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ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΚΛΟΡΙΑ ΠΑΠΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ, Ε.Κ.Π.Α. 

 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΑΥΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ;».
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   Το θέμα που διερευνάται στο παρόν πόνημα και η απάντηση στο ερώτημα που τίθεται,  

βρίσκεται μεταξύ των επιστημών της κοινωνιολογίας και της νομικής. Η κοινωνιολογία, 

θεωρείται η επιστημονική μελέτη της κοινωνίας. Έχει ως αντικείμενο «τη θεωρητική και 

εμπειρική ανάλυση» του φαινομένου της «κοινωνίας», που δεν λαμβάνεται υπόψη ως απλό 

άθροισμα  ατόμων που την αποτελούν, αλλά είτε σαν το «ιδιάζον πλέγμα των κοινωνικών τους 

σχέσεων και αλληλεπιδράσεων», είτε σαν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων και των 

σχηματισμών  που την συνθέτουν, είτε σαν ένα σύστημα «θεσμών και θεσμοποιημένων τρόπων 

συμπεριφοράς»(Μητροσύλη:2009:11).Η νομική επιστήμη, έχει ως αντικείμενο της τη 

συστηματική επεξεργασία των νομικών κανόνων που ισχύουν  σε συγκεκριμένη κρατική 

οντότητα και χρόνο, και τη εύρεση του νοήματός τους δια της ερμηνείας. Το θετικό δίκαιο, 

γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης είναι: «ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν αναγκαστικά τις 

σχέσεις των μελών μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση μη 

εφαρμογής τους από την οργανωμένη σε κράτος δημόσια εξουσία» (ό.π.:13). 

   Καθώς το θέμα αυτό, θα διερευνηθεί παράλληλα με το φαινόμενο του διαδικτύου, 

τονίζεται πως η εισαγωγή αλλά και η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών στην σημερινή εποχή, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια «τεχνολογική επανάσταση» αντί της προηγούμενης λεγόμενης 

βιομηχανικής. Παρά το ότι η τεχνολογία, ως κοινωνικό προϊόν, γεννήθηκε από τις σύγχρονες 

                                                           
1
 Το παρόν κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μεταγραφή, γραπτής εργασίας της γράφουσας, στο Π.Μ.Σ 

του Π.Τ.Δ.Ε.: Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, 

κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης στα πλαίσια του μαθήματος: ''Κοινωνιολογία της 

παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα του παιδιού''. 
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κοινωνίες, μπορεί να υποστηριχθεί, πως πλέον ασκεί εξουσία σε 

αυτές(Δασκαλάκης:2009:457).Οι συνθήκες επομένως, στις οποίες λαμβάνει χώρα η νέα αυτή 

επανάσταση διαμορφώνουν την ανάγκη ύπαρξης μιας κριτικής στάσης απέναντι σε μια σειρά 

θεμάτων(ό.π.:461). 

 Γίνεται λόγος για τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων, αλλά και της ελευθερίας της έκφρασης, καταχωρώντας τα, στο 

δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, και τον τρόπο με τον οποίο τα 

δικαιώματα αυτά, καταστρατηγούνται στον χώρο του διαδικτύου, αλλά και κάποιες περιστάσεις 

στις οποίες συγκρούονται μεταξύ τους. Η αναφορά στους σχετικούς νόμους είναι αναπόφευκτη, 

καθώς η φύση του θέματος, το απαιτεί. Αναφορά θα γίνει ακόμα στα ιστολόγια και το 

παράδειγμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, σε σχέση με τα υπό μελέτη 

δικαιώματα. Σχετικά με την παιδική ηλικία και την δραστηριότητά της στο χώρο του διαδικτύου, 

το ενδιαφέρον εστιάζεται, γύρω από την έννοια του διαδικτυακού εκφοβισμού, καθώς πρόκειται 

για ένα φαινόμενο, το οποίο είναι ικανό να εκμηδενίσει, τόσο την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, όσο και την ελευθερία της έκφρασης των νεαρών χρηστών του διαδικτύου.  

Το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

   Ο Α.Giddens (2002:521), ισχυρίζεται πως, σύμφωνα με τις απόψεις πολλών ατόμων, το 

μέλλον βρίσκεται σε ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων υπολογιστών που δεν αποτελεί 

ιδιοκτησία κανενός ατόμου και καμίας εταιρίας, με έμβλημα: «το δίκτυο είναι ο υπολογιστής» , 

και αυτό είναι το διαδίκτυο. Ο γράφων χαρακτηρίζει το διαδίκτυο, σύμφωνα με ένα παράθεμα 

της εφημερίδας Τhe Economist: «την τυχαία υπερλεωφόρο», την υπερλεωφόρο της 

πληροφορίας. Η υπερλεωφόρος αυτή ,συνάδει με τον όρο του «κυβερνοχώρου» που αποτελεί το 

χώρο της διαντίδρασης, που διαμορφώνει το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, που συνθέτουν το 

διαδίκτυο. Ο J.Baudrilliard διατύπωσε εύστοχα και προφητικά, πως στον χώρο αυτόν «δεν 

είμαστε άνθρωποι αλλά μηνύματα στις οθόνες των άλλων» (ό.π.:523-24).  

   Η πληροφορία, κατά τον Α. Γέροντα (2002:43) στη σύγχρονη κοινωνία της 

πληροφόρησης, έχει αξία ίση με το χρήμα και ο πόλεμος για την απόκτησή της δύναται να 

παραβιάσει ακόμα και τα «ιερά» σύνορα του ιδιωτικού χώρου. Ως τέτοια «σύνορα» μπορούν να 
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χαρακτηριστούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ο όρος δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα αφορά: «κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των 

δεδομένων. Δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα στατιστικής φύσης 

συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των 

δεδομένων» (ό.π:327). Ειδική κατηγορία, αποτελούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα 

οποία: «αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση ή σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, 

την υγεία ,την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις 

ή καταδίκες» (ό.π.:327). Όλα τα ανωτέρω μπορεί να υποστηριχθεί πως αφορούν τον «σκληρό 

πυρήνα» της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου. Μετά την αποσαφήνιση των εννοιολογικών ορισμών, 

σειρά έχουν τα επιμέρους προβλήματα, που συναντά η προληπτική αξίωση της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων, στον χώρο του διαδικτύου.  

Το πρόβλημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

   Η τεχνολογία του διαδικτύου, όπως είναι γνωστό, ενθαρρύνει τη συλλογή προσωπικών 

δεδομένων, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, και λαμβάνει χώρα μέσα από τα ίχνη, που 

αφήνονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών του. Με την επίσκεψη του χρήστη στο διαδίκτυο 

αποκαλύπτονται πληροφορίες, οι οποίες ακόμα και αν δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα,  

αναφέρονται σε τεχνητής φύσεως στοιχεία (π.χ. η ηλεκτρονική του διεύθυνση) ή η διεύθυνση 

του υπολογιστή του {Internet Protocol (IP)}. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη της ταυτότητας του(Στρακαντούνα:2004:12). Οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, επιπρόσθετα, νομιμοποιούν την συγκέντρωση και αποθήκευση ενός 

αριθμού δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία δημιουργεί σαφή εικόνα των συνηθειών αλλά  

και των προτιμήσεων του κάθε χρήστη. Δύναται λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή 

άλλους σκοπούς.  

Οι ιδιοκτήτες δικτυακών τόπων, για να εντοπίζουν την ταυτότητα των χρηστών, χρησιμοποιούν 

συνήθως τα εξής μέσα: 

 Κατασκοπευτικό λογισμικό,  
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 Τα cookies ,που αποτελούν  δεδομένα τα οποία βρίσκονται σε μικρά αρχεία που 

δημιουργούνται από πάροχους υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού. Αυτά στέλνονται σε έναν 

«ξεφυλλιστή» (browser) από έναν ιστοχώρο ώστε να επιτραπεί  η προσαρμογή των 

ατομικών επισκέψεων. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη και 

το αντίγραφό τους στον πάροχο υπηρεσιών (Στρακαντούνα:2004:12). 

 Τα web bugs, (δικτυακοί κοριοί) «είναι μικροσκοπικά αρχεία εικόνας που παραπέμπουν 

σε διαφημιστικά μηνύματα, με τα οποία οι διαφημιστικές εταιρείες διαπιστώνουν ποιες  

ιστοσελίδες επισκέφτηκαν οι χρήστες για να κατευθύνουν στη συνέχεια τις διαφημίσεις τους 

προς αυτές.» (ό.π.). 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται στη συνέχεια με τη χρήση εργαλείων 

εξόρυξης δεδομένων και γνώσης (data and knowledge mining)  και δημιουργούν περιγράμματα 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται πως  με την τακτική αυτή «επιτυγχάνεται 

καλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών των δικτυακών τόπων στις ανάγκες του χρήστη, η 

βελτίωση της διαφημιστικής τους εκστρατείας και η δημιουργία νέων ομάδων στόχων 

καταναλωτών»(Στρακαντούνα:2004:12).  

   Επιπλέον σχετικό πρόβλημα σε σχέση με την  προστασία της ιδιωτικότητας στο 

διαδίκτυο, αποτελεί η διασυνοριακή υπόσταση της ροής των πληροφοριών. Όγκος προσωπικών 

δεδομένων μεταφέρεται και επεξεργάζεται σε διαφορετικές χώρες, από αυτή που συλλέχθηκαν, 

κάνοντας αδύνατο τον έλεγχο και αδιαφανή την επεξεργασία τους, ιδίως όταν οι χώρες αυτές δεν 

προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας(Στρακαντούνα:2004:13).  

    Τέλος, μία από τις πλέον σημαντικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στον 

κυβερνοχώρο, είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Τα προβλήματα που προκύπτουν 

ωστόσο είναι συναφή με την ιδιωτικότητα των χρηστών του, όπως η ανάγκη να προστατεύεται 

το απόρρητο της επικοινωνίας ( λόγω της δυνατότητας που υπάρχει να γίνει υποκλοπή 

μηνυμάτων) αλλά και η ανάγκη να προστατεύεται ο ιδιωτικός βίος, (λόγω της διαρκούς 

αποστολής μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί από τους 

χρήστες, και δύναται να διαμορφώσει τα δεδομένα τους σε εμπορευματικά αγαθά). 

(Στρακαντούνα:2004:13). 
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Oι νομικές προεκτάσεις του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων 

    Κάθε παράνομη, ανήθικη ή χωρίς δικαίωμα συμπεριφορά, που σχετίζεται με την 

αυτόματη επεξεργασία ή μετάδοση δεδομένων χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρονικό 

έγκλημα(Γέροντας:2002:43).Καθήκον της πολιτείας, αποτελεί να επιλύει τις συγκρούσεις που 

προκύπτουν και να καταστά ικανό, το υποκείμενο των δεδομένων,να ελέγχει τις πληροφορίες 

που το αφορούν, προστατεύοντας έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Η έννοια του 

πληροφοριακού αυτοκαθορισμού (που εμπεριέχεται στο δικαίωμα της προσωπικότητας), 

συμπυκνώνεται στο δικαίωμα του ατόμου «να καθορίζει σε νόμιμα πλαίσια την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων και να κρίνει ποιες πτυχές της προσωπικότητάς του θα αποκαλύψει σε 

τρίτους» ακόμα « να επιλέξει την εικόνα με την οποία θα εμφανιστεί στον κοινωνικό του περίγυρο 

και να αποφασίσει πότε προσβάλλεται η προσωπικότητά του»(Στρακαντούνα:2004:47).  

   Σύμφωνα επίσης, με το άρθρο 5 του ν. 2472/1997, του ισχύοντος συντάγματος στο οποίο 

ορίζεται κάτω από ποιες προϋποθέσεις η επεξεργασία δεδομένων είναι νόμιμη, ανακαλύπτονται 

τα εξής:  «η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του». Οι εξαιρέσεις που ισχύουν χωρίς τη 

συγκατάθεση του ατόμου είναι οι εξής: 

α) «Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος 

είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το 

προσυμβατικό στάδιο». 

β) «Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου 

επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο». 

γ) «Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν 

αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του». 

δ) «Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που 

εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από 

αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα». 

ε) «Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα 

δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των 
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες 

αυτών». 

   Σχετικά με την επεξεργασία των  ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στο άρθρο 7 του 

ισχύοντος συντάγματος αναφέρεται ρητά πως απαγορεύεται τόσο η συλλογή όσο και η 

επεξεργασία τους. Αναφέρονται οι σχετικές εξαιρέσεις, που είναι οι κάτωθι: 

 α) «Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει 

αποσπασθεί με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση 

δεν αίρει την απαγόρευση». 

β) «Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή 

προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντος τρίτου, εάν το υποκείμενο τελεί σε φυσική ή νομική 

αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του». 

γ) «Η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για 

την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού 

οργάνου». 

δ) «Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ 

επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς 

κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, 

διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας». 

ε) «Η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) για λόγους εθνικής 

ασφάλειας είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής 

πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας είτε γγ) 

για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας είτε δδ) για την άσκηση δημόσιου φορολογικού 

ελέγχου ή δημόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών». 

στ) «Η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά 

σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται». 

ζ) «Η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται με την 

άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων, και πραγματοποιείται 

αποκλειστικά για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η άδεια της αρχής χορηγείται 

μόνο εφόσον η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος 

πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και στο πλαίσιο καλλιτεχνικής 

έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής». 
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   Ο νόμος 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), που αφορά εξολοκλήρου την προστασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και περιλαμβάνει κάποιες τροποποιήσεις του ν. 2472/1997,  στο άρθρο 4 π.2 

σχετικά με το απόρρητο και απαγορεύει ρητά την: «… ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο 

είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών 

δεδοµένων κίνησης και θέσης,». Στην ίδια λογική : «Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση 

πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στον τερµατικό εξοπλισµό συνδροµητή ή χρήστη 

επιτρέπεται µόνο αν ο συγκεκριµένος συνδροµητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του 

µετά από σαφή και εκτενή ενηµέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως 

ισχύει». 

   Πέραν λοιπόν των προαναφερθέντων εξαιρέσεων, διαπιστώνουμε πως το δικαίωμα 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, από την συλλογή και την επεξεργασία τους, δεν θα 

επρέπε να καταστρατηγείται. Με τον τρόπο αυτόν,  κατοχυρώνεται το δικαίωμα του κάθε 

ανθρώπου να μην καθίσταται «πληροφοριακό αντικείμενο» αλλά να καθορίζει ο ίδιος τη ροή 

των πληροφοριών που τον αφορούν, να νομιμοποιεί την επεξεργασία τους ενώ προάγεται 

παράλληλα η προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του» 

(Στρακαντούνα:2004:48). 

Το Αγαθό της Προσωπικότητας 

 

   Πέρα από τα δικαιώματα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ελευθερίας της 

έκφρασης ή του λόγου, δόκιμο είναι να γίνει επιπλέον αναφορά, σε ένα δικαίωμα αιγίδα και των 

δύο, που δεν είναι άλλο από αυτό της προστασίας της προσωπικότητας. Ο ορισμός της 

προσωπικότητας, όπως διερευνήθηκε, εμφανίζει ποικιλία. Σύμφωνα με τον Α. Δημητρόπουλο, 

(2006:44) προσωπικότητα είναι ο ειδικός συνδυασμός των γενικών υλικών, πνευματικών και 

κοινωνικών γνωρισμάτων του ανθρώπινου γένους σε συγκεκριμένο άτομο. Στον αστικό κώδικα, 

αναφέρεται πως η προσωπικότητα αποτελεί: «το σύνολο το αστάθμητων αξιών που απαρτίζουν 

την ζωή του ανθρώπου» (Καράκωστας:2005:47).   
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Η ελληνική νομολογία, ως εκ τούτου, χαρακτηρίζει ως το: «τετράπτυχο της προσωπικότητας» 

της ύπαρξης του ατόμου ως  οντότητα φυσική, ηθική-ψυχική, κοινωνική και πνευματική 

(ό.π:48). 

 Τα επιμέρους και κυριότερα από τα αγαθά, που εμπίπτουν στην έννοια της 

προσωπικότητας και χρήζουν προστασίας, ως εξουσιαστικά και απόλυτα 

(Καράκωστας:2005:59),αναφέρονται στο άρθρο 57 του Συντάγματος και είναι: «τα σωματικά 

αγαθά (η ζωή, η υγεία, η σωματική ακεραιότητα κλπ), τα ψυχικά αγαθά (ψυχική υγεία, 

συναισθηματικός κόσμος, ο οποίος προσβάλλεται, ως επί το πλείστον δευτερογενώς, ως 

συνέπεια άλλης παράνομης πράξης, που στρέφεται κατά του προσβαλλόμενου και προκαλεί σε 

αυτόν σωματικό ή ψυχικό πόνο), η εξωτερική τιμή κάθε ανθρώπου, η οποία αντανακλάται στην 

αντίληψη ή την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι για αυτόν, η ελευθερία για ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του και η επιχείρηση κάθε ενέργειας, η αναπαράσταση της εικόνας, της φωνής 

-γενικώς της ζωής του ανθρώπου και  το άσυλο της κατοικίας, που διασφαλίζεται συνταγματικά 

και ποινικά» (Ζωγοπούλου:2014). 

   Η εξουσία του «αυτοπροσδιορισμού» που κατέχει το άτομο και η περιχάραξη της 

κοινωνικής του παρουσίας πηγάζει από τη σκέψη πως κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κρίνει 

ποιές πτυχές της προσωπικότητάς του θα αποκαλύψει σε τρίτους, επιλέγει ο ίδιος την εικόνα με 

την οποία προβάλλεται στον κοινωνικό του περίγυρο και αποφασίζει πότε προσβάλλεται η 

προσωπικότητά του. Η ελευθερία αυτοπροσδιορισμού λοιπόν, θεμελιώνει την ελευθερία της 

έκφρασης, καθώς δεν είναι δυνατόν να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του ούτε και να έχει γνώμη 

ένα άτομο που αδυνατεί να αυτοπροσδιοριστεί (Καράκωστας:2005:245).   

 

Τα προσωπικά δεδομένα, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην προσωπικότητα 

  

   Ως προς την ελευθερία της έκφρασης και τη σχέση της με την προσωπικότητα, η 

σύνδεση των δυο, είναι ευνόητη. Όπως προκύπτει και από το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος 

:«Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας» γεγονός που δεν θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί εύκολα χωρίς την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Το διαδίκτυο με τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ωστόσο, αποτελεί πρόκληση για την προστασία της 

προσωπικότητας,  κατ’ επέκταση των δύο, υπό μελέτη, δικαιωμάτων. 

 Ο Π. Μαντζούφας (2009:3) σχετικά με τα διακριτά χαρακτηριστικά του διαδικτύου, 

αναφέρει πως  είναι  ένα αποκεντρωμένο και παγκοσμιοποιημένο μέσο και ο έλεγχός του είναι 

δύσκολος και από το κράτος, αλλά και από μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Η κάθε είδους 

ευθύνη, επομένως, είναι δύσκολο να επιμεριστεί σε περίπτωση παραβιάσεων της νομοθεσίας. Η 

εμπλοκή πολλών διαφορετικών δικαιοδοσιών με ακαθόριστα μεταξύ τους όρια, κάνει την 

προσπάθεια των διωκτικών αρχών να αντιμετωπίσουν το έγκλημα στο κυβερνοχώρο δυσχερή. Η 

δομή του διαδικτύου διευκολύνει την μυστικότητα της επικοινωνίας μέσω της κρυπτογραφίας 

και της ανώνυμης αποστολής μηνυμάτων (ό.π.).  

Το τελευταίο χαρακτηριστικό διευρύνει μεν την άσκηση δικαιωμάτων, ευνοεί δε τις παράνομες 

δραστηριότητες(ό.π.).Το διαδίκτυο λοιπόν, αποτελεί έναν ελλοχεύων κίνδυνο, για την 

προσωπικότητα, καθώς ο χρήστης του καλυπτόμενος από την ανωνυμία, μπορεί να διασπείρει 

ειδήσεις, που προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων.  

Όποιος μεταδίδει ένα γεγονός της αντικειμενικής πραγματικότητας,  που αφορά την κοινωνία 

(μια οποιαδήποτε είδηση), διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 

διακατέχεται από το αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην προκληθεί σύγχυση και πανικός και να μην 

θίξει υπολήψεις ανθρώπων(Μαντζούφας:2009:6). 

 

Το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης ή του λόγου: 

 

   Σύμφωνα με την Λ. Μήτρου(2012:3) το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου (ή της 

έκφρασης), αποτελεί ένα δικαίωμα «μήτρα», δηλαδή την προϋπόθεση ύπαρξης  του συνόλου 

των δικαιωμάτων, αγαθό υψίστης σημασίας και θεμελιώδες συστατικό μιας δημοκρατικής 

κοινωνίας ,καθώς η τελευταία χρήζει ελεύθερης διαμόρφωσης του λόγου και της σκέψης αλλά 

και ελεύθερη έκφραση και μετάδοση αυτών. Το δικαίωμα αυτό τυγχάνει αναγνώρισης σε 

ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή κείμενα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου αναφέρει : «Καθένας έχει 

το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της άποψης 

και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, χωρίς την επέμβαση των αρχών και 
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ασχέτως συνόρων. Αυτό δεν κωλύει τα Κράτη από το να υποβάλλουν τις επιχειρήσεις 

ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως σε κανονισμούς εκδόσεως αδειών 

λειτουργίας»(ό.π.:6). 

  Ακόμα το Άρθρο 5 Α § 1 Σ διατυπώνει πως : 

«Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό 

είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται 

για λόγους εθνικής ασφαλείας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και 

συμφερόντων τρίτων»(ό.π.:7). 

   Στο σημείο αυτό μπορεί να υποστηριχθεί πως αρκετά χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου 

διευκολύνουν όλα όσα προαναφέρθηκαν. Αυτά αποτελούν τον δραστικό περιορισμό του 

κόστους αντιγραφής και διάδοσης των πληροφοριών (δηλαδή η απελευθέρωση από την έννοια 

των «περιορισμένων πόρων»), το περιεχόμενο διανέμεται ευχερέστερα, πέραν συνόρων και 

πολιτισμών, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής νέας πληροφορίας. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά «εκδημοκρατίζουν» έτσι την άσκηση της ελευθερίας του λόγου» (ό.π.:9). 

   Καθώς διαπιστώνεται, πως συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας αποτελεί η 

ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης των στοχασμών, σημειώνεται παράλληλα, πως το άρθρο 

14 του Συντάγματος παρότι αναφέρεται στην γραπτή και μέσω του τύπου έκφραση, καλύπτει 

και την έκφραση προσωπικής γνώμης μέσω του διαδικτύου. Στην έννοια της έκφρασης 

περιλαμβάνονται οι ιδέες, τα γεγονότα, τα μηνύματα, οι ειδήσεις και γενικά κάθε άποψη με την 

οποία το άτομο εκφράζει τα συναισθήματα και τις ιδέες του(Μαντζούφας:2009:3). 

Η «στρεβλή» χρήση της ελευθερίας της έκφρασης ή του λόγου στο διαδίκτυο 

   Ο Π. Μαντζούφας(2009:1)  αναφέρει σχετικά με την πληροφοριακή επανάσταση, πως η 

ποικιλομορφία περιεχομένου που εμφανίζει το διαδίκτυο, είναι πρωτοφανής και πως, ως 

διαδραστικό μέσο, το τελευταίο μπορεί να θεωρηθεί ως το λιγότερο επιθετικό και διεισδυτικό 

μέσο μαζικής ενημέρωσης. Συνεχίζει λέγοντας πως η επέκταση του διαδικτύου στηρίζεται σε 

τρεις πυλώνες: τον αριθμό των χρηστών, στον όγκο της παρεχόμενης πληροφορίας και τα 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η λειτουργία του δικαίου έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις 

εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής,  καθώς στην κοινωνία της 
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πληροφορίας καλείται να ρυθμίσει ένα σύνολο συμπεριφορών, αλλά και να προλάβει κινδύνους 

σε ένα χώρο που χαρακτηρίζεται από απουσία  χρονικών και χωρικών ορίων (ό.π.). 

 Το διαδίκτυο διαθέτει άυλο χαρακτήρα και ο έλεγχος από τα εθνικά νομικά συστήματα, 

είναι συχνά αδύνατος. Ακόμα, οι εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας (Μαντζούφας:2009:2)είναι 

τόσο έντονες και ραγδαίες, με αποτέλεσμα οι κανόνες ανεξάρτητα από την εθνική ή την 

πολυεθνική προέλευσή τους να χάνουν την ρυθμιστική τους ικανότητα, διότι τείνουν να 

ξεπεραστούν από τα  νέα τεχνολογικά δεδομένα(ό.π.:2009:2). Οι κρίσιμες παραβιάσεις στο 

διαδίκτυο ,έχουν σχέση με την ανηλικότητα και την πορνογραφία, την διάδοση ρατσιστικών 

αντιλήψεων, την καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας ,την προστασία του καταναλωτή, τα 

προσωπικά δεδομένα, καθώς και την δημόσια και ιδιωτική ζωή του ατόμου και αποτελούν 

ζητήματα στα οποία εμπλέκονται επιμέρους κλάδοι του δικαίου(Μαντζούφας:2009:2). 

   Η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει σαφώς, την ελευθερία του πληροφορείν και του 

πληροφορείσθαι. Αυτό  δεν σημαίνει ότι κάθε πληροφορία μπορεί να είναι προσιτή σε όλους. 

Παραδείγματα αποτελούν  όσα αφορούν την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των 

πολιτών, τα επαγγελματικά, φορολογικά, ιατρικά, και δικηγορικά απόρρητα  αλλά  και πεδία 

κρατικής δραστηριότητας που συνδέονται με την δημόσια τάξη και ασφάλεια,  όπως η εθνική 

άμυνα. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει ελευθερία στο να επιτίθεται κανείς λεκτικά σε έναν δεύτερο, 

με αθέμιτο τρόπο μέσω του διαδικτύου, να προσβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα, να τον 

εξαπατά ή να προσβάλει το δικαίωμα στην πνευματική του ιδιοκτησία (Μαντζούφας:2009:4).  

 Οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 5 του Συντάγματος, για την ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και την προσωπική ελευθερία, είναι οι εξής παρακάτω  :«1. Kαθένας έχει 

δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και 

δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».  

«2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της 

ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 

θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει 

το διεθνές δίκαιο».  
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 Σημειώνεται ωστόσο πως οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο 

εμφανίζουν ποικιλία, από χώρα σε χώρα. Πολλά κράτη, ανάμεσά τους και οι Η.Π.Α, θεωρούν 

ότι υπέρτατη αξία έχει η ελευθερία της έκφρασης και περιπτώσεις  μισαλλόδοξου λόγου, 

ρατσιστικών απόψεων αλλά και πορνογραφίας, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατασταλτικά 

μέσα του ποινικού δικαίου (Μαντζούφας:2009:5) 

   Μια χρήσιμη διάκριση, είναι αυτή μεταξύ παράνομου και επιζήμιου περιεχομένου, 

καθότι  οι αρχές και οι κανόνες, περί χρηστών ηθών και δημοσίας αιδούς εμφανίζουν ποικιλία 

από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Παράνομο περιεχόμενο και ποινικό αδίκημα, αποτελεί η 

παιδική πορνογραφία στα περισσότερα κράτη, ενώ σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, υπάρχει και η  βούληση 

για συντονισμό εθνικής και διεθνούς καταστολής. Επιζήμιο  είναι ικανό να θεωρηθεί το 

περιεχόμενο, μέσω του οποίου,  θίγονται οι αντιλήψεις περί ηθικής ενός μέρους του κοινωνικού 

συνόλου. Σε τέτοια περίπτωση, το βάρος πέφτει στην ατομική ευθύνη του χρήστη, αλλά και 

στον έλεγχο που ασκεί η κάθε οικογένεια, εφόσον πρόκειται για ανήλικο χρήστη 

(Μαντζούφας:2009:5-6). 

 

To παράδειγμα των ιστολογίων και η ελευθερία της έκφρασης 

 

   Ένας τομέας που γνωρίζει μεγάλη άνθιση στο χώρο του διαδυκτίου, είναι αυτός των 

ιστολογίων (blogs).Στα τέλη του 1990 τα ιστολόγια άρχισαν να διαμορφώνονται ως μια έννοια 

που συμπεριλαμβάνει την online προσωπική δημοσιογραφία(Μήτρου:2012:11).Τα 

χαρακτηριστικά των ιστολογίων σύμφωνα με τη Λ.Μήτρου είναι: το προσωπικό και ανεπίσημο 

ύφος και τα σχόλια αναγνωστών σε κάθε ανάρτηση. Αποτελούν χώρο καταγραφής των 

προσωπικών απόψεων και ένα πεδίο διαφωνίας ή συμφωνίας μέσω του σχολίου – απάντησης. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά, αποτελούν η συχνή ανανέωση των θεμάτων τους, αλλά και οι 

υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε άλλα ιστολόγια, ή ιστοτόπους (ό.π.:12). 

 Καθώς τα ιστολόγια αποτελούν μια μορφή ηλεκτρονικού τύπου, ο τελευταίος προσλαμβάνει, 

σύμφωνα με τον Π. Μαντζούφα (2009:5), τρείς μορφές: 

 Την αυτούσια ηλεκτρονική αναπαραγωγή  της έντυπης έκδοσης 
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 Την προσθήκη νέας ύλης στην ήδη έντυπη 

 είτε η ηλεκτρονική έκδοση που υπάρχει αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

 Για τις εκδοχές αυτές, ισχύουν οι συνταγματικές εγγυήσεις για τον τύπο και για το επάγγελμα  

των δημοσιογράφων ως εξής: η ελευθερία του δημοσιογράφου να επιλέγει και να παρουσιάζει 

την ύλη του, το δικαίωμα στην ανωνυμία, το δημοσιογραφικό απόρρητο και η απαγόρευση της 

λογοκρισίας. Ισχύουν όμως αντίστοιχα και οι νόμοι που αναφέρονται στην αστική και ποινική 

ευθύνη των υπευθύνων περί τύπου, όπου σε περίπτωση παραβίασης, είναι ικανές να οδηγήσουν 

και στην κατάσχεση ηλεκτρονικού εντύπου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 3 

του Συντάγματος (ό.π.).  

   Ο θιγόμενος από δεύτερο χρήστη του διαδικτύου, έχει όλα τα δικαιώματα που 

αναγνωρίζονται σε αυτόν από επεμβάσεις στον τύπο και είναι τα παρακάτω: δικαίωμα 

απαντήσεως  και αμυντικά -αποκαταστατικά μέσα προστασίας που προβλέπει η αστική 

νομοθεσία (άρση προσβολής και παράλειψης στο μέλλον, αποζημίωση κ.λπ. Όλες λοιπόν οι 

υποχρεώσεις του τύπου, εφαρμόζονται σε κάθε χρήστη του διαδικτύου, ως μέσου μαζικής 

επικοινωνίας (Μαντζούφας:2009:6).  

 Σχετικά με  το είδος της ευθύνης του παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζει το άρθρο 

11 του ΠΔ 131/2000: « η αστική ευθύνη του παρόχου τεκμηριώνεται στο βαθμό που έχει σχέση με 

το περιεχόμενο και όχι όταν απλώς παρέχει πρόσβαση και τεχνική υποστήριξη, οι οποίες συνήθως 

ολοκληρώνονται με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο ενώ δεν υπάρχει καν τεχνική δυνατότητα 

αποκλεισμού των χρηστών». Από την στιγμή που ο πάροχος διαπιστώσει διακίνηση παράνομου 

περιεχομένου, είναι υποχρεωμένος να αποσύρει άμεσα τις πληροφορίες (Μαντζούφας:2009:6). 

   Η αλματώδης ανάπτυξη των ιστολογίων, ως πεδίο επικοινωνίας και ενημέρωσης τείνουν 

να αυξήσουν τα ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης και προστασίας της προσωπικότητας, 

καθώς σύμφωνα με τον Π. Μαντζούφα(2009:7): « δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση αλλά 

θεωρείται ότι ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια διεθνώς και τις μερικές χιλιάδες μόνο στην Ελλάδα, 

ενώ το 2004 ήταν μόνο δέκα». Τα  ιστολόγια συχνά αποτελούν καταφύγιο, κακόβουλων 

σχολίων, που μπορούν να θίξουν πρόσωπα και καλύπτονται από την ανωνυμία των bloggers. 

Στην Ελλάδα, ο εντοπισμός ενός blogger απαιτεί άδεια άρσης του απόρρητου των επικοινωνιών 
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του, καθώς η προστασία των προσωπικών δεδομένων του, προστατεύει την ανωνυμία του. Η 

τελευταία αίρεται, όταν συμβαίνουν ποινικά διωκόμενες πράξεις που εντάσσονται στην 

κατηγορία των εγκλημάτων  σύμφωνα με το άρθρο 19 Σ. και ν. 2225/1994 (ό.π.:2009:7-8). 

   Σοβαρό πρόβλημα προκύπτει επίσης, όταν διαδίδεται μια πληροφορία σε blog σχετικά με 

την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή ενός ατόμου, χωρίς την συγκατάθεσή του και όταν το άτομο  

αυτό δεν αποτελεί πρόσωπο δημοσιότητας εκ της ιδιότητά του ή λόγω  των 

περιστάσεων(Μαντζούφας στο elawyer.gr:2009:8).Όταν το blog δεν είναι ειδησεογραφικό και 

εμπεριέχει ιδιωτικές απόψεις χρηστών που προσβάλλουν τρίτους, το έγκλημα δεν θεωρείται 

τελούμενο δια του τύπου και η ευθύνη του ιδιοκτήτη του server και του παροχέα πρόσβασης       

(εκτός του συντάκτη και του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας), αίρεται από την απουσία γενικής 

υποχρέωσης ελέγχου(Μαντζούφας :2009:8). 

 

   Καθώς είναι προφανές πως το διαδίκτυο αντανακλά και διαμορφώνει την κοινωνική 

πραγματικότητα, είναι σαφές ότι ο κρατικός και ιδιωτικός έλεγχος του περιεχομένου του 

διακινούμενου πληροφοριακού υλικού, συχνά δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του μέσου και 

αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην παραβίαση δικαιωμάτων των χρηστών. Η υλική ενίσχυση της 

ισότιμης συμμετοχής, στην κοινωνία της πληροφορίας και η επιδίωξη περιορισμού του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος παραταύτα, αποτελούν αποδεκτές κρατικές 

παρεμβάσεις(Μαντζούφας:2009:9). 

Συνύπαρξη, σύγκρουση, ιεράρχηση ή στάθμιση των δυο θεμελιωδών δικαιωμάτων στο 

διαδίκτυο; Το παράδειγμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

   Εφόσον διερευνήθηκαν οι έννοιες, αλλά και τα εκάστοτε προβλήματα στα οποία 

προσκρούουν τα δύο συνταγματικά θεμελιωμένα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και 

της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, διαπιστώνεται ότι τα δύο 

δικαιώματα συνυπάρχουν αλλά συγκρούονται. Η στάθμιση των συμφερόντων, αλλά και των 

θιγόμενων, οδηγεί έτσι αναπόφευκτα στην ιεράρχηση του ενός από τα δύο ανάλογα με τις 

περιστάσεις. Συγκεκριμένα, ο δικαστής σε μια υπόθεση όπου συγκρούονται δύο αντιτιθέμενα 

έννομα αγαθά ή συμφέρονται, λαμβάνει υπόψη του: τη φύση του προσβληθέντος αγαθού, την 

http://www.elawyer/
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βαρύτητα της προσβολής, τις συνέπειες για το θύμα, και το δικαιολογητικό λόγο που επικαλείται 

ο εκάστοτε δράστης(Καράκωστας:2005:279).  

   Ένα εύστοχο παράδειγμα ενός τόπου, όπου θίγονται και τα δύο δικαιώματα που 

μελετήθηκαν, αποτελεί το φαινόμενο ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media), του 

Facebook. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να οριστούν ως: « εικονικές κοινότητες, 

όπου οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα εικονικά τους προφίλ 

και να αναπτύξουν ένα δίκτυο επαφών, με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν μέσω της 

ιστοσελίδας» (Λιούπα:2011:17). Τα  social media (Facebook,Twitter,Instagram,Pinterest κ.τ.λ) 

έχουν συμβάλει σε μια αναμόρφωση της κοινωνίας, καθώς οι χρήστες μέσα στον ψηφιακό 

κόσμο, αισθάνονται πως ζουν μια ελεύθερη ζωή χωρίς απαγορεύσεις και όρια. 

 Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο Facebook (ως ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης) και παρατηρούνται τα σημεία της διφορούμενης πολιτικής προστασίας 

της πλατφόρμας: 

Βασική αρχή του είναι ότι ο κάθε χρήστης έχει τον έλεγχο των προσωπικών του 

πληροφοριών. Τα στοιχεία όμως αυτά, μπορούν να ελεγχθούν και από εξωτερικό συνεργάτη της 

εταιρίας για την εφαρμογή νέων υπηρεσιών, αλλά και από διαφημιστικές εταιρίες, 

στις οποίες η ίδια η εταιρία από μόνη της δίνει τα στοιχεία(Λιούπα:2011:44). 

 

 Στους όρους χρήσης, ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα πραγματικά του 

στοιχεία, χωρίς όμως να εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει και ψευδή στοιχεία, καθώς μπορεί να 

επιδιώκει την ανωνυμία. Όταν θα χρειαστεί να συμπληρώσει μια έγκυρη ηλεκτρονική 

διεύθυνση, αυτό σε συνδυασμό με την ΙΡ διεύθυνση του υπολογιστή, οδηγούν και πάλι στην 

αναγνώρισή του(ό.π). 

 

Ένας χρήστης δεν μπορεί να διαγράψει, πραγματικά πληροφορίες, από το προφίλ του, 

κερδίζοντας έτσι απλά την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα 

στοιχεία των χρηστών, για εύλογο χρονικό διάστημα(ό.π.:44-45). 

 

 Είναι δυνατόν άλλοι χρήστες να αντιγράψουν και να χρησιμοποιήσουν στοιχεία και 

φωτογραφίες ενός άλλου χρήστη. Η εταιρία δεν δεσμεύεται ως προς αυτό το θέμα(ό.π.:45). 
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 Η εταιρία αναφέρει ότι υπάρχει περιορισμός  για τη δημιουργία προφίλ σε ηλικίες κάτω των 

13 ετών, όμως αδιαμφισβήτητα  υπάρχουν ανήλικοι χρήστες(ό.π.). 

   

 Με μια γρήγορη αποτίμηση, μπορεί να διαπιστωθεί πως, τόσο τα προσωπικά δεδομένα 

των χρηστών, όσο και η ελευθερία της έκφρασής (το δικαίωμα στην ανωνυμία, το ιδιωτικό 

απόρρητο, το δικαίωμα στη λήθη κ.τ.λ) καταστρατηγούνται. Σύμφωνα με την Έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ENISA), τα μέλη των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook,είναι ευάλωτα σε άμεση βλάβη λόγω 

πιθανής απόκτησης προσωπικών δεδομένων τους ή πληροφοριών σχετικά με το άτομό τους, για 

παράδειγμα την υποκλοπή της ψηφιακής  ή δικτυακής ταυτότητας τους (identity theft), απάτη, 

εκβιασμό, και άλλες μορφές διαδικτυακής απάτης, όπου με το πρόσχημα της προώθησης 

προϊόντων, αποκτώνται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, από τρίτους (Λιούπα:2011:52).  

   Η βλάβη όμως δύναται να είναι και έμμεση, όπως η κατάσταση της πληροφοριακής 

ανισότητας, που αποτελείται από δυσμενείς διακρίσεις καταναλωτών βασισμένες σε προσωπικά 

τους στοιχεία (φυλή, οικονομική κατάσταση).Ακόμα η πληροφοριακή αδικία που συμβαίνει όταν 

πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για συγκεκριμένο λόγο, 

χρησιμοποιούνται σε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο ( οι προσωπικές πληροφορίες  που 

περιέχονται σε ένα διαδικτυακό προφίλ ενός χρήστη σελίδας κοινωνικής δικτύωσης,  δύνανται 

να χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία της λήψης απόφασης για την πρόσληψή του σε κάποια 

εταιρεία. Οι περιορισμοί της ηθικής αυτονομίας συνίστανται  στον περιορισμό των επιλογών 

αυτοπροσδιορισμού των χρηστών λόγω γνώσης της ευρείας κοινοποίησης των προσωπικών τους 

στοιχείων(ό.π). Είναι γνωστό όπως προαναφέρθηκε πως (πρωτίστως στις Η.Π.Α), οι υπεύθυνοι 

πρόσληψης προσωπικού, ελέγχουν τα προφίλ των υποψηφίων εργαζόμενων σε σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, πριν αποφασίσουν την πρόληψή τους,  όπως και 

τράπεζες και επιχειρήσεις, ελέγχουν το προφίλ των ανθρώπων, που πρόκειται να συνεργαστούν, 

ώστε να διαπιστώσουν τη φερεγγυότητα τους. Παραδέχονται,  ότι οι δικηγόροι-μέλη 

δικηγορικών συλλόγων, ελέγχουν τα προφίλ των προσώπων, που είναι υποψήφιοι ένορκοι σε 

δίκες ή μάρτυρες σε ποινικές και αστικές υποθέσεις (π.χ. διαζυγίων). Επιπρόσθετα, σύμβουλοι 
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πανεπιστημίων ελέγχουν την ψηφιακή ταυτότητα των εφήβων, που είναι υποψήφιοι για 

εισαγωγή στα πανεπιστήμια κ.α. (Λιούπα:2011:53-54).  

   Τόσο λοιπόν η οικειοθελής κοινοποίηση των προσωπικά δεδομένων των χρηστών, όσο 

και η ελευθερία της έκφρασής των χρηστών, είναι ικανά να τους δημιουργήσουν ποικίλα 

προβλήματα με τρόπο, που οι ίδιοι συχνά δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν. Αυτό αποτελεί το 

θλιβερό σημείο συνύπαρξης των δύο αυτών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, υπό ένα καθεστώς 

καχυποψίας και αβεβαιότητας, εκ μέρους του συνόλου των πολιτών. 

Η παιδική ηλικία και το διαδίκτυο 

 

    Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, θα ήταν αδύνατον να μη γίνει αναφορά στο πως η νέα 

γενιά (λεγόμενη και ως «η γενιά Υ», που «γεννιέται» ουσιαστικά μέσα στο διαδίκτυο), θα 

επιτύχει να προστατευθεί από τους κινδύνους που αυτό ελλοχεύει, και θα χρησιμοποιήσει τις 

τεχνολογίες, που διαρκώς ανθίζουν, προς όφελός της. Αξίζει να σημειωθεί, πως τα θετικά 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου είναι αρκετά , ενδεικτικά βοηθά τα παιδιά (όπως και τους 

ενήλικες) να έχουν επαφή με μέλη της οικογένειας, που ενδεχομένως απουσιάζουν στο 

εξωτερικό, είτε δύναται να διευκολύνει την ανάπτυξη της τεχνικής εμπειρίας και της 

τεχνολογικής τους εκπαίδευσής. 

   Ωστόσο κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία, τα δρώντα κοινωνικά υποκείμενα είναι 

εύπλαστα, επιρρεπή και βρίσκονται όπως υποστήριξε ο Β. Φίλιας μεταξύ «ανηλικότητας και 

ενηλικότητας». Στην πάλη λοιπόν για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς ,της 

αυτοπραγμάτωσης τους , την αναζήτηση της κοινωνικής αποδοχής ,του κύρους και του γοήτρου, 

προκύπτουν συχνά περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατόν να βρεθούν σε ενδεή θέση. H 

αλόγιστη χρήση του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό, ο οποίος  διαταράσσει τους 

κιρκάδιους ρυθμούς του ατόμου(τις δραστηριότητες της καθημερινής λειτουργίας του 

οργανισμού) και μπορεί να προκαλέσει χαμηλές επιδόσεις, ακαδημαϊκή αποτυχία, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και δυσλειτουργικές κοινωνικές σχέσεις. 

    Ένα επιπλέον πρόβλημα, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην πληθυσμιακή ομάδα 

των νέων, είναι ο κίνδυνος να πέσουν θύματα κυβερνο- εκφοβισμού (cyber-bullying), είτε να 

εκφοβίζοντας οι ίδιοι, ως θύτες, κάποιον συνομήλικο τους. Το Cyber-Bullying, συνοψίζεται ως η 
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απειλή, η ταπείνωση ή η παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της 

χρήσης του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από 

συνομηλίκους τους. Σύμφωνα με τον εισηγητή του όρου, Bill Belsey, ο διαδικτυακός 

εκφοβισμός έχει τις ρίζες του «στον παραδοσιακό σωματικό ή ψυχολογικό εκφοβισμό», όπου ο 

στόχος του επιτιθέμενου είναι να προκαλέσει ζημιά ή να βλάψει το θύμα 

του(Δασκαλάκη,Σκουρβουλιανάκη:2015 :25) Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:  

 Ενοχλητικά σχόλια με στόχο τη διασκέδαση του ατόμου που τα εκφράζει 

 Διάδοση προσβλητικών φημών  

 Αποστολή μη επιθυμητών μηνυμάτων  με υβριστικό χαρακτήρα  

 Δυσφήμιση του θύματος σε άλλα άτομα, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου, φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο, ιστοσελίδων, 

blogs, chat rooms κ.ά.(ό.π).  

   Συχνά ο θύτης μπορεί να είναι φίλος με το θύμα, γνωρίζοντας έτσι τους κωδικούς και το 

όνομα χρήστη του, σε κοινωνικά δίκτυα ή άλλους δικτυακούς τόπους. Με τον τρόπο αυτό  έχει 

εύκολη πρόσβαση στους «ηλεκτρονικούς φίλους» του θύματος, στέλνοντας έτσι μηνύματα 

προσποιούμενος το θύμα(υποκλοπή ταυτότητας), με σκοπό να τον ταπεινώσει ή και να 

μπλοκάρει τους λογαριασμούς του(ό.π.). Οι περιπτώσεις όπου ανήλικοι έχουν καταφύγει ακόμα 

και στην αυτοκτονία, για να τερματίσουν τον εκφοβισμό που δέχονταν μέσω κοινωνικών 

δικτύων, δεν αποτελεί ένα πιθανό σενάριο αλλά πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά, όπως 

αναφέρεται σε δημοσίευμα του 2014, στην εφημερίδα «Καθημερινή»: 

«Από τον Ιούνιο του 2010..έχουν σημειωθεί εννέα αυτοκτονίες παιδιών 12 έως 

17 ετών σε Αγγλία, Ιρλανδία και ΗΠΑ (η τελευταία τον περασμένο Σεπτέμβριο), 

οι οποίες σχετίζονταν με λεκτική κακοποίηση (bullying) που δέχονταν μέσω του 

σάιτ ask.fm.» 

«Το τελευταίο θύμα ήταν η 12χρονη Rebecca Ann Sedwick από τη Φλόριντα … 

Οι γονείς της ανέφεραν ότι δεχόταν έντονο cyber-bullying … Στο προφίλ της 

υπήρχαν «ερωτήσεις» όπως «κανείς δε νοιάζεται για σένα», «στ’ αλήθεια 

αξίζεις να πεθάνεις».  
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«’Ολοι θα ήταν χαρούμενοι αν πέθαινες,είχαν γράψει στη Hannah Smith από 

την Αγγλία που βρέθηκε κρεμασμένη. Κάποια από τα παιδιά συνέχισαν να 

δέχονται υβριστικά σχόλια ακόμα και μετά τον θάνατό τους.» 

   Συμπερασματικά όσον αφορά τόσο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά 

και την ορθή χρήση της ελευθερίας της έκφρασης, σημαντική κρίνεται η ενημέρωση των νέων, 

σε σχέση με τις πληροφορίες που είναι θεμιτό να αναρτώνται στο διαδίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση τους απέναντι στα ζητήματα του 

διαδικτυακού εκφοβισμού. Ένα παράδειγμα ηλεκτρονικού εγχειριδίου για ανηλίκους, σχετικά με 

την προστασία των δεδομένων τους, αποτελεί αυτό της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 

δεδομένων: «Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο», στο οποίο καταγράφονται σχετικές 

συμβουλές και πληροφορίες σχετικές με το πως μπορεί να βοηθήσει η Αρχή, 

συμπεριλαμβάνονται quiz για το πόση πληροφορία αποκαλύπτουν τα παιδιά για τον εαυτό τους, 

επισημαίνονται στοιχεία και πληροφορίες για τις γνωριμίες στο διαδίκτυο και εξηγούνται οι 

λεπτομέρειες των κοινωνικών δικτύων. Επικουρικά με την ενημέρωση και την πρόληψη, η 

κατανόηση και η προσοχή εκ μέρους της οικογένειας, είναι δυνατόν να μετριάσει καταστάσεις, 

που μπορεί να αποβούν δυνητικά μη αναστρέψιμες για ένα νεαρό μέλος. 

   Όσον αφορά το ζήτημα του διαδικτυακού εκφοβισμού, ύψιστης σημασίας είναι η 

οικογένεια να ενημερώνεται από το σχολείο και την κοινωνία για τακτικές πρόληψης, 

«ανίχνευσης σημαδιών και αντιμετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισμού». Σε επίπεδο σχολικής 

τάξης, θα ήταν γόνιμο να προωθείται ένα θετικό κλίμα και διαπροσωπικές σχέσεις και να 

συζητάται το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού, σε συνάρτηση με τις μορφές, τις 

συνέπειες και τα μέτρα προστασίας κατά αυτού (Δασκαλάκη,Σκουρβουλιανάκη:2015:29). 

Αντί Επιλόγου 

 

   Είναι ευκταίο η τεχνολογική πρόοδος να μην είναι απλά χρήσιμη στην ανθρωπότητα 

αλλά να υπηρετεί να εσωτερικεύει, να υπερασπίζεται και να προάγει ανθρώπινους και 

ανθρωπιστικούς στόχους(Δασκαλάκης:2009:464).Καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 

ιστολόγια και ένα πλήθος άλλων εφαρμογών, προσβάσιμων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
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μέχρι και το κινητό των χρηστών εξελίσσονται στις νέες «μεγατάσεις»(Δασκαλάκης:2009:477)  

είναι κρίσιμη η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιωμάτα και τις ελευθερίες των πολιτών ώστε να 

μη καθίστανται, ούτε θύτες, ούτε θύματα στην κοινωνία της πληροφορίας και τον κυβερνοχώρο.  

   Όπως αναφέρει η Λ. Μήτρου (2012:19):  «Το Διαδίκτυο αντανακλά αλλά και 

διαμορφώνει την κοινωνική πραγματικότητα» και παρατηρεί κάποια χαρακτηριστικά της 

λεγόμενης διαδικτυακής ελευθερίας της έκφρασης. Η τελευταία, εμφανίζει από τη μία ραγδαία 

διάδοση, αποτελεί πεδίο άσκησης ελευθερίας της γνώμης και έκφρασης, εμφανίζει πολιτική και 

δημοσιογραφική ισχύ. Από την άλλη, η αδυναμία «ελέγχου» του νέου κοινωνικού φαινομένου 

από την πολιτεία, αλλά και αδυναμία ουσιαστικής αυτορρύθμισης οδηγεί σε «ασυδοσία» ή 

καταστολή και τελικά στον περιορισμό ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο. Παρατηρεί  

ωστόσο, ότι το δικαίωμα στην προστασία της προσωπικότητας του ατόμου, συχνά συγκρούεται 

με το δικαίωμα  της ελευθερίας της έκφρασης. Καθότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ίση 

βαρύτητα αλλά και νομική μεταχείριση, η στάθμιση ή ο αμοιβαίος αποκλεισμός αποτελεί τη 

λύση. Σημειώνει πως η συκοφαντική δυσφήμηση δεν είναι αποδεκτή σε καμία έννομη τάξη και 

εξαιρεί την δημόσια κριτική προς τα δημόσια πρόσωπα, καθώς η  μεταχείριση είναι διαφορετική 

και τα όρια κριτικής ευρύτερα (ό.π.:20). 

   Έτι μια φορά, επαληθεύεται ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, όσο και η 

ελευθερία της έκφρασης, ως εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου, αποτελούν θεμελιώδεις 

αρχές οι οποίες πρέπει να προασπιστούν εναντίον όλων των κινδύνων και προσβολών από τις 

οποίες απειλούνται στη σύγχρονη εποχή της πληροφοριακής τεχνολογίας.  

Είναι παραδεκτό, πως  πέρα από τις προληπτικές και κανονιστικές διατάξεις του δικαίου, ελπίδα 

στα προβλήματα του κυβερνοχώρου αποτελούν και οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. 

Οι τελευταίες  δύνανται να διαφυλάξουν και να διασφαλίσουν, πως φαινόμενα όπως η προσβολή 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου με τον καιρό θα περιοριστούν και θα εξαλειφθούν.  

Σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, οι κοινωνίες ενδεχομένως να οδηγηθούν σε μια πιο αρμονική 

συμβίωση, συμφώνα με τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες του ενός ανθρώπου προς τον άλλον, 

οδηγώντας έτσι στο: homo homini sacra res (o άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι ιερή οντότητα) 

αντί του: homo homini lupus (ο άνθρωπος για τον άνθρωπο-γίνεται- λύκος).  
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