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Mια ιστοσελίδα, η www.safeline.gr, που έχει
στόχο να συµβάλλει στην εξάλειψη από το
Ιντερνετ της παιδικής πορνογραφίας
λειτουργεί ήδη στο διαδίκτυο και δέχεται
καταγγελίες για υλικό τέτοιου περιεχοµένου.

Ψηφοφορία

j Όχι, είναι µεµονοµένα
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φενόµενα.

j Ναι, πολλοί έχουν
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επηρεαστεί και έχουν χάσει
την εµπιστοσύνη τους στην
Εκκλησία.
j Όχι, Η εκκλησία δεν
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είναι µόνο οι ιεράρχες της οι
οπίοι είναι άνθρωποι.
j Ενα µεγάλο µέρος των
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πιστών έχει σίγουρα
επηρεαστεί αρνητικά.
j Ναι, και η κάθαρση
k
l
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n
στους κόλπους της
εκκλησίας πρέπει να
προχωρήσει.
j ∆εν µε απασχολεί.
k
l
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Ψηφίστε

Αρθογράφος:
Πατρίς

Σεξουαλικό υλικό που προκαλεί σοκ, καθώς σ’
αυτό εµπλέκονται ανήλικα αγόρια και
κορίτσια κατακλύζει το Iντερνετ και είναι
δύσκολο να γίνει εντοπισµός των δραστών
καθώς ο κυβερνοχώρος δεν έχει εθνικά όρια
και οι παράνοµες δραστηριότητες µπορούν
εύκολα να βρουν "εικονικό καταφύγιο" σε
αυτό το µέσο.

Πολιτισµός & ∆ιασκέδαση

j Ναι, έχει χάσει την
k
l
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αξιοπιστία της η ανώτερη
βαθµίδα στην ιεραρχία του
Κλήρου.

Στατιστικά Άρθρου

Ιστοσελίδα “ασπίδα” στο Ιντερνετ
Της Αννας Παπαδοκωστάκη

Αθλητισµός

Πιστεύετε ότι όλα όσα
ακούγονται περί σκανδάλων
στους κόλπους της
Εκκλησίας επηρεάζουν τους
πιστούς;

Στο στόχαστρο η πορνογραφία

Παράλληλα, στοχεύει στην καταπολέµηση
κάθε είδους παράνοµου περιεχοµένου για το
ρατσισµό, τον ηλεκτρονικό τζόγο, την
προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και
των καταναλωτών. Mεταξύ των
χρηµατοδοτών αυτής της ανοιχτής γραµµής
είναι και το Ίδρυµα Tεχνολογίας και Έρευνας.
H Παρασκευή Φραγκοπούλου από το Iνστιτούτο Πληροφορικής που είναι υπεύθυνη
υλοποίησης του προγράµµατος µας είπε ότι γενικά έιναι δύσκολο να εντοπιστεί το
παράνοµο υλικό και η περιοχή προέλευσης του γιατί έρχεται στο χρήστη µε τη µορφή
ενός µηνύµατος το οποίο περιέχει µια πρόγευση των όσων µπορεί κάποιος να δει. Στη
συνέχεια, µπορεί να γίνει συνδροµητής καταθέτοντας τον αριθµό της πιστωτικής του
κάρτας. Ωστόσο, αυτό το πρώτο διαφηµιστικό υλικό, µπορεί να το δουν παιδικά µάτια
που βρίσκονται µπροστά στον υπολογιστή.
Πoλύ δύσκολος είναι επίσης ο εντοπισµός αυτών που διακινούν το υλικό αυτό και για
αυτό το σκοπό έχει ιδρυθεί ειδικό τµήµα στην Eλληνική Aστυνοµία το οποίο αναζητά σε
συνεργασία µε τις Aστυνοµίες άλλων χωρών τους δράστες. Για παράδειγµα, στην
πρόσφατη περίπτωση του Bόλου, είχαν δηλώσει διεύθυνση στην Iσπανία για την
καταβολή των συνδροµών και σε άλλη χώρα τη διεύθυνση του δικτυακού χώρου.
ΣTHN AΣTYNOMIA
Οπως αναφέρεται ,η SafeLine παρέχει ένα σηµείο επικοινωνίας για τους χρήστες που
επιθυµούν την ποινική δίωξη και την αφαίρεση από το Ίντερνετ παράνοµου ή
επιβλαβούς περιεχοµένου Τα µέλη της, θα εξετάσουν την καταγγελία και θα κάνουν τις
σωστές ενέργειες για την αναφορά της καταγγελίας στις αρχές για περαιτέρω
επεξεργασία. Ό χρήστης που κατέθεσε µια καταγγελία θα µπορεί να πληροφορηθεί για
το αποτέλεσµα της, µόλις αυτό είναι επιτρεπτό. Αν κάποιος χρήστης το επιθυµεί µπορεί
να κρατήσει την ανωνυµία του.
Εκτός όµως από την καταγγελία των εγκληµάτων µε την οποία ζητείται από τον
εισαγγελέα η άσκηση της ποινικής δίωξης, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα κάθε ιδιώτη η
αναγγελία, δηλαδή η γνωστοποίηση απλώς στον εισαγγελέα ορισµένων πραγµατικών
περιστατικών και η περαιτέρω εκτίµησή τους από τον τελευταίο.

Ειδήσεις Κατηγορίας
O µάντης του
απρόβλεπτου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΖΗΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΓΑΖΙ
Μπορούµε να
ταξιδέψουµε στο...
παρελθόν ή στο µέλλον;

Εποµένως, ο πολίτης χρήστης του Ίντερνετ που διαπιστώνει ή θεωρεί ότι το υλικό που
αναρτάται στη συγκεκριµένη ηλεκτρονική σελίδα είναι παράνοµο, έχει το δικαίωµα και
την ηθική υποχρέωση να το αναγγείλει.
Ήταν λοιπόν επιτακτική συνεπώς η ανάγκη ύπαρξης µιας Ανοικτής Γραµµής. «Tο
δικαίωµα δηµιουργίας της SafeLine προκύπτει από το Συνταγµατικό (µεταξύ άλλων
άρθρα 10, 12) δικαίωµα των Ελλήνων πολιτών να αναφέρονται καθένας, ή πολλοί µαζί,
εγγράφως στις αρχές, ιδρύοντας ενώσεις και µη κερδοσκοπικά σωµατεία µε σκοπό την
προστασία των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αυτό το δικαίωµα
αποκτά περισσότερη αξία στα πλαίσια του ηλεκτρονικού κόσµου του Ίντερνετ, του

Το άρθρο αυτό έχει
διαβαστεί 187 φορές
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Η Ενωση Πληροφορικών
για το πιστοποιητικό χρήσης
υπολογιστών
Στη Βουλή το θέµα µε τη
χρηµατοδότηση του ΙΤΕ

οποίου η ανωνυµία, η ταχύτητα και ο παγκόσµιος χαρακτήρας του, τον καθιστούν µέσο
διευκόλυνσης εγκληµατικής συµπεριφοράς.» αναφέρεται στο σχετικό κείµενο.
Σύµφωνα µε την κυρία Φραγκοπούλου µέχρι στιγµής έχουν γίνει περίπου 20 καταγγελίες
για υλικό παιδικής πορνογραφίας και µάλιστα τις τελευταίες µέρες µια καταγγελία
αφορούσε ένα ιδιαίτερα σκληρό περιεχόµενο.
ΣYNEPΓATEΣ
H ιστοσελίδα της SafeLine περιλαµβάνει µια συλλογή από συµβουλές για γονείς και
παιδιά καθώς και µια λίστα από συνήθεις ερωτήσεις µε σκοπό να πληροφορήσει µε απλό
τρόπο τον χρήστη για διαδικαστικά, νοµικά καθώς και τεχνολογικά θέµατα που
σχετίζονται µε την ασφάλεια στο Ίντερνετ. Τεχνολογικά θέµατα περιλαµβάνουν την
ύπαρξη φίλτρων λογισµικού που φράζουν σελίδες του Ίντερνετ µε επιβλαβές
περιεχόµενο. Μια συλλογή από συνδέσµους µπορούν να χρησιµεύσουν σαν αρχή της
περιπλάνησης για θέµατα ασφάλειας του Ίντερνετ.
Η SafeLine συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχέδιο
∆ράσης για την Ασφαλέστερη Χρήση του Ίντερνετ", καθώς επίσης η SAFENET Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθµισης για το Περιεχόµενο του Ίντερνετ που χειρίζεται τις
καταγγελίες και ερευνά µε ειδικά µηχανήµατα από που προέρχεται το υλικό, η
FORTHnet, το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού
KATΑΓΓEΛIA
Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να
καταθέσουν µία καταγγελία
* Ηλεκτρονική κατάθεση: Nα συµπληρώσουν την φόρµα ηλεκτρονικής κατάθεσης
καταγγελίας.
* Τηλέφωνο:Nα καλέσουν τον αριθµό: 2107474259, καθηµερινές από τις 9:00 π.µ. έως
και 16:00 µ.µ.
* Ταχυδροµείο: Mα στείλουν γράµµα µε την καταγγελία στην παρακάτω διεύθυνση:
Safenet, Λεωφ. Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα.
* Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Nα στείλουν email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
report@safeline.gr Σε κάθε περίπτωση τηρείται η ανωνυµία.
EΠEΞEPΓAΣIA
Τα βήµατα που ακολουθεί η SafeLine, για την επεξεργασία των καταγγελιών που
λαµβάνει, είναι τα εξής:
1. Επαλήθευση: Πρώτα γίνεται µια τυπική επαλήθευση του περιεχόµενου της
καταγγελίας. Για παράδειγµα, αν πρόκειται για δικτυακό τόπο (website), η SafeLine
επαληθεύει ότι διεύθυνση (URL) που καταγγέλθηκε υπάρχει και το περιεχόµενό της είναι
πιθανόν παράνοµο.
2. Ανεύρεση πηγής περιεχοµένου: Έπειτα επιχειρείται να βρεθεί η χώρα προέλευσης του
περιεχοµένου χρησιµοποιώντας τεχνικές µεθόδους.
3. Ειδοποίηση Ελληνικής Αστυνοµίας: Η SafeLine προωθεί όλες ανεξαιρέτως τις
καταγγελίες, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης, στην Ελληνική Αστυνοµία.
4. Ειδοποίηση ξένου hotline: Σε περίπτωση που το περιεχόµενο βρίσκεται στο
εξωτερικό, η καταγγελία προωθείται σε αντίστοιχη ανοικτή γραµµή (hotline) της χώρας
προέλευσης (εάν υπάρχει).
• Ενηµέρωση: Εάν ο καταγγέλων χρήστης έχει δώσει προσωπικά του στοιχεία, τότε η
SafeLine τον ενηµερώνει για τις ενέργειες που έκανε µε βάση την καταγγελία του.
H Safeline, παρέχει επίσης συµβουλές για παιδιά και γονείς για το πως θα αποφύγουν να
έρθουν σε επαφή µε παράνοµο υλικό.
ΓIA ΠAI∆IA
* Εξηγείτε στους γονείς σας τις εµπειρίες σας κατά την περιπλάνηση σας στο Ίντερνετ.
* Πάντα να µιλάτε στους γονείς σας ή σε κάποιον ενήλικα για εικόνες ή κείµενα που
βρήκατε στο Ίντερνετ και σας ανησυχούν ή σας φοβίζουν.
* ∆ιαφυλάσσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ποτέ µην δίνετε το όνοµα σας, την

διεύθυνση σας, την διεύθυνση και το όνοµα του σχολείου σας, το τηλέφωνο σας,
φωτογραφίες σας σε αγνώστους που συναντάτε στο Ίντερνετ ακόµη και άν σας το
ζητήσουν.
* Κρατάτε τον κωδικό εισόδου στον υπολογιστή σας µυστικό. Είναι σαν το κλειδί του
σπιτιού σας: δεν θα το δανείζατε σε κανέναν.
* Μόνο µε την άδεια και την παρουσία των γονιών σας µπορείτε να συµφωνήσετε να
συναντήσετε κάποιον/κάποια που γνωρίσατε στο Ίντερνετ.
* Προσέχετε όταν µιλάτε διαµέσου chatroom ή email. ∆ιακόψτε τη συνοµιλία όταν
κάποιοι σας κάνουν να νιώθετε άβολα.
* Μην εµπιστεύεστε ότι διαβάζετε στο Ίντερνετ. Μάθετε να βλέπετε το περιεχόµενο µε
κριτικό µάτι.
ΓIA ΓONEIΣ
* Κρατήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε χώρους όπως το σαλόνι και όχι σε
υπνοδωµάτια. Ασχοληθείτε µε το πως δουλεύει το Ίντερνετ και αφιερώστε χρόνο να
περιηγηθείτε µαζί µε τα παιδιά σας στον κυβερνόχωρο και µάθετε από αυτά.
* Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας είναι ενήµερα ότι πρέπει να ανησυχούν για αγνώστους
που συναντούν µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όπως ακριβώς είµαστε ανήσυχοι
όταν άγνωστοι χτυπάνε την πόρτα του σπιτιού µας, έτσι δεν πρέπει τα παιδιά να δίνουν
προσωπικές πληροφορίες για τους εαυτούς τους.
* Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα παιδιά χρησιµοποιούν τα chatrooms (δωµάτια
συνοµιλίας), χωρίς την επίβλεψη σας. Μην αφήσετε ποτέ τα παιδιά σας να συναντήσουν
κάποιον που γνώρισαν µέσω του Ίντερνετ χωρίς να είστε και εσείς µαζί.
* Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να προτιµούν τις ιστοσελίδες που εσείς θέλετε και όχι
αυτές που θεωρείτε ανάρµοστες.
* Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας κάποιο λογισµικό φίλτρο που απαγορεύει την
προσπέλαση σε συγκεκριµένες σελίδες του Ίντερνετ.
* Συζητήστε µε τα παιδιά σας για την ασφάλεια του Ίντερνετ. Συζητώντας τους
µελλοντικούς κινδύνους µέσω του Ίντερνετ µε τα παιδιά χρειάζεται να δείξετε
ευαισθησία και έγνοια έτσι ώστε να κατανοήσουν και τα ίδια τους κινδύνους.
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