6

Κόσµος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΗΣ ΝΤΙΝΑΣ Σ∆ΡΑΛΛΗ

dinasdralli@kosmoslarissa.gr

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΑΠΟΨΗ

5

Μελτίνη
Χριστοδουλάκη

στην

Υπεύθυνη Επικοινωνίας της SafeLine

«ΟΙ ΝΕΟΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ»

«Η SafeLine είναι ο σύνδεσμος
του χρήστη διαδικτύου με την Αστυνομία»

(

Η SafeLine είναι μια Ανοικτή Γραμμή που δέχεται καταγγελίες για δικτυακούς τόπους και περιέχουν δραστηριότητες, εικόνες
και πράξεις που κατά την άποψη των χρηστών καταπατούν δικαιώματα και παραβαίνουν την Ελληνική νομοθεσία
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Ποιά είναι η δράση της safeline από την
στιγμή που λαμβάνει μια καταγγελία; Η
SafeLine θα λέγαμε είναι ο σύνδεσμος
ανάμεσα στον απλό χρήστη του ∆ιαδικτύου και
στην Ελληνική Αστυνομία, ειδικότερα τη Μονάδα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Αφού
λάβουμε μια καταγγελία από κάποιον χρήστη
εξακριβώνουμε όντως τον παράνομο χαρακτήρα της και στη συνέχεια την προωθούμε στη
Μονάδα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
είτε της Αθήνας, είτε της Θεσσαλονίκης.
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Ποια είναι τα περισσότερα αδικήματα
που διαπράττονται, σύμφωνα με στατιστικά, στο χώρου του διαδικτύου; Τα
αδικήματα που διαπράττονται στο ∆ιαδίκτυο
είναι πολλά και θίγουν σημαντικά δικαιώματα
των ανθρώπων. Ενδεικτικά, τα πιο ουσιώδη
είναι η διακίνηση της παιδικής πορνογραφίας που είναι και το σημαντικότερο όλων, η
προτροπή σε αυτοκτονία, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η οικονομική εξαπάτηση
μέσω αγορών που πραγματοποιήθηκαν με
αναξιόπιστες ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου, η
παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών,
η εξύβριση και η συκοφαντική δυσφήμηση.
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Πιστεύετε πως σε περιπτώσεις καταγγελίας, το ελληνικό νομοθετικό
σύστημα είναι επαρκές; Το Ελληνικό
νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τα εγκλήματα στο ∆ιαδίκτυο συνεχώς και εμπλουτίζεται

ή τροποποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορέσει να καλύψει τα νέα δεδομένα του
∆ιαδικτύου. Αυτό ωστόσο που είναι πολύ
σημαντικό όσον αφορά τα εγκλήματα στο
∆ιαδίκτυο είναι ότι αυτά λαμβάνουν χώρα σε
πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθηθεί
μια κοινή πορεία ως προς το νομικό πλαίσιο
παγκοσμίως. Κάτι που είναι παράνομο σε μια
χώρα του κόσμου δεν είναι παράνομο σε μια
άλλη χώρα και έτσι γεννάται το μεγαλύτερο
πρόβλημα όσον αφορά την αντιμετώπιση
του ∆ιαδικτυακού εγκλήματος. Στην Ελλάδα
ακόμα δεν έχουμε ένα ενιαίο νομοθέτημα που
να αφορά τα διαδικτυακά εγκλήματα και έτσι
πρέπει να ανατρέχουμε σε πολλά ξεχωριστά.
Πολύ συχνά για να καλυφθούν τα κενά της
ελληνικής νομοθεσίας οι διωκτικές αρχές
εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις που
ποινικοποιούν αξιόποινες πράξεις στον φυσικό
κόσμο που ζούμε.
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Θεωρείτε πως οι νέοι ξέρουν να προστατευτούν και να διαφυλάξουν τα
προσωπικά τους δεδομένα; Οι νέοι
πολλές φορές λόγω του ενθουσιασμού που
τους διακατέχει δεν έχουν την αίσθηση του
κινδύνου. Παρά τις ενημερώσεις που πραγματοποιούνται και τις προειδοποιήσεις που ακούμε καθημερινά σχετικά με την προστασία των
προσωπικών τους δεδομένων, παρόλα αυτά
οι έφηβοι αναρτούν πάρα πολλά από τα προ-

(

σωπικά τους δεδομένα στο ∆ιαδίκτυο όπως
είναι κυρίως ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες,
βίντεο κα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν
οι νέοι σήμερα είναι πως όποιο προσωπικό
στοιχείο αναρτήσουν στο ∆ιαδίκτυο αυτό πια
δεν ξανακατεβαίνει από κει και είναι πιθανό
να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που εν
τέλει να βλάψει την προσωπικότητά του. Συνιστούμε στους νέους χρήστες να είναι πολύ
φειδωλοί όταν αναρτούν τα στοιχεία τους στο
∆ιαδίκτυο.
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Πιστεύετε πως πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης όπως Myspace, Facebook
κ.α ευθύνονται οι ίδιες ή η ασφαλής
χρήση τους είναι θέμα επιλογής του χρήστη; Πέρα από τους όρους προστασίας που
παρέχουν τα διάφορα συστήματα κοινωνικής
δικτύωσης, είναι απαραίτητη και η αυτοπροστασία του χρήστη μέσα σε αυτά. Συστήματα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το
Facebook, το Myspace, το Hi5 κ.α. μας δίνουν
τη δυνατότητα να εκθέτουμε προσωπικά μας
δεδομένα σε πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών
οι οποίοι δεν ξέρουμε πάντα πώς θα «εκμεταλλευτούν» όλες αυτές τις πληροφορίες.
Πρέπει επομένως να είμαστε επιφυλακτικοί
και προσεκτικοί με όσους επιδιώκουν κάποια
«φιλία» μέσω αυτών των συστημάτων. Να μην
δεχόμαστε φιλίες από άγνωστα άτομα και
στη συνέχεια να προσέχουμε τι προσωπικά
δεδομένα ανεβάζουμε.

