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ΔΡΔΤΝΑ
Η αξρηθή έξεπλα δηεμήρζε ειεθηξνληθά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 κε αλαθνξά
ζηελ 28ε Ιαλνπαξίνπ, παγθφζκηα εκέξα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
έσο ην ηέινο Μαΐνπ 2009, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (www.soc.uoc.gr).
ηηο 40 εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο απάληεζαλ ειεθηξνληθά θαη αλψλπκα ζπλνιηθά θαη
πιήξσο 178 θνηηεηέο ( θαη εμ απηψλ 57% θνηηήηξηεο θαη 43% θνηηεηέο) θπξίσο απφ
ηηο ζρνιέο θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Ρεζχκλνπ.
Απφ ην θζηλνπσξηλφ εμάκελν 2009 έσο θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 ζην πιαίζην
ηνπ καζήκαηνο καο «Κνηλσληνινγία ηεο Ιδησηηθφηεηαο θαη Παξαθνινχζεζεο», ε
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αλαλεσλφηαλ γηα δχν ρξφληα κε ηελ ειεθηξνληθή θαη αλψλπκε
ζπκπιήξσζε
ηνπ ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ πεξίπνπ 120 θαηά κέζν φξν
εγγξαθέλησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ καζήκαηνο. Ο κέζνο απηφο φξνο ησλ
απαληήζεσλ ν νπνίνο δηακνξθψζεθε απφ δχν επαθφινπζεο έξεπλεο απφ θνηηεηέο
θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο νη νπνίνη είραλ ζρέζε κε ην κάζεκα,
δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηα επξήκαηα ηεο αξρηθήο καο έξεπλαο πνπ απαληήζεθε
απφ έλα επξχηεξν πιεζπζκφ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σα επξήκαηα ηεο
εθάζηνηε αλψλπκεο ειεθηξνληθήο έξεπλαο παξνπζηαδφηαλ θαη γηλφηαλ αληηθείκελν
εθηελνχο ζπδήηεζεο ζην κάζεκα, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζπιιέμεη αξθεηά
πνηνηηθά δεδνκέλα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο έξεπλαο. ηα πνηνηηθά απηά
δεδνκέλα ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ
καζήκαηνο αιιά θαη ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ –ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο
ζπδεηήζεηο ησλ ζεκάησλ ηεο έξεπλαο.
ην πιαίζην ηεο ζχληνκεο απηήο παξνπζίαζεο επηιέγνπκε λα παξνπζηάζνπκε ην
ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ φισλ απηψλ ησλ
ηξηψλ
ζπλνιηθά
ειεθηξνληθψλ δηεξεπλήζεσλ , εζηηάδνληαο ζηα πην βαζηθά ζέκαηα ηεο έξεπλαο. ην
ηέινο απηήο εδψ ηεο εηζήγεζεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ζπζρεηίδνπκε ηα επξήκαηα
ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θπξίσο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ αιιά θαη γηα ηε ρξήζε ησλ θακεξψλ αζθαιείαο
γεληθά θαη ηδηαίηεξα κέζα θαη έμσ απφ ην παλεπηζηήκην.
Παξάιιεια, δηαηππψλνπκε ηηο επηθπιάμεηο καο γηα ηηο εκπεηξηθέο καο έξεπλεο
ζεσξψληαο ηα επξήκαηα ελδεηθηηθά θαη επ‟ νπδελί αληηπξνζσπεπηηθά φισλ ησλ
ειιήλσλ θνηηεηψλ. Παξά ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο καο ζεσξνχκε ηα επξήκαηά καο
ρξήζηκα γηα ζπδήηεζε θαη πεξαηηέξσ έξεπλα.
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ΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΜΔΟ ΟΡΟ ΟΛΩΝ ΣΩΝ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ :
Πεξηιεπηηθά ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ:
1. πηζηεχεη φηη νη λόκνη ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ - δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηα αξρεία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
αιιά θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθνί (52%).1
2. γλσξίδεη ζε πνζνζηφ 75% ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο
" Αξρήο
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα" πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα
απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997, αιιά κφλν ην 21% έρεη επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα
(www.dpa.gr) ηεο Αξρήο απηήο .
3. έρεη ιίγε έσο θαζφινπ εκπηζηνζύλε ζηελ εθάζηνηε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζε
πνζνζηφ 80% αλ απηή ζέβεηαη ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ
πνιηηψλ. ρεδφλ εμίζνπ ην 82% δελ εκπηζηεχνληαη θαη ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο, ηηο
ηξάπεδεο, ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη φπνπ αιινχ ςσλίδνπλ κε πηζησηηθέο θάξηεο γηα ην
αλ πξνζηαηεχνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο.
4. εθθξάδεη ζε πνζνζηφ 75% αξθεηά έσο πνιιή αλεζπρία φηαλ δίλνπλ
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν (Internet) θαη ζην Facebook γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο (
ηδησηηθφηεηαο) ζηνλ „θπβεξλνρψξν‟.
5. ην 65% έρεη αγνξάζεη θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία κέζσ ηνπ Ιnternet . Δμ
απηψλ αλ θαη ην 85% γλσξίδεη φηη κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα (π.ρ. cookies) κπνξεί
λα παξαθνινπζνχληαη ηα ςεθηαθά ηνπο ίρλε ζην δηαδίθηπν, εληνχηνηο κφλν ην 26%
αιιάδεη ζπρλά ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (PΙΝ) ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο πηζησηηθέο ηνπο
θάξηεο . Σν 78% ρξεζηκνπνηεί ζηνλ Η/Τ ή θαη ζην θηλεηφ ηειέθσλφ ηνπο θάπνην
πξφγξακκα πξνζηαζίαο απφ παξελνριήζεηο , εηζβνιείο- ράθεξο.
6. ην 69% πηζηεχεη φηη νη λόκνη πνπ έρνπλ πεξάζεη νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο αζθάιεηαο παξαβηάδνπλ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ
πνιηηώλ. Δπίζεο ην 67% ζεσξεί φηη κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί κηα
θπβεξλεηηθή / δεκφζηα ππεξεζία ή κηα επηρείξεζε λα κνηξάδεηαη ηηο πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο ησλ πνιηηψλ - πειαηψλ κε άιιεο ππεξεζίεο, θπβεξλήζεηο , επηρεηξήζεηο,
ελψ ην 26% ζεσξεί φηη απηφ δελ πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
7. ελνριεί ε επξεία δηάδνζε ρξήζεο θακεξώλ αζθαιείαο (CCTV) ζηνπο
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο ζε πνζνζηφ 82%. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε θακεξψλ
αζθαιείαο γηα ηε θχιαμε δηαθφξσλ ρψξσλ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο δηαθσλεί ην
67%, ελψ ζπκθσλεί ην 33%.
Γηα ηε θχιαμε κφλν ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηεο
παλεπηζηεκηνχπνιεο κε θάκεξεο δηαθσλεί ην 48% ελψ ζπκθσλεί ην 49%, φπσο
επίζεο δηαθσλεί ην 56% θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαξηψλ γηα ηνλ έιεγρν
εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε θαη ηε βηβιηνζήθε , ελψ ζπκθσλεί
ην 44%. Δπί πιένλ ην 52% δήισζε φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζε θάκεξεο αζθαιείαο
γηα ηε θχιαμε θαη αζθάιεηα ηεο πξνζσπηθήο θαηνηθίαο ή ηεο επηρείξεζήο ηνπο , ελψ
ην 44% ζα ρξεζηκνπνηνχζε.
8. ην 53% ζπκθσλεί (απφιπηα ην 24%) νη θάκεξεο ηεο αζηπλνκίαο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη
δεκφζηαο ηάμεο, ελψ δηαθσλεί ην 45% ( απφιπηα 31%) . Mε ην βαλδαιηζκφ,
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Σα πνζνζηά είλαη ζηξνγγπιεκέλα ζε αθεξαίνπο αξηζκνχο πξνο ηα πάλσ θαη ε φπνηα δηαθνξά ηνπο
απφ ην 100% νθείιεηαη ζηελ απάληεζε ΓΑ/ΓΞ.
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θαηαζηξνθή ησλ θακεξψλ αζθαιείαο ηεο αζηπλνκίαο ζπκθσλεί ην 26% (απφιπηα ην
15% θπξίσο θνηηεηέο ), ελψ δηαθσλεί ην 70% (απφιπηα ην 45% θπξίσο θνηηήηξηεο).
Να ζεκεησζεί φηη φια ηα παξαπάλσ πνζνζηά ελάληηα ζηηο θάκεξεο αζθαιείαο
είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα γηα ηνπο θνηηεηέο ζπγθξηηηθά κε ηηο θνηηήηξηεο.
9. ην 93% δηαθσλεί φηη ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο εξγνδφηεο λα
παξαθνινπζνχλ κε θάκεξεο ή θαη άιια ειεθηξνληθά κέζα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο,
θαη λα δηαβάδνπλ αθφκε θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπο.
10. ην 57% δηαθσλεί κε ηε ρξήζε θξπθήο θάκεξαο γηα ηελ απφδεημε κηαο
παξάλνκεο πξάμεο.
11. Σν 80% ζεσξεί φηη ε ηδησηηθφηεηά ηνπο (ε πξνζσπηθφηεηα θαη ηα πξνζσπηθά
ηνπο δεδνκέλα) δελ γίλεηαη ζεβαζηή ζηα αεξνδξόκηα φηαλ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο
απφ ηα ππεξβνιηθά κέηξα αζθαιείαο. Δπίζεο , ην 81% δηαθσλεί κε ην φηη ζηα
αεξνδξφκηα ζα πξέπεη λα παίξλνπλ έμηξα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηα ηαμηδεχνληα κέιε
νξαηψλ κεηνλνηήησλ.
12 Μφλν ην 21% καδεχεη πφληνπο σο θαηαλαισηέο , απφ αγνξέο κε βάζε ηνπο
νπνίνπο δηάθνξεο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο δψξα, πξνλφκηα θαη
εθπηψζεηο. Σν 63% δηαθσλεί κε ηε δεκηνπξγία πξνθίι ησλ πειαηώλ ηνπο απφ
εηαηξείεο κε βάζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ρσξίο ζπλαίλεζε γηα ηηο
θαηαλαισηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο.
13. Αλ θαη ην 86% έρεη αλεζπρήζεη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ (47%) απφ ην
ζθάλδαιν ησλ ππνθινπώλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηελ Διιάδα ην 2006 , ην
59% δελ έρεη επεξεαζηεί ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ελψ ην 41% έρεη
επεξεαζηεί αξθεηά έσο πάξα πνιχ . Δπίζεο , 72% θνβάηαη αξθεηά έσο πάξα πνιχ
(23%) φηη νη ηειεθσληθέο ηνπο ζπλνκηιίεο ηδηαίηεξα ζην θηλεηφ ηειέθσλν αιιά θαη
ην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη, ελψ 24% θνβάηαη
ιίγν θαη κφλν ην 2% θαζφινπ. Παξά ηνλ θφβν απηφ ην 52% δελ παίξλεη θάπνηα
κέηξα πξνζηαζίαο ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο κέζσ Η/Τ ή ηειεθψλνπ, ελψ ην 48%
παίξλεη θάπνηα κέηξα.
14. Σειηθά ην 76% ησλ θνηηεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηηο έξεπλεο δελ απνδέρεηαη ηελ
παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ γηα ιόγνπο
πξνζσπηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο, αιιά θαη ζε πνζνζηφ 66% νχηε θαη γηα
ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκόζηαο πγείαο .
πλνπηηθά , ηα επξήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ εξεπλψλ δείρλνπλ κηα γεληθή
επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, αιιά θαη
κηα έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο θξαηηθνχο - δεκφζηνπο θνξείο πνπ ζπιιέγνπλ
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, ρσξίο φκσο λα παίξλνπλ αξθεηά κέηξα γηα λα
πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο, ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα , θαη ηηο
επηθνηλσλίεο ηνπο.
ΤΥΔΣΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Δλψ ζηελ αλψλπκε ειεθηξνληθή έξεπλα νη θνηηεηέο (πεξηζζφηεξν νη θνηηήηξηεο)
δειψλνπλ ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ 75% αξθεηά έσο πνιχ αλήζπρνη φηαλ δίλνπλ
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν (Internet) θαη ζην Facebook γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο (
ηδησηηθφηεηαο) ζηνλ „θπβεξλνρψξν‟, ζηηο νξγαλσκέλεο ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε ε
νκάδα πνπ εθθξάδεη πξαγκαηηθή αλεζπρία
κεηψλεηαη ζην 60%. Έλα κεγάιν
πνζνζηφ 40% δειψλεη φηη θαη αλ αθφκε γίλεηαη παξαθνινχζεζε ζην δηαδίθηπν θαη
ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα « δελ έρνπλ λα θνβεζνχλ γηα θάηη» ( Solove, D. 2007) .

3

Σελ ίδηα πεξίπνπ αληίδξαζε παξαηεξνχκε θαη ζην ζέκα ησλ θακεξώλ αζθαιείαο.
Αλ θαη ζηελ ειεθηξνληθή έξεπλα δειψλνπλ φηη ηνπο ελνριεί ε επξεία δηάδνζε
ρξήζεο θακεξώλ αζθαιείαο (CCTV) ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο ζε
πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 82%, ζηηο ζπδεηήζεηο κέζα ηελ ηάμε ην πνζνζηφ απηφ
κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζην 50% αθνχ νη κηζνί θνηηεηέο θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
κηζέο θνηηήηξηεο δειψλνπλ φηη δελ ηηο ελνρινχλ νη θάκεξεο ζε δεκφζηνπο θαη
ηδησηηθνχο ρψξνπο θαη κάιηζηα φηη λνηψζνπλ αζθάιεηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Aλ ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκθσλνχλ ζηελ ελδερφκελε κειινληηθή ρξήζε
θακεξψλ γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο
θαη θαξηψλ εηζφδνπ ζηελ
παλεπηζηεκηνχπνιε Ρεζχκλνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειά, γηα ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε
Ηξαθιείνπ, ππνζέηνπκε φηη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειφηεξα, επεηδή εθεί ήδε
ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθέο θάξηεο θαη γίλεηαη ζπρλή ζπδήηεζε ππέξ ηεο ρξήζεο
θακεξψλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θηηξίσλ, φπνπ έρνπλ
ππάξμεη ζπρλέο θινπέο θαη παξαβαηηθέο πξάμεηο .
Απηνί πνπ εθθξάδνπλ έληνλε αλεζπρία γηα ηελ παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ ζηηο ειεθηξνληθέο θαη ηειεθσληθέο ηνπο επηθνηλσλίεο θαη είλαη ελαληίνλ
ηεο ρξήζεο ησλ θακεξψλ γεληθά είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν αλαινγηθά θνηηεηέο απφ
θνηηήηξηεο,
θαη εθδειψλνληαη λα είλαη πην πνιηηηθνπνηεκέλνη θαη κάιινλ ζηα
αξηζηεξά ηνπ θάζκαηνο Γεμηά- Αξηζηεξά. Αληίζεηα απφ ην πνζνζηφ πνπ αδηαθνξνχλ
ή δελ «λνηάδνληαη» γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο, ή αλέρνληαη
ρσξίο θφβν ή θαη ππνζηεξίδνπλ γεληθά ηελ ρξήζε ησλ θακεξψλ, έλα κεγάιν
πνζνζηφ δειψλεη φηη δελ είλαη πνιηηηθνπνηεκέλν ή ηνπνζεηνχληαη ζηελ θεληξνδεμηά ηνπ θάζκαηνο Γεμηά- Αξηζηεξά.
Γελ καο δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη έλα πνζνζηφ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ
εθδειψλνληαη θαλεξά κέζα ζηελ ηάμε ελάληηα ζηελ παξαθνινχζεζε, απιά γηα λα
δείμνπλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηνλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο αλ θαη πξνζπαζεί λα είλαη
ακεξφιεπηνο θαη λα θάλεη κηα εμηζνξξνπεκέλε αλάιπζε, δελ απνθεχγεη λα
ππνζηεξίδεη ηελ ζέζε ηνπ ελάληηα ζηελ αλεμέιεγθηε παξαθνινχζεζε θαη ζηηο
ζπλέπεηέο ηεο, γηα πηζαλέο δηαθξίζεηο θαη λένπο απνθιεηζκνχο (ακαηάο, επηκ.
2011).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Αλ θαη δελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε, ζεσξνχκε φηη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
επξήκαηα ηεο φιεο καο δηεξεχλεζεο γηα ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψληξηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, καο επηβεβαηψλνπλ
παιαηφηεξεο έξεπλέο καο (Samatas, 2004) ζηηο νπνίεο ππνζηεξίδνπκε φηη ην ζέκα
απηφ φπσο θαη γεληθφηεξα ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη πξψηηζηα έλα πνιηηηθνηδενινγηθό δήηεκα.
Σν ζπκπέξαζκα απηφ καο θάλεη αθφκα πην πξνζεθηηθνχο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ
έξεπλα ησλ επίκαρσλ απηψλ ζεκάησλ, ψζηε λα απνθεχγνπκε ηελ φπνηα
κνλφπιεπξε θαη κεξνιεπηηθή αλάιπζε, φζν θαηνξζσηφ βέβαηα κπνξεί απηφ λα
γίλεη. Δπηβεβαηψλνπκε επίζεο απηφ πνπ ηζρχεη γεληθά ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο
ηερλνινγηθά δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο , ηζρχεη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο καο, δειαδή ην
ιεγφκελν «παξάδνμν ηεο ηδησηηθόηεηαο» γηα ηεο πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Σν παξάδνμν
απηφ ραξαθηεξίδεη γεληθά ηνπο ρξήζηεο λέσλ
ηερλνινγηψλ, νη νπνίνη φηαλ εξσηεζνχλ ζρεηηθά , αλ θαη εθθξάδνπλ κηα γεληθή
αλεζπρία γηα ηελ ελδερφκελε παξαβίαζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ , εληνχηνηο δειψλνπλ φηη δελ παίξλνπλ ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζίαο ηεο (Samatas, 2003).
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Δπίζεο, αλαθεξφκελνη ζε αλαπηπγκέλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο παξαθνινχζεζεο
κε αλαπηπγκέλε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο ηεο πνιηηείαο, ζε ζχγθξηζε κε
θνηλσλίεο απηαξρηθήο παξαθνινχζεζεο ζην παξειζφλ, φπσο ε Διιάδα (Samatas et
al. 2011), εθηφο ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ζηα ζέκαηα απηά, δηαπηζηψλνπκε θαη
έλα δηαγελεαθό ράζκα. Γειαδή γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα παξαηεξνχκε έλα
ράζκα εκπεηξηψλ θαη πξνδηαζέζεσλ αλάκεζα ζηηο γεληέο πνπ έρνπλ δήζεη ηελ
απηαξρηθή παξαθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο κε ηα θαθειψκαηα
θαη ηηο δηαθξίζεηο κέρξη ην 1982 (Samatas, 2004), θαη ηεο λέαο γεληάο πνπ δεη ηψξα
ζην «ζαπκαζηφ θαηλνχξγην θφζκν» απνιακβάλνληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ρσξίο
ηδηαίηεξε πξνθχιαμε.
Η παξνχζα δηεξεχλεζε ζηνπο θνηηεηέο καο, καο
επηβεβαηψλεη ην δηαγελεαθφ απηφ ράζκα αλάκεζα ζηηο εκπεηξίεο παιαηνηέξσλ
γελεψλ, εθπξφζσπνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν δηδάζθσλ, ζε ζρέζε κε ηηο λεφηεξεο
γεληέο, πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο καο, θαη νη νπνίνη ζπρλά ζεσξνχλ
ηηο επηθπιάμεηο ηερλνθνβηθέο θαη ππεξβνιηθέο. Δίλαη ζσζηέο απηέο νη απφςεηο;
Μήπσο ηειηθά είκαζηε εκείο νη παιηφηεξνη ππεξβνιηθνί θαη πξνζθνιιεκέλνη ζε
θνβηθέο αληη-ηερλνθεληξηθέο ηδενιεςίεο κε βάζε ην απηαξρηθφ παξειζφλ ηεο ρψξαο
καο θαη αλίθαλνη λα εθηηκήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη αζθάιεηαο
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ; Ίζσο.
Άζρεηα
φκσο απφ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο πξνθαηαιήςεηο, ζα πξέπεη λα
ζπκθσλήζνπκε φηη ε ηδησηηθφηεηα είλαη έλα αλζξψπηλν θαη δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα
πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο αξρέο αιιά θαη λα δηαθπιάζζεηαη απφ ηνπο
ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο (Margalit Av. (2001) Flaherty, D. H. 1989,
Nissenbaum, Η. 1998, Μήηξνπ, 2008). Δπεηδή ν δηδάζθσλ ην κάζεκα ηεο
θνηλσληνινγίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο έρεη επίγλσζε ηνπ
αδχλαηνπ ηεο ακεξνιεςίαο ηνπ, πξνηηκά λα ην επηζεκαίλεη απηφ ζηνπο θνηηεηέο θαη
λα αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο παξαθνινχζεζεο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο
ρσξίο λα εθκεδελίδεη ηελ επαλάζηαζε ησλ Κνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα
δηαδηθηχνπ, επηκέλεη λα παξνπζηάδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο λέαο
παξαθνινχζεζεο ζην πιαίζην ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θαπηηαιηζκνχ, φπσο θαη ηεο
αλεπαξθνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηε ρψξα καο, ειπίδνληαο φηη
ζπλεηζθέξεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κηα έκκεζε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αγσγή
(privacy education) ησλ δηδαζθνκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο. Η
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδίσο ησλ λέσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηάξγεζεο
ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα κηα δεκνθξαηηθή θαη ειεχζεξε θνηλσλία
(Haggerty, K. & Samatas, M.eds 2010).
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ΜΔΡΙΚΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ
ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ απαληήζεσλ ησλ ειεθηξνληθώλ δηεξεπλήζεώλ καο
(2009-2011)
ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ζαο δσήο ( ηδησηηθόηεηαο) θαη ησλ
πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ πόζν αλήζπρνο-ε είζηε όηαλ δίλεηε πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν (Internet);

όχι π ολφ ανήςυχοσ-η
22%

Δ εν είμαι ςίγουροσ-η
1%
π ολφ ανήςυχοσ-η
30%

αρκετά ανήςυχοσ-η
47%

Αιιάδεηε ζπρλά ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο ζαο ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο πηζησηηθέο
θάξηεο ζαο;

Ναι (Y )
28%

Ό χι (N)
72%
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αο ελνριεί ε επξεία δηάδνζε ρξήζεο θακεξώλ αζθαιείαο (CCTV) ζηνπο
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο;

Ό χι (N)
15%

Ναι (Y )
85%

Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηε ρξήζε θακεξώλ αζθαιείαο γηα ηε θύιαμε
δηαθόξσλ ρώξσλ ηεο παλεπηζηεκηνύπνιεο;

δεν είμαι ςίγουροσ-η
(c5)
2%

διαφωνώ απ όλυτα
(c4)
40%

ςυμφωνώ απ όλυτα
(c1)
16%

ςυμφωνώ κάπ ωσ
(c2)
17%

διαφωνώ κάπ ωσ (c3)
25%
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Θα ζπκθσλνύζαηε ή ζα δηαθσλνύζαηε κε ηε ρξήζε θακεξώλ αζθαιείαο γηα
ηε θύιαμε κόλν ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ηεο παλεπηζηεκηνύπνιεο;

δεν είμαι ςίγουροσ-η
3%

ςυμφωνώ απ όλυτα
(c1)
19%

διαφωνώ απ όλυτα
(c4)
36%

ςυμφωνώ κάπ ωσ
(c2)
28%

διαφωνώ κάπ ωσ (c3)
14%

Θα ζπκθσλνύζαηε ή ζα δηαθσλνύζαηε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ θαξηώλ
γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν από ηελ παλεπηζηεκηνύπνιε θαη ηε βηβιηνζήθε;

δεν είμαι ςίγουροσ-η
(c5)
2%

ςυμφωνώ απ όλυτα
(c1)
20%

διαφωνώ απ όλυτα
(c4)
36%

ςυμφωνώ κάπ ωσ
(c2)
25%
διαφωνώ κάπ ωσ (c3)
17%

Δζείο ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε θάκεξεο αζθαιείαο γηα ηε θύιαμε θαη αζθάιεηα
ηεο θαηνηθίαο ή ηεο επηρείξεζήο ζαο;
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Κ αμία απ άντηςη
5%

Ναι (Y )
40%
Ό χι (N)
55%

πκθσλείηε ή δηαθσλείηε νη θάκεξεο ηεο αζηπλνκίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
θπθινθνξίαο λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη δεκόζηαο
ηάμεο;

δεν είμαι ςίγουροσ-η
(c5)
2%

ςυμφωνώ απ όλυτα
(c1)
22%

διαφωνώ απ όλυτα
(c4)
33%

διαφωνώ κάπ ωσ (c3)
14%

ςυμφωνώ κάπ ωσ
(c2)
29%

πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην βαλδαιηζκό, θαηαζηξνθή ησλ θακεξώλ
αζθαιείαο ηεο αζηπλνκίαο;
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δεν είμαι ςίγουροσ-η
(c5)
4%

ςυμφωνώ απ όλυτα
(c1)
16%

ςυμφωνώ κάπ ωσ
(c2)
11%
διαφωνώ απ όλυτα
(c4)
45%

διαφωνώ κάπ ωσ (c3)
24%

Φνβάζηε όηη νη ηειεθσληθέο ζαο ζπλνκηιίεο ηδηαίηεξα ζην θηλεηό ηειέθσλν
αιιά θαη ην ειεθηξνληθό ζαο ηαρπδξνκείν κπνξεί λα παξαθνινπζνύληαη;

καθόλου
2%

Δ εν είμαι
ςίγουροσ-η
4%

Πάρα π ολφ
22%

όχι π ολφ
23%

αρκετά
49%
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Παίξλεηε ή όρη θάπνηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ησλ επηθνηλσληώλ ζαο κέζσ
Η/Τ ή ηειεθώλνπ ;

Ναι (Y )
48%

Ό χι (N)
52%

Απνδέρεζηε ή όρη ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο ζαο δσήο θαη ησλ
πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο αζθάιεηα θαη πγεία;

δεν είμαι ςίγουροσ-η
(di5)
7%

καθόλου (di4)
46%

αρκετά (di2)
19%

όχι π ολφ (di3)
28%
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