ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007
Δελτίο Τύπου
Πραγματοποιήθηκε χθες, ημέρα Πέμπτη 22 Μαρτίου, η εκδήλωση που
συνδιοργάνωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Καταναλωτή». Η εκδήλωσε με θέμα «Προστασία του ανήλικου
καταναλωτή στο διαδίκτυο» έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού
Συλλόγου και χαιρετίστηκε τόσο από τον πρόεδρό του, Δημήτρη Παξινό, και τον
Συνήγορο του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλο, όσο και από το σύνολο των
παριστάμενων, οι οποίοι αναγνώρισαν τη σημαντική συνεισφορά της εκδήλωσης
στην υπηρεσία της ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλειες
που προκύπτουν για τους νέους από τη χρήση του διαδικτύου.
Εκ των ομιλητών της εκδήλωσης, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας δίωξης
ηλεκτρονικού εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., κ. Σφακιανάκης, αναφέρθηκε διεξοδικά στο
θέμα της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι τα κενά που
υπάρχουν στην υφιστάμενη νομοθεσία, εμποδίζουν την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των παραβατών. Τόνισε την ιδιαίτερη σκληρότητα και ωμότητα με την
οποία οι δράστες αυτών των εγκλημάτων, μεταχειρίζονται παιδιά, ακόμα και βρέφη.
«Σήμερα», είπε, «με 1000 ως 2000 ευρώ μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει βιασμό
παιδιού στο διαδίκτυο».
Ο κ. Κώστας Χανδρινός του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αναφέρθηκε στη συζήτηση που γίνεται τελευταία για τους
κινδύνους
που
εγκυμονεί
το
διαδίκτυο,
ιδίως
για
τους
νέους. «Πού σταματάει, όμως, η αλήθεια και πού αρχίζει η υπερβολή; Και εν πάση
περιπτώσει, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για την αποσόβηση αυτών των
κινδύνων;» αναρωτήθηκε. Στη συνέχεια ανέλυσε τις τεχνικές δυνατότητες και
επιλογές που έχει ο χρήστης για να προστατευθεί από παράνομο και
επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο, ενώ τόνισε το σημαντικό ρόλο των γονέων για
την προστασία των ανηλίκων χρηστών.
Στη σύντομη αλλά περιεκτική παρέμβασή του, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και
συντονιστής της εκδήλωσης κ. Πάσχος Μανδραβέλης, εξέφρασε φόβους μήπως οι
ανησυχίες της κοινής γνώμης οδηγήσουν σε μέτρα που ενώ θα αποσκοπούν στο
«φιλτράρισμα» του διαδικτυακού περιεχομένου, είναι δυνατόν να πλήξουν την
ελεύθερη συμμετοχή στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, και γενικότερα
την ελευθερία της έκφρασης.
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Ο ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Σταμούλας, τέλος,
σχολίασε τη μετάλλαξη των καταναλωτικών ηθών μέσα από την αξιοποίηση του
διαδικτύου στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και τις αρνητικές
ψυχολογικές συνέπειες από τον εθισμό των ανηλίκων στις νέες τεχνολογίες και τις
ύποπτες συναναστροφές με ενηλίκους που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν
ηδονιστικούς σκοπούς. Επισήμανε ωστόσο την ανάγκη αποφυγής ενοχοποίησης του
διαδικτύου στη συνείδηση των νεαρών χρηστών και αντίθετα τον ρόλο της
εκπαίδευσης και της συνεχούς ενημέρωσης να μεταδίδουν στα παιδιά και τους γονείς
τους παιδαγωγικές μεθόδους ασφαλούς χρήσης.
Η εκδήλωση έκλεισε με την κατάθεση ευρύτερων προβληματισμών γύρω από την
ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού συστήματος για την αντιμετώπιση των
ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν εν γένει το ηλεκτρονικό έγκλημα του
κυβερνοχώρου σε σχέση με τις έως τώρα συμβατικές όψεις του.
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