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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η δράση των µαθητών/τριών µέσα α̟ό µια συλλογική ̟ροσ̟άθεια, η ο̟οία θα 
ευαισθητο̟οιήσει τους µαθητές στα ̟ροβλήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ανά̟τυξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις των ̟ολιτών.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Στην ε̟οχή µας καθώς  η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων (∆ιαδύκτιο, Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, 
κ.τ.λ.)  συνεχώς αυξάνεται οδηγούµαστε στο να ανα̟ροσδιορίσουµε τα δικαιώµατα και τις 
υ̟οχρεώσεις µας κατά την χρήση τους. Τα ̟αιδιά ̟ου χρησιµο̟οιούν τα ηλεκτρονικά µέσα, 
συχνά  ̟ολύ ̟ερισσότερο α̟ό  τους ενηλίκους, ̟ολλές φορές αγνοούν αυτά τα δικαιώµατα και 
τις υ̟οχρεώσεις. Έτσι συχνά ̟αρατηρείτε να δηµοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο φίλων τους 
χωρίς να έχουν ̟άρει την άδεια τους, να αντιγράφουν ολόκληρες σελίδες µε κείµενο και 
φωτογραφίες α̟ό  το ∆ιαδίκτυο  στις εργασίες τους, να χρησιµο̟οιούν λογισµικό χωρίς την 
α̟αραίτητη άδεια χρήσεως κ.λ.̟  
 

 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  
� Πνευµατικά δικαιώµατα στον ψηφιακό κόσµο 

� Προσω̟ικά δεδοµένα  και ιδιωτικότητα στον ψηφιακό κόσµο 
� Το φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού (Cyberbulling) 
� Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
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1. Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

1.1. Τι είναι τα ̟νευµατικά δικαιώµατα; 

Πνευµατική ιδιοκτησία ή ̟νευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα α̟οκλειστικά 
δικαιώµατα των ̟νευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται α̟ό τον νόµο 
για ορισµένο χρόνο για να α̟αγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την 
άδεια του δηµιουργού. Το ̟νευµατικό δικαίωµα υφίσταται σε έργα λογοτεχνίας και 
τέχνης, ό̟ως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυ̟τική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική αλλά 
και άλλες δηµιουργίες ό̟ως λογισµικό ή βάσεις δεδοµένων (databases). Περιλαµβάνει το 
δικαίωµα της εκµετάλλευσης του έργου (̟εριουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της 
̟ροστασίας του ̟ροσω̟ικού δεσµού του δηµιουργού του ̟ρος αυτό (ηθικό δικαίωµα). 
Το ̟νευµατικό δικαίωµα α̟οκτάται αυτοδικαίως χωρίς να α̟αιτείται αίτηση του 
δηµιουργού ή καταχώριση του έργου σε κά̟οια υ̟ηρεσία. 

1.2.  Πως ̟ροστατεύονται τα ̟νευµατικά δικαιώµατα α̟ό το νοµικό καθεστώς 
της Ελλάδος; 

Στην Ελλάδα θεµελιώδης είναι ο νόµος 2121/1993 (ΦΕΚ Α'25, 4/3/93) ο ο̟οίος, 
εµ̟νεόµενος α̟ό τον Παγκόσµιο Οργανισµό ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, αναθεωρεί την 
̟ροηγούµενη νοµοθεσία του 1920 και συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Ευρω̟αϊκής 
Κοινότητας. Ο νόµος αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε δραστικά σε ̟ολλές διατάξεις του µε το 
άρθρο 8 του νόµου 2557/1997 (ΦΕΚ Α'271/1997) σε εφαρµογή των Οδηγιών 93/83/ΕΟΚ 
και 93/98/ΕΟΚ. 

1.3. Ποια έργα νέας τεχνολογίας ̟ροστατεύονται µε δικαίωµα ̟νευµατικής 
ιδιοκτησίας; 

Τα ̟νευµατικά δικαιώµατα ̟ροστατεύουν ̟ληροφορίες και στον ψηφιακό κόσµο ό̟ως 
τα ̟ολυµέσα, τα ̟ρογράµµατα υ̟ολογιστών, βάσεις δεδοµένων και ιστοσελίδες. 

1.4. Μ̟ορούµε να χρησιµο̟οιήσουµε υλικό ̟ου ̟ροστατεύεται µε δικαίωµα 
̟νευµατικής ιδιοκτησίας στις σχολικές µας εργασίες; 

Σύµφωνα µε τον νόµο 2121/1993 στο άρθρο 20 ̟ρώτη ̟αράγραφος αναφέρει ̟ως 
ε̟ιτρέ̟εται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η ανα̟αραγωγή σε 
εκ̟αιδευτικά βιβλία, ̟ου χρησιµο̟οιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την 
̟ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση εγκεκριµένα α̟ό το Υ̟ουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή α̟ό άλλο αρµόδιο υ̟ουργείο κατά το ε̟ίσηµο αναλυτικό 
̟ρόγραµµα, έργων του λόγου ενός ή ̟ερισσοτέρων συγγραφέων νοµίµως 
δηµοσιευµένων, ̟ου α̟οτελούν µικρό τµήµα της συνολικής δηµιουργίας του καθενός 
α̟ό αυτούς. Η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο την έντυ̟η ανα̟αραγωγή. Ε̟ίσης στο άρθρο 
21 αναφέρει ̟ως Ε̟ιτρέ̟εται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η 
ανα̟αραγωγή άρθρων νοµίµως δηµοσιευµένων σε εφηµερίδα ή σε ̟εριοδικό, σύντοµων 
α̟οσ̟ασµάτων έργου ή τµηµάτων σύντοµου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών 
νοµίµως δηµοσιευµένου, εφόσον γίνεται α̟οκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις 
εξετάσεις σε εκ̟αιδευτικό ίδρυµα, στο µέτρο ̟ου δικαιολογείται α̟ό τον ε̟ιδιωκόµενο 
σκο̟ό, είναι σύµφωνη µε τα χρηστά ήθη και δεν εµ̟οδίζει την κανονική εκµετάλλευση 
και συµ̟ληρώνει λέγοντας ̟ως η  ανα̟αραγωγή ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό την 
ένδειξη της ̟ηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και του εκδότη, εφόσον τα 
ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην ̟ηγή. 
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1.5. Η σύγκρουση ανάµεσα στα ̟νευµατικά δικαιώµατα και την ελευθερία στην 
̟ληροφόρηση. 

Τα ̟νευµατικά δικαιώµατα  καθιερώθηκαν στην ε̟οχή της τυ̟ογραφίας, ήταν το µέσο 
̟ου  ανάγκαζε τους εκδότες να ̟άρουν  την άδεια του συγγραφέα ̟ροκειµένου να 
δηµοσιεύσουν κά̟οιο βιβλίο. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους συγγραφείς να 
λαµβάνουν τα χρήµατα ̟ου τους αντιστοιχούν α̟ό τους εκδότες µε α̟οτέλεσµα να 
διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται η συγγραφή βιβλίων.  
 
Τώρα έχουµε έναν νέο τρό̟ο διανοµής ̟ληροφοριών,  οι ηλεκτρονικοί υ̟ολογιστές και 
το διαδίκτυο ̟ροσφέρουν τη δυνατότητα α̟εριόριστης ̟ρόσβασης σε όλα τα είδη των 
δεδοµένων και τις ̟ληροφορίες. Εµ̟όδιο όµως στην ̟ρόσβαση αυτή α̟οτελούν τα 
̟νευµατικά δικαιώµατα και ο  ίδιος νόµος ̟ου στο ̟αρελθόν λειτούργησε ευεργετικά 
σήµερα κατά ̟ολλούς ̟εριορίζει την διάδοση της τέχνης και της γνώσης.  
 
Οι εκδότες βρήκαν ένα εύχρηστο ό̟λο στο νόµο των ̟νευµατικών δικαιωµάτων και  υ̟ό 
την ε̟ιρροή τους, αντί να χαλαρώνουν οι  κανόνες ̟νευµατικής ιδιοκτησίας για να 
ταιριάζουν στις νέες συνθήκες, γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι. Η ̟νευµατική 
ιδιοκτησία είναι ένα φυσικό δικαίωµα των δηµιουργών όµως και το κοινό έχει δικαίωµα 
στην γνώση. Ελ̟ίζουµε σύντοµα να βρεθεί η χρυσή τοµή ανάµεσα σε αυτά τα δυο.  



Πνευµατικά ∆ικαιώµατα  

 6 

1.6. Η έρευνα µας στο ̟ερίγυρό µας για τα  Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

 

1. Πόσο συχνά  κατεβάζετε  "̟ειρατικά" αντίγραφα ταινιών, dvd , ̟αιχνιδιών κ.α.  α̟ό το 
διαδίκτυο; 

 Ποτέ Σ̟άνια Συχνά Πολύ συχνά Σύνολο 

Αγόρια 13 29 20 15 77 

Κορίτσια 19 40 13 7 79 

Σύνολο 32 69 33 22 156 
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60%

Αγόρια 16,88% 37,66% 25,97% 19,48%

Κορίτσια 24,05% 50,63% 16,46% 8,86%

Σύνολο 20,51% 44,23% 21,15% 14,10%

Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά 

 
Γράφηµα 1 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Θεωρούµε ότι στην συγκεκριµένη ερώτηση ̟ολλοί δεν α̟άντησαν  µε ειλικρίνεια καθώς κατά 
την γνώµη µας είναι ̟ολλοί ̟ερισσότεροι αυτοί ̟ου κατεβάζουν για ̟αράδειγµα ̟ειρατικό 
λογισµικό α̟ό το διαδίκτυο.  
 
Ε̟ίσης υ̟άρχει σηµαντική διαφορο̟οίηση ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια 
̟αρατηρούµε οτι ̟ερί̟ου 75% των κοριτσιών δήλωσε ότι κατεβάζει ̟οτέ ή σ̟άνια ̟ειρατικό 
υλικό α̟ό το διαδίκτυο σε αντίθεση µε τα αγόρια ̟ου ̟ερί̟ου το 46% κατεβάζει συχνά ή ̟ολύ 
συχνά ̟ειρατικό λογισµικό. 
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2. Συµφωνείτε µε την α̟αγόρευση λειτουργίας  των ιστοσελίδων  ̟ου ̟αρέχουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες τους να έχουν ̟ρόσβαση σε "̟ειρατικά" αντίγραφα ταινιών, 
dvd, ̟αιχνιδιών κ.α., στην Ελλάδα 

 
Συµφωνώ 
Α̟όλυτα 

Συµφωνώ 
Λίγο 

∆ιαφωνώ ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 8 22 37 9 76 

Κορίτσια 21 35 11 11 78 

Σύνολο 29 57 48 20 154 
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Αγόρια 10,53% 28,95% 48,68% 11,84%

Κορίτσια 26,92% 44,87% 14,10% 14,10%

Σύνολο 18,83% 37,01% 31,17% 12,99%

Συµφωνώ Απόλυτα Συµφωνώ Λίγο ∆ιαφωνώ ∆εν γνωρίζω

 
Γράφηµα 2 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ  
Όσον αφορά την α̟αγόρευση λειτουργίας των ιστοσελίδων ̟ου ̟εριέχουν τη δυνατότητα 
στους χρήστες τους να έχουν ̟ρόσβαση σε “̟ειρατικά” αντίγραφα ταινιών, dvd, ̟αιχνιδιών 
κ.α ένα ̟οσοστό ̟ου φτάνει σχεδόν το 32% διαφωνούν µε αυτήν την ιδέα αλλά και ένα 
̟οσοστό σχεδόν 37% µε αρκετά µεγάλη διαφορά συµφωνούν λίγο.   
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3. Χρησιµο̟οιείτε ̟ειρατικό λογισµικό στον υ̟ολογιστή σας 

 Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 35 36 5 76 

Κορίτσια 13 59 8 80 

Σύνολο 48 95 13 156 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Αγόρια 46,05% 47,37% 6,58%

Κορίτσια 16,25% 73,75% 10,00%

Σύνολο 30,77% 60,90% 8,33%

Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω 

 
Γράφηµα 3 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Παρατηρούµε ότι το 60,9% δεν χρησιµο̟οιεί ̟ειρατικό λογισµικό ίσως όµως και εδώ κά̟οιοι 
δεν α̟άντησαν µε ειλικρίνεια ή χρησιµο̟οιούν εν αγνοία τους ̟ειρατικό λογισµικό.  
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4. Αν ναι, για ̟ιο λόγο δεν χρησιµο̟οιείτε αντί του "̟ειρατικού" λογισµικού  κά̟οιο 
αντίστοιχο Ελεύθερο Λογισµικό/ Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 

 
∆εν υ̟άρχει 
αντίστοιχο 
(ΕΛ/ΛΑΚ) 

∆εν γνωρίζω 
την ύ̟αρξη  
αντίστοιχου 
(ΕΛ/ΛΑΚ) 

Θεωρώ ότι δεν 
είναι το ίδιο 

εύχρηστα µε το 
"̟ειρατικό" 

λογισµικό ̟ου 
χρησιµο̟οιώ 

Άλλος λόγος Σύνολο 

Αγόρια 7 30 12 3 52 

Κορίτσια 6 25 6 2 39 

Σύνολο 13 55 18 5 91 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Αγόρια 13,46% 57,69% 23,08% 5,77%

Κορίτσια 15,38% 64,10% 15,38% 5,13%

Σύνολο 14,29% 60,44% 19,78% 5,49%

∆εν υπάρχει 

αντίστοιχο 

∆εν γνωρίζω την 

ύπαρξη  

Θεωρώ ότι δεν 

είναι το ίδιο 
Άλλος λόγος

 
Γράφηµα 4 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Το συγκεκριµένο γράφηµα είναι ̟ολύ ενδιαφέρον διότι ̟αρατηρούµε ̟ως ένα µεγάλο ̟οσοστό 
εφήβων ∆ΕΝ γνωρίζουν το συγκεκριµένο λογισµικό µε α̟οτέλεσµα να µην έχουνε γνώµη για 
το συγκεκριµένο λογισµικό.  Ε̟ίσης ένα ικανο̟οιητικό ̟οσοστό εφήβων υ̟οστηρίζουν ̟ως το 
λογισµικό (ΕΛ/ΛΑΚ) δεν είναι το ίδιο µε το λογισµικό ̟ου χρησιµο̟οιούν.  
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5. Γνωρίζετε ότι η αντιγραφή υλικού α̟ό το διαδίκτυο στις σχολικές σας εργασίες , χωρίς 
να το αναφέρετε στις ̟ηγές σας είναι ̟αράνοµη 

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 33 42 75 

Κορίτσια 44 35 79 

Σύνολο 77 77 154 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Αγόρια 44,00% 56,00%

Κορίτσια 55,70% 44,30%

Σύνολο 50,00% 50,00%

Ναι Όχι 

 
Γράφηµα 5 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Το γράφηµα µας δείχνει ̟ως  ένα µεγάλο ̟οσοστό εφήβων δεν ξέρουν ̟ως η αντιγραφή υλικού 
για τις σχολικές τους εργασίες χωρίς να αναφέρουν τις ̟ηγές είναι ̟αράνοµο .Α̟ό τα ̟οσοστά 
̟αρατηρούµε ̟ως τα κορίτσια είναι κατά 10,40% ̟ιο ενηµερωµένα σε σχέση µε τα αγόρια όσον 
αφορά την υ̟οχρεωτική αναφορά των ̟ηγών για τις εργασίες τους .   
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6. Πόσο συχνά αναφέρετε στις ̟ηγές  των σχολικών εργασιών σας τις ιστοσελίδες α̟ό τις 
ο̟οίες αντλήσατε το υλικό σας 

 Ποτέ Σ̟άνια Συχνά Πάντα 

∆εν 
χρησιµο̟οι

ώ ̟οτέ  
υλικό α̟ό 

το διαδίκτυο 

Σύνολο 

Αγόρια 23 23 16 12 1 75 

Κορίτσια 7 20 28 22 2 79 

Σύνολο 30 43 44 34 3 154 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Αγόρια 30,67% 30,67% 21,33% 16,00% 1,33%

Κορίτσια 8,86% 25,32% 35,44% 27,85% 2,53%

Σύνολο 19,48% 27,92% 28,57% 22,08% 1,95%

Ποτέ Σπάνια  Συχνά Πάντα 

∆εν 

χρησιµοποιώ 

ποτέ  υλικό 

 
Γράφηµα 6 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Στο συγκεκριµένο γράφηµα ̟αρατηρούµε ότι αν και ένας µεγάλος αριθµός  µαθητών αναφέρει 
τις ̟ηγές α̟ό τις ο̟οίες αντλούν ̟ληροφορίες για τις εργασίες τους, ̟ολλοί µαθητές δεν 
αναφέρουν ̟οτέ ή σχεδόν σ̟άνια τις ̟ηγές τους. Α̟ό αυτό το συγκεκριµένο γράφηµα 
̟αρατηρούµε ̟ως ̟ολλοί µαθητές δεν είναι ενηµερωµένοι όσο αφορά την τήρηση των 
̟νευµατικών δικαιωµάτων στο διαδικτυακό κόσµο.   
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1.7. Ε̟ίλογος 

 Η οµάδα µας ασχολήθηκε µε τα ̟νευµατικά δικαιώµατα στα ο̟οία καταβάλλαµε 
µεγάλη ̟ροσ̟άθεια η ο̟οία δεν ήταν καθόλου ικανο̟οιητική. Θα ̟ροσ̟αθήσουµε 
̟ερισσότερο στο 2ο τετράµηνο και ελ̟ίζουµε ότι όλα θα είναι ̟ολύ καλύτερα α̟ό το 1ο  
τετράµηνο. 
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2. Προσωπικά ∆εδοµένα κ Ιδιωτικότητα 

2.1. Προσω̟ικά δεδοµένα 

Τι είναι τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα  και ̟οια είναι τα ευαίσθητα ̟ροσω̟ικά 
δεδοµένα; 

Προσω̟ικά είναι τα δεδοµένα ̟ου συνδέονται µε ένα συγκεκριµένο υ̟αρκτό ̟ρόσω̟ο  
̟ου έχει όνοµα, ε̟ώνυµο, διεύθυνση, ε̟άγγελµα  κ.τ.λ.  
Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ενός ατόµου ̟ου αναφέρονται στη 
φυλετική ή εθνική του ̟ροέλευση, στα ̟ολιτικά του φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές του ̟ε̟οιθήσεις, στη συµµετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
υγεία του, στην κοινωνική του ̟ρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ̟οινικές διώξεις και 
καταδίκες του, καθώς και στη συµµετοχή του σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις 
̟ροσώ̟ων. Τα ευαίσθητα δεδοµένα ̟ροστατεύονται α̟ό τον Νόµο µε αυστηρότερες 
ρυθµίσεις α̟ό ότι τα α̟λά ̟ροσω̟ικά δεδοµένα. 

Τι σηµαίνει “ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων”; 

Είναι κάθε εργασία ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται σε δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως: 
συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή α̟οθήκευση, τρο̟ο̟οίηση, εξαγωγή, 
χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασµός, διασύνδεση, δέσµευση, διαγραφή, 
καταστροφή. 

2.2. Ιδιωτικότητα; 

 
Είναι ένα θεµελιώδες ανθρώ̟ινο δικαίωµα 

Εµ̟νέει την ανθρώ̟ινη αξιο̟ρέ̟εια και αξίες, ό̟ως το δικαίωµα του συνεταιρίζεστε και 
της ελευθερίας του λόγου. Θεωρείται ένα α̟ό τα ̟ιο σηµαντικά ανθρώ̟ινα δικαιώµατα 
της σύγχρονης ε̟οχής. Η ιδιωτικότητα είναι αναγνωρισµένη σε όλο τον κόσµο σε 
διάφορες ̟εριοχές και ̟ολιτισµούς. Είναι ̟ροστατευµένη α̟ό την Οικουµενική 
∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου 

2.3. Πώς ̟αραβιάζονται τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα και η ιδιωτικότητα στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσµο; 

Υ̟ηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) και  µηχανές αναζήτησης του 
∆ιαδικτύου. (Google) 

1. Χρήση φωτογραφιών χωρίς άδεια  
2. Χρήση λογαριασµού α̟ό άτοµο ̟ου γνωρίζει τον κωδικό  
3. Α̟ενεργο̟οίηση λογαριασµού α̟ό την ίδια την υ̟ηρεσία  
4. Εξύβριση/ δυσφήµηση/ συκοφαντική δυσφήµηση/ α̟ειλή/ ̟αρενόχληση  
5. Παραβιάσεις copyright 

Κάµερες ̟αρακολούθησης 

Οι κάµερες ̟αρακολούθησης µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν ̟αράνοµα για:  
1. συλλογή ̟ληροφοριών ενός µη ταυτο̟οιηµένου ̟ροσώ̟ου  
2. ̟αρακολούθηση δεδοµένων  
3. ανταλλαγή δεδοµένων  
4. εµ̟ορευµατο̟οίηση ̟ροσω̟ικών ̟ληροφοριών  
5. κοινο̟οίηση των γενετικών ̟ληροφοριών 
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2.4. Πως ̟ροστατεύονται τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα  και η ιδιωτικότα α̟ό το 
νοµικό καθεστώς της Ελλάδος. 

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόµος 2472/1997 για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, 
ο ο̟οίος ε̟ο̟τεύεται α̟ό την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα. 
Ε̟ίσης, ισχύει ο Νόµος 3471/2006 για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων στις 
ηλεκτρονικές ε̟ικοινωνίας. Ο Ν. 2472/1997 αφορά κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου βρίσκεται 
εν ζωή. Τα νοµικά ̟ρόσω̟α δεν έχουν ̟ροσω̟ικά δεδοµένα. 
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2.5. Η έρευνα µας στο ̟ερίγυρό µας τα  Προσω̟ικά ∆εδοµένα & και την 
Ιδιωτικότητα 

 

7. Πόσο θα σας ενοχλούσε εάν κά̟οιος δηµιουργούσε ψεύτικο  profil  για εσάς  σε κά̟οια  
υ̟ηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (̟.χ. στο Facebook) 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα Πολύ Σύνολο 

Αγόρια 4 4 13 55 76 

Κορίτσια 2 2 11 64 79 

Σύνολο 6 6 24 119 155 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

Αγόρια 5,26% 5,26% 17,11% 72,37%

Κορίτσια 2,53% 2,53% 13,92% 81,01%

Σύνολο 3,87% 3,87% 15,48% 76,77%

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα Πολύ

 

Γράφηµα 7 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Α̟ό το  ̟αρα̟άνω  γράφηµα ̟αρατηρούµε ότι οι α̟όψεις των ̟αιδιών συµ̟ί̟τουν αρκετά 
διότι υ̟άρχει µικρή διαφορά µεταξύ τους. Έτσι βλέ̟ουµε ̟ως είναι ελάχιστα τα ̟αιδιά αυτά 
̟ου δεν τους ενοχλεί ένα ψεύτικο ̟ροφίλ.  
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8. Έχουν δηµοσιευθεί ̟οτέ ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια σας 

 Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 17 47 12 76 

Κορίτσια 17 53 9 79 

Σύνολο 34 100 21 155 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Αγόρια 22,37% 61,84% 15,79%

Κορίτσια 21,52% 67,09% 11,39%

Σύνολο 21,94% 64,52% 13,55%

Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω

 

Γράφηµα 8 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Ανάµεσα στα δυο φύλα ̟ου α̟άντησαν θετικά δεν υ̟άρχει µεγάλη διαφορά. Αυτό όµως ̟ου 
̟ρέ̟ει να αναφέρουµε είναι ότι υ̟άρχουν δυστυχώς και άτοµα ̟ου  δεν ξέρουν την ύ̟αρξη 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων τους στον ηλεκτρονικό κόσµο. 
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9. Αν ναι, ̟ώς αντιδράσατε 

 

Ζήτησα 
βοήθεια α̟ό 

κέντρο δίωξης 
ηλεκτρονικού 
εγκλήµατος 

Συµβουλεύτηκ
α κά̟οιον 

γνωστό µου 

Το έψαξα 
µόνος µου 

∆εν 
αντέδρασα 

Σύνολο 

Αγόρια 6 6 14 8 34 

Κορίτσια 5 10 9 4 28 

Σύνολο 11 16 23 12 62 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Αγόρια 17,65% 17,65% 41,18% 23,53%

Κορίτσια 17,86% 35,71% 32,14% 14,29%

Σύνολο 17,74% 25,81% 37,10% 19,35%

Ζήτησα βοήθεια 

από κέντρο 

δίωξης 

Συµβουλεύτηκα 

κάποιον γνωστό 

µου 

Το έψαξα µόνος 

µου 
∆εν αντέδρασα  

 
Γράφηµα 9 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
 Υ̟άρχει ένα µεγάλο ̟οσοστό ̟ου δεν αντέδρασαν και µ̟ορεί να υ̟ήρχαν ̟ολλοί ̟αράγοντες  
γι' αυτό. 



Προσω̟ικά ∆εδοµένα κ Ιδιωτικότητα  

 18 

 

10. Πόσες φορές έχετε δηµοσιεύσει  ̟ροσω̟ικά δεδοµένα άλλων 

 Πολλές φορές 
Πάνω α̟ό 3 

φορές 
1-2  Φορές Ποτέ Σύνολο 

Αγόρια 6 3 16 51 76 

Κορίτσια 5 3 14 57 79 

Σύνολο 11 6 30 108 155 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Αγόρια 7,89% 3,95% 21,05% 67,11%

Κορίτσια 6,33% 3,80% 17,72% 72,15%

Σύνολο 7,10% 3,87% 19,35% 69,68%

Πολλές φορές 
 Πάνω από 3 

φορές 
1-2  Φορές Ποτέ

 

Γράφηµα 10 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Παρατηρούµε ότι υ̟άρχει ένα αρκετά ικανο̟οιητικό ̟οσοστό ̟ου δεν έχει δηµοσιεύσει 
̟ροσω̟ικά δεδοµένα άλλων. Παρ' όλα αυτά υ̟άρχουν και άτοµα ̟ου το έχουν ε̟ιχειρήσει. 
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11. Πιστεύετε ότι οι κάµερες ̟αρακολούθησης ̟αραβιάζουν  την ιδιωτικότητά σας 

 Ναι Όχι Μ̟ορεί Σύνολο 

Αγόρια 32 18 24 74 

Κορίτσια 32 17 30 79 

Σύνολο 64 35 54 153 
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25%

30%

35%

40%

45%

Αγόρια 43,24% 24,32% 32,43%

Κορίτσια 40,51% 21,52% 37,97%

Σύνολο 41,83% 22,88% 35,29%

 Ναι  Όχι Μπορεί  

 

Γράφηµα 11 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Συµ̟εραίνουµε ̟ως αν και ένα µεγάλο ̟οσοστό ̟ιστεύει ̟ως ̟αραβιάζουν οι κάµερες την 
ιδιωτικότητα τους αλλά δυστυχώς ένα ανησυχητικό ̟οσοστό δεν εκφέρει µια ξεκάθαρη ά̟οψη.  
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12. Όταν δηµοσιεύετε τα ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα, γνωρίζετε ότι µ̟ορούν να 
χρησιµο̟οιηθούν…. εναντίον σας 

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 51 25 76 

Κορίτσια 64 15 79 

Σύνολο 115 40 155 
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Αγόρια 67,11% 32,89%

Κορίτσια 81,01% 18,99%

Σύνολο 74,19% 25,81%

Ναι Όχι

 

Γράφηµα 12 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Παρόλο ̟ου ̟ολλά ̟αιδία γίνονται την ε̟ιδεικνύονται του δηµοσιεύµατος ̟ροσω̟ικών 
δεδοµένων εξακολουθούν να το κάνουν ασταµάτητα. Αλλά υ̟άρχει ένας µεγάλος αριθµός 
ατόµων ̟ου δεν γνωρίζει λόγω ελλι̟ούς ενηµέρωσης. 



Προσω̟ικά ∆εδοµένα κ Ιδιωτικότητα  

 21 

 

13. Κατά την κρίση σας, θεωρείτε ̟ως µερικά τηλεο̟τικά ̟αιχνίδια (Big Brother) κρύβουν 
κάτι βαθύτερο για την µελλοντική µας ιδιωτικότητα και ̟αρακολούθηση 

 Ναι Όχι Μ̟ορεί Σύνολο 

Αγόρια 25 17 34 76 

Κορίτσια 33 12 32 77 

Σύνολο 58 29 66 153 
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30%

35%

40%

45%

Αγόρια 32,89% 22,37% 44,74%

Κορίτσια 42,86% 15,58% 41,56%

Σύνολο 37,91% 18,95% 43,14%

Ναι Όχι Μπορεί

 

Γράφηµα 13 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Παρατηρούµε ̟ως υ̟άρχει µια µεγάλη και για κορίτσια και για αγόρια. Καθώς ̟ερισσότερα 
κορίτσια ̟ιστεύουν ̟ως το Big Brother και άλλα τηλεο̟τικά ̟αιχνίδια κρύβουν κάτι ̟ίσω το 
ο̟οίο έχει σχέση / αφορά την µελλοντική ιδιωτικότητα 
.
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14. Γνωρίζετε ̟οια είναι τα δικαιώµατα σας σε σχέση µε τα ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα 

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 49 25 74 

Κορίτσια 60 16 76 

Σύνολο 109 41 150 
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Αγόρια 66,22% 33,78%

Κορίτσια 78,95% 21,05%

Σύνολο 145,16% 54,84%

Ναι Όχι 

 

Γράφηµα 14 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Προς µεγάλη έκ̟ληξη βλέ̟ουµε το 1/4 ̟ερί̟ου α̟ό τους ερωτώντες δεν γνωρίζουν τα 
δικαιώµατα τους. Έτσι ̟άλι συµ̟εραίνουµε ̟ως δεν υ̟άρχει καλή ενηµέρωση αλλά και 
ενδιαφέρον για ενηµέρωση α̟ό τους µαθητές. 
.
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15. Αν ναι, ̟οια ήταν η ̟ηγή ̟ληροφόρησης σας 

 Το σχολείο 

Το 
διαδίκτυο 

ή α̟ό άλλα 
ΜΜΕ 

Η 
οικογένεια 

Οι φίλοι Άλλο Σύνολο 

Αγόρια 14 19 11 8 2 54 

Κορίτσια 20 21 19 10 3 73 

Σύνολο 34 40 30 18 5 127 
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Αγόρια 25,93% 35,19% 20,37% 14,81% 3,70%

Κορίτσια 27,40% 28,77% 26,03% 13,70% 4,11%

Σύνολο 53,32% 63,95% 46,40% 28,51% 7,81%

Το σχολείο 

Το διαδίκτυο 

ή από άλλα 

ΜΜΕ  

 Η οικογένεια Οι φίλοι Άλλο 

 

Γράφηµα 15 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Τα ̟ερισσότερα άτοµα ενηµερώνονται α̟ό το διαδίκτυο  αν και µ̟ορούµε ύστερα α̟ό τις 
̟ροηγούµενες ερωτήσεις να υ̟οθέσουµε ̟ως ενδέχεται να υ̟άρχει ̟αρα̟ληροφόρηση.  
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16. Θεωρείτε  ότι το facebook είναι µια εταιρεία ό̟ου εµ̟λέκεται σε εµ̟ορευµατο̟οίηση 
των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων 

 Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 39 16 17 72 

Κορίτσια 27 23 21 71 

Σύνολο 66 39 38 143 
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Αγόρια 54,17% 22,22% 23,61%

Κορίτσια 38,03% 32,39% 29,58%

Σύνολο 92,19% 54,62% 53,19%

Ναι Όχι  ∆εν γνωρίζω 

 

Γράφηµα 16 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Ο αριθµός της εµ̟ορευµατο̟οίησης των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων αυξάνεται συνεχώς και αυτό 
α̟οδεικνύεται α̟ό το ότι κά̟οια άτοµα δεν γνωρίζουν τη σκοτεινή ̟λευρά του facebook. 
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17. Γνωρίζετε µε ̟οιους τρό̟ους µ̟ορείτε να αντιµετω̟ίσετε ε̟ιτήδεια άτοµα ̟ου έχουν 
σαν σκο̟ό την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων σας 

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 40 36 76 

Κορίτσια 46 32 78 

Σύνολο 86 68 154 
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Αγόρια 52,63% 47,37%

Κορίτσια 58,97% 41,03%

Σύνολο 55,84% 44,16%

Ναι Όχι  

 

Γράφηµα 17 
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Τα µισά άτοµα δεν ξέρουν ̟ώς να  αντιδράσουν ακόµα και αν γνωρίζουν τα ε̟ιτήδεια άτοµα. 
Αυτό σηµαίνει ̟ως  µ̟ορεί να τους εκβιάζουν και να τους φοβερίζουν χωρίς να µ̟ορούν να 
δράσουν. 
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18. Αν ναι, ̟οια ήταν η ̟ηγή ̟ληροφόρησης σας 

 Το σχολείο 

Το 
διαδίκτυο 

ή α̟ό άλλα 
ΜΜΕ 

Η 
οικογένεια 

Οι φίλοι Άλλο Σύνολο 

Αγόρια 11 23 6 10 3 53 

Κορίτσια 9 26 18 6 4 63 

Σύνολο 20 49 24 16 7 116 
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Αγόρια 20,75% 43,40% 11,32% 18,87% 5,66%

Κορίτσια 14,29% 41,27% 28,57% 9,52% 6,35%

Σύνολο 17,24% 42,24% 20,69% 13,79% 6,03%

Το σχολείο 

Το διαδίκτυο 

ή από άλλα 

ΜΜΕ  

 Η οικογένεια Οι φίλοι Άλλο 

 
Γράφηµα 18 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Παρατηρούµε ̟ως τα κορίτσια ενηµερώθηκαν ̟ερισσότερο α̟ό την οικογένειά τους ενώ  τα 
αγόρια βασίστηκαν ̟ερισσότερο στα όσα λέει το σχολείο και οι φίλοι τους. Βέβαια και τα δύο 
φύλα για ακόµη µια φορά ενηµερώθηκαν και α̟ό τα ΜΜΕ. 
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2.6. Ε̟ίλογος 

Η οµάδα µας ασχολήθηκε µε τα ̟ροσω̟ικά δικαιώµατα και την ιδιωτικότητα διότι 
συµφωνήσαµε ̟ως είναι ένα αρκετά σηµαντικό και ε̟ίκαιρο θέµα. Ε̟ίσης, θεωρήσαµε 
ότι µε το θέµα αυτό θα βοηθήσουµε ̟ολλούς εφήβους να µάθουν καλύτερα τις 
υ̟οχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και γενικά την καλύτερη διαχείριση του 
διαδικτύου, έτσι ώστε να υ̟άρχουν όσο το δυνατό λιγότερα θύµατα.  
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3. Κυβερνοεκφοβισµός  

3.1. Εισαγωγή 

Το διαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του ενηµερωµένου χρήστη, αλλά 
εγκυµονεί και κινδύνους για τον ανυ̟οψίαστο καταναλωτή ή τον έφηβο. Ο εκφοβισµός 
των εφήβων (cyberbulling), ο διαδικτυακός τζόγος, η α̟άτη, οι κίνδυνοι για την υγεία 
του εφήβου, βρίσκονται ̟λέον στην ηµερήσια διάταξη, την ώρα ̟ου η Ελλάδα 
σκαρφαλώνει στις ̟ρώτες θέσεις εθισµού ανηλίκων στο διαδίκτυο, ̟αγκοσµίως. 

3.2. Τι είναι ο Κυβερνοεκφοβισµός; 

Ο όρος εκφοβισµός αναφέρεται σε εκείνες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ένα άτοµο εκτίθεται 
ε̟αναλαµβανόµενα και για ̟ολύ καιρό στις αρνητικές και εχθρικές συµ̟εριφορές ενός 
ατόµου ή µίας οµάδας ατόµων και δυσκολεύεται να υ̟ερασ̟ιστεί και να ̟ροστατέψει 
τον εαυτό του. 
Με την είσοδο των νέων τεχνολογιών και τη βοήθεια του διαδικτύου αυτό το φαινόµενο 
µεταφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο όρος, λοι̟όν, του 
cyberbulling αναφέρεται στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων ε̟ικοινωνίας και των νέων 
τεχνολογιών ό̟ως τα ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mail), τα κινητά, τις ηλεκτρονικές 
ιστοσελίδες, τα δωµάτια ε̟ικοινωνίας κ.α. για να υ̟οστηρίξει την εσκεµµένη, 
ε̟αναλαµβανόµενη και εχθρική συµ̟εριφορά ενός ατόµου ή µίας οµάδας ̟ου έχει σαν 
σκο̟ό να βλάψει κά̟οιο άλλο άτοµο. 

3.3. Ποια η διαφορά του α̟ό τον κλασικό εκφοβισµό: 

Η καινούρια µορφή του εκφοβισµού και της ̟αρενόχλησης µέσω του διαδικτύου και των 
κινητών διαφέρει σε αρκετά σηµεία α̟ό την κλασική. Το θύµα του κλασικού εκφοβισµού 
µ̟ορούσε να νιώσει ασφάλεια µακριά α̟ό τους ̟ιθανούς χώρους ε̟ίθεσης των δραστών 
και σίγουρα ήταν ήσυχο µέσα στο σ̟ίτι του, κάτι ̟ου δεν συµβαίνει µε τον 
κυβερνοεκφοβισµό. Α̟ αυτό δεν µ̟ορείς να κρυφτείς ̟ουθενά, εκτός και αν 
α̟ενεργο̟οιήσεις τις ηλεκτρονικές σου συσκευές. Η ψυχολογική ε̟ιβάρυνση είναι 
µεγαλύτερη α̟ό τη σωµατική. 
Αντίθετα µε τον κλασικό εκφοβισµό, ο κυβερνοεκφοβισµός ̟εριορίζεται στην φαντασία 
του ̟αιδιού. Ο θύτης µιας στιγµής µ̟ορεί να γίνει το θύµα της ε̟όµενης. Τα ̟αιδιά 
αλλάζουν συχνά ρόλους κάτι ̟ου κάνει το θύµα να τροµοκρατείται ακόµα ̟ιο ̟ολύ. 
Έχουνε αναφερθεί ακραία φαινόµενα. Μερικά ̟αιδιά αυτοκτόνησαν λόγο βίωσης 
εµ̟ειριών του κυβερνοεκφοβισµού. Παρενόχληση στον κυβερνοχώρο δεν είναι συνήθως 
µιας στιγµής ε̟ικοινωνία, εκτός φυσικά κι’ αν ̟ροηγηθεί µια α̟ειλή θανάτου ή 
αξιό̟ιστη α̟ειλή της σοβαρής σωµατικής βλάβης. Τις ̟ερισσότερες φορές η 
̟αρενόχληση στον κυβερνοχώρο δεν ̟άει τόσο µακριά, αν και οι γονείς συχνά 
̟ροσ̟αθούν και ασκούν ̟οινικές διώξεις. 
Μηνύσεις για υ̟έρβαση εξουσίας και ̟αραβίαση του δικαιώµατος ελεύθερης έκφρασης 
των µαθητών α̟ό τα σχολεία είναι ένα ε̟ίσης συνηθές φαινόµενο. Τα σχολεία µ̟ορεί να 
α̟οδειχθούν ̟ολύ α̟οτελεσµατική µεσίτες σε συνεργασία µε τους γονείς για να 
σταµατήσει και να διορθώσει τέτοιου είδους καταστάσεις. 

3.4. Πώς λειτουργεί ο κυβερνοεκφοβισµός; 

Υ̟άρχουν δύο είδη κυβερνοεκφοβισµού: άµεσες ε̟ιθέσεις (µηνύµατα ̟ου στέλνονται 
στα ̟αιδιά άµεσα) και η ̟αρενόχληση στον κυβερνοχώρο µέσω ̟ληρεξουσίου 
(χρησιµο̟οιώντας και άλλους για να βοηθήσουν στην ̟αρενόχληση).  
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
1. Άµεση ̟αρενόχληση µε µηνύµατα  

α)  Οι θύτες µ̟ορεί να στείλουν µισητά ή α̟ειλητικά µηνύµατα σε άλλους χρήστες, 
χωρίς να συνειδητο̟οιούν ότι αν και αυτά δεν ισχύουν στην ̟ραγµατική ζωή, τα 
αγενείς ή α̟ειλητικά µηνύµατα είναι ε̟ιζήµια και ̟ολύ σοβαρά.  

β) Οι θύτες ε̟ίσης µ̟ορεί να δηµιουργήσουν ένα όνοµα ̟ου είναι ̟ολύ ̟αρόµοιο µε 
το όνοµα ενός άλλου χρήστη. Μ’ αυτόν τον τρό̟ο µ̟ορούν να χρησιµο̟οιήσουν 
αυτό το όνοµα για να δηµοσιεύσουν ψευδής ̟ληροφορίες. 

2. Η κλο̟ή κωδικών  
α) Ένα άτοµο µ̟ορεί να κλέψει τον κωδικό ̟ρόσβασης ενός άλλου και να αρχίσει να 

κάνει chat µε διάφορους ανθρώ̟ους ̟ροσ̟οιόντας έτσι το άτυχο θύµα. 
 β) Ένας θύτης µ̟ορεί ε̟ίσης να χρησιµο̟οιήσει τον κωδικό ενός άλλου για να 

αλλάξει το ̟ροφίλ του / της και να συµ̟εριλάβει σεξουαλικά, ρατσιστικά και 
ανάρµοστα ̟ράγµατα ̟ου µ̟ορεί να ̟ροσελκύσουν ανε̟ιθύµητη ̟ροσοχή ή να 
̟ροσβάλλουν τους ανθρώ̟ους. 

 γ) Μ̟ορεί να κλέψει τον κωδικό ̟ρόσβασης και να κλειδώσει το θύµα α̟ό το δικό 
του λογαριασµό.  

 δ) Όταν ο κωδικός ̟ρόσβασης έχει κλα̟εί, οι χάκερ µ̟ορούν να το 
χρησιµο̟οιήσουν για την διείσδυση στον υ̟ολογιστή του θύµατος.  

3. ∆ιαµέσου Blogs  
Οι θύτες µερικές φορές χρησιµο̟οιούν τα blogs για να βλάψουν τη φήµη άλλων 
̟αιδιών. Για ̟αράδειγµα, σε µια ̟ερί̟τωση, ένα αγόρι ̟ου δηµοσίευσε ένα αριθµό 
blogs για το χωρισµό του µε την ̟ρώην φίλη του, εξήγησε ̟ώς κατέστρεψε τη ζωή 
του, καλώντας τα̟εινωτικά το όνοµα της.  

4. ∆ιαµέσου  το̟οθεσιών στο Ιντερνετ  
Σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις, δηµιουργούν το̟οθεσίες στο Ιντερνετ ̟ου ενδέχεται να 
̟ροσβάλλουν ή να θέσουν σε κίνδυνο έναν άλλον χρήστη. ∆ηµιουργούν τις σελίδες 
̟ου έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ̟ροσβάλουν ένα άλλο ̟αιδί ή µια οµάδα 
ανθρώ̟ων.  

5. Α̟οστολή ε̟ιβλαβούς κώδικα  
Πολλά ̟αιδιά στέλνουν ιούς και ̟ρογράµµατα spyware στα θύµατά τους. Αυτά το 
κάνουν για να καταστρέψουν είτε υ̟ολογιστές ή για να κατασκο̟εύσουν τα θύµατά 
τους. Τα Trojan Horse ̟ρογράµµατα, ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν στον εκφοβιστή να ελέγχει τον 
υ̟ολογιστή του θύµατός του µε τηλεχειριστήριο, µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για 
να σβηστεί ο σκληρός δίσκος του θύµατος.  

 
Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 
 Η ̟αρενόχληση στον κυβερνοχώρο µέσω ̟ληρεξούσιου γίνεται όταν ένας εκφοβιστής 
̟αίρνει κά̟οιον άλλον για να κάνει τη βρώµικη δουλειά του. Ο ̟ιο χαρακτηριστικός 
τρό̟ος κυβερνοεκφοβισµού είναι όταν αυτό το ̟ρόσω̟ο ̟αίρνει τον έλεγχο του 
λογαριασµού του θύµατος και στέλνει αγενές µηνύµατα σε όλους στη λίστα των φίλων 
του θύµατος. Μ̟ορούν ε̟ίσης να αλλάξουν τον κωδικό ̟ρόσβασης του θύµατος ώστε να 
µην µ̟ορεί να µ̟ει στον δικό του λογαριασµό. 

3.5. Ποια είναι τα αίτια του κυβερνοεκφοβισµού; 

� Συχνά οι νέοι οδηγούνται στον ∆ιαδικτυακό εκφοβισµό εξαιτίας της βίωσης έντονων 
συναισθηµάτων ό̟ως θυµός ,α̟όγνωση είτε ̟άλι και εκδίκηση , ̟ου µ̟ορεί να 
̟ροέρχεται τόσο α̟ό τις ̟ροβληµατικές σχέσεις ̟ου υ̟άρχουν στο οικογενειακό 
̟εριβάλλον όσο και εξαιτίας ενός κοινωνικού ̟ροβλήµατος ̟ου ̟αρουσιάζει το 
άτοµο. Σε µερικές ̟ερι̟τώσεις ο ∆ιαδικτυακός εκφοβισµός α̟οτελεί µορφή 
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ψυχαγωγίας στοχεύοντας στην εκδήλωση ̟οικίλων αντιδράσεων και στην 
ικανο̟οίηση αναγκών ̟ου σχετίζονται µε την ε̟ιβολή εξουσίας και ελέγχου . 

� Άλλη αιτία ̟ου θα µ̟ορούσε να οδηγήσει έναν ανήλικο σε ̟αθολογική συµ̟εριφορά 
στο διαδίκτυο, είναι σήµερα οι διάφορες υ̟ερβολές ̟ου ̟αρουσιάζονται στην 
ενασχόληση των ανθρώ̟ων µε διαδικτιακές το̟οθεσίες. 

� Ε̟ίσης α̟ό οργή και α̟ογοήτευση µε τον κόσµο γύρω τους. Με τόσες ̟ολλές ̟τυχές 
της τεχνολογίας στη διάθεση τους, η ̟αρενόχληση στον κυβερνοχώρο δεν είναι ούτε 
δύσκολο ούτε ασυνήθιστο. 

� Τέλος, µερικοί άνθρω̟οι θέλουν έλεγχο. Έτσι, µερικές φορές για να ικανο̟οιήσουν το 
εγώ τους χρησιµο̟οιούνε τακτικές κυβερνο-εκφοβισµού για να αισθανθούν ισχυροί 
και να ε̟ιβληθούν. 

3.6. Πρόληψη του κυβερνοεκφοβισµού 

Τι µ̟ορεί να κάνει το σχολείο; 

Τα σχολεία µ̟ορεί να είναι ̟ολύ α̟οτελεσµατικοί διαµεσολαβητές σε συνεργασία µε 
τους γονείς, ώστε να σταµατήσουν και να διορθώσουν καταστάσεις κυβερνοεκφοβισµού. 
Μ̟ορούν ε̟ίσης να εκ̟αιδεύσουν τους µαθητές για τη κυβερνο-ηθική και το νόµο. 

Τι µ̟ορούν να κάνουν οι γονείς; 

� Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ένα ̟αιδί ̟έσει θύµα εκφοβισµού µέσω του διαδικτύου, οι γονείς 
µ̟ορούν να ̟ροβούν σε µία σειρά ενεργειών: 

� Είναι ̟ολύ σηµαντικό τα ̟αιδιά να έχουν ενηµερώσει εκ των ̟ροτέρων ̟ως 
δέχτηκαν α̟ειλητικά ή ̟ροσβλητικά µηνύµατα και να τα α̟οθηκεύσουν και όχι να 
τα διαγράψουν, να κρατήσουν δηλαδή όλα τα α̟οδειχτικά στοιχεία. Ε̟ι̟λέον οι 
γονείς µ̟ορούν να µάθουν στα ̟αιδιά ότι ̟ρέ̟ει ακόµα και να εκτυ̟ώσουν τα 
α̟ειλητικά µηνύµατα ̟ου έχουν λάβει και  να τους τα δείξουν.  

� Σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου τα µηνύµατα αυξάνονται και ̟ροέρχονται α̟ό άγνωστο 
α̟οστολέα, οι γονείς µ̟ορούν να ζητήσουν βοήθεια α̟ό τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήµατος. 

� Πολύ συχνά αρκετοί γονείς α̟αγορεύουν στα ̟αιδιά τους να ε̟ισκέ̟τονται διάφορα 
sites, ενδεχοµένως για να ̟ροφυλάξουν τα ̟αιδιά α̟ό κά̟οια ενοχλητικά µηνύµατα. 

� Συχνά ε̟ίσης, ενδέχεται ο θύτης να είναι κά̟οιος γνωστός του θύµατος. Σε αυτή την 
̟ερί̟τωση είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν οι γονείς του ̟αιδιού για την 
συµ̟εριφορά του έτσι ώστε να  νιώσει µεγαλύτερη ασφάλεια το θύµα και να ελεγχθεί 
ο θύτης. 

� Εάν το θύµα συνεχίζει να εµφανίζεται  φοβισµένο είναι σηµαντικό οι γονείς να 
ζητήσουν βοήθεια α̟ό ψυχολόγο ειδικό σε τέτοιου είδους θέµατα. 

Άλλοι τρό̟οι ̟ρόληψης 

� Αγνόηση ενοχλητικών µηνυµάτων, σε ̟ερί̟τωση ωστόσο α̟ειλών συνιστάται 
αναφορά των µηνυµάτων και λήψη ̟ρολη̟τικών µέτρων. 

� Α̟οκλεισµός του α̟οστολέα ̟ου στέλνει α̟ειλητικά ή ενοχλητικά µηνύµατα. 
� Προειδο̟οίηση του α̟οστολέα. 
� Αναφορά του ̟εριστατικού στην Αστυνοµία είτε σε κά̟οια αρµόδια υ̟ηρεσία 

∆ίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 
� Η ε̟ικοινωνία µε το θύµα είναι το κλειδί. Είναι σηµαντικό να ακούσουν ̟ροσεχτικά 

τι λέει το θύµα για τις online εµ̟ειρίες του και να εξοικειωθούν και οι ίδιοι µε το 
διαδίκτυο, καθώς α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο ̟λέον κοµµάτι της ζωής µας, αλλά και να 
ε̟ισκεφτούν τα site ̟ου το θύµα τους ε̟ισκέ̟τεται. 
�  
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3.7. Συνέ̟ειες του κυβερνοεκφοβισµού 

Το φαινόµενο του διαδικτυακού εκφοβισµού εγκυµονεί σοβαρές ε̟ι̟τώσεις για την 
ψυχική υγεία του θύµατος, αλλά και του θύτη. Η αυτοεκτίµηση του ατόµου ̟ου 
υφίσταται διαδικτυακό εκφοβισµό ̟λήττεται έντονα, έτσι ώστε σε µερικές ̟ερι̟τώσεις να 
συνδέεται µε το αίσθηµα της ενοχής. Το άτοµο αρχίζει να ανα̟αράγει αρνητικές σκέψεις 
και η ε̟ίδοση των κοινωνικών του ικανοτήτων µειώνεται σηµαντικά. Κά̟οιες φορές, 
κυρίως, κατά την εφηβική ηλικία, η α̟οχή α̟ό το σχολείο και α̟ό τις ̟αρέες των 
συνοµηλίκων α̟οτελεί ̟ροσωρινό καταφύγιο, ενώ ταυτόχρονα η αυτοκτονία θεωρείται 
ως η µοναδική λύση στο ̟ρόβληµα. Άτοµα ̟ου δέχτηκαν έντονα ∆ιαδικτυακό 
εκφοβισµό ενδέχεται στο µέλλον να ̟αρουσιάσουν µεγαλύτερη αστάθεια στις 
δια̟ροσω̟ικές τους σχέσεις συνοδευόµενη α̟ό την κοινωνική α̟οµόνωση. 
Α̟ό την άλλη, οι εκφοβιστές τείνουν να είναι άτοµα µε έντονη αντικοινωνική 
συµ̟εριφορά, ε̟ιρρε̟ή στο αλκοόλ και α̟οµονωµένα α̟ό τους συνοµηλίκους. 
Μακρο̟ρόθεσµα αντιλαµβάνονται ότι ο εκφοβισµός δεν α̟οτελεί µορφή ικανο̟οίησης 
και αναγνώρισης, βιώνοντας έτσι έντονη ̟ροσω̟ική α̟ογοήτευση. 
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3.8. Η έρευνα µας στο ̟ερίγυρό µας  για τον κυβερνοεκφοβισµό. 

 

19. Έχετε ̟έσει ̟οτέ θύµα κυβερνοεκφοβισµού; 

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 10 66 76 

Κορίτσια 10 69 79 

Σύνολο 20 135 155 
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60%

70%

80%

90%

Αγόρια 13,16% 86,84%

Κορίτσια 12,66% 87,34%

Σύνολο 12,90% 87,10%

Ναι Όχι  

 
Γράφηµα 19 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Βάση του ̟αρα̟άνω γραφήµατος σχετικά µε τα ̟οσοστά ̟ερί κυβερνοεκφοβισµού , 
̟αρατηρούµε το κατά την ά̟οψη µας αναµενόµενο. ∆ηλαδή ότι ̟ερί̟ου το 87% των 
ερωτηθέντων αγοριών και κοριτσιών δεν έχει ̟έσει ̟οτέ θύµα κυβερνοεκφοβισµού. Αντίθετα το 
υ̟όλοι̟ο 13% έχει δεχθεί ε̟ιθέσεις  κυβερνοφοβικού χαρακτήρα.  
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20. Το αναφέρατε σε άλλους και σε ̟οιους; 

 Κανέναν Γονείς Φίλους Τρίτους* Σύνολο 

Αγόρια 3 2 7 0 12 

Κορίτσια 6 3 1 2 12 

Σύνολο 9 5 8 2 24 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Αγόρια 25,00% 16,67% 58,33% 0,00%

Κορίτσια 50,00% 25,00% 8,33% 16,67%

Σύνολο 37,50% 20,83% 33,33% 8,33%

Κανέναν Γονείς Φίλους Τρίτους*  

 
Γράφηµα 20 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Α̟ό το ̟αρα̟άνω 13%, βλέ̟ουµε ̟ως το 25%των αγοριών δεν α̟ευθύνθηκε σ κανέναν. Το 17% 
µίλησε στους γονείς τους και το 58% στους φίλους τους. Τα κορίτσια α̟ό την άλλη σηµείωσαν 
δι̟λάσιο ̟οσοστό α̟ό αυτό των αγοριών στην ε̟ιλογή ‘κανένας’, ενώ το 25% α̟ευθύνθηκε 
στους γονείς, το 8% σε φίλους και το 17% σε τρίτους. Ο̟ότε ̟αρατηρούµε µια ̟αράξενη και 
διαφορο̟οιηµένη κατάταξη ̟ληροφοριών σε κάθε τοµέα. 
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21. Ποιος σας ενοχλούσε; 

 
Σχολικοί 

φίλοι 
∆ιαδικτυακοί 

φίλοι 
Γνωστοί Άγνωστοι Σύνολο 

Αγόρια 2 5 1 4 12 

Κορίτσια  8 2 2 12 

Σύνολο 2 13 3 6 24 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Αγόρια 16,67% 41,67% 8,33% 33,33%

Κορίτσια 0,00% 66,67% 16,67% 16,67%

Σύνολο 8,33% 54,17% 12,50% 25,00%

Σχολικοί φίλοι ∆ιαδικτυακοί φίλοι Γνωστοί Άγνωστοι  

 
Γράφηµα 21 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Σύµφωνα µε τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα ̟οσοστών, αντιλαµβανόµαστε µια ε̟ιµέρους συγκριτικά 
άνιση κατανοµή. Το 17% των αγοριών α̟άντησαν ̟ως αυτός ̟ου τους ενοχλούσε ήταν κά̟οιος 
σχολικός φίλος. Παραδόξως, τα κορίτσια δεν κατηγόρησαν κανένα σχολικό φίλο. Γι’ αυτές, 
υ̟εύθυνοι ήταν κατά 67% οι διαδικτυακοί φίλοι , κατά 17% οι γνωστοί και κατά 16,5% οι 
άγνωστοι. Για τα αγόρια το 42%, το 8% και το 33% αντίστοιχα θεωρήθηκαν οι θύτες του 
κυβερνοεκφοβισµού.
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22. Τι νιώσατε; 

 Λύ̟η Αδιαφορία Εκνευρισµό Φόβο Άλλο Σύνολο 

Αγόρια 0 4 7 1 0 12 

Κορίτσια 2 6 3 1 0 12 

Σύνολο 2 10 10 2 0 24 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Αγόρια 0,00% 33,33% 58,33% 8,33% 0,00%

Κορίτσια 16,67% 50,00% 25,00% 8,33% 0,00%

Σύνολο 8,33% 41,67% 41,67% 8,33% 0,00%

Λύπη Αδιαφορία Εκνευρισµό Φόβο  Άλλο 

 
Γράφηµα 22 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Στο ̟αρα̟άνω γράφηµα ̟αρουσιάζονται τα συναισθήµατα ̟ου ένιωσαν οι ερωτηθέντες κατά 
τον κυβερνοεκφοβισµό. Συνολικά, το 8% αισθάνθηκε λύ̟η, το 42% αδιαφορία, το 42% 
εκνευρισµό και το υ̟όλοι̟ο 8% φόβο. Συµ̟εραίνουµε λοι̟όν ̟ως ταυτόχρονα και η 
αδιαφορία και ο εκνευρισµός κυριαρχούν εντός του τοµέα των συναισθηµάτων. 
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23. Πώς δράσατε; 

 
Α̟ευθύνθηκα 

σε άλλους 
Αδιαφόρησα Αντα̟όδωσα Άλλο Σύνολο 

Αγόρια 3 5 3 1 12 

Κορίτσια 6 3 3 0 12 

Σύνολο 9 8 6 1 24 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Αγόρια 25,00% 41,67% 25,00% 8,33%

Κορίτσια 50,00% 25,00% 25,00% 0,00%

Σύνολο 37,50% 33,33% 25,00% 4,17%

Απευθύνθηκα σε 

άλλους 
Αδιαφόρησα Ανταπόδωσα Άλλο

 
Γράφηµα 23 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Οι αντιδράσεις των ερωτηθέντων ̟αρουσιάζονται ως εξής: τα µισά κορίτσια α̟ευθύνθηκαν σε 
άλλους ενώ τα υ̟όλοι̟α δυο τέταρτα άλλοτε αδιαφόρησαν και άλλοτε αντα̟όδωσαν. Τα 
αγόρια, α̟ό  την άλλη µεριά κατά 42% αδιαφόρησαν, οι µισοί αντα̟όδωσαν και 
α̟ευθύνθηκαν σε άλλους ενώ το τελευταίο 8% έδρασε διαφορετικά. 
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24. Λύθηκε το ̟ρόβληµά σας; 

 Ναι Όχι Σχεδόν Σύνολο 

Αγόρια 6 0 6 12 

Κορίτσια 5 6 1 12 

Σύνολο 11 6 7 24 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Αγόρια 50,00% 0,00% 50,00%

Κορίτσια 41,67% 50,00% 8,33%

Σύνολο 45,83% 25,00% 29,17%

Ναι Όχι Σχεδόν  

 

Γράφηµα 24 
 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Στο ερώτηµα αν λύθηκε τα ̟ροβλήµατά τους τα µισά αγόρια υ̟οστήριξαν ̟ως όντως λύθηκε 
ενώ τα υ̟όλοι̟α µισά α̟άντησαν σχεδόν. Το 42%των κοριτσιών εί̟αν ̟ως το ̟ρόβληµα τους 
έ̟αψε να υ̟άρχει, το 50% όχι ενώ το υ̟όλοι̟ο 8% α̟άντησε σχεδόν. 
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25. Έχετε γίνει ̟οτέ θύτης κυβερνοεκφοβισµού 

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 9 65 74 

Κορίτσια 6 73 79 

Σύνολο 15 138 153 
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80%

90%

100%

Αγόρια 12,16% 87,84%

Κορίτσια 7,59% 92,41%

Σύνολο 9,80% 90,20%

Ναι Όχι  

 
Γράφηµα 25 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Σύµφωνα µε το γράφηµα το 90% ̟ερί̟ου α̟ο το σύνολο των αγοριών και κοριτσιών α̟άντησε 
όχι στην ερώτηση αν έχουν γίνει ̟οτέ θύτης κυβερνοεκφοβισµού. Το 9% ̟ερί̟ου α̟ο το σύνολο 
α̟άντησε ναι. Συµ̟εραίνουµε λι̟ών το αναµενόµενο: δηλαδή οτι 90% δεν έχει γίνει ̟οτέ 
θύτης. 
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26. Γιατί δράσατε έτσι; 

 Για την ̟λάκα Για εκδίκηση Άλλο Σύνολο 

Αγόρια 5 5 1 11 

Κορίτσια 6 3 0 9 

Σύνολο 11 8 1 20 
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60%

70%

Αγόρια 45,45% 45,45% 9,09%

Κορίτσια 66,67% 33,33% 0,00%

Σύνολο 55,00% 40,00% 5,00%

Για την πλάκα Για εκδίκηση Άλλο 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Στο ̟αρακάτω γράφηµα ̟αρατηρούµαι ότι το 66% των κοριτσιών α̟άντησαν για ̟λάκα στο 
ερώτηµα γιατί δράσανε έτσι ,το άλλο 33% για εκδίκηση ενώ κανένα κορίτσι δεν α̟άντησε άλλο. 
Στα αγόρια το 45% α̟άντησε για ̟λάκα, το 45% για εκδίκηση και το υ̟όλοι̟ο 9% κάτι άλλο. 
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27. Πώς νιώσατε; 

 Χαρά Ικανο̟οίηση Λύ̟η Τύψεις Άλλο Σύνολο 

Αγόρια 4 4 1 0 2 11 

Κορίτσια 3 5 0 1  9 

Σύνολο 7 9 1 1 2 20 
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50%

60%

Αγόρια 36,36% 36,36% 9,09% 0,00% 18,18%

Κορίτσια 33,33% 55,56% 0,00% 11,11% 0,00%

Σύνολο 35,00% 45,00% 5,00% 5,00% 10,00%

Χαρά Ικανοποίηση Λύπη Τύψεις Άλλο 

 
Γράφηµα 27 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Όσον αφορά τα συναισθήµατα ̟ου βίωσαν οι θύτες του κυβερνοεκφοβισµού κατά την ̟ράξη 
θα λέγαµε ̟ως η ο καταµερισµός των δεδοµένων είναι κατά ̟ολύ ανισόρο̟ος. Το 35% των 
κοριτσιών και των αγοριών ένιωσαν χαρά ενώ το 45% ικανο̟οίηση. Αντίθετα, το υ̟όλοι̟ο 20% 
̟αρουσίασε τύψεις, λύ̟η και άλλα συναισθήµατα. Καταλαβαίνουµε λοι̟όν τις ̟ροθέσεις των 
θυτών. 
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28. Γνωρίζατε τις ε̟ι̟τώσεις των ̟ράξεων σας; 

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 3 7 10 

Κορίτσια 4 5 9 

Σύνολο 7 12 19 
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Αγόρια 30,00% 70,00%

Κορίτσια 44,44% 55,56%

Σύνολο 36,84% 63,16%

Ναι Όχι  

 
Γράφηµα 28 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Τέλος σύµφωνα µε το ̟αρα̟άνω γράφηµα το 63% ̟ερί̟ου α̟ο το σύνολο των αγοριών και 
κοριτσιών  α̟άντησε όχι στην ερωτήσει αν γνωρίζουµε τις ε̟ι̟τώσεις τον ̟ράξεων του. Το 
36%του συνόλου α̟άντησε ναι σε αυτήν την ερώτηση. Συµ̟εραίνουµε λοι̟ών ότι ̟άνω α̟ό 
50% αγοριών και κοριτσιών δεν ξέρουν τις ε̟ι̟τώσεις τον ̟ράξεων τους. 
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3.9. Ε̟ίλογος 

Ο κυβερνοεκφοβισµός, µολονότι αρκετά εξα̟λωµένος, δεν ε̟ηρεάζει αρκετά τους 
ανθρώ̟ους στην Ελλάδα. Η αύξηση του, εντός της χώρας µας, είχε ως α̟οτέλεσµα να 
κατα̟ολεµηθεί και να αναχαιτιστεί άµεσα. Είναι σηµαντικό να δηλώσουµε ότι σχεδόν το 
85% των νέων ηλικίας α̟ό 15-18 ετών δεν έχει ̟έσει ̟οτέ θύµα κυβερνοεκφοβισµού , ενώ 
το υ̟όλοι̟ο 15% µόνο εντός των ορίων της διασκέδασης και της ̟λάκας. Φαίνεται 
λοι̟όν και θα ̟ρέ̟ει να τονίσουµε αδιαµφισβήτητα ̟ως τα Ελληνό̟αιδα-χρήστες 
υ̟ολογιστών ξέρουν να ̟ροστατεύονται και να ̟εριορίζουν κατά ̟ολύ την εξά̟λωση 
και τους κινδύνους του κυβερνοεκφοβισµού, ̟όσο µάλλον του ψηφιακού κόσµου.  
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4. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

4.1. Εισαγωγή 

Ασχοληθήκαµε µε τον όρο Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και κάναµε διάφορες έρευνες στο 
διαδίκτυο σχετικά µε  αυτό το θέµα. 

4.2. Τι είναι Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση; 

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των 
τεχνολογιών της ̟ληροφορικής και των υ̟ολογιστών στη δηµόσια διοίκηση και οι νέες 
διοικητικές ̟ρακτικές, τις ο̟οίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Ο όρος αυτός 
δηµιουργήθηκε µε τις γενικότερες ̟ρακτικές, σύµφωνα µε τις ο̟οίες το̟οθετείται το 
ε̟ίθετο <<ηλεκτρονικό- ή>> µε σκο̟ό να δώσει έµφαση στον ηλεκτρονικό τρό̟ο 
̟αραγωγής και διανοµής των υ̟ηρεσιών (ηλεκτρονικό εµ̟όριο, ηλεκτρονική µάθηση, 
κτλ.)   

4.3. Πως ̟ροστατεύονται τα δικαιώµατά µας α̟ό το νοµικό καθεστώς της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα; 

Τα δικαιώµατά µας ̟ροστατεύονται α̟ό το νοµικό καθεστώς της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στην Ελλάδα µε τους εξής τρό̟ους:  
1. οι ̟ολίτες ̟ου ε̟ιθυµούν να χρησιµο̟οιηθούν τα ̟ροσω̟ικά τους δεδοµένα για τις 

µελλοντικές τους ηλεκτρονικές συναλλαγές ενηµερώνονται για τις ενδεχόµενες 
µελλοντικές χρήσεις και τους σκο̟ούς ̟ου ε̟ιδιώκονται, τους α̟οδέκτες και τις 
κατηγορίες α̟οδεκτών, καθώς και την ύ̟αρξη δικαιωµάτων ̟ρόσβασης και 
αντίρρησης, κι έ̟ειτα ̟αρέχουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους, 

2. ε̟ιτρέ̟εται η χρήση ̟ροσω̟ικών δεδοµένων για στατιστικούς λόγους ή για την 
βελτίωση των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών, εφόσον τα δεδοµένα αυτά καταστούν 
ανώνυµα είτε µε έγγραφη συγκατάθεση των ̟ολιτών ή των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων 
τους. 

4.4. Ποια θεµελιώδη ανθρώ̟ινα δικαιώµατα φοβόµαστε ότι µ̟ορεί να 
̟αραβιαστούν α̟ό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση; 

Ο κόσµος φοβάται ̟ως µε τα νέα ηλεκτρονικά µέσα ̟ου εφαρµόζονται για ̟ρώτη φορά 
στην Ελλάδα µ̟ορεί να  ̟αραβιαστούν τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα και δικαιώµατά του. 
Υ̟άρχει ε̟ίσης ο φόβος ̟ως µ̟ορεί ανά ̟άσα στιγµή να ̟αραβιαστούν τα ̟ροσω̟ικά 
του αρχεία και να δηµοσιευτούν χωρίς την ̟ροσω̟ική του α̟όφαση. 

4.5. Η  Κάρτα του ̟ολίτη  

Τι είναι η κάρτα του ̟ολίτη; 

Η Κάρτα του Πολίτη α̟οτελεί ένα κρίσιµο µέσο για την α̟οτελεσµατικότερη, φιλικότερη  
και ασφαλέστερη εξυ̟ηρέτηση των ̟ολιτών, α̟ό την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και θα 
α̟οτελέσει ένα βασικό όχηµα για την ταχύτατη µετάβαση στη νέα µετά- ΚΕΠ ε̟οχή, για 
τη µετάβαση στην ψηφιακή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Ποιοι ̟ροβληµατισµοί υ̟άρχουν για την χρήση της κάρτας του ̟ολίτη; 

Κυρίως υ̟άρχουν ̟ροβληµατισµοί α̟ό την ̟λευρά της Εκκλησίας σχετικά µε την κάρτα 
του ̟ολίτη ̟ου δεν ε̟ηρεάζουν  άσκο̟α και άδικα τους ̟ολίτες. Η Εκκλησία θεωρεί ̟ως 
αυτό το νέο µέσο ̟ου δηµιουργούν για την διευκόλυνση των ̟ολιτών είναι 
αντιχριστιανικό. Βέβαια, υ̟άρχουν και άλλες α̟όψεις α̟ό ̟ολίτες ̟ου ίσως έχουν 
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ενηµερωθεί λίγο ̟αρα̟άνω για την κάρτα του ̟ολίτη, ό̟ως είναι ότι µετά α̟ό αυτήν 
την κάρτα θα ακολουθήσει η µορφή της σε µικροτσι̟άκια τα ο̟οία θα είναι 
εµφυτευµένα στον άνθρω̟ο και θα ̟ροκαλούν κά̟οιες ̟αρενέργειες. Ακόµη υ̟άρχουν 
α̟όψεις ̟ου λένε ότι µε αυτές τις κάρτες- µικροτσι̟ θα φανερώνουν την κάθε κίνηση 
των κατόχων τους, δηλαδή θα κατα̟ατώνται τα  ̟ροσω̟ικά του δεδοµένα και τα 
ανθρώ̟ινα δικαιώµατά του. 

4.6. Η φοροκάρτα 

Τι είναι η φοροκάρτα; 

Η φοροκάρτα είναι µια κάρτα ̟ου έχει χαµηλό κόστος α̟όκτησης και ̟ου έχει 
δηµιουργηθεί για την διευκόλυνση των ̟ολιτών. Η κάρτα αυτή στοχεύει στο να την 
̟ροµηθευτούν οι φορολογούµενοι ώστε, να καταγράφουν σ΄ αυτήν τις α̟οδείξεις α̟ό τις 
αγορές τους. Ε̟ι̟λέον στοχεύει στην α̟αλλαγή των φορολογουµένων α̟ό την συλλογή 
των α̟οδείξεων. 

Ποιοι ̟ροβληµατισµοί υ̟άρχουν για την χρήση της φοροκάρτας; 

Κά̟οιοι ̟ροβληµατισµοί ̟ου υ̟άρχουν για την χρήση της φοροκάρτας είναι ότι: 
1. υ̟άρχει κατάργηση της ιδιωτικής ζωής του κατόχου της (̟ολίτη) ,  
2. εγκυµονεί  κινδύνους για την ̟ροσω̟ική του ελευθερία, ασφάλεια και ̟εριουσία, 
3. έχουν ήδη ̟αραβιαστεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα κά̟οιων ̟ολιτών σε άλλες 

̟ροηγµένες χώρες,  
4. µε την ενσωµάτωση σε ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σε Η/Υ όλων των 

αγορών των ̟ολιτών, κάθε χειριστής µε κλειδί θα έχει ̟ρόσβαση,  
5. το κόστος της φοροκάρτας θα βγει α̟ό τη φορολογία του ̟ολίτη.  
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4.7. Η έρευνα µας στο ̟ερίγυρό µας  για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 

29. Θεωρείτε ότι ωφελεί και καλύ̟τει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τις ανάγκες των 
̟ολιτών; 

 Πολύ Ελάχιστα Καθόλου ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 11 30 7 27 75 

Κορίτσια 15 34 5 19 73 

Σύνολο 26 64 12 46 148 
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Αγόρια 14,67% 40,00% 9,33% 36,00%

Κορίτσια 20,55% 46,58% 6,85% 26,03%

Σύνολο 17,57% 43,24% 8,11% 31,08%

Πολύ Ελάχιστα Καθόλου  ∆εν γνωρίζω 

 
Γράφηµα 29 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Βλέ̟ουµε ότι ένα µεγάλο ̟οσοστό ατόµων είναι δυσαρεστηµένο µε την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και ̟ιστεύει ̟ως δεν ωφελεί σε κάτι. 
Είναι ̟ερί̟ου το 40%. 
Μας κάνει τροµερή εντύ̟ωση το γεγονός ότι σχεδόν το 30% των ατόµων δε γνωρίζουν καν τι 
είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
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30. Πιστεύετε ότι η κάρτα του ̟ολίτη θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει ένα µέσο ̟αραβίασης των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων  των κατόχων της; 

 Πολύ Ελάχιστα Καθόλου ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 19 24 7 24 74 

Κορίτσια 23 14 7 31 75 

Σύνολο 42 38 14 55 149 
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Αγόρια 25,68% 32,43% 9,46% 32,43%

Κορίτσια 30,67% 18,67% 9,33% 41,33%

Σύνολο 28,19% 25,50% 9,40% 36,91%

Πολύ Ελάχιστα Καθόλου  ∆εν γνωρίζω 

 
Γράφηµα 30 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
∆ια̟ιστώνουµε ότι σχεδόν το 40% των ατόµων δεν είναι ενηµερωµένο για την κάρτα του 
̟ολίτη. 
Βέβαια, βλέ̟ουµε ότι σχεδόν το 30% των µαθητών γνωρίζει για την κάρτα του ̟ολίτη και 
̟ιστεύει ̟ως είναι ένα µέσο ̟αραβίασης των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων των κατόχων της. 
Ακόµη, υ̟άρχει και ένα 25% ̟ου ̟ιστεύει ̟ως ̟αραβιάζονται ελάχιστα τα ̟ροσω̟ικά 
δεδοµένα των κατόχων της κάρτας του ̟ολίτη. 
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31. Πιστεύετε ότι η φοροκάρτα θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει ένα µέσο ̟αραβίασης των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων  των κατόχων της 

 Πολύ Ελάχιστα Καθόλου ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 18 20 7 30 75 

Κορίτσια 23 15 2 33 73 

Σύνολο 41 35 9 63 148 
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Αγόρια 24,00% 26,67% 9,33% 40,00%

Κορίτσια 31,51% 20,55% 2,74% 45,21%

Σύνολο 27,70% 23,65% 6,08% 42,57%

Πολύ Ελάχιστα Καθόλου  ∆εν γνωρίζω 

 
Γράφηµα 31 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Εδώ ̟αρατηρούµε και ̟άλι, ̟ως ένα µεγάλο ̟οσοστό των µαθητών, ̟ερί̟ου το 43% δε 
γνωρίζει ούτε τι είναι η φοροκάρτα, ούτε αν θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει µέσο ̟αραβίασης των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων των κατόχων της. 
Υ̟άρχουν, όµως και αρκετοί µαθητές, ̟ερί̟ου 30% ̟ου θεωρούν ότι η φοροκάρτα όντως θα 
µ̟ορούσε να α̟οτελέσει µέσο ̟αραβίασης ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, καθώς και ένα µικρότερο 
̟οσοστό, ̟ερί̟ου 24% ̟ου θεωρεί ̟ως θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει εν µέρει ένα µέσο 
̟αραβίασης των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του κάθε ̟ολίτη ̟ου είναι κάτοχός της.  
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32. Έχετε ακούσει ̟οτέ αρνητικές α̟όψεις για την κάρτα του ̟ολίτη ή την φοροκάρτα α̟ό 
το συγγενικό - φιλικό σας ̟εριβάλλον.  

 Ναι Όχι Σύνολο 

Αγόρια 30 43 73 

Κορίτσια 16 56 72 

Σύνολο 46 99 145 
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Αγόρια 41,10% 58,90%

Κορίτσια 22,22% 77,78%

Σύνολο 31,72% 68,28%

Ναι Όχι  

 
Γράφηµα 32 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Τα ̟ερισσότερα άτοµα σχεδόν το 70% δεν έχουν ακούσει ̟οτέ αρνητικές α̟όψεις για την κάρτα 
του ̟ολίτη ή τη φοροκάρτα. 
Πιθανόν ̟ολλοί α̟ό αυτούς δεν έχουν  ενηµερωθεί καν γι’ αυτό το θέµα κι  έτσι έχουν ε̟ιλέξει 

το «ΟΧΙ». 
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33. Πιστεύετε  ότι στο µέλλον  η έκδοση  κάρτας του ̟ολίτη η  φοροκάρτας θα ̟ρέ̟ει να 
είναι ̟ροαιρετική και όχι υ̟οχρεωτική.  

 Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 32 20 22 74 

Κορίτσια 37 9 25 71 

Σύνολο 69 29 47 145 
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Αγόρια 43,24% 27,03% 29,73%

Κορίτσια 52,11% 12,68% 35,21%

Σύνολο 47,59% 20,00% 32,41%

Ναι Όχι  ∆εν γνωρίζω

 
Γράφηµα 33 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Εδώ βλέ̟ουµε ότι οι ̟ερισσότεροι, ̟ερί̟ου το 50% θεωρούν ότι στο µέλλον η έκδοση της 
κάρτας του ̟ολίτη ή της φοροκάρτας θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ροαιρετική και όχι υ̟οχρεωτική, ενώ 
το 32% δε γνωρίζουν. 
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34. Ποια είναι η γνώµη σας σχετικά µε τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας για την κάρτα του 
̟ολίτη 

 
Συµφωνώ 
Α̟όλυτα 

Συµφωνώ 
Λίγο 

∆ιαφωνώ ∆εν γνωρίζω Σύνολο 

Αγόρια 21 9 6 39 75 

Κορίτσια 13 10 6 44 73 

Σύνολο 34 19 12 83 148 
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Αγόρια 28,00% 12,00% 8,00% 52,00%

Κορίτσια 17,81% 13,70% 8,22% 60,27%

Σύνολο 22,97% 12,84% 8,11% 56,08%

Συµφωνώ Απόλυτα Συµφωνώ Λίγο ∆ιαφωνώ ∆εν γνωρίζω 

 
Γράφηµα 34 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Με µεγάλη διαφορά το 56% των ατόµων δε γνωρίζουν για τις αντιρρήσεις της εκκλησίας για 
την κάρτα του ̟ολίτη, ενώ ελάχιστοι (23%) συµφωνούν α̟όλυτα µε τις αντιρρήσεις ̟ου έχει η 
εκκλησία σχετικά µε αυτήν την κάρτα. 
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4.8. Ε̟ίλογος 

Ασχοληθήκαµε  µε την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, ένα αρκετά δύσκολο θέµα και αυτό 
το δια̟ιστώσαµε α̟ό τα  ερωτηµατολόγια  γιατί ̟ολλά άτοµα δεν γνωρίζουν για αυτό 
το θέµα και έτσι δεν µ̟όρεσαν να α̟αντήσουν σε αρκετές ερωτήσεις. Η δική µας ά̟οψη 
για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι ότι θα α̟οτελέσει ένα ̟ολύ σηµαντικό θέµα 
στο µέλλον και ελ̟ίζουµε να µην δηµιουργηθούν ̟ροβλήµατα σχετικά µε την 
̟αραβίαση των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων των ̟ολιτών..! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  [Ερωτηµατολόγιο] 
2ο  Γενικό Λύκειο Ξάνθης 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
«Τα δικαιώµατα και οι υ̟οχρεώσεις του ̟ολίτη στον ψηφιακό κόσµο» 

Με το ερωτηµατολόγιο αυτό σκο̟εύουµε να διερευνήσουµε τα ̟ροβλήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν 
α̟ό την ανά̟τυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις 
των ̟ολιτών και ̟ιο συγκεκριµένα των εφήβων στον ψηφιακό κόσµο.  
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και α̟ευθύνεται σε έφηβους ηλικίας  14 έως 18 ετών 

Φύλο:  Αγόρι □ Κορίτσι □  Ηλικία : _____  

1. Πόσο συχνά  κατεβάζετε  "̟ειρατικά" αντίγραφα ταινιών, dvd , ̟αιχνιδιών κ.α.  α̟ό το 
διαδίκτυο; 

Ποτέ □ Σ̟άνια □ Συχνά □ Πολύ συχνά □ 

2. Συµφωνείτε µε την α̟αγόρευση λειτουργίας  των ιστοσελίδων  ̟ου ̟αρέχουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες τους να έχουν ̟ρόσβαση σε "̟ειρατικά" αντίγραφα ταινιών, 
dvd , ̟αιχνιδιών κ.α., στην Ελλάδα;  

Συµφωνώ Α̟όλυτα □ Συµφωνώ Λίγο □ ∆ιαφωνώ □ 

∆εν γνωρίζω □ 

3. Χρησιµο̟οιείτε ̟ειρατικό λογισµικό στον υ̟ολογιστή σας;  

Ναι □ Όχι □ ∆εν γνωρίζω □ 

4. Αν ναι, για ̟ιο λόγο δεν χρησιµο̟οιείτε αντί του "̟ειρατικού" λογισµικού  κά̟οιο 
αντίστοιχο Ελεύθερο Λογισµικό/ Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ); 

∆εν υ̟άρχει αντίστοιχο (ΕΛ/ΛΑΚ) □ 

∆εν γνωρίζω την ύ̟αρξη  αντίστοιχου (ΕΛ/ΛΑΚ) □  

Θεωρώ ότι δεν είναι το ίδιο εύχρηστα µε το "̟ειρατικό" λογισµικό ̟ου χρησιµο̟οιώ □  

Άλλος λόγος (̟ροσδιορίστε): 

_______________________________ 

5. Γνωρίζετε ότι η αντιγραφή υλικού α̟ό το διαδίκτυο στις σχολικές σας εργασίες , χωρίς 
να το αναφέρετε στις ̟ηγές σας είναι ̟αράνοµη; 

Ναι □ Όχι □ 

6. Πόσο συχνά αναφέρετε στις ̟ηγές  των σχολικών εργασιών σας τις ιστοσελίδες α̟ό τις 
ο̟οίες αντλήσατε το υλικό σας; 

Ποτέ □ Σ̟άνια  □ Συχνά □ Πάντα □ 

∆εν χρησιµο̟οιώ ̟οτέ  υλικό α̟ό το διαδίκτυο □  
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7. Πόσο θα σας ενοχλούσε εάν κά̟οιος δηµιουργούσε ψεύτικο  profil  για εσάς  σε κά̟οια  
υ̟ηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (̟.χ. στο Facebook) 

 Καθόλου □ Λίγο □ Αρκετά □ Πάρα Πολύ □ 

8. Έχουν δηµοσιευθεί ̟οτέ ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια σας;  

Ναι □ Όχι □ ∆εν γνωρίζω □ 

9. Αν ναι, ̟ώς αντιδράσατε; 

Ζήτησα βοήθεια α̟ό κέντρο δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος □ 

Συµβουλεύτηκα κά̟οιον γνωστό µου □ 

Το έψαξα µόνος µου □ ∆εν αντέδρασα  □ 

10. Πόσες φορές έχετε δηµοσιεύσει  ̟ροσω̟ικά δεδοµένα άλλων; 

Πολλές φορές □  Πάνω α̟ό 3 φορές □ 1-2  Φορές □ Ποτέ □ 

11. Πιστεύετε ότι οι κάµερες ̟αρακολούθησης ̟αραβιάζουν  την ιδιωτικότητά σας ; 

 Ναι □  Όχι □ Μ̟ορεί  □ 

12. Όταν δηµοσιεύετε τα ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα, γνωρίζετε ότι µ̟ορούν να 
χρησιµο̟οιηθούν…. εναντίον σας;  

Ναι □ Όχι □ 

13. Κατά την κρίση σας, θεωρείτε ̟ως µερικά τηλεο̟τικά ̟αιχνίδια (Big Brother) κρύβουν 
κάτι βαθύτερο για την µελλοντική µας ιδιωτικότητα και ̟αρακολούθηση;  

Ναι □ Όχι □ Μ̟ορεί □ 

14. Γνωρίζετε ̟οια είναι τα δικαιώµατα σας σε σχέση µε τα ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα ;  

Ναι □ Όχι □ 

15. Αν ναι, ̟οια ήταν η ̟ηγή ̟ληροφόρησης σας;  

Το σχολείο □ Το διαδίκτυο ή α̟ό άλλα ΜΜΕ  □  Η οικογένεια □ 

Οι φίλοι □ Άλλο (̟ροσδιορίστε): ______________ 

16. Θεωρείτε  ότι το facebook είναι µια εταιρεία ό̟ου εµ̟λέκεται σε εµ̟ορευµατο̟οίηση 
των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ;  

Ναι □ Όχι □  ∆εν γνωρίζω □ 

17. Γνωρίζετε µε ̟οιους τρό̟ους µ̟ορείτε να αντιµετω̟ίσετε ε̟ιτήδεια άτοµα ̟ου έχουν 
σαν σκο̟ό την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων σας;  

Ναι □ Όχι  □ 

18. Αν ναι, ̟οια ήταν η ̟ηγή ̟ληροφόρησης σας;  

Το σχολείο □ Το διαδίκτυο ή α̟ό άλλα ΜΜΕ  □  Η οικογένεια □ 

Οι φίλοι □ Άλλο (̟ροσδιορίστε): ______________ 
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19. Έχετε ̟έσει ̟οτέ θύµα κυβερνοεκφοβισµού; 
(Έκθεση σε αρνητικές και εχθρικές συµ̟εριφορές ̟ου διαδίδεται κυρίως µέσα α̟ό το διαδίκτυο.);  

Ναι □ Όχι □  

Α̟αντήστε στις  ερωτήσεις 20 έως 24  µόνο αν α̟αντήσατε ΝΑΙ στην ̟ροηγούµενη ερώτηση. 

20. Το αναφέρατε σε άλλους και σε ̟οιους; 

Κανέναν □ Γονείς □ Φίλους □ Τρίτους* □  

*(οργανώσεις, οργανισµός δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος, αστυνοµία)  

21. Ποιος σας ενοχλούσε; 

Σχολικοί φίλοι □ ∆ιαδικτυακοί φίλοι □ Γνωστοί □ Άγνωστοι □  

22. Τι νιώσατε; 

Λύ̟η □ Αδιαφορία □ Εκνευρισµό □ Φόβο □  

Άλλο (̟ροσδιορίστε): __________________________________ 

23. Πώς δράσατε; 

Α̟ευθύνθηκα σε άλλους □ Αδιαφόρησα □ Αντα̟όδωσα □ 

Άλλο (̟ροσδιορίστε): 

___________________________________ 

24. Λύθηκε το ̟ρόβληµά σας; 

Ναι □ Όχι □ Σχεδόν □  

25. Έχετε γίνει ̟οτέ θύτης κυβερνοεκφοβισµού; 

Ναι □ Όχι □  

Α̟αντήστε στις  ερωτήσεις 26 έως 28 µόνο αν α̟αντήσατε ΝΑΙ στην ̟ροηγούµενη ερώτηση. 

26. Γιατί δράσατε έτσι; 

Για την ̟λάκα □ Για εκδίκηση □ Άλλο (̟ροσδιορίστε): ___________________ 

27. Πώς νιώσατε; 

Χαρά □ Ικανο̟οίηση □ Λύ̟η □ Τύψεις □ 

Άλλο (̟ροσδιορίστε) 

____________________________________ 

28. Γνωρίζατε τις ε̟ι̟τώσεις των ̟ράξεων σας; 

Ναι □ Όχι □  



 

 56 

29. Θεωρείτε ότι ωφελεί και καλύ̟τει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τις ανάγκες των 
̟ολιτών; 

Πολύ □ Ελάχιστα □ Καθόλου □  ∆εν γνωρίζω □ 

30. Πιστεύετε ότι η κάρτα του ̟ολίτη θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει ένα µέσο ̟αραβίασης των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων  των κατόχων της; 

Πολύ □ Ελάχιστα □ Καθόλου □  ∆εν γνωρίζω □ 

31. Πιστεύετε ότι η φοροκάρτα θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει ένα µέσο ̟αραβίασης των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων  των κατόχων της; 

Πολύ □ Ελάχιστα □ Καθόλου □  ∆εν γνωρίζω □ 

32. Έχετε ακούσει ̟οτέ αρνητικές α̟όψεις για την κάρτα του ̟ολίτη ή την φοροκάρτα α̟ό 
το συγγενικό- φιλικό σας ̟εριβάλλον.  

Ναι □ Όχι □  

33. Πιστεύετε  ότι στο µέλλον  η έκδοση  κάρτας του ̟ολίτη η  φοροκάρτας θα ̟ρέ̟ει να 
είναι ̟ροαιρετική και όχι υ̟οχρεωτική.  

Ναι □ Όχι □  ∆εν γνωρίζω □ 

34. Ποια είναι η γνώµη σας σχετικά µε τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας για την κάρτα του 
̟ολίτη; 

Συµφωνώ Α̟όλυτα □ Συµφωνώ Λίγο □ ∆ιαφωνώ □ 

∆εν γνωρίζω □ 

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας 
 στη συµ̟λήρωση του ερωτηµατολογίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  [Εικονογραφηµένη Ιστορία (comic)] 

 
 

Μια ηλιόλουστη µέρα  στο 
κατάστηµα υ̟ολογιστών ένας 
̟ατέρας µε τον γιο του ̟ήγαν να 
̟άρουν ένα pc 

ωραία 

Τελικά ύστερα 
α̟ό ̟ολλά 

̟αζάρια το ̟αιδί 
α̟έκτησε έναν 

σύγχρονο 
υ̟ολογιστή µε 
windows 1985 

και 100 mb 
µνήµη και χωρίς 

µητρική 

…. φτάσανε στο σ̟ίτι µε το αµάξι 
τους 

̟άµε να βάλουµε  
το pc στην ̟ρίζα 

το ̟αιδί αφού σύνδεσε τον υ̟ολογιστή 
του αναρωτήθηκε αν δούλευε 

αφήστε µε να 
φάω και φύγετε 
α̟ό µ̟ροστά 
µου µιαµ µιαµ 
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…. άρχισε να τσατάρει στο face book µε µεγάλη ̟εριέργεια. Ο καιρός ̟ερνούσε και το είχε 
̟λέον εξοικειωθεί µε τον pc του και το face book.  Οι φίλοι του στο face book είχαν αυξηθεί  

Μέχρι ̟ου µια µέρα είδε κά̟οια α̟ειλητικά µηνύµατα στο face book και νευρίασε ̟άρα 
̟ολύ 

Θα σε µ̟ι̟…  
θα σε µ̟ι̟…. 

θα σε 
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Πήγε στο ̟ροσω̟ικό του ο̟λοστάσιο και ετοίµασε την ̟ανο̟λία και τα ό̟λα του 
ετοιµάζοντας εκδίκηση.  

Στην συνέχεια κατευθύνθηκε ̟ρος το σχολείο µε το µυδράλιο του διακριτικά. 
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…. το̟οθέτησε c4 στο σχολείο το ανατίναξε  και έφυγε µε το αµάξι του 
Όταν έφτασε στο σ̟ίτι είδε την µητέρα του να καταβροχθίζει  ότι έβρισκε στο ψυγείο και να 
µουγκρίζει σαν άγριο ζώο. 

ε̟έστρεψες ωραία  
 

τώρα άσε 
µε να 
φάω µιαµ 
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Αυτή τη φορά έφτασε στα άκρα ̟ηγαίνοντας στο ̟υρηνικό ο̟λοστάσιο του µέσα α̟ό µια 
µυστική κατα̟αχτή στο ̟άτωµα του δωµατίου του αφού ̟ρώτα είχε  ασφαλίσει την ̟εριοχή. 

….. όταν έφτασε στο ο̟λοστάσιο του εκθαµ̟ώθηκε α̟ό το µέγεθος  του µεγαλύτερου 
̟υρηνικού ̟υραύλου του. 

Βλέ̟οντας τον εκ̟υρσοκροτητή µ̟ήκε στον ̟ειρασµό να ̟ατήσει το µεγάλο κόκκινο κουµ̟ί.  
Άµεσος οι κατα̟ακτές άνοιξαν και εκτοξεύτηκε ο τεράστιος ̟ύραυλος ο ο̟οίος ζύγιζε 

Οι τύψης τον έτρωγαν  όσον αφορά  τα βιαία εγκλήµατα ̟ου είχε κάνει.  
Ξανα̟ήγε στον pc του και ̟άλι τα ίδια ̟άλι µηνύµατα  και αυτή την φορά ̟ιο ̟ολλά …. 

Είσαι µ̟ι̟ 
είσαι … 
είσαι … 
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Άµεσος οι κατα̟ακτές άνοιξαν και εκτοξεύτηκε ο τεράστιος ̟ύραυλος  

Ολόκληρη η ̟ολιτεία του εξαερώθηκε µέσα σε δευτερόλε̟τα δηµιουργώντας ένα µεγάλο 
φωτεινό µανιτάρι µέσα στην στη νύχτα. 

Ευτυχώς ήταν όλα ένας εφιάλτης,  

α̟οφάσισε όµως να είναι ̟ιο ̟ροσεχτικός στο διαδίκτυο… 



 

 

 



 

 

 


