκέξαο Αζθαινχο
Γηαδηθηχνπ, κε απαληήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Αλνηθηήο Γξακκήο
Καηαγγειηψλ SafeLine, ηεο Google θαη ηεο Wind ζε εξσηήκαηα
επξέσο ελδηαθέξνληνο πνπ ηέζεθαλ απφ ην Πάλει Νέσλ ηνπ
Saferinternet.gr ζηε θεληξηθή εθδήισζε γηα ηνλ ενξηαζκφ, ζην
Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γεκφθξηηνο”.

Email: info@saferinternet.gr
Δπηθνηλσλία:
Γξ. Βεξφληθα Σακαξά
Τει. 210 6212365
Email: vsamara@sihellas.org
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Δπηπιένλ, δχν αθφκε απφ ηνπο καζεηέο–εθπξνζψπνπο ησλ ζρνιείσλ
πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δξάζε «Η ζωή ζηο Ίνηερνεη γίνεηαι μοσζικό
δρώμενο», θαη ηελ νπνία παξνπζηάζακε ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο καο,
καο δίλνπλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ νη
έθεβνη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο
ίδηνπο, θαη θαηά πφζν ην Γηαδίθηπν κπνξεί πέξα απφ έλα κέζν
ςπραγσγίαο λα θαηαζηεί θαη δεκηνπξγηθφ εξγαιείν.
Τέινο, ζαο παξνπζηάδνπκε ηνλ Οδεγφ Παξάλνκνπ Πεξηερνκέλνπ ηεο
Αλνηθηήο Γξακκήο Καηαγγειηψλ SafeLine ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ
Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ, πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνχκε λα αλαγλσξίδνπκε απιά θαη εχθνια ηελ αλάξκνζηε θαη
παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν.
Μπνξείηε πάληα λα δηαβάδεηε ηα λέα καο ζην Facebook
αθνινπζείηε ζην Twitter.

ή λα καο

Σαο επρφκαζηε νιφςπρα θαιφ θαινθαίξη!
Δγγξαθή / δηαγξαθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηελ
δηεχζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε απφ ηελ ιίζηα απνδεθηψλ, ηφηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθφ
κήλπκα ζηελ δηεχζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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«Q&A» - Αλνηθηή Γξακκή SafeLine
1) Τη κπνξώ λα θάλσ όηαλ δέρνκαη απεηιέο γηα δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ θσηνγξαθηώλ κνπ κε
αθαηάιιειν πεξηερόκελν ζην youtube & facebook; Μπνξώ κε θάπνηνλ ηξόπν λα δηαγξάςσ ηα
αξρεία; Μπνξώ λα θάλσ θάπνπ αλαθνξά; Βνεζήζηε κε!
Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζαο απεηιήζεη γηα ηπρφλ δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ ζαο κε
αθαηάιιειν πεξηερφκελν ζην youtube ή ζην Facebook, ζα ζαο ζπκβνπιεχακε λα ελεκεξψζεηε ην
ζπληνκφηεξν ηε SafeLine (www.safeline.gr) ψζηε λα ρεηξηζηνχκε φζν γίλεηαη θαιχηεξα ην ζέκα απηφ
αλάινγα κε ην ηη απαηηεί ε πεξίπησζε. Δθφζνλ ήδε έρνπλ αλαξηεζεί πξνζσπηθέο ζαο θσηνγξαθίεο ζηα
δεκνθηιή απηά θνηλσληθά δίθηπα, ηφηε ε SafeLine έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπο απφ
ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο.
2) Παίδσ έλα παηρλίδη ην «Leage of Legends» θαη κνπ έρνπλ «ραθάξεη» ην ινγαξηαζκό. Τν ίδην
ζπλέβε θαη ζε άιινπο δύν θίινπο κνπ. Υπάξρεη κηα ηζηνζειίδα πνπ θιέβεη ινγαξηαζκνύο! Σαο
παξαθαιώ βνεζήζηε καο, γηαηί έρνπκε βάιεη 100 Δπξώ ν θαζέλαο ζην ινγαξηαζκό καο.
Μπνξείηε λα θάλεηε θάηη;
Γπζηπρψο απηφ είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πνπ ζπκβαίλεη ζε δηαδηθηπαθά
παηρλίδηα. Υπάξρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ εχθνια κπνξνχλ λα παξαβηάζνπλ, λα «ζπάζνπλ» ηνπο
θσδηθνχο πνπ δηαζέηνπκε ζην ίληεξλεη. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ζηακαηήζνπλ εληειψο λα ππάξρνπλ
απηά ηα πξνγξάκκαηα, φπσο θαη είλαη δχζθνιν βάζεη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο λα βξνχκε πνηνο ηειηθά
θξχβεηαη πίζσ απφ φιν απηφ. Σε απηφ ην ζεκείν, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξφιεςε ε δηθή καο
πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμνπκε ηνλ εαπηφ καο απφ ην λα ράζεη ρξήκαηα ζην ίληεξλεη. Δίλαη πξνηηκφηεξν
λα κελ εκπηζηεχεζηε εχθνια ηζηνζειίδεο πνπ δελ μέξεηε αλ είλαη αμηφπηζηεο ή φρη θαη σο εθ ηνχηνπ λα κελ
πξνρσξάηε ζε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε αλακθίβνινπο «πσιεηέο».
3) Πνιύ πξόζθαηα πάξα πνιινί θίινη κνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θη εκνύ, έιαβαλ από θίινπο
ηνπο κήλπκα ζην Facebook κε θαθόβνπιν ζπλεκκέλν αξρείν πνπ έζηειλε κελύκαηα «Καιά
ραδή είζαη, ηη είλαη απηό πνπ αλέβαζεο;», θαη πνιινί έπεζαλ ζηελ παγίδα λα ην αλνίμνπλ θαη λα
ην ηξέμνπλ. Τη έπξεπε λα έρνπκε πξνζέμεη θαη δελ θάλακε, κε απνηέιεζκα λα πέζνπκε ζηελ
παγίδα;
Πνιχ ζπρλά ζην Facebook βιέπνπκε ζηελ θεληξηθή καο ζειίδα θίινπο καο λα έρνπλ αλαξηήζεη θάηη θαη ην
νπνίν καο πξνηξέπνπλ λα ην δνχκε ή λα ην δηαβάζνπκε θη εκείο. Πίζσ φκσο απφ απηφ, ππάξρεη έλα
θαθφβνπιν ζπλεκκέλν αξρείν πνπ αλ ην επηιέμνπκε θη εκείο, απφ πεξηέξγεηα ζπλήζσο, ηφηε απηφ ζα
παξνπζηαζηεί θαη ζηνλ δηθφ καο «ηνίρν» θαη ζα κπνξνχλ λα ην δνπλ φινη νη θίινη καο. Αλ θη απηνί ην
επηιέμνπλ, πάιη απηφ ζα παξνπζηαζηεί ζηνλ «ηνίρν» ηνπο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κέζα ζε ιίγν ρξφλν ην
ζπλεκκέλν απηφ αξρείν ζα εμαπισζεί ξαγδαία. Τέηνηνπ είδνπο «πξνγξάκκαηα» ζπρλά έρνπλ θαθφβνπιν
ραξαθηήξα θαη ίζσο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ηξίηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιιά πξνζσπηθά ζηνηρεία
ηνπ πξνθίι καο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη πξνηηκφηεξν λα κελ ππνθχπηνπκε ζηελ πεξηέξγεηα λα ηα
αλνίμνπκε θαη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί. Τέηνηνπο είδνπο κελχκαηα κε ηνλ θαηξφ ζα ζαο είλαη εχθνια
αλαγλσξίζηκα θαζψο έρνπλ πεξίπνπ ηελ εμήο κνξθή: Έρνπλ έλα ηίηιν πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
ρξήζηε, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο κέρξη έλα ζεκείν θαη κεηά γηα λα δηαβάζεηο ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θάλεηο
«θιηθ» θαη λα ζπλερίζεηο. Σε απηφ ην ζεκείν είλαη πξνηηκφηεξν εζείο λα κελ πξνρσξήζεηε γηα ηε δηθή ζαο
αζθάιεηα.
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4) Τη ζεκαίλεη «παξάλνκε ζπκπεξηθνξά» ζην Γηαδίθηπν; Αλ αλαξηήζσ, π.ρ. κηα θσηνγξαθία
ηξίηνπ, απηό είλαη παξάλνκν;
Παξάλνκε ζεσξείηαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φζα ν λφκνο επηηξέπεη. Καζεηί, δειαδή,
πνπ αληηβαίλεη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αλαξηήζεη κηα θσηνγξαθία θάπνηνπ
ηξίηνπ ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ηνλ έρεη ελεκεξψζεη γη’ απηφ θαη εθείλνο λα έρεη ζπκθσλήζεη, ηφηε απηή ε
πξάμε είλαη παξάλνκε θαη ζπληζηά Παξαβίαζε Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νπνηεδήπνηε
είζηε έηνηκνη λα αλαξηήζεηε θάπνηα θσηνγξαθία δηθή ζαο θαη ησλ θίισλ ζαο, ζθεθηείηε πξψηα αλ έρεηε
πάξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο γη’ απηφ.
5) Θέισ λα θαηαγγείισ έλαλ ηζηνρώξν κε θαη’ εκέ απαξάδεθην πεξηερόκελν, αιιά δελ μέξσ
εάλ είλαη παξάλνκν ή όρη. Μπνξώ παξόια απηά, λα ην θάλσ αλώλπκα, θαη αλ λαη, πώο; Καη ηη
γίλεηαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε;
Κάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα θαηαγγείιεη αλψλπκα ηζηνζειίδεο πνπ ζεσξεί φηη εκπεξηέρνπλ
παξάλνκν πεξηερφκελν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ δηαζέηεη ε SafeLine,
ζπκπιεξψλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θφξκα πνπ δηαζέηεη ζην http://www.safeline.gr/report. Ο
θαηαγγέιισλ αξθεί λα λνκίδεη φηη θάηη είλαη παξάλνκν θαη λα ην θαηαγγείιεη. Σηε ζπλέρεηα ε SafeLine ζα
ιάβεη ηελ θαηαγγειία, ζα εμαθξηβψζεη αλ φλησο ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο είλαη παξάλνκν θαη
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζα ελεκεξψζεη ηε Μνλάδα Γίσμεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ή ηηο άιιεο
Αλνηθηέο Γξακκέο θαηαγγειηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη ην παξάλνκν πεξηερφκελν απφ ην
Γηαδίθηπν.
Εσταριζηούμε θερμά ηην Κα Μεληίνη Χριζηοδοσλάκη, Εκπρόζωπο ηης Ανοικηής Γραμμής
Καηαγγελιών SafeLine, Ε.Κ.Α.Δ, για ηις αναλσηικές απανηήζεις ζηα παραπάνω ερωηήμαηα



«Q&A» - Google
1) Οη θίινη κνπ, κνπ ιέλε όηη επηηξέπεηαη ην «θαηέβαζκα» βίληεν από ην YouTube, αιιά δελ
είκαη ζίγνπξνο. Ιζρύεη θάηη ηέηνην;
Απφ πιεπξάο YouTube, ε απάληεζε είλαη μεθάζαξα φρη. Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηα βίληεν ηα νπνία
κπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε απφ ην YouTube θαη κάιηζηα ππάξρεη θαη εηδηθή ζήκαλζε. Αο πάκε ιίγν έλα
βήκα πίζσ. Τη είλαη ην YouTube; Τν YouTube είλαη κηα πιαηθφξκα, ε νπνία θηινμελεί πιηθφ πνπ έρνπλ
θηηάμεη εξαζηηέρλεο ή επαγγεικαηίεο, είλαη θηινμελία ηνπ πιηθνχ απηνχ. Απηφ ην πιηθφ, ινηπφλ, έρεη
θηηαρηεί απφ ηε δεκηνπξγηθή δηάζεζε θαη ηθαλφηεηα, θάπνηνπ, θάπνησλ αλζξψπσλ, άξα ην πιηθφ απηφ
αλήθεη ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο. Η ηδηνθηεζία ηνπ πλεπκαηηθά αλήθεη ζε έλαλ άλζξσπν ή ζε
πεξηζζφηεξνπο. Η ρξήζε ινηπφλ απηνχ ηνπ πιηθνχ, δε κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε απηψλ ησλ
αλζξψπσλ, φηαλ ιέσ ε ρξήζε, ελλνψ λα θαηεβάζνπκε απηφ ην βίληεν θαη λα θάλνπκε θάπνηα άιια
πξάγκαηα κε απηφ. Μάιηζηα ππάξρνπλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη αλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα δηθφ
καο βίληεν. Η πξνζσπηθή κνπ ηζηνξία είλαη ή εμήο: θάπνηα ζηηγκή δεκηνπξγήζακε έλα βηληεάθη κε ηελ
θφξε κνπ, ηξαγνπδνχζε έλα ηξαγνχδη ην νπνίν άξεζε ζηε γηαγηά ηεο θαη ζέιακε λα ηεο ην ζηείινπκε.
Απηφ ην βηληεάθη ην δεκηνπξγήζακε ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, ην αλεβάζακε ζην YouTube. Κάπνηα ζηηγκή
πξνζπάζεζα λα ην θαηεβάζσ... έλα δηθφ καο βίληεν κπνξνχκε γεληθά λα ην θαηεβάζνπκε, έλα βίληεν πνπ
δεκηνπξγνχκε εκείο θαη αλεβάδνπκε ζην YouTube κπνξνχκε λα ην θαηεβάζνπκε. Τν ζπγθεθξηκέλν φκσο
είρα πξφβιεκα λα ην θαηεβάζσ... γηαηί; Γηαηί ην ηξαγνχδη πνπ αθνπγφηαλ ζην «background» απηνχ ηνπ
βίληεν είρε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Ήηαλ ηξαγνχδη ηεο Edith Piaf. Απηφ ην ηξαγνχδη, ινηπφλ, ην Youtube
κε ην δηθφ ηνπ απηφκαην κεραληζκφ δηαπίζησζε φηη είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ πιεπξάο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο, άξα δε κπνξνχζα λα ην θαηεβάζσ... ην εληφο εηζαγσγηθψλ δηθφ κνπ βίληεν. Η μεθάζαξε
απάληεζε ινηπφλ είλαη ρη. Καη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα δείηε, ην Κέληξν Αζθάιεηαο
ηεο Google.
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2) Μπνξεί θάπνηνο λα πάξεη έλα δηθό κνπ βίληεν, πνπ ην έρεη βξεη ζε έλα blog κνπ, θαη λα ην
αλεβάζεη ζε δηθό ηνπ θαλάιη ζην YouTube;
Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάηη ππάξρεη ζε ςεθηαθή κνξθή εθεί πάλσ, φηαλ ιέσ «εθεί πάλσ» ελλνψ ην
ζπλλεθάθη, ην «cloud», ην Ίληεξλεη, κπνξεί θάπνηνο θαθφβνπινο ή κε λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθφ καο πιηθφ.
πνπ εδψ θαιφ είλαη λα πξνζέρνπκε -κηθξνί θαη κεγάινη- ηη αλεβάδνπκε ζην Γηαδίθηπν. Υπάξρεη θφζκνο,
γηα λα πάκε ιίγν ζηνπο κεγάινπο, ν νπνίνο έρεη απνιπζεί γηα πξάγκαηα πνπ έρεη αλεβάζεη ζην Γηαδίθηπν,
φρη απαξαίηεηα γηαηί ηα πξάγκαηα ήηαλ άζρεκα, αιιά γηαηί πξφδηδαλ ςέκαηα πνπ είρε πεη ζην παξειζφλ,
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θάπνηνο πήξε ηειέθσλν ην αθεληηθφ ηνπ θαη είπε «δελ κπνξψ λα έξζσ ζηε
δνπιεηά ζήκεξα, γηαηί είκαη άξξσζηνο» θαη ππήξρε θσηνγξαθία φπνπ ην πξνεγνχκελν βξάδπ βξηζθφηαλ
ζε κπαξ, νπφηε λα θαη κηα θαιή πεξίπησζε φπνπ απηφ πνπ αλεβάδνπκε βνεζάεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο
αιήζεηαο. Σην δηα ηαχηα φκσο, πξνζέρνπκε ηη αλεβάδνπκε. Γηφηη απηφ πνπ αλεβαίλεη, αθφκα θαη αλ θάπνηα
ζηηγκή εκείο απνθαζίζνπκε λα ην απνζχξνπκε ηερληθά, ηερλνινγηθά δελ κπνξεί εχθνια λα εμαθαληζηεί
απφ ηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Να ζαο δψζσ έλα άιιν παξάδεηγκα. Αλεβάδεηε εζείο κηα θσηνγξαθία ζην
facebook ή απ’ νπνπδήπνηε αιινχ απφ δηθφ ζαο ινγαξηαζκφ θαη κεηά κεηαληψλεηε γη’ απηή ηε
θσηνγξαθία, δε ζαο άξεζε, ζέιεηε λα ηελ θαηεβάζεηε. Αλ εγψ ζην ελδηάκεζν ηελ έρσ πάξεη απηή ηε
θσηνγξαθία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζεκηηφ ή κε, είλαη ζηελ θαηνρή κνπ. Άξα ε γξήγνξε απάληεζε είλαη
πξνζέρνπκε ηη αλεβάδνπκε. Αλεβάδνπκε πξάγκαηα ηα νπνία δε ζα ηα βξνχκε κπξνζηά καο ζην κέιινλ.
3) Έρσ ιάβεη ζηε ζειίδα κνπ ζην YouTube ζρόιηα κε απξεπέζηαηνπο ραξαθηεξηζκνύο. Τη λα
θάλσ γηα λα ζηακαηήζεη απηή ε παξελόριεζε; Βνεζήζηε κε!
Αο πξνζέρνπκε ηη αλεβάδνπκε ζην YouTube, γηαηί γηα λα έρεη πεξίεξγα ζρφιηα απφ θάησ ζπκβαίλνπλ δχν
ηηλά: ή θάπνηνο εληφο ή εθηφο εηζαγσγηθψλ κε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά βγάδεη ηα απσζεκέλα ηνπ κε κηα
πνιχ θαθή γιψζζα θάησ απφ έλα θπζηνινγηθφ -αο ην πνχκε έηζη- βίληεν ή ην βίληεν πξνθαιεί ηέηνηνπ
είδνπο αληηδξάζεηο. Σε θαζε πεξίπησζε θαιφ είλαη λα πξνζέρνπκε ηη αλεβάδνπκε. Δπίζεο, θαιφ είλαη φηαλ
αλεβάδνπκε θάηη λα ην θξαηάκε γη’ απηφλ ηνλ θφζκν, ηνπο θίινπο καο, ηελ νηθνγέλεηά καο, πνπ
ελδηαθέξνληαη, πνπ ζα βξνπλ απηφ ην πεξηερφκελν ρξήζηκν. Έλα βηληεάθη ην νπνίν αλέβαζα εγψ κε ην
παηδί κνπ λα αιεηθφκαζηε κε ζνθνιάηα, ελδερνκέλσο ζα ραξνπνηήζεη παππνχ, γηαγηά, αιιά ίζσο αλ ην
παηδί κνπ θηάζεη ζηα 16, λα ηνλ θνξντδεχνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν αλ απηφ είλαη ζε θνηλή
ζέα... ιέσ έλα ηπραίν παξάδεηγκα. Οπφηε κπνξνχκε ζην YouTube, αιιά θαη ζε άιιεο πιαηθφξκεο, λα
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαδφκαζηε πεξηερφκελν ζηνρεπκέλα κε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο. Άξα,
πξψηνλ πξνζέρνπκε ηη αλεβάδνπκε, δεχηεξνλ απηφ πνπ αλεβάδνπκε ην κνηξαδφκαζηε κε αλζξψπνπο ηνπο
νπνίνπο εκπηζηεπφκαζηε, φζν κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνηνπο εκπηζηεπφκαζηε, θαη ηνπο θαίλεηαη
ρξήζηκν. Τξίηνλ, γηα λα απνθχγνπκε απηή ηε θαζαξία κε ηα αλάξκνζηα ζρφιηα, κπνξνχκε λα
απελεξγνπνηήζνπκε ηα ζρφιηα φηαλ αλεβάδνπκε έλα βηληεάθη. Τν YouTube καο δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα,
καο ξσηάεη αλ ζέινπκε λα είλαη αλνηρηά ηα ζρφιηα θαη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε «φρη». Τέηαξηνλ, αλ φια
ηα πξνεγνχκελα ηα έρνπκε μεράζεη ή ηα αθνχζακε γηα πξψηε θνξά ζήκεξα, (ειπίδσ φρη) θαη ζέινπκε λα
δηνξζψζνπκε κηα ιάζνο θαηάζηαζε, κπνξνχκε ζην δηθφ καο ην βίληεν ή ζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ην βίληεν
λα πάκε θάησ δεμηά απφ ην βηληεάθη. Δθεί ππάξρεη κηα ζεκαηνχια, ζηα αγγιηθά «flag». Παηψληαο απηφ ην
ζεκαηάθη, καο ξσηάεη απφ θάησ «Τη ζέιεηε λα αλαθέξεηε; Πνην είλαη ην πξφβιεκα κε απηφ ην βίληεν;» θαη
κπνξνχκε λα επηιέμνπκε γηα παξάδεηγκα «παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο», κπνξνχκε λα
αλαθέξνπκε «παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ», κπνξνχκε επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη απηφ ην βίληεν
καο πξνζβάιιεη. Τν ίδην αθξηβψο κπνξνχκε λα θάλνπκε παηψληαο ην ζεκαηάθη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζρφιην θαη λα πνχκε φηη απηή ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καο πξνζβάιιεη. Απηφ ην πάηεκα ζα
ελεξγνπνηήζεη έλα κεραληζκφ ν νπνίνο ήδε δνπιεχεη απηφκαηα θαη ειέγρεη θάπνηα βηληεάθηα γηα λα
απνθχγνπκε, γηα παξάδεηγκα, πνξλνγξαθηθφ πιηθφ,
γηα λα απνθχγνπκε βίληεν ην νπνίν δείρλεη
βαζαληζκνχο δψσλ θηι. κσο, ηα κεραλήκαηα δελ είλαη «έμππλα», αο ην παξαδερηνχκε, νη έμππλνη
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είκαζηε νη άλζξσπνη, θαη έλαο απηφκαηνο κεραληζκφο κπνξεί λα κελ ηα πηάζεη φια. Γη’ απηφ κε απηφ ην
ζεκαηάθη ελεξγνπνηνχκε έλαλ άιιν κεραληζκφ φπνπ ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ελδερνκέλσο λα δεηήζεη
θαη ηε ζπκκεηνρή αλζξψπνπ θαη φρη απιά απηνκαηνπνηεκέλνπ κεραληζκνχ γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα.
Έρνπκε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, έρνπκε δνπιέςεη καδί κε ηελ θα. Σακαξά θαη κε ην Saferinternet.gr,
γηα λα θαηέβεη βηληεάθη πνπ ήηαλ ζηα ειιεληθά, ν απηφκαηνο κεραληζκφο δελ έπηαλε φηη απηφ ην βηληεάθη
πεξηέρεη αλάξκνζην πεξηερφκελν, θαθή αλάξκνζηε γιψζζα. Γνπιέςακε θαη ην θαηεβάζακε.
4) Δάλ έλα βίληεν παξελνριεί θάπνηνλ ή απεηθνλίδεη αλήιηθν παηδί, πώο κπνξεί λα θαηεβεί, ηη
πξέπεη λα θάλσ;
Αθξηβψο κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζαο αλέθεξα, παηψληαο ην ζεκαηάθη θάησ απφ ην βίληεν, αλαθέξνπκε φηη
ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα, πξέπεη λα εμεγήζνπκε πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη κε ην ζπγθεθξηκέλν
βίληεν θαη απηφ κεηά αθνινπζεί κηα πνξεία. Θα ξσηήζεη θάπνηνο «πφζν θξαηάεη απηή ε δηαδηθαζία;»,
κπνξεί λα θξαηήζεη απφ ψξεο κέρξη θάπνηεο κέξεο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ην γλσξίδεη θαη ε θα. Σακαξά
θαη ε βηνκεραλία ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζην πιαίζην ηνπ CEO Coalition, ηνπ Σπλαζπηζκνχ ησλ Δηαηξεηψλ γηα
έλα θαιχηεξν Γηαδίθηπν, είλαη θάηη ην νπνίν θνηηάδνπκε. Πάλησο, ν κεραληζκφο ππάξρεη θαη λνκίδσ πσο
ζην πιαίζην ηνπ Καιχηεξνπ Γηαδηθηχνπ πξέπεη φινη εκείο λα είκαζηε πνιίηεο θαη ππεχζπλνη ρξήζηεο. Άξα
αλ βιέπνπκε θάηη ην νπνίν καο πξνζβάιιεη σο ρξήζηεο, θαιφ είλαη λα ην αλαθέξνπκε, νθείινπκε λα ην
αλαθέξνπκε.
5) Υπάξρεη δπλαηόηεηα λα παξέκβσ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google, έηζη ώζηε ην παηδί κνπ
λα κπνξεί λα θάλεη αζθαιή αλαδήηεζε θαη λα ιακβάλεη πεξηερόκελν πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλν
θαη αζθαιέο γη’ απηό;
Θα μεθηλήζσ απφ ην ζέκα ηεο πηζηνπνίεζεο. Τν Γηαδίθηπν είλαη ην πξψην εξγαιείν ην νπνίν είλαη
παγθφζκην, αλνηθηφ θαη δεκνθξαηηθφ. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα αλεβάζεη, λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ, κε
έλα ζεβαζκφ θάπνησλ πξαθηηθψλ. Σην YouTube, γηα παξάδεηγκα, απηέο νη πξαθηηθέο ηηο ιέκε «Αξρέο ηεο
Κνηλφηεηαο (Community Guidelines)». Δπνκέλσο, πηζηνπνηεκέλν πεξηερφκελν ππάξρεη, έρνπλ γίλεη
θάπνηεο πξνζπάζεηεο, αιιά λνκίδσ φηη αληηβαίλεη ζηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ... δειαδή πνηνο πηζηνπνηεί
θαη κε πνηα θξηηήξηα. Τν βαζηθφ είλαη απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Saferinternet.gr θαη
πνιιψλ άιισλ πξσηνβνπιηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, λα γλσξίδνπκε πψο κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά ην Γηαδίθηπν. Απηφ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πιηθνχ. Γεχηεξνλ,
επέκβαζε ζην ηη εκθαλίδεη σο απνηέιεζκα ην Google Search γεληθά δελ κπνξεί λα γίλεη. Αθνχσ θακηά
θνξά πνπ ιέεη θάπνηνο «πψο κπνξψ λα πιεξψζσ γηα λα βγεη ε ζειίδα κνπ πξψηε ζηα απνηειέζκαηα ηεο
Google»... Γε γίλεηαη απηφ... Οη εξγαδφκελνη ηεο Google δε γλσξίδνπκε πνηνο είλαη ν αιγφξηζκνο,
γλσξίδνπκε πνηα είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά, ε βαζηθή θηινζνθία ηνπ αιγφξηζκνπ ζηα νξγαληθά
απνηειέζκαηα. Τξίηνλ φκσο θαη βαζηθφ: λαη, ππάξρεη ηξφπνο λα θηιηξάξνπκε πεξηερφκελν, ην νπνίν ζηελ
θνηλή ινγηθή είλαη αλάξκνζην γηα παηδηά θαη θπξίσο πεξηερφκελν ην νπνίν πεξηέρεη πνξλνγξαθηθφ πιηθφ.
Θα ζαο δψζσ ην αγαπεκέλν κνπ παξάδεηγκα, ην νπνίν λνκίδσ ην είρα παξνπζηάζεη ζηελ θα. Σακαξά πξηλ
έλα ή δχν ρξφληα... ην παξάδεηγκα ηεο ιέμεσο «Αξεηή». Τη πην φκνξθε ειιεληθή ιέμε! Αλ έςαρλε ηφηε
θάπνηνο γηα ηε ιέμε «αξεηή» ζην google search, ζα ηνπ έβγαηλαλ πάλσ-πάλσ εκίγπκλεο θσηνγξαθίεο
απφ έλα κνληέιν ην νπνίν έηπρε λα νλνκάδεηαη «Αξεηή». Λνηπφλ, βγαίλνπλ θαθψο απηέο νη θσηνγξαθίεο;
φρη... Γηαηί λνκίδσ ην επάγγεικα ηνπ κνληέινπ είλαη έλα επάγγεικα πνπ εμαζθείηαη δεκνθξαηηθά θαη
ειεχζεξα θαη δίθαηα. Δίλαη κηα θσηνγξαθία πνπ ζα ζέιακε λα ηε δεη έλα κηθξφ παηδί; Δλδερνκέλσο φρη...
Άξα ππάξρεη εξγαιείν ην νπνίν «θφβεη» απηφ ην πεξηερφκελν, αληίζηνηρα αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ην
YouTube θαη κπνξεί ν γνληφο λα θάλεη απηφ ην θηιηξάξηζκα γηα ηα παηδηά ηνπ.
Εσταριζηούμε θερμά ηον Κο Διονύζη Κολοκοηζά, Διεσθσνηή Εηαιρικών Στέζεων
ηης Google, για ηις αναλσηικές απανηήζεις ζηα παραπάνω ερωηήμαηα
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«Q&A» - Wind
1) Τν παηδί κνπ είλαη 10 εηώλ θαη έρεη μεθηλήζεη λα κνπ δεηάεη λα ηνπ πάξσ θηλεηό ηειέθσλν,
γηαηί, όπσο κνπ ιέεη, έρνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ, άξα ζέιεη θη απηό. Γελ μέξσ ηη λα θάλσ. Δζείο,
σο πνην εηδηθνί ηη ιέηε; Να ηνπ πάξσ;
Έρσ θαη εγψ έλα 10ρξνλν γην, ζηνλ νπνίν γηα πξψηε θνξά έδσζα θηλεηφ ηειέθσλν ην θαινθαίξη πνπ καο
πέξαζε. Τν θηλεηφ ηειέθσλν ήηαλ έλα πνιχ απιφ, ελλνείηαη κε ηίπνηα smartphone θαη ζα ζαο εμεγήζσ
κεηά γηαηί. Οη θαλφλεο πνπ ηνπ έδσζα γηα ην θαξηνθηλεηφ ήηαλ πνιχ απινί. Τν έρεηο καδί ζνπ φηαλ είζαη
εθηφο ζπηηηνχ, κνπ ην παξαδίδεηο φηαλ πεξάζεηο ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ. Δπνκέλσο, εγψ ν ίδηνο σο γνληφο,
απνθάζηζα πφηε θαη κε πνηνπο θαλφλεο ζα δψζσ έλα ηειέθσλν ζην παηδί κνπ. Απηφ είλαη κηα ππνρξέσζε
ηνπ θάζε γνληνχ. Γελ ππάξρεη έλαο θαλφλαο «λαη, πφηε, εάλ, πψο». Ο γηνο κνπ έρεη απηή ηε ζηηγκή
ηειέθσλν, κφλν φπνηε ην απνθαζίδσ εγψ.
2) Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αθαηξέζεηε ηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν από ην θηλεηό ηειέθσλν
πνπ έρεη δνζεί ζε έλα παηδί; Θέισ λα ην ‘θιείζσ’ άκεζα γηα ην παηδί κνπ.
Πάκε πίζσ ζηελ πξψηε εξψηεζε. Γελ πξέπεη πνηέ λα δίλεηο ζε έλα παηδί πνπ αθφκα δελ έρεη θαηαιάβεη ηε
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έλα «έμππλν ηειέθσλν», έλα smartphone, είλαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο.
,ηη κπνξεί λα θάλεη ην παηδί ζαο ζην ζπίηη, ζηελ «ηακπιέηα», ζην laptop ή ζην pc ηνπ κπνξεί λα ην θάλεη
αθξηβψο ην ίδην κε απηφ εδψ. Δπνκέλσο, πξψηα δε δίλνπκε έλα ηειέθσλν ζε έλα παηδί, smartphone κε
πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, πξηλ απηφ θαηαιάβεη θαη πξηλ ζπκθσλήζνπκε απφ θνηλνχ θάπνηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, λα θάλνπκε έλα νηθνγελεηαθφ ζπκβφιαην, λα μέξεη ν θαζέλαο ηηο ππνρξεψζεηο
αιιά θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, θαη νη δχν πιεπξέο. Καη δεχηεξνλ, αλ ρξεηαζηεί λα έρεη έλα smartphone γηα
λα παίδεη φια απηά ηα σξαία παηρλίδηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε απηά, ππάξρνπλ ηξφπνη φπνπ απ’ φιεο ηηο
εηαηξείεο κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν. Απιψο, θαινχκε ην
ηκήκα εμππεξέηεζεο ηεο θάζε εηαηξείαο ή απεπζπλφκαζηε ζε έλα θαηάζηεκα θαη θιείλεη ηελ πφξηα ζην
Γηαδίθηπν θαη κφλν ν γνληφο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο γξακκήο, κπνξεί λα αλνίμεη ηελ πξφζβαζε.
3) Με παίξλεη θάπνηνο ηειέθσλν κε απόθξπςε θαη κε εθθνβίδεη. Τη λα θάλσ; Πνύ κπνξώ λα
απεπζπλζώ γηα λα ζηακαηήζεη απηό; Βνεζήζηε κε!
Γπζηπρψο, είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν. Έρνπκε εθαηνληάδεο θαηαγγειίεο γηα ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Θα ζαο
πσ έλα εκπεηξηθφ, ην νπνίν ην έρσ πεη ζε θίινπο, γλσζηνχο θαη ζπγγελείο. Αλ ζε απηφλ πνπ ζε παίξλεη
ζηακαηήζεηο λα ηνπ απαληάο, ειπίδνπκε θάπνηα ζηηγκή λα βαξεζεί. Απηφ είλαη ην εκπεηξηθφ. ζν δειαδή
απαληάο, ηφζν ηξνθνδνηείο ηελ αξξψζηηα ηνπ ή ν,ηηδήπνηε άιιν. Τν δεχηεξν είλαη λνκηθφ: λα
απεπζπλζείο ζηε Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ή ζηελ αζηπλνκία, ζε θάπνην αζηπλνκηθφ ηκήκα, λα
θάλεηο θαηαγγειία θαη απφ θεη θαη κεηά κέζσ ηεο Γηθαηνζχλεο, απηφ ην πξάγκα λα πάξεη ην δξφκν ηνπ. Σε
θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ μεθεχγνπλ ηα φξηα ηεο πιάθαο επεκβαίλεη ν εηζαγγειέαο, ζηέιλεη άξζε
απνξξήηνπ ζηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη -πηζηέςηε κε- πάληα κα πάληα βξίζθνπκε ηνλ θάηνρν
απηνχ ηνπ ηειεθψλνπ.
4) Τν παηδί κνπ, ρσξίο λα κε ξσηήζεη, έδσζε ην λνύκεξν ηνπ θηλεηνύ κνπ ηειεθώλνπ ζε έλα
θνπίδ ζην δηαδίθηπν. Έρσ αθνύζεη όηη κπνξεί μαθληθά λα μεθηλήζνπλ ππέξνγθεο ρξεώζεηο ζην
θηλεηό κνπ, θάηη πνπ πξέπεη άκεζα λα κπινθάξσ. Παξαθαιώ ζεξκά, βνεζήζηε κε! Τη λα θάλσ;
Καη ζε απηφ ην εξψηεκα, ην παξάδεηγκα είλαη πνιχ απιφ. Ξαθληθά έγηλα θίινο ηνπ Μέζη θαη άξρηζα λα
παίξλσ δηάθνξα κελχκαηα ζην email κνπ απφ ηνλ Μέζη θαη κνπ έιεγε φηη «έρεηο θεξδίζεη κηα θσηνγξαθία
απφ ηνλ Μέζη» θαη ηέηνηα πεξίεξγα. Έπεζα, επνκέλσο, θαη εγψ ζχκα απηνχ ηνπ θνπίδ. Γπζηπρψο, ην
πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηο είλαη λα βξεηο πνηα εηαηξεία ηξέρεη απηά ηα θνπίδ. Τα πεξηζζφηεξα απφ
απηά ηα θνπίδ ή πάξα πνιιά, θξχβνπλ απφ πίζσ απάηε. Γεχηεξνλ, δπζηπρψο νη πάξνρνη θηλεηήο
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ηειεθσλίαο δελ κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο εηαηξείεο γηαηί πεγαίλνπλ θαη
παίξλνπλ άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νθείινπλ, είλαη
ππνρξεσκέλεο απφ ην λφκν λα ηνπο παξέρνπλ πξφζβαζε. Δπνκέλσο, νπζηαζηηθά εκείο παξέρνπκε ηελ
πξφζβαζε. Αιιά θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ε Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληψλ θαη
Ταρπδξνκείσλ πνπ θάπνηνο πνπ έρεη εμαπαηεζεί κπνξεί λα απεπζπλζεί. Πξηλ απφ απηφ, κπνξεί λα
αλαδεηήζεη ηελ εηαηξεία πνπ έρεη θάλεη ην θνπίδ, λα δεη αλ είλαη λφκηκε, θαη λα δεηήζεη λα δηαγξαθεί απφ
ηηο ιίζηεο ηεο.
5) Γλσξίδεηε εάλ έρεη αλαπηπρζεί θάπνην θίιηξν γνληθνύ ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο γηα θηλεηά
ηειέθσλα;
Αζθαιψο. Υπάξρνπλ 2 θίιηξα. Τν πξψην θίιηξν είλαη ην κπαιφ καο θαη γηα ηα παηδηά θαη γηα ηνπο γνλείο.
Τν δεχηεξν θίιηξν: ππάξρνπλ πάξα πνιιέο εθαξκνγέο, μεθίλεζαλ πξψηα γηα ηα pc, ηα laptops θηι. θαη
πιένλ κπνξείο λα βξεηο εμαηξεηηθέο εθαξκνγέο γνληθνχ ειέγρνπ θαη γηα θηλεηά ηειέθσλα. Δπνκέλσο, άκα
ζέινπκε, θαη αλ ςάμνπκε, βξίζθνληαη ηα πάληα. ια ηα θαηαζηήκαηα, ηδίσο νη κεγάιεο αιπζίδεο, πνπιάλε
θίιηξα γνληθνχ ειέγρνπ, κπνξνχκε λα ηα πξνκεζεπηνχκε θαη λα ηα εγθαηαζηήζνπκε. Καη θάηη ηειεπηαίν,
κηαο θαη ιέγακε γηα ηηο ρξεψζεηο... ππάξρεη έλαο ρξπζφο θαλφλαο: αλ καο παίξλεη θάπνηνο, πνπ δελ ηνλ
γλσξίδνπκε ή έλα λνχκεξν απφ ην εμσηεξηθφ πνπ δελ ην γλσξίδνπκε, αο κελ απαληήζνπκε. Γειαδή απηφ
«ην λνπ ζνπ», είλαη θαη γηα ην θηλεηφ ηειέθσλν.
Εσταριζηούμε θερμά ηον Κο. Γιώργο Τζαπρούνη, Διεσθσνηή Εηαιρικών Στέζων
Wind Hellas, για ηις αναλσηικές απανηήζεις ζηα παραπάνω ερωηήμαηα



Μέζα από ηα κάηηα καζεηώλ
Δηζήγεζε ηνπ καζεηή Νηθόιανπ Νηέξηζνπ (5ν Λύθεην Λάξηζαο)
"Τι είναι για ζένα ηο καλό και δημιοσργικό Διαδίκησο πέρα από ηο να αζτολούμαζηε με
παιτνίδια, βινηεάκια ζηο YouTube και ηο Facebook;”
ηαλ έλαο καζεηήο ζθέθηεηαη ην Γηαδίθηπν, ην κπαιφ ηνπ απηφκαηα πεγαίλεη ζε ελαζρφιεζε κε παηρλίδηα,
ςπραγσγηθά βίληεν ζην YouTube θαη ηε γλσζηή ζε φινπο καο «θξαηπάιε ζην Faceboook».
Απηή είλαη ε κηα πιεπξά, πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο παίξλνπλ καζεκέλε ηξνθή, ρεηξαγσγνχληαη θαη
ζηεξνχληαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο λεφηεηαο.
κσο ππάξρεη θαη κηα άιιε πιεπξά ηνπ Γηαδηθηχνπ πην δεκηνπξγηθή, πνπ αμίδεη ν θαζέλαο καο λα
εμεξεπλήζεη.
Πνην είλαη ην θαιφ θαη δεκηνπξγηθφ Γηαδίθηπν; Τν Γηαδίθηπν απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ζε κεηαθέξεη ζε
έλαλ θφζκν πιεξνθνξηψλ. Η ρξεζηκνπνίεζε ειεγκέλσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη αληηθεηκεληθψλ
πιεξνθνξηψλ, απαιιαγκέλσλ απφ ζθνπηκφηεηεο ρεηξαγψγεζεο θαη ζπκθεξφλησλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηελ παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο απφ εκάο ηνπο καζεηέο, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηελ
εμέιημή καο.
Σ’ απηφ βνεζά ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή
γλψζε. Απφ απηέο ηηο βηβιηνζήθεο, ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξνχκε λα έρνπκε έγθπξε θαη ζχγρξνλε
γλψζε ησλ ηειεπηαίσλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
καο.
πσο εχθνιε θαη άκεζε είλαη ε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, άιιν ηφζν εχθνιε είλαη ε πξνψζεζε ηεο
λέαο γλψζεο πνπ παξάγνπκε εκείο νη καζεηέο, γηα παξάδεηγκα κε ηελ αλάξηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
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εξγαζηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ βίληεν. Γεκηνπξγνχκε έηζη έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν βνεζά
ζπκκαζεηέο καο, αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Γεκηνπξγηθφ Γηαδίθηπν είλαη ηα καζεηηθά θαλάιηα ζην youtube θαη ηα blogs κε ζέκαηα κνπζηθήο, ζεάηξνπ,
δσγξαθηθήο θη επηζηεκψλ. Οη δεκηνπξγίεο απηέο δίλνπλ αληακνηβή, ηε ραξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
πξνζπάζεηαο, είηε αηνκηθήο, είηε νκαδηθήο. Καη φρη κφλνλ απηφ. Μπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ
αληαιιαγή εκπεηξηψλ, αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηαιέλησλ πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα θαλνχλ κε άιινλ ηξφπν.
Καιφ Γηαδίθηπν είλαη ε ζπκκεηνρή ζε blogs πνπ πξνάγνπλ αμίεο θαη θξηηηθή ζθέςε, ε ρξήζε ζειίδσλ
αζχγρξνλεο θαη ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ζειίδσλ γηα εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, γηα αληαιιαγέο
καζεηψλ απφ φινλ ηνλ θφζκν. Σειίδσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπκκεηνρή νκάδσλ ελδηαθεξφλησλ ησλ
λέσλ, φπσο «Yasi», «Youth in action» θαη ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Νέσλ. Σειίδσλ
ππνγξαθήο δηακαξηπξίαο γηα θάπνην θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ
ελεξγνχ πνιίηε.
Καιφ θαη δεκηνπξγηθφ Γηαδίθηπν είλαη επίζεο ε δπλαηφηεηα «live streaming», κέζσ ηεο νπνίαο
παξαθνινπζείο γεγνλφηα ζηα νπνία δελ κπνξείο λα παξεπξεζείο, ηε ζηηγκή πνπ γίλνληαη, φπσο αθξηβψο
ζπκβαίλεη κε ηελ παξνχζα εθδήισζε.
Με ιίγα ιφγηα, θαιφ θαη δεκηνπξγηθφ Γηαδίθηπν είλαη απηφ πνπ αλνίγεη ην κπαιφ ησλ καζεηψλ θαη
δηακνξθψλεη έλαλ θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ λα είλαη ζσζηφο θαη πνπ αλαδεηθλχεη ηε δεκηνπξγηθή
πξνζπάζεηα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε.
Τν Γηαδίθηπν κπνξεί. Σηε ζεκεξηλή επνρή ηεο θξίζεο, ην θαιφ Γηαδίθηπν ζα είλαη απηφ πνπ πξνάγεη ηε
δεκνθξαηία, ηελ αιιειεγγχε θαη κεηψλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
Σην ρέξη καο είλαη λα ην αμηνπνηήζνπκε.
Δηζήγεζε ηεο καζήηξηαο Βαιεληίλαο Κνύκνπινπ (1ν Γεληθό Λύθεην Νέαο Μάθξεο)
"Πώς πιζηεύεις όηι μπορεί να βοηθήζει η Πολιηεία, έηζι
καλύηερος ηόπος για όλοσς μας;"

ώζηε ηο Διαδίκησο να γίνει ένας

Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη ην Γηαδίθηπν καο παξέρεη άκεζα πιεξνθνξίεο θαη φηη ν
θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα εθθξαζηεί κέζσ απηνχ. Σαλ έθεβνη, ινηπφλ, πξέπεη λα γίλνπκε δεκηνπξγηθνί,
λα βγάινπκε φιε καο ηελ πίεζε θαη ην άγρνο κε ηέρλε. Θα κπνξνχζακε λα θηηάμνπκε εηδηθά blog, ζηα
νπνία ζα γξάθνπκε φ,ηη καο απαζρνιεί θαη ζα απαληάκε ν έλαο ζηνλ άιιν, κε ζηφρν λα ηνλ βνεζήζνπκε
αλ έρεη θάπνηα αλεζπρία ή πξφβιεκα, θνηλψο ηζηνζειίδεο αιιεινυπνζηήξημεο, ηηο νπνίεο ζα δηαθνζκνχκε
κε δσγξαθηέο, πνηήκαηα, ηξαγνχδηα θαη νηηδήπνηε άιιν ζέινπκε. Αθφκα, ζα πξέπεη, φηαλ βιέπνπκε
αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο ζε ζπκκαζεηέο θαη θίινπο καο, λα επεκβαίλνπκε θαη λα δεηάκε βνήζεηα απφ
θάπνηνλ ππεχζπλν. Τν μέξσ φηη είλαη ηνικεξφ λα θαηαγγείινπκε έλαλ ληαή πνπ γεινηνπνηεί θάπνηνλ
κπξνζηά καο, αιιά ζην Γηαδίθηπν ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην ζνβαξά. Με ηελ επεμεξγαζία ησλ
θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν, έλαο ληαήο κπνξεί λα θάλεη ζαχκαηα. Αθξηβψο γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα
είκαζηε ελσκέλνη θαη λα έρνπκε ην ζάξξνο λα γλσζηνπνηήζνπκε ζε θάπνηνλ ππεχζπλν ηέηνηεο
ζπκπεξηθνξέο.
Δπηπιένλ, κε ηελ ηφζν γξήγνξε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, είλαη εχθνιν γηα εκάο λα δηνξγαλψζνπκε
εηξεληθέο πνξείεο δηακαξηπξίαο, φπνπ ζα δηαδειψλνπκε γηα κηα θαιχηεξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ
φινπο καο. Δπίζεο, ζα κπνξνχκε λα δηνξγαλψλνπκε ςεθνθνξίεο, ζηηο νπνίεο ζα απνθαζίδνπκε γηα ην αλ
ζπκθσλνχκε κε θάπνηεο αιιαγέο ζην ζχληαγκα, ιφγνπ ράξε, ή αθφκα θαη γηα θαηαζηάζεηο πνπ καο
πξνβιεκαηίδνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν εζηζκφο ησλ εθήβσλ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ηα βίαηα
βηληενπαηρλίδηα. Μπνξνχκε καδί λα αιιάμνπκε ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ πξνο ην θαιχηεξν, γηαηί ην
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Γηαδίθηπν καο παξέρεη ηελ επθνιία λα επηθνηλσλνχκε κε άηνκα απφ ηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ θη έηζη
κπνξνχκε λα βξίζθνπκε ιχζεηο θαη λα ηηο πξνσζνχκε.
Σπλνςίδνληαο, ζα θαηέιεγα ζην φηη είκαζηε φινη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην Γηαδίθηπν
θαη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζπαζήζνπκε λα ην θάλνπκε θαιχηεξν γηα ηνλ θαζέλα. Πξέπεη εκείο νη έθεβνη
λα θάλνπκε ηελ αξρή δηακφξθσζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηαηί ην κέιινλ είλαη ζηα ρέξηα καο.



Οδεγόο Παξάλνκνπ Πεξηερνκέλνπ από ηε SafeLine
Η SafeLine, ε Διιεληθή Γξακκή Καηαγγειηψλ γηα ην Παξάλνκν
Πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν, δεκηνχξγεζε γηα ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο
έλα ζχληνκν θαη θαηαλνεηφ Οδεγφ Παξάλνκνπ Πεξηερνκέλνπ.
Ο
Οδεγφο
εμεγεί
δηάθνξεο
αλάξκνζηεο
θαη
παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηή ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ηεο
πξνζβνιήο ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο κέζσ Γηαδηθηχνπ, ηεο
πξνζέιθπζεο παηδηψλ γηα γελεηήζηνπο ιφγνπο (grooming), ηεο
παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ή
ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα.
Δπίζεο, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
γηα ηε Γξακκή, φπσο ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο κηαο
θαηαγγειίαο, θαζψο θαη πνηθίια ελδηαθέξνληα ζέκαηα.
Ο Οδεγφο Παξάλνκνπ Πεξηερνκέλνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο SafeLine (www.safeline.gr). Μπνξείηε, επίζεο, λα
ηνλ
«θαηεβάζεηε»
παηψληαο
ζην
δηαδηθηπαθφ
ζχλδεζκν
(http://www.safeline.gr/sites/default/files/safeLineOdhgos.pdf)
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