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Δπραξηζηψ εγθάξδηα ηελ εηζεγήηξηά
κνπ θα Θεκειή ιγα γηα ηελ αξσγή
θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο, ζηελ
εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν

δηαδίθηπν,

αλαπφζπαζην

θνκκάηη

ηεο

ζεκεξηλήο

θνηλσληθήο

πξαγκαηηθφηεηαο, απνηειεί ζεκέιην ιίζν γηα πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο
αλάπηπμεο θαη επηθνηλσλίαο.
Παξ‟ φια απηά φκσο δεκηνπξγεί πνηθίια πξνβιήκαηα κε άκεζε ζπλέπεηα ην
ςπρηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ αλζξψπνπ. Έλα κείδνλ πξφβιεκα είλαη o
εζηζκόο ζην δηαδίθηπν θαη ην ειεθηξνληθό έγθιεκα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα
έρεη

ιάβεη

ξαγδαίεο

δηαζηάζεηο

παγθνζκίσο,

κηαο

θαη

ην

δηαδίθηπν

ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πην πνιχ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο
θνηλσλίαο.
χκθσλα ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ, γελλήζεθε ε ηδέα, γηα αλαδήηεζε ησλ
ζπλζεθψλ πνπ άλζεζε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα, ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηελ
θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ πξφιεςε /
αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ απηνχ θαηλνκέλνπ, αθνχ θξίλεηαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν
απφ φζν θαλείο λνκίδεη.
Ζ ηδέα ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο κνπ, γηα κηα θνηλσλία κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη
πγεία θαη ζε απηφ ζπλέβαιε ε πξνηξνπή θαη αξσγή ηεο θαο Θεκειή Όιγαο.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
ηελ «Πνιηηεία» ν Πιάησλαο ζέηεη έλα ζεκειηψδεο εξψηεκα γηα ηελ εζηθή ησλ
κειψλ κηαο επλνκνχκελεο θνηλσλίαο: «‟Έζησ φηη έρεηε έλα δαθηπιίδη πνπ, φηαλ
γπξλάηε κηα πέηξα ηνπ, ζαο θαζηζηά αφξαηνπο. Γηα πνην ζθνπφ ηφηε ζα έπξεπε
λα πξάηηεηε δίθαηα;». ηηο κέξεο καο, ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ην ίδην δηαρξνληθφ δήηεκα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα
επίθαηξν. Πνηεο είλαη, άξαγε, νη δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ
πνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο, ζεσξεί φηη θαζίζηαηαη «αφξαηνο», απνθηά ειεπζεξίεο λα θηλείηαη
αλεμέιεγθηα ζην Γηαδίθηπν, πεξηεγείηαη ζηηο «ιεσθφξνπο» ηνπ θπβεξλνρψξνπ,
έρνληαο πξφζβαζε ζηηο αλεμάληιεηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ
ηζηνχ (Εάλλε, 2005).
Ο άλζξσπνο κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 19 νπ αηψλα, ε νπνία
νδήγεζε ζε αληηθαηάζηαζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηηο
κεραλέο βξίζθεηαη πιένλ ζην θαηψθιη κηαο δεχηεξεο – φπσο ιέγεηαη –
βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, θαηά ηελ νπνία ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αλζξψπηλεο
λφεζεο θαη γλψζεο κεηαηνπίδεηαη ζηηο κεραλέο.
Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζ‟ απηή ηελ εμέιημε δηαδξακάηηζε ε ρξήζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ επαθφινπζα νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ζπλερνχο δηαδηθηχσζεο πνιιψλ ππνινγηζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία
ηνπ ιεγφκελνπ θπβεξλνρψξνπ (cyberspace) ή δηαδηθηχνπ (internet). Ο φξνο
“internet” απνηειεί ζχληκεζε ησλ ιέμεσλ International networks πνπ ζεκαίλεη
παγθφζκην δίθηπν ππνινγηζηψλ.
Ζ «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» δελ απνηειεί κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα,
αιιά αληίζεηα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαλείο βάζηκα πσο είλαη κνξθή ηνπ
ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. ε κηα επνρή κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επξεία ηερλνινγηθή
αλάπηπμε πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο κε ηε δηαξθή
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ςεθηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ηελ απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ
ζηνηρείσλ θάζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε πιεξνθνξία θαηέζηε θνηλφο
ηφπνο κεγάιεο κεξίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Σνχην, φζνπο θηλδχλνπο
θαη αλ αλακθίβνια ελέρεη, πξέπεη λα γίλεηαη δεθηφ φηη απνηειεί κηα κεγαιεηψδε
θαηάθηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.
Ζ ξαγδαία αλάπηπμε, δηάδνζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηδηαίηεξα
ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο, αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηεο επηθνηλσλίαο ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, απφ ηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηα κέζα
ελεκέξσζεο έσο ηηο επηζηήκεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηέρλε. Ζ κεηαθνξά
δεδνκέλσλ ζε κεγάινπο φγθνπο κέζσ ησλ «ιεσθφξσλ ηεο επηθνηλσλίαο», ε
δεκηνπξγία απνθεληξσκέλσλ δηθηχσλ κε παγθφζκηα δηάζηαζε, αλνίγνπλ εληειψο
λέεο πξννπηηθέο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. πγρξφλσο
πξνθαινχλ θαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη ηε ζπλνιηθή
δηακφξθσζε ηεο δσήο καο.
Σα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζε ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο νδήγεζαλ ζηελ
εκθάληζε λέσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο κάιηζηα
επλννχληαη απφ ην έιιεηκκα ηνπ ππάξρνληνο πξαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ
δηέπεη ην δηαδίθηπν. Βέβαηα, ε εχθνιε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ην γφεηξν
πνπ ηνπ πξνζδίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ, νδήγεζε πνιιά άηνκα ζηελ εμάξηεζε απφ
απηφ. Μηα εμάξηεζε πνπ ζπγθαηαιέγεηαη θαη εμηζψλεηαη ζαλ ηνλ εζηζκφ ζηα
λαξθσηηθά, ζην αιθνφι θαη ζην ηδφγν (Dombeck & Wells, 2006).
Σν δηαδίθηπν, ινηπφλ, φζα θαη πιενλεθηήκαηα θαη αλ έρεη, δελ παχεη λα
δεκηνπξγεί αλεζπρία θαη αλαζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Ζ επθνιία ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, νδήγεζε θαη ζηελ επθνιία ηνπ εγθιεκαηηθνχ
θαηλνκέλνπ, κε πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζηα ζχκαηά ηνπ. Ζ ζπκαηνπνίεζε ησλ
αλζξψπσλ γίλεηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο, θαη κε ηξφπνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα
αληηιεθζνχλ άκεζα. Ζ ειεθηξνληθή απάηε, νη hackers, νη ηνί θαη ε αιινίσζε ησλ
δεδνκέλσλ, ε δπζθήκηζε θαη ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε παηδηθή
πνξλνγξαθία, πνπ έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν
εζηζκφο, θινλίδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία.
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Ζ πνιηηεία, ε θνηλσλία, ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα θαη φινη νη αξκφδηνη θνξείο
πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ άκεζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ
πξφιεςε θαη εδψ είλαη ε θαιχηεξε ζεξαπεία θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εγθιήκαηνο, θαζψο ε εγθιεκαηνινγία θαη ε εγθιεκαηηθή ςπρνινγία δελ έρεη
αθφκε

ηα

θαηάιιεια

εξεπλεηηθά

εξγαιεία,

γηα

λα

ππνδείμεη

ηξφπνπο

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζπλέπεηεο ζηα ζχκαηα θαη ζηνπο δξάζηεο.
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ΜΔΡΟ Α΄
ΚΔΦ. 1Ο ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ: ΔΝΑ ΝΔΟ ΘΑΤΜΑΣΟ ΚΟΜΟ
1.1 Η ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗΝ
Απφ ηνλ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αλάπηπμε ηεο
πιεξνθνξηθήο, έρνπλ αιιάμεη ηε κνξθή θαη ηε δηάζηαζε ηνπ θφζκνπ. Ζ
Βηνκεραληθή Δπνρή αλακνξθψλεηαη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη έλαο λένο
ηερλνινγηθφο πνιηηηζκφο, ν νπνίνο επηθέξεη πξσηφγλσξεο αιιαγέο γηα ηα
δεδνκέλα ηεο κέρξη ηφηε επνρήο. Αιιαγέο, πνπ έγηλαλ εκθαλείο ζε πνιινχο
ηνκείο, φπσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε επηθνηλσλία, παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
ζπλαιιαγέο θ.α. (Αξγπξφπνπινο, 2001)
Πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο δηαλχνπκε ηελ αξρή κηαο επνρήο πνπ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο Πιεξνθνξηθή Δπαλάζηαζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα αιιάμεη φιε
ηε δνκή ηεο Μεηαβηνκεραληθήο Κνηλσλίαο. Απηφ δηφηη θαηά ηε ζεκεξηλή πεξίνδν
έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ε ζεκαζία ηεο πιεξνθνξίαο, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά,
θαζψο θαη ε ηαρχηαηα επεμεξγαζίαο απηήο.
Ζ «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» δελ απνηειεί κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα,
αιιά αληίζεηα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαλείο βάζηκα πσο είλαη κνξθή ηνπ
ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. ε κηα επνρή κε ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηαξθή ςεθηνπνίεζε
ησλ κέζσλ θαη ηελ απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θάζε
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε πιεξνθνξία θαηέζηε θνηλφο ηφπνο κεγάιεο
κεξίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Σνχην, φζνπο θηλδχλνπο θαη αλ
αλακθίβνια ελέρεη, πξέπεη λα γίλεηαη δεθηφ φηη απνηειεί κηα κεγαιεηψδε
θαηάθηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.
ηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν νη ηερλνινγίεο απνηεινχλ έλα βαζηθφ κέξνο φισλ
ησλ πιεπξψλ ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Οη ζπλαιιαγέο, ην εκπφξην, ε πγεία θαη άιινη
ηνκείο έρνπλ αμηνζεκείσηε εμάξηεζε απφ ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο.
Απνηέιεζκα απηψλ είλαη κηα δηαδνκέλε εμάξηεζε απφ ηνπο Ζ/Τ θαη ηε δηθηπαθή
ηερλνινγία. Αθφκε θαη φηαλ νη άλζξσπνη απνθεχγνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηζηξέθνπλ ζε πξαθηηθέο ηνπ
παξειζφληνο, ζπρλά ην κφλν πνπ επηηπγράλνπλ είλαη λα κεηαθηλνχληαη έλα βήκα
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απφ απηφ (Furnell, 2005). Δλψ κπνξεί λα απνθεχγνπλ ηελ απεπζείαο
επηθνηλσλία κε ηελ ηερλνινγία, είλαη αθφκε ζεκαληηθά εμαξηεκέλνη απφ ηελ
ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα ηαθηνπνηεί πξάγκαηα φπσο ηελ
ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ, ηελ έθδνζε απνδείμεσλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
πιεξσκψλ θαη αλαιήςεσλ θαη πνιιά άιια. Ζ ηερλνινγία βέβαηα, ζπλερίδεη λα
αλαπηχζζεηαη θαη λα πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο ζε εθείλνπο πνπ πξφζπκα ηελ
αγθαιηάδνπλ.
1.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ
Ζ ηζηνξία αλαθέξεη, γηα ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Βελεηνί γηα λα
κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ην γπαιί, ηα εθεπξεηηθά ηερλάζκαηα ησλ επξσπαίσλ
ηεο κέζεο επνρήο, κε ηα νπνία θαηαζθεχαδαλ ηνπο ζαπκάζηνπο θαζεδξηθνχο
λανχο. Αθφκα, αλαθέξεη ην ζαπκάζην ερεηηθφ ζχζηεκα ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ή
ηνπο ηξφπνπο πνπ επηλφεζαλ νη Αηγχπηηνη γηα λα δνπλ απφ θαη δίπια ζην Νείιν.
Οη

αλζξσπνιφγνη,

επίζεο,

καο

πιεξνθνξνχλ

γηα

ηηο

ηερληθέο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλζξσπνη ηνπ Πεξνχ, γηα λα θαηαζθεπάδνπλ νηθνδνκήκαηα
πνπ αθφκα ππάξρνπλ ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο (Georgopoulos, 1997)
Ο ζεκεξηλφο θφζκνο είλαη έλαο ηερλνινγηθφο θφζκνο θαη ν ζεκεξηλφο
άλζξσπνο είλαη «ηερλνινγηθφο» άλζξσπνο. Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο
ηερλνινγίαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ θαη ηνπ
αλζξψπνπ.
Οη ηερλνινγίεο (Berland, 2000), ίζσο λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ άλζξσπν
αιιά ε ινγηθή πνπ θαηεπζχλεη ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή, αληηθξνχεη ηνπο λφκνπο
ηεο θχζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζα πξέπεη κφλν λα κάζνπκε ηελ αλζξψπηλε
εμέιημε ζαλ ζπλππάξρνπζα κε ηελ ηερλνινγηθή, αιιά φηη ε ηερλνινγηθή εμέιημε
ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί κε αλαθνξά ζηηο βηνεμειηθηηθέο αξρέο ηεο πξνζαξκνγήο
θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ. Ζ θχζε αληηπξνζσπεχεηαη ζαλ έλαο
κεραληζκφο απφ ζηαζεξνχο λφκνπο, απφ ηνπο νπνίνπο νη αξρέο ηεο
ζπλεξγαζίαο, ηεο θνηλφηεηαο, ηνπ αιηξνπτζκνχ θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο έρνπλ
απνζηαζηνπνηεζεί.

Αθνινπζψληαο

ινηπφλ
12

ζαλ

πξαγκαηηθφ

γεγνλφο

ηελ

επηθξάηεζε

ηεο

πξναλαθεξζείζαο

θαηάζηαζεο,

σο

πξνο

ηνλ

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, είλαη ε απνζήθεπζε
ησλ

πξνεγνχκελσλ

εθδησθφκελσλ

αξρψλ,

ηεο

ζπλεξγαζίαο,

θαη

ηεο

αιιειεγγχεο ζηηο ζπλδεφκελεο πεξηνρέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο.
Γηα πάξα πνιινχο, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζα κπνξνχζε λα
γίλεη ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ (Berland, 2000). Ο ιεγφκελνο ρψξνο ηεο
θπβεξλεηηθήο, είλαη έλα λέν είδνο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ππνθαζηζηά
ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε, θηλνχκαζηε θαη έρνπκε ηα πιηθά καο ππάξρνληα
(Lyon,2000).
Σν Internet είλαη κηα παγθφζκηα ζπλέλσζε απφ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο δίθηπα
θαη ππνινγηζηέο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο. Γπν είλαη
νη επηθξαηέζηεξεο εθδνρέο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ Internet. Ζ πξψηε φηη
ζρεδηάζηεθε ην 1963 απφ ηνλ Lawrence Roberts, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε έλα
δίθηπν ζε κηα νκάδα πνπ απέβιεπε ζε νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή. Καηά ηε
δεχηεξε ν Paul Baran, εξεπλεηήο ζηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία RAND Corporation, ν
νπνίνο πξφηεηλε έλα ηειεπηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηα
πξνεγνχκελα (Εαλλε, 2005).
Ζ ηδέα ελφο δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ κεγάινπ εχξνπο πξνήιζε απφ ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, ην 1960, φηαλ πξνζπάζεζε λα βξεζεί
ιχζε πξνθεηκέλνπ λα απνθξηζεί ηερλνινγηθά ζηελ εθηφμεπζε ηνπ ζνβηεηηθνχ
Spuntik. Έηζη ηδξχζεθε ε εηαηξεία ARPA (Advanced Research Projects Agency)
γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ. Ζ αξρηθή ζρεδίαζε πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο θφκβνπο
θαη ην ζχζηεκα πνπ πξνέθπςε νλνκάζηεθε ARPANET. Ζ

ARPANET είρε

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα θαη ην δίθηπν ζπλερηδφηαλ κε ζεακαηηθνχο ξπζκνχο
(Αξγπξφπνπινο, 2001).
Σν 1985 δηάθνξα δίθηπα ελψζεθαλ θαη πήξαλ ηελ νλνκαζία INTERNET. Σν
1992 ηδξχζεθε ην Internet Society πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ην Internet θαη
ελδερνκέλσο αξγφηεξα λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζή ηνπ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 90, νη
ρξήζηεο ηνπ Internet, ήηαλ θπξίσο θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, αθαδεκατθνί θαη
βηνκεραληθνί εξεπλεηέο.

13

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξσηνθφιινπ, ηνπ γλσζηνχ
World Wide Web (www). Ζ εθαξκνγή απηή δφζεθε ψζηε λα είλαη εχθνιε ε
πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ πιεξνθνξηψλ. Σνλ πξψην ρξφλν θπθινθνξίαο ηνπ
πξψηνπ θπιινκεηξεηή, νη WWW ρξήζηεο αλήιζαλ απφ 100 ζε 7000. Σε
δεθαεηία ηνπ 1990 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξψηεο εκπνξηθέο ππεξεζίεο, θαη
ν θπβεξλνρψξνο γηλφηαλ νινέλα θαη πην αλάξπαζηνο απφ πνιινχο ρξήζηεο.
Οη δηαξθψο εκπινπηηδφκελνη ζεκαηηθνί θαηάινγνη θαη νη «αθνχξαζηεο» κεραλέο
αλαδήηεζεο, έθαλαλ ηε δσή ησλ ρξεζηψλ επθνιφηεξε. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ
ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θαη ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη λα
θηινμελνχληαη ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ ηξία δηζεθαηνκκχξηα ζειίδεο ζηνλ
Παγθφζκην Ηζηφ. Απηφο ν παγθφζκηνο ρψξνο ηεο θπβεξλεηηθήο είλαη πνπ καο
ππφζρεηαη κηα λέα δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ψζηε λα ππεξβνχκε ηελ θνηλσληθή
ηεξαξρία, ηελ πξνζσπηθή απνκφλσζε, νδεγψληαο καο ζε πεξηζζφηεξε
αλζξψπηλε ζπιινγηθφηεηα, ε νπνία ε αλζξψπηλε απνκφλσζε θαη αδηθία λα
μεπεξαζηνχλ.
1.3. ΣΟ ΓΟΗΣΡΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
χκθσλα κε ην Λάδν (2001), «ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί κηα
ππνινγηζηηθή πξνέθηαζε ηνπ εθηηκεηηθνχ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ». Ο Ζ/Τ κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαβίβαζε
δεδνκέλσλ θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηε δηθηχσζή ηνπ ζε δηεζλή δίθηπα. Σν
δηαδίθηπν φκσο, πέξα απφ φηη είλαη ην πην ζχγρξνλν θαη ην ηαρχηεξα δηαδνκέλν
κέζν επηθνηλσλίαο ζηνλ θφζκν, απνηειεί ηελ ηερληθή εθείλε κέζσ ηεο νπνίαο
δηάθνξα δίθηπα ππνινγηζηψλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ

δηαδηθηχνπ έρνπλ ηφζν κεγάιν εχξνο, ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα ηηο θαηαλνήζεη
πιήξσο έλαο κφλνλ άλζξσπνο.
Ζ ιέμε Internet ζεκαίλεη δίθηπν απφ δίθηπα (inter - network). To Internet
απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο κηθξφηεξα ηνπηθά ή εζληθά δίθηπα δηαζθνξπηζκέλα ζηελ
πδξφγεην (Γηαθνληθνιανπ, 1997).
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Σν Internet (Inter National Network), ινηπφλ, κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα
ηεξάζηην πιέγκα ςεθηαθψλ γξακκψλ, ην νπνίν δηαζπλδέεη εθαηνκκχξηα
ππνινγηζηέο

ζε ρηιηάδεο δίθηπα ζε φιν

ηνλ θφζκν, παξέρνληαο ζε απηνχο

πνηθηιία ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ. Απνηειεί ηε θπζηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο
ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ είλαη ην «πάληξεκα»

ηεο ηερλνινγίαο επεμεξγαζίαο

πιεξνθνξηψλ κε ηελ ηερλνινγία δηαβίβαζή ηνπο.
Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλα
ζπληνληζηηθφ θέληξν (Κηνχπεο, 2000). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ
θάπνην ηκήκα ηνπ θαηαζηξαθεί, νη πιεξνθνξίεο ηνπ δελ ράλνληαη αιιά αθνινπζεί
άιιε δίνδν πνπ παξαθάκπηεη ηελ θαηεζηξακκέλε δίνδν. Έηζη επηηπγράλεηαη κηα
ζπλερήο ξνή δεδνκέλσλ ελφο ζπζηήκαηνο, δίλνληαο ηελ εληχπσζε εληαίνπ
πιέγκαηνο.
Ζ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη αλάζπξζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξεη ην
internet θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ εκπινπηίδνπλ ην δεκφζην
δηάινγν κε πιεξνθνξίεο πνπ πξηλ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο αιιά ηαπηφρξνλα
δεκηνπξγνχλ λέεο αληζφηεηεο πξφζβαζεο ή κε ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο πνπ
ππνζθάπηνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηε δπλεηηθή ζθαίξα.
Δπηπιένλ, κπνξεί απφ ηε κηα κεξηά νη λέεο απηέο ηερλνινγίεο λα επηηξέπνπλ ην
δηάινγν αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε άθξε ηεο γεο αιιά
ηαπηφρξνλα πνιχ ζπρλά θαηαθεξκαηίδνπλ ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν. Σέινο,
δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ, είλαη πνιχ πηζαλφ νη
ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην internet θαη ε ρξήζε ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη
ζηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή θνπιηνχξα παξά λα δεκηνπξγνχλ κηα λέα.
Σα λέα ςεθηαθά κέζα θαη νη λέεο πιαηθφξκεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην web δίλνπλ
ηε δπλαηφηεηα -δπλεηηθά ζηνλ θαζέλα καο- λα παξάγεη, λα δεκνζηεχεη, λα
δηαλέκεη θαη λα δηαθηλεί δηθφ ηνπ πεξηερφκελν, λα αιιειεπηδξά, λα νξγαλψλεηαη,
λα νξγαλψλεη, λα ηαμηλνκεί, λα ςεθίδεη, λα κνηξάδεηαη, λα δηθηπψλεηαη, λα
ζπλεξγάδεηαη θαη λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο. Με ηελ πξαθηηθή απηή θαη κε
δεδνκέλε ηε δηαξθψο απμαλφκελε δηείζδπζε ησλ (broadband) ζπλδέζεσλ ζην
internet απιψλεηαη έλα θαηλνχξγην λενκεζηθφ ζελάξην πνπ ζχκθσλα κε ηνλ
Orihuela, (2004) ππαγνξεχεη ηε κεηάβαζε απφ ηε κνλφδξνκε επηθνηλσλία ζηε
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δηάδξαζε, απφ ηε γξακκηθφηεηα ζην ππέξ-θείκελν, απφ ηε κνλνκεζηθφηεηα ζηελ
πνιπκεζηθφηεηα, απφ ηελ πεξηνδηθφηεηα ζηνλ πξψην-ρξφλν, απφ ηα media ζην
πεξηερφκελν, απφ ηε δηαλνκή ζηελ πξφζβαζε, απφ ηα δεδνκέλα ζηε γλψζε, απφ
ηε δηακεζνιαβεκέλε ζηελ απνδηακεζνιαβεκέλε επηθνηλσλία.
Πξάγκαηη, ν ελζνπζηαζκφο πνπ αλαθαίλεηαη απφ ηελ θαηάιεμε απηή είλαη ελ
κέξεη δηθαηνινγεκέλνο, πξέπεη φκσο λα αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηνο θαη φρη σο θάηη
ην πξαγκαηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιεζηλή δεκνθξαηία θαη κάιηζηα ηελ άκεζε
(Patelis, 2004). Τπάξρεη ηεξάζηηνο δξφκνο γηα λα πξαγκαησζεί θάηη ηέηνην πνπ
ζίγνπξα δελ πεξλάεη εμ‟ νινθιήξνπ κέζα απφ ηα θαιψδηα θαη ηηο ζπλδέζεηο.
Αξθεί θαλείο λα ζθεθηεί φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο θαη θπξίσο
φιεο νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο βξίζθνληαη θαη πάιη ζηα ρέξηα νξηζκέλσλ -πνιιέο
θνξέο ίδησλ κε παιαηφηεξα- ηεξάζηησλ θέληξσλ εμνπζίαο πνπ θαξπψλνληαη ζε
νηθνλνκηθνχο φξνπο φιε ηελ ππεξαμία ηεο δχκσζεο απηήο γεγνλφο πνπ θάλεη
πνιινχο λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε κφλε πιαηθφξκα πνπ δηέπεηαη απφ αιεζηλά
δεκνθξαηηθέο αξρέο είλαη ηα P2P δίθηπα (Kleiner & Wyrick, 2007).
Παξάιιεια, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ζε νηθνπκεληθφ επίπεδν
ζπλερίδεηαη λα βξίζθεηαη εθηφο δηθηχνπ γεγνλφο πνπ αλαπαξάγεη θαη κεγεζχλεη ηηο
ήδε ππάξρνπζεο ηαμηθέο αληζφηεηεο ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη εζληθφ επίπεδν.
Σν θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη σο «ςεθηαθφ ράζκα» (Norris 2001, Davis 1999).
Ο λένο απηφο θφζκνο απνηειεί απηφλνκε πεγή γλψζεσλ, αλαθνξψλ θαη
ελίζρπζεο ηεο αμηνπηζηίαο. Ο ρψξνο ηνπ δηαδηθηχνπ παξνπζηάδεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν λα κνηάδεη κε ην εηθνληθφ θαθελείν ηεο παγθφζκηαο γεηηνληάο,
εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ εηθφλα ελφο απηφλνκνπ λένπ θφζκνπ. Ζ αλαθνξά
ζηνηρείσλ έξεπλαο δεκνζθφπεζεο ζε δέθα ρψξεο, έδεημε φηη ην δηαδίθηπν
παξνπζηάδεηαη σο ε ηξίηε επηινγή ησλ αλζξψπσλ.
Σν γεγνλφο φηη νη κπζηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζην ρψξνπ ηνπ
δηαδηθηχνπ, ζεκειηψλεη ηελ ηζρπξή απηνλνκία ηνπ σο ρψξνο χπαξμεο θάζε είδνπο
θνηλσληθήο δξάζεο. Παξαηεξνχκε, αμηνζέβαζηνπο πφινπο εμνπζίαο, φπνπ νη
κπζηηθέο ππεξεζίεο λα θηλνχληαη κε θηιηθέο δηαζέζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ
δηαδηθηχνπ, πξνζπαζψληαο λα δηακνξθψζνπλ ηελ θαθή εηθφλα ηνπο ζηηο
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ζπιινγηθέο καο παξαζηάζεηο. Σν δηαδίθηπν θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ αγαπεηφ
θφζκν, θηιηθφ, πξνζηηφ.
Ζ επηδεηθλπφκελε δχλακε ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ζηηο ζπιινγηθέο καο
παξαζηάζεηο κε ηνπο λένπο, κε ηελ επαλαζηαηηθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ
απφδνζε ησλ κεραλψλ. Απηέο απνηεινχλ ηε λέα ζξεζθεία ηνπ λένπ θφζκνπ. Οη
κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη απηέο πνπ παξνκνηάδνληαη κε ην κπαιφ ηνπ ζενχ. Ζ
εηθφλα ινηπφλ, ηνπ δηαδηθηχνπ εθηνμεχεηαη θαη θζάλεη ζηα φξηα ηνπ κχζνπ. αλ
παξακχζη, φπνπ θπξηαξρνχλ καγηθέο εηθφλεο θαη δπλαηφηεηεο, καο πεξηγξάθνπλ
επηηεχγκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απφζηαζε, κε ηε ζπκκεηνρή
εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. ια παξνπζηάδνληαη ηφζν απιά, εχθνια, γξήγνξα,
απνδνηηθά. Καη φια ράξε ζηε δπλαηφηεηα παγθφζκηαο δηαζχλδεζεο, δηθηχσζεο
πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν. Δκθαλίδεηαη σο έλαο λένο ζηαζκφο, κηα επαλάζηαζε
ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, πνπ απειεπζεξψλεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ ηα δεζκά
αηψλσλ. Γίλεηαη κήηξα θηλεκάησλ θαη κηαο λέαο θνηλσληθφηεηαο. (Άλδξαο, 2008)
Ζ εηθφλα ηνπ δηαδηθηχνπ επσθειείηαη απφ ηελ παξάιιειε ιαγλεία ησλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ηε ζχγρπζε βαζηθψλ ελλνηψλ ζηηο ζπιινγηθέο
παξαζηάζεηο θαη θηάλεη λα ζπγρέεηαη κε ζετθέο δπλαηφηεηαο. Απηφ ην
παξαιήξεκα, απμάλεη εθζεηηθά ηηο πξνζδνθίεο πνπ γελληνχληαη απφ ην δηαδίθηπν.
ινη νη ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνζαξκφδνληαη ζην πιαίζην ησλ
λέσλ απαηηήζεσλ πνπ δηακνξθψλεη ην πνιιά ππνζρφκελν

λέν δηαδηθηπαθφ

πεξηβάιινλ. Οη αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παηδεία, ην
θξάηνο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηα ΜΜΔ.
Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
ιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη εμππεξεηνχληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζχκθσλα
κε έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζε ζρνιεία θαη καζεηέο. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε άιινπο ρξήζηεο, λα
πξνβάινπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, λα ελεκεξψλνληαη γηα νξγαληζκνχο θαη
επηρεηξήζεηο, λα δηαζθεδάδνπλ κε ην πην ζχγρξνλν ηξφπν, λα ζπνπδάδνπλ απφ
απφζηαζε, λα ζπλαιιάζζνληαη κε ην εκπνξηθφ θαη αγνξαζηηθφ θνηλφ.
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1.4. ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Διιάδα, ε ηζηνξία ηνπ Internet, άξρηζε ην 1990, φηαλ ζπλδέζεθε ζην
δηαδίθηπν ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ηεο Κξήηεο, δεκηνπξγψληαο
έηζη ην πξψην ειιεληθφ δίθηπν. ηαδηαθά θαη άιια εξεπλεηηθά ηδξχκαηα
απέθηεζαλ ηε δηθή ηνπο ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Σν 1998 ν αξηζκφο ρξεζηψλ
ζηελ Διιάδα ήηαλ 170.000. ην ηέινο φκσο ηνπ 2000 είραλ εληππσζηαθή ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ μεπεξλνχζαλ ηνπο 650.000 (Εαλλε, 2005).
ην ηέινο ηνπ 2004, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Διιάδνο, αλαθνίλσζε φηη έλα ζηα ηξία ειιεληθά λνηθνθπξηά είραλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή θαη έλα ζηα πέληε είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σν απνγνεηεπηηθφ
φκσο είλαη, φηη ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ε ρξήζε ηνπ Internet είλαη αθφκε νηθνλνκηθά απξφζηηε γηα πνιιά λνηθνθπξηά.
χκθσλα κε ηελ Δurostat, (2007) ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηνπ internet ζηα
ειιεληθά λνηθνθπξηά γηα ην 2007 θηάλεη ην 27% (φηαλ γηα ην 2005 ήηαλ 22% θαη
γηα ην 2003, 16%).Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε, φρη αξθεηή φκσο
ψζηε ε Διιάδα λα κελ ππνιείπεηαη θαηά πνιχ απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 25
(56%). Αθφκε πην ξαγδαία αχμεζε παξαηεξείηαη ζην πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ
broadband (dsl) ζπλδέζεσλ ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά πνπ γηα ην 2007 θηάλεη ην
6,8% (φηαλ γηα ην 2005 ήηαλ 0,8% θαη ην 2003 0%), αχμεζε πνπ θαηά κεγάιν
πνζνζηφ νθείιεηαη ζηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηέηνηαο πξφζβαζεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα.
Παξφια απηά ην πνζνζηφ απηφ ππνιείπεηαη θαηά πνιχ απφ ηνλ αληίζηνηρν
κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 25 (19%). ε φηη αθνξά ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ
ρξεζηψλ ηνπ internet, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 21% ζε
αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο (32%) ελψ ε ζρέζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε
ηελ ειηθία παξνπζηάδεηαη έληνλα αξλεηηθή θαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν έληνλα
ζεηηθή (ΔΓΔΣ, 2007).
Γεγνλφο πάλησο παξακέλεη φηη δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ internet ζηελ
Διιάδα είλαη ν απνθιεηζκφο, θαζψο πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ηνπ ειιεληθνχ
πιεζπζκνχ απνθιείεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ internet. Άιια ηέηνηα δνκηθά
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ραξαθηεξηζηηθά αλάζρεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ internet απνηεινχλ ε πνιχ ρακειή
παξνπζία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε ζχγρξνλε παξνπζία δπν

γισζζψλ

(Αγγιηθά θαη Διιεληθά) αιιά θαη ε θξαηηθή παξέκβαζε (Patelis 2008). Μέζα ζε
απηά ηα πιαίζηα, θπξηφηεξεο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ αλαδεηθλχνληαη ε αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ, ε επηθνηλσλία κέζσ e-mail θαη ε ελεκέξσζε.
Σν πξνθίι ηνπ Έιιελα ρξήζηε είλαη ζηαζεξφ απφ ηελ αξρή: θπξίσο άληξαο,
ειηθίαο απφ 25 έσο 34 εηψλ, αλψηεξνπ ή αλψηαηνπ κνξθσηηθνχ, αιιά θαη
νηθνλνκηθνχ, επηπέδνπ. Οη γπλαίθεο ρξήζηεο είλαη αθφκε πνιχ ιίγεο - κφιηο 24%φπσο θαη νη ρξήζηεο άλσ ησλ 50 εηψλ, νη νπνίνη δελ μεπεξλνχλ ην 8%. Απφ ην
ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ επηά ζηνπο δέθα ρξεζηκνπνηνχλ ην ηληεξλέη θαη γηα ηα
ςψληα ηνπο ελψ θνληά ζην 90% ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην
δεκφζην.
Παξφιε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ, πάλησο, ε Διιάδα ζπλερίδεη λα έρεη ην
αθξηβφηεξν ηληεξλέη ζηελ ΔΔ, κε ηηκέο δηπιάζηεο θαη ηξηπιάζηεο απφ απηέο ζηνλ
ινηπφ επξσπατθφ ρψξν. Δπηπξφζζεηα, νη ρξήζηεο παξαπνλνχληαη γηα πνιχ θαθή
εμππεξέηεζε θαζψο νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη δελ έρνπλ επαξθψο ελεκεξσκέλν
πξνζσπηθφ ζηα ηκήκαηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ.
Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ε πξφνδνο ηεο ρψξαο έρεη κφλν έλα δξφκν θαη
ηαπηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ ςεθηαθψλ θαη
δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Καιιηεξγείηαη κηα πίεζε ζηε ζπιινγηθή καο ζπλείδεζε,
πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ άγρνπο λα θηλεηνπνηεζνχκε, γηα λα κε ράζνπκε ην ηξέλν
ηεο πξνφδνπ ηεο αλάπηπμεο. Ο δξφκνο ηεο πξνφδνπ είλαη έλαο θαη κεηαθξάδεηαη
ζηε δηείζδπζε θαη δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο
πεξηθέξεηαο. Σν δηαδίθηπν θαζίζηαηαη έλα ζχγρξνλν πεδίν δηακφξθσζεο ηνπ
ιφγνπ γηα ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα, ε νπνία, αζθαιψο, νξγαλψλεηαη γχξσ απφ
κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζχλδεζε κε ηελ Δπξψπε (Κνπδέιεο, 1996).
Ζ ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ηληεξλέη ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν κηαο θνηλσλίαο, κε
ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο ζπκβάιιεη ζηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηε
Γεκνθξαηία.
πκπεξαίλνπκε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν ιεηηνπξγνχλ πιένλ θαη
σο εζληθά νξάκαηα, πξνζθέξνπλ εζληθνχο ζηφρνπο ζε κηα κεηαλεσηεξηθή επνρή
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πνπ απνπζηάδνπλ πξνζαλαηνιηζκνί. Γη‟ απηφ ε εηθφλα ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδέεηαη
κε ην κέιινλ, ζπκβνιίδεη ηελ πξφνδν, ηελ αλάπηπμε ηελ επεκεξία. Δίλαη ζε ζέζε
λα θαζνξίδεη ηε ξφηα ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζηνρνζέηεζεο
θαη απηφ ζεκαίλεη ηεξάζηηα δχλακε, πνπ αγγίδεη ηελ πίζηε ζε κηα «ζξεζθεία».
1.5. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
Ζ ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ηεο πξνφδνπ σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ
ηερληθνχ πλεχκαηνο εμεηδηθεχεηαη φζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν ζε κία αληίιεςε πνπ
φρη κφλν ζεσξεί φηη ν θφζκνο αιιάδεη, αιιά νκνινγεί απηφκαηα ηελ αιιαγή σο
ζεηηθή, επηδεηά ηελ αιιαγή σο απηνζθνπφ. Γηαθηλείηαη αλάγθε γηα θπγή απφ ην
παιηφ, πνπ σθειεί θαη ηθαλνπνηεί γηα θάηη θαηλνχξγην. Ο κεραληζκφο ηεο πξνφδνπ
θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ αιιαγψλ είλαη αλεμέιεγθηνο.
ε απηφ ην πιαίζην ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο κε ην ρξφλν γηα ην κέιινλ, ηελ
πξφνδν, ηελ αιιαγή αλαπηχζζνληαη λέα αμηαθά ζηεξεφηππα. ην πιαίζην ηνπ
παιηνχ, αμία απνηεινχζε

ε εκπεηξία, ε παξάδνζε. ην πιαίζην φκσο ηνπ

δηαδηθηχνπ δηαπηζηψλνπκε κία θπξηαξρία ηεο αληίιεςεο πνπ ζαπκάδεη ην λέν, ηε
λεφηεηα, ην θάζε ηη θαηλνχξγην. Νέεο εκπεηξίεο (google) γθξεκίδνπλ κέζα ζε ιίγν
ρξφλν, απφ ηελ εγεηηθή ζέζε ηνπο ηζρπξέο δπλάκεηο ηνπ παξειζφληνο. Νέεο ηδέεο
αλαδεηνχλ αδεθάγα απφ ηηο εηαηξίεο. Οη θπξίαξρεο αμίεο ηνπ λένπ θφζκνπ ηνπ
δηαδηθηχνπ είλαη λέν έλαληη ηνπ παιηνχ, ην γξήγνξν έλαληη ηνπ αξγνχ, ε
θαηλνηνκία έλαληη ηεο παξάδνζεο, ε πίζηε θαη ε επέλδπζε ζηνπο λένπο θαη φρη
ζηελ εκπεηξία ησλ γεξαηφηεξσλ (Eriksen, 2005).
Ζ

εγθαζίδξπζε

ελφο

φινπ

θαη

πνιππινθφηεξνπ

ζπζηήκαηνο,

κηαο

κεγακεραλήο πεξλά ηνλ άλζξσπν ζε δεχηεξε κνίξα, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια
λέεο απξφζσπεο αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηνχληαη απφ ην ίδην ην
ζχζηεκα. Σαπηφρξνλα νη δπλαηφηεηεο ειέγρνπ, άζθεζεο εμνπζίαο γίλνληαη αθφκε
κεγαιχηεξεο κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο εκβέιεηαο, δξάζεο θαη ειέγρνπ ησλ
κεραλψλ. Γεληθά, ηα ηζρπξά λέα νθέιε ησλ κεραλψλ δηακνξθψλνπλ κηα λέα
εληζρπκέλε αιινηξίσζε. Δλψ φιν θαη δηαηζζαλφκαζηε φηη δνχκε ζε έλα
πινπξαιηζηηθφ αιιά κέζα ζηελ απνιπηαξρία ηνπ κνλνδηάζηαηνπ θφζκνπ.
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Ζ απηαξρηθφηεηα θαη ε απνθιεηζηηθφηεηα ηεο θπξίαξρεο ινγηθήο πνπ
δηαπηζηψλνπκε είλαη έλα εληππσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνθαιχπηεη ην
κνλνδηάζηαην ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκέλεο ζθέςεο. Μία ζθέςε γεκάηε
απηνπεπνίζεζε γηα ην κέιινλ, απηάξθεηα φζνλ αθνξά ηηο δπλάκεηο θαη έλα
γξήγνξν βεκαηηζκφ κε ην βιέκκα επηθεληξσκέλν ζε απηφ πνπ έξρεηαη. Ζ
αλζξσπφηεηα καγεκέλε απφ ηα θαηνξζψκαηά ηεο αλαδεηά ζην δηαδίθηπν φισλ
ησλ εηδψλ ηηο ιχζεηο, πξνζδηνξίδεηαη απφ απηφ θαη ζπλερψο ηελ αλαδεηά
(Postaman, 1997).
Σν κέιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ δηαγξάθεηαη ιίαλ επλντθφ αθνχ εθαηνκκχξηα
άλζξσπνη απνθηνχλ θάζε ρξφλν πξφζβαζε ζην Internet. Καη ζε ζπλδπαζκφ κε
λέεο εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ απμεκέλε αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο
δεδνκέλσλ θαη ρξήκαηνο, θαζψο θαη εθαξκνγέο multimedia ζα θαηαζηήζνπλ
αθφκε πην ειθπζηηθφ ην λέν απηφ κέζν. Βειηησκέλν βίληεν πςειήο αλάιπζεο θαη
ηξηζδηάζηαην animation ζα είλαη ηα ζηνηρεία ηεο επφκελεο γεληάο εθαξκνγψλ πνπ
ζα θέξνπλ ζηα χςε ηε δεκνηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηαιιεπζηκφηεηα
ησλ ζειίδσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ WWW. Οη θαηαλαισηέο ζα ηαμηδεχνπλ ζε
εηθνληθά εκπνξηθά θέληξα, ελψ νη θηεκαηνκεζίηεο ζα θάλνπλ επίδεημε ησλ
αθηλήησλ κέζα απφ νζφλεο ππνινγηζηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην Internet.
Νηψζνληαο πιένλ ζίγνπξνη νη θαηαλαισηέο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ, ζα
θάλνπλ αγνξέο on-line κε απμεκέλε ζπρλφηεηα θαη κεγάιε επθνιία.
Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ ηληεξλέη είλαη εληππσζηαθή, γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ Graham
δηαζέηεη «ηελ ηθαλφηεηα λα ππεξεηεί θαιχηεξα επαλαιακβαλφκελεο αλάγθεο
(πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) ελψ αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
δσή». Σν δηαδίθηπν αζθεί θνηλσληθή θαη πνιηηηθή επηξξνή, θαηαξγεί ηα εζληθά
ζχλνξα, ακθηζβεηεί ηελ ηζρχ ηνπ θξάηνπο σο θπξίαξρεο δχλακεο ζηελ θνηλσληθή
δσή θαη επηηξέπεη ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ κε ηελ
αηνκηθή επηινγή δξάζεσλ (Εαλλε, 2005).
Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ πνπ θαζεκεξηλά δηαδηθηπφλνληαη
κε ηνλ θπβεξλνρψξν είλαη εληππσζηαθή. Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
ηαρχηεηα. Έηζη ελψ γηα ηελ ηειεφξαζε ρξεηάζηεθαλ 13 ρξφληα γηα λα απνθηήζεη
έλα θνηλφ ίζν κε 50 εθαηνκκχξηα άηνκα, γηα ην Γηαδίθηπν ρξεηάζηεθαλ κφλν 5
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(National Geogr., 1999) Οη ρξήζηεο απμάλνληαη κε ξπζκφ γεσκεηξηθήο πξνφδνπ.
Τπνινγίδεηαη φηη θάζε 2 ιεπηά έλαο λένο ρξήζηεο πξνζηίζεηαη ζην Internet. Σν
1996, 8 εθαηνκκχξηα άηνκα - εθηφο ησλ Ζ.Π.Α. - ζπλδέζεθαλ ζην Γηαδίθηπν
(Evagora, 2004). Σνλ Ηνχιην ηνπ 1997 παγθνζκίσο ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ην
Γηαδίθηπν 20 εθαηνκκχξηα Ζ/Τ θαη αληίζηνηρα 100 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Οη
εθηηκήζεηο γηα ην 2000 κηιάλε γηα 180 εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο θαη 700
εθαηνκκχξηα ρξήζηεο.
Καζψο πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet, ν αξηζκφο ησλ δπλεηηθψλ
ζηφρσλ ζεσξεηηθά απμάλεηαη. Καζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν νξγαληζκνί
ζηεξίδνληαη ζην Internet θαη ζε άιια δηθηπαθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα
εθπιεξψζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, απμάλεηαη δπλεηηθά θαη ε
ζπζρεηηδφκελε κε απηφ απψιεηα ή θαηαζηξνθή θξίζηκσλ δεδνκέλσλ.
Χο εθ ηνχηνπ, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ε
εκπηζηνζχλε ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα ππάξρεη θαη δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην
γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ θαηάιιειε
πξνζηαζία θαη ζηηο δηθιίδεο αζθαιείαο. Σα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο ηεο
πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ησλ εγθιεκάησλ ησλ Ζ/Τ ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο φκσο πξνζνρή ζην πξψην, ηππηθά ζα κεηψζνπκε ηηο
πηζαλφηεηαο ηέιεζεο ηνπ δεχηεξνπ.
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ΚΔΦ.2 ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
2.1 ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ
O φξνο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο
ηνπ ΄70 γηα λα αλαθεξζεί ζηα άηνκα εθείλα πνπ δελ πξνζηαηεχνληαλ απφ ην
θξάηνο πξφλνηαο θαη ζεσξνχληαλ θνηλσληθά παξείζαθηα. Οη θνηλσληθά
απνθιεηζκέλνη απνηεινχζαλ ηα άηνκα κε βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλαπεξίεο,
ηνπο

ειηθησκέλνπο,

ηνπο

ρξήζηεο

λαξθσηηθψλ,

ηνπο

εγθιεκαηίεο,

ηνπο

απηνθηνληθνχο θηι.
Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη ε ζπζζψξεπζε αζξνηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε
δηαδνρηθέο αλαθνινπζίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ, ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ,
πνπ απνκαθξχλνπλ ζηαδηαθά άηνκα, νκάδεο, θνηλφηεηεο θαη πεξηνρέο νδεγψληαο
ηα ζε δπζκελή ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηα θέληξα εμνπζίαο, ηνπο πφξνπο θαη ηηο
επηθξαηνχζεο αμίεο (Παπάλεο, 2007).
Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ είλαη κηα θαηάζηαζε, αιιά κηα δηαδηθαζία: είλαη
κηα ηδηφκνξθε δηεξγαζία πεξηζσξηνπνίεζεο θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη αηφκσλ. Ο
θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πθίζηαηαη δηφηη ππάξρνπλ «θάπνηνη» πνπ απνθιείνπλ,
θαζψο θαη «κεραληζκνί» πνπ εμππεξεηνχλ ην έξγν απηψλ.
Μέζα ζηελ θνηλσλία δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο κεηαμχ
απηψλ πνπ δεηνχλ ίζε κεηαρείξηζε, κηα θνηλσλία ρσξίο δηαθξίζεηο θαη
απνθιεηζκνχο θαη κεηαμχ εθείλσλ κε αζηηθή λννηξνπία, πνπ δεηνχλ λα
δηαηεξεζνχλ ηα θεθηεκέλα κφλν απφ ηνπο έρνληεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
δηαηήξεζε πξνλνκίσλ εληφο ηεο αζηηθήο νηθνγέλεηαο ή κηαο θιεηζηήο θνηλσληθήο
νκάδαο.
Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεκεηψλεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο πξφζβαζεο:
ηνπ αηφκνπ ή ησλ νκάδσλ, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ νινθιεξσκέλε
«εληνιή» ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν:
α) ζηελ αγνξά εξγαζίαο
β) ζηα άηππα δίθηπα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (νηθνγέλεηα, θίινη, θιπ.) θαη,
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γ) ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη
νξγαλσκέλεο γηα ηελ απνλνκή ηνπο.
Ο

θνηλσληθφο

απνθιεηζκφο

θαίλεηαη

ζαλ

θαηάζηαζε

ηαπηφρξνλεο,

πξνζσξηλήο ή κε, απνμέλσζεο ηνπ αηφκνπ ή ησλ νκάδσλ απφ ηνπο παξαπάλσ
ηνκείο.
Σν πξφβιεκα ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε ζέζε ησλ απνθιεηζκέλσλ, καο νδεγεί
ζην ζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ. Ο ιφγνο πνπ δελ κπνξνχκε λα
πξνζδηνξίζνπκε επδηάθξηηα φξηα ησλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ ησλ θνηλσληθά
απνθιεηζκέλσλ νθείιεηαη ζην φηη ζήκεξα ηα φξηα κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ
θαηεγνξηψλ δελ είλαη κφλν δπζδηάθξηηα αιιά εκθαλίδνληαη θαη σο απζαίξεηα
(Σζνπθαιάο, 1991).
Ο

Ννχηζνο

(1998)

θαηαζθεπάδεη

έλα

«ειαζηηθφ

θαηάινγν

ησλ

απνθιεηζκέλσλ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: άηνκα κε ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο,
αιθννιηθνχο, ηνμηθνκαλείο, άζηεγνπο, θνπξειήδεο, θπιαθηζκέλνπο, ειηθησκέλνπο,
κεηαλάζηεο,

πξφζθπγεο,

κεηνλφηεηεο,

ή

εκηεηδηθεπκέλα

ηκήκαηα

ησλ

εξγαδνκέλσλ.
2.2 ΜΟΡΦΔ ΑΝΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΠΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΟ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
Σν Internet κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέεο κνξθέο απνθιεηζκνχ δηφηη ε
πξφζβαζε ζ‟ απηφ δίλεη κεγάιεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο νη κε ρξήζηεο απνθιείνληαη.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα απνθχγνπκε ηελ
δεκηνπξγία κίαο «θνηλσλίαο δχν ηαρπηήησλ» φπνπ απφ ηελ κία ππάξρνπλ απηνί
πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξηθέο ππεξεζίεο ελψ θάπνηνη άιινη φρη
(Mansell, 1998).
Γπζηπρψο ηα ζηνηρεία κέρξη ζήκεξα δείρλνπλ αλάπηπμε αληζνηήησλ ζε
δηάθνξνπο ηνκείο:
α) Υσξηθέο αληζόηεηεο
i) Αληζφηεηεο κεηαμχ ρσξψλ
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλδεζε κε ην Internet είλαη ε χπαξμε
ηειεθσληθήο γξακκήο. κσο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο
ηειεπηθνηλσληψλ ρσξίο ηειέθσλν βξίζθεηαη ην 67% ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ
πιαλήηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα λνηθνθπξηά απηά αθφκα θαη αλ είρε ηα ππφινηπα
κέζα (hardware - software) θαη ήζειε λα ζπλδεζεί κε ην Γηαδίθηπν, απηφ είλαη
αδχλαην.
Ζ έιιεηςε ηειεθσληθψλ γξακκψλ παξνπζηάδεη ηεξάζηηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ρσξψλ. Ζ ηειεπηθνηλσληαθή ππθλφηεηα, δειαδή ν αξηζκφο ησλ
γξακκψλ αλά 100 θαηνίθνπο δηακνξθψλεηαη ζε έλα εχξνο απφ 0,1 ζηελ
Κακπφηδε έσο 99 ζην Μνλαθφ.
Δπνκέλσο, ε αληζφηεηα ζα πθίζηαηαη θαη ζην κέιινλ. ήκεξα ην γεγνλφο φηη
κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο έρνπλ νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο εμεγεί
γηαηί ην 84% ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην 91% ρξήζεσο Fax θαη ην
97% πξφζβαζεο ζην Internet πξνέξρεηαη απφ ηα αλαπηπγκέλα θξάηε.
ii) Αληζφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ.
ηηο ρψξεο φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, νιφθιεξεο πφιεηο θαη
πεξηνρέο απνθιείνληαη εθφζνλ δελ ππάξρεη απαξαίηεηνο «εμνπιηζκφο» (Ηnternet
Providers, γλψζε γηα ην αληηθείκελν θηι.) αιιά θαη φηαλ ππάξρεη πξφζβαζε, απηή
δελ είλαη ειεχζεξε.
Γηα παξάδεηγκα ζηελ Κίλα, έλα θξάηνο κε 1 δηο θαηνίθνπο, κφλν 500.000
θάηνηθνη ηνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Ηnternet (Γαιδαδάο, 1998).
β) Δηζνδεκαηηθέο θαη θπιεηηθέο αληζόηεηεο
Ο απνθιεηζκφο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο «ρηππά» θπξίσο φπσο θάζε
κνξθή απνθιεηζκνχ άιισζηε - ηηο επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.
Έηζη νη κεηνλφηεηεο, νη κεηαλάζηεο, νη γπλαίθεο, νη θησρνί, νη άλζξσπνη κε
ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πξψηνπο πνπ έκεηλαλ
«έμσ» απφ ην Γηαδίθηπν.
Μηα κηθξή κειέηε κνπ έγηλε ζηελ Ακεξηθή απφ ηνπο: Υφθκαλ θαη Νφβαθ ζε
καχξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet έδεημε φηη ε κφξθσζε θαη ην εηζφδεκα
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ δηαδηθηχσζε (Γαιδαξάο, 1998). Σν 44% ησλ
εξσηεζέλησλ ιεπθψλ είραλ δηθφ ηνπο Computer έλαληη ηνπ 29% ησλ καχξσλ. Ζ
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εξψηεζε: ζρεηηθά κε ην αλ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα είραλ «ηξέμεη» ζηνλ
θπβεξλνρψξν δηπιαζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ ιεπθψλ. ηελ εξψηεζε αλ θάπνηε
ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ε δηαθνξά κεηψλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνη
είλαη κφληκνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ άιινη ην είδαλ θάπνηε ζην ζρνιείν ή ζε
θίινπο αιιά δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ κειέηε έγηλε θαη κε βάζε ην εηζφδεκα. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηνπο ιεπθνχο κε ρακειφ εηζφδεκα είραλ Computer
ζην ζπίηη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί ζε αληίζεζε κε ηνπο καχξνπο. Δλψ ζηα αλψηεξα
εηζνδήκαηα ε δηαθνξά ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή. Σα ίδηα απνηειέζκαηα έδεημε ε
έξεπλα γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. ζν πην αλψηεξν ήηαλ ην εηζνδεκαηηθφ
επίπεδν ηφζν ε δηαθνξά κεηαμχ ιεπθψλ θαη καχξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην
δηαδίθηπν εμαηκηδφηαλ.
Δπνκέλσο, επθνιφηεξα έρεη θάπνηνο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν φηαλ αλήθεη ζε
πςειή εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία. Με άιια ιφγηα νη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο πνπ
ηζρχνπλ ζηελ θνηλσλία, αλαπαξάγνληαη θαη δηαησλίδνληαη ζηνλ Κπβεξλνρψξν.
γ) Οηθνλνκηθέο αληζόηεηεο
Δπίζεο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αληζφηεηεο πνπ δεκηνπξγεί ην Internet ζην
ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλ θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη νη πξψηεο πνπ έζπεπζαλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηα νθέιε ηνπ δηαδηθηχνπ φζεο κέλνπλ «έμσ» απφ απηφ ζίγνπξα
ράλνπλ απ‟ ην κεξίδην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα εμήο
παξάδεηγκα:
- ην Πεξνχ ζηελ πεξηνρή Σζηλέξν ην 1996, κε ηελ βνήζεηα ελφο παξνρέα
ππεξεζηψλ Internet, ηνπ

Πεξνπβηαλνχ Δπηζηεκνληθνχ

Γηθηχνπ,

θαη ηνπ

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηήζεθε δηθηπαθή δηαζχλδεζε γηα
50 νηθνγέλεηεο αγξνηψλ. Μέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα νη αγξφηεο πνπινχζαλ
ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ν. Τφξθε πεληαπιαζηάδνληαο κέζα ζε κία λχρηα ην
πξνζσπηθφ ηνπο εηζφδεκα (Γαιδαδάο, 1998).
Οη λέεο απηέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εμαθάληζε
ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θαη άξα αλεξγία αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία
λέσλ θαη άξα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πνιινί φκσο, ππνζηεξίδνπλ φηη ήξζε ην
«ηέινο ηεο εξγαζίαο» θαη ν θφβνο πνπ ππάξρεη θαη δελ είλαη αβάζηκνο είλαη φηη
νη λέεο ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη θαηά πνιχ ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ
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ράλνληαη. Υαξαθηεξηζηηθά, νη «Νew York Times» (1998), πεξηγξάθνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ην εμήο παξάδεηγκα: «Έλαο ηακίαο κπνξεί
λα ρεηξηζζεί ην πνιχ 200 ζπλαιιαγέο ηελ κέξα, εξγάδεηαη 30 ψξεο ηελ
εβδνκάδα, ακείβεηαη, θάλεη δηαιείκκαηα, αξξσζηαίλεη θαη δηθαηνχηαη δηαθνπέο.
Μηα απηφκαηε ηακεηαθή κεραλή κπνξεί λα ρεηξηζζεί 2.000 ζπλαιιαγέο ηελ κέξα,
εξγάδεηαη 168 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη δελ δηθαηνχηαη δηαιείκκαηα, νχηε
δηαθνπέο». ηηο ΖΠΑ κε 124 εθαηνκκχξηα ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, 90
εθαηνκκχξηα ζέζεηο απεηινχληαη απ‟ ηελ λέα ηερλνινγία.
δ) Δθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο
Μεγάιεο αληζφηεηεο «ηξέθεη» ην δηαδίθηπν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γηφηη ζε
φζνπο έρνπλ πξφζβαζε ην δηαδίθηπν παξέρεη δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε ρηιηάδεο
ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά
ζέκαηα. Οη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο πθίζηαληαη ήδε ζην δηαδίθηπν θαη ππάξρεη
κεγάιε πηζαλφηεηα γηα φμπλζε απηψλ κεηαμχ αηφκσλ, νκάδσλ ή θαη νιφθιεξσλ
ρσξψλ. ην βαζκφ πνπ νη αληζφηεηεο απηέο πξνσζνχλ νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο,
είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν είδνο εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ. Δίλαη
ζαλ λα θαηαδηθάδνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ ή ρσξψλ ζε
εθπαηδεπηηθφ ζθνηάδη.
ε) Γισζζηθέο αληζόηεηεο
πσο πξναλαθέξζεθε ην δηαδίθηπν κηιάεη Αγγιηθά θαη φρη κφλν, αιιά δηαβάδεη
θαη Αγγιηθά δειαδή ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Οη γισζζηθέο αληζφηεηεο ζην Internet
θηάλνπλ ζηα άθξα.
Αθνινπζνχλ νη πείζκνλεο Γάιινη κε 2%, ελψ φιεο νη άιιεο γιψζζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Ηζπαληθήο, ηεο Γεξκαληθήο θαη ηεο Ηηαιηθήο,
απεηινχληαη κε εμαθάληζε απφ ηνλ Κπβεξλνρψξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ
θάπνηνο έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν εάλ δελ γλσξίδεη έζησ θαη ζηνηρεηψδε Αγγιηθά
δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο θαη θπζηθά νχηε λα ιάβεη
πιεξνθνξίεο. Απνθιείεηαη δειαδή απφ ην Γίθηπν ιφγσ γισζζηθψλ αληζνηήησλ.
ζη) Ηιηθηαθέο αληζόηεηεο θαη αληζόηεηεο ιόγσ θύινπ
ην Internet ν απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ - φπσο θαη ησλ παηδηψλ - κπνξεί λα
γίλεηαη ιφγσ ησλ άζεκλσλ ζειίδσλ, αλ θαη ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο γηα
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ηηο ζειίδεο άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ - φκσο δελ
ιείπνπλ θαη νη on - line ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο (Λάδνο, 2001).
Πάλησο, νη έξεπλεο θαη ζηελ ρψξα καο θαη ζην εμσηεξηθφ δείρλνπλ φηη νη
γπλαίθεο δελ απνθιείνληαη απφ ην δηαδίθηπν, αληίζεηα ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο
απνηειεί ην 50% ηνπ Κπβεξλνπιεζπζκνχ.
Απφ ην Internet απνθιείνληαη επίζεο άηνκα κεγάισλ ειηθηψλ νη νπνίνη δελ
είλαη γλψζηεο ηνπ. Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη νη λεψηεξεο ειηθίεο έρνπλ
κεγαιχηεξε πξφζβαζε, ιφγσ εμνηθείσζεο κε ηελ πιεξνθνξηθή ηερλνινγία.
δ) Πνιηηηθέο αληζόηεηεο
Ο ζεκεξηλφο θφζκνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα. Ζ θαηάξγεζε
ηεο απφζηαζεο ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο ζηελ επηθνηλσλία έθεξε θνληά δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο. Ζ ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ε άξζε ηεο απφζηαζεο πνκπνχ θαη
δέθηε ηνπ κελχκαηνο κε ηελ δηαδηθηχσζε θαηέξξηςε ην θιαζηθφ κνληέιν ζηελ
επηθνηλσληαθή ζρέζε. Απηφκαηα ν παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο γίλεηαη πνκπφο
θαη ε εμνπζία πεξλάεη ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο (Shapiro, 2003).
Απ‟ ηελ άιιε δεκηνπξγείηαη κηα ςπρνινγία απνζηαζηνπνίεζεο απηψλ πνπ δελ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πιεξνθφξεζε. Καζψο δελ ζα κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο
θαη δελ ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο πεγέο πιεξνθφξεζεο, νη πνιίηεο ζα
αηζζάλνληαη ιηγφηεξν δεκέλνη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη ζα ληψζνπλ φηη
έρνπλ ιηγφηεξεο ππνρξεψζεηο πξνο απηνχο (Shapiro, 2003).

28

ΚΔΦ. 3Ο ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
3.1 INTERNET ΚΑΙ ΔΘΙΜΟ.
Σν internet είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη δελ πξέπεη λα δαηκνλνπνηείηαη. Ζ
ππεξβνιή σζηφζν, ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζθηάδεη ηα
ζεκαληηθά νθέιε θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Σν ηληεξλέη έρεη ηελ ηθαλφηεηα
λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ελφο αηφκνπ. Έλα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη κηα «ηδαληθή θαηάζηαζε εαπηνχ», φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα
εμεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη
ζπλέπεηεο.

ην δηαδίθηπν δελ ππάξρνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ, ν

ρξήζηεο κπνξεί λα ζεξθάξεη φπνηε ζέιεη, ελψ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ φπνηα
εμσηεξηθή εκθάληζε, αθνχ δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή.

Ο φξνο εμάξηεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ
ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ.

Ζ πξψηε πεξίπησζε

εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην 1997, ζηηο Ζ.Π.Α.
Γηαηαξαρή απφ ηελ εμάξηεζε ζην Internet (Internet Addiction Disorder), νλφκαζε
ν ςπρίαηξνο Ivan Goldberg (1996) ηελ λέα λφζν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε
ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ Internet. Υαξαθηεξίζηεθε θαη σο αζζέλεηα ηνπ 2.000, σο
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θπβεξλoεμάξηεζε - ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπκπησκαηνινγία πνπ πξνθαινχλ νη
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο.
Καηά άιινπο, εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν είλαη ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο ρξήζεο
ηνπ ηζηνχ, πνπ νδεγεί ζε αηζζήκαηα πίεζεο, άγρνπο θαη δπζιεηηνπξγηθέο
ζπκπεξηθνξέο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (Shapira, Goldsmith., Gold et al,
2003). Έλαο άιινο νξηζκφο είλαη «ε θαηαλαγθαζηηθή ππέξρξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ,
ηεο νπνίαο ε ζηέξεζε αθνινπζείηαη απφ επεξέζηζηε ή δπζζπκηθή ζπκπεξηθνξά»
(Mitchell, 2000).
Οη εξεπλεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη έλα ζχλδξνκν εληαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ην
δηαδίθηπν φπνπ πνζφηεηεο ρξφλνπ δαπαλψληαη. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ
αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο, γίλεηαη θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε θαη ε αίζζεζε ηνπ έμσ
θφζκνπ φηη είλαη βαξεηφο ελψ ζπλήζσο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη
κεησκέλε,

έθπησζε

ηεο

ιεηηνπξγηθφηεηαο

ηνπ

αηφκνπ

ζε

πξνζσπηθφ,

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο παξά ηε γλψζε ηεο
παξαπάλσ έθπησζεο. Σα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ςπρηθά
θαη ζσκαηηθά.
Σα ςπρηθά είλαη:
Αίζζεζε εθνξίαο φζε ψξα βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν.
Νηψζνπλ αλίθαλνη λα δηαθφςνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο (Davis, 2001).
Απνδεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν θαη έρνπλ ηελ
αίζζεζε φηη ην δηαδίθηπν είλαη ν κφλνο ελφο αηφκνπ (Davis, 2001).
Παξακέιεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ (Nauert, 2007)
Νηψζνπλ αηζζήκαηα θελνχ, ζιηκκέλνη θαη νμχζπκνη φηαλ δε βξίζθνληαη
ζην ηληεξλέη.
Φεχδνληαη

ζηελ

νηθνγέλεηα

θαη

ζηνπο

θίινπο

ηνπο

γηα

ηηο

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη έρνπλ κηα αίζζεζε ελνρήο γηα ηελ πνιχσξε
ρξήζε (Davis, 2001).
πκπηψκαηα ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο, φπσο ζιηκκέλε ζπκπεξηθνξά,
κεησκέλε

αληαπφθξηζε

ζηα

εμσηεξηθά

εξεζίζκαηα,

απψιεηα

ελδηαθέξνληνο, ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, εθνχζηα ή αθνχζηα θίλεζεο
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δαθηπινγξάθεζεο ησλ ρεξηψλ, έκκνλε ζθέςε γηα ην ηληεξλέη, φλεηξα
γηα ην ηληεξλέη.
Δλψ ηα ζσκαηηθά είλαη:
Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο.
Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ χπλνπ.
Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο.
Μεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ξεξά κάηηα – κπσπία.
Ζκηθξαλίεο.
Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο.
Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί φηη φζνη θάλνπλ θαηάρξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ
έληνλν αίζζεκα κνλαμηάο θαη θαηάζιηςεο (Nalwa & Anand, 2003). Πάλησο, ην
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηηο δπζιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ,
απνδίδεηαη

ίζσο

ζε

ζπλαηζζεκαηηθέο,

ςπρνινγηθέο

θαη

θνηλσληθέο

ηνπ

παξακέηξνπο (Angelis, 2000).
Απφ ηελ κειέηε ηεο Φπρνιφγνπ Κίκπεξιη Γηαλγθ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Πίηζκπνπξθ - ηδηνθηήηξηα ηνπ Κέληξνπ γηα on - line έμεηο πνπ δεκνζηεχηεθε απφ
ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Φπρνιφγσλ κε ηίηιν «Γειεηεξίαζε απφ ην Internet: Πψο
ε επηθνηλσλία κέζσ θνκπηνχηεξ γίλεηαη εμάξηεζε» πξνθχπηεη φηη απφ 396 άηνκα
- πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο «θπβεξλεμαξηεκέλν» - άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ
έρνπλ ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζηνπο ππνινγηζηέο είλαη θαλαηηθνί ρξήζηεο ησλ chat
rooms (sites ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν). Υξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν θαηά κέζν φξν 38 ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Έξεπλα θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ έθεξε ζην θψο νξηζκέλα
ρξήζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε Γηαδηθηχσζε ζηελ
θαζεκεξηλή δσή. ε δείγκα 103 εξσηεζέλησλ, ην 12% ζηελ εξψηεζε «ζεσξείηαη
φηη γηα ηνλ εαπηφ ζαο ε ρξήζε ηνπ Internet είλαη έλα είδνο εζηζκνχ ή εμάξηεζεο;»
απάληεζε ζεηηθά. Με αθνξκή άιιεο έξεπλεο πνπ θαηέιεμαλ ζην ίδην πνζνζηφ
ππνηίζεηαη φηη ην πνζνζηφ απηφ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ (Βνπηζά,
2005).

31

Δπίζεο, κειέηε πνπ έγηλε ζην παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαιίαο, ιακβάλνληαο
κέξνο δείγκα 2.200 καζεηέο ειηθίαο 12-18 εηψλ ζε 85 ζρνιεία ηεο Θεζζαιίαο,
έδεημε φηη ην πνζνζηφ ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν αγγίδεη ην 8,2%, θαη ζηα αγφξηα
2% πην πςειά απφ ηα θνξίηζηα. πλνιηθά, ε ραξαθηεξηδφκελε πξνβιεκαηηθή
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 26,3% (ηψκνο, 2008).
Πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα εληάμνπλ ηελ εμάξηεζε ηνπ δηαδηθηχνπ,
ζην D.S.M. – IV δαλείδνληαο θξηηήξηα απφ ηηο δηαηαξαρέο ηεο εμάξηεζεο απφ
νπζίεο θαη ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Young απφ ηελ
παζνινγηθή ραξηνπαημία θαη ν Goldberg καδί κε ηνλ Griffiths ηεο εμάξηεζεο απφ
νπζίεο. Γειαδή ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κία δηαηαξαρή ηνπ
ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θαηά ηελ νπνία ην άηνκν βηψλεη κία θιηκαθνχκελε
έληαζε, ε δηέγεξζε πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ηζηνχ θαη κία αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Young 2004, Goldberg 1996, Griffiths
2000).
Παξά ηαχηα, νη εηζεγήζεηο γηα κηα λέα δηαγλσζηηθή θαηεγνξία γηα ηελ
θαηάρξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην D.S.M. – IV. Μάιηζηα, κε
αθεηεξία ηηο πνηνηηθέο δηαθνξέο ηεο ρξήζεο ηνπ ίληεξλεη, ππνζηεξίρζεθε, φηη νη
εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ην ίδην ην κέζν, φζν κε ην
πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε απηφ (ηαπξφπνπινο, 2008).
Έηζη

αλαπηχρζεθαλ

δπν

δηαθνξεηηθέο

πξνζεγγίζεηο

ζηε

κειέηε

ηεο

δπζιεηηνπξγηθήο δηαηαξαρήο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Απηή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ
μερσξηζηή θαηαγξαθή ηεο εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ε δεχηεξε φηη φζνη
εθδειψλνπλ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ, είλαη ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα

εμαξηεκέλνη απφ ηελ ελίζρπζε θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο, πνπ αλ θαη είλαη
δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν, ππάξρεη θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.
Πάλησο, κέρξη ζήκεξα, φπσο αλαθέξεη κηα νκάδα εξεπλεηψλ, δελ ππάξρεη
αθξηβήο

θαζνξηζκφο

ηεο

«Internet

Addiction

Disorder».

Ζ

Anderson

ρξεζηκνπνίεζε ηηο επηά εξσηήζεηο, ηχπνπ ζσζηφ ή ιάζνο πνπ πξνζεγγίδνπλ
πεξηζζφηεξν ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ αλεμάξηεηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ DSMIV, πνπ εξκελεχνπλ ηελ εμάξηεζε ηνπ ηληεξλέη.
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δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ εζηζκνχ ζηνπο ελήιηθεο (DC-IA-A) “diagnostic criteria of
internet addiction in adolescents” (Ko, Yen et al, 2009).
Πάλησο, εβδνκαδηαίνο ρξφλνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηε δηάγλσζε ηεο
δηαηαξαρήο θπκαίλεηαη απφ 19 έσο 38 ψξεο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν επίζεκνο
ρξφλνο εξγαζίαο θπκαίλεηαη ζε 35 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Δπίζεο, νη λεαξφηεξνη
ρξήζηεο είλαη πην επάισηνη θαη εηδηθά ε ειηθία 19 κε 24 θαζψο θαη νη επάισηεο
θνηλσληθέο νκάδεο (ηαπξφπνπινο, 2008). Μεγάιε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ
θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηα παηρλίδηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ν ρξφλνο
ζπκκεηνρήο ηνπο, εηδηθά ζε εθήβνπο, αλέξρεηαη ζηηο 22 ψξεο ηε εβδνκάδα.
Πνιιέο έξεπλεο επηρείξεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο
εμάξηεζεο απφ ηνλ ηζηφ θαη ην ςπρνινγηθό πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ
ππνθέξνπλ απφ ηα ζπκπηψκαηα. Έρεη επηβεβαησζεί ζχλδεζε ηεο εμάξηεζεο απφ
ην κέζν θαη ηεο κνλαμηάο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο, ηεο έιιεηςεο ηθαλψλ
θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηεο παξνπζίαο έληνλεο παξφξκεζεο, δηαπξνζσπηθήο
επαηζζεζίαο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο, ηεο Κνηλσληθήο Φνβίαο, ηεο Γηαηαξαρήο
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ), Ηδενςπραλαγθαζηηθή
Γηαηαξαρή θαη ηέινο, Γηπνιηθή Γηαηαξαρή (Ha, 2006).
Έηζη θαηά ηνπο Yang θαη Tung (2007), απηνί πνπ είλαη εμαξηεκέλνη απφ ην
δηαδίθηπν ηείλνπλ λα κελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή δσή θαη απηνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν γηα ελεκεξσηηθνχο ζθνπνχο, λα βειηηψλνπλ θαηά πνιχ
ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε δηαδηθηχνπ
έρνπλ

ζην

ηζηνξηθφ

ηνπο

πεξηζζφηεξα

ςπρνθνηλσληθά,

δηαπξνζσπηθά,

νηθνγελεηαθά θ.α πξνβιήκαηα.
Οη αλαθνξηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη γηα ηε ζθηαγξάθεζε
ηνπ πξνθίι ησλ θπβεξλνεμαξηφκελσλ αηφκσλ, θαηέιεμαλ ζε λένπο θαη πςειήο
κφξθσζεο ελήιηθεο, κε άκεζε πξφζβαζε ζηνλ ηζηφ, σο πην ζπρλνχο
ππνςήθηνπο. ζνλ αθνξά ην θχιν, είλαη ζπλήζσο αγφξηα πνπ παίδνπλ
δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, κε κέζν φξν ρξήζεο 5.5 ψξεο ηελ εκέξα, ζε κνλνγνλετθέο
ή δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο.
Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σαηβάλ, βξέζεθε φηη νη άλδξεο
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πην πνιχ απφ ηηο γπλαίθεο. Οη άλδξεο έρνπλ
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πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ εμάξηεζε ηνπ ηληεξλέη. Δπίζεο,
βξέζεθε ζεκαληηθή

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ

δηαδηθηχνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα
ζπζρεηίδεηαη κε φινπο ηνπο παξακέηξνπο (π.ρ. αλεθηηθφηεηα, θαηαλαγθαζηηθή
ρξήζε, απνκφλσζε θηι.) (Li, Chung, 2004).
Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ δπν νκάδεο ρξεζηψλ. Σνπο «ηειεηνπξγηζηέο» θαη ηνπο
«νξγαληζηηθνχο». Οη «ηειεηνπξγηζηέο» κνηάδεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζηφ γηα λα
αληινχλ ηθαλνπνίεζε θαη νη «νξγαληζηηθνί», ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν κε θίλεηξν ηελ νινθιήξσζε δξάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ απηνπξαγκάησζε
(ηαπξφπνπινο, 2008).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ Παηδνςπρηαηξηθνχ
πλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα (Μάηνο, 2009), ν εζηζκφο ησλ
λέσλ ζηελ Διιάδα θηάλεη ζην 8,2%, θαηέρνληαο ηελ πςειφηεξε ζέζε
παγθνζκίσο. ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Αζίαο, εηδηθά ε Κίλα, ε Σαηβάλ, ε Ν. Κνξέα,
αλαθέξνπλ απφ ηηο πην πςειέο επηπηψζεηο ηνπ εζηζκνχ ηνπ ηληεξλέη ζηνπο λένπο.
Αθφκε θαη νη ρξήζηεο ηνπ ηληεξλέη ζηηο ΖΠΑ, δελ είλαη πξνζηαηεπκέλνη. Πάλσ
απφ ελλέα εθαηνκκχξηα Ακεξηθάλνη κπνξεί λα είλαη ζε θίλδπλν γηα δηαηαξαρή ή
λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξνβιεκαηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (Fitzpatrick, 2008).
ηελ Ννξβεγία ην πνζνζηφ είλαη 1,98%, (Johansson et al., 2004) ζηελ Ηηαιία
5,4%, ζηελ Νφηηα Κνξέα 1,6% θαη ζηελ Κίλα 2,4% (Sao et al., 2007).
3.2 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε θξίζε ηεο νηθνγελείαο θαη ην θαηλφκελν ηνπ
δηαδπγίνπ, ε πίεζε απφ ηα ΜΜΔ, νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, ε αλεξγία θαη ε
ππεξαπαζρφιεζε ησλ γνληψλ θαη ηέινο, ε θαιή επαθή θαη πξνζαξκνγή ησλ
λέσλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, επηηείλεη πεξηζζφηεξν ηα θάζκα ησλ γελεψλ.
Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ησλ πξφδξνκσλ ζπκπησκάησλ ηεο
εμάξηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα πξφδξνκα ζπκπηψκαηα ηεο εμάξηεζεο κπνξνχλ
λα εκθαληζηνχλ σο εμήο:
Ο ππεξβνιηθφο ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε ην Ζ/Τ.
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Ζ παξακέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ άιισλ αζρνιηψλ.
Ζ απνκφλσζε θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Οη πνλνθέθαινη θαη ε μεξφηεηα ησλ νθζαικψλ θ.α.
Οη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνηάζεθαλ κέζα απφ
ην θίιηξν ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ κνληέινπ ηνπ Beard (2005). Έηζη, βηνινγηθνί,
ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαίλνληαη λα επζχλνληαη γηα ηελ
εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
ζνλ αθνξά ηνπο βηνινγηθνύο παξάγνληεο, απηνί πξνζπάζεζαλ λα
ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ ππφζεζε ηεο λεπξνδηαβίβαζεο ηεο ληνπακίλεο. Ζ ππφζεζε
απηή έρεη πξνηαζεί θαη γηα άιιεο ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ εμαξηήζεηο, φπσο
βνπιηκία θ.α.
Ο θπξηφηεξνο, πάλησο, ςπρνινγηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ εζηζκφ ζην
δηαδίθηπν,

είλαη

ζπλαηζζεκάησλ.

ε

αλάγθε
Κάπνηνη

γλσζηηθνζπκπεξηθνξηζηηθφ

ηνπ

κεηξηαζκνχ

κειεηεηέο
κνληέιν,

φπνπ

ησλ

έρνπλ

έληνλσλ

αξλεηηθψλ

πεξηγξάςεη

ςπραλαγθαζηηθέο

έλα
ζθέςεηο

ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ, ην νπνίν εθιακβάλεηαη σο έλαο ηξφπνο
εμνπδεηέξσζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ιεηηνπξγψληαο θαηαλαγθαζηηθά.
Καηά ηε Young ην 1998, ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ ην
δηαδίθηπν, απνξξέεη απφ ηε ρακειή ηνπο απηνεθηίκεζε θαη ην θφβν ηεο
απφξξηςεο πνπ βηψλνπλ. Οπζηαζηηθά ην δηαδίθηπν επηηξέπεη ζηα άηνκα, πνπ
πηέδνληαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ, λα απνζπκπηέδνπλ ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ιεηηνπξγψληαο κε έλαλ ραξαθηήξα πνπ απέρεη απφ ηνλ
πξαγκαηηθφ. Ο κεραληζκφο απηφο, ηεο γέλλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο εηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, θαίλεηαη λα εμεγεί θαη ηελ πςειή απνδνρή ησλ παηρληδηψλ
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ (δείγκα 646 θνηηεηψλ, ην πνζνζηφ ηνπ
εζηζκνχ ήηαλ 7,86%), νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ εζηζκφ ηνπ
δηαδηθηχνπ είλαη νη εμήο: (Φξάγθνπ, Φξάγθνπ, Βάιβε, 2009)
Ζ κνλαμηά θαη ε απνκφλσζε
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Οη

πξνβιεκαηηθέο

ζρέζεηο

κε

ηνπο

γνλείο

ηνπο.

Πνιινί

εμαξηεκέλνη θαηαγγέιινπλ φηη νη γνλείο δελ θαηαλννχλ ηα πξνβιήκαηά
ηνπο θαη έηζη βξίζθνπλ θαηαθχγην ζην ηληεξλέη, γηα λα ζπλαληήζνπλ
λένπο θίινπο.
Ζ ζπζηνιή θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ε νπνία εκπνδίδεη ηνπο
ρξήζηεο λα ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε πξαγκαηηθά πξφζσπα.
Ζ ηάζε λα δξέςνπλ ηνπο θαξπνχο ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ
εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ηληεξλέη.
Ζ δσξεάλ πξφζβαζε ζην ηληεξλέη ζηα παλεπηζηήκηα.
Ζ αλία απφ ηε δηδαζθαιία αθαδεκατθψλ καζεκάησλ.
Ζ επηζπκία λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο θαη πην ζπλαξπαζηηθέο
ζρέζεηο κε ην αληίζεην θχιν κέζσ ηνπ ηληεξλέη.
Ζ ζσκαηηθή αζζέλεηα, ε νπνία εκπνδίδεη ην άηνκν λα έρεη
θνηλσληθέο ζρέζεηο (π.ρ. παξαπιεγηθνί).
Ζ θχζε ησλ αθξαίσλ ζπληειεζηηθψλ αηηηψλ ηεο παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ
ηληεξλέη πξέπεη λα εμεγεζεί κέζα ζε έλα πιαίζην πξνδηάζεζεο – ζηξεο.
χκθσλα κε απηφ ην πιαίζην κε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην απνηέιεζκα
πξνδηαηεζεηκέλεο εππάζεηαο (πξνδηάζεζεο), ζε έλα γεγνλφο δσήο (ζηξεο). ην
πξνηεηλφκελν δηαγλσζηηθό ζπκπεξηθνξηζηηθό κνληέιν ηεο παζνινγηθήο
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ε ππάξρνπζα ςπρνπαζνινγία είλαη ε πξνδηάζεζε.
Πνιιέο έξεπλεο ελνρνπνηνχλ ηηο αηηίεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζηελ θαηάρξεζε
ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ θνηλσληθή αλεζπρία. Γηα απηφ ην ιφγν ε
ςπρνπαζνινγία πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο
παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλ έλα άηνκν είλαη θαηαζιηπηηθφ δείρλεη
ζπκπηψκαηα ηεο παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζα έπξεπε λα
αληηκεησπηζζεί εζηηάδνληαο ζηελ θαηάζιηςε θαη φρη ζηελ παζνινγηθή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ. Κιεηδί παξάγνληαο ζηελ εκπεηξία κε ην δηαδίθηπν είλαη ε ελίζρπζε
ηνπ αηφκνπ πνπ ιακβάλεη απφ ην γεγνλφο. ηαλ έλα άηνκν αξρηθά δνθηκάζεη έλα
λέν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ επαθφινπζε
αληίδξαζε. Αλ ε αληίδξαζε είλαη ζεηηθή ην άηνκν εληζρχεηαη λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηα (Davis, 2001).
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Δπίζεο, ην δηαδίθηπν ππεξδηαθεκίζηεθε, κπαίλνληαο ζηε δσή καο κφλν κε ηα
ζεηηθά ζηνηρεία. Μηα θαη ε ελεκέξσζε ήηαλ κνλνκεξήο, νη θίλδπλνη δελ εθηέζεθαλ
απφ θαλέλαλ. Ζ δεζκεπηηθή ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ
δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ νδεγεί πνιιά παηδηά θαη εθήβνπο ζην ζεκείν πνπ λα
κελ αληηιακβάλνληαη ην ρξφλν πνπ θαηαλαιψλνπλ ζην δηαδίθηπν. Σα πην
επάισηα παηδηά είλαη απηά πνπ είλαη κνλαρηθά θαη βαξηνχληαη ή απφ νηθνγέλεηεο
φπνπ θαλείο δελ είλαη ζπίηη γηα λα κηιήζνπλ κεηά ην ζρνιείν. Με ηελ πιεζψξα,
άιισζηε, ησλ internet café, ηα ζχγρξνλα αγαπεκέλα ζηέθηα ηεο λέαο γεληάο,
φπνπ πεξλνχλ ψξεο κνλαρηθήο επηθνηλσλίαο θαη παξηζηάλνπλ ηνπο ήξσεο θαη
πξσηαγσληζηέο εηθνληθψλ, θαληαζηηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ, κέζα απφ ην πιήζνο
ησλ δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ, θαλέλαο έιεγρνο δελ κπνξεί λα ππάξμεη, αλ δε
γίλεη νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά, δελ αληηθαηαζηαζεί ην αίζζεκα ηεο
κνλαμηάο θαη παξακέιεζεο πνπ βηψλνπλ (Παπάλεο, 2009). Σέινο, ηα παηδηά πνπ
δελ είλαη δεκνθηιή ή είλαη ληξνπαιά, έιθνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο επθαηξίεο
δεκηνπξγίαο κηαο λέαο ηαπηφηεηαο ζε ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο.
3.3 ΤΝΔΠΔΙΔ
ζν πνιχπινθν θη αλ είλαη ην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ ελφο παηρληδηνχ, κηαο
δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο, θιπ θαη παξά ηα πνιχπινθα γξαθηθά, απηφ πνπ
κεηαβάιιεηαη θαζνξηζηηθά είλαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε γιψζζα ηνπ
ζψκαηνο. Ζ έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζην γξαπηφ ιφγν.
Ζ ηδηνηππία απηή παξέρεη ζηνπο ζπλνκηιεηέο λα παξνπζηάζνπλ έλα κφλν
κέξνο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, λα παξακείλνπλ αλψλπκνη, λα
επηδείμνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο εαπηφ ή λα επηιέμνπλ έλα νινθαίλνπξην
πξνζσπείν, αλάινγα κε ηα απνζέκαηα απηνεθηίκεζεο, πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο
θαη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο επηδηψθεη κία δηαδηθηπαθή ζρέζε.
Δίλαη απφιπηα θαηαιεπηφο ν εζηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ
θαηάζηαζε, ε νπνία κνηάδεη πνιιέο θνξέο κε χπλσζε ή κε φλεηξν, κε κηα
αιινησκέλε δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο: κέζα ζηελ αζθάιεηα ελφο δσκαηίνπ, ζε
έλα πεξηβάιινλ ρσξίο ηα ξίζθα ηεο επψδπλεο θαη αγρψδνπο δσήο, κε ην δηθφ ηνπ
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ξπζκφ, κε δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, κε πιήζνο
δηαδηθηπαθψλ εληζρχζεσλ θαη κε ηε Γεκνθξαηία ηνπ Γηαδηθηχνπ λα θαλεξψλεηαη
ζε αληίζεζε κε ηηο ηπξαλλίεο ηεο θπζηνινγηθήο δσήο.
ηηο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο νη ρξήζηεο δελ ζέινπλ λα παξακέλνπλ εληειψο
αλψλπκνη. πλήζσο πξνηηκνχλ λα θαζνξίδνπλ εθείλνη πνηα ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηάο

ηνπο

ζα

απνθαιπθζνχλ θαη

πνηα

ζα

παξνπζηαζηνχλ

αιινησκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα κε παιηφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ εαπηνχ ή κε
θαληαζηαθά ζηνηρεία. Ο McWilliams (1994) δηέθξηλε δηάθνξνπο ηχπνπο
πξνζσπηθφηεηαο γηα θιηληθνχο ζθνπνχο θαη ν John Suler (1996) ηνπο
ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα είδε ησλ εηθνληθψλ πξνζσπηθνηήησλ,
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηληεξλέη: Ο λαξθηζζηζηηθόο ηύπνο, πνπ επηιέγεη
ζέκαηα πνπ θαλεξψλνπλ δχλακε, ηειεηφηεηα, κεγαιείν, ν ζρηδνεηδήο πνπ
δηαιέγεη ην πξνζσπείν ηνπ αδηάθνξνπ ζπλαηζζεκαηηθά, ηνπ εζσζηξεθή, ηνπ
θαηαζιηπηηθνχ (πην ζθνηεηλέο θαη κνλαρηθέο θηγνχξεο), ν καληαθόο κε ζέκαηα
πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ θαθφ εαπηφ, ν παξαλνεηδήο πνπ είλαη
επεξέζηζηνο, παίξλεη ζπρλά ην ξφιν ηνπ θαηήγνξνπ, πνπ δηαξθψο ηνλίδεη ηα
ειαηηψκαηα ζηνπο άιινπο, ν ςπραλαγθαζηηθόο, πνπ δίλεη έκθαζε ζηε
ιεπηνκέξεηα ηεο εηθφλαο ηνπ θαη ζηελ εκκνλή ζηνπο θαλφλεο, νη ηχπνη κε
ςπρνπαζεηηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ ζπλήζσο παξαβηάδνπλ ηελ πεπαηεκέλε,
δελ αλήθνπλ πνπζελά, δελ ζπκκνξθψλνληαη ζε θνηλέο παξαδνρέο, ν
καδνρηζηήο, πνπ είλαη απηνθαηαζηξνθηθφο θαη δηαξθψο επηδηψθεη λα πιεγσζεί
απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ.
ιε

ε

αλζξψπηλε

ςπρνζχλζεζε,

πνπ

ζπλζέηεη

ην

κσζατθφ

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο, ζπγθεθαιπκκέλε θαη ιαλζάλνπζα, επαλαδνκείηαη, θηιηξάξεηαη
θαη αλακεηγλχεηαη ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν αλαγθαζηηθά έρεη φιν ην εχξνο ηεο
αλζξψπηλεο ςπρήο. Ο αληκηζκφο, ηα ηνηέκ θαη ε ζπκβνινπνίεζε ηεο
πξσηφγνλεο λφεζεο δηαρέεη φζνπο πξνηηκνχλ κνξθέο δψσλ, ε θαζήισζε ζηελ
παηδηθή ειηθία εκπλέεηαη απφ κνξθέο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ν ηδεαηφο εαπηφο, ε
ρακειή απηνεθηίκεζε, ε πξνζθφιιεζε ζηε κφδα δηαηξαλψλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε
πξνζσπείσλ γλσζηψλ θαιιηηερλψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο
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εκθαλίδεη πξαγκαηηθή θσηνγξαθία ηνπ, παξάιιεια εθθξάδεη ηε δηάζεζή ηνπ λα
παίμεη κε δηαθαλείο θαη εηιηθξηλείο φξνπο.
Έλα αλεζπρεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη ην
αίζζεκα θελνχ, πνπ ζπλεπάγεηαη ε πνιχσξε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ
παηρληδηψλ, ηνπ facebook, ησλ „chat rooms‟ θαη ησλ άιισλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο:

ρέζεηο

επηθαλεηαθέο,

θξελήξεηο,

ζηηγκηαίεο

δεκηνπξγνχληαη,

κεηαιιάζζνληαη θαη δηαγξάθνληαη κε έλα θιηθ.
Πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ αλαδεηθλχνληαη αιφγηζηα, ραξαθηεξηζηηθά
πνπ

δξακαηνπνηνχληαη

γηα

λα

εληππσζηάζνπλ.

Υξήζηεο

άηνικνη

ζηελ

πξνζσπηθή ηνπο δσή, κε πεξίπινθεο νηθνγελεηαθέο βηνγξαθίεο, απαμησκέλνη
απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αλαδνκνχλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο κέζα απφ
ζπγθξίζεηο. Μηα ηδηφηππε ςπρνζεξαπεία ρσξίο θαλφλεο θαη φξηα (Παπάλεο,
2009).
Ζ επηθνηλσλία θαη νη ζρέζεηο ζηελ πξαγκαηηθή δσή απαηηνχλ δηαπξαγκάηεπζε,
ξίζθν, ππνκνλή, επέλδπζε ρξφλνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο. Ζ έθβαζή ηνπο πνιιέο
θνξέο ακθίβνιε. Απηφο πνπ ηηο επηρεηξεί δελ δέρεηαη άκεζε ελίζρπζε, φπσο
ζπκβαίλεη ζην δηαδίθηπν, εηδηθά ζε κηα θνηλσλία πνπ ε ζπιινγηθφηεηα θζίλεη θαη ν
αηνκηζκφο αλαθεξχζζεηαη ζε πξψηηζηε αμία. Νηψζνπλ θαηάζιηςε γηα ηελ
αληθαλφηεηα απηή, αδπλαηνχλ λα αληιήζνπλ επραξίζηεζε απφ κε αθξαίεο
θαηαζηάζεηο, φπσο απηέο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ (Nauert, 2007). Γηα ην
ιφγν απηφ ηηο επηδεηνχλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο
λα θέξνληαη αληηθνηλσληθά. Βηψλνπλ ζηεξεηηθά ζχλδξνκα, φηαλ δελ έρνπλ
πξφζβαζε θαη εμαξηνχλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο απφ έλα πιεθηξνιφγην ή joystick.
Ζ θηιία θαη ε επηθνηλσλία επαλαλνεκαηνδνηείηαη: Ο „άιινο‟, ν ζπλνκηιεηήο ζε
έλα chat room δελ είλαη έλα ακηγψο πξαγκαηηθφ πξφζσπν, αιιά έλα πξνζσπείν,
έλα θξάκα απφ αιεζηλέο ηδηφηεηεο θαη θαληαζηαθέο πξνβνιέο. Οη αηζζεηεξηαθέο
αλαπαξαζηάζεηο κεδακηλέο. Ο ρξήζηεο κηιά ζε έλα πξφζσπν πνπ ν ίδηνο
θαηαζθεπάδεη. Πξνβάιιεη επάλσ ηνπ ηηο επηζπκίεο ηνπ, ηηο ειιείςεηο ηνπ, ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ. Ο „άιινο‟ αλάγεηαη ζε κνξθή ηδεαηή. Ζ
απνγνήηεπζε είλαη ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ, φζσλ απνθαζίδνπλ λα
ζπλαληεζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή (Grohol, 2005).
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Έηζη, ηα άηνκα πνπ θαίλεηαη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θπβεξλνεμάξηεζεο,
επηβαξχλνπλ ζνβαξά πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, φπσο αθαδεκατθέο,
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, επαγγεικαηηθέο θ.α. (Young, 2004).
Έξεπλεο δείρλνπλ φηη φζνη δαπαλνχλ πνιχ ρξφλν ζην ηληεξλέη, ηείλνπλ λα
ζηεξνχληαη χπλν, λα έρνπλ κεησκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη δπζρεξείο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, (Davis, 2001) ζρνιηθή απνηπρία θαη επηζεηηθφηεηα ζηα
παηδηά, θαηάζιηςε, κεησκέλε απηνεθηίκεζε, (Davis, 2001) κνλαμηά, κεησκέλε
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ρακειή πνηφηεηα δσήο. ζνη πεξηζζφηεξε ψξα πεξλνχλ
νη λένη ζην δηαδίθηπν, ηφζν ζπρλφηεξν είλαη ην θαηλφκελν λα θέξνληαη επηζεηηθά
ζε άιινπο λένπο ή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Οη λένη γίλνληαη πην επεξέζηζηνη θαη
απνθεχγνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα πξνβιήκαηα απηά παξαηεξνχληαη, φηαλ ε
ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν γίλεηαη γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη φρη γηα
εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Παπάλεο, 2009).
Ο εζηζκφο, ινηπφλ, ζην δηαδίθηπν έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, γηα απηφ ην
ιφγν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, ε ζεκαζία ηεο έγθπξεο εηζαγσγήο ησλ Ζ/Τ ζηε
καζεζηαθή δηδαζθαιία ψζηε ε γλσξηκία κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα γίλεη ζε έλα
ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, κε ηζνξξνπεκέλε παξνπζίαζε θαη έγθαηξε αλίρλεπζε
ησλ παζνινγηθψλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά ζηε Ν. Κνξέα
αλαθέξζεθαλ δέθα ζάλαηνη εθήβσλ απφ θαξδηναλαπλεπζηηθά αίηηα ζε ηληεξλέη
θαθέ θαη ην 2,1% ησλ παηδηψλ 6-19 εηψλ ραξαθηεξίδνληαη φηη πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα γηα εζηζκφ ζην δηαδίθηπν (Choi 2007).
Οη ελ ιφγσ ρξήζηεο θαηαθεχγνπλ ζην δηαδίθηπν σο κέζν αλαθνχθηζεο ηνπ
ζηξεο θαη ηεο θαηάζιηςεο πνπ βηψλνπλ, ρσξίο θπζηθά λα ηελ αληηκεησπίδνπλ.
Δπίζεο, ε παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κεηψλεηαη δξαζηηθά (Nauert, 2007)
θαζψο θαη ε θνηλσληθφηεηα ηνπ αηφκνπ, αθνχ νδεγεί ην άηνκν ζε επηζηξάηεπζε
ακπλψλ άξλεζεο θαη απφζπξζεο, κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε θαη ηέινο, ηελ
παξακέιεζε ηεο πγείαο ηνπο (Dorubeck & Wells, 2006).
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3.4 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
Θεξαπείεο γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί γηα εζηζκφ ζην ηληεξλέη είλαη
δχζθνιν λα βξεζεί. Αξρηθά, ζα πξέπεη θάπνηνο λα επηζθεθηεί έλαλ ςπρνιφγν /
ςπρίαηξν πνπ ζα δηαγλψζεη ηελ δηαηαξαρή. Ζ έιιεηςε εκπεηξηθψλ γλψζεσλ θαη
κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θάλεη δχζθνιν ην έξγν ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο
πγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Υξεηάδεηαη ζεηηθή ππνζηήξημε. Σα
ππνθείκελα βέβαηα πνπ δνπιεχνπλ κε ππνινγηζηή ζπλήζσο απνηπγράλνπλ ζηε
ζεξαπεία. Γεκηνπξγεζήθαλ δηάθνξα πιαίζηα ζεξαπεηψλ, αλάινγα κε απηά ηνπ
γεληθφηεξνπ εζηζκνχ (Duran, 2003).
Μηα ηέηνηα ζεξαπεία κπνξεί λα κνηάδεη κε δίαηηα. Καηαγξάθεηαη ν ρξφλνο ηεο
εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ηνπ ρξήζηε θαη ππάξρεη έλαο ππελζπκεηηθφο παξάγνληαο
ζηελ νζφλε έηζη πνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ζηακαηήζεη ακέζσο θαη λα
αλαβάιιεη ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρνπλ ζηνπο
ρξήζηεο λα εμηζνξξνπήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Duran, 2003).

Καηά ηε

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δε δηαθφπηεηαη ε ρξήζε, αιιά ν εμαξηεκέλνο καζαίλεη λα
ζέηεη φξηα ζηε ρξήζε θαη λα αξρίζεη θαη πάιη ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο.
ε επξσπατθφ επίπεδν, δεκηνπξγήζεθαλ αλνηρηέο γξακκέο επηθνηλσλίαο, γηα
λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο, θαη γεληθά θάζε άηνκν πνπ παίδεη ξφιν ζηελ
πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ φηαλ βηψλνπλ ηα
ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ εζηζκνχ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Έηζη, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, εηδηθά ζε
πξψηκα ζηάδηα, πξνηείλεηαη:
πκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ έθεβν θαη ζηελ νηθνγέλεηα.
Δηδηθφ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πεξηνξηζκνχ ηεο ππεξβνιηθήο
ρξήζεο.
Δθκάζεζεο

ελφο

νξζνινγηθφηεξνπ

ηερλνινγηψλ απφ ηνλ έθεβν.
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ηξφπνπ

ρξήζεο

ησλ

λέσλ

Γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθή ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (εκεξνιφγην,
ακνηβέο,

θίλεηξα

γηα

άιιεο

δξαζηεξηφηεηεο,

ηφλσζε

ηεο

απηνπεπνίζεζεο, ελζάξξπλζε θνηλσληθψλ επαθψλ θηι).
Φαξκαθνζεξαπεία.
Καη ζε πνιχ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο νπνχ κπνξεί λα ζπλππάξρεη
απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη κείδνλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, θαζψο θαη
ζπκπηψκαηα

θαρεμίαο

εμαηηίαο

ηεο

ζπλερφκελεο

πνιπήκεξεο

ελαζρφιεζεο κε ην δηαδίθηπν (π.ρ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα) ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα

ελδνλνζνθνκεηαθήο

λνζειείαο

ζηελ

παηδνςπρηαηξηθή

θιηληθή.
Οηθνγελεηαθή ζεξαπεία.
Οη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ γλσζηαθή

αλαδφκεζε,

εζηηαζκέλε ζηε ρξήζε ηνπ κέζνπ, ζπκπεξηθνξηθέο αζθήζεηο θαη
ζεξαπεία έθζεζεο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν κέλεη εθηφο ζχλδεζεο γηα
ζπλερψο κεγαιχηεξν δηάζηεκα.
Δπίζεο, ε ςπρνεθπαίδεπζε, ζε ζρέζε κε ηε δηαθηλδχλεπζε ηεο ρξήζεο
ηνπ

κέζνπ

θαζψο

θαξκαθνζεξαπεία,

θαη

ν

ζπλδπαζκφο

βειηηψλνπλ

θαηά

ησλ
πνιχ

παξαπάλσ
ηε

κε

δηαηαξαρή

(ηαπξφπνπινο, 2008).
ήκεξα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν δελ απνηειεί
αλαγλσξηζκέλε

μερσξηζηή

ςπρηαηξηθή

δηαηαξαρή

θαη

ππάξρεη

ζνβαξφο

πξνβιεκαηηζκφο ζην λα εληαρζεί ε δηαηαξαρή ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ
DSM ην 2011. Ζ πξψηε ρψξα πνπ αλαγλψξηζε επηζήκσο ηε δηαηαξαρή είλαη ε
Κίλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, ελψ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ε Γεξκαλία.
Οη δξάζεηο επαγξχπλεζεο θαη ελεκέξσζεο θαηεπζχλνληαη πξνο ηέζζεξηο
θχξηεο νκάδεο ζηφρνπο:
Σνπο δάζθαινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο,
ελ γέλεη.
Σν επξχηεξν θνηλφ θαη ηδίσο ηνπο γνλείο
ηα παηδηά.
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Σνπο θχθινπο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ηχπνπ / ησλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο.
Α. Δθπαίδεπζε γνλέσλ:
Σν ζεκαληηθφηεξν πξάγκα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπλ νη γνλείο πξνθεηκέλνπ
λα κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα
παηδηά ηνπο, είλαη λα γλσξίζνπλ νη ίδην ηα κέζν. Πξνο ην παξφλ νη γνλείο δε
θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ νη ίδηνη ην κέζν θαη επηπιένλ δε θαίλεηαη δηαηεζεηκέλνη λα
έξζνπλ ζε επαθή κε ην δηαδίθηπν, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζην ηληεξλέη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη
ζε έξεπλα ηνπ Pew Report (2001), αθφκα θαη ζηελ πην εμειηγκέλε ηερλνινγηθά
Ακεξηθή, ην 64% ησλ εθήβσλ πνπ ξσηήζεθαλ δήισζαλ φηη είραλ θαιχηεξε
γλψζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, θαη ην 66% ησλ γνλέσλ
ηνπο απιά ζπκθσλνχζε (Παπάλεο, 2009). Σαπηφρξνλα, νη γνλείο ζα πξέπεη
θάπνηεο θνξέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν καδί κε ην παηδί, ψζηε λα ηνπ
δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο, ελψ ε εγθαηάζηαζε θάπνησλ θίιηξσλ ζηνλ
ππνινγηζηή κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε αθαηάιιεισλ γηα ην παηδί
ηζηνζειίδσλ.
Οη νδεγίεο θαη νη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο γνλείο είλαη νη παξαθάησ:
Έιεγρνο αλ ην παηδί αζρνιείηαη ππεξβνιηθά κε ην Γηαδίθηπν .
Αλ δείρλεη ηζρπξά ζεκάδηα εμάξηεζεο ρξεηάδεζηε βνήζεηα απφ εηδηθφ.
Ζ θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα απνηειεί ζχκπησκα
άιισλ πξνβιεκάησλ φπσο ε θαηάζιηςε, ν ζπκφο θαη ε ρακειή
απηνεθηίκεζε.
Γεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ κε ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα
ην παηδί.
ρη απαγφξεπζε ζε θάηη έηζη απιά αιιά εμήγεζε ησλ ιφγσλ.
Δλεκέξσζε γηα ην πνηα δσκάηηα ζπδεηήζεσλ ή πίλαθεο κελπκάησλ
επηζθέπηεηαη ηα παηδία θαη ζε πνηφλ κηιά .
Γηδαρή ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν.
Δλζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθέο ζρέζεηο κε
ζπλνκήιηθα παηδηά θαη πξνηξνπή γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
43

Αο κελ μερλάκε φηη ε ςπρνινγία ησλ παηδηψλ δηέπεηαη απφ πνιχ
ιεπηέο ηζνξξνπίεο. Τπνζηήξημε αιιά θαη παξαθνινχζεζε ησλ
βεκάησλ ηνπο ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο κε δηαθξηηηθφηεηα.
Απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο: ελζάξξπλζε γηα λα κνηξαζηνχλ ηα παηδηά
ηνπο θφβνπο ηνπο, ηηο επηζπκίεο, ηηο ακθηβνιίεο.
Έρεη πάλησο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην λα κε ζεσξήζνπλ νη γνλείο ην Γηαδίθηπν
ηνλ θαθφ δαίκνλα ησλ θαηξψλ θαη λα κελ ελζηεξληζηνχλ ηελ βνιηθή άπνςε φηη
πξνθαιεί εζηζκφ. Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο, γλψζεο, αιιά θαη
ςπραγσγίαο.
Β. Δθπαίδεπζε παηδηώλ θαη λέσλ:
Ζ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηα κέζα
πιεξνθφξεζεο είλαη ζεκέιηνο ιίζνο ζηελ εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε
ηα παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηπρζνχλ ζε κηα αζθαιή δψλε,
πνπ πξνζηαηεχεη ηελ παηδηθφηεηά ηνπο.
Ζ παηδαγσγηθή ζηάζε πνπ πξνζηαηεχεη ηα παηδηά απφ θάζε
αξλεηηθή επηξξνή ησλ κέζσλ, θηάλεη ζηα φξηά ηεο πνιχ
γξήγνξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ην Γηαδίθηπν. Ζ απφιπηε πξνζηαζία
ησλ

αλειίθσλ

απέλαληη

ζηνπο

απεξηφξηζηνπο

θη

αδηαλφεηνπο

φγθνπο

πιεξνθνξίαο πέξα απφ θάζε έιεγρν, θαζίζηαηαη αδχλαηε.
Έηζη ινηπφλ, ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ
απέλαληη ζηα δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξφιεςε,
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απεπζείαο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο.
Πξέπεη λα ππάξρεη ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ
πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα κέζα κε ππεπζπλφηεηα θαη κε
θξηηηθή ζθέςε. ηελ επνρή ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ απηφ ζεκαίλεη:
«Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απφ ηνπο ελήιηθεο,
ηνπο λένπο θαη ηα παηδηά».
Ζ ππνζηήξημε κηαο ζσζηήο, δεκηνπξγηθήο

θαη θνηλσληθά

ππεχζπλεο

δηαδξαζηηθήο ζρέζεο κε ην Γηαδίθηπν είλαη ζπλψλπκε κε ηελ πξνζηαζία ησλ
παηδηψλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Δληζρχεη θαη βνεζάεη ηα παηδηά
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λα δηαηεξήζνπλ κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζην Γηαδίθηπν θαη λα αληηκεησπίζνπλ
ππεχζπλα ην βιαβεξφ θαη επηθίλδπλν γηα απηά πεξηερφκελν.
Γ. Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ.
Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα γίλεη πξσηαγσληζηηθφο ζην ζέκα απηφ:
Γεκηνπξγία καζήκαηνο ζην αζθαιέο δηαδίθηπν ζε κηθξέο ειηθίεο πηζηεχσ
φηη είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε.
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαδηθηχνπ ζα
βνεζνχζε

ηελ

άζρεκε

ππάξρνπζα

θαηάζηαζε

φπσο

άιισζηε

αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ εξεπλά καο
Γ. Δμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο ζην εμσηεξηθό.
ην εμσηεξηθφ ηδξχζεθαλ εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο γηα ην πεξηνξηζκφ ηνπ
θαηλνκέλνπ. Π.ρ. ζηελ Κνξέα έρεη ηδξπζεί εηδηθή θπβεξλεηηθή αξρή γηα λα
επνπηεχεη ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ (CIPC). Αληίζηνηρν εζληθφ παξαηεξεηήξην
ηδξχζεθε θαη ζηελ Κίλα. Ζ θηλεδηθή θπβέξλεζε επέβαιε πεξηνξηζκνχο ζην
άλνηγκα λέσλ ηληεξλέη θαθέ, ελψ ίδξπζε κηα κνλάδα γηα πξνβιήκαηα
ζπλδεφκελα κε ηνλ ηζηφ (IATC). Αληίζηνηρεο κνλάδεο έρνπλ ηδξπζεί ζηηο ΖΠΑ,
ζηελ Οιιαλδία θηι. (ηαπξφπνπινο, 2008).
Δ. Δμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο ζηελ Διιάδα.
ηελ Διιάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ
Αζήλα ε Μνλάδα Δθεβηθήο Ζιηθίαο (Μ.Δ.Τ.) θαη ζηε Θεζζαινλίθε ην Δηδηθφ
Ηαηξείν ζην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν. Πάλσ απφ 50 έθεβνη έρνπλ πξνζέιζεη
κέζα ζε 18 κήλεο ζηε Μ.Δ.Τ. κε αίηεκα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξβνιηθήο
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ην 2007 πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε πξψηε έξεπλα γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επίπησζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εζηζκνχ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Δηδηθφηεξα ε κνλάδα εθεβηθήο πγείαο εθπφλεζε επηδεκηνινγηθή έξεπλα ζε
εθήβνπο 15 εηψλ, ε νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ θαηέιεμε ζηα αθφινπζα
ζπκπεξάζκαηα.
-8% ρξήζε > 20 ψξεο εβδνκαδηαίσο.
-χκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην Young,1% απφ ηνπο εθήβνπο ηνπ δείγκαηνο
παξνπζίαδαλ ππεξβνιηθή ρξήζε δηαδηθηχνπ (εζηζκφο)

45

-12,8 % παξνπζίαδαλ πεξηνδηθά ή ζπρλά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
θαηάρξεζε δηαδηθηχνπ (θαηάζηαζε πξηλ ηνλ εζηζκφ)
-Ο πην ζπρλφο ιφγνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ ηα δηάθνξα παηρλίδηα
(p<0,05)
-ζεηηθέο ζρεηίζεηο κεηαμχ ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη παξαβαηηθφηεηαο (p<0,05),
θαζψο θαη αλάπηπμεο δπζιεηηνπξγηψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (<0,05)
(ηαπξφπνπινο, 2008).
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δηδηθνχ Κέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί
απφ επηέκβξε ηνπ 2008 θαη ήδε έρεη δερζεί 25 εθήβνπο γηα εμέηαζε. Οη
ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ έθεβν θαη
ηελ νηθνγέλεηα, εηδηθφ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πεξηνξηζκνχ ηεο ππεξβνιηθήο
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη εθκάζεζε ελφο νξζνινγηθφηεξν ηξφπν ρξήζεο ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνλ έθεβν, γλσζηηθνζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε ή θαξκαθνζεξαπεία.
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ΜΔΡΟ Β΄
ΚΔΦ. 4Ο ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ
ΣΟΝ ΚΤΒΔΡΝΟΥΧΡΟ
4.1 ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ
ε φια ηα πξνεγκέλα ηερλνινγηθά θξάηε ην θάληαζκα ηνπ ειεθηξνληθνχ
εγθιήκαηνο πιαλάηαη απεηιεηηθά θηλεηνπνηψληαο δπλάκεηο, δεκηνπξγψληαο λέεο
ππεξεζίεο, απειεπζεξψλνληαο ηαιέληα κε ξνπή πξνο ην έγθιεκα (Εάλλε, 2005).
Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 παξνπζηάζηεθε ε εγθιεκαηηθφηεηα κέζσ ησλ
ειεθηξνληθψλ

ππνινγηζηψλ

σο

θαηλφκελν

πνπ

άπηεηαη

ηνπ

πνηληθνχ

ελδηαθέξνληνο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηαδηαθά πνιιέο έλλνκεο ηάμεηο ζηε ιήςε
εηδηθψλ πνηληθψλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο έθαλαλ ηελ
εκθάληζή ηνπο θαη πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ, πνπ δελ
παξνπζηάδνπλ πάληα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Αγγειήο, 2001).
Ο εληνπηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο δελ απνδείρζεθε θάηη
ηφζν δχζθνιν, φζν ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ πιεξνθνξηθνχ εγθιήκαηνο
θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε απηνχ κε βάζε ηηο κνξθέο εκθάληζήο ηνπ.
Οη νξηζκνί πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο είλαη ρηιηάδεο, φκσο απηνί πνπ
θέξνπλ ην “ζηίγκα” ηεο επηζηεκνληθήο εκβέιεηαο, γηα λα ηχρνπλ θαζνιηθήο
απνδνρήο ή λα απνηειέζνπλ θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο, πάλσ ζην πιεξνθνξηθφ
έγθιεκα, είλαη πεξηνξηζκέλνη (Λάδνο, 2001).
Έηζη, είλαη πιένλ αλαγθαίν λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ιεγφκελνπ
ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ (cyber crime), ην νπνίν
παξνπζηάδεη πνηνηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνλ πξψην ιφγσ ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηε δπλαηφηεηα
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ
ππνινγηζηψλ.
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Ο Wasik (1991) επηρεηξεί κηα δηπιή θαηεγνξηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο
εγθιεκαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

δηαπξάηηνληαη

απφ

ηνλ

ειεθηξνληθφ

ππνινγηζηή. Απφ ηε κηα πιεπξά εζηηάδεηαη ζηελ ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ
δξάζηε θαη δηαθξίλεη:
Δλέξγεηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ή ρξήζεο ππνινγηζηή
Δλέξγεηεο απάηεο θαη θινπήο ππεξεζηψλ
Δλέξγεηεο ζπλδεδεκέλσλ πξνζβάζεσλ
ηε δεχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε, εζηηάδεη ζην δξάζηε θαη πξνηείλεη ηε δηάθξηζε
κεηαμχ:
Δπηρεηξεκαηηθνχ πιεξνθνξηθνχ εγθιήκαηνο
Τπαιιειηθνχ πιεξνθνξηθνχ εγθιήκαηνο
Καθνρξεζία

ζε

βάξνο

ππνινγηζηή

απφ

ηξίηνπο

κέζσ

κε

–

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο.
Ζ Interpol νλνκάδεη ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα ςεθηαθφ (digital crime) θαη ην
ρσξίδεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
Πιεξνθνξηθφ έγθιεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ πεηξαηεία, ηελ
θινπή δεδνκέλσλ θαη ηελ θινπή ρξφλνπ.
Πιεξνθνξηθφ έγθιεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηξαπεδηθέο απάηεο
Σν έγθιεκα δηαδηθηχνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ παηδηθή
πνξλνγξαθία, ηελ αγνξά θαη πψιεζε λαξθσηηθψλ, ην μέπιπκα
ρξήκαηνο.
Ο εηδηθφο ζηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα Donn Parker, θάλεη δηαρσξηζκφ αλάκεζα
ζην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο θαη εμεγεί ηνπο φξνπο σο
εμήο:
Έγθιεκα κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή: έλα έγθιεκα ζην νπνίν ν
δξάζηεο ρεηξίδεηαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία ησλ
ππνινγηζηψλ.
Κπβεξλνέγθιεκα, έλα έγθιεκα ην νπνίν ν δξάζηεο ρξεζηκνπνηεί
εηδηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ θπβεξλνρψξν.
Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο(1998), έλα αλεμάξηεην ζψκα
πνπ θπξίσο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ
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θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία, δηελήξγεζε
έξεπλεο

πξνθεηκέλνπ

λα

εμαθξηβψζεη

ηελ

έθηαζε

ηεο

ειεθηξνληθήο

εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ Δπηηξνπή νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε απηά ηα εγθιήκαηα:
Δγθιήκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ. Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη
ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνεζεηηθφ κέζν, αιιά ην θχξην
έγθιεκα κπνξεί λα δηαπξαρζεί θαη ρσξίο απηνχο. Οη πεξηπηψζεηο
ηεο απάηεο, ηεο θινπήο, ηεο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο, ηνπ
ζακπνηάδ, ηεο πνξλνγξαθίαο.
Δγθιήκαηα επηθεληξσκέλα ζηνπο Ζ/Τ. Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε
εγθιεκαηηθή πξάμε απνηειεί ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγίαο
ησλ ππνινγηζηψλ θαη δελ ππάξρεη παξάιιειε εκθάληζή ηεο θαη ζε
άιινπο ηνκείο.
Ζ

πλζήθε

ηεο

Βνπδαπέζηεο

γηα

ην

Κπβεξλνέγθιεκα,

ε

νπνία

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001 ζηε Βνπδαπέζηε θαη ηελ νπνία ππέγξαςαλ 26
ππνπξγνί επξσπατθψλ θξαηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα θηλείηαη ζηηο
εμήο θαηεπζχλζεηο:
Δγθιήκαηα θαηά ηεο Δκπηζηεπηηθφηεηαο, Αθεξαηφηεηαο θαη
Γηαζεζηκφηεηαο ησλ Γεδνκέλσλ θαη πζηεκάησλ. (άξ.2-6).
Δγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε Ζ/Τ. (άξ.7-8)
Δγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Πεξηερφκελν ησλ Γεδνκέλσλ (άξ.9)
Δγθιήκαηα θαηά ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη ησλ
πγγελψλ Γηθαησκάησλ (άξ.10)
Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο, πνπ ηπγράλεη κηαο ζρεδφλ θαζνιηθήο απνδνρήο θαη
πνπ ζίγνπξα ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα κηα θνηλή βάζε επηθνηλσλίαο θαη
πξνβιεκαηηζκνχ, είλαη απηφο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ο.Ο..Α (Οξγαληζκφο
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο). Χο πιεξνθνξηθφ έγθιεκα νξίδεηαη:
“θάζε παξάλνκε, αλήζηθε, ή ρσξίο έγθξηζε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
απηφκαηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ή θαη κεηάδνζε κελπκάησλ (Λάδνο, 2001).
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Πάλησο ε άπνςε φηη ην δηαδηθηπαθφ έγθιεκα απνηειεί ηνλ ίδην ηχπν
εγθιήκαηνο κε ην θνηλφ θαη ην κφλν ζηνηρείν πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ην θνηλφ
έγθιεκα είλαη φηη δηαπξάηηεηαη ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, απηφ ηνπ δηαδηθηχνπ,
κάιινλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καη ηνχην, δηφηη ππάξρνπλ κελ
εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ηφζν ζε θνηλφ φζν θαη ζε ειεθηξνληθφ θαη
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, σζηφζν ππάξρνπλ θαη εγθιήκαηα πνπ απνθιεηζηηθά
ηεινχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θπβεξλνρψξνπ (Αγγειήο, 2001).
Καηά ζπλέπεηα έλα πξψην ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηνλ ελλνηνινγηθφ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο είλαη ε ζαθήο
δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν ελλνηψλ ηνχησλ. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα δελ
παξαβιέπεη ζε θακηά πεξίπησζε ηε ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη, ε νπνία είλαη ζρέζε
γέλνπο πξνο είδνο. Σν ειεθηξνληθφ έγθιεκα είλαη έλλνηα γέλνπο πνπ
πεξηιακβάλεη ελλνηνινγηθά θαη ην δηαδηθηπαθφ έγθιεκα, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη
κ' απηφ. Σν δηαδηθηπαθφ έγθιεκα είλαη δειαδή κηα εηδηθφηεξε κνξθή ηνπ
ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο.
Ζ δπζθνιία ηεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ
εγθιήκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ίζσο έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα
ην ειεθηξνληθφ δηαδηθηπαθφ έγθιεκα – κε ηνλ θίλδπλν βέβαηα λα ζεσξεζεί
αφξηζηνο – ζα ήηαλ κηα ππεξθείκελε/ζπιινγηθή έλλνηα, ζηελ νπνία εκπίπηνπλ
φιεο εθείλεο ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, σο ειεθηξνληθφ έγθιεκα ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί
εθείλν ην έγθιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νηαλδήπνηε κνξθή θαηάρξεζεο ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ελψ σο δηαδηθηπαθφ εθείλν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ νηαλδήπνηε κνξθή θαηάρξεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.

ηελ έλλνηα ηεο θαηάρξεζεο ζα πξέπεη λα

πεξηιακβάλεηαη θάζε παξάλνκε, αλήζηθε θαη ρσξίο δηθαίσκα ζπκπεξηθνξά
(Μπισλνπνπινο, 1991).
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4.2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΧΡΙΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΤΒΔΡΝΟΔΓΚΛΗΜΑΣΟ
Ζ εγθιεκαηηθφηεηα κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί, θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο σο έλα λέν πνηληθφ θαη ςπρνπαζνινγηθφ
θαηλφκελν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70.
Ο εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο «λέαο γεληάο» εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη:
(Εάλλε 2005, Αγγειήο 2001, Κηνχπεο 2000, Λάδνο 2001)
Σν έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη γξήγνξν, δηαπξάηηεηαη ζε
ρξφλν δεπηεξνιέπησλ θαη πνιιέο θνξέο δελ ην αληηιακβάλεηαη νχηε
ην ίδην ην ζχκα.
Δίλαη εχθνιν ζηε δηάπξαμή ηνπ, θπζηθά γηα φζνπο ην γλσξίδνπλ.
Γηα ηελ ηέιεζή ηνπ δελ απαηηνχληαη άξηζηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο.
Μπνξεί λα δηαπξαρζεί ρσξίο ηε θπζηθή κεηαθίλεζε ηνπ δξάζηε, ν
νπνίνο ελεξγεί απφ ην γξαθείν ή ην ζπίηη ηνπ, παηψληαο κφλν
νξηζκέλα πιήθηξα ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Σν ειεθηξνληθφ έγθιεκα δελ
απαηηεί ζπλήζσο ηελ ηνπηθή ζπλχπαξμε ζχκαηνο θαη δξάζηε, νχηε
θαλ ηελ ηνπηθή ηνπο εγγχηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη ν
δξάζηεο

ζπλήζσο

είλαη

καθξηά,

άγλσζηνο,

αζέαηνο.

Απηφ

δεκηνπξγεί κηα λέα θαηάζηαζε φρη κφλν ζην δηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο
ζπιινγήο απνδείμεσλ, αιιά θαη ζε επίπεδν άζθεζεο πνηληθήο
δηθαηνδνζίαο. Χο πξνο ην απνδεηθηηθφ ζθέινο, ν εληνπηζκφο θαη ε
ζχιιεςε ηνπ δξάζηε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο πξνυπνζέηεη
ζπρλά ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ
εζληθψλ αζηπλνκηθψλ θαη δησθηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη αληίζηνηρεο
δηαδηθαζίεο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο. Ζ έιιεηςε θπζηθήο επαθήο ηνπ
δξάζηε κε ην αληηθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο θαη ε έιιεηςε βίαο, ρσξίο
απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη ζπλέπεηεο ηεο δε ζρεηίδνληαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο κε βίαηεο ζπκπεξηθνξέο. Δλψ ε έιιεηςε βίαο
παξαπέκπεη ζε κνξθέο ήπηαο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο θάζε άιιν πεξί ηνχηνπ
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πξφθεηηαη.

Ζ

ηδηαίηεξε

επηθηλδπλφηεηα

απηήο

ηεο

κνξθήο

εγθιεκαηηθφηεηαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζχκαηα δελ κπνξνχλ
λα ακπλζνχλ ζηελ θαηάθσξε πξνζβνιή ησλ ελλφκσλ αγαζψλ ηνπο,
αθνχ ζπρλά νχηε ηελ αληηιακβάλνληαη θαη φηαλ ηα απνηειέζκαηα
είλαη αληηιεπηά, ν εληνπηζκφο ησλ δξαζηψλ ζπλήζσο είλαη
εμαηξεηηθά δπζρεξήο. Δπνκέλσο, ν ηξφπνο ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ
απηψλ επηθέξεη ηελ αηηκσξεζία ησλ δξαζηψλ (Φαθνχηεο, 2005)
Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε νξηζκέλεο π.ρ. ζε φζνπο έρνπλ
ξνπή ή ηάζε ζηελ παηδνθηιία ή ηε ρξήζε πιηθνχ παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο λα επηθνηλσλνχλ γξήγνξα ή θαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν, ρσξίο κεηαθίλεζε, εχθνια, αλέμνδα, λα βξίζθνληαη πνιινί
καδί ζηηο ίδηεο νκάδεο ζπδήηεζεο ή κέζα απφ δηαδηθηπαθά άκεζα
αλακεηαδηδφκελεο ζπδεηήζεηο.
Δίλαη έγθιεκα «ρσξίο παηξίδα», παξφηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
κπνξεί λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα αηζζεηά ζε πνιινχο ζηφρνπο. Ζ
δηεπξπλφκελε δηαζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαηαιχεη
ηα εζληθά ζχλνξα θαη νη δξάζηεο δηαπξάηηνπλ ηα εγθιήκαηά ηνπο
ρσξίο απηά λα ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Σν φηη ην
δηαδηθηπαθφ

έγθιεκα

αλήθεη

ζηελ

θαηεγνξία

ησλ

δηεζλψλ

εγθιεκάησλ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα
κπνξεί λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα αηζζεηά ζε πνιινχο ηφπνπο, ελψ
ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο δηαδηθηχσζεο θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνινο
ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηφπνπ ηέιεζεο ηνπ, πφζν κάιινλ
ηνπ ηδίνπ ηνπ δξάζηε.
Δίλαη θαηά θαλφλα, πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ν ηφπνο ηέιεζεο
ηνπ θαη επίζεο αξθεηά δχζθνιε ε δηεξεχλεζε θαη ν εληνπηζκφο ηνπ
δξάζηε. Τπάξρεη ελδερφκελν ν δξάζηεο λα εληνπηζηεί ζε κηα ρψξα
θαη ηα απνδεηρηηθά ζηνηρεία λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή θαη
απνκαθξπζκέλε ρψξα ή θαη λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο
δηαθνξεηηθέο ρψξεο.
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Καηά ηεθκήξην, γηα ηε δηεξεχλεζε, απαηηείηαη ζπλεξγαζία δπν
ηνπιάρηζηνλ θξαηψλ (δειαδή ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν γίλεηαη
αληηιεπηή ε εμσηεξίθεπζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο φπνπ
βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία). Πεξηπηψζεηο
πνπ ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ελφο κφλν
θξάηνπο είλαη (ζεσξεηηθψο ηνπιάρηζηνλ) ειάρηζηεο θαη ζπάληεο.
Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθφκε, φρη κφλν ζηνλ
Διιεληθφ, αιιά θαη ζηνλ Γηεζλή ρψξν. Διάρηζηεο πεξηπηψζεηο
εγθιεκάησλ ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαηαγγέιινληαη. Καη απηφ γηα λα κελ
ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία ησλ παζφλησλ, νη νπνίνη, θαηά θαλφλα,
είλαη εηαηξείεο. Καηά ζπλέπεηα, «ν ζθνηεηλφο αξηζκφο» ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ζην ρψξν

ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη «αθφκα πην

ζθνηεηλφο» απφ φηη ζηνλ «θνηλφ» εγθιεκαηηθφ ρψξν (ζεσξία ηνπ
παγφβνπλνπ) .
Ζ αζηπλνκηθή δηεξεχλεζε ηνπ είλαη πνιχ δχζθνιε, απαηηεί δε άξηζηε
εθπαίδεπζε θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο.
Δμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο επίζεο απαηηνχληαη θαη φζνπο άιινπο
αζρνινχληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εγθιήκαηνο (εηζαγγειείο,
δηθαζηέο, δηθεγφξνπο, εγθιεκαηνιφγνπο, ςπρνιφγνπο θηι.).
Σα εγθιήκαηα απηά έρνπλ απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ηέιεζεο θαη
είλαη κφληκα εθφζνλ δελ αθπξσζεί ε παξάλνκε εληνιή ηελ νπνία
έρεη δψζεη ν δξάζηεο (Λάδνο, 2001).
Απφ άπνςε ζπκαηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ
εγθιεκαηηθφηεηα κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ν δξάζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ
εγθιήκαηνο ζπλήζσο δε ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζχκα, δελ έρεη δειαδή
πξνεπηιέμεη ην ζχκα ηνπ (Βαζηιαθε, 2000). Απνηέιεζκα ηνχην είλαη θαη ν
κεγάινο «ζθνηεηλφο αξηζκφο» ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ,
αθνχ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαηαγγέιινληαη (Αγγειήο, 2001).
Έηζη,

ιφγσ

ηνπ

απμεκέλνπ

«ζθνηεηλφ

αξηζκφ»

ηεο

δηαδηθηπαθήο

εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ
ηχπν ηνπ δξάζηε πνπ παξαλνκεί ζην δηαδίθηπν. Πάλησο ιφγσ ηεο επξείαο
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δηάδνζεο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο δηάδνζεο ηεο
ηερλνγλσζίαο, ε εγθιεκαηηθφηεηα πνπ εθδειψλεηαη ζην δηαδίθηπν πιένλ δελ είλαη
εγθιεκαηηθφηεηα εηδηθψλ, δειαδή κηαο κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο αηφκσλ κε
θάπνην ηδηαίηεξν δηαλνεηηθφ ππφβαζξν θαη κε εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο.
εκαληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο (Demetriou- Silke, 2003), πνπ
δηεμαρζεί απφ ηνπο Postmes θαη Spears (1998). Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε
παξαηήξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε έλα «θπζηθφ ζθεληθφ» θαη ε εθηίκεζε ησλ
κνξθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζε έλα website ηνπ δηαδηθηχνπ (the cyber mag
pie). Σν site ήηαλ έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί αλ νη άλζξσπνη
πνπ ην επηζθέπηνληαη, ζα πξνζπαζήζνπλ λα επηρεηξήζνπλ πξφζβαζε ζε πιηθφ
παξάλνκν ή πνξλνγξαθηθφ.
πλνιηθά, θαηαγξάθεθαλ 803 επηζθέπηεο γηα ην site. Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο παξνπζίαζαλ εθπιεθηηθφ ελδηαθέξνλ, φηαλ παξαηεξψληαο ηνπο
επηζθέπηεο ηνπ site απνθαιχθζεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είρε πξφζβαζε
ζην παξάλνκν ή πνξλνγξαθηθφ πιηθφ.
πγθεθξηκέλα, νη 331 απφ ηνπο 803 επηζθέπηεο (έλα πνζνζηφ δειαδή 42%
πεξίπνπ) δελ ελδηαθέξνληαλ θαζφινπ γηα ην παξάλνκν ή πνξλνγξαθηθφ πιηθφ.
κσο, ε πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ, πεξίπνπ ην 56%, πνπ αξρηθά
επηζθεπηφηαλ ην site γηα λα παξαθνινπζήζεη ην λφκηκν πιηθφ, θαηέιεγε λα θάλεη
πξφζβαζε ζην παξάλνκν ή πνξλνγξαθηθφ πιηθφ.
Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ησλ επηζθεπηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα κπνξνχζε λα
εμεγεζεί, ζχκθσλα κε ηνπο Demetriou θαη Silke (2003) κέζα θπξίσο απφ ηελ
έλλνηα ηεο απφ-αηνκηθνπνίεζεο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο εχθνιεο
δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ, δηεπθνιχλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα
ηε δηάπξαμε παξάλνκσλ θαη απνθιίλνπζσλ ζπκπεξηθνξψλ.
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ΚΔΦ.5νΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
5.1 ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο
δηαθνξέο ησλ «παξαδνζηαθψλ» θαη ησλ λέσλ – ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ.
Απηέο είλαη:
Α΄ άπνςε: ην πιεξνθνξηαθφ έγθιεκα δελ ππάξρεη σο απηφλνκε
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο Douglas Reimer (1986) ηνλίδεη φηη ηα
πιεξνθνξηαθά εγθιήκαηα δελ είλαη λέα εγθιήκαηα, είλαη ηα ίδηα παιηά
εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη κε λένπο θαη εθεπξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ
ε πςειή ηερλνινγία ησλ ζχγρξνλσλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ
θαζηζηά δπλαηνχο
Β΄ άπνςε: ειεθηξνληθφ έγθιεκα- λέα κνξθή εγθιεκαηηθφηεηαο κε
ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Γ΄ άπνςε ζπλζεηηθή: ζην δηαδίθηπν αληαλαθιψληαη νη θνηλσληθέο
παζνινγίεο

άξα

αλαπαξάγνληαη

νη

παξαδνζηαθέο

κνξθέο

εγθιεκαηηθφηεηαο (κε άιια κέζα), αιιά ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα λέεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ζαθή πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, κνξθέο εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη απνθιεηζηηθά
ζηνλ θπβεξλνρψξν (Αξηηλνπνχινπ, 2007).
Έλα κεγάιν πνζνζηφ εγθιεκάησλ πνπ γίλνληαη ζην δηαδίθηπν, αθνξνχλ θνηλά
θαηά ηα άιια, παξαδνζηαθήο κνξθήο εγθιήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ
θαιππηφκελα κε ηε βνήζεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
δηακνξθψλεη ην δηαδίθηπν. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ελνρνπνηείηαη άκεζα ην
δηαδίθηπν. Απιά, ζπζρεηίδεηαη έκκεζα σο επλντθφ πεξηβάιινλ πνπ ππνζάιπεη
αλζξψπνπο κε ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίνη δηαπξάηηνπλ ζρεηηθέο
παξαβαηηθέο πξάμεηο. Δπηπξφζζεηα, ζπλαληνχκε θαη εληειψο λέεο κνξθέο
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηαπηίδνληαη άκεζα κε ην δηαδίθηπν.
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Έλα είδνο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ζαθέο ην ζηνηρείν ηεο δηαηαξαρήο,
απνηειεί έλα κείγκα παξαδνζηαθήο θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο, δηαβάδνληαο φηη κηα
γπλαίθα δηψθεηαη γηα πνιπγακία θαη απάηε, γηαηί ραξαθηεξίδεηαη «θπλεγφο
ζπδχγσλ» κέζσ δηαδηθηχνπ. Απηφ δειαδή πνπ ζπλέβαηλε ήδε κέρξη ηψξα, απιά
ζπλερίδεη λα ζπκβαίλεη θαη κέζσ ίληεξλεη. ρεκαηίδνπκε ζαθήο εηθφλα φηη ην
δηαδίθηπν πξνζθέξεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο ζηνπο παξαλφκνπο, γηαηί γίλεηαη
ζχκκαρνο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαη απνξξπζκίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
ηελ άιιε θαηεγνξία ην δηαδίθηπν παξνπζηάδεηαη λα είλαη ν πξσηαγσληζηήο
ηνπ «θαθνχ», ν απνθιεηζηηθφο θνξέαο θαηλνχξγησλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ
θνηλσλία, λέσλ κνξθψλ δηαηαξαρψλ ησλ αλζξψπσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λέσλ,
εληππσζηαθψλ κνξθψλ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο απηνθηνλίεο κέζσ
Chat rooms. Ζ άκεζε ζχλδεζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηελ πξφθιεζε θαη ψζεζε ζην
ζάλαην,

ακαπξψλεη

ηελ

εηθφλα

ηνπ

θαη

πξνθαιεί

έληνλα

αξλεηηθά

αληαλαθιαζηηθά.
Σν δηαδίθηπν ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ νξγάλσζε θαη επηηπρή θαηάιεμε
εγθιεκαηηθψλ ζρεδίσλ εμαηξεηηθά «δηαηαξαγκέλσλ» αλζξψπσλ. Πεξηγξάθεηαη
σο ρψξνο πνπ κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα δηαπξαρζνχλ ηα πην αθξαία εγθιήκαηα
θαη θηινμελεί εμαηξεηηθά «άξξσζηεο» θαη δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηεο. Ο
αληίθηππνο πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο γνλείο απφ ηνλ απίζηεπην βαζκφ εζηζκνχ θαη
ην ηξαγηθφ απνηέιεζκα είλαη ηεξάζηηνο.
πκπεξαζκαηηθά, ζρεκαηίδεηαη κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ην δηαδίθηπν, γηαηί εθεί
επδνθηκεί θάζε είδνπο παξαλνκία. Ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη άλζξσπνη, πνπ αγγίδνπλ
πνιιέο θνξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ςάρλνπλ, ιφγσ ηεο αζθάιεηαο ηεο αλσλπκίαο
πνπ παξέρεη, ιχζεηο γηα ππνςήθηα ζχκαηα. Αλαπηχζζνληαη έηζη έληνλα
ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ, ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο.
Έηζη,

ζηελ

πξνζπάζεηά

αλεχξεζεο

ζεσξεηηθνχ

ππνβάζξνπ

γηα

ηα

ειεθηξνληθά εγθιήκαηα, αληηκεησπίζακε αξθεηέο δπζθνιίεο, θαζψο ε πνιχ
πξφζθαηε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ε
εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία θαη ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα καο
νδήγεζε ζε αδηέμνδν σο πξνο ηελ ζεκειίσζε απηνχ ηνπ είδνπο εγθιεκάησλ ζε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εγθιεκαηνινγηθή ζεσξία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηεξηρζήθακε
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πεξηζζφηεξν ζηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο θαη ηελ άπνςε ηεο επηζηήκεο ηεο
εγθιεκαηνινγίαο γηα ηε λέα ηερλνινγία.
5.2 ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ρεηηθά κε ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ ηξεηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο
αλά δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο απνθηνχλ θπξίαξρν ξφιν: ε θπβεξλννπηνπηθή, ε ηερλν-θνβηθή θαη ε ηερλν-ξεαιηζηηθή (Εάλλε, 2005).
α. χκθσλα κε ηελ θπβεξλν-νπηνπηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ην δηαδίθηπν
είλαη έλα πιέγκα απφ εμσηηθέο ππνζρέζεηο θαη κειινληνινγηθέο πξνβνιέο, ην
νπνίν ζα θαηνξζψζεη λα ρεηξαθεηήζεη θαη λα αλαβαπηίζεη θνηλσληθά ηνλ
άλζξσπν. Σν internet απνηειεί κία «ακφιπληε ζθαίξα πξαγκαηηθφηεηαο», φπνπ
ζέκαηα εμνπζίαο, πάιεο θαη αληζφηεηαο έρνπλ μεπεξαζηεί κέζα απφ ην
ζπλεξγαηηθφ ήζνο πνπ θπξηαξρεί. ηελ ακφιπληε απηή ζθαίξα, νη άλζξσπνη
έξρνληαη θνληά, δεκηνπξγψληαο ειεθηξνληθέο γεηηνληέο κε βάζε φρη ηελ
γεσγξαθηθή εγγχηεηα αιιά ηα θνηλά ελδηαθέξνληα.
Ζ ζρνιή απηή, ε νπνία ζπγθεληξψλεη θηιφζνθνπο ηεο ηερλνινγίαο,
κειινληνιφγνπο, ππεξβαηηζηέο θαη αθηηβηζηέο εηθνληθψλ θνηλνηήησλ, ζπιιακβάλεη
ηνλ

θπβεξλνρψξν

σο

έλαλ

κεηακνληέξλν

παξάδεηζν,

φπνπ

φινη

απειεπζεξψλνληαη απφ ηνλ ρψξν, ην ρξφλν, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Θα
κπνξνχζακε ινηπφλ λα ζπλάγνπκε φηη ζχκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, θάζε
ρξήζηεο είλαη απφιπηα ειεχζεξνο λα πξάηηεη φπσο επηζπκεί ζην εηθνληθφ απηφ
πεξηβάιινλ, ην απαιιαγκέλν απφ ζπκβαηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη κέηξα, θαζψο
θαη λα επηζθέπηεηαη, λα ζπιιέγεη θαη λα αλαξηά ζην δηαδίθηπν νπνηαζδήπνηε
θχζεο πιηθφ επηζπκεί ρσξίο απηφ λα είλαη θαηαθξηηέν ή παξάλνκν. Γελ ππάξρεη
επνκέλσο παξάλνκε δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά αθνχ ν ρψξνο ηνπ internet είλαη
κία «ακφιπληε ζθαίξα» απφιπηα ειεχζεξε απφ ηε ζπκβαηηθή offline εμνπζία.
β. ηνλ αληίπνδα ηνπ θπβεξλν-νπηνπηζκνχ βξίζθεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
ηνπ ηερλνθνβηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο ηερλνθνβηθνχο ην δηαδίθηπν είλαη έλα κέζν
επηηεξεηηθήο εηζβνιήο, κε ζθνπφ ηελ απψιεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ
εγθαζίδξπζε ελφο παλνπηηθνχ ειεθηξνληθνχ θαζηζκνχ. Σν δηαδίθηπν σο γέλλεκα
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ηεο «απαηειήο» λέαο ηερλνινγίαο, θαηαζηξέθεη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο θαη
έρεη ππεξβνιηθφ θνηλσληθφ θαη εζηθφ θφζηνο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ
ηερλνθνβηθή ζρνιή ζα κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
ειεθηξνληθή

εγθιεκαηηθφηεηα

είλαη

θπζηθφ

επαθφινπζν

ηεο

«εζηθήο

απνηεικάησζεο», πνπ επέθεξε ε λέα ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ην δηαδίθηπν, ην
νπνίν κεηέηξεςε ηνλ άλζξσπν ζε «άβνπιν έξκαην θαη ηπθιφ εθηειεζηή ησλ
λνζεξψλ πξνζέζεσλ ησλ ηερλνθξαηψλ».
γ. Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε ηέινο, ε νπνία πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη ηηο δχν
πξνεγνχκελεο νλνκάδεηαη ηερλν-ξεαιηζκφο. Οη ηερλνξεαιηζηέο απνξξίπηνπλ ην
δίιιεκα γηα ην αλ «ε ηερλνινγία είλαη θαιή ή θαθή» θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ην
δηαδίθηπν, σο θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κνλάρα κέζα απφ
ηε γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ έλαλ δεκφζην, λεθάιην
θαη νξζνινγηζηηθφ δηάινγν.
πσο θαη ηα πξνεγνχκελα θχκαηα αιιαγήο ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, έηζη θαη
ην ησξηλφ αλακέλεηαη λα θέξεη αμηφινγεο απνιαβέο αιιά θαη αλαπάληερεο
ζπλέπεηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε ζρεδηαζκφ θαη θαηάιιειε
ρξήζε. ηφρνο ηνπο επνκέλσο δελ είλαη λα ρεηξνθξνηήζνπλ ή λα απνξξίςνπλ ην
δηαδίθηπν σο πξντφλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο, αιιά λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην
εθαξκφζνπλ κε ηξφπν ζπλεπή κε ηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αξρέο.
χκθσλα κε ηελ ηερλνξεαιηζηηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ινηπφλ, ην δηαδίθηπν
είλαη έλα πξαγκαηηθφ εξγαιείν ηνπ νπνίνπ ε θαιή ή θαθή ρξήζε ελαπφθεηηαη ζηα
ρέξηα ηνπ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή. Ζ θπβεξλν-εγθιεκαηηθφηεηα επνκέλσο, είλαη ην
απνηέιεζκα θαθήο ρξήζεο ηνπ internet θαη απνηειεί θνκκάηη ησλ κεηνλεθηεκάησλ
πνπ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη θπζηθφ λα ελππάξρνπλ ζε θάζε λέν
ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. Έηζη, θαηαλνψληαο θαη αμηνινγψληαο κε βάζε ηελ
αλζξψπηλε αμία, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, ζα γίλεη δπλαηή ε ζπλ
ησ ρξφλσ κείσζε ή αθφκα θαη ε εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ.
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5.3 ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ
Α. Θεσξίεο γηα ηε γεληθόηεξε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά
Ζ Δγθιεκαηνινγία επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε έλα νξηαθφ θαηλφκελν:
ην έγθιεκα. ην εξψηεκα: «πνηνο ή ηη γελλά ην έγθιεκα;» ε ζεσξία έρεη
απαληήζεη κε δηαθνξεηηθέο θαη ζπρλά αιιεινζπγθξνπφκελεο εθδνρέο. Κακία
εγθιεκαηνινγηθή ζεσξία δε κπφξεζε λα εξκελεχζεη φιεο ηηο κνξθέο ηνπ
εγθιήκαηνο αιιά θνηλφο παξαλνκαζηήο φισλ είλαη ν απνξεηηθφο ραξαθηήξαο
(Παλνχζεο, 2003).
Γηα ηελ εγθιεκαηνινγία είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ηηο αηηίεο ηνπ
εγθιήκαηνο γεληθά, ηηο αηηίεο εηδηθψλ ηχπσλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηηο αηηίεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη ε αλάιπζε
ηνπ «αηνκηθνχ» έρεη ηε βάζε ηεο ζηε κειέηε ησλ αηηηψλ ηνπ εγθιήκαηνο σο
ζχλνιν. Ζ έξεπλα πάληα αξρίδεη απφ ην άηνκν, ηε κνλάδα. Ζ αηηηνινγία ηνπ
εγθιήκαηνο είλαη έλα ζχκπιεγκα, ζπλπθαζκέλν ηφζν κε ηπραία φζν θαη κε
αλαγθαία γεγνλφηα. Οη αλαγθαίεο ζρέζεηο ζπλπθαίλνληαη κε ηηο ηπραίεο
επηδξάζεηο θαη θαλεξψλνληαη κέζα απφ απηέο κε κηα δηθή ηνπο κνλαδηθφηεηα.
Ζ αηηηφηεηα ζηελ Δγθιεκαηνινγία πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηε θηινζνθηθή
εθδνρή ή ηελ εζηθή αμηνιφγεζε. Σν έγθιεκα άξαγε εκπίπηεη ζε θάπνην λφκν
ζθαικάησλ, κηα απφθιηζε απφ ηε ζπλεηδεηή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ
αλζξψπνπ, ή είλαη ην «απζαίξεην ζηε δνκή ηνπ ή κήπσο έλαο ραιαζκέλνο
θξίθνο;
Σν έγθιεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί, φπσο ην ράνο, σο εληξνπηθή κεηαδνηηθή
αζζέλεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εμσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν
έγθιεκα, σο πνιπζπζηαηηθφ ζχζηεκα κε ρσξνρξνληθέο θαη άιιεο δηαζπλδέζεηο
θαη ζπζρεηίζεηο κπνξεί λα κειεηεζεί πνηθηιφκνξθα, γηα απηφ νη πεγέο
πιεξνθφξεζεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα. Σν ππνθείκελν, ην αληηθείκελν, νη
ζπλζήθεο

ηνπ

εγθιήκαηνο

ζπλζέηνπλ

νξηζκέλεο

απφ

ηηο

πεγέο

ελφο

πνιππαξαγνληηθνχ θαηλνκέλνπ κε βηνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά.
ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε αλζξψπνπ ζπλππάξρνπλ ζηνηρεία ζηαζεξά θαη
ζηνηρεία κε ζηαζεξά. Ζ αηθλίδηα ξήμε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο κπνξεί θάιιηζηα
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λα αλαιπζεί κε βάζε ην λφκν ησλ πηζαλνηήησλ ή κηαο δνκήο κε- δηαηεξεηηθήο. Ο
άλζξσπνο δε ζπκπεξηθέξεηαη κε απιφ, άξα κε πξνβιέςηκν, ηξφπν.
Οη

εξεπλεηέο

άξρηζαλ

λα

κειεηνχλ

νξηζκέλεο

εγθεθαιηθέο

θαη

ςπρνπαζνινγηθέο αλσκαιίεο γηα λα αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ απηέο κε
ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Αλαπηχρζεθαλ νη βηνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηελ
εξκελεία ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Οη ζεσξίεο απηέο εξκελεχνπλ ηελ
εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά κε βάζε

θάπνηα βηνινγηθά

γλσξίζκαηα ησλ

εγθιεκαηηψλ πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ησλ κε εγθιεκαηηψλ
(φπσο θιεξνλνκηθφηεηα, ρξσκνζψκαηα, ηεζηνζηεξφλε, ζεξνηνλίλε θ.α.). Οη
πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγίαο επαλαθέξνπλ
ην ζέκα ζην πξνζθήλην.
Σαπηφρξνλα αλαπηχρζεθαλ νη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο επεξέαζαλ
ηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα θαη αλαδήηεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζην
έγθιεκα ζηελ εμέηαζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο αληηθνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο
θαζψο θαη ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ πεξάζκαηνο ζηελ πξάμε (ΓησηνπνχινπΜαξαγθνπνχινπ, 1984).
Οη ζεσξίεο απηέο έδσζαλ έκθαζε ζηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εγθιεκαηηψλ, δηαηππψλνληαο απφςεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη εγθιεκαηίεο
ήηαλ

άηνκα

κεησκέλεο

δηαλνεηηθήο

ηθαλφηεηαο

ή

ςπρνπαζεηηθέο

πξνζσπηθφηεηεο.
Αλαπηχρζεθαλ σζηφζν θαηά θαηξνχο ζεσξίεο πνπ αλαδεηνχζαλ ηα αίηηα ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ζηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα. Θεψξεζαλ ηνλ εγθιεκαηία ζαλ έλα
πξντφλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε επίδξαζε πνπ δερφηαλ απφ
απηφ ζπληεινχζε ζηελ εθδήισζε ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
Οη θνηλσληνινγηθέο εμεγήζεηο ηνπ εγθιήκαηνο πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ
ην εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν κε ζεηηθή κέζνδν, δίλνληαο βάξνο ζην θνηλσληθφ,
πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζεηηθή κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ
παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη θαηαιήγεη ζε γεληθά
ζπκπεξάζκαηα. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί ν άλζξσπνο
λα θαηαιήμεη ζε γεληθεχζεηο-ζπκπεξάζκαηα.
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Πνιινί ςπρνιφγνη, ηδηαίηεξα απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ππνζηήξημαλ φηη
ππάξρνπλ φςεηο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο νη νπνίεο δελ
εξκελεχνληαη κε ηελ αλαγσγή ζηα ζπζηαηηθά ηνπο κέξε. Σφληζαλ φηη νξηζκέλεο
αλζξψπηλεο εκπεηξίεο είλαη νιηζηηθέο ή πιήξεηο απφ κφλεο ηνπο θαη επνκέλσο
δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ κφλν απφ ηελ έξεπλα ηεο
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Hayes, 1998).
Δπηπιένλ, νη ςπρνιφγνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εξκελεία ηεο εγθιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνιχ ζεκαληηθνχο γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
αλαπηχζζεηαη έλαο άλζξσπνο θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ
(πηλέιιε, 2005).
Σέινο, ζηε ζεσξία ηνπ Υάνπο, ην έγθιεκα εκθαλίδεηαη σο κηα απφ ηηο πνιιέο
δξάζεηο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζηηο αιιαγέο ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ
κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλαλ ηξφπν δσήο ζηνλ άιινλ π.ρ. απφ ηε θηιήζπρε δσή ζηε
βία, κπνξεί λα εξκελεπηεί αθφκα θαη απφ ηελ απιή αχμεζε κηαο θαη κφλν
παξακέηξνπ

ηεο θαλνληθφηεηαο,

πνπ

ηειηθψο πξνθάιεζε

ηελ αζηάζεηα

(Παλνχζεο, 2003).
Β. Σεζη αλίρλεπζεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Γηα πνιιά ρξφληα νη εξεπλεηέο κειεηνχζαλ ηελ θαηαζθεπή ςπρνινγηθψλ ηεζη
πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη λα
εξκελεχζνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.
Έλα

απφ

ηα

ηεζη

πξνζσπηθφηεηαο

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

απφ

ηνπο

εγθιεκαηνιφγνπο γηα ηελ κειέηε ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ην ηεζη
ηεο δηαπξνζσπηθήο σξηκφηεηαο-πξνζαξκνγήο. ‟ απηφ εμεηάδνληαη νη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
θαηαηάζζεηαη ζε έλα απφ ηα εθηά επίπεδα σξηκφηεηαο ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε
θιίκαθα. Σα εθηά επίπεδα πνπ πεξηιακβάλεη ην ηεζη είλαη ηα εμήο:
Η-1: Βαζηθή θαηαλφεζε ηνπ «Δγψ» σο μερσξηζηήο νληφηεηαο απφ ην «κε
Δγψ».
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Η-2: Γηάθξηζε κεηαμχ αηφκσλ θαη αληηθεηκέλσλ.
Η-3: Γηάθξηζε απιψλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ.
Η-4: Καηαλφεζε-αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ άιισλ.
Η-5: Δλζπλαίζζεζε-θαηαλφεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
άιισλ.
Η-6: Γηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ «Δγψ» θαη ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ.
Η-7: Πιήξεο θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο ηνπ «Δγψ» κέζσ ησλ
άιισλ.
Σν επίπεδν Η-2 αληηπξνζσπεχεη έλα άηνκν πνπ ην απαζρνινχλ κφλν νη δηθέο
ηνπ αλάγθεο θαη δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ή λα πξνβιέςεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ
άιισλ. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην επίπεδν δηαθξίλνληαη ζε
«αληηθνηλσληθνχο-επηζεηηθνχο» θαη ζε «αληηθνηλσληθνχο-παζεηηθνχο» αλάινγα κε
ην πψο λνηψζνπλ, δειαδή αλ αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη θαη ζέινπλ λα
δξάζνπλ ή λα κείλνπλ αδξαλείο.
Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην επίπεδν Η-3 έρνπλ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ
ηεο

ζπκπεξηθνξάο

ηνπο

απέλαληη

ζηνπο

άιινπο,

πξνζαξκφδνληαη

ζην

πεξηβάιινλ θαη αηζζάλνληαη πσο απηφ είλαη θάηη πνπ νη ίδηνη είλαη ζε ζέζε λα ην
ρεηξηζηνχλ.

Γηαθξίλνληαη

ζηνπο

«παζεηηθνχο

θνκθνξκηζηέο»,

νη

νπνίνη

παξαζχξνληαη θαη θαζνδεγνχληαη εχθνια απφ θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη ηζρχ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ζηνπο «θαιιηεξγεκέλνπο

θνκθνξκηζηέο» νη νπνίνη

δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο βάζεη κηαο νκάδαο εγθιεκαηηψλ θαη ζηνπο
«αληηθνηλσληθνχο ρεηξαγσγνχο» πνπ πξνζπαζνχλ λα απνδπλακψζνπλ ηελ
εμνπζία γηα δηθνχο ηνπο ζθνπνχο.
ζα άηνκα αλήθνπλ ζην επίπεδν Η-4 ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θχξνο θαη πςειή
θνηλσληθή ζέζε, πνιιέο απαηηήζεηο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο κε απνηέιεζκα λα
λνηψζνπλ αλεπαξθείο. Μειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδεημαλ φηη θαθνπνηνί
πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί ήηαλ φινη σο έλα βαζκφ θνηλσληθά αλψξηκνη θαη
βξίζθνληαλ ζηα επίπεδα Η-2, Η-3, Η-4. Σν άηνκν πνπ δηαζέηεη πιήξε θνηλσληθή
σξηκφηεηα είλαη απηφ πνπ έρεη μεπεξάζεη κε επηηπρία ηελ αμηνιφγεζε. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηεζη πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εξκελεία ηεο εγθιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο σζηφζν παξακέλεη κέρξη ηψξα ακθίβνιε.
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Σν ΜΜΡΗ είλαη ην πην γλσζηφ ηεζη πξνζσπηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηε δηάγλσζε ςπρνινγηθψλ θαη ςπρνπαζνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (Innes, 2003).
Απνηειείηαη απφ δέθα θιηληθέο θιίκαθεο θαη ηέζζεξηο θιίκαθεο εγθπξφηεηαο.
Οη θιηληθέο θιίκαθεο είλαη:
1) Τπνρνλδξίαζε (Hs): θνπξαζκέλνο, αδξαλήο, θαηαβεβιεκέλνο (λνηψζεη
ζσκαηηθά).
2)

Καηάζιηςε

(D):

ζνβαξφο,

ακθηβφινπ

εζηθήο,

δπζηπρηζκέλνο,

δπζαξεζηεκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ.
3) Τζηεξία (H): ηδεαιηζηήο, αθειήο, θνηλσληθφο, αγρσηηθφο, κε ςπρνζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα.
4) Φπρνπαζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Pd): επαλαζηάηεο, θπληθφο, θνηλσληθά
επηζεηηθφο, εγσηζηήο.
5) α. Αλδξνπξέπεηα: Τς.Βαζκ.: επαίζζεηνο, Υακ.Βαζκ.: ελδηαθέξεηαη γηα
άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ.
β. Θειππξέπεηα (MF): Τς.Βαζκ. γηα άλδξεο: επγέλεηα, κφξθσζε, ζειπθφηεηα.
Τς.Βαζκ. γηα γπλαίθεο: ζθιεξφηεηα, θηινδνμία.
6) Παξάλνηα

(Pa): ηειεηνκαλήο, πεηζκαηάξεο, θξπςίλνπο. Υακ.Βαζκ.:

θνηλσληθά απνδεθηφο.
7) Φπραζζέλεηα (Pt): ππνηειήο, κε αλάγθε λα επραξηζηεί, λνηψζεη θαηψηεξνο,
αλαπνθάζηζηνο, αλππφκνλνο.
8) ρηδνθξέλεηα (Sc): αξλεηηθφο, δχζθνινο, αμηνιχπεηνο, έιιεηςε θνηλσληθψλ
ηθαλνηήησλ.
9) Τπνκαλία (Ma): επηθνηλσληαθφο, αηζηφδνμνο, απνθαζηζηηθφο, δελ δέλεηαη κε
ηηο θαηαζηάζεηο απφ ζπλήζεηα.
10)

Κνηλσληθή

ελδνζηξέθεηα

(Si):

κεηξηφθξσλ,

άηνικνο,

ληξνπαιφο.

Υακ.Βαζκ.: θνηλσληθά απνδεθηφο.
Ζ θιηληθή θιίκαθα 4 (Pd) ζρεδηάζηεθε γηα λα δηαρσξίζεη ηνπο εγθιεκαηίεο απφ
ηηο άιιεο νκάδεο. Σα άηνκα πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ
ήηαλ εγθιεκαηίεο ή φρη, ζπγθέληξσλαλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιηληθή
θιίκαθα 4 (PD), απφ άιινπο θαη ην ίδην ίζρπε γηα θηιφδνμα άηνκα, πνπ είραλ
γξήγνξε αλέιημε, επηρεηξεκαηίεο, επαγγεικαηίεο-εζνπνηνχο. χκθσλα κε κηα
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πξφζθαηε κειέηε, ν ζπλδπαζκφο ηεο βαζκνινγίαο ησλ θιηκάθσλ 4 (PD), 8 (Sc),
9 (Ma) κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφβιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (Innes, 2003).
Γ. Δγθιεκαηνινγία θαη θπβεξλνέγθιεκα
ζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ηεο Δγθιεκαηνινγίαο απέλαληη ζην λέν απηφ
θαηλφκελν ηεο δηαδηθηπαθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, γίλεηαη πνιχο ιφγνο ηα ηειεπηαία
ρξφληα, νξζά θαηά ηελ άπνςή καο, γηα ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ
ζηφρσλ, ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ ηεο εξγαιείσλ,
γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν
ηερλνινγηθά πεξηβάιινλ.
Ο Ronald V.Clarke, (2004) αλαθέξεη φηη: «ηελ εγθιεκαηνινγία ηνπ κέιινληνο,
ε θαηαθπγή ησλ εγθιεκαηνιφγσλ ζην δίθαην, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ
θνηλσληνινγία, πξέπεη λα πάςεη λα απνηειεί ηελ πεγή ηεο απζεληίαο θαη ηνπ
θχξνπο ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εγθιεκαηνινγία νθείιεη λα εηνηκαζηεί λα
εγθαηαιείςεη ηηο ζεσξίεο, πνπ γηα δεθαεηίεο ππήξμαλ ην “κεζνδφθη” ηεο.
πγθεθξηκέλα, νη εγθιεκαηνιφγνη νθείινπλ λα ππνβαζκίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ
ζεσξηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην έγθιεκα σο ην απνηέιεζκα κεηνλεμηψλ. ε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα εγθιήκαηα πνπ ηεινχληαη ζην
δηαδίθηπν, ηα νπνία ζπάληα δηαπξάηηνληαη απφ κεηνλεθηνχληεο παξαβάηεο.
Πεξηζζφηεξν ζα βνεζνχζε ζηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ε «εγθιεκαηνινγία ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο».
Ο ζχγρξνλνο εγθιεκαηνιφγνο δε κνηάδεη κφλν κε «έλα βαζηιηά ρσξίο
βαζίιεην», κε έλαλ ακήραλν θαη μεπεξαζκέλν έξινθ Υνικο, ν νπνίνο δελ
κπνξεί

εχθνια

λα

ζπκβηβαζηεί

κε

ηε

ιεηηνπξγία

ηνπ

ππνινγηζηή.

Ο

εγθιεκαηνιφγνο απηφο παξεκβαίλσλ ζηηο αλζξψπηλεο αληηθνηλσληθέο ζρέζεηο θαη
εξκελεπηήο ησλ βησκάησλ ηνπ εγθιεκαηία κεηαηξέπεηαη ζε γξαθεηνθξάηε ησλ
θαξηειινπνηεκέλσλ data κηαο άςπρεο κεραλήο. Απφ ην πεδίν ν εγθιεκαηνιφγνο
κεηαβαίλεη ζην αξρείν (Παλνχζεο, 2003).
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ΚΔΦ. 6Ο ΜΟΡΦΔ ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΡΑ
Ο θαζεγεηήο Δγθιεκαηνινγίαο Παλνχζεο Η. (2003) επηζεκαίλεη: «ην ρψξν
ηνπ εγθιήκαηνο εκθαλίδνληαη λέα κνληέια ηφζν σο πξνο ηε κνξθή φζν θαη σο
πξνο ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο. ζν πηνζεηνχκε ην δπηηθφ πξφηππν δσήο ηφζν
κεηαβάιιεηαη θαη ην ζηεξεφηππν ηνπ εγθιεκαηία. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ
αγνξψλ παγθνζκηνπνηεί θαη ην έγθιεκα, ε θαηάξγεζε ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ
δηεπθνιχλεη θαη ηε δηαθίλεζή ηνπ».
Πνιιέο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο λα εθδεισζνχλ
ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Πξάγκαηη, ν «δηθηπσκέλνο» θαηαλαισηήο πνπ έρεη
πξφζβαζε ζηνλ θπβεξλνρψξν, αθήλεη πίζσ ηνπ «ειεθηξνληθά ίρλε», φπσο
δηεπζχλζεηο

ειεθηξνληθνχ

ηαρπδξνκείνπ,

αξηζκνχο

κεηξψσλ

θνηλσληθήο

αζθάιηζεο θιπ. Σα πξνζσπηθά απηά δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κέζσ δηαθφξσλ
κεζφδσλ θαη αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ
παξάλνκε δηείζδπζε ζε απηά (Εεξβέαο, 2008).
Πίλαθαο εκθάληζεο ειεθηξνληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ζχκθσλα κε ηε Γίσμε Ζιεθηξ. Δγθιήκαηνο.
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6.1 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΠΔΜΒΑΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (HACKING)
ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην
Γηαδίθηπν ην πξψην βήκα γηα ηελ ηέιεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο είλαη ε
παξαβίαζε ηεο «ςεθηαθήο νηθηαθήο εηξήλεο» ηνπ ζχκαηνο.
Ζ έλλνηα ηνπ hacking αλαθέξεηαη ζηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε μέλν
ππνινγηζηή ή ζχζηεκα ππνινγηζηψλ, ε νπνία δε γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ
ππνθινπή, ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ θαηαζθνπεία, αιιά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ
ηελ επηηπρία παξάθακςεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ Ζ/Τ.
Σν θαηλφκελν ηνπ hacking δελ είλαη πξφζθαην. Οη πξψηνη hackers
εκθαλίζηεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α., ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζην θεκηζκέλν Massachusetts
Institute of Technology (MIT) ππήξρε έλα γηγαληηαίν κνληέιν ακαμνζηνηρίαο θαη νη
θνηηεηέο

πξνζπαζνχζαλ

λα

επηλνήζνπλ

ζπζηήκαηα

αζθαιείαο

γηα

ηα

πνιπάξηζκα βαγφληα. ηαλ θάπνηνο απφ απηνχο θαηάθεξλε λα «ζπάζεη» ηα
ζπζηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ηνλ απνθαινχζαλ ηηκεηηθά «hacker». Απηή
είλαη ε πξψηε γεληά ησλ hackers (Αξγπξφππινο, 2001).
Ζ δεχηεξε γεληά ήηαλ νη επηζηήκνλεο εθείλνη, πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία
ησλ πξψησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη
δηέζεηαλ πεξηνξηζκέλεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1970,
πεξίπνπ φηαλ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα modems θαη ηα δίθηπα ηνπ
ππνινγηζηή, νη hackers απηήο ηεο γεληάο παξνπζηάζηεθαλ ζαλ απηνχο πνπ
αλαδεηνχζαλ λα κάζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο, έμσ απφ ηα φξηα ησλ
ζπζηεκάησλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη πνπ ήηαλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
«χπνπια» θαη παξάλνκα κέζα, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηνπο ηελ πεξηέξγεηα
(Roush, 2006).
Ζ ηξίηε γεληά, θαηαζθεπάδεη ηα ιεγφκελα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ησλ
ππνινγηζηψλ.
Ζ ηέηαξηε γεληά ησλ hackers, δε ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηθήο
ηερλνινγίαο, αιιά είλαη δεκηνχξγεκα απηήο. Ζ γεληά απηή παξφιν πνπ
απνδέρεηαη ηηο αξρέο ησλ πξνεγνπκέλσλ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ

66

θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηεο, ελεξγεί κε εληειψο
δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο (Λάδνο, 2001).
Βαζηθή δηαθνξά είλαη ε κεηαθνξά ηεο δξάζεο ηνπο, απφ ηα πιαίζηα ηνπ
εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ή δηαδηθηχνπ κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη
επηζηεκφλσλ, ζην ιεγφκελν θπβεξλνρψξν. Δπεηδή ε πξφζβαζε κέζα ζηα φξηα
απηνχ ηνπ λένπ ρψξνπ δελ είλαη ειεχζεξε, αιιά ε εμνπζηνδφηεζε εκθαλίδεηαη
ζαλ απαξαίηεηνο φξνο. Σίζεηαη πιένλ ζέκα παξαβίαζεο πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη
κφλν σο αλήζηθε πξάμε αιιά επίζεο θαη σο κνξθή εγθιεκαηηθήο πξάμεο.
Ο hacker πνπ θαηαθέξλεη λα εηζβάιεη ζε έλαλ ππνινγηζηή, είλαη πιένλ ζε
ζέζε λα θάλεη φζα θαη ν λφκηκνο ρξήζηεο, αθφκα θαη λα αληηγξάςεη ή λα
αιινηψζεη αξρεία ή λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Σν hacking είλαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ην απαξαίηεην πξψην βήκα γηα θάπνην ειεθηξνληθφ
αδίθεκα, θαζψο κεηαηξέπεηαη ζε γέθπξα πνπ κπνξεί κα νδεγήζεη ζε
νπνηαδήπνηε κνξθήο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο.
O hacker ή δηαθνξεηηθά φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη ζηε Γαιιία, ν
«πεηξαηήο», είλαη απηφο πνπ γλσξίδεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο, γηα ηελ εμ‟
απνζηάζεσο πξνζπέιαζε ελφο ππνινγηζηή. Δίλαη άηνκν ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλν
ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, κε ηθαλφηεηεο πνπ ηνπ πξνζδίδεη ραξαθηεξηζηηθά
παξφκνηα κε απηά ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη είλαη
ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο θαη ην «ζπάζηκν» ησλ
θσδηθψλ αζθαιείαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αιιά νη hackers επηηπγράλνπλ ηελ
πξφζβαζή ηνπο ζηα ζπζηήκαηα φρη σο απνηέιεζκα ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ
πξσηφηππσλ ελεξγεηψλ ηνπο, αιιά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γλσζηψλ
αδπλακηψλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη θνηλνπνηεζεί απφ πξνεγνχκελνπο
hackers.
κσο, ε χπαξμε δπν εξγαιείσλ, «ην καληθέζην ησλ hacker» θαη «ε εζηθή ησλ
hacker» είλαη πξνθαλέο φηη ην hacking δελ είλαη απιψο θάηη πνπ θάλνπλ, αιιά
έλαο ηξφπνο ζθέςεο γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ «εζηθή
ησλ ράθεξ», φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Steven Levy, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο
βαζηθέο αξρέο:
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Ζ πξφζβαζε ζηνπο ππνινγηζηέο – θαη ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα δηδάμεη
πσο ιεηηνπξγεί ν θφζκνο – πξέπεη λα είλαη απεξηφξηζηε θαη νιηθή.
ιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο.
Κακία εκπηζηνζχλε ζηηο αξρέο – λα πξνσζείο ηελ απνθέληξσζε.
Οη ράθεξ πξέπεη λα θξίλνληαη απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη φρη κε βάζε
θξηηήξηα φπσο νη βαζκνί, ε ειηθία, ην γέλνο, ή ε ζέζε.
Μπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο ηέρλε θαη νκνξθηά κε έλαλ ππνινγηζηή.
Οη ππνινγηζηέο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηε δσή ζνπ θαη λα ηελ θάλνπλ
θαιχηεξε (Furnell, 2006).
6.1.1 ΚΙΝΗΣΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ HACKER
Γηα ρξφληα, ε ζηαζεξή εηθφλα ζηελ θνηλή γλψκε, ήηαλ φηη ν hacker είλαη έλαο
καζεηήο ή ζπνπδαζηήο πνπ πξνθαιεί ράνο απφ ην θνκπηνχηεξ ηνπ. Σα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο άλδξαο, ειηθίαο 15 κε 25 εηψλ,
ρσξίο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζπλήζσο απνηπρεκέλνο ζηνπο άιινπο
ηνκείο θαη είλαη πνιχ γνεηεπκέλνο απφ ηελ ηερλνινγία (Furnell, 2006).
Οη ράθεξ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδέζκνπο αληί γηα πξαγκαηηθά νλφκαηα θαη απηφ
απνηειεί κέξνο ηνπ ζηεξεφηππνπ ηνπ ράθεξ, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν είλαη θνηλφ
θαη ζε άιινπο θπβεξλνεγθιεκαηίεο. Σα νλφκαηα πνπ επηιέγνπλ νη ράθεξ γηα ηνλ
εαπηφ ηνπο είλαη ζπρλά απνθαιππηηθά – κε ηελ έλλνηα ηεο απηνεηθφλαο ηνπ ράθεξ,
εάλ δελ απνηεινχλ ηε θπζηθή απνηχπσζε. Πνιινί ζεσξνχλ ην λέν ηνπο φλνκα
σο έλαλ άιιν ραξαθηήξα ηνλ νπνίν έρνπλ αλαπηχμεη σο ην alter ego ηνπο ζηνλ
θπβεξλνρψξν. Πνιινί κπνξεί λα αξέζθνληαη λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο
ζηαπξνθφξνπο πνπ εξγάδνληαη λα πιεξνθνξήζνπλ ην θνηλφ ηνπο. Έηζη ζα
αλαθέξακε ην θαηλφκελν απηφ σο «ραθηηβηζκφο», φπνπ νη ράθεξ ζηνρεχνπλ θαη
ηξνπνπνηνχλ ηζηνζειίδεο, πξνθεηκέλνπ λα δηακαξηπξεζνχλ γηα έλα ζέκα. Έηζη
κπνξεί λα δηαγξάςνπλ ηζηνζειίδεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε λέεο ζειίδεο
πνπ πεξηέρνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο.
Παξάδεηγκα ηξνπνπνίεζεο ηζηνζειίδαο είλαη, φηαλ ην επηέκβξε ηνπ 1998 ε
ηζηνζειίδα ηεο New York Times έπεζε ζχκα επίζεζεο απφ κηα νκάδα ράθεξ,
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απηναπνθαινχκελε σο HFG (hacking for girlies). Ζ επίζεζε δηαπξάρζεθε γηα λα
ππνζηεξίμεη ηνλ ηφηε έγθιεηζην ράθεξ Kevin Mitnick. Σν απνηέιεζκα ηεο ζειίδαο
ήηαλ έλα θείκελν γξακκέλν απφ ηνπο εηζβνιείο, θαζψο θαη κηα εηθφλα ηνπ
ινγφηππνπ ηνπ HFG, ην νπνίν πεξηιάκβαλε θνκκάηηα απφ θσηνγξαθίεο γπκλψλ
γπλαηθψλ (Furnell, 2006).
Έηζη, ην πξνθίι ηνπο έρεη έλα κείγκα δχλακεο, άλεζεο, ρηνχκνξ θαη ε γλψκε
πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ζθαπαλείο ηνπ
θπβεξλνρψξνπ, πνπ εμεξεπλνχλ ζπζηήκαηα θαη ηα δίθηπα κεηαμχ ηνπο ζε κηα
ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία κάζεζεο. Οη ράθεξ παξνπζηάδνληαη φηη δξνπλ παληνχ
ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Πηζηεχνπλ φηη δελ θάλνπλ ηίπνηα θαθφ. πλεηξκηθά
ζπλδπάδνληαη κε επξχηεξεο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ, αιιά θαη παξαδνζηαθά σο ην
ζχκβνιν ησλ δπλάκεσλ ηνπ θαθνχ επί επνρήο ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ζχγρξνλα
σο

επίθεληξν

ηνπ

νξγαλσκέλνπ

εγθιήκαηνο.

Οη

ράθεξ

απνηεινχλ ηε

ζπκππθλσκέλε, πξνζσπνπνηεκέλε απφδεημε φηη ην δηαδίθηπν είλαη αλαζθαιέο
θαη άλαξρν. Ο βαζκφο ηεο θαθίαο ηνπο μεθηίδεη πνιχ απφ ην γεγνλφο φηη δελ ηνλ
βιέπνπκε, είλαη αθεξεκέλνο. Δίλαη έλαο «αγαπεκέλνο» καο θαθφο κε ηφζα
ειθπζηηθά ζηνηρεία. Παξνπζηάδεηαη θαιφο, ηδσκέλνο απφ πνιιέο πιεπξέο.
πλήζσο, πεξηγξάθεηαη λεαξφο, παηδί, άξα ζπλεηξκηθά ζρεηηθά αζψνο θαη
αθίλδπλνο, θαιφο. Αιιά θαη φηαλ ν ράθεξ παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξνο,
εκθαλίδεηαη ρσξίο ζπλείδεζε θαη πξνκειέηε ηνπ θαθνχ πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη. Πνιιέο θνξέο, κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη, παίξλεη ηελ κνξθή
ελφο ζχγρξνλνπ «Ρνκπέλ ησλ δαζψλ». Παξνπζηάδεηαη σο ν κφλνο πνπ κπνξεί
λα αληηζηαζεί, λα βξεζεί ζε ζέζε ηζρχνο θαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα,
νηθνλνκηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο απψιεηεο, ζην ζχγρξνλν πιέγκα ησλ γηγαληηαίσλ
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Γξάθνληαη βηβιία γηα απηνχο, γπξίδνληαη ηαηλίεο.
Οη θαιχηεξνη αληακείβνληαη απφ ην ζχζηεκα, βξίζθνπλ δνπιεηά απφ ηελ
θπβέξλεζε, γίλνληαη ζχκβνπινη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη πξσζππνπξγψλ
(Άλδξαο, 2008).
Δπηπιένλ, ε δξάζε ηνπ hacking δελ πεξηνξίδεηαη κνλάρα ζε φηη αθνξά ηελ
ηερλνινγηθή πιεξνθνξία θαη ηελ ηερλνινγία εηδηθφηεξα, αιιά είλαη εκθαλήο ζε
φιν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ πεδίσλ θαη ζρέζεσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
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ςπρνινγίαο ηνπ hacker είλαη κηα έθθξαζε αληίδξαζεο ηνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηεο θαλφλεο. Έλαο
hacker αληηηίζεηαη ζε φηη δελ έρεη κηα ινγηθή ζπλνρή, θξχβεη θάηη θαη ηείλεη πξνο
ηελ «αηαμία» (Λάδνο, 2001).
χκθσλα κε ηελ Denning, νη hackers είλαη ακθίζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θαζψο
απνηεινχλ άηνκα πνπ δηαζθεδάδνπλ λα παίδνπλ κε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο
ππνινγηζηή θαη ηαπηφρξνλα λα πξνβαίλνπλ ζε αδηάθξηηεο παξαβηάζεηο. Έλαο
άιινο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζρεηηθά κε ην δήηεκα
ησλ θηλήηξσλ είλαη ην φηη ηα αζρνινχκελα άηνκα κπνξεί λα εζηζηνχλ ζηελ
εκπεηξία κε θάπνην ηξφπν.
Σα θίλεηξα σζηφζν, ησλ επηζέζεσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη
ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ «εηζβνιέα». ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα
δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: (Βιαρφπνπινο, 2007, & Αξγπξφπνπινο,
2001)
• Δξαζηηέρλεο: Πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο ρσξίο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο
ζηνπο ππνινγηζηέο, πνπ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ κηα εππάζεηα ζε έλα
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ εθκεηαιιεπηνχλ. Σα θίλεηξά ηνπο
είλαη ε πεξηέξγεηα, ε απφθηεζε γλψζεο θαη αληηκεησπίδνπλ ην «ζπάζηκν» ελφο
θσδηθνχ ζαλ έλα παηρλίδη. Οη ράθεξ απηνί είλαη ζπλήζσο λένη ζηελ ειηθία, πνπ
ζέβνληαη ηελ «εζηθή ησλ ράθεξ», δελ αιινηψλνπλ δειαδή νχηε θαηαζηξέθνπλ ηα
αξρεία πνπ βξίζθνπλ.
• Ηackers: Δίλαη άξηζηνη γλψζηεο πξνγξακκαηηζκνχ, δηθηχσλ Ζ/Τ θαη
Γηαδηθηχνπ θαη ζθνπφο ησλ επηζέζεψλ ηνπο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηάο
ηνπο θαζψο θαη ε επηβεβαίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα εηζβνιή.
• Crackers: Έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξφθιεζε δεκηάο ή ηελ απνθφκηζε
νθέινπο απφ ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία επηηίζεληαη.
• Δπαγγεικαηίεο εηζβνιείο: Οη επηζέζεηο ησλ εγθιεκαηηψλ ηεο
θαηεγνξίαο απηήο ζρεηίδνληαη κε ηα ζνβαξφηεξα εγθιήκαηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ.
Κεξδίδνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ επηζέζεηο.
Ζ επηθηλδπλόηεηα ησλ Ζackers εμαξηάηαη απφ ηα θίλεηξά ηνπο. Αλ ηα
θίλεηξά ηνπο είλαη ε δηαζθέδαζε ή ε επηζπκία ηνπο λα αλαγλσξηζηνχλ ζηνλ θχθιν
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ηνπο σο απζεληίεο ζηνπο Ζ/Τ ή λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, ε παξάλνκε πξφζβαζή ηνπο
ζε απηφ ζηακαηάεη κέρξηο εθεί θαη εθείλν πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε πξαγκαηηθά
είλαη ην γφεηξν ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ή
νξγαληζκνχ.
Αλ φκσο ην θίλεηξφ ηνπο είλαη ην πξνζσπηθό νηθνλνκηθό όθεινο, ην νπνίν
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ βιάπηνληαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην ζχζηεκα ή ηα
αξρεία δεδνκέλσλ ησλ ζπκάησλ ηνπο ή πνπιψληαο ζε ηξίηνπο ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ απεθφκηζαλ απφ απηά, ηφηε νη δεκηέο απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ είλαη
αλππνιφγηζηεο. Ζ ζχγρξνλε πξαθηηθή ζέιεη δπζηπρψο έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ
απφ ηνπο ζεκεξηλνχο hackers λα έρεη νηθνλνκηθά θίλεηξα, πξάγκα πνπ απηφκαηα
απμάλεη ηνλ επηθίλδπλν ραξαθηήξα ηνπο.
Πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη κέζνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη εηδηθά νη
ράθεξο κπνξεί λα εζηζηνχλ ζην γεγνλφο λα είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη λα εκθαλίζνπλ
αξλεηηθά ζπκπηψκαηα φηαλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλνπλ. Απηή ε θαηάζηαζε,
φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρεη νλνκαζηεί «Γηαηαξαρή Δζηζκνύ ζην
Γηαδίθηπν» θαη ζπλδέεηαη κε ηα ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο
ε δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη θαλείο ηελ αλσλπκία ηνπ. Ο ςπρνιφγνο Γξ Keith
Ashcroft απφ ην Δδηκβνχξγν αλαθέξεηαη εηδηθά ζηνπο καζεηέο θαη πηζηεχεη φηη
είλαη εμαηξεηηθά επηξξεπείο ζηνλ εζηζκφ. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηνπο
ραθεξο. Έηζη ν εζηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφιπηε αλσλπκία είλαη δπν
ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηε δξάζε ησλ ράθεξο (Furnell, 2006).
6.2 ΙΟΙ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ

ΚΑΙ

Η

ΑΛΛΟΙΧΗ

ΣΧΝ

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Οη ειεθηξνληθνί ηνί, έρνπλ θαηαζηεί ίζσο απφ ηνπο πην ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα
ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη ηα
απνζεθεπκέλα αξρεία. Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή πξνγξάκκαηνο πνπ επηηπγράλεη
λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα, δηεηζδχνληαο ζ‟ απηφ κέζα
απφ ηηο αηέιεηεο πνπ παξνπζηάδεη. Ζ νκνηφηεηα κε ηνπο θπζηθνχο ηνχο βξίζθεηαη
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ζην γεγνλφο φηη θαη απηνί ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ μεληζηή γηα λα κεηαθεξζνχλ. Ο
μεληζηήο απηφο κπνξεί λα είλαη έλα αξρείν, κηα ηζηνζειίδα, έλα ειεθηξνληθφ
κήλπκα (Εάλλε, 2005).
Οη ηνί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απφ κηα απιή ελφριεζε έσο ηελ πιήξε
θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ έλα ηφ κπνξεί
θάπνηνο λα πξνζβιεζεί απφ έλα κνιπζκέλν αξρείν ην νπνίν θαηέβαζε απφ ην
ίληεξλεη, απφ έλα κνιπζκέλν αξρείν πνπ αληέγξαςε, απφ κηα κνιπζκέλε δηζθέηα
ή δίζθν πνπ εθθίλεζε θαη ηέινο απφ έλα κνιπζκέλν απφ ηφ ειεθηξνληθφ κήλπκα.
Οη ηνί δελ είλαη αληηκεησπίζηκνη, γηαηί ν αξηζκφο ηνπο απμάλεηαη ζπλερψο θαη νη
ίδηνη σο πξνγξάκκαηα γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηνη, κε απνηέιεζκα
ηα πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ λα βξίζθνληαη
πάληα έλα βήκα πην πίζσ (Αξγπξφπνπινο, 2001).
Ο ειεθηξνληθφο ηφο έρεη δχν βαζηθέο ηδηφηεηεο. Ζ πξψηε ηνπ ηδηφηεηα
νλνκάδεηαη «κφιπλζε» (affection) θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν ηφο λ‟
αλαπαξάγεηαη κφλνο ηνπ θαη λα πξνζθνιιάηαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζ‟ άιια
πξνγξάκκαηα. Ζ δεχηεξε ηδηφηεηά ηνπ, νλνκάδεηαη ιεηηνπξγία (function) θαη
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνχ πνπ κπνξεί λ‟ απνδεηρηεί αθφκα θαη
θαηαζηξνθηθφο γηα ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή. Έηζη, φηαλ ν ηφο «ρηππά» ηνλ
ππνινγηζηή, πεξλάεη απφ ηε «κφιπλζε» ζηε «ιεηηνπξγία» θαη κεηά επηζηξέθεη
ζην αξρηθφ πξφγξακκα πνπ είρε δηεηζδχζεη.
Οη ειεθηξνληθνί ηνί ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο
θαη ηνλ ηξφπν πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο – ηερληθέο είλαη
ηξεηο: νη «δνχξεηνη ίππνη», ηα «ζθνπιήθηα» θαη νη «ινγηθέο βφκβεο» (Λάδνο, 2001
& Αξγπξφπνπινο, 2001).
Ο ηχπνο ηνπ ηνχ «δνχξεηνο ίππνο» δξα θπξηνιεθηηθά αφξαηα, αθνχ θξχβεηαη
κέζα ζ‟ έλα άιιν πξφγξακκα ηνλ «μεληζηή», θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξάεη αθφκα
θαη ζηε δηαγξαθή αξρείσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην
ζθιεξφ δίζθν.
Σν «ζθνπιήθη», ν δεχηεξνο ηχπνο είλαη έλα πξφγξακκα πνπ απηνδηαδίδεηαη
κέζσ ελφο δηθηχνπ ή ελφο πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Απηφο ν δεχηεξνο ηχπνο δε
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ζπγθεληξψλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ ηχπσλ ηψλ θαη επηπιένλ
ιεηηνπξγεί απηφλνκα.
Οη «ινγηθέο βφκβεο», ν ηξίηνο ηχπνο ηνχ, κπνξεί λα εμειηρζεί ζηνλ πην
θαηαζηξνθηθφ ηχπν, γηαηί κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζε ζσζκέλα αξρεία αιιά θαη ζ‟
νιφθιεξν ην ινγηζκηθφ. Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξά απφ ηνπο άιινπο δχν ηχπνπο,
είλαη φηη δελ απηνπνιιαπιαζηάδεηαη.
Σν πην ελδηαθέξνλ κε ηνπο ηνχο είλαη ε έληνλε θπβεξλεηηθή θαη επηθνηλσληαθή
πξνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχλ παγθνζκίσο, ρσξίο λα
δηεπθξηλίδεηαη πνηνί είλαη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο.
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ FBI ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ην ειεθηξνληθφ
έγθιεκα (ηνί, spyware, θινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θ.ά.) θνζηίδεη ζηηο
ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο νχηε ιίγν νχηε πνιχ 67 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην
ρξφλν. Απηφο ν αξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, είλαη κεγαιχηεξνο απφ
θάζε

άιιε

ρξνληά

θαη

μεπεξλάεη

θαηά

πνιχ

ηφζν

ην

θφζηνο

ηεο

ηειεπηθνηλσληαθήο απάηεο (1 δηζ. δνιάξηα ην ρξφλν), φζν θαη ην θφζηνο θάζε
άιιεο κε ειεθηξνληθήο κνξθήο απάηεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμφδσλ ησλ
εηαηξεηψλ γίλεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηψλ, δνχξεησλ ίππσλ θαη δηαδηθηπαθψλ
ζθνπιεθηψλ (Σζηκηηάθε, 2006).
6.2.1 ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΡΑ ΣΟΤ ΓΡΑΣΗ
Σα πηζαλά θίλεηξα ησλ δεκηνπξγψλ ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ είλαη ηα
αθφινπζα (Furnell, 2006):
Να ηξαβήμνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ή γηα λα δνπλ κέρξη πνπ
κπνξνχλ λα εμαπισζνχλ νη δεκηνπξγίεο ηνπο.
Γηα λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθή ή δπζιεηηνπξγία απφ εθδίθεζε,
ελάληηα ζε έλα άηνκν, κηα επηρείξεζε, θάπνηνλ νξγαληζκφ ή έλα
πνιηηηθφ θαζεζηψο.
Γηα λα ληψζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο δχλακεο ή ηεο θπξηαξρίαο πάλσ
ζε απηνχο πνπ πέθηνπλ ζχκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ ηα νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, νλφκαηα πνπ
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ζπληζηνχλ λα αλεβάζνπλ ην εγψ ηνπο θαη ηελ αίζζεζε ηεο
ζπνπδαηφηεηά ηνπο.
Υξεζηκνπνηνχλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ γηα πξνζσπηθφ ηνπο
φθεινο.
Γηα λα εθηειέζνπλ απιά έλα πείξακα, ψζηε λα δνπλ ηη κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ην ζχγρξνλν ινγηζκηθφ.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πάλησο νη ηνί ηνπνζεηνχληαη απφ ππαιιήινπο
εηαηξηψλ απφ εθδίθεζε θαζψο θαη απφ δξάζηεο πνπ ππνθηλνχληαη απφ πνιηηηθά ή
ηδενινγηθά θίλεηξα, νη νπνίνη ζηξέθνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηά ησλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ειεθηξνληθνί ηνί είλαη πξφζθνξν φπιν ζηα ρέξηα
ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκαηηψλ, κε βαζηθφ θίλεηξν ην παξάλνκν
θέξδνο (Αξγπξφπνπινο, 2001).
Με ηελ απμαλφκελε ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο φκσο, γηα ηνπο ηνχο,
θάπνηνη εθκεηαιιεχηεθαλ ην γεγνλφο θαη πξνσζνχζαλ κελχκαηα απαηειά, κε ηελ
πξνεηδνπνίεζε ελφο απεξρφκελνπ ηνχ.
6.3 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ο θχξηνο φγθνο ησλ δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ εγθιεκάησλ εληάζζεηαη σο
ππνθαηεγνξία ζηα ειεθηξνληθά νηθνλνκηθά εγθιήκαηα (Εάλλε, 2005). Σα αζθαιή
θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα έγθιεκα σο νηθνλνκηθφ είλαη ηξία
(Εεζηάδεο, 2001): α) Ζ πξνζβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο β) Σν κέγεζνο
ηεο δεκίαο ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε γ) ε
θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξνθαιείηαη ε δεκία.
Δηδηθφηεξα, γηα λα ζεσξεζεί έλα έγθιεκα σο νηθνλνκηθφ ζα πξέπεη ε δεκία ηελ
νπνία πξνθαιεί ην ππνθείκελν λα είλαη κεγάιε πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη βιάβε
ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Γελ είλαη φκσο κφλν ε δεκία ε νπνία έρεη ζεκαζία γηα
ην ραξαθηεξηζκφ ελφο εγθιήκαηνο σο νηθνλνκηθνχ. εκαζία έρνπλ επίζεο ηα
«ηερλάζκαηα» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νηθνλνκηθφο εγθιεκαηίαο γηα λα πξνθιεζεί ε
δεκία θαη ηα νπνία θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ άιισλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξνθαιείηαη ε δεκία.
Σν θαηά πφζνλ δειαδή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα
ηνπ θξάηνπο, φπσο π.ρ. ην Γεκφζην, νη ηξάπεδεο, βηνκεραλίεο αιιά θαη νκάδεο
πξνζψπσλ, ηα νπνία επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή. Ζ πξφθιεζε ηεο δεκίαο
ζηελ νηθνλνκία κπνξεί λα είλαη είηε άκεζε είηε έκκεζε, δηαδξακαηίδνληαο
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαη ελ ζπλερεία πθίζηαηαη πιήγκα ε
νηθνλνκία.
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνπ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θεξδίδνπλ έδαθνο
δίλνπλ ηελ επθαηξία ζην ειεθηξνληθφ νηθνλνκηθφ έγθιεκα λα αλαδεηρζεί. Οη
θπξηφηεξνη ηχπνη ειεθηξνληθνχ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο είλαη:
Γηαδηθηπαθέο απάηεο
Οη θαηαλαισηέο- ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο
εμαπάηεζεο θαζψο ην δηαδίθηπν δεκηνπξγεί κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ν
δξάζηεο κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ην ζχκα επθνιφηεξα
απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.
Αληί ηεο πξάμεο εμαπάηεζεο ηνπ ζχκαηνο κε «ελ γλψζεη παξάζηαζε ςεπδψλ
γεγνλφησλ ζαλ αιεζηλψλ ή ηελ αζέκηηε απφθξπςε ή παξαζηψπεζε αιεζηλψλ
γεγνλφησλ», δει. ηελ επίδξαζε ζην λνεηηθφ ελφο άιινπ αλζξψπνπ, ζηελ απάηε
κε ππνινγηζηή ν δξάζηεο επεξεάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνινγηζηή «είηε κε κε
νξζή δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε κε επέκβαζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
είηε κε ρξεζηκνπνίεζε κε νξζψλ ή ειιηπψλ ζηνηρείσλ είηε κε νπνηνλδήπνηε
άιινλ ηξφπν» (Κηνχπεο, 2000).
πλεζηζκέλε κνξθή απάηεο, ηδηαίηεξα θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ, ήηαλ ηα
γξάκκαηα θαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ηε Νηγεξία. Μέζσ
απηψλ, εγθιεκαηίεο εκθαληδφκελνη σο θξαηηθνί αμησκαηνχρνη δεηνχλ ηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε κε ζθνπφ δήζελ ηελ εθ κέξνπο ηνπ
δηεπθφιπλζε παξάλνκεο εμαγσγήο ρξεκάησλ απφ ηε ρψξα κε αληάιιαγκα ηελ
θαηαβνιή πνζνζηνχ απφ απηά. Δάλ ηπρφλ ν ρξήζηεο δηαπξάμεη ην ιάζνο λα
παξάζρεη ηα ζηνηρεία, νη θαθνπνηνί ηνπ δεηνχλ ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη ν ίδηνο
θαηάζεζε ελφο πνζνχ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ή λα ηνπο
παξάζρεη εμνπζηνδφηεζε πξφζβαζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, γηα λα ηνπ
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θάλνπλ δήζελ ηελ θαηάζεζε, ηνλ νπνίν φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αδεηάδνπλ κε
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο (Εεξβέαο, 2008).
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε, φπνπ καζεηέο, θαζεγεηέο θαη
πξνζσπηθφ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Bloomington, έιαβαλ ειεθη. κελχκαηα πνπ
πξνέξρνληαλ απφ ην γξαθείν βνεζείαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπο δεηνχζε λα
επαλαιάβνπλ ηνπο θσδηθνχο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο γηα λα ζηείινπλ spam
κελχκαηα. Σν είδνο ηεο επίζεζεο απηφ (phishing) πξψηε θνξά πξνέξρνληαλ απφ
παξαξηήκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Young, 2008).
Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απάηεο είλαη θαη ε θινπή Lap top. Ο
Γθξαλη, κεηά ηελ θινπή Lap top, αλαθάιπςε φηη νη εγθιεκαηίεο είραλ θεξδίζεη
ηνπιάρηζηνλ 22,000$, ρξεψλνληαο ην φλνκά ηνπ. Κινπέο Lap top, ζεκεηψζεθαλ
θαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ Stanford, φπνπ ράλνληαη νλφκαηα, ηειέθσλα θαη άιια
πξνζσπηθά ζηνηρεία. Οη δξάζηεο εθκεηαιιεχνληαη ηα ζηνηρεία απηά κε
απνηέιεζκα λα ρξεψλνπλ αλππνςίαζηνπο πνιίηεο κε ππέξνγθα πνζά. Πνιιέο
εηαηξίεο, φκσο, κεηά απφ απηά ηα πεξηζηαηηθά πξνζπαζνχλ λα ραιηλαγσγήζνπλ
ηε ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ ζηα Lap top ή «ζπξψρλνπλ» έλα θξπθφ
ινγηζκηθφ ψζηε λα ην πξνζηαηεχζνπλ ή έρνπλ ζπλδξνκή ζε ππεξεζίεο
παξαθνινχζεζεο ψζηε λα μαλαβξνχλ ηα θιεκκέλα Lap top (Foster, - Andrea,
2008).
Ξέπιπκα ρξήκαηνο
Ξέπιπκα ρξήκαηνο, ελλννχκε ηελ πξάμε εθείλε κέζσ ηεο νπνίαο, ηα έζνδα
ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ «κεηακθηέδνληαη», έηζη ψζηε λα θαίλνληαη
λφκηκα (Σξαγάθεο, 1996). Παξάδεηγκα κηαο βαζηθήο πεγήο «βξψκηθνπ
ρξήκαηνο» είλαη ε αγνξά ησλ λαξθσηηθψλ. Ζ δηεζλήο αγνξά ησλ λαξθσηηθψλ
είλαη παξάγσγν κηαο εμαηξεηηθά αζπλήζηζηεο έμππλεο δηαζπνξάο ελφο
«πάζνπο», κέζσ επηθεξδψλ πιηθψλ κέζσλ, πνπ δηαθηλνχληαη απφ επηθίλδπλνπο
εγθιεκαηίεο (Taylor, 1992).
ηηο Ζ.Π.Α θαζεκεξηλά γίλνληαη πεξίπνπ 700.000 ηέηνηεο κεηαβηβάζεηο κε
ζπλνιηθφ πνζφ κεγαιχηεξν ησλ 2 ηξηο δνιαξίσλ. Οη αξρέο εθηηκνχλ φηη ην πνζφ
ησλ 300 δηο δνιαξίσλ αθνξά μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο.
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Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία
Μηα

μερσξηζηή

θαηεγνξία

αλαθνξψλ

ζην

πιαίζην

ησλ

νηθνλνκηθψλ

εγθιεκάησλ αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηεο θινπήο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη
ηεο

πεηξαηείαο

ινγνηερληθψλ θαη

θηλεκαηνγξαθηθψλ

ηαηληψλ

θαη

ινγηζκηθνχ,

κνπζηθψλ,

επηζηεκνληθψλ έξγσλ. Απηφο ν ηνκέαο είλαη ηδηαίηεξα

επαίζζεηνο θαη πνιχ εχθνιε ε παξαβίαζή ηνπ ζην Γηαδίθηπν.
Μηα πεξίπησζε παξάλνκεο δηαθίλεζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ
Κπβεξλνρψξν είλαη ε αθφινπζε: «Ζ Δθθιεζία ηεο ατεληνινγίαο, ε νπνία είλαη
δηθνκαλήο, πήγε ζηα δηθαζηήξηα έλα άηνκν πνπ αλαθέξζεθε on line ζηηο
ππνζέζεηο ηεο. Ο ελαγνκέλνπο, ν Αξλάιλην Λέξκα απφ ηελ Βηξηδίληα ησλ Ζ.Π.Α.,
έραζε ηελ δίθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 γηαηί είρε βάιεη ζην Internet ηα επξέσο
δηαζέζηκα αιιά πξνζηαηεπφκελα απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα έγγξαθα πνπ
αθνξνχζαλ πξνεγνχκελεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο ατεληνινγίαο.
Ζ θινπή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απνηειεί έλα αμηφινγν απηφλνκν θνκκάηη
πνπ πνζνηηθά θαιχπηεη ην 23,9%ηνπ ζπλφινπ ηεο αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ
εγθιεκάησλ, δειαδή 1 ζηα 4 πεξίπνπ. Ζ αλάδεημή ηνπ ζ‟ απηφ ην βαζκφ
αληαλαθιά έλα ππαξθηφ ηκήκα πξνβιεκαηηζκνχ πνπ πθίζηαηαη ζην ρψξν ησλ
πσιεηψλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ (βηβιία, CDs, DVDs), ιφγσ ησλ λέσλ
ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε θαη ζπλερίδεη λα δηακνξθψλεη ε παξνπζία ηνπ
δηαδηθηχνπ (Cornish, Llewelyn, 1993).
πκπεξαζκαηηθά, ην δηαδίθηπν έρεη ηε δχλακε λα θαζνξίζεη λένπο θαλφλεο,
φληαο έλαο λένο θφζκνο θαη κηα λέα επνρή, θαη φινη φζν δπλαηνί θαη αλ είλαη,
θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξίεο, βηβιηνζήθεο, εθδφηεο «ηξέρνπλ» αδχλακνη λα
πξνιάβνπλ ηηο

εμειίμεηο

γηα

λα

κελ

ράζνπλ ην

ηξέλν.

Σα

ζρήκαηα

πξνζαξκφδνληαη θαη αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο.

6.3.1

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΡΑ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΑ
Σν θέληξν παξαπφλσλ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, έλαο ζχλδεζκνο ηνπ FBI, ην
δηεζλέο θέληξν ιεπθνχ πεξηιαηκίνπ θαη ην γξαθείνπ δηθαηνζχλεο ππαιιήισλ,
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αλέθεξαλ πεξηζζφηεξα απφ 90.000 εγθιήκαηα ην 2007, καδί αλαθέξζεθαλ
νηθνλνκηθέο θινπέο πεξίπνπ $240 εθαηνκκχξηα (Mejia, 2008).
Παξ‟ φια απηά, ην πέξαζκα απφ ην ιαζεκέλν πξνγξακκαηηζκφ ζηνλ απαηειφ
ρεηξηζκφ ησλ Ζ/Τ είλαη δπζδηάθξηην. Ο «ζθνηεηλφο αξηζκφο» ηεο ειεθηξνληθήο
εγθιεκαηηθφηεηαο κεηαηξέπεηαη ζε «καχξε άβπζζν». Έλα θαιψδην, κηα ηαηλία
εγγξαθήο θαη κηα νζφλε είλαη αξθεηά φρη κφλν γηα λα θξχςνπλ ή λα
παξαπνηήζνπλ «παξαζηαηηθά» ηελ αιήζεηα, αιιά γηα λα κελ ηελ αθήζνπλ λα
εκθαληζηεί ζην ρψξνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ. ε κηα κηθξνθινπή κέζα ζηελ νηθνγέλεηα
ε νπνία δελ θαηαγγέιζεθε ζηελ αζηπλνκία έρνπκε ηνπιάρηζηνλ δπν πνπ ηε
γλσξίδνπλ: ην δξάζηε θαη ην γνληφ πνπ απνζηψπεζε ην γεγνλφο. Οη Ζ/Τ
ζπλήζσο δελ νκνινγνχλ νχηε επηρεηξεκαηνινγνχλ θαηά ηνπ ρεηξηζηή ηνπο
(Παλνχζεο, 2003).
Ο ειεθηξνληθφο εγθιεκαηίαο, ν ζχγρξνλνο απηφο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ
αλαηξέπεη εληειψο ην θιαζηθφ «ζηεξεφηππν» πνπ απεηθνλίδεη ηνλ εγθιεκαηία σο
λεαξφ, άλεξγν, ακφξθσην θαη θησρφ.
Ο δξάζηεο ηεο ειεθηξνληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο έρεη ηέιεηα εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο θαη ηερληθέο ηθαλφηεηεο, αζρνιείηαη κε ηελ νηθνλνκία, ηε δηνίθεζε θαη ηηο
επηρεηξήζεηο, δηαζέηεη ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν θαη έρεη θεξδνζθνπηθά θπξίσο
θίλεηξα ή πνιηηηθέο θηινδνμίεο. Οη ζχγρξνλνη «ηερλνινγηθνί θιέθηεο» εκθαλίδνπλ
θνηλσληθφ θχξνο, δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζηνλ Σχπν θαη ζηα ΜΜΔ, ζπκκεηέρνπλ
ζηε δεκφζηα δσή θαη γλσξίδνπλ ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία ζε βαζκφ πνπ λα ηε
ρεηξίδνληαη αλάινγα. Καλέλα ζχζηεκα αζθαιείαο δελ επαξθεί φηαλ ν δξάζηεο
βξίζθεηαη κέζα ζην θχθισκα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ειεθηξνληθφο
εγθιεκαηίαο εξγάδεηαη ζε ππαιιειηθή ζέζε ή ζε δηεπζπληηθφ πφζην ζηελ εηαηξεία
πνπ δηαπξάηηεη θαη ην έγθιεκά ηνπ (Παλνχζεο, 2003).
Πξφθεηηαη γηα «ππεξ-πξνζαξκνζκέλνπο» εγθιεκαηίεο νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ ην
παηρλίδη κε ηε κεραλή κε ην εχθνιν θέξδνο, αθνχ ηα ζχκαηα εηαηξείεο ζπλήζσο
πξνηηκνχλ δηαθξηηηθφ ζπκβηβαζκφ απφ έλα ζθάλδαιν πνπ ζα έβιαπηε ηελ
επηρείξεζε.
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6.4 ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ
Μεηάδνζε δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ
Σα αλεπηζχκεηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή spam ζηέιλνληαη
καδηθά ζε κεγάιν αξηζκφ παξαιεπηψλ (Εάλλε, 2005). πλήζσο κε εκπνξηθφδηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν πξνο παξαιήπηεο, νη νπνίνη νπδέπνηε εμεδήισζαλ
δηάζεζε λα ηνπο ζηαινχλ απηέο νη επηζηνιέο, θαη ησλ νπνίσλ νη ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο έρνπλ ζπιιεγεί παξάλνκα κε ηελ βνήζεηα πξνγξακκάησλ. Σα
πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα κελχκαηα έρνπλ, ζπλήζσο, πεξηερφκελν ηελ πψιεζε
θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, απνκηκήζεσλ επσλχκσλ πξντφλησλ, κεηνρψλ
θ.α.
Παξά ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο απηψλ ην κελπκάησλ πεξηέρεη ςεπδέο
πεξηερφκελν, πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμαπάηεζε ηνπ ζχκαηνο (Hedley, 2006) έρεη
δηαπηζησζεί φηη ζεκαληηθφ ηκήκα ρξεζηψλ αγνξάδεη πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη
κε ηέηνηνλ ηξφπν (κέζσ spamming). ηηο Ζ.Π.Α. ππνινγίδεηαη φηη ην 2003, 11
εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί, δειαδή ην 9% ησλ ρξεζηψλ είρε αγνξάζεη πξντφληα
κέζσ δηαθεκηζηηθψλ e-mail.

Έηζη νη spammers θαηαιήγνπλ λα καδεχνπλ

ππέξνγθα πνζά κέζα απφ απηή ηελ επηβιαβή γηα ηνπο ζπκπεξηθνξά.
Χζηφζν, είλαη αιήζεηα φηη ην spamming πξνζθέξεη έλα θζελφ θαη
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο επηηξέπεη ζηνπο
δξάζηεο λα πξνζεγγίδνπλ κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ, κε πνιχ κηθξφ νηθνλνκηθφ
θφζηνο θαη εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο ή, ζε θάζε πεξίπησζε, νπζηψδε
δπζρέξεηα

εληνπηζκνχ

ηνπο.

Δίλαη,

ινηπφλ,

εχινγν

φηη

ην

spamming

ρξεζηκνπνηείηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη απφ εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο
ζηήλνπλ δίθηπα απάηεο ή επηρεηξνχλ λα εθβηάζνπλ ηνπο ρξήζηεο (Hendley,
2006).
Ζ πην πξφζθαηε, θαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε, κνξθή spamming είλαη ε
ιεγφκελε ρξήζε ηνπ botnet (Hendley, 2006). Οη δξάζηεο, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε,

απνζηέιινπλ

καδηθά

κελχκαηα

ζηα

ζχκαηα,

ζηα

νπνία

εκπεξηέρνληαη πξνγξάκκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ζπκάησλ
botnets, δει. ζπζθεπέο ειεγρφκελεο απφ ηνπο δξάζηεο. Έηζη ζε απηή ηελ
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πεξίπησζε ππάξρεη παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ
«αζέιεηα» επηθνηλσλνχλ (Εάλλε, 2005).
Τπνθινπή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
Σν δηαδίθηπν ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε πνιιέο θνξέο γίλεηαη έιεγρνο θαη
ππνθινπή. Σν e-mail είλαη ιηγφηεξν αζθαιέο θαη θαηά θάπνην ηξφπν πην
επηθίλδπλν ψζηε λα ειέγρεηαη απφ άιινπο. Ζ παξαβίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ μεθίλεζε απφ ην FBI κε ζθνπφ ηελ απνθξππηνγξάθεζε
κελπκάησλ ησλ εγθιεκαηηψλ θαη θαηέιεμε λα αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ήδε
απφ ην 1998 ζηηο Ζ.Π.Α νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο παξείραλ ζηνπο ππαιιήινπο
ππεξεζίεο e-mail κε ζθνπφ ησλ έιεγρν ησλ κελπκάησλ (Εάλλε, 2005). Οη
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δελ ελεκεξψλνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο φηη ειέγρνληαη ηα
e-mail ηνπο, κε ζθνπφ ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνλ
επηειηζκφ θαη ηελ παξαβίαζε ηνπ απφξξεηνπ ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ
επίζεκε δηθαηνινγία ησλ εηαηξηψλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο θήκε ηνπο θαη ησλ
επηρεηξεζηαθψλ κπζηηθψλ.
Τπάξρνπλ

θάηνρνη

ζειίδσλ

ηνπ

Internet

νη

νπνίνη

«ρξεζηκνπνηνχλ

πξνγξάκκαηα - αληρλεπηέο γλσζηά σο cookies πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα
λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ιεπηνκεξή αξρεία ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα
ηνπ θάζε επηζθέπηε κε βάζε ην είδνο ησλ ζειίδσλ πνπ επηζθέπηεηαη ζην δίθηπν ή
ηα πξντφληα πνπ αγνξάδεη φηαλ κπαίλεη ζε θάπνηα δηεχζπλζε» θαη κάιηζηα ε
ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ρσξίο ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε ή αθφκα
ρεηξφηεξα φρη γηα δηθή ηνπο ρξήζε αιιά σο κεηαπψιεζε ζε εθείλνλ πνπ ζα
πξνζθέξεη ηα πεξηζζφηεξα. Μηιάκε γηα νπζηαζηηθφ ειεθηξνληθφ θαθέισκα κε
παγθφζκηα εκβέιεηα.
Πάλησο νη θίλδπλνη πνπ επηθπιάζζεη ην Internet γίλνληαη αληηιεπηνί ήδε απφ
ην θνηλφ, έηζη πξφζθαηε έξεπλα ζηηο Ζ.Π.Α, έδεημε φηη ην 88% ησλ Ακεξηθαλψλ
δελ ζα απνθάιππηε ην κπζηηθφ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο κέζσ ηνπ
Internet (Lappin, 2007).
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Πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο -δπζθήκηζε
Παξάλνκν θαη βιαβεξφ πεξηερφκελν πνπ ζίγεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ
εζηθή ησλ αηφκσλ απνηειεί ε δπζθήκεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε

γίλνληαη

αληηθείκελα

επηειηζκνχ

θαη

ε

πξνζσπηθή

θαη

ε

επαγγεικαηηθή ηνπο δσή ζίγεηαη ζνβαξά.
πσο απνθαιχπηεη έξεπλα ηνπ πξνγξάκκαηνο Safe net home ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ειεθηξνληθή βία ζηα ζρνιεία παίξλεη πιένλ ηε κνξθή
επηδεκίαο.
ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, έλαο ζηνπο δχν καζεηέο έρεη πέζεη
ζχκα εθθνβηζκνχ κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ απφ θηλεηά ηειέθσλα, ελψ ην 40%
ησλ ζπκάησλ δελ έκαζε πνηέ ηελ ηαπηφηεηα απηνχ πνπ ηνλ απείιεζε. Ζ πην
αθξαία κνξθή ηεο e-βίαο ζηα ζρνιεία, φκσο, είλαη ε βηληενζθφπεζε κέζσ
θηλεηψλ ηειεθψλσλ εξσηηθψλ πεξηπηχμεσλ κεηαμχ καζεηψλ.
χκθσλα κε ηνπο έιιελεο εξεπλεηέο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ππάξρεη έμαξζε
ζηελ παξαγσγή ηέηνησλ ηαηληψλ, ζε ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ θαζψο ηα
θξνχζκαηα απμάλνληαη. Αθφκε θαη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ θσηνγξαθίδνπλ
ζπκκαζήηξηέο ηνπο φηαλ απηέο βξίζθνληαη ζηελ ηνπαιέηα ή αιιάδνπλ γηα ην
κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο. ηε ζπλέρεηα ζηέιλνπλ κε γξαπηά κελχκαηα απηέο ηηο
θσηνγξαθίεο.
Βίληεν ηέηνηαο κνξθήο θπθινθνξνχλ επξέσο κέζσ ΄Ηληεξλεη θαη ζηα chat room
ηνπ ΄Ηληεξλεη έρεη αξρίζεη ε δήηεζε ηαηληψλ αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ, κε ηνπο
ππνςήθηνπο αγνξαζηέο λα πξνζθέξνπλ έσο θαη 300 επξψ, ζχκθσλα κε
αμησκαηηθνχο ηεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο, νη νπνίνη δέρνληαη
ηνπιάρηζηνλ κία ζρεηηθή θαηαγγειία ηελ εκέξα.
Μηα άιιε κνξθή δπζθήκηζεο είλαη ε πξνπαγάλδα κίζνπο ζην δηαδίθηπν, πνπ
αλαθέξεηαη ζην επηειηζηηθφ θαη ππνηηκεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζηξέθεηαη ελαληίνλ
ζπγθεθξηκέλσλ εζληθψλ, ηαμηθψλ θαη θπιεηηθψλ νκάδσλ. Ο πην ζπλεζηζκέλνο
ηχπνο είλαη ε ξαηζηζηηθή πξνπαγάλδα, αιιά θαη ε ζξεζθεπηηθή φπσο θαη ε
ζεμνπαιηθή. Ζ πην εληππσζηαθή δηάζηαζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ κίζνπο είλαη ε
εηιηθξίλεηα πνπ εθθξάδνπλ κε ηελ έρζξα ηνπο θαζψο θαη νη ζπκβνπιέο πνπ δίλνπλ
ζηα κέιε ηνπο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Ζ δηαθίλεζε
81

ηεο πξνπαγάλδαο κίζνπο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ν λνκνζεηηθφο ηεο έιεγρνο,
πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ιφγνπ. Ζ ειεπζεξία
ιφγνπ πξέπεη λα εληζρχεηαη. ηαλ φκσο δηαζρίδεη ηε γξακκή ηεο ειεπζεξίαο πξνο
ηελ αζπδνζία θαη γίλεηαη κηα ηξνκνθξαηηθή απεηιή, ηφηε ζα πξέπεη λα
απαγνξεχεηαη.
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6.5 ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία δνθηκάδεη ηελ θνηλσλία
αθνξά θαη ην ιεγφκελν πξφβιεκα ηεο πνξλνγξαθίαο. Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ε
πνξλνγξαθία ζεσξήζεθε έθθξαζε, αιιά θαζ‟ φια λφκηκε, θαη ηέζεθαλ νη θαλφλεο
ζηελ πξφζβαζή ηεο (Εάλλε, 2005).
Ζ αλαηξνπή φκσο ήξζε απφ ηε δηάδνζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ην
δηαδίθηπν. Υηιηάδεο πεξηνδηθά έρνπλ δηθά ηνπο sites πνπ δηαθηλνχλ πιηθφ ελψ
αλαπηχρζεθαλ εηδηθνί ρψξνη ζπδεηήζεηο (chat rooms) φπνπ ρξήζηεο θαηαζέηνπλ
ηηο εξσηηθέο εκπεηξίεο ηνπο. Ο ρψξνο ηνπ δηαδίθηπν είλαη ηέηνηνο φπνπ εχθνια
θαλείο κπνξεί λα επηζθεθηεί κηα ζειίδα πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ.
Γηα ηελ πνξλνγξαθία γεληθά, αιιά θαη ηε δηαδηθηπαθή πνξλνγξαθία εηδηθφηεξα,
έρνπλ ππνζηεξηρηεί αληηθαηηθέο ζέζεηο. Απφ θάπνηνπο εθηηκάηαη σο ειεπζεξία
ιφγνπ, απφ άιινπο θαηαθξίλεηαη σο εκπφδην ζε απηφλ, ππνζηεξίδεηαη σο
θεκηληζηηθή δηεθδίθεζε, αιιά θαηεγνξείηαη φηη ππνηηκά ηε γπλαίθα, έρεη δερηεί
θξηηηθή γηα ηνλ ιαλζαζκέλν ηξφπν, κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ηα ζεμνπαιηθά
πξφηππα, αιιά παξάιιεια έρεη επηζεκαλζεί θαη ε εθπαηδεπηηθή ηεο ιεηηνπξγία,
ελψ ηέινο θαηεγνξείηαη σο ππνθηλεηήο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο (Εάλλε, 2005).
Οη ζεσξεηηθέο ζρνιέο πνπ αληηπαξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηελ πνξλνγξαθία, είλαη
θη απηέο πνπ επηδηψθνπλ είηε ηελ απφιπηε ειεπζεξία ηεο, είηε ηνλ λνκνζεηηθφ
πεξηνξηζκφ ηεο.
α. Ζ ζπληεξεηηθή ζρνιή αληηιακβάλεηαη ηε δσή ζαλ έλαλ αγψλα αλάκεζα
ζηα αηνκηθά, εγσηζηηθά θαη πξσηφγνλα αλζξψπηλα θίλεηξα απφ ηε κία θαη ηελ
δηαηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ απφ ηελ άιιε. Ζ θνηλσλία
θαηά ηελ άπνςε απηή, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αηαμία θαη ηελ
εζηθή απνζχλζεζε, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ ζεμνπαιηθή ειεπζεξηφηεηα.
β. Ζ ζεσξία ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ θεκηληζκνύ ππνζηεξίδεη φηη εθφζνλ ε
δχλακε δελ είλαη ίζα δηαλεκεκέλε ζηελ θνηλσλία, νη άλδξεο αλαγθάδνπλ ηηο
γπλαίθεο ζε ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο επλννχλ ηνπο ίδηνπο θαη έηζη ηνπο
ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηιακβάλνληαη νη ίδηεο ηνπο εαπηνχο
ηνπο. χκθσλα δε κε ηε ζρνιή απηή, ε πνξλνγξαθία ζεμνπαιηθνπνηεί ηνλ
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βηαζκφ, ηελ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ηελ πνξλεία θαη ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε,
αθνχ δξα νπζηαζηηθά σο πξνπαγάλδα ππέξ ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο θαη
επηζεηηθφηεηαο.
γ. Ζ ηξίηε ζρνιή, απηή ησλ θηιειεπζέξσλ, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο
πξνεγνχκελεο. Απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ θηλήκαηνο ησλ θεκηληζηξηψλ, νη νπνίεο
ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ησλ γπλαηθψλ λα δηαζέηνπλ ην ζψκα ηνπο φπσο
απηέο επηζπκνχλ. Σν ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν εδξάδεη ζηελ ζεσξία ηνπ
θηιειεπζεξηζκνχ, φηη δειαδή ε αιήζεηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κνλάρα φηαλ
φιεο νη ηδέεο είλαη ειεχζεξεο θαη ζηελ θαηνρχξσζε ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη
δηαθίλεζεο ηδεψλ. Ζ πνξλνγξαθία γίλεηαη αληηιεπηή σο ζεκάδη ηεο αγάπεο ηεο
γπλαίθαο γηα ηνλ ζεμνπαιηθφ ηεο εαπηφ, κέζα απφ ηνλ νπνίν αγθαιηάδεη ην
πλεχκα ηεο, δηαζθεδάδεη θαη ζεξαπεχεη ηνλ θφζκν.
ζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο φκσο, θαη νη ηξεηο απηέο
δηαθνξεηηθέο ζρνιέο έξρνληαη ζε ζπκθσλία, πξνηείλνληαο σζηφζν δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο. Σελ θαηαδηθάδνπλ σο κία κνξθή παηδηθήο
θαθνπνίεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο νπνίαο, ε πξψηε ζρνιή ησλ
ζπληεξεηηθψλ ππνζηεξίδεη ηηο απζηεξέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ζε φπνηνπο
ρψξνπο θαη κε φπνηα κέζα θη αλ απηή πξνβάιιεηαη, ε ηξίηε ζρνιή ησλ
θηιειεπζέξσλ, επηθαινχκελε ηελ πξνζπάζεηα θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ επηδηψθεη έλαλ έιεγρν ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο
απηνξξχζκηζεο, φπσο θίιηξα, ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα πεξηνξηζκνχ
πξφζβαζεο, ελψ ε δεχηεξε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ
θεκηληζκνχ πξνηείλεη έλαλ ζπγθεξαζκφ ησλ δχν πξνηάζεσλ κε γλψκνλα ηελ
πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαη ηε κε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
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6.5.1 ΠΑΙΓΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
Χο παηδηθή πνξλνγξαθία νξίδεηαη ζπλήζσο ε θσηνγξαθηθή ή άιιε απεηθφληζε
αλειίθσλ, αηφκσλ θάησ ησλ 18 εηψλ, ή αηφκσλ πνπ θαίλνληαη πνιχ λέα, ηα
νπνία πνδάξνπλ γπκλά κε εζηηαζκφ ζηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα, ή επξηζθφκελα
ζε ηέηνηεο ζηάζεηο ψζηε λα εγείξνπλ ζεμνπαιηθή επηζπκία, θπξίσο κε ηε επίδεημε
ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ κε ελήιηθνπο ή άιια παηδηά, πξνβάιινληαο δε ζπρλά
ηδηαίηεξα βίαηεο εηθφλεο.
ηηο Ζ.Π.Α., θαηά ην «Protect Act», παηδηθή πνξλνγξαθία είλαη ε «νπηηθή
απεηθφληζε εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θσηνγξαθηψλ,

ηαηληψλ, εηθφλσλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζκέλσλ
θσηνγξαθηψλ, γηα ηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλήιηθν
πξφζσπν ζε ζεμνπαιηθήο θχζεσο πξάμε. Οπνηαδήπνηε ςεθηαθή ή ειεθηξνληθά
θαηαζθεπαζκέλε εηθφλα πνπ δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ ηελ εηθφλα ελφο
αλειίθνπ εκπιεθνκέλνπ ζε ζεμνπαιηθήο θχζεσο πξάμε, ε νπηηθή απεηθφληζε
πνπ θαηαζθεπάζζεθε κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα παξνπζηάδεη έλαλ κε
αλαγλσξίζηκν αλήιηθν εκπιεθφκελν ζε ζεμνπαιηθήο θχζεσο πξάμε».
Ζ χπαξμε φκσο, ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο πξνυπνζέηεη θαη ηελ χπαξμε
δξαζηψλ πνπ ππνθηλνχλ ηα λήκαηά ηεο, θαζψο εθπιεξψλνπλ θάπνηεο απφ ηηο
παξάινγεο θαη αλήζηθεο επηζπκίεο ηνπο. Απηή ε ελέξγεηα νλνκάδεηαη παηδνθηιία.
χκθσλα κε ην DSM-IV, σο παηδνθηιία νξίδεηαη ε επαλαιακβαλφκελε θαη
επίκνλε ζεμνπαιηθή ηάζε, θαληαζίσζε θαη ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηιακβάλεη
ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε παηδηά έσο 13 εηψλ. Απηέο νη ηάζεηο θαη νη
θαληαζηψζεηο ππνδεηθλχνπλ παηδνθηιία, εάλ πξνθαινχλ δπζθνξία ή δηαηαξαρή
ζηελ θνηλσληθή, εξγαζηαθή ή άιιε ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
αηφκνπ. Πξνυπφζεζε απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ν παηδφθηινο ζα πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 εηψλ θαη πέληε έηε κεγαιχηεξνο απφ ην παηδί.
Χζηφζν, άιινη εξεπλεηέο βαζηδφκελνη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Krafft – Ebing
πξφηεηλαλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο εθδήισζεο ηεο παηδνθηιίαο, ζηεξηδφκελνη ζηηο
ζεκειηψδεηο ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηνπο
ηχπνπο ηεο παηδνθηιίαο θαη είλαη : α) ν πξνηηκεζηαθφο, ν δνκηθφο θαη ν κεηθηφο
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ηχπνο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο β) ν θαηαζηαζηαθφο, ν επθαηξηαθφο, ν
νπηζζνδξνκηθφο θαη ν αηκνκηθηηθφο ηχπνο θαη ηέινο γ) ν ακεηάιιαθηνο ζαδηζηηθφο
ηχπνο (Γεκφπνπινο, 2006).
Οη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη:
αλδξηθφ θχιν, δειαδή, φηη νη άλδξεο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα
θαθνπνηήζνπλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.
ε ελζπλαηζζεζία (empathy). Βξέζεθε φηη νη δξάζηεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα
λα πεξηνξίδνπλ ηελ ελζπλαηζζεζία απέλαληη ζηα ζχκαηά ηνπο, λα
δηαζηξέθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα αληηιακβάλνληαη, θηάλνληαο έηζη εχθνια
ζηελ θαθνπνίεζε (Γησηάθνο, 2005)
ηα άηνκα πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά έρνπλ εμαηξεηηθά
ρακειή απηνπεπνίζεζε, ελψ ην 60% απηψλ έρνπλ ζεκαληηθή πηψζε
ζηελ απηνεθηίκεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ δηάπξαμε (Pithers et
al, 1989).
νη γλσζηαθέο δηαζηξνθέο. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν απηφ
γηα

λα

ζπκπεξηιάβνπλ πνηθίια

ραξαθηεξηζηηθά

ζθέςεο,

φπσο,

ειαρηζηνπνίεζε, άξλεζε, θαη απφδνζε επζπλψλ ζε άιινπο ή
δηαηαξαγκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, ή
αθφκα θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Pithers et al, 1989). Οη
Abel et al (1989), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Γλσζηαθή Κιίκαθα ησλ Abel et
al (1984), βξήθαλ φηη ηα άηνκα πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά
έρνπλ πιεζψξα δηαηαξαγκέλσλ γλσζηψλ φπσο φηη, ηα παηδηά
ελδηαθέξνληαη λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο κε ηνπο κεγάινπο ή φηη
δηαζθεδάδνπλ θαη σθεινχληαη απφ ηηο εκπεηξίεο απηέο

(Γησηάθνο,

2005).
Αλάκεζα

ζηνπο

πξψηκνπο

πξνδηαζεδηθνχο

παξάγνληεο

πεξηιακβάλνληαη νη ζρέζεηο γνλέα-παηδηνχ. Πξάγκαηη, αληρλεχζεθαλ
δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ δξάζηε ζηε παηδηθή ειηθία θαη γνλέσλ
ηνπ.
Έρνληαο ππφςε φηη ν παξάγνληαο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηειεί
έλαλ ζεκαληηθφ θξίθν ζηελ αιπζίδα αλάπηπμεο ηνπ εγθιήκαηνο, ηα
86

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, απαζρφιεζεο θαη
ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζεσξείηαη φηη ζα δξνχζαλ αλαζηαιηηθά ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ζεμνπαιηθνχ εγθιήκαηνο.
Έλα

ραξαθηεξηζηηθφ

ησλ

παηδφθηισλ

είλαη

φηη

αλαπηχζζνπλ

εθινγηθεχζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θάπνηνη ζεσξνχλ φηη «ην παηδί
ην απνιακβάλεη» θαη άιινη φηη «δηδάζθεη ζην παηδί πνιχηηκα καζήκαηα
γηα ηνλ έξσηα» (Νέζηνξνο, 2006).
Οη ζεμνπαιηθέο παξεθθιίζεηο ζεσξνχληαη απφ πνιινχο φηη νθείινληαη
ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο απφ εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Γη‟
απηφ θαη πνιινί θιηληθνί εθαξκφδνπλ ηελ ςπρνζεξαπεία σο κέζν
επίιπζεο ηεο δηαηαξαρήο. Ζ Φπραλάιπζε πξνζπαζεί λα θέξεη ζηε
ζπλείδεζε απσζεκέλεο παηδηθέο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο
ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξέθθιηζε, κε ζθνπφ ηελ επίιπζή ηνπο
κε ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ηεο. Ζ αηνκηθή ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα θαλεί
ρξήζηκε ζην λα βνεζήζεη ην άηνκν λα αλαγλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπ θαη ηηο θαληαζηψζεηο πνπ παξαθηλνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπκπεξηθνξά.
Σν δηαδίθηπν ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο σο ε κεγαιχηεξε
εμέιημε ζηελ ηζηνξία ηεο παηδνθηιίαο θαη αχμεζε ξαγδαία ην ζχλνιν ηνπ
δηαζέζηκνπ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο θαη
δηαλνκήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζε απηφ, θαζηζηψληαο ηνλ
θπβεξλνρψξν ην θπξίαξρν κέζν δηαλνκήο ηέηνηνπ πιηθνχ (Wortley & Smallbone,
2006). Έηζη φηαλ κηιάκε γηα πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν, ελλννχκε
θπξίσο ηελ χπαξμε ζεμνπαιηθνχ πιηθνχ (Λάδνο, 2001).
Δηδηθφηεξα, ην δηαδίθηπν πξνζέθεξε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ δηεζλή
αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζπλζήθεο φρη κνλάρα
ηερλνινγηθέο, αιιά αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο (Taylor, Quayle, 2003). Έηζη, ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, επηηξέπνπλ ηελ
πξφζβαζε ζε άπεηξεο πνζφηεηεο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ
νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Τιηθφ ην νπνίν θαζίζηαηαη άκεζα ζεαηφ θαη δηαζέζηκν ζε
νπνηνλδήπνηε ρξήζηε εμαζθαιίδνληαο ηελ αλσλπκία ηνπ, ζε νπνηνλδήπνηε
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ρξφλν ή ηφπν. Δπίζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί
λα παξαθνινπζήζεη ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ λα ζπκκεηάζρεη ζε
απηήλ θαη δίδνληαο νδεγίεο γηα ηελ on-line πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Οη δξάζηεο
επηδηψθνπλ δσληαλή δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε κε παηδηά, ππνςήθηα ζχκαηα
θαθνπνίεζεο, νη νπνίεο ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλαληήζεηο.
Σέινο, ην δηαδίθηπν επηηξέπεη ζηνλ παηδφθηιν ζε αηνκηθφ επίπεδν, ηε
δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο απφιπηα πξνζσπηθνχ, αλψλπκνπ θαη θξπθνχ
πεξηβάιινληνο, έθθξαζεο ησλ εξσηηθψλ ηνπ θαληαζηψζεσλ. Παξέρνληαο έηζη ηε
δπλαηφηεηα

λα

πξνζεγγίζεη

αλήιηθνπο-ππνςήθηα

ζχκαηα

θαθνπνίεζεο,

ππνδπφκελνο πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ξφισλ, κέζα απφ ηε ζηγνπξηά θαη ηελ
αλσλπκία ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Δμάιινπ, κέζα ζε απηφ ην αλψλπκν δηαδηθηπαθφ
πεξηβάιινλ κεηψλνληαη εληειψο νη ζεμνπαιηθέο αλαζηνιέο ησλ ρξεζηψλ, αθνχ
δελ ππάξρεη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο, ελψ παξάιιεια λνκηκνπνηείηαη ε ζεμνπαιηθή
ηνπο απφθιηζε. Γεκηνπξγνχληαη on-line θνηλφηεηεο παηδφθηισλ, κέζα απφ ηηο
νπνίεο

νη

ρξήζηεο

αιιεινυπνζηεξίδνληαη,

αιιειεπηθαιχπηνληαη

θαη

απηνπξνζδηνξίδνληαη, έηζη ψζηε λα αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζε θάπνην απνδεθηφ
θνηλσληθφ ζχλνιν.
Σν δηαδίθηπν φκσο, ρξεζηκεχεη θαη σο δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
παηδεξαζηψλ θαη παηδηψλ-ππνςήθησλ ζπκάησλ, κε ζθνπφ ηε δηαδηθηπαθή
ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ηε κειινληηθή δσληαλή γλσξηκία θαη θαθνπνίεζε.
χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ, («Internet Crimes Against Children»
2001) έλα ζηα πέληε παηδηά ειηθίαο 10 -17 εηψλ έρνπλ δερηεί ζεμνπαιηθή
πξνζέγγηζε ή παξελφριεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζα ζηνλ πξνεγνχκελν
ρξφλν. Παξάιιεια, έλαο ζηνπο 33 αλειίθνπο έγηλε ζχκα επηζεηηθήο ζεμνπαιηθήο
πξνζέγγηζεο κέζα ζηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, ήηνη ν δξάζηεο ηνπ δήηεζε λα
βξεζνχλ δσληαλά, επηθνηλψλεζε καδί ηνπ ηειεθσληθά ή ηνπ απέζηεηιε κέζσ
ηαρπδξνκείνπ γξάκκα, ρξήκαηα ή δψξα.
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Finkelhor, (Child abuse prevention, 2001) ζηηο ΖΠΑ
ην 2000 ην 19% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 10 -19 εηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά
ην δηαδίθηπν, αλέθεξαλ φηη έρνπλ πέζεη ζχκα online ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο,
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ελψ απφ απηφ ην πνζνζηφ, έλα ζηα επηά παηδηά αλέθεξε φηη ν δξάζηεο
πξνζπάζεζε λα επηθνηλσλήζεη κε απηά ηειεθσληθά ή κε ηαρπδξνκείν.
Καηά ηελ αλαδήηεζε ζπκάησλ θαθνπνίεζεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη
παηδεξαζηέο θαη νη παξαγσγνί παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ρξεζηκνπνηνχλ ςεχηηθα
ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ππνςήθησλ ζπκάησλ ηνπο. Έηζη, εκθαλίδνληαη
ζπλήζσο

κε

ςεπδψλπκν

ζην

chat

room

πνπ

ζπκκεηέρνπλ

παηδηά,

παξνπζηάδνληαο ηνλ εαπηφλ ηνπο σο έλαλ alter ego, σο παηδί ηεο ίδηα ειηθίαο κε
ηελ ειηθία πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνζεγγίζνπλ, πεξηκέλνληαο θάπνηνλ αλήιηθν λα
απαληήζεη. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ν ρξήζηεο θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
αλειίθνπ θαη ηνλ πείζεη λα ηνπ απνθαιχςεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία
(O‟Connell, 2005).
ηελ αξρή, νη ζπδεηήζεηο είλαη θηιηθέο, αξγφηεξα φκσο ζηξέθνληαη γχξσ απφ
ζεμνπαιηθά ζέκαηα, παξνπζίαζε ζθελψλ εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ζθνπφ λα
πείζνπλ ην παηδί φηη ε ζεμνπαιηθή πξάμε είλαη θαζφια λφκηκε. Αξγφηεξα
επηδηψθνπλ λα ζπλαληεζνχλ κε ην παηδί θαη λα αλαπηχμνπλ ζρέζε έμσ απφ ην
δηαδίθηπν. Ζ παηδνθηιία θαη ε παηδεξαζηία δελ είλαη απιά έλα έγθιεκα θαηά ηεο
γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ηνπ παηδηνχ. Ηζνδπλακεί κε ζπκβνιηθφ ζάλαην ηεο
παηδηθφηεηαο θαη είλαη βηαζκφο ηεο ππφ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ
(Παπάλεο, 2008).
6.5.2 ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΛΟΓΙΑ
χκθσλα κε ην Δζληθφ Κέληξν Αγλννπκέλσλ θαη Καθνπνηεκέλσλ παηδηψλ
(National Center for Missing and Exploited children) ησλ ΖΠΑ, ε παξαγσγή θαη
δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν θαηαιακβάλεη ζήκεξα ην 20%
ηνπ ζπλνιηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ δηαθηλείηαη ζηνλ θπβεξλνρψξν.
Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζην internet, κε
θαζαξφο θέξδνο 2 έσο 3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο, γεγνλφο πνπ έρεη
νδεγήζεη ζηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ online εγθιεκάησλ θαηά ησλ
παηδηψλ, ηα νπνία απφ ην έηνο 1997 έσο ηα ηέιε ηνπ 2005 ππνινγίδεηαη φηη
απμήζεθαλ θαηά 1500% ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πεγέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
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θάζε κήλα εκθαλίδνληαη είθνζη παηδηά 2-12 εηψλ ζε ηέηνηεο ηζηνζειίδεο, ελψ
ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δίλνπλ θαηά θαηξνχο ζηε δεκνζηφηεηα νη αξκφδηεο
Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί θαηαπνιέκεζεο ηεο παηδνθηιίαο ζηελ Δπξψπε, θάζε
εβδνκάδα πάλσ απφ 3.000 sites κε πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη 20.000
θσηνγξαθίεο κε άζεκλεο ζηάζεηο παηδηψλ, απφ νθηψ κελψλ κέρξη 17 εηψλ,
πξνσζνχληαη ζηηο 100 θαη πιένλ ρηιηάδεο πνξλνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο ηνπ
θπβεξλνρψξνπ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδεημε θαη έξεπλα ζην San Diego.
χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο ησλ Δγθιεκάησλ θαηά ησλ
Παηδηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ New Hampshire (Wolak, Mitcell and Finkelhor,
2003) ζρεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ παηδηψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε
ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ηζηνζειίδεο κε παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, ην
75% απηψλ είλαη ειηθίαο 13 έσο 17 εηψλ, ην 83% είλαη παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12
εηψλ, ην 39% 3 έσο 5 εηψλ, ελψ ην 19% απνηειείηαη απφ παηδηά θαη βξέθε θάησ
ησλ 3 εηψλ. ε πνζνζηφ 62% ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο κε παηδηθφ
πνξλνγξαθηθφ πιηθφ απεηθνλίδνληαη θνξίηζηα, ζην 14%.
Σα δηεζλή ζηαηηζηηθά δείρλνπλ φηη, έλα ζηα έμη αγφξηα ζα θαθνπνηεζνχλ πξηλ
ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ απφ παηδφθηινπο θαη έλα ζηα ηέζζεξα θνξίηζηα, πξηλ ηελ
ειηθία ησλ 14. Σν 10% ησλ αλδξψλ ζηηο ΖΠΑ ζα πξνβνχλ ζε παηδνθηιηθέο
ελέξγεηεο, πνπ ζα θπκαλζνχλ απφ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά κέρξη ζπζηεκαηηθή
ελαζρφιεζε (Παπάλεο, 2008).
Σέινο, κηα πξφζθαηε Διιεληθή έξεπλα, γηα ηε ζρέζε παηδνθηιίαο - δηαδηθηχνπ,
έδεημε παξφκνηα απνηειέζκαηα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ
δπν ςεχηηθα πξνθίι ελφο αγνξηνχ θαη ελφο θνξηηζηνχ 10 εηψλ, ηα νπνία έγηλαλ
κέιε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ
ηα άηνκα πνπ θάιεζαλ ηα δπν παηδηά ζε ζπλνκηιία. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ζηηο
εηθνληθέο νκάδεο ζπδήηεζεο απαηηνχζαλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνο ηεο
ειηθίαο. Σα πξνθίι ησλ παηδηψλ πξνζεγγίζηεθαλ απφ 50 άηνκα. Σν ειηθηαθφ
εχξνο θπκάλζεθε κεηαμχ 20 θαη 45 εηψλ θαη ηα άηνκα πνπ εκθάληζαλ
παηδνθηιηθά ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ 8 ζηνπο 50, δειαδή ην 16% ηνπ πιεζπζκνχ
(Παπάλεο, 2008).
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ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ην έηνο 2001 έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2007 έρνπλ
εμηρληαζηεί πάλσ απφ 60 ππνζέζεηο δηαθίλεζεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.
Καζεκεξηλά ην ψκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο
θέξλεη ζην θσο πνιιέο ηέηνηεο ππνζέζεηο, πνπ θινλίδνπλ ηελ θνηλή γλψκε.
ηελ Αζήλα ηελ 6-4-2006 ζπλειήθζε απφ ην Σκήκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ
Δγθιήκαηνο Αηηηθήο, 37ρξνλνο άληξαο, γηα δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο ηξίησλ θαη
βξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ, πιήζνο αξρείσλ άζεκλνπ πιηθνχ, ζε έλα εθ ησλ
νπνίσλ εηθνλίδεηαη γπκλφ αλήιηθν θνξίηζη.
ηε Υαιθίδα ηελ 10-11-2006 ζπλειήθζε απφ αζηπλνκηθνχο ηνπ Σκήκαηνο
Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Αηηηθήο, 32ρξνλνο Έιιελαο θαζεγεηήο
Φπζηθήο, ν νπνίνο είρε δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδα κε ζθιεξφηαην πιηθφ παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο, ην νπνίν δηαθηλνχζε κέζσ δηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ κε ζθνπφ ην
θέξδνο. ηελ ηζηνζειίδα πνπ δηαηεξνχζε, ν θαζεγεηήο δηαθήκηδε ζηνπο
επηζθέπηεο άιιεο ηζηνζειίδεο ζθιεξνχ παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, κε
πξσηαγσληζηέο αλήιηθα παηδηά, ειηθίαο απφ 5 έσο 10 ρξφλσλ.
ηηο 10-10-2007 απαγγέιζεθαλ θαηεγνξίεο ελαληίνλ πέληε Διιήλσλ ειηθίαο
απφ

35-60

ρξφλσλ,

θαηνίθσλ Αζελψλ

θαη

επαξρηαθψλ

πφιεσλ

–δελ

ζπλειήθζεζαλ ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ απηνθψξνπ- κειψλ δηεζλνχο θπθιψκαηνο
παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηελ Αζηπλνκία εκπιέθνληαη ζε
ππφζεζε δηαθίλεζεο βίληεν ζθιεξφηαηνπ παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ε
νπνία εμηρληάζηεθε πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο ζηελ Ηηαιία. Ο Ηηαιφο, ν νπνίνο
θέξεηαη

σο

ν

εγθέθαινο

απηήο

ηεο

επηρείξεζεο,

θαηεγνξείηαη

φηη

καγλεηνζθνπνχζε ηα βίληεν απηά ζε απηνζρέδηα ζηνχληην ηεο Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο θαη ηα δηαθηλνχζε ζε ηζηνζειίδεο ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξεο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Θχκαηά ηνπ θπθιψκαηνο ππήξμαλ αλήιηθα θνξίηζηα θαη
αγφξηα, ειηθίαο απφ 3 έσο 8 ρξφλσλ, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πθίζηαλην
αθφκε θαη βηαζκνχο ζε δσληαλή κεηάδνζε.
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6.5.3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΝ ΓΡΑΣΧΝ
Γξάζηεο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε
αηνκηθά ή ζε νκάδεο, θαζψο ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη αλσλπκία, ηαρχηεηα θαη ηε
κέγηζηε δπλαηή επθνιία γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Collum,
2001). Δίλαη άηνκα ππεξάλσ πάζεο ππνςίαο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη σο
«πξφζσπα ζαηαληθά», καθξηά απφ ην πξφηππνπ ηνπ θνηλνχ εγθιεκαηία θαη
πεξηζζφηεξν θνληά ζην θάζκα ηεο «θαιήο θνηλσλίαο», γεγνλφο πνπ κεγηζηνπνηεί
ηελ έθπιεμε θαη ηελ έληαζε ηεο απεηιήο πνπ καο κεηαθέξεηαη.
ζνη εκπιέθνληαη ζε αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην
δηαδίθηπν, δελ είλαη απαξαίηεηα δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ ζηελ
πξαγκαηηθή ηνπο δσή. Πξηλ ηελ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, είρε δηαπηζησζεί φηη ην
έλα ηξίην κε έλα πέκπην φζσλ ζπιιακβάλνληαλ γηα θαηνρή παηδηθνχ
πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, είραλ αλάκεημε θαη ζε πξαγκαηηθέο θαθνπνηήζεηο παηδηψλ
(Wortley & Smallbone, 2006).
Σν δηαδίθηπν σζηφζν, δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ απφ
ρξήζηεο, νη νπνίνη πνηέ πξηλ δελ αλαδήηεζαλ ελεξγά πιηθφ παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο ππφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ηεο, αιιά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο
πεξηέξγεηάο ηνπο, ε νπνία φκσο δχλαηαη λα θαηαιήμεη ζε ζπρλφηεξε ρξήζε ή
αθφκα θαη ζε εζηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζε ηέηνηεο εηθφλεο. Σν πνζνζηφ ησλ δξαζηψλ
ζεμνπαιηθψλ αδηθεκάησλ, κε ελδηαθέξνλ ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία, θπκαίλεηαη
κεηαμχ ηνπ 10 θαη 24% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θαηαδηθαζζέλησλ.
Οη

εκπιεθφκελνη

ζηε

δηαθίλεζε

παηδηθήο

πνξλνγξαθίαο

κπνξεί

λα

πξνέξρνληαη απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. χκθσλα κε
έξεπλεο, είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ κία ζηαζεξή εξσηηθή ζρέζε, κφληκε εξγαζία,
πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν δείθηε επθπΐαο, λα έρνπλ παλεπηζηεκηαθή
κφξθσζε θαη λα κελ έρνπλ βεβαξπκκέλν πνηληθφ κεηξψν. Αλάκεζα ζε φζνπο
έρνπλ ζπιιεθζεί γηα ηα ζρεηηθά αδηθήκαηα κέρξη ηψξα, ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά
θαη δηεζλψο, επξίζθνληαη θαη δηθαζηέο, δηθεγφξνη, θαζεγεηέο, δάζθαινη,
δηαζεκφηεηεο θ.α. Απφ ηα ειάρηζηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, είλαη φηη ζηελ
πιεηνλφηεηα ηνπο, πξφθεηηαη γηα ιεπθνχο άλδξεο, κεηαμχ 26 θαη 40 εηψλ,
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ζπλήζεηο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο κάιηζηα, ην νπνίν ζπρλά επεξεάδεη
ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο επαθέο.
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ New Hampshire, (Wolak, Mitcell
& Finkelhor, 2003) ην 99% ησλ θαηεγνξνπκέλσλ είλαη άλδξεο, ζηελ ζπληξηπηηθή
ηνπο πιεηνλφηεηα ιεπθνί, νη νπνίνη δξνπλ κφλνη ηνπο, αλήθνπλ ζηε κέζε ή
αλψηεξε νηθνλνκηθή ηάμε, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη άηνκα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο «ππεξάλσ ππνςίαο». Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ, ην
67% απιά θαηείρε ζε ςεθηαθή κνξθή ην πιηθφ, ελψ ην 22% ην δηέλεηκε ζην
internet, ελψ έλαο ζηνπο δέθα θαηεγνξνπκέλνπο γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
παηδηθή πνξλνγξαθία έρεη ζπιιεθζεί θαη παιαηφηεξα γηα θάπνην αδίθεκα
ζεμνπαιηθήο θχζεσο ελαληίνλ αλειίθνπ.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, φηη νη επηηήδεηνη ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνχλ
πάληα παξαπιαλεηηθά θείκελα ή θσηνγξαθίεο, γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Παξνπζηάδνληαη ρακνγειαζηά
παηδηά λα παίδνπλ αλέκεια, λα πνδάξνπλ λαδηάξηθα θηι.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνπο ζπιιέθηεο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ζην
δηαδίθηπν

πεξηιακβάλνληαη

άηνκα

κε

ςπρνζεμνπαιηθή

δηαηαξαρή

θαη

ζπγθεθξηκέλα παηδνθηιία, «πειάηεο» ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αλαδεηνχλ θαηλνχξγηεο
ζεμνπαιηθέο

εκπεηξίεο,

αιιά

θαη

«επαγγεικαηίεο»

πνπ

θεξδνζθνπνχλ

δηαθηλψληαο θαη αλαπαξάγνληαο παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, θαζψο θαη άιινη.
Δπνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γελίθεπζεο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
(Γησηάθνπ & Λίβνπ, 2005).
Ζ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δξαζηψλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, αλάινγα κε ηα
γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξάμεο ηνπο θαη ηελ ηαθηηθή ηνπο, ζχκθσλα κε ην
Ηλζηηηνχην Δγθιεκαηνινγίαο ηεο Απζηξαιίαο, είλαη νη παξαθάησ:
Ο ηπραίνο πινεγόο (Browser). Πξφθεηηαη γηα άηνκν πνπ έξρεηαη ηπραία
ζε επαθή κε παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ γηα πξψηε θνξά, ρσξίο ηέηνην ζθνπφ,
θπξίσο κέζσ εζθαικέλνπ

απνηειέζκαηνο δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο θαη

απνθαζίδεη λα ην θξαηήζεη.
Ο θαληαζησλόκελνο (Private fantasy). Σν ζπγθεθξηκέλν άηνκν δηαηεξεί
ηελ επηζπκία ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε παηδηά απιά θαη κφλν σο
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θαληαζίσζε, ζην κπαιφ ηνπ ή απνηππσκέλε γξαπηά ζε δηθφ ηνπ θείκελν ρσξίο
πξφζεζε δηαθίλεζήο ηνπ.
Ο αζθαιήο ζπιιέθηεο (Secure collector). Ο αζθαιήο ζπιιέθηεο
ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο δπλαηέο θαη δηαζέζηκεο δηθιίδεο αζθαιείαο γηα ηελ ζπιινγή
πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Ο δξάζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαηέρεη ζπλήζσο ζηελ
ζπιινγή ηνπ πνιχ κεγάιν αξηζκφ θσηνγξαθηψλ θαη ηαηληψλ παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο, θαζψο είλαη ν πιένλ νξγαλσκέλνο θαη δηθηπσκέλνο.
Ο

δηαδηθηπαθόο

ζηαβιίηεο

(Online

groomer).

Ο

δξάζηεο

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο μεθηλά ηελ ειεθηξνληθή επαθή κε ην παηδί, κε ζθνπφ
λα δεκηνπξγήζεη αξγφηεξα ζεμνπαιηθή ζρέζε καδί ηνπ, είηε ζσκαηηθή είηε
εηθνληθή (cybersex). Πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε επαθή, πξαγκαηηθή ή εηθνληθή, ν
ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δξάζηε πξνεηνηκάδεη ην παηδί γηα ηελ επεξρφκελε επαθή
δείρλνληαο ηνπ εηθφλεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κε ζηφρν ηελ θάκςε ηεο
αληίζηαζεο θαη ησλ αλαζηνιψλ ηνπ.
Ο αιηεπηήο- πνιπζπιιέθηεο (Trawler). Πξφθεηηαη γηα ελεξγφ ζπιιέθηε
κεγάιεο πνζφηεηαο θαη πνηθηιίαο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ζηε ζπιινγή ηνπ
νπνίνπ επξίζθεηαη θαη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, αιιά φρη απνθιεηζηηθά απηφ
(Taylor, 2003).
Ο επηζθαιήο ζπιιέθηεο (Non secure collector). Ο ζπγθεθξηκέλνο
ηχπνο δξάζηε θαηεβάδεη ή αληαιιάζζεη παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ
δηαηίζεηαη ζε ηζηνζειίδεο θαη chat rooms, πνπ δελ απαηηνχλ θσδηθνχο αζθαιείαο,
εγγξαθέο θαη νηηδήπνηε άιιν δηαζθαιίδεη ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα.
Ο εθκεηαιιεπηήο αλειίθσλ (Physical abuser). Απηφο ν ηχπνο δξάζηε
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηνχ, ελψ ρξεζηκνπνηεί ηελ
παηδηθή πνξλνγξαθία σο απιφ ζπκπιήξσκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πάζνπο
ηνπ. Πνιιέο θνξέο θαηαγξάθεη κε ςεθηαθά κέζα ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηά
ηνπ κε ηνλ αλήιηθν, γηα δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά ρξήζε θαη ζπάληα ηε δηαζέηεη ζε
άιια πξφζσπα.
Ο παξαγσγόο (Producer). O παξαγσγφο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
ζπκκεηέρεη ζηελ θαθνπνίεζε αλειίθσλ θαη θαηαγξάθεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή,
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κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ην πιηθφ ζε άιινπο ζπιιέθηεο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ
πιηθνχ.
Ο

δηαλνκέαο

(Distributor).

Ο

δηαλνκέαο

ηνπ

πιηθνχ

παηδηθήο

πνξλνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελδέρεηαη λα κελ έρεη πξνζσπηθφ
ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, αιιά λα ην δηαλέκεη απνθιεηζηηθά γηα
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (ΗΜΓΑ, 2007).
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε δελ είλαη πεξηνξηζηηθή, ελψ θάπνηνο δξάζηεο κπνξεί λα
αλήθεη ζε παξαπάλσ απφ έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο. Δπίζεο, αλ θαη
είλαη εκθαλέο φηη νη δξάζηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, πνιινί απφ απηνχο
παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο φηη ηα άηνκα απηά
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ελζπλαίζζεζε,

ην

λα

ληψζνπλ θαη

λα

ζπκπάζρνπλ ζην πφλν ηνπ άιινπ. Πνιινί παηδφθηινη ππήξμαλ θαη απηνί ζην
παξειζφλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, επαλαιακβάλνληαο ην θαχιν
θχθιν ηεο ζπκαηνπνίεζήο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο
παηδφθηισλ παξνπζηάδεη ηέηνηα ςπρνινγηθή αλσξηκφηεηα, φζε θαη ηα παηδηά –
ζχκαηά ηνπο αξγφηεξα. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ ην 7% ησλ γπλαηθψλ
θαη ην 3% ησλ αλδξψλ έρνπλ θάπνηα εκπεηξία ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηά
ηελ παηδηθή ειηθία (Αγησηηθνχ, 2007).
Μειέηε πνπ έγηλε ζε 37 θξαηνχκελνπο ζηηο Φπιαθέο ηεο Σξίπνιεο, πνπ είραλ
θαηαδηθαζηεί κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηνχ, έδεημε φηη
νη 26 απφ απηνχο ήηαλ πεξηζηαηηθά παηδνθηιίαο θαη νη 11 πεξηζηαηηθά αηκνκημίαο.
θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ
θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά (child molesters) ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
(Γησηάθνο, 2005):
α. Σν θνηλσληθό πξνθίι. Ζ ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ γηα
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηνχ ήηαλ 42,310,4 έηε. Απφ ηε ιήςε ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ βξέζεθε φηη ην 46% ήηαλ έγγακνη, ην 57% κεγάισζαλ ζε
πφιε, ελψ ην 89% αλέθεξαλ αλαηξνθή απφ θπζηθνχο γνλείο. Σν 32% αλέθεξαλ
φηη νη γνλείο ρηππνχζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ, ελψ σο «πην δπλακηθφο» πεξηγξάθεθε
ν παηέξαο, ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα, απφ ην 57%.
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β. Σν Δγθιεκαηνινγηθό πξνθίι.

Πνιιαπιή θαθνπνίεζε κε ην ίδην ζχκα

δηαπξάρζεθε απφ ην 54%. Φπρνινγηθή βία γηα θάκςε ηεο αληίζηαζεο ηνπ
ζχκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 32%, ελψ ην 57% ρξεζηκνπνίεζαλ ζσκαηηθή
βία. Σν 22% ήηαλ άηνκα άγλσζηα ζην ζχκα, ελψ ζην θηιηθφ πεξηβάιινλ αλήθε ην
30%, ην 65% αξλνχληαη ηειείσο ηε δηάπξαμε ηεο θαθνπνίεζεο.
γ. Σν εμνπαιηθό Πξνθίι. Σν 22% αλέθεξαλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηε
δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο ζηελ ειηθία ησλ 9,72,5. Απνθιεηζηηθά
εηεξνθπιηθέο ζρέζεηο αλάθεξε ην 68%. Απνθιεηζηηθά εηεξνθπιηθνχ ηχπνπ
θαληαζηψζεηο αλαθέξζεθαλ απφ ην 49%. Σν 57% είρε θάπνηνπ ηχπνπ
νκνθπινθηιηθή εκπεηξία.
Αξθεηνί εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη νη ζεμνπαιηθνί παξαπησκαηίεο είλαη
θνηλσληθά απνκνλσκέλνη κε ιίγεο ζηελέο εξσηηθέο ζρέζεηο. Δθείλνη κάιηζηα νη
ζεμνπαιηθνί παξαπησκαηίεο πνπ έρνπλ πνιιέο ζρέζεηο, ηηο πεξηγξάθνπλ σο
επηθαλεηαθέο. Σα άηνκα πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά βξέζεθε λα είλαη
πην επαίζζεηα ζηελ απφξξηςε, πην ζεηηθά απέλαληη ζηε ζχληξνθφ ηνπο θαη
ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλα κε ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο ζρέζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
βηαζηέο.
δ. Σν Φπρηαηξηθό Πξνθίι. Σν ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ αηφκσλ έδεημε φηη ην
51% είραλ ηζηνξηθφ ρξήζεο ηνμηθψλ νπζηψλ. Σα πνζνζηά γηα ζπιιήςεηο πνπ
αθνξνχλ μπινδαξκφ, θινπέο θαη νπινθνξία ήηαλ 57%, 41% θαη 24%,
αληίζηνηρα. Αλέθεξαλ απφπεηξα απηνθηνλίαο ζε πνζνζηφ 22%, κε πην ζπρλή ηελ
απφπεηξα απαγρνληζκνχ. Σν 16% είραλ ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθήο λνζειείαο θαη ην
62%, ηζηνξηθφ ρξήζεο ςπρηαηξηθήο αγσγήο, ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζήο
ηνπο ζε θπιαθή.
Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έδεημαλ πςειή παξνπζία ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε
δηάθνξεο νκάδεο αηφκσλ κε ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα. Δπίζεο, βξέζεθε φηη
ζπρλφηεξεο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο ήηαλ ε Μεηαηρκηαθή (11 άηνκα), ε
Αληηθνηλσληθή (11 άηνκα), θαη ε Παζεηηθή-Δπηζεηηθή (8 άηνκα). Πξνεγνχκελεο
έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα πνζνζηά δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζεμνπαιηθψλ
παξαπησκαηηψλ θπκαίλνληαη απφ 35% έσο 90%, ελψ ηα κνληέια ζεμνπαιηθήο
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επηζεηηθφηεηαο

εζηηάδνπλ

θπξίσο

ζηα

αληηθνηλσληθά

ραξαθηεξηζηηθά

πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ.
ε. Σν Πξνθίι Πξνζσπηθόηεηαο. Έρνληαο ππφςε ηε ζεσξία ηνπ Cloninger
κπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη έλα πξνθίι ηδηνζπγθξαζίαο
(temperament) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο λέσλ
εκπεηξηψλ, παξνξκεηηθφηεηα, επεξεζηζηφηεηα, ελεξγφ απνθπγή ηεο καηαίσζεο
θαη έιιεηςε ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ο ραξαθηήξαο (character)
επηπιένλ δηαθξίλεηαη απφ ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο νπνίεο αληιείηαη επραξίζηεζε
ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ, εάλ ρξεηαζηεί.
Απνηειεί θνηλφ εχξεκα πνιιψλ εξεπλψλ φηη νη βηαζηέο, αιιά θαη γεληθφηεξα νη
ζεμνπαιηθνί παξαπησκαηίεο, αξλνχληαη ηελ αλάιεςε επζχλεο ηεο εγθιεκαηηθήο
ηνπο πξάμεο. πρλά απνδίδνπλ ηε δηάπξαμε ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο
θαηάρξεζε αιθνφι, πξνβιήκαηα γάκνπ ή ςπρνινγηθή έληαζε, ελψ είλαη ζπρλή
επίζεο ε άξλεζε θάζε πηζαλήο κειινληηθήο δηάπξαμεο. Δπίζεο, αληηιακβάλνληαη
ηελ παζεηηθφηεηα ή ην ηξφκαγκα ησλ ζπκάησλ ζαλ επηζπκία ή επραξίζηεζε
(Γησηάθνο, 2005).
6.5.4 ΠΡΟΦΙΛ ΘΤΜΑΣΧΝ
Γελ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηδηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ
απνθιεηζηηθά ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο ζην δηαδίθηπν ή/θαη απεηθνλίδνληαη ζε
πνξλνγξαθηθέο

απνηππψζεηο.

Οπνηνζδήπνηε

αλήιηθνο

δχλαηαη

λα

ζπκαηνπνηεζεί, αθνχ ζε απηφ βνεζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεαξήο
ειηθίαο: ε αθέιεηα, ε εκπηζηνζχλε, ε πεξηέξγεηα, ε αλάγθε γηα πξνζνρή θαη
ζηνξγή θαη ε επηζπκία γηα πεξηπέηεηα. πσο θαη νη δξάζηεο, έηζη θαη ηα ζχκαηα
πξνέξρνληαη απφ νπνηνδήπνηε νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ην κφλν
θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Τπάξρνπλ σζηφζν,
κεξηθά ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δχλαληαη λα κεηαηξέςνπλ
θάπνηνπο αλήιηθνπο ζε επθνιφηεξν ζηφρν γηα ηνπο απηνπξγνχο ζρεηηθψλ κε ηελ
online παηδηθή πνξλνγξαθία θαη εθκεηάιιεπζε εγθιεκάησλ.
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Οη δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ ελαληίνλ παηδηψλ ηείλνπλ λα ζηνρεχνπλ
πεξηζζφηεξν ζε:
Αλειίθνπο νη νπνίνη έρνπλ ζηεξεζεί ηελ γνληθή θξνληίδα.
ε παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ηα νπνία ν γνλέαο αδπλαηεί λα
επνπηεχζεη.
ε

αλήιηθνπο

πνπ

έρνπλ

ζην

παξειζφλ

θαθνπνηεζεί

ζσκαηηθά,

ςπρνινγηθά ή ζεμνπαιηθά.
πλαηζζεκαηηθά αλψξηκνπο ή κπεξδεκέλνπο σο πξνο ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο
ηαπηφηεηα.
ε αλήιηθνπο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Αλειίθνπο, νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ηνπο.
Παηδηά κε ρακειή απηνπεπνίζεζε.
Παηδηά δηαθαηερφκελα απφ ππέξκεηξα ηζρπξφ αίζζεκα ζεβαζκνχ θαη
ππαθνήο απέλαληη ζηνπο ελειίθνπο.
Αλήιηθνη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα επαλαζηαηήζνπλ ελάληηα ζηε γνληθή
επίβιεςε.
Παηδηά ηα νπνία είλαη πξφζπκα λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο εθκεηαιιεπηέο
έλαληη πιηθψλ αληαιιαγκάησλ, φπσο ρξήκαηα ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ζχκαηα – παηδηά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δελ
απνθαιχπηνπλ ην γεγνλφο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ αλαθέξνπλ φηη ε
απνθάιπςε δεκηνπξγεί αίζζεκα αλαθνχθηζεο, αιιά αληηζέησο νδεγεί ζε ςπρηθή
επηβάξπλζε. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ηδηαίηεξα επψδπλε γηα ην παηδί –
ζχκα (D‟Angelo, 2002).
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ΚΔΦ. 7Ο ΟΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΤ
ΚΤΒΔΡΝΟΔΚΛΗΜΑΣΟ Δ ΘΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΔ
7.1 ΟΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ

ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ

ΘΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΔ
7.1.1 Η ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΗΣΔ
Οη επηπηψζεηο ηεο πνξλνγξαθίαο γεληθά, αιιά θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
εηδηθφηεξα ζηνπο ρξήζηεο ηεο, έρνπλ γίλεη αληηθείκελν εθηεηακέλσλ εξεπλψλ κε
αληηθξνπφκελα σζηφζν απνηειέζκαηα. Έηζη, ε ζέαζε ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ
ζηνπο ρξήζηεο κπνξεί:
α. Ζ ρξήζε ηεο πνξλνγξαθίαο σο έθθξαζε
ηεο

ήδε

ππάξρνπζαο

ζεμνπαιηθήο

δηαζηξνθήο.
β. Ζ πνξλνγξαθία θαζίζηαηαη σο δηεγεξηηθφ
πξηλ ηε δηάπξαμε ζεμνπαιηθνχ εγθιήκαηνο ζε
βάξνο αλειίθνπ.
γ. Ζ ρξήζε ηεο πνξλνγξαθίαο έρνπζα
δηαβξσηηθφ ραξαθηήξα.
δ. Ζ πνξλνγξαθία δξα εμαγληζηηθά. Γειαδή
ιεηηνπξγεί σο θάζαξζε γηα ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο βξίζθεη ζε απηήλ ηελ κνλαδηθή
δηέμνδν γηα ηελ εθδήισζε ηεο δηαζηξνθήο ηνπ.
ε. Ζ πνξλνγξαθία σο πξντφλ παηδνθηιίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε παηδηθή
πνξλνγξαθία απνηειεί ηελ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο εθείλε ηε
ζηηγκή

θαθνπνίεζεο

ηνπ

αλειίθνπ,

ή

ρξεζηκνπνηείηαη

επηδεηθλπφκελε

πξνθείκελνπ λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αλήιηθν γηα απηήλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε
πνξλνγξαθία έρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηελ ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε.
Ζ έθζεζε ζε παηδηθή πνξλνγξαθία, αλ θαη δελ απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ
παξάγνληα δηάπξαμεο ζεμνπαιηθνχ εγθιήκαηνο, είλαη σζηφζν έλαο απφ ηνπο
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θπξηφηεξνπο, αθνχ α) πξνδηαζέηεη θάπνηνπο άληξεο λα εθκεηαιιεπηνχλ
ζεμνπαιηθά αλειίθνπο ή εληαηηθνπνηεί απηή ηελ επηζπκία, β) θινλίδεη ηηο
εζσηεξηθέο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο θάπνησλ αηφκσλ, νη νπνίεο έσο
ηφηε ηνπο ζπγθξαηνχζαλ ελάληηα ζηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ θαη ηέινο
γ) εμαζζελίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπκάησλ λα απνθχγνπλ ή λα αληηζηαζνχλ
ζηελ θαθνπνίεζε (Russel, 1998).
Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ζπρλή ζέαζε ηέηνησλ εηθφλσλ κπνξεί κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο κάζεζεο λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζεμνπαιηθψλ
θαληαζηψζεσλ θαη εξεζηζκνχ, φζσλ ηηο παξαθνινπζνχλ, ελψ ν απλαληζκφο ηνπ
ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ επαθή κε ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, ζπρλά κε
πξσηαγσληζηή κηαο αλάινγεο θαληαζίσζεο ηνλ ίδην, ελδπλακψλεη ζην
ππνζπλείδεην
θαθνπνίεζεο

ηνπ

ρξεζηή

αλειίθσλ.

Οη

ηνλ

ζπλδπαζκφ

εηθφλεο

απηέο

εξεζηζκνχ
άιισζηε

θαη

δίλνπλ

ζεμνπαιηθήο
ζεμνπαιηθφ

πεξηερφκελν ζηνλ πφλν, ηελ ηαπείλσζε θαη ππνηαγή ησλ παηδηψλ θαη αληίζηνηρα
ζηελ θπξηαξρία ησλ ελειίθσλ νη νπνίνη απεηθνλίδνληαη λα θαθνπνηνχλ ηα παηδηά,
ελψ παξάιιεια ε καδηθή έθζεζε ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία δεκηνπξγεί ηε
δηάζεζε γηα ζπλερψο πην αζπλήζηζηεο θαη βίαηεο κνξθέο θαθνπνίεζεο.
Ζ ζπρλή επαθή κε ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία δχλαηαη εμάιινπ λα νδεγήζεη
ζηηο ινηπέο κνξθέο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ, κέζσ ηνπ παξαγθσληζκνχ ησλ
εζσηεξηθψλ αληηζηάζεσλ θαη ηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνβνιή ησλ αλειίθσλ σο ζεμνπαιηθά αληηθείκελα, απφ ηα
νπνία αθαηξείηαη ε αλζξψπηλε ηδηφηεηα θαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ κχζνπ φηη ν
αλήιηθνο

απνιακβάλεη

ηελ

θαθνπνίεζε.

Παξάιιεια

νη

εηθφλεο

απηέο

κεηαθξάδνπλ ηελ θαθνπνίεζε παηδηψλ ζε απνδεθηή κνξθή ζεμνπαιηθήο
ζπκπεξηθνξάο, δίλνληαο έκθαζε ζην ζεμνπαιηθφ θνκκάηη θη φρη ζηε ζσκαηηθή θαη
θπξίσο ςπρνινγηθή βία, ηελ νπνία πθίζηαηαη ην ζχκα.
Γε ζα πξέπεη λα μερλάκε, φκσο, φηη ε εθδήισζε βίαησλ ζεμνπαιηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ

είλαη

απνηέιεζκα

πνηθίισλ

παξαγφλησλ,

φπσο

ε

πξνζσπηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θάζε αηφκνπ, φπσο δηακνξθψζεθαλ κέζα
απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. Καζνξηζηηθφ φκσο ξφιν γηα ηελ εθδήισζε
κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο δελ παίδεη ε έθζεζε θαζεαπηή αιιά ε δηάξθεηα ηεο, ν
100

βαζκφο ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ, σο απνηέιεζκα
ησλ βησκάησλ θαη ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ.
7.1.2 Η ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΘΤΜΑΣΑ
Ζ ζπκκεηνρή ελφο παηδηνχ ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ έρεη θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπ εμέιημε, φπσο ρακειή
απηνεθηίκεζε, εμάξηεζε, αλεπζπλφηεηα, αξλεηηθή άπνςε γηα ηε δσή, θαηάζιηςε,
ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, ελνρέο, θφβν, πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο
θαη απηνθηνληθφο ηδεαζκφο (Καηζαξνχ – Παπαπνζηφινπ, 2008). Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε

φηη

ην 43%

ησλ ζπκάησλ ζθέθηεθαλ θάπνηα ζηηγκή

λα

απηνθηνλήζνπλ, ελψ ην 17% είρε επηρεηξήζεη ήδε, πξηλ ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην
ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα (Αξηηλνπνχινπ- Μαγγαλάο, 1996).
Κάζε είδνο θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία βηψλεηαη απφ ην
παηδί σο έλα ηζρπξφ ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ ηξαχκα. Οη επηπηψζεηο ηεο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε εθείλεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο άκεζεο, θαιχπηνληαο ηα δχν πξψηα ρξφληα κεηά ηελ
εκπεηξία θαη εληάζζνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία, θαη ζηηο καθξνπξόζεζκεο πνπ
αθνξνχλ ηελ ελήιηθε δσή. Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη, ηα παηδηά πνπ βίσζαλ
αηκνκηθηηθέο εκπεηξίεο παξνπζηάδνπλ εληνλφηεξεο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζε
ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ ππέζηεζαλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κία θαη κνλαδηθή
θνξά απφ μέλα πξφζσπα θαη έιαβαλ ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ
νηθνγέλεηα ηνπο.
εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο θαη ε απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξέκβαζε ηεο δηθαηνζχλεο, κε ζπλέπεηα ην ζηηγκαηηζκφ
ηφζν ηνπ ζχκαηνο φζν θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ζηάδην απηφ είλαη
ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφ γηα ην παηδί – ζχκα, θαζψο πθίζηαηαη νπζηαζηηθά
δεπηεξνγελή

ζπκαηνπνίεζε.

Ζ

ελνρνπνίεζε,

ε

ςπρνινγηθή

πίεζε

θαη

ζπλαηζζεκαηηθφο εθβηαζκφο πνπ δέρεηαη ην παηδί κεηά ηελ απνθάιπςε εληείλνπλ
ηνλ ςπρηθφ ηνπ ηξαπκαηηζκφ (Λάγγαξε, 2006).
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Δπηπξφζζεηα, εκθαλίδνληαη, θαηαπηεζκέλνο ζπκφο, ερζξφηεηα, έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο,
αληθαλφηεηα

ζχγρπζε
λα

επηηχρεη

ξφισλ

θαη

εμειηθηηθά

ςεπδνσξηκφηεηα
ζηάδηα.

ζπλδπαζκέλε

Παξνπζηάδνπλ

κία

κε

εηθφλα

«ςεπδνσξηκφηεηαο» θαη ζπκπεξηθνξά «ςεπδνελήιηθα» ρσξίο απηή ε θαηάζηαζε
λα πεξηθιείεη ηελ αλάινγε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα. Σα άηνκα απηά θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, ππνρξεψζεθαλ λα πηνζεηήζνπλ ελήιηθνπο
θνηλσληθνχο ξφινπο ρσξίο λα έρνπλ ηνλ αηηνχκελν λνεηηθφ θαη θνηλσληθφ
εμνπιηζκφ. Αλέιαβαλ πξφσξα ζεμνπαιηθνχο θαη κεηξηθνχο ξφινπο, ελψ πίζσ
απφ ηε θαηλνκεληθή ψξηκε ζπκπεξηθνξά ηνπο θξχβνληαη έληνλεο αληθαλνπνίεηεο
αλάγθεο εμάξηεζεο (Λάγγαξε, 2006).
Παηδηά πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ζε κηα πεξίνδνο ε
νπνία ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, έκαζαλ λα
ζεσξνχλ ηε βηαηνπξαγία σο κέζνδνο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη σο κέζν
επηθνηλσλίαο

ησλ

αλζξψπσλ,

ζπρλά

εζσηεξηθεχνπλ

ηέηνηνπ

είδνπο

ζπκπεξηθνξέο (Καηζαξνχ – Παπαπνζηφινπ, 2008). Σν ειηθηαθφ – αλαπηπμηαθφ
ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην παηδί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαθνπνίεζεο,
θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθδεισζνχλ νη άκεζεο ςπρνινγηθέο
επηπηψζεηο (Λάγγαξε, 2006). Ο αλήιηθνο απηφο ζπκαηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά
θαηά ηε δηάπξαμε ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο, επηπιένλ φκσο,
ζπκαηνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ε θαηαγξαθή απηή γίλεηαη ζεαηή απφ θάπνηνλ
ρξήζηε

ηνπ

δηαδηθηχνπ.

Ο

Freud

αλαθέξεη

ζηηο

«ηξεηο

ζεσξίεο

ηεο

ζεμνπαιηθφηεηαο» φηη νη ςπρηθέο αζζέλεηεο είλαη ζπλέπεηα ηεο εξσηηθήο
απνπιάλεζεο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ απφ έλαλ ελήιηθα ή κεγαιχηεξν παηδί.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο έξεπλαο, (Wortley &
Smallbone, 2006) γηα ηελ νπνία εμεηάζζεθαλ 100 αλήιηθνη-ζχκαηα ηέηνηαο
εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηφζν θαηά ην πξψην δηάζηεκα, φζν θαη ζε
απψηεξν ρξφλν, νη εξεπλψκελνη αλέθεξαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαθνπνίεζεο
αηζζάλνληαλ ζσκαηηθφ πφλν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ.
Δλψ αξγφηεξα ππέθεξαλ θη απφ άιια

ζσκαηηθά

ζπκπηψκαηα, φπσο

πνλνθεθάινπο, έιιεηςε φξεμεο θαη αυπλίεο, θαζψο θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο,
άγρνο, κνλαμηά, αγσλία θαη θφβν πνπ δηαξθνχζαλ πνιιά ρξφληα. Αλαπηχζζνπλ
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ην ιεγφκελν «ηξαπκαηηθό ζύλδξνκν βηαζκνύ», πνπ πεξηγξάθεη ην άγρνο, ην
θφβν, ηελ αγσλία θαη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ απφ ηηο νπνίεο πάζρνπλ ηα
ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Αξηηλνπνχινπ- Μαγγαλάο, 1996). χκθσλα
κε ην DSM-IV, ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο επαλαβηψλεηαη επίκνλα κε
επαλαιακβαλφκελεο αλακλήζεηο ηνπ γεγνλφηνο πνπ εηζβάινπλ θαη
πξνθαινχλ ππνθεηκεληθή ελφριεζε θαη δηαηαξαρή.
επαλαιακβαλφκελα φλεηξα.
επαλαιακβαλφκελα παηρλίδηα ζηα νπνία εθθξάδνληαη ζέκαηα ή πηπρέο
πνπ αθνξνχλ ην ηξαχκα.
ην άηνκν δξα ή ληψζεη ζαλ λα μαλαζπκβαίλεη ην γεγνλφο (αίζζεζε
επαλαβίσζε

ηεο

εκπεηξίαο,

παξαηζζήζεηο,

ςεπδαηζζήζεηο,

θαη

δηαζρηζηηθά flashback επεηζφδηα).
έληνλε ςπρνινγηθή ελφριεζε θαη αλαηαξαρή θαηά ηελ έθζεζε ζε
πιεπξέο πνπ ζπκβνιίδνπλ ην ηξαχκα.
επίκνλε απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ηξαχκα θαη
κνχδηαζκα ηεο γεληθήο απαληεηηθφηεηαο.
επίκνλα ζπκπηψκαηα απμεκέλεο δηεγεξζηκφηεηαο (DSM- IV, 1994).
Δπίζεο, ππάξρεη θίλδπλνο γηα ζπλνδέο δηαηαξαρέο φπσο Γηαηαξαρή Παληθνχ,
Αγνξαθνβία, Φπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, Κνηλσληθή Φνβία, Δηδηθή Φνβία,
Μείδσλ Καηαζιηπηηθή Γηαηαξαρή, σκαηνπνηεηηθή Γηαηαξαρή θαη Γηαηαξαρέο
ρεηηδφκελεο κε Οπζίεο (Μάλνο, 1997).
Παξάιιεια, ε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ έλησζαλ πίεζε πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ην δξάζηε ηεο θαθνπνίεζεο θαη λα κελ απνθαιχςνπλ ην
αδίθεκα, ηφζν απφ ππαθνή ζε απηφλ, φζν θη απφ ληξνπή γηα ηε δηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά. Απηφο είλαη άιισζηε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ειάρηζηεο ηέηνηεο
ππνζέζεηο απνθαιχπηνληαη απφ ηα ζχκαηά ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ή ζην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σα παηδηά – ζχκαηα δε κηινχλ γηα ηα γεγνλφηα
πνπ έδεζαλ. Σξία ζηα ηέζζεξα θνξίηζηα θαη ελλέα ζηα δέθα αγφξηα δε κίιεζαλ
πνηέ απφ θφβν θαη απηφ φπσο θαηαιαβαίλνπκε δπζρεξαίλεη πεξηζζφηεξν ην
πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ (Αξηηλνπνχινπ- Μαγγαλάο, 1996).
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Απφ ηελ έξεπλα ησλ Berliner θαη Wheeler, βξέζεθε φηη ε ζεκαληηθφηεξε
ζπλέπεηα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζην αλήιηθν ζχκα είλαη, ε δηαξθήο θαη
έληνλε αλεζπρία. Οη Blake – White θαη Kline απέδεημαλ φηη νη θπξηφηεξεο
ζπλέπεηέο ηεο είλαη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζχλδξνκν, ε έληνλε αλεζπρία θαη νη ηάζεηο
απηνθηνλίαο. Δλψ ν δηαγελεαθφο θχθινο ηεο θαθνπνίεζεο, ε αλάθιεζε ηεο
ζεμνπαιηθήο ζπκαηνπνίεζεο θαζψο θαη ε πξψηκε απνρψξεζε απφ ηελ
νηθνγελεηαθή εζηία, ν θφβνο, ε ελνρή θαη ν ζπκφο ζεσξήζεθαλ σο
ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απφ ηνπο Deighton θαη
McPeek (Σζίγθξεο, 2000).
Δπίζεο, ν αλήιηθνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, είλαη ηθαλφηαηνο ρξήζηεο ησλ
ππνινγηζηψλ θαη ζπλήζεο επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Δμαηηίαο ινηπφλ θάπνησλ
θπζηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ, φπσο ηεο έληνλεο
πεξηέξγεηαο θαη ηνπ αηίζαζνπ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, κπνξεί εχθνια λα πέζεη ζηηο
παγίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη κπνξεί εχθνια έλαο αλήιηθνο λα γίλεη ν ίδηνο
θαηαλαισηήο ηνπ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ή αθφκα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
παξαγσγή ηνπ, πεηζφκελνο απφ απηνχο πνπ γλψξηζε δηακέζνπ ηνπ ηζηνχ.
Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη ηφζν ε παηδνθηιία φζν θαη ε παηδηθή πνξλνγξαθία,
πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, επηδξνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηελ
αμηνπξέπεηα ησλ παηδηψλ, παξάγνληαο πφλν θαη ηαπείλσζε, ελψ παηξηαξρηθέο
ζρέζεηο εμνπζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, ελδπλακψλνληαη θαη αλαπαξάγνληαη
(Brown, 2006).
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα (Adam, 2002) αλαπαξαγσγήο απηψλ ησλ
ζρέζεσλ εμνπζίαο είλαη ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζε θαηαδίθε, επηά άληξεο
ζηηο αξρέο ηνπ 2001, γηα ζπκκεηνρή ζην ιεγφκελν «Wonderland Club». Σν club
απηφ ήηαλ έλα γλσζηφ δηεζλέο παηδνθηιηθφ θχθισκα, πνπ εκπνξεπφηαλ ηα ηξία
ηέηαξηα ησλ ρηιηάδσλ εηθφλσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν.
Σέινο, ε ζεμνπαιηθή παξαβίαζε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αλαζηέιιεη ηελ
νκαιή ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηε κεηέπεηηα ζεμνπαιηθή δσή
ηνπ

σο

ελήιηθαο.

Πξνβιήκαηα

φπσο,

ε

εμαζζέληζε

ηνπ

ζεμνπαιηθνχ

απηνζεβαζκνχ, ελνρή γηα ην ζεμ, ζεμνπαιηθή αλαζηνιή, ή αληίζεηα ζεμνπαιηθή
ειεπζεξηφηεηα θαη ηαιάληεπζε κεηαμχ πεξηφδσλ ςπραλαγθαζηηθήο βνπιηκίαο γηα
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ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πεξηφδσλ αζθεηηζκνχ θαη απνρήο. Δπίζεο ζε
άηνκα πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
έρεη παξαηεξεζεί, κία καδνρηζηηθή αλαδήηεζε ηεο ηηκσξίαο πνπ εθθξάδεηαη δηα
κέζνπ κίαο θαηαλαγθαζηηθήο επαλάιεςεο φζνλ αθνξά ηηο θαθνπνηεηηθέο ζρέζεηο
θαη νδεγεί ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπκαηνπνίεζεο (Λάγγαξε, 2006). Μειέηεο ζε
δείγκαηα ηεξνδνχισλ, αλαθέξνπλ φηη πνζνζηφ 55% - 60% είρε ηζηνξηθφ
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία.
Α. Παηδηθά ςπρνινγηθά ηξαύκαηα
Σν ηξαχκα ηεο θαθνπνίεζεο, κπνξεί λα απσζεζεί απφ ηε κλήκε, αλάινγα κε
ηελ ειηθία, ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ηε θχζε ηνπ ηξαχκαηνο. Ζ ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπήο ζηελ απψζεζε, αθφκε θη φηαλ δελ πεξηέρεη
βία. Σα εξεζίζκαηα είλαη ηφζν πεξίεξγα θαη ηξνκαθηηθά γηα ην παηδί, ε ληξνπή θαη
ε κπζηηθφηεηα ηφζν έληνλεο, πνπ αξγά ή γξήγνξα ζάβεη ηα γεγνλφηα βαζηά ζην
αζπλείδεηφ

ηνπ.

Ζ

επίγλσζε

απνζεθεχεηαη

ζην

αζπλείδεην,

ελψ

ηα

ζπλαηζζήκαηα επαλεκθαλίδνληαη αξγφηεξα μαλά θαη μαλά, ρσξίο πξνθαλή αηηία.
Ζ απψζεζε ηεο κλήκεο είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν επηβίσζεο. Σν
κπινθάξηζκα ησλ ηξνκαθηηθψλ εξεζηζκάησλ απειεπζεξψλεη ηελ απαξαίηεηε
ελέξγεηα γηα λα επηθεληξσζεί ην παηδί ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Ζ απψζεζε είλαη ε
«ηέρλε ηνπ λα κε γλσξίδεηο απηφ πνπ γλσξίδεηο».
Έηζη,

απνηέιεζκα ησλ παηδηθψλ ηξαπκάησλ είλαη ε «απνζπλδεηηθή

δηαηαξαρή

ηαπηόηεηαο»

(dissociative

identity

disorder,

DID),

ε

νπνία

πεξηγξάθεηαη σο ε «ηερληθή επηβίσζεο» πνπ πηνζεηεί ην παηδί γηα λα μεθχγεη απφ
θπζηθή, ζεμνπαιηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε. (Innes, 2003). Ζ δηαδηθαζία
απηή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θελά κλήκεο φζνλ αθνξά ην ηξαχκα. Απηφ κπνξεί
λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε ελφο πξνζψπνπ γηα ην παξειζφλ ηνπ θαη γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη κπνξεί λα απνδνκήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
χκθσλα

κε

ηελ

ακεξηθαλίδα

εηδηθφ

ηξαχκαηνο

Renee

Fredrickson,

εθαηνκκχξηα ελήιηθα άηνκα έρνπλ απσζήζεη απφ ηε ζπλείδεζή ηνπο ηξνκαθηηθά
επεηζφδηα θαθνπνίεζεο. Σν Σύνδρομο Απωθημένων Αναμνήζεων (Repressed
Memory

syndrome)

πεξηγξάθεη

ηα

ζπκπηψκαηα

θαθνπνίεζεο ζε ελήιηθα άηνκα:
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παηδηθήο

ζεμνπαιηθήο

1)Πεξίεξγεο έιμεηο ή θνβίεο πνπ δελ εμεγνχληαη απφ ην γλσζηφ παξειζφλ ηνπ
αηφκνπ. Έιμεηο γηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε, ηδηαίηεξα αλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνξγή θαη πξνζνρή απφ ην δξάζηε
ψζηε λα απνπιαλεζεί ην παηδί. Ο ίδηνο κεραληζκφο εμεγεί θαη ηελ ππεξβνιηθή,
θαηαλαγθαζηηθή πξνζήισζε ζην ζεμ, πνπ παξαηεξείηαη ζε θάπνηνπο επηδψληεο.
2)Δλδείμεηο αλαδπφκελσλ αλακλήζεσλ, φπσο φλεηξα θαηαδίσμεο, εηθφλεο,
αλαδξνκέο ζην παξειζφλ (flashbacks), ζσκαηηθέο αηζζήζεηο.
3)Γηάζρηζε, απνζηαζηνπνίεζε, κνχδηαζκα, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεμνπαιηθή
επαθή αλαθέξνπλ ζαλ λα κε βξίζθνληαη εθεί.
4)Ακλεζία ελφο νιφθιεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, π.ρ.
ειηθίεο 10 σο 14.
Ζ δηαδηθαζία επαλαθνξάο είλαη κηα επίπνλε δηαδηθαζία, πνπ άιινηε ζπκβαίλεη
απζφξκεηα, άιινηε αξγά θαη κε αξθεηή δνπιεηά εθ κέξνπο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ.
Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πνιιέο, ελψ ε αξσγή απφ έλα ζσζηά
εθπαηδεπκέλν επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Καζψο
εξεπλψληαη νη πεξηνρέο πνπ πνλνχλ, ν απνζεθεπκέλνο εζσηεξηθφο πφλνο
απειεπζεξψλεηαη. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα γίλνπλ νξαηά θαη
λα εθηεζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαζψο επίζεο θαη λα παξαζρεζεί
ππνζηήξημε ζην ίδην ην παηδί, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ γηα
αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη απαξαίηεην λα επηδεηθλχεηαη επαηζζεζία
θαη ελζπλαίζζεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
απνθάιπςεο ηεο θαθνπνίεζεο. Υξένο ηνπ εηδηθνχ, είλαη λα πξνζθέξεη ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ ςπρηθή εξεκία ζην παηδί. Μέζσ ηεο θαηνρχξσζεο ηεο ςπρηθήο
αζθάιεηαο, επηηπγράλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζεξαπείαο (Kashani θαη Allan,
2000).
Βέβαηα, ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ αξρηθέο ελδείμεηο, πνπ αξγά ή γξήγνξα
εκθαλίδνληαη ζε φινπο. Οη αξρηθέο ελδείμεηο ιεηηνπξγνχλ σο «εζηηαθφ ζεκείν» θαη
γχξσ απφ απηφ ν ζεξαπεπφκελνο εξγάδεηαη γηα λα αλαθηήζεη πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ζπλδέζεη, ψζηε λα παξνπζηάδνπλ αιιεινπρία θαη λφεκα
γηα ηελ ηζηνξία ηνπ. Οη αξρηθέο ελδείμεηο κπνξεί λα είλαη:
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1)Δηθφλεο πνπ πεξλνχλ θεπγαιέα, αιιά επίκνλα κπξνζηά απφ ηα κάηηα ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ.
2)λεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη επαλαιακβάλνληαη
ζπρλά, εθηάιηεο κε έληνλν ηξφκν, φλεηξα θαηαδίσμεο απφ βηαζηέο, δνινθφλνπο,
ςπρνπαζείο.
3)Άιιεο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
αλάδπζε αλακλήζεσλ είλαη ε ειεχζεξε, γξήγνξε γξαθή, ε χπλσζε, ε
δσγξαθηθή, ε απειεπζέξσζε ζπλαηζζεκάησλ, ηδηαίηεξα ηνπ ζπκνχ, ε αλάιπζε
ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ, θηι. (Πξεθαηέ, 2005).
Αξθεηνί επηζηήκνλεο αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νξηζκέλα
παηδηθά ηξαχκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ.
Τπνζηήξημαλ φηη ε ζπλερήο επαηζζεηνπνίεζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, σο
ζπλέπεηα ηεο πίεζεο πνπ έρεη αζθεζεί ζην παηδί, εκπιέθεηαη πιήξσο ζηνλ
ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεοάγρνπο ζηελ κεηέπεηηα αλάπηπμή ηνπ. Ζ ζπρλή έθζεζε ηνπ παηδηνχ ζε
θαηαζηάζεηο πίεζεο, πξνζβάιινπλ ηελ νκαιή

ιεηηνπξγία ηνπ

λεπξηθνχ

ζπζηήκαηνο, επηδξνχλ δειαδή βηνινγηθά θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ
εθδήισζε ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ
(Heim, 2001).
χκθσλα κε ηνλ Loni Athens, (Innes, 2003) ν νπνίνο δηεμήγαγε εθηεηακέλε
έξεπλα αλαθξίλνληαο πνιινχο βίαηνπο εγθιεκαηίεο ζηε θπιαθή, ππάξρεη έλαο
θνηλφο ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε φινπο.
Πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ζηα νπνία εμειίζζεηαη ε βία,
νλνκάδεηαη «Βηαηνπνίεζε» θαη ζπληειείηαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σα
ηέζζεξα ζηάδηα είλαη ηα εμήο:
1) Δμεπηειηζκφο. Σν παηδί αλαγθάδεηαη λα ππνηαρζεί ζε έλα επηζεηηθφ
πεξηβάιινλ επεηδή απηφ ην πεξηβάιινλ ηνπ αζθεί βία ή ην απεηιεί φηη ζα ηελ
αζθήζεη. Μαζαίλεη φηη νη δηαθσλίεο ιχλνληαη κε ηε ρξήζε βίαο θαη βιέπεη φηη ην
εγεηηθφ πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο επηβάιιεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηα ππφινηπα
κέιε.
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2) Πνιεκηθή δηάζεζε. Σν παηδί απνθαζίδεη λα κε δέρεηαη ηελ άζθεζε βίαο θαη
θαηαθεχγεη θαη ην ίδην ζε απηήλ.
3) Άζθεζε βίαο. Μέζα απφ ηελ άζθεζε βίαο ην παηδί επηβάιιεηαη ζηνπο
άιινπο, θεξδίδεη ην ζεβαζκφ θαη πξνθαιεί ην θφβν ζηνπο γχξσ ηνπ.
4) Βηαηφηεηα. Ννηψζεη πιένλ ην παηδί φηη ε βίαηε ζπκπεξηθνξά έρεη απνηέιεζκα
θαη ζεσξεί φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα αληηκεησπίδεη ηνπο αλζξψπνπο είλαη κέζα
απφ ηελ άζθεζε βίαο.
χκθσλα κε κηα έξεπλα ησλ Bailey θαη Scott, (2000), ηα παηδηά ηα νπνία
εκθάληζαλ αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ζε κηθξή ειηθία εθδήισζαλ αξγφηεξα
επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, είραλ πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά ηνπο, έγηλαλ ρξήζηεο
αιθνφι λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη είραλ ξνπή πξνο ην έγθιεκα.
χκθσλα, ηέινο, κε ηνλ Millon, ε αληηθνηλσληθή πξνζσπηθφηεηα απνηειεί
νξγάλσζε ηνπ «απηνχ ακπληηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη σο ιεηηνχξγεκα λα
πξνζηαηεχζεη ην άηνκν ελάληηα ζηελ θξίθε ηνπ εζσηεξηθνχ θελνχ ηνπ». Ζ
εγθαηάιεηςε, ε απφξξηςε, ε αδηαθνξία απέλαληί ηνπ φηαλ ήηαλ ζηελ παηδηθή
ειηθία, έθαλαλ ην άηνκν λα λνηψζεη αλίθαλν γηα νηηδήπνηε, απνηπρεκέλν θαη λα
δηαθαηέρεηαη απφ ην άγρνο λα νκνινγήζεη φια ηα ζπλαηζζήκαηα απηά ζηνλ ίδην
ηνπ ηνλ εαπηφ (Cusson, 2002).
Σέινο, πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηθά ςπρηθά ηξαχκαηα εμαξηάηαη θαη
απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην ρεηξηζηνχλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη απφ ηελ πνηληθή
δηθαηνζχλε, ζε πεξίπησζε απνθάιπςεο ηνπ γεγνλφηνο (Brennan, 1995).
Β. Πσο νη εηδηθνί ρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε πεξηζηαηηθά παηδηθήο
θαθνπνίεζεο
Γνπιεχνληαο κε παηδία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε δηαπηζηψλεηαη φηη
ε ζρέζε ζθξαγίδεηαη απφ δπζπηζηία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δέρζεθε ηελ
θαθνπνίεζε απφ ελήιηθα, πνπ ζπλήζσο ηα παηδηά εκπηζηεχνληαη, είλαη ινγηθφ ε
γελίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.
Σα θαθνπνηεκέλα παηδηά πεγαίλνληαο ζηνλ εηδηθφ ληψζνπλ έληνλν άγρνο,
ειαηησκέλε εκπάζεηα, ρακειή απηνεθηίκεζε, αδπλακία ηθαλφηεηαο επαλαθνξάο
αλακλήζεσλ απφ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο γηαηί γίλεηαη απψζεζε, αδπλακία
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αλάιεςε επζχλεο. Δπίζεο, δηαθαηέρεηαη απφ αηζζήκαηα ελνρήο, ράλεη ηελ
εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ αμία ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ξφισλ, ηελ
έλλνηα ηεο αγάπεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε ζέζε ηνπ ζεξαπεπηή απνηεινχλ
νπζηψδεηο παξάγνληεο. Ζ επηινγή ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ – πξνζεγγίζεσλ
ζπληζηά έλα θξίζηκν δήηεκα, ελψ ειινρεχνπλ θαη αξθεηνί θίλδπλνη. Γηάθνξεο
«ζσηήξηεο» δξάζεηο κπνξνχλ άζεια ηνπο λα αλαπαξάγνπλ θαηνπηξηθά ηε
δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο ή λα εληζρχζνπλ ζπκπνξεπφκελεο κε απηή κία
θαθνπνηεηηθή ή δηεζηξακκέλε δξάζε. Κακία ςπρνζεξαπεία παηδηνχ ή γνλέσλ δελ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά αλ δελ εμαζθαιίδεηαη ζπγρξφλσο ε ηζρχο
κίαο αξρήο ή ελφο λφκνπ θαη αλ δε ζηεξίδεηαη ζπρλά θαη απφ κία ζεηξά
θνηλσληθψλ κέηξσλ. Οη δπζθνιίεο θαη νη αληηθάζεηο ηεο ίδηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο
δξάζεο δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδνληαη (Ακπαηδφγινπ, Διεπζεξίνπ, 1997).
Δπίζεο, πξέπεη λα γλσξίδεη ην βάζνο ηεο δηθήο ηνπ εκπινθήο θαη λα ζέηεη ν
ίδηνο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα φξηα απηήο ηεο παξέκβαζεο. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαθιχδεηαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, θαζψο γίλεηαη
θνηλσλφο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ απνθάιπςε, ελψ έξρεηαη
αληηκέησπνο

κε

θξηρηέο

θαηαζηάζεηο,

κε

ζπγθξνχζεηο

ζθέςεσλ

θαη

ζπλαηζζεκάησλ, λνεηηθνχ κπινθαξίζκαηνο, απφξξηςε, επηζεηηθφηεηαο, θηι.
Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο, λα δηαηεξεί δσληαλφ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα
ηνπ πξνο ην παηδί, δίρσο φκσο λα παξαζχξεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ,
πξάγκα ην νπνίν ζα ζεκάλεη θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζην πξφβιεκα. Καη απηφ γηαηί
ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηαπηηζηεί κε ην ηξαπκαηηζκέλν παηδί. Βξίζθεηαη ινηπφλ
αληηκέησπνο κε ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηψλ, ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη ηα δηθά
ηνπ πιένλ ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη (Καξαγηάλλεο, 1997).
Πνιινί επαγγεικαηίεο βηψλνπλ έλα ζνθ, γηαηί ε λέα εκπεηξία είλαη πνιχ
ζηξεζζνγφλα. Αξρηθά ηαπηίδνληαη κε ην θαθνπνηεκέλν παηδί θαη κπνξεί λα
εκθαλίζνπλ ελνρέο ή αλαθνχθηζε πνπ ε θαθνπνίεζε δελ αθνξά ηε δηθή ηνπο
νηθνγέλεηα.

Άιιεο

ζπλαηζζεκαηηθέο

αληηδξάζεηο

είλαη

ζχγρπζε,

ιχπε,

επεξεζηζηφηεηα, αεδία, ζπκφο, αδπλακία, αίζζεκα θφπσζεο, καηαίσζε, ζχγρπζε
ξφισλ θ.η.ι.
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Ζ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζεξαπεπηή,
είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νκάδα ζεξαπεπηψλ, βνεζψληαο έηζη ζηελ
απνκπζνπνίεζε ησλ θφβσλ.
Χζηφζν, ην θπξηφηεξν κέιεκα ηνπ εηδηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ
παηδηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ην πξνζερηηθφ άθνπζκα απφ ηε πιεπξά ηνπ εηδηθνχ,
ε ζηαζεξφηεηα, ψζηε λα δηαηεξεζεί ν δηάινγνο θαη λα ληψζεη ην παηδί αζθάιεηα
θαη εκπηζηνζχλε, λα ελζαξξχλεη ην παηδί λα κηιήζεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, λα
ελζαξξχλεη ηνπο γνλείο θαη λα ππνδεηθλχεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην
παηδί ηνπο, λα δνπιέςεη πνιχ κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, δείρλνληαο
ελζπλαίζζεζε (Καηζαξνχ – Παπαπνζηφινπ, 2008).
7.2 ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ (ΙΟΙ, HACKER ΚΣΛ.)
Οη πην πξνθαλείο επηπηψζεηο ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο γίλνληαη αηζζεηέο απφ
ηα ίδηα ηα ζχκαηά ηνπ ή απφ ηα ελ δπλάκεη ζχκαηά ηνπ. Σε ζηηγκή πνπ έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη άλεζε κε ηελ ηερλνινγία, νη επξείεο
αλαθνξέο ζηα πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ ζε ππνινγηζηέο δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ
ηίπνηα άιιν απφ ην λα πξνζδψζνπλ θαθή θήκε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο
(Furnell, 2006).
Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ ειάρηζηεο γλψζεηο γηα ηνλ on
line θφζκν φπνπ ζπκκεηέρνπλ. Υξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ πνπ έρνπλ γηα λα επηθνηλσλνχλ. Γελ θαηαιαβαίλνπλ πσο
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα θαη ην πηζαλφηεξν είλαη λα κελ επηζπκνχλ θαη λα κάζνπλ.
Ίζσο, πάιη, λα έρνπλ θαη ειάρηζηεο γλψζεηο θαη γηα ηηο άιιεο νκάδεο κε ηηο νπνίεο
κνηξάδνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν. Σν γεγνλφο φκσο, φηη νη ράθεξ έρνπλ πνιχ
θαιέο γλψζεηο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη απ‟ φ,ηη νη
πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο, ηνπο θάλεη λα είλαη ζηελ πιενλεθηηθή ζέζε θαη λα ην
εθκεηαιιεχνληαη (Furnell, 2006).
Ζ αλάγθε ηεο ελεκέξσζεο δελ είλαη πνηέ πηα απαξαίηεηε απφ ηελ πεξίπησζε
πνπ γίλεζαη ν ίδηνο ζχκα ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο. Χζηφζν, ην φιν δήηεκα
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αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια ήδε εγθιήκαηνο. ηαλ θάπνηνο πέζεη
ζχκα ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο δελ έρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνδείμεηο ψζηε λα ην
αλαθέξεη ζηελ αζηπλνκία. Τπνινγίδεηαη φηη κφλν έλα 5% ησλ εγθιεκάησλ απηψλ
αλαθέξεηαη. Καη απηφ γηαηί, ίζσο νη ζπγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί λα κε ζεσξνχλ ηα
πεξηζηαηηθά αξθεηά ζεκαληηθά, ή ην ζχκα λα κελ έρεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο
αξρέο δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, θαζψο ειάρηζηεο έρνπλ νδεγήζεη ζε
θαηαδίθεο. Σέινο, νη νξγαληζκνί κπνξεί λα κελ επηζπκνχλ λα αλαθεξζνχλ ζηα
πεξηζηαηηθά γηαηί αλεζπρνχλ γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ε
δηάδνζε

ηέηνησλ

πεξηζηαηηθψλ

γηα

ηελ

επηρείξεζή

ηνπο,

θαζψο

έηζη

δηαθηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο.
Οη δπζκελείο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εγθιήκαηνο είλαη πνιιαπιέο γηα ηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα δε ηνπο αλειίθνπο.
Καζεκεξηλά ζρεδφλ γίλεηαη ιφγνο ζηα ειιεληθά θαη δηεζλή ΜΜΔ γηα πεξηπηψζεηο
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ πξνζειθχνληαη κέζσ
θφξνπκ ζπδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θαηαιήγνπλ λα πθίζηαληαη ζνβαξέο
πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ηηκήο, ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, αθφκα
θαη ηεο δσήο ηνπο. Ζ παξφηξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ, κέζσ παξαπιαλεηηθψλ
δηαθεκίζεσλ θαη απαγνξεπκέλσλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ, ήηνη απνζηνιήο, ρσξίο
ηε ζπλαίλεζε ηνπ ρξήζηε, αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ (γλσζηψλ σο spam) λα
αγνξάζνπλ άγλσζηεο πξνέιεπζεο, δηαηξνθηθήο αμίαο θαη ακθίβνιεο πνηφηεηαο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κπνξεί λα βιάςεη ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ.
Ζ

αζέκηηε

πξφζβαζε

ηξίησλ

εηζβνιέσλ

ζε

θσδηθνχο

ηξαπεδηθψλ

ινγαξηαζκψλ κέζσ web banking ζπλεπάγεηαη ηελ ππεμαίξεζε ησλ πνζψλ ησλ
θαηαζέζεσλ θαη ηε κεηαθνξά απνηακηεπηηθψλ θεθαιαίσλ ηνπ θαηαλαισηή
ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ηζέπεο ησλ εγθιεκαηηψλ. Ζ
ππνθινπή κέζσ δηαδηθηχνπ ζηνηρείσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ
θαη εθήβσλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αζέκηηε ρξέσζε ησλ γνλέσλ, ηεο νπνία φκσο
νη γνλείο αλαθαιχπηνπλ πνιχ αξγφηεξα καδί κε ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ
ινγαξηαζκνχ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ηξάπεδα (Εεξβέαο, 2008).
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Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο ζηνπο παξαλφκνπο, γίλεηαη
ζχκκαρνο ζηηο φπνηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θέξλεη ζην θψο λέεο θαη
εληππσζηαθέο κνξθέο δηαηαξαρψλ ησλ αλζξψπσλ, φπσο νη απηνθηνλίεο κέζσ
ησλ chat rooms, θάηη πνπ απνξξπζκίδεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν δηαδίθηπν
ιεηηνχξγεη θαηαιπηηθά ζηελ νξγάλσζε θαη επηηπρή θαηάιεμε εγθιεκαηηθψλ
ζρεδίσλ εμαηξεηηθά δηαηαξαγκέλσλ αλζξψπσλ. Πεξηγξάθεηαη ν ρψξνο πνπ
κπνξεί πνιχ εχθνια λα δηαπξαρζνχλ ηα πην αθξαία εγθιήκαηα θαη θηινμελεί
εμαηξεηηθά δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ ιφγσ ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο
«αζθάιεηαο» πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, είλαη ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα ππνςήθηα
ζχκαηα.
πλδέεηαη κε θηλδχλνπο πνπ αγγίδνπλ ην δήηεκα ηεο δσήο ελφο αλππνςίαζηνπ
πνιίηε. Ο αληίθηππνο πνπ πξνθαιεί ζηνπο γνλείο απφ ηνλ απίζηεπην βαζκφ
εζηζκνχ είλαη ηεξάζηηνο. Σν internet θαθέ γίλεηαη ζχκβνιν ηνπ θαθνχ θαη ηνπ
θηλδχλνπ γηα ηνπο γνλείο κε αλππνιφγηζηα θφζηε ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ
(Άλδξαο, 2008). Έηζη, αλαπηχζζνληαη έληνλα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ.
Ζ γεληθή εηθφλα, ζηεξηδφκελε ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα, δείρλεη φηη
ζαθήο ληθεηήο ζ‟ απηή ηε κάρε είλαη ε αλαζθάιεηα. Σν θάζε ινγήο έγθιεκα θαη ε
ελ γέλεη ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα ζπλππάξρνπλ καδί κε ηελ ζαπκαζηή εηθφλα
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δε θαίλεηαη πσο κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ.
πλνιηθά, θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα, φπνπ φιεο νη εμειίμεηο ζηελ παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά

δηαηαγκέλσλ

αλζξψπσλ,

κνηάδνπλ

αλαπφθεπθηεο

θαη

θπζηνινγηθέο, ιφγσ ηεο λέα θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη.
Καη απηφ γηαηί ν θφζκνο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη αλεμέιεγθηνο θαη άλαξρνο, δελ
ππφθεηληαη ζε εζηθνχο θαη θνηλσληθνχο θαλφλεο, θάηη παξφκνην ζαλ ηνπο πην
θαθφθεκνπο δξφκνπο κηαο κεγαινππφιεσο.
αλ απνηέιεζκα, ε εηθφλα ηνπ δηαδηθηχνπ ακαπξψλεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα
ρξήζεο ηνπ γηα εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. ρεκαηίδνληαη θάπνηεο καχξεο γσληέο
πνπ αληαλαθιαζηηθά δελ ζα ήζειε πνηέ θαλείο λα δεη. Ο ζαπκαζηφο «λένο
θφζκνο» ηνπ δηαδηθηχνπ, θαίλεηαη λα δηαζέηεη αξλεηηθά ζηνηρεία, «θηλδχλνπο» θαη
ζπλνδεπηηθά πξνβιήκαηα αλάινγνπ χςνπο ησλ ζεηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη
ππνζρέζεσλ πνπ καο πξνβάιινληαη. Ο θφζκνο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη θαη απηφο
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έλαο αλζξψπηλα θαηαζθεπαζκέλνο θφζκνο, κηα αθφκε, εηθνληθή, δηαθνξεηηθή
αιιά ζηα ζεκέιηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ο άλζξσπνο, αθφκε θαη ζην
δηαδίθηπν, ζα εκθαλίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλά ηνλ ζπλνδεχνπλ, ηηο ςπρηθέο
δηαηαξαρέο ηνπ. Γελ κπνξεί ην δηαδίθηπν λα απνθχγεη ηα ζεκειηψδε θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, ηηο αλζξψπηλεο αδπλακίεο θαη αλάγθεο (Άλδξαο, 2008).
Δπηπιένλ, επηηπγράλεηαη λα μππλήζνπλ ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε απφ έλα
κεζπζηηθφ φλεηξν, λα ραιηλαγσγήζνπλ ππεξαηζηφδνμεο πξνζδνθίεο θαη ηε
βεβαηφηεηα ηεο πξνφδνπ. Ο κε ηέιεηνο άλζξσπνο θαη νη θνηλσλίεο πνπ
ζπγθξνηεί, κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο, παξνπζηάδνληαη ηειηθά σο κηα πεξηζζφηεξν
ζθιεξή θαη ζηαζεξή πξαγκαηηθφηεηα απφ φηη ζα επηζπκνχζακε ή νλεηξεπφκαζηε.
Φαίλεηαη φηη πνιχ δχζθνια ζα αληηκεησπίζνπκε ηα ζεκειηψδε, αηνκηθά θαη
θνηλσληθά, πξνβιήκαηα καο, πνπ καο αθνινπζνχλ παληνχ, ζε θάζε θηιφδνμν
βήκα εμέιημεο ή εγρείξεκα πξνφδνπ.
Έηζη, εληζρχεηαη ε πθηζηάκελε εηθφλα ελφο λένπ, αθεξεκέλνπ, απηφλνκνπ
ρψξνπ θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο θαη δξάζηε, ελφο λένπ θφζκνπ, κε απίζηεπηεο
λέεο θνηλσλίεο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίεο. ε απηφ ην λέν θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ
ηζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο. Δπηθξαηεί πεξηζζφηεξε αλαξρία
θαη αηαμία απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Οη θίλδπλνη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ
αλεμέιεγθηνη κηαο θαη νη κεγάινη θαη νη ηζρπξνί δελ είλαη άηξσηνη, ε αζηπλνκία δελ
έρεη απαξαίηεηα ηνλ πξψην ιφγν. Ζ γλψζε ελφο αηφκνπ κπνξεί λα ληθήζεη θξάηε
νιφθιεξα. Σα παηδηά θαη νη «αδχλακνη» άλζξσπνη είλαη ππνςήθηα ζχκαηα, κηαο
θαη απνηεινχλ εχθνιε ιεία ησλ δξαζηψλ (Άλδξαο, 2008). Απφ εκπεηξηθή έξεπλα
θαίλεηαη φηη νη έθεβνη θαη λένη κπνξεί λα γίλνπλ ζχκαηα θαη δξάζηεο φζνλ αθνξά
ην έγθιεκα θαη ηαπηφρξνλα ελδπλακψλνληαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
ηερλνινγίαο (McQuade,-Samuel, 2007).
Γηάθνξεο πεγέο (φπσο, FBI θηι) απνδεηθλχνπλ φηη ε αμία ηνπ βίνπ εγθιήκαηνο
ζηνπο αλειίθνπο έρεη κεησζεί απφ ην 1994. Χζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
πεξηφδνπ πνπ φια αδπλαηνχλ, φζνλ αθνξά ηε βία ησλ αλειίθσλ, ε αλαινγία ηνπ
λεαληθνχ άγξηνπ εγθιήκαηνο έρεη απμεζεί, εηδηθά γηα ην έγθιεκα ηνπ βηαζκνχ
(Snyder, et al, 2006).
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7.3 ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΗΓΟΤΝ ΣΗ ΘΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ
ΚΤΒΔΡΝΟΥΧΡΟ
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα ηεο Θπκαηνινγίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ην πξφβιεκα, αλ ππάξρνπλ
ζχκαηα ιφγσ ηεο ςπρνζχλζεζεο ή ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, αλ ην ζχκα ηνπ
εγθιήκαηνο δεκηνπξγείηαη ζην πιαίζην θαη εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη
αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχλ, αλ ην ζχκα επηιέγεηαη θνηλσληθά ή απιψο
επηιέγεηαη απφ ηνλ εγθιεκαηία. Δίλαη γλσζηφ, φηη ν ίδηνο εγθιεκαηίαο επηιέγεη ηα
ζχκαηά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά θαλφλα (Αιεμηάδεο, 1996).
κσο, ην ζχκα δελ απνηειεί ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εγθιεκαηία. Ζ
δηάπξαμε ελφο εγθιήκαηνο απφ έλα άηνκν δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εμεχξεζε ή ηελ
πξνζθνξά ή φρη ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηνο. Ζ χπαξμε ζχκαηνο δελ είλαη ηθαλή λα
αηηηνινγήζεη ην έγθιεκα. Αληίζεηα, ν ξφινο ηνπ ζχκαηνο γίλεηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο θαηά ην πέξαζκα ηνπ εγθιεκαηία ζηελ πξάμε. Σνχην ζπκβαίλεη φηαλ
ην ππνςήθην ζχκα δίλεη ηελ αθνξκή ή πξνθαιεί ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο.
Δίλαη ινγηθφ φκσο φηη θαλέλαο άλζξσπνο δελ πηνζεηεί ηε ζπκπεξηθνξά λα γίλεη
ζχκα. Αιιά ππάξρεη ην ελδερφκελν ην ζχκα λα βξίζθεηαη πξηλ ή θαηά ην ρξφλν
ηνπ εγθιήκαηνο ζε ηέηνηα ςπρνπλεπκαηηθή θαηάζηαζε, ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε
λα εθηηκήζεη ην γεγνλφο φηη απνηειεί ππνςήθην ζχκα ή λα βξίζθεηαη ζε
ςπρνπλεπκαηηθή αλσξηκφηεηα ή ζε ιφγνπο ηνπ ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα, εμαηηίαο
ησλ νπνίσλ ην ππνθείκελν παξαζχξεηαη εχθνια (Αιεμηάδεο, 1996).
πσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
κεηνλεθηήκαηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ είλαη ν αλεμέιεγθηνο ηξφπνο ηνπ θαη ε
αλαξρία. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλππνςίαζησλ
ζπκάησλ. Καηά κέζν φξν ζηνλ θφζκν δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά πάλσ απφ 3,5
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ιεπηφ. Οη ρξήζηεο είλαη «ελ δπλάκεη» ζχκαηα. Άγλνηα
ησλ θηλδχλσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη έλαο ζηνπο δχν λένπο, ζχκθσλα κε κεγάιε
παλειιαδηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε
θαη άιιεο ηέζζεξηο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Οη πεξηζζφηεξνη λένη έιθνληαη απφ ηε
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ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ, παξφιν πνπ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ειηθίαο
13-24 εηψλ έρεη παξελνριεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά.
Σα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
Γηαδίθηπν έρεη εθηηλαρζεί ζην 97%. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο (78%) ην Γηαδίθηπν
πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε γηα ην ζρνιείν θαη ηα καζήκαηα.
ηελ εξψηεζε αλ είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην 52%
απάληεζε ζεηηθά θαη απφ απηνχο ην 80% δήισζε φηη έρεη ελεκεξσζεί απφ ηα
ΜΜΔ, έλα 22% απφ ηνπο θίινπο, έλα 17% απφ ην ζρνιείν, ελψ κφιηο έλα 9%
απφ γνλείο - νηθνγέλεηα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην ζεμνπαιηθφ έγθιεκα, ην 67%
ησλ ζπκάησλ είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ θαη ην 34% θάησ ησλ 12 εηψλ (Ayers,
2007). Οη θίλδπλνη, ινηπφλ, γηα ηα παηδηά είλαη νη παξαθάησ:
Σα παηδηά κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αγλψζηνπο πνπ
κπνξνχλ λα ηα βιάςνπλ.
Σα παηδηά κπνξνχλ λα εθηεζνχλ ζε αθαηάιιειν πνξλνγξαθηθφ ή
πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν.
Σα παηδηά ππφθεηληαη ζε πηέζεηο απφ ηηο έκκεζεο αιιά επηβιεηηθέο
δηαθεκίζεηο ζην Γηαδίθηπν.
Σα παηδηά κπνξνχλ λα εζηζηνχλ ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη έηζη
θηλδπλεχνπλ λα παξακειήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο,
ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ηα παηρλίδηα ηνπο κε θίινπο
(Κνχξνο, 2005).
Ζ ζπκαηνπνίεζε ησλ αλειίθσλ απφ ηελ έθζεζε ζε πνξλνγξαθηθφ θαη
παξάλνκν πιηθφ, είλαη επξεία, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο παγθνζκίσο. Σα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ εγθιεκάησλ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο
θαη κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο απνηειεζκαηηθήο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο. Οη
δξάζηεο απνθιίλνπλ απφ ην «παξαδνζηαθφ» πξνθίι ησλ εγθιεκαηηψλ, άξα
δχζθνια εληνπίδνληαη θαη ζπιιακβάλνληαη (ζθνηεηλφο αξηζκφο). Ζ ζεμνπαιηθή
ζπκαηνπνίεζε θαηαζηξέθεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη
ζπκβάιεη ζηελ απνηπρία ηνπ ζην ζρνιείν (Ayers, 2007).
Ζ πξφιεςε ηεο ζπκαηνπνίεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλψλπκε κε ηελ
πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε φια ηα κέηξα πνπ
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δελ ηείλνπλ λα επεξεάζνπλ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθιεκαηία
αιιά κάιινλ λα επεξεάζνπλ ηηο πεξηζηάζεηο θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
εθάζηνηε ζχκαηνο ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζπκαηνπνίεζε.
Σν ζχκα ζα πξέπεη , θαη‟ αξρήλ , λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ κπνξεί λα
αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε ηνπ. Οκνίσο , ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ
κπνξεί λα αιιάμεη απφ κφλε ηεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ρσξίο θακία
εμσηεξηθή βνήζεηα.
Σα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζπκαηνπνίεζε αλαθέξνπλ έληνλα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα

πνπ επεξεάδνπλ βαζχηαηα

ηελ ςπρνινγία ηνπο θαη ηε

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ δειψλεη φηη αξρηθά
έλησζε παληθφ ν νπνίνο κεηαηξάπεθε ζηε ζπλέρεηα ζε ζπκφ, νξγή, αίζζεκα
αδηθίαο

θαη

ζε

θάπνηεο

πεξηπηψζεηο

ζπλνδεχηεθε

απφ

ηελ

επηζπκία

αληεθδίθεζεο.
Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε, ινηπφλ, νη ζπλέπεηεο ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο
πεγαίλνπλ πνιχ πην καθξηά απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο
πιεξνθνξίαο απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ζ νινέλα ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ γηα ην
ειεθηξνληθφ έγθιεκα κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο
δηακφξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο αχμεζεο ησλ θφβσλ ηνπ
γηα ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο.
Σα ΜΜΔ, σζηφζν, δείρλνπλ κηα ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ αλαθνξάο ζε «θνηλά»
εγθιήκαηα θαη ζε εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο.
Ζ ζηάζε ησλ ΜΜΔ απέλαληη ζηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθφ
έγθιεκα γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή. Δάλ ηα ΜΜΔ ζπλερίδνπλ λα
κπζνπνηνχλ ηηο ππνζέζεηο εγθιεκάησλ κέζσ ππνινγηζηψλ, ηφηε ε θνηλή γλψκε
κπνξεί λα αληηκεησπίδεη επλντθά ηνπο εγθιεκαηίεο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλνρή ηνπ εγθιήκαηνο. Οκνίσο, νη ζπρλέο αλαθνξέο ζε εγθιήκαηα ηνπ
θπβεξλνρψξνπ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θνηλή γλψκε αληίζηξνθα θαη λα είλαη
επηθπιαθηηθή απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Furnell, 2006).
Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ζεσξείηαη, επίζεο, ν αληίθηππνο ηνπ θφβνπ γηα ην
έγθιεκα ζηελ αηνκηθή δσή ησλ πνιηηψλ. Αλ ε βιάβε πνπ πξνθαιεί ε ηέιεζε
θάζε εγθιήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο άκεζε ζπλέπεηά ηνπ, ν θφβνο ηνπ
116

εγθιήκαηνο ζπλεπάγεηαη κηα πεξεηαίξσ βιάβε, πνπ ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα
ηνπ αηφκνπ – ζχκαηνο θαη δηαρέεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, εθδεινχκελε ηφζν ζε
αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν.
ε αηνκηθφ επίπεδν, ν θφβνο ηνπ εγθιήκαηνο είλαη ην ςπρνινγηθφ ζπλαίζζεκα
πνπ θαηέρεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαζηεί ηνχην ζχκα
εγθιήκαηνο. Χο θφβνο ηνπ εγθιήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο ε ζπιινγηθή ηδέα ή
πεπνίζεζε θαη εθθξάδεη ηα ςπρνινγηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά θαλφλα ηεο
πιεηνλφηεηαο ησλ θνηλσλψλ, φηη ζηνλ αληίζηνηρν θνηλσληθφ ρψξν ππάξρεη
έιιεηςε δεκφζηαο αζθάιεηαο (Αιεμηάδεο, 1996).
Δξκελεχνληαο ην θφβν ηνπ εγθιήκαηνο, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη
απνηειεί ινγηθή ή παξάινγε αληίδξαζε, αιιά αληίζεηα ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξηζζεί σο απφξξνηα είηε άκεζσλ αηνκηθψλ βησκάησλ είηε πξφζιεςεο
ηεο εκπεηξίαο άιισλ αηφκσλ, δηακνξθσκέλεο πιεξνθφξεζεο αθφκε θαη
επξχηεξεο αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ην «ζχγρξνλν ηξφπν δσήο» (Lupton & Tulloch,
1999)
Έηζη, εμαηηίαο ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ ηα άηνκα γηα ηελ
πηζαλφηεηα ζπκαηνπνίεζεο, νδεγνχληαη ζε αδηθαηνιφγεηνπο απηνπεξηνξηζκνχο,
ππνβαζκίδνληαο ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, επεξεάδνληαο θαη
επηβαξχλνληαο ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. Καη θπξίσο νη γνλείο,
δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, πεξηνξίδνληαο ηα παηδηά ηνπο ζηελ
έθζεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πνιιέο θνξέο πξνβάιινπλ ζηα παηδηά ηνπο φια ηα
αξλεηηθά ψζηε λα απνθχγνπλ ηηο ζπλέπεηεο.
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ΚΔΦ. 8Ο ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ
8.1 ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Ζ πξφιεςε εληάζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ
έλλνηα φηη θέξεη ηελ επζχλε λα νξηνζεηήζεη ην πιαίζην ησλ πξνζθνξφηεξσλ θαη
απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ αλαραίηηζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο
ηεο θνηλσλίαο. ε κηα απιντθή δηαηχπσζε, ε πξφιεςε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
σο ην κέζν πνπ κεηψλεη ή πξνιακβάλεη ην κειινληηθφ θίλδπλν, δειαδή ηελ
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ εγθιήκαηνο, ηεο αληηθνηλσληθήο θαη παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, επξχηεξα, κε ην λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηνπο επηζηεκνληθά
αλαγλσξηζκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζή ηνπο
(Crawford, 1998).
Σν εγθιεκαηηθφ θαηλφκελν είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο κε ηηο νπνίεο
έξρεηαη αληηκέησπν θάζε θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ζ δηαρείξηζε θαη ε θαηαπνιέκεζε
ηνπ εγθιήκαηνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε θαη έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο χπαξμεο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ.
Ζ θνηλσληθή πξφιεςε ρξεζηκνπνηεί ην κεραληζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ
μεθηλψληαο απφ ηε δηάθξηζε πγηή / αζζελή, θαλνληθφ / παξεθθιίλσλ αλάινγα κε
ηελ θαηεχζπλζε ηεο. Ζ ςπρνινγηθή πξφιεςε ησλ επηζήκσλ ςπρηαηξηθψλ
θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηεο αλζξψπηλεο παξεθθιίλνπζαο δξάζεο, θιηληθνπνηεί θαη
ηειηθά ηαηξηθνπνηεί νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά απνθιίλεη απφ ην θαλνληζηηθφ
πιαίζην ηεο θπζηνινγηθήο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδεη ε ςπρηαηξηθή.
Δπηπιένλ, ε θξαηνχζα ηδενινγία πεξί ησλ νξηζκψλ ηνπ πγηνχο / νκαινχ θαη
αζζελνχο / παξεθθιίλνληνο απνγπκλσκέλε απφ αλαθνξέο ζην παζνγφλν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, επηθεληξσκέλε ζην άηνκν θαη ζε νκάδεο κε ηδηαίηεξα
θνηλσληθνςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλδεφκελα κε ηελ πηζαλφηεηα πηνζέηεζεο
παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, νδεγεί ην άηνκν λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ
απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, ηελ επίηεπμε ή καηαίσζε ησλ ζηφρσλ
ηνπ, ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ηνπ, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο
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ηνπ θαη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα εθπιεξψζεη, ηελ πνηφηεηα ζηε
θαζεκεξηλή δσή ηνπ.
Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ε αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο σο φξγαλν
θνηλσληθνχ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα ληψζεη θνηλσληθά
απνδεθηφο πεξηνξίδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο
θαηαπηεζηηθνχ, επηβαιιφκελνπ ζπλεηδεηά, εζσηεξηθνχ θνηλσληθνχ ειέγρνπ πνπ
νλνκάδεη απηνεθηίκεζε, απηνέιεγρν, φξηα. Σν άηνκν κπνξεί πιένλ λα ραίξεη ηεο
απνδνρήο ηεο θνηλσληθήο ηνπ νκάδαο κε ην λα απνδεηθλχεη φηη δελ απνηειεί
έξκαην αλεμέιεγθησλ, επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, αιιά έρεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο
ηνπ θαη επηπιένλ κε ην λα δχλαηαη λα θαζηζηά εαπηφλ δεκηνπξγφ πςειψλ ζε
θνηλσληθή αμία επηηεπγκάησλ.
κσο, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία παξέρεη ζηνπο δξάζηεο παξαβαηηθψλ πξάμεσλ
φρη κφλν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηάπξαμεο ελφο
αδηθήκαηνο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα κε εληνπηζκνχ ηνπο απφ ηηο αξρέο.
«ηε ζχγρξνλε επνρή, επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε απεηιή είλαη δηάρπηε ζηελ
θνηλσλία. Γεκηνπξγείηαη ζην θνηλφ ε πεπνίζεζε φηη ν ερζξφο, είλαη παληαρνχ
παξψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ θάζε πνιίηεο απνηειεί πεγή δηαθηλδχλεπζεο θαη
ραξαθηεξίδεηαη σο δπλάκεη χπνπηνο. Γηακνξθψλεηαη έλα θιίκα παληθνχ πνπ
επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ άζθεζεο ηνπ θνηλσληθνχ
ειέγρνπ

θαη

ζε

ζπκπεξηθνξέο

πνπ

δελ

είλαη

παξαβαηηθέο»

(Λακπξνπνχινπ,1994).
Ο ειεθηξνληθφο εγθιεκαηίαο δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε ηνπ
αιιά απφ ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, βηνινγηθψλ, ηεο
πξνζσπηθφηεηαο, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ, πνπ θαζηζηνχλ έλα ππνθείκελν
δπλεηηθφ δξάζηε εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη ε αζθάιεηα ηεο θνηλσλίαο
κεηαθέξεηαη απφ ην επίπεδν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαζηνιήο, ζην επίπεδν ηεο
πξφβιεςεο θαη ηεο πξνθαηαζηνιήο.
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8.2 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ
Σα κέηξα πξφιεςεο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαηά ηνπ δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο είλαη
δπν κνξθψλ. Σα ήπηα θαη ηα απζηεξήο κνξθήο κέηξα. Σα απζηεξά κέηξα είλαη
νη δηθαηηθέο ξπζκίζεηο ηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί απφ ηα επίζεκα φξγαλα γηα ηε
δηεζλή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο. Δλψ ηα ήπηα
κέηξα, πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθίλεηξα ελάληηα ζηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε
επαηζζεηνπνίεζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ.
8.2.1 ΑΤΣΗΡΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Σν δεηνχκελν γηα ηε πξφιεςε ηεο πξφζβαζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε
αζθάιεηα. Μαδί κε ηελ αζθάιεηα πξνζηαηεχεηαη θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε
ηδησηηθφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε απζεληηθφηεηα ζην δηαδίθηπν.
Οη δηθαητθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη παξαθάησ:
Α) πζηήκαηα παξαθνινύζεζεο. Σα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κεηαμχ εηαηξείαο
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πειαηψλ ηεο.
Β) Σερληθά κέζα:
Κξππηνγξαθία. «Ζ θξππηνγξαθία δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο θαη
αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηνπ
θπβεξλνρψξνπ. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ειεπζεξίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηα ησλ κελπκάησλ»
(Εάλλε, 2005). Ζ θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνπο άλνκνπο
θχθινπο

σο

εξγαιείν

γηα

ηελ

απφθξπςε

πιεξνθνξηψλ

πνπ

αλαθέξνληαη ζε πνηθίια εγθιήκαηα φπσο απάηεο, μέπιπκα ρξήκαηνο,
πνξλνγξαθία, λαξθσηηθά θ.α.. Έλα απφ ηα πην θνηλά πξνβιήκαηα είλαη
φηη νη άλζξσπνη δηαιέγνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο ιαλζαζκέλα,
επηιέγνληαο ιέμεηο πνπ λνκίδνπλ φηη κφλν απηνί γλσξίδνπλ, αιιά
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κπνξεί λα αλαθαιπθζνχλ απφ ηνπο ράθεξ πνιχ εχθνια (Furnell, 2006).
Γη‟ απηφ ε θαιχηεξε πξφιεςε είλαη ε ζπρλή αιιαγή ησλ θσδηθψλ,
πεξίπνπ θάζε κήλα, θαη νη θσδηθνί λα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 8
θαη πάλσ ραξαθηήξεο.
Φεθηαθή ππνγξαθή. Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη κηα κέζνδνο
πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην
δηαδίθηπν.
Αλώλπκε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. Οη ηερληθέο γηα ηελ απνζηνιή
αλψλπκσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ είλαη: ε απφθηεζε κηαο e-mail
δηεπζχλζεσο κε ςεπδή ζηνηρεία, νη ςεπδψλπκεο ππεξεζίεο e-mail θαη νη
αλψλπκνη remailers (Εάλλε, 2005).
8.2.2 ΗΠΙΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Σα ήπηα κέηξα πξφιεςεο αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη νη εγθιεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ

είλαη

δπλαηφλ λα

δηεπζεηεζνχλ κέζσ ηεο

απηνξξχζκηζεο, δειαδή ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, ζε δενληνινγηθφ θαη
ηερλνινγηθφ επίπεδν, κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Α. Απηνξξύζκηζε βηνκεραλίαο ε/π θαη ίληεξλεη.
Ο ξφινο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή
δηαδηθηπαθψλ

ππεξεζηψλ

βξαρππξφζεζκε
δεκηνπξγνχληαη

είλαη

δηεπζέηεζε
ζην

δηαδίθηπν.

ηδηαίηεξα
ησλ

ζεκαληηθφο

εγθιεκαηηθψλ

Απηφ

δχλαηαη

λα

γηα

ηελ

άκεζε

θαηαζηάζεσλ
επηηεπρζεί

κέζσ

ή

πνπ
ηεο

απηνξξχζκηζεο (self regulation), ήηνη κέζσ ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ
πηνζεηεί θαη κπνξεί λα επηβάιιεη ζε ηερλνινγηθφ θαη δενληνινγηθφ επίπεδν ε
βηνκεραλία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ.
Β. Παξνρείο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (ISP)
Οη παξνρείο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (Internet Service Providers, ISP) κπνξνχλ
λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ απφπεηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ
ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο.
Οη θπξηφηεξεο απηνξξπζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ παξνρέσλ είλαη:
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α. Ζ απνκάθξπλζε ησλ παξάλνκσλ ηζηνζειίδσλ. Πνιινί παξνρείο θαηά ηε
ζχλαςε ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε θάπνηνλ πειάηε, ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο σο πξνο
ηε λνκηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, ηελ νπνία ζα θηινμελήζνπλ.
β. Θέζπηζε αλνηθηψλ γξακκψλ θαη ηζηνζειίδσλ θαηαγγειηψλ. Κάπνηνη
παξνρείο έρνπλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηζηνζειίδεο ή αλνηθηέο γξακκέο θαηαγγειηψλ,
ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ηζηνζειίδεο κε
παξάλνκν πεξηερφκελν, θαηαγγειίεο ηηο νπνίεο νη παξνρείο πξνσζνχλ ζηε
ζπλέρεηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο.
γ. Φηιηξάξηζκα κεραλψλ αλαδήηεζεο. Οη ISP δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ θίιηξα
ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο ηνπο γηα ηνλ
εληνπηζκφ θάπνηαο ηζηνζειίδαο, ψζηε ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο λα κελ
πεξηιακβάλνληαη sites κε παξάλνκν πεξηερφκελν.
δ. Δηδνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία κε αξρέο. Οη παξνρείο ππεξεζηψλ internet
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ,
νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο δησθηηθέο αξρέο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ
δξαζηψλ.
Γ. Δθπαίδεπζε
Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη σο ην πιένλ ζεκαληηθφ κέζν επηβίσζεο απφ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ θξχβεη απηφο ν σθεαλφο πνπ νλνκάδεηαη έγθιεκα θαη λέεο
ηερλνινγίεο.
Ζ ππεξεζία «Information Technologies Division», πξνζθέξεη ζηηο Ζ.Π.Α.
καζήκαηα αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν. Ζ εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξζεθε απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία είλαη λα πξνάγεη θαιά εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, νη
νπνίνη ρξεηάδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ (Newman,-Scott, 2007).
1. Δθπαίδεπζε πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ.
Σφζν ζε επίπεδν θνηλσληθφ φζν θαη ζε λνκνζεηηθφ είλαη αλαγθαίν λα ιάβεη
ρψξα κηα αλαπξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
θαη ζην ρψξνπ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Σν δηαδίθηπν δελ είλαη αζθαιέο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
φια ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ε λφκηκε
θξππηνγξάθεζε θηι.
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Κάζε ζπλαιιαγή θαη θάζε επίζθεςε ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα αθήζεη ίρλε.
Απηά ηα ειεθηξνληθά ίρλε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
δηακνξθσζεί έλα πξνθίι γηα ην άηνκν θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Τπάξρνπλ
ηερληθά κέζα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνπλ φηαλ αθήλνπκε
ίρλε ζην δηαδίθηπν.
Ζ αλψλπκε πξφζβαζε θαζψο θαη ε αλσλπκία ζηεο ζπλαιιαγέο,
απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο. Γηα ηελ αλσλπκία
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ςεπδψλπκα ψζηε κφλν ν παξνρέο
ππεξεζηψλ δηθηχνπ λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απνηειεί πξνζσπηθφ δεδνκέλν θαη φηη άιια
πξφζσπα κπνξεί λα επηζπκνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα δηαθνξεηηθνχο
ζθνπνχο.
Υξεηάδεηαη επηθπιαθηηθφηεηα ζε ηφπνπο ηνπ δηαδηθηχνπ φπνπ δεηνχληαη
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ φζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξφζβαζε.
Δπίζεο, λα κελ απνζηέιινπκε θαθφβνπιε αιιεινγξαθία, γηαηί κπνξεί λα
ζηξαθεί ελαληίνλ καο.
Οη ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ζην δηαδίθηπν.

Οη ρξήζηεο πξέπεη λα

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ράθεξ πξνθεηκέλνπ
λα θιέςνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη λα εμαζθαιίδνπλ είζνδν ζην
ζχζηεκα ρσξίο άδεηα (Furnell, 2006).
Υξήζε αληητθψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα
ειέγρνπλ ηε κλήκε, ηα αξρεία θαη ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ κε ηέηνην
ηξφπν έηζη ψζηε λα εθηεινχλ απηφκαηα έιεγρν γηα ηνχο θαηά ηελ έλαξμε
ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπεξάζεη ηε
δηαδηθαζία. Νέεο πεξηγξαθέο ηψλ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαζεκεξηλά γηα‟
απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα βεβαησζεί ην πξφγξακκα ειέγρνπ φηη είλαη
ελεκεξσκέλν (Furnell, 2006).
Σέινο, εάλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ αζθαιείαο έρεη ειεγρζεί
θαη ειέγρεηαη δηαξθψο.
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ην San Antonio, δεκηνπξγήζεθε έλαο ζχλδεζκνο, πνπ ζθνπφ έρεη λα
απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππνινγηζηψλ, λα
βειηηψζεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο ηερλνινγίαο. Έηζη
δεκηνπξγήζεθαλ 6 νκάδεο θαη ζε θάζε νκάδα δφζεθε κηα θαληαζηηθή δνπιεηά
ζην internet. Γηα ηξεηο εκέξεο, νη νκάδεο ζα έπξεπε λα πξνζηαηεχνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπο απφ κηα νκάδα ράθεξ, πνπ ππνηίζεηαη φηη ήηαλ νη θαιχηεξνη
(Mejia, 2008).
ηελ νπζία δελ ήηαλ ράθεξ αιιά νθηψ επαγγεικαηίεο ηεο αζθάιεηαο. Σελ
ίδηα ζηηγκή, νη δηνξγαλσηέο εθηφμεπαλ εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο ψζηε λα
επεθηαζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα πξνζζέζνπλ λέεο εξγαζηαθέο
δπλαηφηεηεο. Έηζη, νη καζεηέο πήξαλ αιεζηλά καζήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηεο
ηερλνινγίαο φηαλ απηνί ήηαλ αληηκέησπνη κε ηνπο ράθεξ (Mejia, 2008).
2. Δθπαίδεπζε πξνο ηνπο παξνρείο ππεξεζηώλ:
Να

αθνινπζνχληαη

νη

θαηάιιειεο

δηαδηθαζίεο

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθφηεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ.
Πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο, ζρεηηθά κε ηελ
ηδησηηθφηεηα.
Πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηερληθά κέζα ηα νπνία κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ λφκηκα πξνθεηκέλνπ λα κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ.
Πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ αλσλπκία ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο θαη
ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο.
Με ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ηδηνηειείο ζθνπνχο πξνψζεζεο
/πψιεζεο ππεξεζηψλ εθηφο θαη αλ ην άηνκν έρεη ελεκεξσζεί θαη δελ
εθθξάδεη αληίξξεζε.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη
ελεκεξσκέλεο (Εάλλε, 2005).
Γ. Κώδηθεο δενληνινγίαο.
Αλ θαη δελ έρεη ζεζπηζζεί κέρξη ζήκεξα θάπνηνο επίζεκνο θψδηθαο
δενληνινγίαο απφ ηε βηνκεραλία ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ εκθαληζζεί αξθεηνί
άηππνη θψδηθεο πξνεξρφκελνη ηφζν απφ δεκφζηεο φζν θαη απφ ηδησηηθέο
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πξσηνβνπιίεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο
ζηνπο ρξήζηεο αλαθνξηθά κε ηελ πεξηήγεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν. (Εάλλε, 2005)
Ήδε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1997 ππήξμε κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία απφ ην
Σειεπηθνηλσληαθφ πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ζχζηαζε ελφο
θψδηθα δενληνινγίαο ησλ παξνρέσλ θαη ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε
ελφο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
παξάλνκνπ πιηθνχ.
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θνξείο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε ζρεηηθά εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, ελψ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000 ην Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ
δεκνζίεπζε έλαλ θαηάινγν12 κέηξσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, ηδηαίηεξα νη γνλείο θαη ηα παηδηά.
Δ. Μέζνδνη πξόιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο ζε γνλείο θαη παηδηά
Ι. Βαζηθέο νδεγίεο πξνο ηνπο γνλείο
Σν

δηαδίθηπν

πξνζθέξεη

εχθνια

θαη

γξήγνξα

αλεμάληιεηεο

πεγέο

πιεξνθνξηψλ θαη απνηειεί πιένλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ. Ζ πξφζβαζε θαη ε πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν σζηφζν, ζπάληα
αθνινπζείηαη απφ θάπνηα ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή ελέρεη γηα
ηνπο αλήιηθνπο. Οη γνλείο θέξνπλ ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
παηδηψλ ηνπο απφ ηελ επαθή θαη ηελ έθζεζε ζε βιαβεξφ θαη πξνζβιεηηθφ γηα ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο πιηθφ ζηνλ θπβεξλνρψξν.
Οη γνλείο νθείινπλ επνκέλσο λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξφιεςεο
θαη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο απφ θαθφβνπιεο δηαδηθηπαθέο ελέξγεηεο.
Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε θεληξηθά
ζεκεία ηνπ ζπηηηνχ, φπσο ζην ζαιφλη ή ηελ θνπδίλα, φπνπ ην παηδί δε ζα είλαη
απνκνλσκέλν θαη κε ηελ νζφλε ηνπ ζηξακκέλε πξνο ην θέληξν ηνπ δσκαηίνπ,
νπφηε θαη ζα έρνπλ νη γνλείο ηε δπλαηφηεηα λα επηβιέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηηο επαθέο ησλ αλειίθσλ, λα πεξηνξίδνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν θαη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί φηαλ
ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο (chat rooms).
Αληίζεηα δε ζπληζηάηαη ε πιήξεο απαγφξεπζε πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν απφ
ηνλ νηθηαθφ ππνινγηζηή, θαζψο ηα παηδηά κπνξνχλ εχθνια λα έρνπλ πξφζβαζε
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ζε ππνινγηζηή εθηφο ζπηηηνχ, ρσξίο κάιηζηα ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
γνλέσλ ηνπο. Παξάιιεια, νθείινπλ νη γνλείο λα θάλνπλ ηελ πινήγεζε ζην
internet κηα νηθνγελεηαθή δξαζηεξηφηεηα, επηζθεπηφκελνη απφ θνηλνχ ηζηνζειίδεο
κε εθπαηδεπηηθφ θαη θαηάιιειν πεξηερφκελν θαη δηδάζθνληαο ηα παηδηά λα
ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο αλαδήηεζεο θαη θπιινκεηξεηέο πξννξηζκέλνπο γηα
ρξήζε απνθιεηζηηθά απφ παηδηά, ελψ επηβάιιεηαη λα ζπδεηνχλ κε επαηζζεζία γηα
ζέκαηα αζθαιείαο θαη γηα ηηο ελδερφκελεο κειινληηθέο απεηιέο κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ηνπο θηλδχλνπο
απηνχο.
Σαπηφρξνλα, πξέπεη, νη γνλείο λα δηδάζθνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κε δίλνπλ
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε αγλψζηνπο θαη θπξίσο λα κε ζπλαληνχλ δσληαλά
άηνκα πνπ γλψξηζαλ ζην δηαδίθηπν, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο, ελψ απαηηείηαη λα
γλσξίδνπλ ηνπο δηαδηθηπαθνχο θίινπο ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θάλνπλ
κε ηνπο θίινπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη λα ηα ζπκβνπιεχνπλ λα ηνπο
ελεκεξψλνπλ γηα θάζε είδνπο δηαδηθηπαθή ζπλαλαζηξνθή θαη γλσξηκία πνπ
δεκηνχξγεζαλ, θαζψο θαη γηα θάζε ελνριεηηθή, πξνζβιεηηθή ή πεξίεξγε εκπεηξία
πνπ είραλ θαηά ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν.
ε θάζε πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε θίιηξσλ, εηδηθψλ
πξντφλησλ ινγηζκηθνχ κε ζηφρν ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηφπνπο ηνπ
Κπβεξλνρψξνπ κε παξάλνκν ή επηβιαβέο πεξηερφκελν, πνπ αγνξάδνπλ ηα
παηδηά ή πνπ αληαιιάζζνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο αιιά θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε
ησλ γνληψλ γηα ηηο εμειίμεηο ζην δηαδίθηπν θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη
ηζηνζειίδεο θαηαγγειίαο, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπο (Armagh,
1998).
Σέινο, ζα πξέπεη νη γνλείο:
Να αλαπηχμνπλ κηα αλνηρηή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηα παηδηά καο.
Να αθνχκε ηνπο θφβνπο ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη λα ηνπο ιέκε λα
κε θνβεζνχλ λα ηνπο πνπλ ην ν,ηηδήπνηε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κηιάλε καδί ηνπο γηα ην ζεμ θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε
άλεηα ηηο ιέμεηο πνπ ρξεηάδνληαη.
Να ηνπο δείμνπλ φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιέλε φρη.
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Γελ είλαη πνηέ θηαίμηκν ηνπ παηδηνχ αλ θάπνηνο ηα θαθνπνηήζεη.
ΙΙ. Πώο κπνξνύλ νη γνλείο λα αληρλεύζνπκε ηε ζπκαηνπνίεζε ησλ
παηδηώλ.
Ζ αλίρλεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα λα
απνθεπρζεί ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αιιά θαη γηα λα πξνζηαηεπζεί ην παηδί γηα
ηε κεηέπεηηα αλάπηπμή ηνπ. Γη‟ απηφ πξέπεη (Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005):
Αθηέξσζε ρξφλνπ κε ην παηδί ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη γνλείο λα
αθήλνπλ ηα παηδηά λα ηνπο δηδάμεη ην Γηαδίθηπν, επηηξέπνληαο έηζη λα
δνπλ ηα ζέκαηα θαη ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη ηα παηδηά ηνπο. Έηζη
ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γίλεηαη κία θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα.
Οη απφηνκεο ή δξαζηηθέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αιιαγέο κπνξεί λα
ζεκαίλνπλ φηη θάηη ηξέρεη. Οη απφηνκεο ζεηηθέο αιιαγέο κπνξεί λα είλαη
έλαο ηξφπνο γηα ην παηδί πνπ θαθνπνηείηαη λα μαλαθεξδίζεη δχλακε ή λα
επραξηζηήζεη ηνπο άιινπο.
Ζ ππεξβνιηθή ληξνπαιφηεηα. Οη δξάζηεο βιέπνπλ ηα ληξνπαιά παηδηά σο
πηζαλά ζχκαηα. Ζ ληξνπαιφηεηα κπνξεί επίζεο λα είλαη έλαο δείθηεο φηη
ην παηδί έρεη θαθνπνηεζεί.
Σα παηδηά πνπ απνκνλψλνληαη. Σα παηδηά πνπ δελ θάλνπλ παξέα κε άιια
παηδηά ζε δξαζηεξηφηεηεο ή παηρλίδη ή πνπ θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο
είλαη εχθνινη ζηφρνη.
Αλ ην παηδί δε κνηξάδεηαη ή κνηξάδεηαη δχζθνια ηη ζπκβαίλεη ζηε δσή ηνπ.
Γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζπκαηνπνηεζεί ην λα απνθαιχςνπλ ηελ
θαθνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
Αλ ην παηδί ην πεηξάδνπλ άιια παηδηά. Σα άιια παηδηά κπνξεί λα
γλσξίδνπλ ηελ θαθνπνίεζε ή ηνπιάρηζηνλ λα ππνςηάδνληαη θάηη.
Αλ ην παηδί πεξλά ππεξβνιηθφ ρξφλν κφλν ηνπ κε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ
δελ είλαη γνλέαο ή θεδεκφλαο.
Αλ ην παηδί δε θαίλεηαη λα ην πεηξάδεη λα ην αγγίδνπλ κεγαιχηεξνη ή
ελήιηθνη. Αξρηθά νη δξάζηεο ρξεζηκνπνηνχλ αζψα αγγίγκαηα γηα λα δνπλ
αλ ην παηδί δερφηαλ ην άγγηγκα. Μεηά πξνρσξνχλ ζε αθαηάιιεια
αγγίγκαηα θαη θαηφπηλ ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε.
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Αλ ην παηδί πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη θάηη κε εζάο αιιά ζηακαηά φηαλ
άιιν άηνκν κπαίλεη ζην δσκάηην. Σν παηδί κπνξεί λα έρεη ηξνκνθξαηεζεί
απφ ην άηνκν πνπ ην θαθνπνηεί. πλήζσο ηα παηδηά ηα απεηινχλ λα κε
κηιήζνπλ.
Αλ ην παηδί δείρλεη ππεξβνιηθά ζαγελεπηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά
δείρλνπλ ζπκπεξηθνξέο αλάινγεο ειηθίαο ηνπο. Αλ ην παηδί ζαο δείρλεη
ππεξβνιηθά

ζαγελεπηηθή

ζπκπεξηθνξά,

ζηνξγή

ή

αθαηάιιειε

ζπκπεξηθνξά (π.ρ. καθξφρξνλα θηιηά, άγγηγκα κεξψλ ηνπ ζψκαηνο),
ζεκαίλεη κάιινλ φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο έρνπλ δηδαρζεί.
Οη γνλείο λα αθνχλ ην παηδί ζην ζπίηη θαη ζην παηρλίδη. Ζ νκηιία έρεη αμία.
Να ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν ηνπ θαγεηνχ, πξν ηνπ χπλνπ, ηνπ παηρληδηνχ
θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπδήηεζε.
ΙΙΙ. Οδεγίεο πξνο ηα παηδηά.
Σν δηαδίθηπν κνξθψλεη θαη ςπραγσγεί. Χζηφζν, κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη
πξνβιήκαηα αλ ππάξμεη αζπδνζία ζηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη. Σα παηδηά ρεηξίδνληαη πιένλ κε
κεγαιχηεξε επθνιία απφ ηνπο γνλείο ηνχο ηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο
θαη πνιχσξεο ηξηβήο κε απηνχο ζην ζρνιείν θαη ζην
ζπίηη. Καηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ
είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζνπλ ελεκεξσηηθέο ζειίδεο θαη πιηθφ, ελψ παξάιιεια
είλαη ελδερφκελν λα γλσξίζνπλ θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε άγλσζηα άηνκα, θπξίσο
κέζα απφ ηα «αλνηρηά δσκάηηα επηθνηλσλίαο» (National center for Missing and
Exploited Children, 1997).
ζν, ινηπφλ, ε παγθφζκηα ςεθηαθή επηθνηλσλία ζπλερίδεη λα αθκάδεη, νη
παηδηθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν γίλνληαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο γηα ηα παηδηά
ψζηε λα αληηιεθζνχλ φρη κφλν ηελ εηθφλα αιιά θαη ηα επξχηεξα θαη βαζχηεξα
λνήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. Απηέο νη ζειίδεο είλαη φρη κφλν
δηαθνξεηηθέο

θαη

πνιχπινθεο

επηθνηλσλία

δηακέζνπ

ησλ

αιιά

επίζεο

θνηλσληθψλ,

ελδπλακψλνπλ

εθπνιηηηζηηθψλ

θαη

έληνλα

ηελ

πνιηηηθψλ

πεξηνξηζκψλ φζα ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη θαη δηαζθεδάδνπλ. Κξπκκέλεο
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πξνθαηαιήςεηο ζπλδένληαη κε κίζνο, ζηεξεφηππα, πξνιήςεηο θαη δηαθξίζεηο ζε
απηέο ηηο παηδηθέο ζειίδεο. Τπάξρνπλ αξθεηά γθξνππ ερζξφηεηαο πνπ ζηνρεχνπλ
λέα παηδηά. Απηνί γλσξίδνπλ φηη ηα θαθφβνπια κελχκαηα κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηα παηδηά (Kurubacak & Gulsun, 2006).
Δπηβάιιεηαη λα κάζνπλ λα κε απαληνχλ πνηέ ζε πξφζηπρα ή δειεαζηηθά
online κελχκαηα θαη λα κηινχλ πάληα ζηνπο γνλείο ηνπο ή ζε θάπνηνλ ελήιηθν γηα
εηθφλεο ή θείκελα πνπ βξήθαλ ζην Γηαδίθηπν θαη ηνπο πξνθάιεζαλ αηζζήκαηα
αλαζθάιεηαο ή θφβνπ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα ηνπο γίλεη ζπλείδεζε φηη δε
θέξνπλ θακία επζχλε θη επνκέλσο δελ πξέπεη λα αηζζάλνληαη ληξνπή θαη ελνρέο
φηαλ ιακβάλνπλ πξνζβιεηηθά κελχκαηα ή κελχκαηα πνπ δελ θαηαλννχλ ή αθφκε
θαη απξεπείο εηθφλεο, νη νπνίεο ηνπο είλαη δπζάξεζηεο ή ηνπο πξνθαινχλ ηαξαρή
θαη λα ελεκεξψλνπλ γη‟ απηέο ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ
δηθηχνπ.
Οθείινπλ λα πξνζέρνπλ φηαλ κηινχλ κέζσ chatroom ή e-mail θαη λα
δηαθφςνπλ ηε ζπλνκηιία φηαλ θάπνηνη ηα θάλνπλ λα ληψζνπλ άβνια θαη ζε θάζε
πεξίπησζε λα δηαθπιάζζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο θαη πνηέ λα κε
δίλνπλ ην φλνκα θαη ηελ δηεχζπλζή ηνπο ή ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ ηνπο, ην ηειέθσλν ηνπο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο ζε αγλψζηνπο πνπ
ζπλαληνχλ ζην δηαδίθηπν αθφκε θαη αλ ηνπο δεηεζεί. Κπξίσο δε, δελ πξέπεη λα
ζπλαληνχλ θάπνηνλ πνπ γλψξηζαλ γηα πξψηε θνξά ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα ην
αλαθέξνπλ πξψηα ζηνπο γνλείο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ πξνεγνχκελε
έγθξηζή

ηνπο θαη

ρσξίο λα

ζπλνδεχνληαη απφ

θάπνηνλ απφ

απηνχο.

Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ζε παηδαγσγηθφ –θνηλσληθφ επίπεδν φπσο, π.ρ.
ζηε νπεδία,

ζηα ζρνιεία πξνζηέζεθε γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2006 βηβιίν

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ internet θαη δεκηνπξγία comic book ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα γηα ρξήζε απφ ηνπο δαζθάινπο ζηα ζρνιεία θαη ηέινο δηεμαγσγή
ζεκηλαξίσλ ζε εθπαηδεπηηθνχο κε επίδεημε ρξήζεο απφ ηα παηδηά (Αξηηλνπνχινπ,
2007).
Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πάλσ απφ 30.000 ζηα ζρνιεία ζηελ Αγγιία.
ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ εθθξάδεηαη αλεζπρία
ζρεηηθά κε ηελ online πνξλνγξαθία, κε site πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε λαξθσηηθά,
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κε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θηι. (Hope, 2006). Σν hacking έρεη εηζβάιιεη ζηα
ζρνιεία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηα παηδηά παίδνπλ κε πβξηζηηθά
βίληεν (Ribble, Bailey et al, 2004).
Ζ αλάγθε, ινηπφλ, λα δηδαρζνχλ νη καζεηέο πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
δηαηάμεηο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη αζθαιέο θαη εζηθφ έρεη αγλνεζεί.
Υξεηάδνληαη βήκαηα πςειήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα έπξεπε λα παξαδίδνληαη ψζηε
λα βνεζνχλ ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Οη καζεηέο ζα έπξεπε λα
πξνεηνηκάδνληαη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θξαηήζνπλ ηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο αζθαιήο (McQuade & Samuel, 2007).
ΙΙΙ. Λνγηζκηθά θίιηξα
Σα ζσζηά πξνγξάκκαηα θηιηξαξίζκαηνο σζηφζν, δχλαληαη λα απνηειέζνπλ
ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν απνθιεηζκνχ ηζηνζειίδσλ κε αθαηάιιειν, παξάλνκν ή
επηβιαβέο γηα αλειίθνπο πεξηερφκελν.
Σα ζπζηήκαηα θηιηξαξίζκαηνο ιεηηνπξγνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, νη
θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο:
Οη ιίζηεο κε ηα «ρη». πληάζζεηαη κηα ιίζηα κε «ρη», κε
ηζηνζειίδεο αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ, ζηηο νπνίεο ε επίζθεςε πξέπεη
λα απνθεπρζεί θαη φηαλ ην παηδί πξνζπαζήζεη λα κπεη ζε θάπνηα απφ
απηέο ηηο ηζηνζειίδεο, ε πξφζβαζε απνθιείεηαη απηφκαηα.
Φηιηξάξηζκα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν θίιηξν ειέγρεη ηηο ιέμεηο ή
ηηο θσηνγξαθίεο ηε ζηηγκή πνπ εθθξάδεηαη ε επηζπκία επίζθεςεο ή
θαηεβάζκαηνο θαη ζηακαηάεη ηελ εκθάληζε νπνηαζδήπνηε ηζηνζειίδαο κε
αλεπηζχκεην θείκελν ή θσηνγξαθία.
Πεξηγξαθή/αμηνιφγεζε

ηζηνζειίδαο.

Ο

δεκηνπξγφο

κηαο

ηζηνζειίδαο, ηνπνζεηεί εζεινληηθά ζε απηή κία εηηθέηα, ε νπνία δειψλεη
αλ ε ηζηνζειίδα πεξηέρεη αλεπηζχκεην πιηθφ.
Πεξηθξαγκέλεο ηνπνζεζίεο. πληάζζνληαη ιίζηεο απφ ηζηνζειίδεο
θαηάιιειεο γηα αλειίθνπο θαη εθεμήο ε πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν ζε
απηέο (Edwards, 2000).
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ΔΠΙΛΟΓΟ
Ζ ηερλνινγία, ινηπφλ, δελ πξνζθέξεη κφλν πιενλεθηήκαηα ζηελ αλζξψπηλε
θνηλσλία. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ρξήζηεο ηεο θαη νη εηδηθά νη ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, δε γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ηνπο επηθέξεη. Σν
δηαδίθηπν φζν ειθπζηηθφ θαη αλ είλαη -δεκηνπξγεί κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ
πνπ θινλίδνπλ ηα ζεκέιηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη πξνζσπηθφηεηαο.
Οη κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θάλνπλ ιφγσ γηα λέεο δηαηαξαρέο ηεο
θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο ηζνξξνπίαο. Παξά ηα πξνβιήκαηα ηεο ζεκεξηλήο
θνηλσλίαο, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ε δηαηαξαρή ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν
θαζψο θαη ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα κε ηηο πνηθίιεο ηνπ κνξθέο. Οη λένη βξίζθνληαη
ζε ζπλερή αλαζθάιεηα θαη νη αξκφδηνη θνξείο θξνχνπλ

ηνλ θψδσλα ηνπ

θηλδχλνπ γηα ζπλερή επαγξχπλεζε. Ζ ιήςε κέηξσλ είλαη αλαγθαία φζν γίλεηαη
πην λσξίο. Οη ρξήζηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηα ζεκεξηλά
απνθαιππηηθά δεδνκέλα, δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο
αλαξίζκεηεο παγίδεο πνπ θξχβεη ην δηαδίθηπν.
Ζ ελεκέξσζε είλαη πεξηζζφηεξν γχξσ απφ ηα νθέιε ηνπ κέζνπ θαη απηφ
δείρλεη ηελ επθνιία ελφο ρξήζηε λα «πέζεη» ζηελ παγίδα ηνπ. αθψο, φκσο, δελ
πξέπεη λα ακθηζβεηνχκε ηελ αμία ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηηο πνιπάξηζκεο ιεηηνπξγίεο,
πνπ έγηλαλ απαξαίηεηεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία.
Ζ εγθιεκαηνινγία θαη ε ςπρνινγία, φκσο, δελ είλαη ζε ζέζε αθφκε λα δψζεη
ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δηφηη ε εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία είλαη ειιηπή θαη νη ζπλέπεηεο ζηα άηνκα θαη ζηηο θνηλσλίεο είλαη
αλππνιφγηζηεο. Χζηφζν φκσο, ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη, κε ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο θαη ζηελ Διιάδα, λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή
θηλεηνπνίεζε, γηα ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ.

131

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Αξγπξφπνπινο Γ.Α., Ζιεθηξνληθή Δγθιεκαηηθόηεηα, Δθδ. άθθνπια,
Αζήλα 2001
Furnell S., (Μεηαθξ. Μειηψλε Φ.), Κπβεξλνέγθιεκα, Δθδ. Παπαδήζε
Αζήλα 2006
Βηξίιην Π., (2000): Ζ Πιεξνθνξηθή Βόκβα, (Μεηαθξ. Β. Σνκατλάο), Δθδ.
Νεζίδεο, Αζήλα.
Γθίληελο A. (1999): Ο Κόζκνο Σσλ Ραγδαίσλ Αιιαγώλ: Πώο Δπηδξά Ζ
Παγθνζκηνπνίεζε ηε Εσή Μαο, Πξνινγηθά εκεηώκαηα, Α.Γ. Παπαλδξένπ, Ν.
Υξηζηνδνπιάθεο, (Μεηαθξ. Κ.Γ. Γεψξκαο), Αζήλα, Μεηαίρκην.
Γθίζλει Ε.(1997): Πόιεκνη ηνλ Κπβεξλνρώξν, (Μεηαθ. Γ. Εαθνπνχινπ),
Δθδ. ηάρπ, Αζήλα.
Εάλλε Α. (2005): Σν Γηαδηθηπαθό Έγθιεκα, Δθδ. άθθνπια, Αζήλα –
Κνκνηελή.
Λάδνο Γ. (2001): Πιεξνθνξηθή Καη Έγθιεκα, Δθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε,
Αζήλα.
Λέαλδξνο Ν. (2004): Σν Γηαδίθηπν, Αλάπηπμε Καη Αιιαγέο, Δθδ.
Καζηαληψηε, Αζήλα.
Νηφζγνπει Ρ., ίκνλο Σ.Λ. (1999): Πιεξνθνξηθή Καη Δγθιεκαηηθόηεηα,
(Μεηαθξ. Καθεηδήο – Δ. Γειεγηαλλάθεο), Δθδ. Γίαπινο, Αζήλα
Αγγειή Η., Ζ ύκβαζε Σνπ πκβνπιίνπ Σεο Δπξώπεο Γηα Σελ
Καηαπνιέκεζε Σνπ Δγθιήκαηνο ηνλ Κπβεξλνρώξν (Convention On CyberCrime), Πνηλδηθ 12/2001

132

Αγγειή Η., Σν Ννκηθό Πιαίζην Γηα Σελ Αζθάιεηα Σνπ Κπβεξλνρώξνπ Καηά
Σν Διιεληθό Γίθαην, Πνηλδηθ 12/2001
Κηνχπε Γ., Αιινίσζε Ζιεθηξνληθώλ Γεδνκέλσλ Καη Αζέκηηε Πξόζβαζε ε
Ζιεθηξνληθά Γεδνκέλα – Κελά Καη Αδπλακίεο Σεο Πνηληθήο Ννκνζεζίαο,
Τπεξάζπηζε 2000
ππξάθεο Π. Έγθιεκα ηνλ Κπβεξλνρώξν, Σν Βήκα 28-12-1997.
Φαξαληνχξεο Ν. ύγρξνλεο Δγθιεκαηηθέο Γξάζεηο ην ΓηαδίθηπνΔλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε Καη Πνηληθή Αληηκεηώπηζε Σνπ Hacking Καη Σνπ
Φαηλόκελνπ Σεο Μόιπλζεο Με Ηνύο , Πνηλδηθ 2/2003
Castelles M., Ο Γαιαμίαο Σνπ Γηαδηθηύνπ, ηνραζκνί Γηα Σν Γηαδίθηπν Σηο
Δπηρεηξήζεηο Καη Σελ Κνηλσλία, Δθδ. Καζηαληψηε, 2005.
Tiedemann K. Ζ Δγθιεκαηηθόηεηα ην Υώξν Σσλ Ζιεθηξνληθώλ
Τπνινγηζηώλ Καη Ζ Γεξκαληθή Μεηαξξύζκηζε Σνπ Πνηληθνύ Γηθαίνπ Σνπ 1986 (
Μεηάθξαζε Ν.Μπηηζειέθε) Γεκνζηεχκαηα Σνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο Σεο
Γηεζλνχο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Ακχλεο), Σεπρ.4/1998.
Grabosky P., Smith R., Dempsey G. (2002): Electronic Theft: Unlawful
Acquisition In Cyberspace, Cambridge University Press, London.
Wassik M. (1991): Crime And The Computer, Clarendon Express, Oxford.
Adam A. (2002): Cyberstalking And Internet Pornography: Gender And
The Gaze, Ethics And Information Technology, Kluwer Academic Publishers,
Printed In Netherlands.
Bazelon D., Choi J., Cayati C. (2006): Computers Crimes, American
Criminal Review, Vol. 43, No 2

133

Brown S. (2006): The Criminology Of Hybrids: Rethinking Crime And Law
In Technosocial Networks, Theoritical Criminology, Sage Publications, Vol. 10(2),
London, Thousand Oaks And New Delhi.
Parker D.B .Computer Abuse Final Report Stanford Research Institute.
Scott A.H. Computer And Intellectual Property Crime Federal And State
Law Washington D.C Bureau Of National Affairs 2001.
Loundy D. Computer Crime Information Warfere And Economic
Espionage Durhan N.C Carolina Academic Press 2003
Hollinger R.C. Crime, Deviance and the Computer Aldershot Brookfield,
VT Portsmouth 1997.
Smith R.G. Cyber Criminals on Trial, New York Cambridge University
Press 2004.
Doyle C, Cybercrime an Overview Of The Federal Computer Fraud And
Abuse Statute And Related Federal Criminal Laws New York Novinkta Books
2006.
Debate On Child Pornography‟s Link To Molesting By Julian Sherand
Benedict Carey. Published: 2007.
Elison A. Cyber Crime: Bigger Than Drugs And Aimed At You, The Times,
2007.
Lloyd P., Suicide, the Net And Death With A Stranger, 2005.
Hakim D., Net Providers To Block Sites With Child Sex, 2008.
Richards J., Government's Plans For Cyber-Crime 'Half-Baked', 2008
Σαζηνπνχινπ Ν., Γηα Μηα Αζθαιέζηεξε Κνηλσλία Σεο Πιεξνθνξίαο, Δθ.
Καζεκεξηλή.
134

Ρήγα Α.-Β., Οηθνλνκηθέο Μεηαλάζηξηεο ηελ Διιάδα, Δθδ. Guterberg,
Αζήλα 2007.
Σξαγάθεο Γ.Δ. (1996), Οξγαλσκέλν Έγθιεκα Καη Ξέπιπκα Βξώκηθνπ
Υξήκαηνο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ει.138
Taylor I., (1992), The International Drugtrade And Money Laundering
Border Control And Other Issues, European Socialogical Review, P.183.
Shelley L.I., Picarelli L.T. (2002), Methods And Movies Implications Of The
Convergence Of International Organized Crime And Terrorism, Police Practice
And Research.
Μαξίλνο Μ. Θ., 2000, Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια,
Cornish W., Llewelyn D., Intellectual Property And The Internal Market Of
The European Community, European Business Law And Practice Series,
Competition Law, Butterworth‟s London
Αξηηλνπνχινπ Β., Ζιεθηξνληθό Έγθιεκα Καη Θπκαηνπνίεζε, Αζήλα
(2007), Πάληεην Παλεπηζηήκην.
Marshall Α.Μ.

&. Tompsett B.C , Identity Theft In An Online World,

Computer Law & Security Report , 2005.
Edwards L., Pornography and The Internet, Law And The Internet: Α
Framework For Electronic Commerce, Second Edition, Oxford- Portland Oregon,
2000.
Armagh D., A Safety Net For The Internet: Protecting Our Children,
Juvenile Justice Journal, Volume V, Nν 1, May 1998,
Καιιηλίθνπ Γ., Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία & Internet…, 2001/29ΔΟΚ.
Hedley S., A Brief History of Spam, Information & Communication,
Technology Law, 2006.
135

Lappin T, Σν Ηδησηηθό Απόξξεην Γίλεηαη Παγθόζκην, Βεκαnet, 2004.
Patelis, K. (2008). New Media Old Practices: Media Websites In Greece.
New Media &Society. (Forthcoming)
Ηγγιεδάθεο Η. (2006), Δηζαγσγή ην Γίθαην Σεο Πιεξνθνξηθήο, Δθδ.
άθθνπια, Αζήλα.
ππξάθεο Π., Έγθιεκα ηνλ Κπβεξλνρώξν, Βεκαnet, 2008.
Clarke R.V., Technology, Criminology and Crime Science, European
Journal On Criminal Policy And Research, Vol 10, Kluwer Academic Publishers
2004.
Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ Α. (1984). Δγρεηξίδην Δγθιεκαηνινγίαο,
Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα.
Innes, B. (2003). Σν Πξνθίι Σνπ Δγθιεκαηηθνύ Ννπ, Κνριίαο, Αζήλα.
ηαπξφπνπινο Β., Πξνβιεκαηηθή Υξήζε Σνπ Γηαδηθηύνπ: Μηα Νέα Μνξθή
Δμάξηεζεο; Παξάκεηξνη Τςεινύ Κηλδύλνπ., Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, Νν 104,
2008.
Hayes, N. (1998). Δηζαγσγή ηελ Φπρνινγία, Σόκνο Α΄, Διιεληθά
Γξάκκαηα, 2ε Έθδνζε, Αζήλα.
Αξηηλνπνχινπ Β., Μαγγαλάο A., Θπκαηνινγία Καη Όςεηο Θπκαηνπνίεζεο,
Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 1996.
Καηζαξνχ Μ., Παπαπνζηφινπ Β., Σα πλαηζζήκαηα Σνπ Δηδηθνύ ηελ
Γηαρείξεζε Πεξηζηαηηθώλ Παηδηθήο Καθνπνίεζεο, Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, Νo 104,
2008.
Παπάλεο Δ., Παηδνθηιία Καη Γηαδίθηπν: Απνηειέζκαηα Διιεληθήο Έξεπλαο,
Διιεληθή Κνηλσληθή Έξεπλα, 2008.

136

Παπάλεο Δ., Δζηζκόο θαη Γηαδίθηπν, Διιεληθή Κνηλσληθή Έξεπλα, 2009
American Association: Diagnostic And Statistical Manual Of Mental
Disorders, 4th Ed. (DSM-IV), Washington, DC, American Psychiatric Association,
1994
Γηερνχληα Ρ., Σν Μεηαηξαπκαηηθό ηξεο Πξνθαιεί Δγθεθαιηθή Γήξαλζε,
Biological Psychiatry, Λνλδίλν 2006.
Krone T., A Typology Of Online Child Pornography Offending., Trends
And Issues In Crime And Criminal Justice, Australian Institute Of Criminology,
July 2004.
International Centre For Missing And Expoilted Children, Creating A
Global Agenda To Combat Child Pornography, Γνπβιίλν, 2003.
Wortley R., Smallbone S., Child Pornography On The Internet, ProblemOriented Guides For Police, Problem-Specific Guides Series, Guide No. 41,
2006.
Taylor M., Quayle E., Child Pornography: An Internet Crime, Hove,
Brunner- Routledge, 2003
Internet Crimes Against Children, U.S. Department Of Justice, Office Of
Justice Programs, Office For Victims Of Crime, 2001.
Finkelhor D.,

Child Abuse

Prevention, National Child

Protection

Clearinghouse, Australian Institute Of Family Studies No 15, 2001.
O‟Connell R., A Typology of Cybersexploitation And Online Groming
Practices, Cyberspace Research Unit, University Of Central Lancashire, Preston,
2005.
National Center For Missing And Exploited Children, Child Safety On The
Information Highway, Pamphlet, Arlington, VA: National Center For Missing And
137

Exploited

Children

And

The

Interactive

Services

Association,Http:/Www.Missingkids.Com/En_US/Publications/NC03.Pdf, 1997.
Wolak J., Mitcell K. And. Finkelhor D, Internet Sex Crimes Against Minors:
The Response Of Law Enforcement, Crimes Against Children Research Center,
University Of New Hampsire, National Center For Missing And Expoilted
Children, 2003.
Collum J., Pornography. Behind Every Picture There Is Pain, AFA Journal,
October 2001 Edition.
Taylor M., The Nature And Dimensions Of Child Pornography On The
Internet, International Conference Combating Child Pornography On The
Internet, Βηέλλε, 1999, www.Stop-Childporn.At.
Λάγγαξε Β., Ζ Δλδννηθνγελεηαθή εμνπαιηθή Καθνπνίεζε Σνπ Παηδηνύ Χο
Έθθξαζε Σεο Οηθνγελεηαθήο Γπζιεηηνπξγίαο, Δθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα
2006.
Σζίγθξεο Ά., Σα εμνπαιηθά Δγθιήκαηα, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα –
Κνκνηελή 2000.
Brown S., (2006): The Criminology Of Hybrids, Rethinking Crime And Law
In Technosocial Networks, Theoritical Criminology, SAGE Publications, Vol.
10(2).
Russel D., Dangerous Relationships, Pornography, Misogyny, and Rape,
Sage Publications, Σhousand Oaks, London, 1998.
Kashani H. J., Καη Allan D. W., the Impact of Family Violence On Children
And Adolescents, Developmental Clinical Psycology And Psychiatry, Vol 37,
1998.
Βιαρφπνπινο Κ. (2007), Ζιεθηξνληθό Έγθιεκα, Δθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε.

138

Roush W. (2006): Hackers – Taking A Byte Out Of Computer Crime,
S.G.R, Macmillan: For The Defense Of Serious Criminal Cases, www.Sgrm.Com,
Art22.Html.
Μηραειίδε – Παπαδάθε Δ, Ζ εμνπαιηθή Καθνπνίεζε Σσλ Παηδηψλ,
(Δπηκέιεηα Η. Ν. Νέζηνξνο), Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1999.
Γαιδαξάο Α, Πάιε Σσλ Σάμεσλ Σνπ Internet, Δθεκεξ. Σν Βήκα, 1998,
www. 2000. Ogsm. Vanderbilt. Edu/Paper - List.Html.
Ακπαηδφγινπ Γ., Διεπζεξίνπ Δ., Ζ Γεκηνπξγία Θεξαπεπηηθνύ Πιαηζίνπ ε
Πεξηπηώζεηο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο Παηδηώλ, Αηκνκημία Καη Θεξαπεπηηθό
Πιαίζην, Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1997.
Παπαζενδψξνπ Θ. (2002), Γεκόζηα Αζθάιεηα Καη Αληεγθιεκαηηθή
Πνιηηηθή. πγθξηηηθή Πξνζέγγηζε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα.
Καξαγηάλλεο Γ., Αηκνκημία Καη Θεξαπεπηηθό Πιαίζην, Διιεληθή Δηαηξεία
Φπρηθήο Τγηεηλήο Καη Νεπξνςπρηαηξηθήο Σνπ Παηδηνχ, Δθδφζεηο Διιεληθά
Γξάκκαηα, Αζήλα 1997.
Φαξζεδάθεο Η. (1996), ηνηρεία Δγθιεκαηνινγίαο, Αζήλα, Ννκηθή
Βηβιηνζήθε.
Νέζηνξνο Η., Φπρνπαζνινγία Δλειίθσλ, εκεηψζεηο Μαζήκαηνο, 2006
επαθεηηλίδνπ

Μ.,

1991,

Κνηλσληνινγία

Σσλ

Μέζσλ

Μαδηθήο

Δπηθνηλσλίαο, Ο Ρόινο Σσλ Μέζσλ ηελ Αλαπαξαγσγή Σνπ ύγρξνλνπ
Καπηηαιηζκνύ, Β΄ Έθδνζε, Αζήλα: Gutenberq.
Bailey, V. & Scott, S. (2000), Common Behavioral Problems In The Under
Fives, Current Paediatrics.
Cusson, M. (2002). ύγρξνλε Δγθιεκαηνινγία, Δθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε.

139

Heim, C. & Nemeroff, C. B. (2001), The Role Of Childhood Trauma In The
Neurobiology Of Mood And Anxiety Disorders: Preclinical And Clinical Studies,
Biological Psychiatry.
Cole, M. & Cole, S. (2002). Ζ Αλάπηπμε Σσλ Παηδηώλ: Γλσζηηθή Καη
Φπρνθνηλσληθή Αλάπηπμε Καηά Σε Νεπηαθή Καη Μέζε Παηδηθή Ζιηθία, Β΄Σφκνο,
Σππσζήησ, Αζήλα.
Crawford, A. (1998), Crime Prevention And Community Safety: Politics,
Policies And Practices, Longman, Edinburgh.
Πξεθαηέ Β, Γησηάθνο Ο. (2005) Οδεγόο Δθπαηδεπηηθώλ Καη Γνλέσλ Γηα
Σελ Αλίρλεπζε Σεο Παηδηθήο Καθνπνίεζεο. Ηαηξθέο Δθδφζεηο Βήηα.
D‟ Angelo, S. L. (2002), When Children Testify In Court, Journal Of
Pediatric And Adolescent Gynecology.
Καιιηλίθνπ Γ., Παλαγησηίδνπ Δ., Καλειινπνχινπ Μ., Ηγγιεδάθε Γ.,
Πξνζηαζία Πξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Καηά Σν Γίθαην Σεο
Δπξεζηηερλίαο, Ζ Έθζεζε Σεο Δπηηξνπήο Σεο ΔΔ, Δπεκπδ 2000.
ηψκνο Κ., Δζηζκόο θαη Γηαδίθηπν, J. Cyberpsycology & Behavior, 2008.
Κνχξνο Γ. Κ., Ζιεθηξνληθό Έγθιεκα, Πεξηνδηθφ Αζηπλνκίαο, επηέκβξεο –
Οθηψβξεο 2005, Σεχρνο 233.
Lupton D. & Tulloch J., Theorizing Fear Of Crime: Beyond The
Rational/Irrational Opposition, ην British Journal Of Criminology, Vol.50, No
3,1999.
Foster A.L., Increase In Stolen Laptops Endangers Data Security, 2008,
Journal-Articles; Reports-Descriptive.
Mejia R., Students Compete To Mount Best Defense Against Malicious
Hackers, 2008,Journal-Articles; Reports-Descriptive.
140

Young,-Jeffrey-R, Con Artists Attack Colleges With Fake Help-Desk EMail, 2008, Journal-Articles; Reports-Descriptive.
Newman,-Scott, Cyber Security--Are You Prepared?, 2007, JournalArticles; Reports-Descriptive.
Mcquade,-Samuel, We Must Educate Young People About Cybercrime
Before They Start College, 2007, Journal-Articles; Reports-Descriptive.
Snyder,-Howard-N; Sickmund,-M., Juvenile Offenders And Victims: 2006
National Report, 2006, Office Of Juvenile Justice And Delinquency Prevention,
Information-Analyses; Numerical-Or-Quantitative-Data; Reports-Descriptive.
Kurubacak,-Gulsun, Evaluating Information Quality: Hidden Biases On
The Children's Web Pages, 2006, Reports-Research.
Hope A., School Internet Use, Youth And Risk: A Social-Cultural Study Of
The Relation Between Staff Views Of Online Dangers And Students' Ages In UK
Schools, 2006, Journal-Articles; Reports-Evaluative.
Borja, R. R, Cyber-Security Concerns Mount As Student Hacking Hits
Schools: Districts Straining To Safeguard Online Networks, 2006 , JournalArticles; Reports-Descriptive .
Huwe, T.K, Security Meets Real-World Computing. Building Digital
Libraries, 2005, Journal-Articles; Reports-Descriptive.
Goldsborough, R., Don't Let "Phishers" Steal From You, 2005, JournalArticles; Reports-Descriptive.
Ribble, M.S. Bailey,G.D, Monitoring Technology Misuse & Abuse: A FiveStep Plan For Creating A Digital Citizenship Program In Your School, 2004,
Journal-Articles; Reports-Descriptive.

141

Sieber U., The International Emergence Of Criminal Information Low, Carl
Heinmanns Verlag K.G.
Υξηζηνδνχινπ Κ., Ζιεθηξνληθά Έγγξαθα Καη Ζιεθηξνληθή Γηθαηνπξαμία,
Δθδ. Α. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή 2001.
Παπαληθνιάνπ Κ., Ζιεθηξνληθό Έγθιεκα Καη Ζ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, Αζήλα, 2006.
Hyrth R., Information Highway, 1996, Bern Muncheu.
Eurostat

(2007),

Data

On

Innovation

And

Research,

Available,

Http://Eep.Eurostart.Ec.Euopa.Eu/Portal.
Berland J., 2000, The World Wide Web And Contemporary Cultural
Theory, Edited By A. Herman, T. Swiss Routledge.
Lyon D., 2001, Surveillance Society, Monitoring Everyday Life, Open
University Press.
Georgopoulos N., 1997, Technological Man, Γνθίκην, ΔΚΠΔ, Αζήλα.
Κνπδέιεο Γ., Σξόπνο θέςεο Καη Βαζηθέο Έλλνηεο Σεο Κνηλσληνινγίαο,
Δθδ. Κξηηηθή, Αζήλα, 1996.
ΔΓΔΣ, Δζληθή Έξεπλα Γηα Σηο Νέεο Σερλνινγίεο Καη Σελ Κνηλσλία Σεο
Πιεξνθνξίαο, Available At.
Patelis K., 2008, New Media Old Practices: Media Web-Sites In Greece,
New Media And Society.
Davis R., 1999, The Web Of Politics: The Internet’ S Impact On The
American Political System, New York: Oxford University Press.
Kleiner & Wyrick, 2007, Info-Endosure 2.0 Mute Vo12. Mute Publishing
Ltd. Available At.
142

Morris P., 2001, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty,
And The Internet Worldwide, New York: Cambridge University Press.
Orihuella J., Blogging And The E-Communication Paradigms- 10
Principles Of The New Media Scenaria, En Burg T.N., 2004, Blog Talks, Viena:
Zentrum Fur Wissenschaftliche Forcschung And Dienstleistung.
Patelis K., 2000, The Political Economy Of The Internet. In J. Curan (Ed),
Media Organizations In Society, London: Almold.
Patelis K., 2004, Endemocracy: More Thoughts. Access 2 Democracy.
Available At.
Πνιπρξνλίνπ Λ., Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Καη Διιεληθή Γιώζζα, Δθδ.
Γεσξγηάδε, Αζήλα 1999.
Eriksen T. H., Ζ Σπξαλλία Σεο ηηγκήο (Γξήγνξνο Καη Αξγόο Υξόλνο ηελ
Δπνρή Σεο Πιεξνθνξίαο), Δθδ. αββάιαο, Αζήλα 2005.
Postaman N., Σερλνπώιην: Ζ Τπνηαγή Σνπ Πνιηηηζκνύ ηελ Σερλνινγία,
Δθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα 1997.
Wasik M., 1991, Crime And The Computer, Oxford Clavendon Press.
Clarke R., Technological Aspects Of Internet Crime Preventions,
Www.Anu.Edu.Au.
Parker O.B., 1998, Fighting Computer Crime: A New Framework For
Protecting Information Law, Carl Heinmanns Verlag KG.
Βαζηιάθε Δ., Καηαρξήζεηο Σσλ Νέσλ Μέζσλ Σειεπηθνηλσλίαο Καη Θέκαηα
Πνηληθήο Καηαζηνιήο, Δθδ. άθθνπια 2000.
Demetriou C. – Silke A., 2003, Criminological Internet Sting Experiment
Evidence Of Illegal And Deviant Visits To A Website Trap, British Journal Of
Criminology, Oxford University Press, London.
143

Μπισλφπνπινο Υ., Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Καη Πνηληθό Γίθαην, Πνηληθά
33, Δθδ. Α.Ν. άθθνπια, 1991.
Εεζηάδε Β.Η. Ζ Οηθνλνκηθή Δγθιεκαηηθόηεηα: Σν Οπζηαζηηθό Καη
Γηθνλνκηθό Οηθνλνκηθό Πνηληθό Γίθαην, Δθδ. άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε
2001.
Σζηκηηάθε Μ., Δθεκ. Καζεκεξηλή, Ζ Μπζηηθή Τπεξεζία Σνπ Ηληεξλεη,
16/12/2006.
Εεξβέαο Δ., Ζιεθηξνληθό Έγθιεκα, πλήγνξνο Σνπ Καηαλαισηή, 2008
Γηαθνληθνιάνπ Γ., Δηζαγσγή ην Ηληεξλεη, Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο – Ηλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο – Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο, 1997.
National Geographic, 1999, Σνκ. 3, Νν 2
Μαλσιεδάθεο, Ζ Σππνπνίεζε Σνπ Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο, Δθδ.
άθθνπια, 2000.
Σζαιίθνγινπ Φ., Άξζξν ηελ Δθεκεξίδα Σα «Νέα», Ο Κόζκνο Σνπ
Ηληεξλεη, 1998.
Goldberg I., 1996, Internet Addiction Disorder. Retrieved.
Griffiths M., Does Internet And Computer Addiction Exist? Some Case
Study Evidence. Cyber Psychology And Behavior.
Mitchell P., 2000, Internet Addiction: Genuine Diagnosis Or Not? Lancet.
Naula K., & Anand D., 2003, Internet Addiction In Students: A Cause Of
Concern. Cyberpsychology And Behavior.
Shapira N.A., Goldsmith T.D., Gold M., Et Al., 2003, Problematic Internet
Use: Proposed Classification And Diagnostic Criteria. Depression And Anxiety.

144

Young K. S., 1998, Internet Addiction: The Emergence Of A New Clinical
Disorder. Cyberpsychology And Behavior.
Young K. S., And Case C.S., 2004, Internet Abuse In The Workplace:
New Trends In Risk Management. Cyberpsychology And Behavior.
Κάθνπξνο Δ., Μαληαδάθε Κ., Φπρνπαζνινγία Παηδηώλ Καη Δθήβσλ, Δθδ.
Σππσζπηψ, Αζήλα 2005.
Μάλνο Ν., Βαζηθά ηνηρεία Κιηληθήο Φπρηαηξηθήο, University Studio Press,
Θεζζαινλίθε, 1997.
Μπεξηαλλάθε Η.Γ., Σξαπκαηηθά Γεγνλόηα, εκεηψζεηο Παλεπ. Αζελψλ.
Γεκνπνχινπ Υ., Έγθιεκα Σεο Γελεηήζηαο Δθκεηάιιεπζεο Αλειίθσλ,
Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2006.
Κηνχπεο Γ., Ησαλλίδνπ Α., Ζ Παηδηθή Πνξλνγξαθία ην Γηαδίθηπν, Ίδξπκα
Μαξαγθνπνχινπ Γηα Σα Γηθαηψκαηα Σνπ Αλζξψπνπ (ΗΜΓΑ), εηξά Οκάδαο
Νέσλ, Ννκηθή Βηβιηνζεθε, 2007.
Γησηάθνπ

Ο.,

Παηδνθηιία:

Αηηηνινγία,

Δθηίκεζε,

Αληηκεηώπηζε,

www.obrela.gr.
Λίβνπ Ν., Πεηπρεκέλν Ννκηθό Πιαίζην, Δθεκεξίδα Σν «Βήκα», 2005.
Πξαπίδε Υ., Ζ Γνπιεία Σνπ 21νπ Αηώλα, Human Trafficking, Σεχρνο 5,
2007, Δθδ. Άξζηο.
Ννχηζνπ Π., Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο Καη Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο.
Κνπξάθεο Ν., Ζιεθηξνληθό Έγθιεκα Καη Έγθιεκα ην Γηαδίθηπν, Πνηληθφ
Γίθαην, 2000, Δθδ. άθθνπια.
Urry J., 2004, Global Complexity, 2nd Edition, Oxford: Polity Press.

145

Παλνχζεο Γ., Ζ Δγθιεκαηνινγία ηελ Δπνρή Σεο Αβεβαηόηεηαο- Υάνο,
Γηαθηλδύλεπζε Καη Έγθιεκα. Δθδ. άθθνια, Αζήλα – Κνκνηελή, 2003.
Παλνχζεο Γ., Ο Τπνζεηηθόο Δγθιεκαηίαο, Δθδ. Α. άθθνπια, Αζήλα –
Κνκνηελή 2003.
πηλέιιε Κ.Γ., Δγθιεκαηνινγία, Δθδ. Α.Ν. άθθνπια, 2005.
Sher J. & Carey B., Debate on Child Pornography’s Link to Molesting,
2007, The Times.
Ellson A., Cyber crime: bigger than drugs and aimed at you. As half the
nation’s bank details go missing, our correspondent explains how to protect
yourself online, The Times, 2007.
Hakim D., Net Providers to Block Sites With Child Sex, 2008, The Times.
Casey E., Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press, 2000.
Λακπξνπνχινπ

Δ.,

Κνηλσληθόο

Έιεγρνο

Σνπ

Δγθιήκαηνο,

Δθδ.

Παπαδήζε, Αζήλα 1994.
Πνιιάιεο Γ. & Γηαλλαθφπνπινο Γ., Ζιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ, Δθδ.
ηακνχιεο, Αζελα 2007.
Αιεμηάδε ., Δγρεηξίδην Δγθιεκαηνινγίαο, Δθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε
1996.
Grohol J., Maladaptive Internet Use, 2005
Memon A., Vrij A., Bull R., Psychology And Low Truthfulness Accuracy
And Credibility, Second Edition Wiley.
Άλδξαο Υ.Π., Ζ Δηθόλα Σνπ Γηαδηθηύνπ ηνλ Ζκεξήζην Σύπν, 2008,
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπ. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, Οη Κίλδπλνη Σνπ Ηληεξλεη, 2006 Καη 2005.
146

Δπίζεκν ξγαλν Σεο Αλνξζφδνμεο θέςεο, Υάθεξ, 2006.
Φξάγθνπ Υ., Φξάγθνπ Κ., Βάιβε Κ., Δζηζκόο ζην Γηαδίθηπν, πεξηνδ.
«Σερλνινγηθά Υξνληθά», 2009.
Γηαλλνπνχινπ

Θ.,

ςεηο

Καη

Πξνβιήκαηα

Ζιεθηξνληθήο

Δγθιεκαηηθφηεηαο, 2005.
Ha JH, Et Al., Internet Addiction, J. Clin Psychiatry, 2006.
Johansson Et Al., Internet Addiction, Scand J. Psychology, 2004.
Fitzpatrick J.J., Internet Addiction: Recognition And Interventions, J.
Psychiatric Nursing, 2008.
Li S.M., Chung T.,M., Internet Function And Internet Addictive

Behavior,

Taiwan, 2004, Computers In Human Behavior.
Ju, Mei Ζsau (2000). Research On Personal Characteristics, The
Behavior Of Using Internet And Internet Addiction For Taiwanese College Study.
Master Thesis. Taiwan.
Chih-Hung Koa,B, Ju-Yu Yena,C, Sue-Huei Chend, Ming-Jen Yanga,
Huang-Chi Lina, Cheng-Fang Yena,F, Proposed Diagnostic Criteria And The
Screening And Diagnosing Tool Of Internet Addiction In College Students,
Comprehensive Psychiatry, 2009
Davis R.A., A Cognitive-Behavioral Model Of Pathological Internet Use,
Psychology Department Computers In Human Behavior, Canada 2001.
Duran M.G, Internet Addiction Disorder, J. Allpsych, 2003.
Suler J., Computer and Cyberspase Addiction, International Journal of
Applied Psychoanalytic Studies, 2004.
Bursteu J., Dombeck M., Internet Addiction, Mental Help Net, 2004.
147

Dombeck M., Wells J., Internet Addiction, Mental Help Net, 2006.
Nauert R., Internet Obsession or Addiction, 2007.
Grohol J, Internet Addiction Guide, Computers In Human Behavior, 2005.
http://www.enfsi.org
http://www.ison.gr
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/business/4311693.stm ηεο 3/3/2005
http://www.e-pcmag.gr/modules/news/article.php?storyid=2728
http://www.ison.gr/Seminars/Seminars_1.htm
http://www.the-dma.org/cgi/disppressrelease?article
www.kepka.org
www.apodimos.com/ fafoutis, 2005.
Eoghan Case, Digital Evitence And Computer
www.e-paideia.net
www.kathimerini.gr
www.lawnet.gr
www.enet.gr
http://tovima.dolnet.gr
www.skai.gr
http://papers.ssrn.com
www.dart.gov.gr
148

www.dialogos.gov.gr
www.pcmag.com
http://www.ojjdp.ncjrs.org/jjjourmal/ jjjournal598/hope/html
Net

-Consumers

Organization,

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

http://www.net-consumers.org/erica/greek.htm
http:.//Knet. Compulink.gr/articles/ecrime.htm

(έγθιεκα ζην παγθφζκην

xσξηφ)
Evagora A., Pax Americana θαη ζην Γηαδίθηπν», Βήκαλεη. (http:.//Knet.
Compulink.gr/articles/ecrime.htm
http://www.skai.gr/master_story.php?id=40288.
Παπαδάθε Κ., 2006, www.epda.gr
Γησηάθνο O., 2005, Σν Πξνθίι Σνπ Αηφκνπ Πνπ Καθνπνηεί εμνπαιηθά Σα
Παηδηά, «Διιεληθήο Δηαηξίαο Μειέηεο & Πξόιεςεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο».
www.obrela.gr.

149

