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Περίληψη 

 
Η ηθική των υπολογιστών αποτελεί εκείνο τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με την 

μελέτη των ηθικών κανόνων και της συμπεριφοράς των ατόμων, κατά τη χρήση 

υπολογιστή. Ορισμένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο κλάδο 

είναι: η διακίνηση πνευματικού υλικού, η ιδιωτικότητα του ατόμου, το “hacking”, η 

συμπεριφορά των επαγγελματιών πληροφορικής. Παρά το πλήθος επιστημονικών άρθρων 

που υπάρχουν σχετικά με το θεωρητικό σκέλος, υπάρχουν ελάχιστες έρευνες πάνω στο 

συγκεκριμένο τομέα.  Η εν λόγω έρευνα αφορά τη δημιουργία κλίμακας “Στάσεων και 

Πεποιθήσεων απέναντι σε Αντιδεοντολογικές Συμπεριφορές στο Διαδίκτυο” 

(Κ.Σ.Π.Α.Σ.Δ.). Η Κ.Σ.Π.Α.Σ.Δ. χορηγήθηκε σε 375 χρήστες του Διαδικτύου. Από την 

παραγοντική ανάλυση προέκυψαν 24 προτάσεις, από τις αρχικές 124, οι οποίες χωρίζονται 

σε τρεις παράγοντες των 8 προτάσεων ο καθένας: Διακίνηση Πνευματικού Υλικού, 

Κίνδυνοι Διαδικτύου και Hacking.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, ηθική των υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ηθική & Διαδίκτυο 1
“It seemed when people entered the computer  

center, they left their ethics at the door ” 

Donn Parker, δεκαετία του 1960 

 

1. Εισαγωγή 

 

Το διαδίκτυο αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση που έχει εμφανιστεί στη ζωή μας, 

και ιδίως από την τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Κι αυτό γιατί έχει αλλάξει ριζικά 

τον τρόπο που μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες, έχοντας πλέον πρόσβαση σε ένα 

δυνητικά άπειρο όγκο πληροφοριών (Cooper, 2004. Copeland, 2004). Άμεση συνέπεια αυτού του 

γεγονότος είναι η ολοένα μεγαλύτερη εξάπλωση του, να έχει αρχίσει να οδηγεί σταδιακά σε 

αλλαγές που αφορούν στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων, αλλά και στην καθημερινότητα τους. 

Μέσα από το διαδίκτυο ένα άτομο μπορεί πρακτικά να κάνει τα πάντα, ώστε να διευκολύνει τη 

ζωή του, αλλά ενίοτε και να τη δυσχεράνει. Λόγω του ότι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα 

αρχίζουν τώρα να εξοικειώνονται με το διαδίκτυο, ένα θέμα που απασχολεί ερευνητικά είναι το 

πώς οι χρήστες συμπεριφέρονται ηθικά όταν βρίσκονται μέσα στο διαδίκτυο. Το τι πιστεύουν, 

δηλαδή, για τις αντιδεοντολογικές συμπεριφορές μέσω του διαδικτύου, και εν συνεχεία πως 

λειτουργούν με βάση αυτές τις πεποιθήσεις (Ellerman, 1998. Stein, 1999). Παγκοσμίως υπάρχουν 

ελάχιστες έρευνες που να δείχνουν το πώς λειτουργεί ο χρήστης ηθικά στο διαδίκτυο (Elgesem, 

2008). Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται η κατασκευή ενός τέτοιου ψυχομετρικού εργαλείου, 

η “Κλίμακα Στάσεων και Πεποιθήσεων απέναντι σε Αντιδεοντολογικές Συμπεριφορές στο 

Διαδίκτυο” (Κ.Σ.Π.Α.Σ.Δ.).   

 

1.1 Σχέση ηθικής και τεχνολογίας  

 

 Ένα εύλογο ερώτημα που δημιουργείται έχει να κάνει με το πώς συσχετίζονται η ηθική με 

την τεχνολογία. Αντίστοιχα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το πώς η τεχνολογία επιδρά στους 
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ηθικούς κανόνες, πώς η τεχνολογία αλλάζει την ανθρώπινη δράση ώστε να χρήζει ξεχωριστής 

μελέτης σε ηθικά θέματα, και πώς, επιδρά εν γένει στον τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος. 

 Σύμφωνα με την Johnson (2004) υπάρχουν δύο κύρια σημεία πάνω στα οποία βασίζεται η 

απάντηση αυτών των παραπάνω ερωτημάτων, και τα οποία έχουν στηρίζονται στον φιλοσοφικό 

τρόπο σκέψης των “action theories” (Hornsby, 1980. Searle, 1983). Το πρώτο συνίσταται στην 

παραδοχή ότι η τεχνολογία αρκετά συχνά παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν 

πράγματα που άνευ της ύπαρξης τους είναι αδύνατον να τα πραγματοποιήσουν (Gotterbarn, 1992. 

Johnson, 2004. Moor, 1985). Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα πιο απλά πράγματα στην 

καθημερινότητα ενός ανθρώπου, όπως είναι τα φανάρια που ελέγχουν την κυκλοφορία των 

οχημάτων στους δρόμους, ως τα πιο σύνθετα, όπως είναι η δυνατότητα που μας παρέχει ένας 

μαγνητικός τομογράφος να δούμε τα εσωτερικά όργανα ενός ανθρώπου ή η εξαπόλυση ενός ιού 

στο διαδίκτυο, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρο χάος. 

 Παράλληλα, η ύπαρξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, πέρα από τα 

όποια καινοτόμα στοιχεία τους, μας παρέχουν εντελώς διαφορετικούς τρόπους, σε σχέση με το 

παρελθόν, για να εκτελούμε τις διάφορες εργασίες (Johnson, 2004). Έτσι για παράδειγμα, η 

δραστηριότητα του γραψίματος είναι πολύ διαφορετική αν γίνεται με έναν υπολογιστή, απ' ότι αν 

γίνεται με χαρτί και μολύβι. Η ίδια η διαδικασία εκτέλεσης της δραστηριότητας αλλάζει, αν 

παρατηρηθεί και ως φυσικό γεγονός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να εκτελεστεί μια 

δραστηριότητα με διαφορετικό τρόπο, με περισσότερες δυνατότητες. Αποτέλεσμα είναι η 

τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών να εισάγει και νέες ιδιότητες-παραμέτρους, όσον 

αφορά το μέσο εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, σε αντίθεση με τα προϋπάρχοντα μέσα. Έτσι για 

παράδειγμα με τη χρήση ενός υπολογιστή και με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, δίνεται η δυνατότητα 

σε ένα άτομο να στείλει ένα ιό δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στο διαδίκτυο. Πατώντας 

δηλαδή κάποιος λίγα πλήκτρα στον υπολογιστή του, έχει πλέον τέτοια δύναμη, την οποία δεν θα 

είχε αν δεν  υπήρχαν οι υπολογιστές.  

 Με λίγα λόγια, οι υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν δώσει στον καθένα μεγαλύτερη 
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δύναμη να βλάψει τον συνάνθρωπο του, με πιο μαζικό τρόπο από ότι μπορούσε πριν και χωρίς 

την ύπαρξη πολλών εξειδικευμένων γνώσεων. Κατά συνέπεια, το πρώτο σημείο στο οποίο πρέπει 

να εστιάσει κάποιος για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της τεχνολογίας των υπολογιστών και 

της ηθικής, είναι η αναγνώριση της εγγύτητας που υπάρχει στη σχέση μεταξύ αυτής της 

τεχνολογίας και της ανθρώπινης δράσης (Johnson, 2004. Mitcham, 2004).  

  Το δεύτερο σημείο στο όποιο πρέπει στη συνέχεια να εστιάσει κάποιος είναι στη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ της ανθρώπινης δράσης και της ηθικής (Johnson, 2004. Kizza, 2003). Επειδή οι 

υπολογιστές αλλάζουν την ανθρώπινη δράση, είναι χρήσιμο να δούμε κατά πόσο αυτές οι 

αλλαγές έχουν ηθική σημασία. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο, να διαφανεί αν το συγκεκριμένο 

τεχνολογικό επίτευγμα, το μέσο δηλαδή της ανθρώπινης δράσης, και η χρήση του έχουν 

επηρεάζουν ηθικά την ανθρώπινη δράση. Και σε θεωρητικό επίπεδο χρήζει μελέτης το κατά πόσο 

αυτή η επιρροή έχει αντίκτυπο και αλλάζει τα ηθικά ζητήματα, τη φύση των θεωριών περί ηθικής, 

ακόμη και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την ηθική. 

 Αυτό που διαφαίνεται ολοένα και πιο καθαρά, είναι το ότι η τεχνολογία των υπολογιστών 

και κατ' επέκταση και το διαδίκτυο έχουν ηθικές προεκτάσεις, διότι από τη στιγμή που 

δημιουργούν νέες δυνατότητες, δημιουργούν και καινούρια ηθικά ζητήματα (Floridi, 2008). Στο 

διαδίκτυο, για παράδειγμα, τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο είναι σωστό για τις εταιρείες που 

έχουν διάφορες ιστοσελίδες να τοποθετούν “cookies” στους ανυποψίαστους χρήστες που τις 

επισκέπτονται και στη συνέχεια να συλλέγουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις τους στο 

διαδίκτυο, εν αγνοία τους (Kierkegaard, 2005). Ένα άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τον 

εργασιακό χώρο. Αν και συνηθίζεται οι εργοδότες να παρακολουθούν την πορεία της δουλείας 

των εργαζομένων τους, η δημιουργία προγραμμάτων παρακολούθησης του κάθε πλήκτρου που 

πατάει ο εργαζόμενος στον υπολογιστή του, θέτει σε νέες βάσεις του κατά πόσο αυτή η πράξη 

είναι το ίδιο ηθικά αποδεκτή.  

 Κατά συνέπεια, αυτό που έχει αρχίσει να φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι οι υπολογιστές 

προσφέροντας καινούριες δυνατότητες στον χρήστη, δημιουργούν και καινούρια ζητήματα που 
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έχουν ηθική σημασία. 

 Η ηθική, τώρα, που διέπει τον χρήστη, και κατ' επέκταση η όποια δεοντολογία υπάρχει 

γύρω από τη χρήση του διαδικτύου, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση του υπολογιστή. 

Μπορεί η θεωρία που υπάρχει για τη δεοντολογία της χρήσης του διαδικτύου να είναι σχετικά 

μικρότερη ή σε άμεση σύνδεση με την συνολική χρήση υπολογιστή, αυτό όμως δεν εμποδίζει την 

ερμηνεία και αξιολόγηση του ηθικά ορθού τρόπου -αν υπάρχει τέτοιος τρόπος- μέσω των 

θεωριών που αφορούν τους κανόνες της ηθικής γενικά και ειδικά, όσον αφορά τη χρήση 

υπολογιστών (Floridi, 1999. Johnson, 2000, 2004, 2005. Moor, 2008).  

 Το επιστημονικό πεδίο μελέτης της “ηθικής των υπολογιστών” έχει σχετικά μικρή ζωή και 

είναι αρκετά αναπτυσσόμενο (Johnson, 2005. Mitcham, 1986. Moor, 2008). Επειδή η τεχνολογία 

στους υπολογιστές εξελίσσεται ταχύτατα, αυτό έχει ως συνέπεια ο όρος “ηθική των 

υπολογιστών” να επιδέχεται αρκετές ερμηνείες ως προς το γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει 

(Crowell, Narvaez & Gomberg, 2005. Kizza, 2003). Έτσι, για παράδειγμα, από τη μία ο όρος 

“ηθική των υπολογιστών” μπορεί να ερμηνεύεται ως εκείνο το επιστημονικό πεδίο που αφορά 

την εφαρμογή των παραδοσιακών θεωριών ηθικής και στο πως εφαρμόζονται πάνω σε θέματα 

που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Stamatellos, 2007). Από 

την άλλη,  ο συγκεκριμένος όρος μπορεί να έχει μια πιο ευρεία ερμηνεία και να άπτεται θεμάτων, 

όπως είναι οι κανόνες δεοντολογίας της επιστήμης της πληροφορικής, η νομοθεσία γύρω από 

θέματα πληροφορικής, η χρήση της τεχνολογίας σε εταιρικό επίπεδο, το διαδίκτυο και η 

δεοντολογική χρήση του και οι επιδράσεις στην κοινωνία, τόσο σε ομαδικό επίπεδο όσο και σε 

ατομικό (Adam, 2001. Floridi, 2008. Robinett, 1990.).         
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1.2 “Ηθική των υπολογιστών” 

 

1.2.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

 Επιχειρώντας μία σύντομη ιστορική αναφορά γύρω από την “ηθική των υπολογιστών”, οι 

πρώτες συστηματικές αναφορές υπάρχουν ήδη από τη δεκαετία του 1940 από τον Norbert 

Wiener, χωρίς βέβαια να υπάρχει αναφορά στον όρο “ηθική των υπολογιστών” (Bynum, 2001, 

2008. Floridi, 2004. Johnson, 2004). Ο Wiener ουσιαστικά τις βάσεις στον ερευνητικό τομέα της 

“ηθικής των υπολογιστών”, πιστεύοντας πως η ενσωμάτωση της τεχνολογίας των υπολογιστών 

στην κοινωνία, θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση της κοινωνίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

έχουμε να κάνουμε με μια δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (Bynum, 2001. Stamatellos, 2007). 

Μάλιστα στο βιβλίο του “The Human Use of Human Beings” του 1950, ο Wiener έθεσε 

θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την “ηθική των ηλεκτρονικών υπολογιστών”, παρουσίασε μια 

ισχυρή μεθοδολογία για την εφαρμοσμένη ηθική και αναφέρθηκε σε αρκετά αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα που έχουν να κάνουν με βασικά ζητήματα στο χώρο τη “ηθικής των υπολογιστών” 

(Bynum, 2000). 

 Τη δεκαετία του 1960 ο Parker μελετώντας θέματα που αφορούν μη δεοντολογική και 

παράνομη χρήση των υπολογιστών -της εποχής εκείνης- από επαγγελματίες, οδηγήθηκε στην 

άποψη, σύμφωνα με την οποία ένα άτομο τη στιγμή που χρησιμοποιεί υπολογιστές, οι ηθικοί 

κανόνες που τον διέπουν, δεν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη συμπεριφορά του (Bynum, 2001).  

 Ο όρος “ηθική των υπολογιστών” με τη σημερινή του μορφή άρχισε να χρησιμοποιείται από 

τα μέσα του 1970, από τον Maner (Bynum, 2001). Μάλιστα, εκείνη την εποχή περίπου άρχισε να 

διδάσκεται και ως πανεπιστημιακό μάθημα, το οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν σε παραβατικές 

πράξεις μέσω υπολογιστή, σε θέματα που αφορούν τη δημιουργία κώδικα δεοντολογίας για τους 

επαγγελματίες πληροφορικής και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιδιωτικότητα (Johnson, 

2004).   
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 Η ιδιαίτερη άνθιση του επιστημονικού κλάδου της “ηθικής των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών” άρχισε να λαμβάνει χώρα από τη δεκαετία του 1980, όταν προέκυψε και μια 

πληθώρα θεμάτων και προβλημάτων από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Freeman & 

Peace, 2005). 

 

1.2.2 Ορισμός της “ηθικής των υπολογιστών”  

 

 Σύμφωνα με τον Maner η “ηθική των υπολογιστών” αφορά εκείνο το επιστημονικό πεδίο το 

οποίο εξετάζει “...τα ηθικά προβλήματα που επιδεινώνονται, διαμορφώνονται ή δημιουργούνται 

από την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών” (Mitcham, 2004). Ο Maner επικεντρώθηκε 

κυρίως στη μελέτη του εν λόγω κλάδου υπό το πρίσμα των παραδοσιακών θεωριών  ηθικής που 

χρησιμοποιούνται από φιλοσόφους -Bentham, Mill, Kant- που της “εφαρμοσμένης ηθικής” 

(Floridi, 1999. Stamatellos, 2007).   

 Η Johnson (2004) από την πλευρά της ορίζει τον κλάδο της “ηθικής των υπολογιστών” ως 

τον επιστημονικό τομέα, ο οποίος μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστές “θέτουν νέες 

εκδοχές των τυπικών ηθικών προβλημάτων και ηθικών διλημμάτων, επιδεινώνοντας τα παλιά 

προβλήματα, και αναγκάζοντας μας να χρησιμοποιούμε συνηθισμένες ηθικές νόρμες σε 

ανεξερεύνητους κόσμους”. Παρά τα κοινά στοιχεία που παρουσιάζει η άποψη της Johnson με 

αυτή του Maner για τη χρησιμοποίηση της “εφαρμοσμένης ηθικής” ως τρόπο προσέγγισης των 

θεμάτων που αφορούν την “ηθική των υπολογιστών”, υπάρχει διάσταση απόψεων στο κατά πόσο 

οι υπολογιστές δημιουργούν νέα ηθικά προβλήματα. Σύμφωνα με την ίδια, οι υπολογιστές δεν 

δημιουργούν καινούρια ηθικά προβλήματα, αλλά δίνουν μια διαφορετική χροιά σε ήδη 

υπάρχοντα και αρκετά γνωστά ηθικά ζητήματα (Johnson, 2000, 2004).  

 Ο Moor (1985) ορίζει την “ηθική των υπολογιστών” ως “την ανάλυση της φύσης και του 

κοινωνικού αντίκτυπου που έχει η τεχνολογία των υπολογιστών, και η σχετιζόμενη με αυτήν 

διαμόρφωση και αιτιολόγηση των πολιτικών για την ηθική χρήση τέτοιας τεχνολογίας” (Bynum, 
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2000, 2001. Moor, 1985). Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Moor “...ένα τυπικό πρόβλημα στην ηθική 

των υπολογιστών προκύπτει, επειδή υπάρχει ένα κενό πολιτικής σχετικά με το πώς θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι υπολογιστές μας παρέχουν 

νέες δυνατότητες και αυτές με τη σειρά τους μας δίνουν νέες επιλογές για δράση. Αρκετά συχνά 

είτε δεν υπάρχουν πολιτικές αντιμετώπισης για να μας καθοδηγήσουν σε αυτές τις καταστάσεις 

που δημιουργούνται είτε οι υπάρχουσες πολιτικές αντιμετώπισης αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Το 

κεντρικό ζήτημα την “ηθικής των υπολογιστών” είναι να καθορίσει τι πρέπει να γίνει σε τέτοιες 

περιπτώσεις, και κατ' επέκταση να δημιουργηθούν πολιτικές αντιμετώπισης, οι οποίες να 

καθοδηγούν τις πράξεις μας” (Moor, 1985). Η έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής πάνω σε τέτοια 

ζητήματα φαίνεται γλαφυρά και από ορισμένα παραδείγματα που τίθενται, όπως το αν είναι 

θεμιτό να παρακολουθούν οι εργοδότες του υπαλλήλους τους εφόσον υπάρχει λογισμικό που 

παρέχει αυτή τη δυνατότητα ή αν είναι σωστό να πραγματοποιούν οι γιατροί εγχειρίσεις μέσω της 

ρομποτικής τεχνολογίας από απόσταση. Παράλληλα, όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου 

τίθενται ερωτήματα σχετικά με το αν είναι σωστό να κάνει κάποιος αντίγραφα τα όποια 

υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αν είναι σωστό το μιλάει κάποιος σε 

“chat room” (δικτυακό χώρο ανοικτής επικοινωνίας), ενώ χρησιμοποιεί ψεύτικα στοιχεία (Moor, 

1985). Επιπροσθέτως, ο Moor τονίζει τη σημασία δημιουργίας ενός επαρκούς και συνεκτικού 

εννοιολογικού-θεωρητικού πλαισίου, μέσα από το οποίο θα πηγάζουν και θα δημιουργούνται και 

οι αντίστοιχες πολιτικές για τα διάφορα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν (Moor, 1985. 

Stamatellos, 2007).   

 Σύμφωνα με τον Bynum (1999, 2001) η σύγχρονη εκδοχή του όρου “ηθική των 

υπολογιστών” έχει αποκτήσει πιο ευρεία έννοια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εξετάζεται πλέον ο 

αντίκτυπος της χρήσης των υπολογιστών και των τεχνολογιών της πληροφορικής στις ανθρώπινες 

αξίες, και με τη συνδρομή επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η 

κοινωνιολογία και η νομική. Κατά συνέπεια ο κοινός στόχος που έχει να κάνει με την “ηθική των 

υπολογιστών”, έγκειται στην αφομοίωση της τεχνολογίας των υπολογιστών και των ανθρώπινων 
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αξιών με τέτοιο τρόπο ώστε η τεχνολογία να προοδεύσει και να προστατεύσει τις ανθρώπινες 

αξίες, παρά να τις βλάψει (Bynum 1999, 2000, 2001). Με βάση τον παραπάνω ορισμό ο Bynum 

(2001) κάνει λόγο για τρία διαφορετικά επίπεδα μελέτης της “ηθικής των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών”. Το πρώτο και πιο βασικό επίπεδο έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση του 

κόσμου, ώστε να κατανοήσουν ότι η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει κοινωνικές 

και ηθικές συνέπειες. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο το ονομάζει “para – computer” συνίσταται από 

εκείνα τα άτομα που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μελετούν τον συγκεκριμένο κλάδο 

ψάχνοντας, για παράδειγμα, για παρόμοια φαινόμενα ή διαβάζοντας διάφορα άρθρα, χωρίς να 

έχουν την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση. Το τρίτο επίπεδο αφορά την ακαδημαϊκή μελέτη από 

επιστήμονες του τομέα της “ηθικής των υπολογιστών”. Ουσιαστικά, ο Bynum χρησιμοποιώντας 

τα τρία διαφορετικά επίπεδα, αναφέρεται στη διαφορά του επιπέδου γνώσεων που έχει το άτομο, 

το οποίο έρχεται σε επαφή κάθε φορά με θέματα σχετικά με την “ηθική των υπολογιστών” 

(Bynum, 2000, 2001, 2008).  

 

1.3 Βασικά θέματα μελέτης στην “ηθική των υπολογιστών” 

 

 Υπάρχουν ορισμένα κύρια θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας 

στον τομέα της “ηθικής των υπολογιστών”. Αυτά είναι: το ηλεκτρονικό έγκλημα, η ιδιωτικότητα 

και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι επαγγελματικές ευθύνες των επαγγελματιών 

τομέα της πληροφορικής, η πνευματική ιδιοκτησία και η χρήση των υπολογιστών στον εργασιακό 

χώρο. Σύμφωνα με τον Mason (1986) υπάρχουν τέσσερα σημαντικά ηθικά ζητήματα στην εποχή 

της πληροφορίας, τα οποία είναι: η πνευματική ιδιοκτησία, η ιδιωτικότητα, η ακρίβεια, και η 

προσβασιμότητα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση των επιστημονικών απόψεων 

για το κάθε θέμα ξεχωριστά.  
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1.4 Πνευματική Ιδιοκτησία 

 

 Το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας και το ποια μορφή θα έχει, είναι ένα από τα πιο 

πολύπλοκα θέματα που απασχολούν την “ηθική των υπολογιστών”. Το διαδίκτυο έχει αλλάξει σε 

μεγάλο βαθμό τα δεδομένα, καθώς πλέον έχει πιο εύκολη από ποτέ η δυνατότητα του να έχει 

κάποιος παράνομη πρόσβαση και κατοχή πνευματικού υλικού, χωρίς φυσικά τη συγκατάθεση του 

ιδιοκτήτη του. Γενικώς, το διαδίκτυο αποτελεί έναν χώρο που δεν ευνοεί τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων που ορίζονται νομικά για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε πρόκειται για λογισμικό 

είτε πρόκειται για άλλους είδους πνευματική ιδιοκτησία που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με 

υπολογιστικές εφαρμογές -ταινίες, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία (Buchanan & Campbell, 2005. 

Mitcham, 2004). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πιο έντονη επιστημονική 

αντιπαράθεση, σχετικά με το αν η πρόσβαση σε οποιασδήποτε μορφή πληροφορίας που 

υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να είναι ελεύθερη ή όχι, 

καθιστώντας το συγκεκριμένο ζήτημα ένα από τα πιο σημαντικά στον τομέα της “ηθικής των 

υπολογιστών” (Himma, 2007. Kimppa, 2005β. Spinello & Tavani, 2005).  

 

1.4.1 Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά  

 

 Σύμφωνα με τον Hettinger (1997), ο όρος “πνευματικά αγαθά” χρησιμοποιείται για να γίνει 

αναφορά σε διάφορες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία σε αντίθεση με τη φυσική 

ιδιοκτησία περιλαμβάνει “αγαθά” που δεν έχουν υλική υπόσταση (Kimppa, 2005β). Σε σύγκριση 

με την ιδιοκτησία υλικών αγαθών, οι πνευματικοί καρποί, όπως είναι ένα λογισμικό, ένα βιβλίο, ή 

ένα τραγούδι, θεωρείται δημόσιο αγαθό (George, 2008. Kimppa, 2005β. Spinello & Tavani, 

2005). Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των δημόσιων αγαθών (George, 2008. Spinello & 

Tavani, 2005). Πρώτον, η ιδιοκτησία ενός αγαθού δεν μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από δύο 

άτομα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ένα άτομο Α έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην 
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κατοχή του, τότε ένα άτομο Β δεν μπορεί να έχει στην κατοχή του τον ίδιο υπολογιστή. Βέβαια, 

στην περίπτωση που ο Α φτιάχνει, για παράδειγμα, στον υπολογιστή του ένα βίντεο, και ο Β 

κάνει ένα αντίγραφο αυτού του βίντεο, τότε και ο Α και ο Β είναι κάτοχοι του ίδιου βίντεο. Κατά 

συνέπεια, η χρήση από τον Β αυτού του πνευματικού αγαθού, δεν αφαιρεί από τον Α τη 

δυνατότητα  χρήσης.  Δεύτερον, ένα δημόσιο αγαθό δεν είναι αποκλειστικό ως προς τη χρήση 

του. Αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Έτσι για παράδειγμα, η 

προστασία των πολιτών από το στρατό υπάρχει για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. 

 Μία σημαντική διαφορά μεταξύ της ιδιοκτησίας υλικών αγαθών και εκείνης των 

πνευματικών αγαθών αποτελεί το γεγονός ότι στην πνευματική ιδιοκτησία υπάρχει δυσκολία στον 

ακριβή καθορισμό του τι είναι αυτό που νόμιμα ανήκει στο δημιουργό του (Akester, 2004. 

Carlisle. 1999 Kimppa, 2005α). Είναι αδύνατο, και πρακτικά και νομικά, να είναι “ιδιοκτήτης” 

μιας ιδέας ή μιας έννοιας, όπως είναι κάποιος ιδιοκτήτης μιας έκτασης γης, για παράδειγμα, μια 

και ουδείς μπορεί να αποτρέψει κάποιον να χρησιμοποιήσει μια ιδέα άμα την αποκάλυψη της, με 

τον τρόπο που μπορεί να αποτραπεί από τον ιδιοκτήτη η χρήση της έκτασης του από άλλα άτομα. 

Η πνευματική δημιουργία κατοχυρώνεται, επί της ουσίας, νομικά από τη στιγμή που θα υπάρξει 

“χειροπιαστή” έκφραση της, όπως σε ένα βιβλίο, και εφόσον είναι πρωτότυπη. Θα πρέπει, 

δηλαδή, να υπάρξει ένας υλικός τρόπος έκφρασης της, ώστε να κατοχυρωθεί πνευματικά 

(George, 2008. Himma, 2007). Τίθεται, βέβαια, το εύλογο ερώτημα του κατά πόσο ένα μουσικό ή 

ένα θεατρικό έργο αποτελεί ιδιοκτησία του δημιουργού του με την απόλυτη έννοια του όρου 

(Cooper, 2004. De Vuyst & Fairchild, 2005). 

 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει με το χαρακτηριστικό της σπανιότητας (Mason, 

1986. Spinello & Tavani, 2005). Αρκετά υλικά αγαθά δεν βρίσκονται σε αφθονία στη φύση, ή δεν 

μπορούν να αναπαραχθούν, όπως είναι ο χρυσός, ή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στα υλικά 

αγαθά που μπορεί κάποιος να έχει -απαγορεύεται για παράδειγμα να αγοράσει πλουτώνιο διότι 

μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Αντίθετα, με τα πνευματικά αγαθά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

Σχεδόν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα πνευματική αγαθά μπορούν να αναπαραχθούν 
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όσες φορές επιθυμεί ο καθένας. Αποτέλεσμα είναι να δύναται κάποιος να έχει αντίγραφα από ένα 

πρόγραμμα, ή από μουσικά κομμάτια MP3.  

 

1.4.2 Θεωρία του Locke 

 

 Ο Locke εξηγεί με σαφή τρόπο, στο έργο του “Δύο μελέτες για τη διακυβέρνηση” (1992), 

τις απόψεις του για την ιδιοκτησία. Η κύρια θέση του Locke είναι ότι οι άνθρωποι έχουν φυσικό 

δικαίωμα πάνω στους καρπούς της εργασίας τους. Η άποψη αυτή βασίζεται σε δύο παραδοχές: 

πρώτον στο ότι το άτομο είναι ο ιδιοκτήτης του σώματος του, με αποτέλεσμα η εργασία να 

προέρχεται από το σώμα του, και δεύτερον το δικαίωμα στην ιδιοκτησία έρχεται ως ανταμοιβή 

στις κοπιώδεις εργασίες που κάνει ένα άτομο (Kramer, 1997. Lampert, 1997. Moore, 1997. 

Simmons, 1992). Αυτό που υποστηρίζει ο Locke είναι ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι 

απαράβατο και είναι παρόμοιο με το δικαίωμα που έχει ο άνθρωπος στη ζωή ή στην ελευθερία. 

Τώρα, η εργασία που παράγει ένας άνθρωπος είναι αυτή που καθορίζει τα όρια της ιδιοκτησίας 

του, και υπάρχει πριν ακόμη και τη δημιουργία της πολιτισμένης κοινωνίας. Και επειδή, λοιπόν, ο 

Locke θεωρεί την ιδιοκτησία φυσικό δικαίωμα, πιστεύει ότι αυτή πρέπει να προστατεύεται. Όσον 

αφορά το πότε ένα αγαθό αποτελεί ιδιοκτησία ενός ατόμου, η άποψη του είναι αυτό ισχύει από τη 

στιγμή που ένα οποιοδήποτε αγαθό που υπάρχει στην κοινωνία συνδυαστεί με την προσωπική 

του εργασία. Κατά συνέπεια, αν πάρει κάποιος ένα αχρησιμοποίητο κομμάτι γης, που δεν ανήκει 

σε κάποιον, και το καλλιεργήσει αποτελεσματικά, τότε δικαιούται να το κρατήσει για δικό του. 

Από την παραπάνω πρόταση προκύπτει ότι αυτό που υπονοείται για την ιδιοκτησία είναι ότι η 

εργασία που έχει γίνει, να έχει κάποιο σκοπό και να είναι αποτελεσματική (Ashcraft, 1992. 

Kramer, 1997. Zack, 1992).  

 Παράλληλα, θεωρείται ανήθικη πράξη το να κλέψει κάποιος τα αγαθά ενός άλλου, τα οποία 

έχει δημιουργήσει με τον δικό του μόχθο. Αν κάποιος καλλιεργεί, για παράδειγμα, ένα κομμάτι 

γης, δεν είναι απαραίτητο να πρέπει να του κλέψει τη γη για να θεωρηθεί κλοπή, αλλά και τα 
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αγαθά που παράγει από αυτή τη γη (Ashcraft, 1992. Scanlan, 2005).                                         

 Ένα άλλο σημαντικό σημείο στη θεωρία του Locke έχει να κάνει με το πόσα αγαθά μπορεί 

τελικά να κατέχει κάποιος, μέχρι που νομιμοποιείται, δηλαδή, ηθικά (γνωστό και ως “Lockean 

proviso”) (Oksanen, 1997). Η άποψη του υποστηρίζει την ιδέα ότι το άτομα δεν πρέπει να είναι 

άπληστα και να κάνουν αλόγιστη χρήση της γης, αλλά να παίρνουν από τα αγαθά που υπάρχουν 

στη φύση μόνο όσα χρειάζονται πραγματικά. 

 Η θεωρία του Locke για την ιδιοκτησία, αν και αναφέρεται σε υλικά αγαθά, μπορεί να 

επεκταθεί και στην πνευματική ιδιοκτησία, με κάποιες διαφορές βέβαια, ενώ υπάρχει και η 

αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη θεωρία είναι ανεπαρκής για να εξηγήσει 

την πνευματική ιδιοκτησία (Kimmpa, 2005α. Spinello & Tavani, 2005). Σύμφωνα με τον 

Easterbrook (1990) η πνευματική ιδιοκτησία και η υλική ιδιοκτησία δεν διαφέρουν, καθώς είναι 

προϊόντα αντίστοιχου κοπιαστικού μόχθου. Κατά συνέπεια, τα ίδια νόμιμα δικαιώματα πρέπει να 

υπάρχουν και για την πνευματική ιδιοκτησία.  

 Από την άλλη, ο Kimmpa (2005β) επιχειρηματολογεί τονίζοντας τις ελλείψεις που έχει η 

θεωρία του Locke στο να συμπεριλάβει και τα αγαθά που είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Κι αυτό γιατί η πνευματική ιδιοκτησία διαφέρει από την υλική. Κι έτσι ενώ στη θεωρία του 

Locke ο ιδιοκτήτης ενός υλικού αγαθού είναι ένα άτομο, στα πνευματικά αγαθά δεν ισχύει 

τέτοιος περιορισμός, καθώς είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες του ίδιου πνευματικού 

αγαθού. Παράλληλα, με τα πνευματικά αγαθά, υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιον να ανακαλύψει, 

να εφεύρει ή να δημιουργήσει ακριβώς το ίδιο πνευματικό αγαθό, χωρίς να στερήσει από κάποιον 

άλλο την πνευματική ιδιοκτησία. Ένα άλλο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει και με το “Lockean 

proviso”, στο οποίο η ηθική άποψη που ισχύει για την υλική ιδιοκτησία, στηρίζεται στην 

απόκτηση των αναγκαίων υλικών αγαθών,όσων δηλαδή χρειάζεται το άτομο από που έχουν 

μείνει διαθέσιμα στη φύση, και στη συνετή και αποτελεσματική αξιοποίηση των υλικών αγαθών. 

Στην περίπτωση, κυρίως, των πνευματικών αγαθών, η παραγωγή τους μπορεί να είναι δυνητικά 

άπειρη. Συν τοις άλλοις, επειδή κανείς δεν πρόκειται να περιέλθει σε χειρότερη κατάσταση αν δεν 
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αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα ενός αγαθού, τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πνευματικά 

δικαιώματα, αλλά η μη χρήση τους θα έβλαπτε το κοινό συμφέρον.  

 Επίσης, αν δοθούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτά στερούν από τον καθένα ότι 

θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ίδια στιγμή ως πρώτος. Αυτό θα επηρέαζε το πόσα αγαθά 

μένουν για τον υπόλοιπο κόσμο, και ως αποτέλεσμα δεν θα κάλυπτε την υπόθεση του “Lockean 

proviso”, για πολλά και καλά αγαθά και για τον υπόλοιπο κόσμο (Kimppa, 2005α. Spinello & 

Tavani, 2005). Ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω είναι το εξής: η 

διαδικασία για τις αγορές μέσω διαδικτύου από τις διάφορες ιστοσελίδες, γίνεται με ένα “κλικ” 

του ποντικιού πάνω στο προϊόν που επιθυμεί κάποιος. Αυτή η διαδικασία αγοράς είναι κοινή 

σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες, καθώς έχει αποδειχθεί η πιο βολική και η πιο αποτελεσματική. Αν 

υπήρχε κάποιος που να είχε κατοχυρώσει πνευματικά, με πατέντα εν προκειμένω, τη 

συγκεκριμένη διαδικασία, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αναγκάζεται η κάθε εταιρία να 

υιοθετήσει λιγότερο καλές μεθόδους αγοράς.  

 

1.4.3 Θεωρία του Hegel  

 

 Στη θεωρία του Hegel, υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ της ιδιοκτησίας και της 

προσωπικότητας του ατόμου (Becker, 1997). Η υπόθεση που υπάρχει εδώ, είναι ότι για να γίνει 

κάποιος ολοκληρωμένο άτομο, πρέπει να ασκεί κάποιον έλεγχο πάνω στους διαθέσιμους 

φυσικούς πόρους που υπάρχουν στο περιβάλλον του. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία του Hegel η 

αυτοπραγμάτωση επιτυγχάνεται με το να εκφράζει το άτομο τον εαυτό του. Αυτό το πετυχαίνει με 

το να αντικειμενοποιεί τη βούληση του σε εξωτερικά αντικείμενα, και κατ' επέκταση να τα 

εντάσσει στην ιδιοκτησία του. Η δράση πάνω σε αντικείμενα είναι απαραίτητη για την 

αυτοπραγμάτωση, ειδάλλως χωρίς ιδιοκτησία δεν μπορεί να υπάρχει αυτο-έκφραση, και χωρίς 

αυτο-έκφραση δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία. Με λίγα λόγια, η ιδιοκτησία αποτελεί ένα, κατά 

τον Hegel, ένα φυσικό δικαίωμα ή σκοπό που οδηγεί στην ελευθερία, με το να αντικειμενοποιεί 
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και να εξωτερικεύει το άτομο στοιχεία της προσωπικότητας του. Η αντικειμενοποίηση της 

ιδιοκτησίας φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή τόσο στα υλικά αγαθά, όσο και στα πνευματικά 

αγαθά. 

 Όσον αφορά την εν λόγω θεωρία και την πνευματική ιδιοκτησία, υπάρχει δυσκολία στο να 

καθοριστεί ένας αντικειμενικός τρόπος καθορισμού και ποσοτικοποιήσης της αυτο-έκφρασης, ο 

οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την παραχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ένα απλό παράδειγμα έχει να κάνει με τα λογισμικά των υπολογιστών (Lampert, 1997. Spinello 

& Tavani, 2005). Στην περίπτωση δημιουργίας κατασκευής ενός λογισμικού, ο δημιουργός του 

σπάνια εκφράζει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μέσα από αυτό. Στην περίπτωση 

αυτή είναι δύσκολο να αποφασιστεί αν πρέπει να παραχωρηθούν πνευματικά δικαιώματα. 

Αντίστοιχα προβλήματα προκύπτουν και στην περίπτωση που κάποιος παράγει ένα πνευματικό 

έργο που είναι προϊόν της προσωπικής του έκφρασης και της προσωπικότητας του, αλλά 

προστατεύεται ήδη υπάρχει έχει ήδη κατοχυρωθεί και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε 

άλλο άτομο. 

 

1.4.4 Ωφελιμιστικές θεωρίες 

 

 Οι ωφελιμιστικές θεωρίες βασίζονται στο να αξιολογούν ηθικά τη δράση με βάση την 

προσφορά της στη συνολική χρησιμότητα (Goodin, 1995. Howard-Snyder, 1994). Άρα και το 

θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας καθορίζεται με βάση το κατά πόσο προσφέρει ένα κοινωνικό 

αγαθό στο κοινωνικό σύνολο. Η γενική λογική των θεωριών του ωφελιμισμού για την ιδιοκτησία 

συνίσταται στο εξής συλλογισμό: οι άνθρωποι χρειάζεται να αποκτήσουν, και να χρησιμοποιούν 

τα αγαθά με σκοπό να φτάσουν σε κάποιο επίπεδο ευτυχίας και εκπλήρωσης των επιθυμιών τους. 

Και επειδή η ανασφάλεια όσον αφορά τα αγαθά που κατέχει κάποιος, δεν προάγει την ευτυχία, 

κρίνεται απαραίτητη η διαφύλαξη της ιδιοκτησίας, της χρήσης και του ελέγχου των αγαθών. Η 

ασφάλεια των αγαθών μπορεί να προέλθει από ένα σύστημα που ορίζει δικαιώματα ιδιοκτησίας 
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των αγαθών είτε πρόκειται για πνευματικά αγαθά είτε για υλικά. Παράλληλα, ο Άγγλος 

φιλόσοφος Bentham (1961) θεωρούσε ότι ο θεσμός της προσωπικής ιδιοκτησίας μπορεί να 

δράσει εποικοδομητικά στην κοινωνία, καθώς η γνώση της δυνατότητας για απόκτηση 

ιδιοκτησίας θα αποτελέσει κίνητρο για τους πολίτες, ώστε να συμπεριφερθούν κατά τέτοιο τρόπο 

που θα αυξηθούν τα αξιόλογα κοινωνικά αγαθά. 

 Μάλιστα, μια εκδοχή των ωφελιμιστικών θεωριών αποτελεί και η θεωρία των κινήτρων, η 

οποία συνοψίζεται από τους Moore et al. (2001) σε τέσσερα βασικά σημεία. Πρώτον, οι 

κοινωνίες πρέπει να νομοθετήσουν και να θεσμοθετήσουν με την αποκλειστική προϋπόθεση ότι 

θα συνεισφέρουν στην επαύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Δεύτερον, ένα νομοθετικό πλαίσιο, 

το οποίο παρέχει στους συγγραφείς, τους δημιουργούς και τους εφευρέτες, περιορισμένα 

δικαιώματα πάνω στα πνευματικά αγαθά τους, αυτό θα έχει ως συνέπεια να δοθεί κίνητρο για τη 

δημιουργία κι άλλων πνευματικών έργων. Τρίτον, το κίνητρο για τη δημιουργία και παραγωγή κι 

άλλων πνευματικών έργων, συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Τέταρτον, 

κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση νομικού καθεστώτος, που να ορίζει την προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι συμβάλλει στο κοινωνικό καλό 

(Adams, 1976). 

 Ένα βασικό μειονέκτημα των ωφελιμιστικών θεωριών, έχει να κάνει με την έλλειψη των 

εμπειρικών ερευνών, οι οποίες θα συσχετίσουν τη θέσπιση τέτοιων επιλογών -νόμων, θεσμών- με 

την κοινωνική ευημερία (Hooker, Mason & Miller, 2000. Scheffler, 1982. Spinello & Tavani, 

2005). Είναι δύσκολο να διαφανεί μέχρι ποιου σημείου πρέπει να προστατεύεται η πνευματική 

ιδιοκτησία, έτσι ώστε να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τη παραγωγή και άλλων πνευματικών 

αγαθών, ή ποιες θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος και στους δημιουργούς 

και στο καταναλωτικό κοινό.  
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1.5 Ηλεκτρονικό έγκλημα 

 

 Καθώς βρισκόμαστε στην εποχή του διαδικτύου, οι καινούριες δυνατότητες που αυτό το 

εργαλείο δίνει, δημιουργεί και μια νέα κατηγορία παραβατικών πράξεων, όπως επίσης και μια νέα 

ομάδα ατόμων που κατέχουν το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, ώστε να φέρουν εις 

πέρας τέτοιες πράξεις (Crowell et al, 2005. King & King, 2000). Εν προκειμένω, ο λόγος γίνεται 

για τους “hackers”, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, ή αλλιώς “crackers”, οι οποίοι μπορούν 

από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να πλήξουν διάφορους χρήστες του διαδικτύου (Johnson, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα ο “hacker” ορίζεται “...ως ένας έξυπνος προγραμματιστής”, ενώ ο “cracker” 

ορίζεται ως “...εκείνος που εισβάλλει στον υπολογιστή κάποιου ατόμου, συχνά μέσω διαδικτύου, 

και παραβιάζει τους κωδικούς του και τις άδειες χρήσεις των λογισμικών, ή με λίγα λόγια 

παραβιάζει ηθελημένα την ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών” (Freeman & Peace, 2005. 

Johnson, 2004. Raymond, 1996).  Και οι δύο όροι αναφέρονται σε άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας, 

τα οποία έχουν πολύ καλές ικανότητες στον προγραμματισμό και χρησιμοποιούν αυτές τις 

ικανότητες για να διαπράττουν αδικήματα. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο όρος “hackers” ως 

όρος που θα καλύπτει και τις δύο έννοιες. Οι “hackers” εκμεταλλεύονται συνήθως τα κενά 

ασφαλείας που υπάρχουν στους υπολογιστές, υποκλέπτοντας συνήθως προσωπικά στοιχεία 

χρηστών, όπως είναι οι αριθμοί πιστωτικών καρτών. Οι παραβατικές τους πράξεις, δηλαδή, 

επικεντρώνονται σε οικονομικές απάτες και εγκλήματα. Επίσης, αυτό που κάνουν αρκετά συχνά 

είναι να στέλνουν από το διαδίκτυο ιούς ή άλλα επικίνδυνα προγράμματα, όπως είναι τα 

“worms”, τα οποία έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται και να βλάπτουν πολλούς 

χρήστες μαζικά σε λίγο χρόνο (Johnson, 2004. King & King, 2000).  

 Τόσο η κοινότητα, όσο και η κουλτούρα των “hackers” αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο 

μελέτης. Δεδομένης της δυσκολίας που υπάρχει προκειμένου να συλλεχθούν ερευνητικά στοιχεία 

για το προφίλ τους ,λόγω της ανωνυμίας που έχουν για να μην συλληφθούν, αυτό που φαίνεται να 

κυριαρχεί σαν γενική αντίληψη εκ μέρους των “hackers”, αλλά και ως επικρατούσα άποψη τους,  
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είναι ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία (Craig, Burnett & 

Honick, 2005. Raymond, 1996. Spafford, 1992 ). Διατείνονται, δηλαδή, ότι οι πρόσβαση στις 

πληροφορίες και τα λογισμικά πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα από κάθε χρήστη. Επί της ουσίας, 

κάνουν λόγο για κατάργηση της πνευματικής ιδιοκτησίας στα λογισμικά, κάτι που σύμφωνα με 

τη λογική τους θα οδηγήσει στην καλύτερη λειτουργία του διαδικτύου. Ακόμη, δεν είναι λίγοι οι 

“hackers”, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο που λειτουργούν, συμβάλλουν στη βελτίωση 

του διαδικτύου και τη δημιουργία καλύτερων συστημάτων ασφαλείας (Kimppa, 2005. Spafford, 

1992). 

 Οι Spafford, Heaphy & Ferbrache (1989) αναφερόμενοι στο ηλεκτρονικό έγκλημα, λένε ότι 

η ασφάλεια δεν έχει να κάνει με το “hardware” των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά 

περισσότερο με αυτό που εκείνοι ονομάζουν “logical security” (“λογική ασφάλεια”) και η οποία 

χωρίζεται σε πέντε διαστάσεις: την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, η 

οποία αφορά τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα και τα λογισμικά δεν μετατρέπονται δίχως τη νόμιμη 

άδεια, την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, τη συνοχή, η έγκειται στο ότι τα δεδομένα και η 

συμπεριφορά που παρουσιάζονται στο παρόν θα είναι τα ίδια και στο μέλλον, και ο έλεγχος της 

πρόσβασης στις διάφορες πηγές (Spafford, 1992. Spafford, et al, 1989).  

 Σε εννοιολογικό επίπεδο, τίθεται το εύλογο ερώτημα του κατά πόσο διαφέρουν από τα 

συνηθισμένα εγκλήματα, οι προαναφερθείσες παραβατικές πράξεις με τη χρήση υπολογιστή, 

όπως είναι η κλοπή ή η σεξουαλική παρενόχληση (Johnson, 2004). Έτσι για παράδειγμα, ένα 

πιθανό ερώτημα θα μπορούσε να αφορά το αν υπάρχει διαφορά στην ηθική σημασία μεταξύ της 

κλοπής -αντιγραφή και πώληση των αντιγράφων- ενός προγράμματος και της κλοπής 

αντικειμένων από ένα σπίτι. Αντίστοιχα ερωτήματα εγείρει και το η σεξουαλική παρενόχληση 

μέσω διαδικτύου διαφέρει από την κατά πρόσωπο παρενόχληση. Αυτά τα ερωτήματα είναι 

απόρροια κάποιων διαφορετικών χαρακτηριστικών στοιχείων που διακρίνει το διαδίκτυο και τις 

έκνομες πράξεις που συμβαίνουν μέσω αυτού, σε σχέση με τις συνηθισμένες εγκληματικές 

πράξεις (Johnson, 2004, 2005. Spafford, 1992 ). Το πρώτο και το πιο ξεχωριστό στοιχείο των 
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εγκλημάτων στο διαδίκτυο είναι ότι, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν στον έξω κόσμο, ο 

“hacker” δεν στερεί από τον ιδιοκτήτη το δικαίωμα χρήση της ιδιοκτησίας του. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι η παράνομη αντιγραφή και πώληση ενός προγράμματος, δεν αφαιρεί από 

οποιονδήποτε είναι κάτοχος αυτού του λογισμικού με νόμιμο τρόπο να συνεχίσει να το 

χρησιμοποιεί κανονικά (Johnson, 2004. Kimppa, 2005α,β). Το δεύτερο διαφορετικό στοιχείο είναι 

το πέπλο της ανωνυμίας που μπορεί να έχει ο “hacker”, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολα 

την εύρεση του. Ανωνυμία, βέβαια, μπορεί να έχει, εν δυνάμει,  και ο οποιοσδήποτε κοινός 

κλέφτης,  όμως, πάντα αφήνει στον τόπο του εγκλήματος κάποια φυσικά στοιχεία του σώματος 

του, έστω κι αν αυτό το στοιχείο είναι ένα αποτύπωμα ή ορισμένες τρίχες. Το τρίτο διακριτικό 

στοιχείο του διαδικτύου είναι η δυνατότητα αντιγραφής της πληροφορίας, όσες φορές το επιθυμεί 

ο καθένας. 

 Υπάρχει, επίσης, και ένα κομμάτι των ενεργειών των “hackers”, το οποίο ονομάζεται 

“δικαιολογημένο hacking” (“justified hacking”) (Freeman & Peace, 2005. Kimppa, 2005). Ο όρος 

αυτός αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο “hacking”, όπου η πρόθεση αυτής της πράξης δεν 

είναι το να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες ενός λογισμικού, ή η κλοπή δεδομένων από κάποιο 

άτομο, ή το κλείσιμο ή η παραβίαση μιας ιστοσελίδας. Ο σκοπός του συγκεκριμένου “hacking” 

έχει να κάνει με το δώσει, για παράδειγμα, σε ένα άτομο μια καινούρια ταυτότητα, ή ένα 

καινούριο πιστωτικό αρχείο, και αρκετά συχνά και τα δύο μαζί, προκειμένου το άτομο να αρχίσει 

μια καινούρια ζωή χωρίς να τον ακολουθούν ορισμένα στοιχεία του παρελθόντος. Κάτι τέτοιο 

συμβαίνει κυρίως στα προγράμματα προστασίας μαρτύρων, και επί της ουσίας πρόκειται για μια 

μορφή “hacking”, η οποία διακρίνεται από το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης που αποπνέει. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι “hackers” λειτουργούν ως επαγγελματίες, και αρκετές φορές με αμοιβή 

(Freeman & Peace, 2005).  

 Βέβαια, και αυτή η μορφή “hacking” εγείρει κάποια ερωτήματα ηθικής φύσεως, 

καθιστώντας ορισμένες φορές αυτό που είναι ηθικά σωστό να γίνει ως παράνομο (Freeman & 

Peace, 2005. Kimppa, 2005β). Κι αυτό γιατί το να αλλάξει ένα άτομο ταυτότητα, το να αλλάξει 



Ηθική & Διαδίκτυο 19

δηλαδή επίσημα στοιχεία, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το κατά πόσο πλήττεται και 

απειλείται το άτομο που αλλάζει στοιχεία, ώστε να γίνει αυτή η ενέργεια. Κοιτώντας το 

συγκεκριμένο ζήτημα με καθαρά δεοντολογική σκοπιά, το μόνο βέβαιο είναι πως τέτοιες 

ενέργειες “hacking” αρκετά δύσκολα θα χαρακτηριστούν ως απόλυτα “δικαιολογημένες”. 

Κοιτώντας το, όμως, υπό το πρίσμα των συνεπειών, και με τη λογική ότι η ηθικά σωστή πράξη 

είναι εκείνη που προσφέρει στο γενικότερο καλό, τότε σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην 

αλλαγή ταυτότητας γιατί ένα άτομο, για παράδειγμα ένας τηλεοπτικός αστέρας που έχει έναν 

επίμονο και επικίνδυνο θαυμαστή, το “hacking” θεωρείται δικαιολογημένη πράξη (Johnson, 

2000).  

 

1.6 Ηθική και επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής 

 

 Η σημασία και αξία των επαγγελματιών στον τομέα της πληροφορικής είναι 

αδιαμφισβήτητη. Όσο βέβαια η ανθρωπότητα γίνεται πιο εξαρτώμενη από τους υπολογιστές, 

τόσο πιο πολύ θα είναι αναγκαίοι στην κοινωνία και τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο αντίκτυπος της 

σωστής ή μη πρακτικής εφαρμογής των εξειδικευμένων γνώσεων τους. Τώρα, όσον αφορά το 

αντικείμενο μελέτης σε σχέση με την ηθική αυτό έχει να κάνει με την κατανόηση και 

δικαιολόγηση των κοινωνικών ευθυνών των επαγγελματιών στον τομέα της πληροφορικής 

(Paradice, 1990).  Σύμφωνα με την Johnson (2000) υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ειδικών στον τομέα της πληροφορικής και των άλλων ανθρώπων. Αυτά τα επίπεδα 

είναι: σχέση εργοδότη και εργαζόμενου, σχέση πελάτη και ειδικού στην πληροφορική, σχέση 

μεταξύ ειδικών, και σχέση ειδικού και κοινωνίας.  Αυτές οι σχέσεις αρκετές φορές δημιουργούν 

προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων στα διάφορα επίπεδα, όπως για παράδειγμα η κατασκευή 

ενός λογισμικού παρακολούθησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του χρήστη, εν αγνοία του, 

αντίκειται στη σχέση του επαγγελματία με το κοινωνικό σύνολο. Για αυτό το λόγο, και 

τουλάχιστον σε ιδανική κατάσταση, οι επαγγελματίες της πληροφορικής τα πιθανά 
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αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των παραπάνω επιπέδων και να προσπαθούν να τα 

αποφύγουν (Johnson, 2000, 2004).  

 Ο Gotterbarn (1992) υποστηρίζει ότι οι εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν οι επαγγελματίες 

της πληροφορικής, οι θέσεις κύρους κύρους που αρκετές φορές κατέχουν, αλλά και ο σεβασμός 

που απολαμβάνουν από την κοινωνία, τους δίνει τέτοια δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο, ώστε θα 

πρέπει να έχουν το καθήκον να χειρίζονται συνετά και υπεύθυνα αυτήν τη δύναμη. Μάλιστα, ο 

ίδιος φτάνει στο σημείο να είναι υπέρμαχος της άποψης ότι για να κατανοηθεί η “ηθική των 

υπολογιστών”, αυτό που χρειάζεται είναι να περιοριστεί η επιστημονική προσέγγιση μόνο στις 

πράξεις που βρίσκονται υπό τον ατομικό έλεγχο του ηθικού επαγγελματία της πληροφορικής 

(Bickel, Larrondo-Petrie & Bush, 1992. Luegenbiehl, 1992. Oz, 1992 ). Το πρόβλημα, όμως, με 

την συγκεκριμένη άποψη είναι ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα της “ηθικής των υπολογιστών”, τα 

οποία αφορούν την κοινωνία κι όχι αποκλειστικά τους επαγγελματίες της πληροφορικής, όπως 

για παράδειγμα θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία και την ιδιωτικότητα (De Vuyst 

& Fairchild, 2005. Ellerman, 1998. Ess, 2007).  

 Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) και την Αγγλία υπάρχουν επαγγελματικοί 

οργανισμοί, όπως οι: “Association for Computing Machinery” (ACM), “Institute of Electrical and 

Electronic Engineers” (IEEE) και British Computer Society, οι οποίοι έχουν θεσπίσει κώδικες 

δεοντολογίας (Conry, 1992. Leventhal, Instone & Chilson, 1992. Oz, 1992). Οι κώδικες αυτοί 

έχουν θεσπιστεί προκειμένου να τους ακολουθούν τα μέλη του κάθε οργανισμού. Ο κώδικας 

δεοντολογίας της “ACM” (1992) περιλαμβάνει, για παράδειγμα, γενικούς ηθικούς κανόνες, όπως 

το να αποφύγουν να βλάψουν άλλους, εννοώντας ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των υπολογιστών 

με τρόπους οι οποίοι είναι βλαπτικοί είτε στους χρήστες είτε στο ευρύτερο κοινό είτε στους 

εργαζομένους είτε στους εργοδότες, ή να είναι ειλικρινείς. Περιλαμβάνουν, επιπλέον, και πιο 

ειδικούς ηθικούς κανόνες που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική ευθύνη, όπως το να 

επιδιώκουν την βελτίωση της κατανόησης από το κοινό της χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των συνεπειών τους. 
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 Το 1994, επίσης, ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. το μη κερδοσκοπικό “Ινστιτούτο της Ηθικής των 

Υπολογιστών” (Computer Ethics Institute – CEI), το οποίο αποτελείται από επιστήμονες, 

πανεπιστημιακούς καθηγητές και μεγάλες επιχειρήσεις (www.computerethicsinstitute.org). Το εν 

λόγω Ινστιτούτο έχει βγάλει ένα φυλλάδιο το οποίο ονομάζει “Οι Δέκα Εντολές της Ηθικής των 

Υπολογιστών”, το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές για την αποτελεσματική και σωστή χρήση 

των συστημάτων πληροφορικής. Αυτές οι εντολές αποτελούν ουσιαστικά μια πιο εμπορική 

εκδοχή των προαναφερθέντων κωδικών δεοντολογίας.  

 Βέβαια, αυτό που επισημαίνει η Johnson (2000) είναι ότι οι παραπάνω κώδικες 

δεοντολογίας είναι γενικοί, κρίνοντας αναγκαία την αναβάθμιση τους, ώστε να διαδραματίσουν 

τον κατάλληλο ρόλο, αλλά να γίνουν και πιο λειτουργικοί. Ορισμένα εύλογα που προκύπτουν 

έχουν να κάνουν με το κατά πόσο αυτοί οι κανόνες δεοντολογίας των οργανισμών μπορούν να 

συγκριθούν με τους αντίστοιχους νόμους, αν πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί επιβολής τους ή αν 

χρησιμεύουν στο να ενθαρρύνουν τα μέλη τους (Brabston, & Dahl, 2005).  

 Η Oz (1992), επίσης, τονίζει την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός κοινού κώδικα 

δεοντολογίας για τους επαγγελματίες. Σύμφωνα πάλι με την ίδια, ένας τέτοιος κώδικας καλό είναι 

να πετυχαίνει τα εξής: να εμπνέει τους επαγγελματίες να φερθούν πιο ηθικά, να τους ενθαρρύνει 

να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα ηθικής φύσεως, να πειθαρχούν στην εφαρμογή ορισμένων 

κανόνων προκειμένου να διαφυλάξουν την επαγγελματική τους ακεραιότητα, να παρέχουν 

συμβουλές όταν προκύπτουν ζητήματα ηθικής φύσεως, και να ενημερώνουν τον υπόλοιπο κόσμο 

-πελάτες- σχετικά με το ποια συμπεριφορά πρέπει να περιμένουν από ένα επαγγελματία στο χώρο 

της πληροφορικής (Oz, 1992). 

 

1.7 Ιδιωτικότητα και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

 

 Όντας στην κοινωνία της πληροφορίας ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι αυτό της 

διαφύλαξης της ιδιωτικότητας του κάθε πολίτη και η ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων   
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που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Παλαιότερα, η συλλογή και αρχειοθέτηση των 

προσωπικών δεδομένων αποτελούσε κρατική υπόθεση. Το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει πλέον 

πρόσβαση, παράνομη ή μη, σε προσωπικά δεδομένα πολιτών είτε σε εταιρίες για επαγγελματική 

χρήση είτε σε πολίτες μεμονωμένα (Bohman, 2008. Hartzel & Deegan, 2005. Tavani, H. 1999). 

 Το θέμα της ιδιωτικότητας, ως αντικείμενο μελέτης στο χώρο της “ηθικής των 

υπολογιστών” έχει, κυρίως, φιλοσοφική και νομική χροιά. Σε ένα πρώτο στάδιο τίθενται δύο 

θεμελιώδη ζητήματα, τα οποία αφορούν το τι είναι η ιδιωτικότητα και ποια είναι η αξία της 

(Gritzalis & Lambrinoudakis, 2008. Tavani, H. 1999. Van den Hoven, 2008). Αρκετές φορές τα 

παραπάνω ζητήματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών αντιπαραθέσεων, όσον αφορά 

τον ακριβή εννοιολογικό καθορισμό τους (Crowell et al., 2005. Floridi, 2004). Οι επικρατούσες 

απόψεις έχουν να κάνουν με το κατά πόσο η ιδιωτικότητα αποτελεί αυθύπαρκτη έννοια ή 

καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Στη μία περίπτωση διατυπώνεται η άποψη ότι η 

ιδιωτικότητα αποτελεί κομμάτι άλλων εννοιών, όπως είναι οι έννοιες της “ιδιοκτησίας” και της 

“ελευθερίας”. Κατά άλλους, η ιδιωτικότητα αποτελεί αυθύπαρκτη έννοια που έχει την δική της 

αξία, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ιδιωτικότητα, παρά το γεγονός ότι δεν 

αποτελεί αυθύπαρκτη έννοια, κατέχει εξέχουσα θέση σε άλλες καταστάσεις που εκτιμάμε 

ιδιαιτέρως, όπως είναι οι έννοιες της “φιλίας” και της “δημοκρατίας” (Crowell et al., 2005 

Johnson, 2000, 2004). Η Nissenbaum (1998) τόνισε ότι ένας επαρκής ορισμός της έννοιας της 

“ιδιωτικότητας” πρέπει να περιλαμβάνει και την έκφραση της ιδιωτικότητας, όταν το άτομο 

βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ κόσμο. 

 Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά της ιδιωτικότητας: η προσωπική ταυτότητα, η 

αυτονομία και οι κοινωνικές σχέσεις (Kierkegaard, 2005. Kizza, 2003. Nissenbaum, 1998). Αυτά 

τα τρία στοιχεία έχουν να κάνουν με το πως το άτομο αναπτύσσει την προσωπικότητα του με 

βάση τα δικά του ανεξάρτητα προσωπικά χαρακτηριστικά, πως μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες 

μέσα στον κοινωνικό ιστό που ζει και πως αλληλεπιδρά με τα άλλα μέλη της κοινωνίας. Η 

ιδιωτικότητα μέσα στο διαδίκτυο έχει να κάνει με το κατά πόσο το άτομο μπορεί να δώσει 
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προσωπικά στοιχεία του, για παράδειγμα είτε για αγορά προϊόντων από το διαδικτύου είτε για να 

επικοινωνήσει με κάποιον, και κατά συνέπεια πόσο ασφαλές είναι το να δώσει προσωπικά 

στοιχεία (Kizza, 2003).                                           

 Ένα άλλο σημαντικό θέμα σχετικό με την ιδιωτικότητα, έχει να κάνει με τον κοινωνικό της 

αντίκτυπο (Johnson, 2004. Petit, 2008). Στην κοινωνία της πληροφορία που ζούμε, όπου οι 

πληροφορίες με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών συλλέγονται ολοένα και περισσότερο, είναι 

εύλογο να υπάρχει ο φόβος του να μετατραπεί η κοινωνία σε “κοινωνία της παρακολούθησης, 

κατά τα πρότυπα του “Panopticon”, το οποίο αποτελεί ιδέα του Bentham (Freeman, 2005, 

Reiman, 1995). Πρόκειται για σχέδια για τη δημιουργία φυλακών, όπου τα κελιά είναι 

σχεδιασμένα και τοποθετημένα κυκλικά μεταξύ τους, ενώ είναι φτιαγμένα από γυαλί. Στο κέντρο 

της φυλακής βρίσκεται ο πύργος του φύλακα, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί όλους τους 

κρατούμενους, αλλά δεν μπορούν να τον δουν εκείνοι. Το κύριο θέμα σε όλη αυτήν την ιδέα είναι 

ότι και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζουν οι κρατούμενοι ότι παρακολουθούνται, αυτό αρκεί για να 

τους κάνει να  προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους αναλόγως. 

 Σύμφωνα, τώρα, με τον Ware (2008) υπάρχει μια δισυπόστατη σχέση μεταξύ της 

ιδιωτικότητας και της ασφάλειας της (http://www.southernct.edu/organizations/rccs/resources/ 

research/comp_and_priv/ware/source_problem.html). Η ιδιωτικότητα αποτελεί ένα θέμα το οποίο 

εξαρτάται πρωτίστως από τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών, και δευτερευόντως από την 

ασφάλεια τους. Αν, λοιπόν, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει ελέγχονται και να υπάρχει από 

συγκεκριμένα άτομα πρόσβαση σε αυτά, τότε αυτή η πρόσβαση πρέπει να ελέγχεται 

εξασφαλίζοντας το συγκεκριμένο επίπεδο ασφαλείας.  

 Ο Mason, πάλι, (1986) κάνει λόγο για δύο κύριες απειλές στην ιδιωτικότητα των ατόμων 

μέσα στο διαδίκτυο. Η πρώτη απειλή αφορά την βελτίωση της τεχνολογίας διαχείρισης των 

πληροφοριών, δηλαδή των υπολογιστών, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση, την επικοινωνία, 

την αποθήκευση, την ανάκτηση, και την αξιοποίηση της υπολογιστικής δύναμης. Η δεύτερη 

απειλή έχει να κάνει με την ολοένα αυξανόμενη σημασία και αξία των πληροφοριών στην 
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επιλογή αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Mason (1986), οι πληροφορίες έχουν ιδιαίτερη αξία για 

τους διαμορφωτές πολιτικής, για παράδειγμα για τους πολιτικούς και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι 

δεν θα δίσταζαν να εισβάλλουν στην ιδιωτικότητα των ατόμων, προκειμένου να τις ανακτήσουν. 

Μάλιστα, αναφέρει ότι οι περισσότερες εισβολές στα προσωπικά δεδομένα των ατόμων δεν 

γίνονται με τόσο φανερό και απότομο τρόπο, αλλά πραγματοποιούνται σιγά σιγά, ώστε να 

συλλέγονται διαφορετικά στοιχεία, για παράδειγμα σχετικά με τις δραστηριότητες του, τις 

προτιμήσεις του, τα οποία εντέλει συγκεντρώνονται σε μια μεγάλη βάση δεδομένων.  

 Μαζί με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αναδεικνύεται και το θέμα της 

ακρίβειας (Mason, 1986). Αυτό συνίσταται στο κατά πόσο οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται, 

σε μια συναλλαγή για παράδειγμα, είναι σωστές ή γίνονται και λάθη που οφείλονται είτε στα 

ηλεκτρονικά συστήματα είτε σε ανθρώπινο λάθος χειρισμού. Μάλιστα, όταν γίνονται λάθη επειδή 

είναι ανακριβείς οι πληροφορίες, και αυτό το λάθος είναι υπέρ ενός κρατικού οργανισμού ή μιας 

επιχείρησης, τότε μπορούν να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα για τον πολίτη. Αν για 

παράδειγμα ένας πολίτης έχει πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα για αγορά σπιτιού και πληρώνει 

κανονικά τις δόσεις του, αλλά από ένα λάθος στο σύστημα φανεί ότι δεν έχει πληρώσει μια δόση 

του, αυτό μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα, όπως το βγει το σπίτι του στον 

πλειστηριασμό ή να μην μπορεί να κάνει ορισμένες τραπεζικές συναλλαγές. 

 

1.8 Διαδίκτυο και “ηθική των υπολογιστών”  

 

 Από τη στιγμή της ολοένα και μεγαλύτερης εξάπλωσης του διαδικτύου σε όλον τον κόσμο, 

και σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας των συνδέσεων, μεγάλο μέρος των 

ερευνών στο τομέα της “ηθικής των υπολογιστών” έχει επικεντρωθεί στην μελέτη του (Petit, 

2008). Κι αυτό επειδή το διαδίκτυο αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και 

προσθέτει νέες παραμέτρους (Ess, 2008. Kizza, 2003). Το κύριο ερώτημα, λοιπόν, στον τομέα της 

μελέτης του διαδικτύου σε σχέση με την “ηθική των υπολογιστών” είναι το αν το διαδίκτυο έχει 
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κάτι το ξεχωριστό σε σχέση με το πως διαμορφώνονται η συμπεριφορά των ατόμων (Stamatellos, 

2007). 

 Η Johnson (2000, 2005) επισημαίνει τρία βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν ξεχωριστό το 

διαδίκτυο. Αυτά είναι: η δυνατότητα επικοινωνίας πολλών ατόμων ταυτόχρονα από ολόκληρο τον 

κόσμο (“global many-to-many scope”), η δυνατότητα ανωνυμίας και η δυνατότητα της 

αναπαραγωγιμότητας (“reproducibility”) της πληροφορίας όσες φορές το επιθυμεί ο χρήστης.  

 Η μαζική δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου αποτελεί μια καλύτερη εκδοχή 

επικοινωνίας και εμπλουτισμένη με περισσότερες δυνατότητες, σε σχέση με τους παραδοσιακούς 

τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το τηλέφωνο (Ellerman, 1998. 

Goldman, 2008). Κι αυτό γιατί από τη μία το ραδιόφωνο και η τηλεόραση δεν είναι μέσα 

αμφίδρομης επικοινωνίας, ενώ οι πληροφορίες μεταδίδονται από έναν προς πολλούς. Από την 

άλλη, το τηλέφωνο ενώ παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ πολλών ατόμων, είναι πιο 

ακριβό μέσο επικοινωνίας και επιτρέπει σχεδόν αποκλειστικά τη μεταφορά φωνητικών 

πληροφοριών. 

 Το θετικό στοιχείο της μαζικής επικοινωνίας πολλών ατόμων μέσω του διαδικτύου από κάθε 

γωνιά του κόσμου, με ήχο και εικόνα, είναι ότι τρόπον τινά καταργούνται οι χιλιομετρικές 

αποστάσεις και διευκολύνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ εκατομμυρίων ατόμων 

(Amichai-Hamburger, & Furnham, 2008). Όσον αφορά τα αρνητικά στοιχεία, αυτά έχουν να 

κάνουν κυρίως με τον τρόπο και την ευκολία που  έχει κάποιος προκειμένου να εκμεταλλευτεί 

αυτή τη δυνατότητα, εξαπολύοντας, για παράδειγμα, ιούς ή δημιουργώντας προβλήματα στην 

επικοινωνία των άλλων χρηστών. 

 Η ανωνυμία, πάλι, παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να συνομιλήσει με και να γνωρίσει 

καινούρια άτομα από όλον τον κόσμο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία από τα πραγματικά 

του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να δει ή να γνωρίσει από κοντά τα άτομα με τα οποία 

συνομιλεί (Stamatellos, 2007). 

 Βέβαια, και η ανωνυμία έχει και τα θετικά και τα αρνητικά της (Matthews, 2008). Το 
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γεγονός ότι δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα των χρηστών, διευκολύνει αρκετές φορές τα άτομα 

να ανοιχτούν για διάφορα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν, όπως για παράδειγμα 

γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού, ή άτομα που έχουν πρόβλημα με τις κοινωνικές 

δεξιότητες (Ellison & Lampe, 2008). Υπάρχουν, όμως, και αρκετά σημαντικά προβλήματα που 

δημιουργούνται λόγω της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Το κυριότερο είναι ότι η ανωνυμία επιτρέπει 

να γίνονται παραβατικές πράξεις με μεγαλύτερη ευκολία, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τη 

σύλληψη των ατόμων που προβαίνουν σε αυτές (Johnson, 2000, 2005). Κάτι πιο ανώδυνο, αλλά 

που γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω του διαδικτύου, είναι η πληθώρα των ψεύτικων στοιχείων που 

χρησιμοποιεί κάποιος για να παρουσιάσει τον εαυτό του, και ιδίως μέσω των “δικτυακών χώρων 

ανοιχτής επικοινωνίας” (“chatrooms”) (Lia & Mileham, 2007). Κατά συνέπεια, ενώ η ανωνυμία 

παρέχει στο χρήστη την άνεση να ανοιχτεί περισσότερο σε κάποιον άγνωστο, από την άλλη η 

ανακρίβεια που υπάρχει στην αναντιστοιχία των προσωπικών πληροφοριών, καθιστά το 

διαδίκτυο αρκετά επισφαλές για να τον εμπιστευτεί (Bohman, 2008).  

 Αναφορικά με την “αναπαραγωγιμότητα” της πληροφορίας, αυτό σημαίνει ότι κάθε είδους 

πληροφορία, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο -κείμενα, μουσική, ταινίες- σε ηλεκτρονική μορφή 

μπορεί να αντιγραφεί άπειρες φορές και να αλλάξει με μεγάλη άνεση και ευκολία (Johnson, 2000. 

Stamatellos, 2007). Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, όμως, είναι εύκολο να καταγραφεί η 

δραστηριότητα της κίνησης της κάθε πληροφορίας στο διαδίκτυο και να εντοπιστούν τα 

ηλεκτρονικά ίχνη (Bohman, 2008).   

 Στα θετικά της προαναφερθείσας δυνατότητας είναι το γεγονός ότι κατά αυτόν τον τρόπο 

υπάρχει μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε πάσης μορφής πληροφορίες (Cooper, 2004. 

Ellerman, 1998). Ένας φοιτητής μπορεί για παράδειγμα, να “κατεβάσει” επιστημονικά άρθρα σε 

λίγα δευτερόλεπτα, ενώ παλιά χρειαζόταν να το παραγγείλει και να του έρθει ταχυδρομικώς, ή αν 

θέλει μπορεί να “κατεβάσει” τη μουσική της αρεσκείας του. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο στις 

αρχές να εντοπίσουν τους ηλεκτρονικούς εγκληματίες (“cybercriminals”), από τα ηλεκτρονικά 

ίχνη που αφήνουν (King & King, 2000.  Raymond, 1996. Spafford, 1992).  
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 Υπάρχουν, όμως, και πολλά αρνητικά στοιχεία από την αντιγραφή της πληροφορίας, και 

φυσικά αυτά έχουν να κάνουν με τα πνευματικά δικαιώματα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

της πληροφορίας και την ηλεκτρονική πειρατεία (Im & Van Epps, 1992. Van den Hoven, 2008). 

Για παράδειγμα, καθίσταται πιο εύκολο το να μπορεί κάποιος να παρουσιάσει για δικό του -ένας 

φοιτητής μια εργασία του, υλικό που το έχει βρει από το διαδίκτυο και ανήκει σε άλλον.  

 Τα παραπάνω τρία ξεχωριστά στοιχεία του διαδικτύου είναι αυτά που αλλάζουν σε 

καθοριστικό βαθμό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύναται να λειτουργήσει ένας χρήστης, σε 

σχέση με άλλα μέσα που έχει στη διάθεση του. Ένας από τους σκοπούς των ειδικών που 

ασχολούνται με την “ηθική των υπολογιστών”, είναι να διερευνήσουν ποιες είναι οι ιδιαίτερες 

ηθικές παράμετροι που ενυπάρχουν στις συμπεριφορές μας που σχετίζονται με τη χρήση του 

διαδικτύου και να καλύψουν θεωρητικά αυτό που ο Moor (1985) ονομάζει “έλλειψη πολιτικής” 

(“policy vacuum”) (Crowell et al., 2005. Johnson, 2000, Stamatellos, 2007).  

 

1.9 Διαδίκτυο και ελληνική πραγματικότητα 

 

  Η περιγραφή της κατάστασης του διαδικτύου στην Ελλάδα είναι χρήσιμη, προκειμένου να 

υπάρχει μια ευρεία εικόνα της κατάστασης που επικρατεί, και η οποία μπορεί να δικαιολογήσει εν 

μέρει και την άγνοια που έχει μεγάλο μέρος γύρω από θέματα που αφορούν τη χρήση του 

διαδικτύου. Όπως και στους περισσότερους τομείς που αφορούν την τεχνολογική εξέλιξη, έτσι 

και στον τομέα του διαδικτύου, η Ελλάδα υπολείπεται των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και στις 

γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο. 

 Ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο έχει και ως συνέπεια τη μη χρησιμοποίηση του 

διαδικτύου, είναι εκείνο των ατόμων που δεν γνωρίζουν καθόλου τη χρήση υπολογιστή. Σύμφωνα 

με έρευνα της Eurostat που πραγματοποιήθηκε το 2005 σε 25 χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα 

συγκεντρώνει ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ατόμων, της τάξεως του 65%, που δεν γνωρίζουν 

τη χρήση υπολογιστή, σε ηλικίες από 16-74 ετών (www.ekato.org). Το ποσοστό παραμένει από τα 
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υψηλότερα στην Ευρώπη και για τις νεαρές ηλικίες από 16-24, αγγίζοντας το 32%, στις ηλικίες 

25-54 είναι 59%, ενώ φτάνει, όπως είναι εν μέρει φυσιολογικό, το 92% στις ηλικίες 55-74, όταν 

τα ο μέσος όρος των ποσοστών στις 25 ευρωπαϊκές χώρες είναι 10%, 29% και 65% αντίστοιχα.  

 Έχοντας αυτά τα ποσοστά υπ' όψιν, η κατάσταση στο θέμα της χρήσης του διαδικτύου στην 

Ελλάδα δεν είναι και πολύ καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται στην 

Ευρώπη. Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χρήσης του διαδικτύου για το 2007, ο οποίος είναι  

43,4%, το ποσοστό της Ελλάδας είναι 35,5% (http://www.internetworldstats.com/ stats4. 

htm#europe). Σε πανελλήνια έρευνα της Focus Bari (2007) για το διαδίκτυο, σε ηλικιακό δείγμα 

ατόμων από 13 έως 70 ετών, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στο ποσοστό των χρηστών του 

διαδικτύου. Πιο αναλυτικά, από 22% που ήταν το 2002, φτάνει πλέον το 39% 

(http://www.observatory.gr). Στοιχεία από την ίδια έρευνα, δείχνουν ότι οι άντρες (45,1%) 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο από τις γυναίκες (31,8%). επιπλέον, όσον αφορά τα 

ηλικιακά χαρακτηριστικά, η χρήση του διαδικτύου φθίνει όσο ανεβαίνει η ηλικία του χρήση, 

ξεκινώντας από το 72,8% για τις ηλικίες 13-17 ετών, καταλήγοντας στο 7,7% για τις ηλικίες 55-

70 ετών. Παράλληλα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 46,8% και 41% αντίστοιχα, τα ποσοστά 

χρήσης του διαδικτύου είναι υψηλότερα σε σχέση με τις περιφέρειας (29,8%). Σχετικά με το 

σημείο πρόσβασης, η πλειοψηφία (60%) “σερφάρει” από το σπίτι, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό 

εκείνων που έχουν πρόσβαση από το χώρο εργασίας τους (38%). Τέλος, οι περισσότερες 

συνδέσεις στην Ελλάδα είναι τύπου ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line) (55,7%), κάτι 

που μπορεί να δικαιολογηθεί από την μείωση τους κόστους αυτών των συνδέσεων τα τελευταία 

δύο χρόνια, αλλά και τη βελτίωση του δικτύου, με πιο υψηλές ταχύτητες και σε περισσότερες 

περιοχές. 

 Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό είναι και αυτό της πειρατείας μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με 

έρευνα της BSA (Business Software Alliance) (2007), το ποσοστό πειρατείας στην Ελλάδα 

κυμαίνεται σταθερά μεταξύ των ετών 2003-2006, από 61%-64%. Το εν λόγω ποσοστό αποτελεί 

το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος κυμαίνεται από 34%-36%. 
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Αυτό που διαφαίνεται από το παραπάνω στατιστικό στοιχείο, είναι ότι μάλλον υπάρχουν κάποια 

αίτια παραπάνω, είτε κοινωνικά είτε ατομικά, τα οποία παρωθούν τους Έλληνες στο να 

καταφεύγουν πιο συχνά σε διακίνηση και χρήση παράνομου, υλικού που δεν είναι προϊόν νόμιμης 

αγοράς,  

 

1.10 Έρευνες για την αντιδεοντολογική χρήση του υπολογιστή και το διαδίκτυο 

 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την αντιδεοντολογική χρήση του 

υπολογιστή, περιορίζονται είτε σε επαγγελματίες στο χώρο της πληροφορικής είτε έγιναν στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων που σχετίζονται με την “ηθική των υπολογιστών”, κυρίως 

σε φοιτητές της πληροφορικής (Bynum, 2000, 2001. Johnson, 2004. Namlu & Odabasi, 2004. 

Stamatellos, 2007). 

 Το μοναδικό ψυχομετρικό εργαλείο που προσεγγίζει στη δομή και τη μεθοδολογία την 

παρούσα κλίμακα, είναι αυτό που κατασκεύασαν οι Namlu & Odabasi (2004), η οποία είχε ως 

σκοπό τη μέτρηση της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς της χρήσης του υπολογιστή, η οποία ως 

επί το πλείστον επικεντρώνεται σε αντιδεοντολογικές συμπεριφορές μέσω του διαδικτύου. Για τη 

διεξαγωγή της έρευνας κατασκευάστηκε η “Κλίμακα Ανήθικης Συμπεριφοράς στη Χρήση 

Υπολογιστή” (Unethical computer using behavior scale - UECUBS). Η συγκεκριμένη κλίμακα 

περιλαμβάνει 80 προτάσεις, ενώ για την επιλογή των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert (καθόλου σωστό, όχι σωστό, ουδέτερος/η, σωστό, πολύ σωστό). Η 

χορήγησή της έγινε σε φοιτητές σχολών πληροφορικής (Ν=216). Οι προτάσεις χωρίστηκαν σε έξι 

κατηγορίες: ιδιωτικότητα, ακρίβεια, πνευματική ιδιοκτησία, προσβασιμότητα, κοινωνικός 

αντίκτυπος και ηθική του διαδικτύου. Έπειτα από παραγοντική ανάλυση προέκυψαν πέντε 

παράγοντες: ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε “Πνευματική Ιδιοκτησία”, ο δεύτερος 

“Κοινωνικός Αντίκτυπος”, ο τρίτος “Ασφάλεια και Ποιότητα”, ο τέταρτος “Ακεραιότητα του 

Διαδικτύου”, και ο πέμπτος “Ακεραιότητα των Πληροφοριών”. Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου, 
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ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης ως αναμενόμενα, όσον αφορά τα 

θέματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα του διαδικτύου και των πληροφοριών, τα οποία οι 

φοιτητές βρήκαν ως λιγότερο σημαντικά -οι λιγότερο ισχυροί παράγοντες. Κι αυτό διότι θεωρούν 

ότι οι φοιτητές της πληροφορικής αρκετές φορές εμπλέκονται σε δραστηριότητες με τον 

υπολογιστή, οι οποίες είναι αντιδεοντολογικές για την ακεραιότητα τόσο των πληροφοριών, όσο 

και του διαδικτύου.  

 Σε πρόσφατη έρευνα των Akbulut, Uysal, Odabasi & Kuzu, (2008) χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα UECUBS για την μέτρηση της επίδρασης του φύλου, του εκπαιδευτικού προγράμματος 

(5 διαφορετικά προγράμματα), και του επιπέδου εμπειρίας (υψηλό-χαμηλό) στο χειρισμό 

υπολογιστών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων. Πιο αναλυτικά, υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

του φύλου, η οποία έδειξε ότι οι διαφορές μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στα διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμματα δεν ακολουθούν το ίδιο πρότυπο. Επιπλέον, οι ηθικές κρίσεις των 

γυναικών ήταν σταθερές στους διάφορους τομείς μελέτης, ενώ των ανδρών οι κρίσεις διέφεραν 

ανάλογα με τον τομέα μελέτης. 

 Οι Bickel, Larrondo-Petrie & Bush (1992) κατασκεύασαν ένα εργαλείο με τον τίτλο 

“EDICT” (Ethical Dilemmas in Computing Testing). Το εν λόγω εργαλείο έχει ως σκοπό να 

συνδράμει στη βελτίωση της διδασκαλίας πάνω σε ηθικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση 

των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στον καθορισμό της ηθικής ανάπτυξης των 

συμμετεχόντων, μέσα από ανάλυση των αποφάσεων που λαμβάνουν έπειτα από την παρουσίαση 

υποθετικών σεναρίων. Ο καθορισμός του επιπέδου της ηθικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων, 

γίνεται με βάση τη θεωρία, για τα στάδια ηθικής ανάπτυξης των ατόμων, του Kohlberg. Τα 

υποθετικά αυτά σενάρια χωρίζονταν σε οκτώ θεματικές κατηγορίες:πνευματική ιδιοκτησία 

λογισμικού, “hacking”, ιδιωτικότητα, αίσθημα δικαίου στην εκπαίδευση, εκτοπισμός 

εργαζομένων, αχρησιμοποίητες πατέντες, παραβίαση λογαριασμού στον υπολογιστή, πειρατεία. 

Τα σενάρια αυτά χορηγήθηκαν σε προπτυχιακούς φοιτητές (Ν=200), μαζί με ερωτηματολόγια, 
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όπου θα απαντούσαν σε ερωτήσεις για τις αποφάσεις τους, στο πλαίσιο διδασκαλίας σχετικού με 

την ερεύνα μαθήματος. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι περίπου το 23% των απαντήσεων σε 

συζήτηση που έγινε μετά το πέρας του μαθήματος, αφορούσαν αλλαγμένες απαντήσεις, πιο 

“ηθικές”. Αυτό θεωρήθηκε από τους ερευνητές ότι προέκυψε ως αποτέλεσμα της 

συνειδητοποίησης, που επέδειξαν οι φοιτητές, αναφορικά με τις συνέπειες των πράξεων τους 

στους άλλους. Παράλληλα, 78% των συμμετεχόντων άλλαξε άποψη για τουλάχιστον μία από τις 

απαντήσεις που είχε δώσει στα υποθετικά σενάρια. Μάλιστα, οι συγγραφείς αυτού του άρθρου 

κατέληξαν στην άποψη ότι οι περισσότερες αλλαγές είναι απόρροια βελτιωμένης ηθικής 

ευαισθησίας. Βέβαια, επισημαίνεται εδώ, ότι στα σενάρια που αφορούσαν την ιδιωτικότητα και 

την πειρατεία λογισμικού, οι συμμετέχοντες είχαν με βάση τις απαντήσεις του, έδειξαν ότι 

υποστηρίζουν, τουλάχιστον υποθετικά, αντιδεοντολογικές πράξεις τέτοιας μορφής.  

 Η Wong (1995) μελέτησε τις στάσεις και τις πεποιθήσεις φοιτητών, με συνεντεύξεις πάνω 

σε θέματα που απασχολούν την “ηθική των ηλεκτρονικών υπολογιστών”. Πιο αναλυτικά οι 

συνεντεύξεις έγιναν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (Ν=40), στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας μαθήματος για την “ηθική των ηλεκτρονικών υπολογιστών”. Τα τρία θέματα για τα 

οποία ερωτήθηκαν οι φοιτητές ήταν τα εξής: πειρατεία λογισμικού, χρησιμοποίηση προσωπικών 

δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους, και κατοχή προσωπικών δεδομένων από το κράτος για 

λόγους εθνικής ασφάλειας. Τα αποτέλεσμα της έρευνας έδειξαν ότι οι πεποιθήσεις των 

συμμετεχόντων για τα τρία θέματα, ήταν σχεδόν οι ίδιες πριν τη διδασκαλία του μαθήματος για 

την “ηθική των υπολογιστών” και μετά το πέρας των μαθημάτων. Για την πειρατεία λογισμικού, 

οι περισσότεροι δήλωσαν ότι παρόλο που δεν είναι σωστό, είναι κάτι που η πλειοψηφία συνηθίζει 

να το εφαρμόζει ως πρακτική, ή ότι οι τιμές των λογισμικών είναι πολύ υψηλές. Για τη 

χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες δήλωσαν δύσπιστοι για τον τρόπο 

χρήσης των δεδομένων από τις εταιρίες και ότι φοβούμενοι ότι μπορεί να είναι και κακόβουλη, 

ενώ δήλωσαν ότι θα ήθελαν να είναι ενήμεροι για τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων. Για 

τα θέματα που αφορούν τη συλλογή και καταγραφή των προσωπικών δεδομένων για λόγους 
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εθνικής ασφάλειας, οι απαντήσεις που δόθηκαν είχαν να κάνουν, ως επί το πλείστον, με την 

υποστήριξη της κρατικής παρέμβασης προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πολιτών, 

έστω κι αν αυτό γίνεται με παραβίαση του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων. 

    

1.11 Σκοπός της παρούσας έρευνας 

 

 Όταν ο Parker τη δεκαετία του 1960 έλεγε ότι οι άνθρωποι με το που εισέρχονται στην 

αίθουσα των υπολογιστών, ξεχνούν απ' έξω την ηθική τους, έκανε μια διαπίστωση με βάση την 

εμπειρία του. Από τότε φαίνεται ότι οι υπολογιστές και, πλέον, το διαδίκτυο έχουν κάποια 

ξεχωριστά στοιχεία που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των ηθικών στάσεων και τελικά την ηθική 

συμπεριφορά του ατόμου. 

 Ο σκοπός, λοιπόν, της συγκεκριμένης έρευνας είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης και 

έγκυρης κλίμακας (“Κλίμακα στάσεων & πεποιθήσεων απέναντι σε αντιδεοντολογικές 

συμπεριφορές στο διαδίκτυο”), η οποία θα μετράει τις στάσεις των Ελλήνων χρηστών για 

αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο. Η έλλειψη παρόμοιων ερευνών στον ελληνικό 

χώρο, για το διαδίκτυο και την “ηθική των ηλεκτρονικών υπολογιστών”, καθιστά χρήσιμη μια 

πρώτη καταγραφή των στάσεων και πεποιθήσεων των Ελλήνων. Κι αυτό γιατί το διαδίκτυο 

αποτελεί ένα μέσο, το οποίο ολοένα και περισσότερο καταλαμβάνει πρωταρχική θέση στην 

καθημερινότητα μας, από την απλή ενημέρωση που παρέχει, ως τις οικονομικές συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται, και τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσω αυτού. 

 Κατά συνέπεια, η προσδοκία της παρούσας διπλωματικής είναι η παρουσίαση ενός 

συμπαγούς στατιστικού εργαλείου, μιας κλίμακας η οποία θα συνδράμει στη μετέπειτα 

συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων που θα μπορέσουν να προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για 

το τι πιστεύουν οι Έλληνες, όσον αφορά τις αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο.   
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2. Μέθοδος 

 

2.1 Δείγμα 

 

Η αρχική εκδοχή της ΚΣΠΑΣΔ χορηγήθηκε σε 375 συμμετέχοντες (Ν=375), που είναι κάτοικοι 

κυρίως αστικών κέντρων (Ν= 354) και λιγότερο από την ύπαιθρο (Ν=18), ηλικίας από 18 ετών 

έως 63 ετών. Όσον αφορά το φύλο, οι άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν Ν=121 και οι 

γυναίκες ήταν Ν= 254. Ο πίνακας 1 δείχνει συνοπτικά το προφίλ των συμμετεχόντων με βάση τα 

δημογραφικά τους στοιχεία. 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του  δείγματος 

 

 Συχνότητ

α  

Ποσοστό 

(%) 

Άνδρες  

Γυναίκες  

Σύνολο 

 

Αστικό κέντρο 

Ύπαιθρος 

Σύνολο  

 

Υποχρεωτική 

εκπαίδευση  

Ανώτερη 

Ανώτατη 

Σύνολο 

121 

254 

375 

        

354 

18 

372 

 

27 

31 

314 

372 

     32.3 

     67.7 

100 

 

    94.4 

      4.8 

100 

 

       7.2 

       8.3 

     83.7 

100 
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2.2 Μέσα συλλογής δεδομένων     

 

Χορηγήθηκε η αυτοσχέδια “Κλίμακα Στάσεων & Πεποιθήσεων απέναντι σε 

Αντιδεοντολογικές Συμπεριφορές στο διαδίκτυο”, η οποία βασίστηκε για την κατασκευή της στην 

“Ελληνική Κλίμακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές” (Ε.Κ.Σ.Υ.) (Roussos, 2007). Η εν 

λόγω κλίμακα αποτελείται από ένα εννιασέλιδο φυλλάδιο, το οποίο μοιράστηκε στους 

συμμετέχοντες.  

 Η δημιουργία της κλίμακας έγινε σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος πραγματοποιήθηκε η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία ήταν βασισμένη πάνω σε θέματα που άπτονται 

του επιστημονικού αντικειμένου της “ηθικής των υπολογιστών”. Το πρόβλημα που υπάρχει με το 

συγκεκριμένο θέμα είναι ότι τα περισσότερα επιστημονικά άρθρα εστιάζουν στο εννοιολογικό 

κομμάτι της “ηθικής των υπολογιστών”, και στην προσπάθεια σχηματισμού ενός επαρκούς 

θεωρητικού πλαισίου (Bynum, 2001. Johnson, 2004. Johnson & Powers, 2005). Αποτέλεσμα είναι 

να γίνεται αναφορά σε θέματα που άπτονται της ηθικής και της χρήσης των υπολογιστών είτε 

μέσω της επιχειρηματολογίας πάνω σε υποθετικές περιπτώσεις είτε της ανάλυσης μεμονωμένων 

περιστατικών, ενώ να είναι ελάχιστες οι έρευνες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Οι έρευνες 

που έχουν γίνει σχετικά με στάσεις και πεποιθήσεις γύρω από δεοντολογικές συμπεριφορές στο 

διαδίκτυο είναι εξαιρετικά λίγες (Akbulut et al., 2008. Namlu & Odabasi, 2007. Watson & Pitt, 

1993). Κατά συνέπεια, η δημιουργία των θεματικών ενοτήτων των προτάσεων της κλίμακας, 

βασίστηκε στους υπάρχοντες κώδικες δεοντολογίας στο χώρο της πληροφορικής, στα κυριότερα 

θέματα που κυριαρχούν στο διάλογο που υπάρχει στο χώρο της “ηθικής των υπολογιστών”, αλλά 

και στα δημοφιλέστερα θέματα, που αφορούν αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και το διαδίκτυο, 

και δημοσιεύονται στις μεγαλύτερες και εγκυρότερες ενημερωτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου 
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της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού (Johnson, & Powers, 2005. Luegenbiehl, 1992. Macer, 

2007. Mason, 1986. Moor, 1985. Raghuramaraju, 2007. Robinett, 1990. Watson & Pitt, 1993). Οι 

θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν έπειτα ήταν οι εξής: παράνομη διακίνηση υλικού μέσω 

διαδικτύου, αντιδεοντολογικές πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(“e-mail”), πράξεις που αφορούν τους δικτυακούς χώρους ανοιχτής επικοινωνίας, πράξεις που 

αφορούν το “hacking” και την παραβίαση ιστοσελίδων. 

 Το δεύτερο σκέλος αφορούσε τη δημιουργία των προτάσεων με βάση τις θεματικές 

κατηγορίες. Μέσα από ένα πλήθος προτάσεων επιλέχθηκαν 124 προτάσεις, σε συνεργασία με τον 

εποπτεύοντα καθηγητή. Η τελική μορφοποίηση του ερωτηματολογίου προέκυψε έπειτα από 

αναθεώρηση τους, τόσο νοηματική όσο και συντακτική, και από την αξιολόγηση καθηγητών 

πανεπιστημίου σχετικών με την ψυχομετρία ή τους υπολογιστές. Η σειρά των προτάσεων κατά τη 

δημιουργία της κλίμακας έγινε με τυχαίο τρόπο, και όχι με βάση τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες.      

Όσον αφορά την ανά σελίδα διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, αυτή πραγματοποιήθηκε 

ως εξής: στην πρώτη σελίδα υπάρχουν οι γενικές ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του κάθε συμμετέχοντα και το βαθμό χρήσης και εξοικείωσης από το διαδίκτυο. 

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία-ερωτήσεις που υπάρχουν προς συμπλήρωση στην πρώτη σελίδα 

είναι τα εξής: “φύλο”, “ηλικία”, “τόπος κατοικίας”, “επίπεδο μόρφωσης”, “από ποιο χώρο έχετε 

συνήθως πρόσβαση στο διαδίκτυο”, “έχει σχέση το γνωστικό ή επαγγελματικό σας αντικείμενο 

με τη χρήση του διαδικτύου”, “θεωρείτε ότι οι γνώσεις σας για τη χρήση του διαδικτύου είναι…”, 

“τι είδος σύνδεσης στο διαδίκτυο χρησιμοποιείτε”, “πόσο συχνά μπαίνετε στο διαδίκτυο”, “εδώ 

και πόσο χρόνο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο”. Το φύλο χωρίστηκε στις εξής μεταβλητές: 

«άνδρες» και «γυναίκες». Ο τόπος κατοικίας χωρίστηκε στις εξής μεταβλητές: «αστικό κέντρο» 

και «ύπαιθρος». Το επίπεδο μόρφωσης χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες: «υποχρεωτική εκπαίδευση 

(λύκειο)», «ανώτερη (ΙΕΚ, ΤΕΙ,ΚΑΤΕΕ)» και «ανώτατη (ΑΕΙ, MSc, PhD)».  

Οι ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου είναι μονής επιλογής. Πιο 
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αναλυτικά, η ερώτηση “από ποιο χώρο έχετε συνήθως πρόσβαση στο διαδίκτυο” χωρίστηκε στις 

εξής απαντήσεις: “από υπολογιστή στο σπίτι μου”, “από υπολογιστή στο χώρο εργασίας μου”, 

“από υπολογιστή σε internet café ή δημόσιο ίδρυμα”, “από υπολογιστή στο σπίτι μου & στο χώρο 

εργασίας μου”, “από υπολογιστή στο σπίτι μου & από internet café ή δημόσιο ίδρυμα”, “από 

υπολογιστή στο χώρο εργασίας μου & από internet café ή δημόσιο ίδρυμα”, και “από υπολογιστή 

στο σπίτι μου, στο χώρο εργασίας μου & internet café ή δημόσιο ίδρυμα”. Τονίζεται ότι ενώ στην 

προηγούμενη ερώτηση αναγράφονται στο φυλλάδιο μόνο οι τρεις επιλογές για τους 

συμμετέχοντες, κατά τη στατιστική επεξεργασία προέκυψε ότι υπήρχαν αρκετοί συμμετέχοντες, 

οι οποίοι επέλεξαν παραπάνω από μία επιλογές. Η ερώτηση “έχει σχέση το γνωστικό ή 

επαγγελματικό σας αντικείμενο με τη χρήση του διαδικτύου” χωρίστηκε σε: “ναι, μεγάλη”, “ναι, 

αλλά μικρή” και “όχι, καμία”. Η ερώτηση “θεωρείτε ότι οι γνώσεις σας για τη χρήση του 

διαδικτύου είναι…” είχε τις εξής πιθανές απαντήσεις: “ελάχιστες”, “επαρκείς” και “πολύ καλές”. 

Στην ερώτηση “τι είδος σύνδεσης στο διαδίκτυο χρησιμοποιείτε” υπήρχαν οι εξής κατηγορίες: 

“adsl”, “απλό μόντεμ σε γραμμή isdn ή pstn” και “δε γνωρίζω”. Η ερώτηση “πόσο συχνά 

μπαίνετε στο διαδίκτυο” χωρίστηκε στις εξής μεταβλητές: “καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά”, 

“τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα”  και “σπάνια”. Η ερώτηση “εδώ και πόσο χρόνο 

χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο” με τις εξής απαντήσεις: “περισσότερα από 5 χρόνια”, “από 1 ως 5 

χρόνια” και “λιγότερο από 1 χρόνο”.  

        Στη δεύτερη σελίδα υπάρχουν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι 

οποίες έχουν ως εξής: «Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες προτού 

ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 124 

προτάσεις. Διαβάστε προσεκτικά την κάθε πρόταση και προσπαθήστε να δώσετε την πρώτη 

αυθόρμητη απάντηση που σας έρχεται στο μυαλό με απόλυτη ειλικρίνεια. Στο ερωτηματολόγιο 

αυτό δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του 

απόψεις, στάσεις και προτιμήσεις. 

Για κάθε πρόταση υπάρχουν πέντε επιλογές, οι οποίες παρουσιάζονται με αριθμούς (1-5) 
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και είχαν την εξής εκφώνηση: Το 1 σημαίνει ότι “Διαφωνείτε Απόλυτα με τη συγκεκριμένη 

πρόταση (δε σας αντιπροσωπεύει καθόλου)”, το 2 ότι απλά “Διαφωνείτε (δεν τη θεωρείτε και 

τόσο αντιπροσωπευτική για τον εαυτό σας)”, το 3 ότι είστε “Αναποφάσιστος/η για το αν η 

πρόταση σας αντιπροσωπεύει ή όχι)”, το 4 ότι απλά “Συμφωνείτε (τις περισσότερες φορές σας 

αντιπροσωπεύει)”, και το 5 σημαίνει ότι “Συμφωνείτε Απόλυτα με την πρόταση (σας 

αντιπροσωπεύει πλήρως)”. Υπάρχει ακόμη ένα παράδειγμα συμπλήρωσης των προτάσεων αυτών. 

Από την τρίτη σελίδα έως την ένατη υπάρχουν οι 124 ερωτήσεις. Από τα αριστερά της 

σελίδας βρίσκονται οι προτάσεις και στα δεξιά βρίσκονται οι 5 επιλογές που έχει ο συμμετέχων 

για την κάθε πρόταση σε μορφή αριθμού. 

 

2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

 Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν είτε έπειτα από προσωπική επαφή είτε μοιράστηκε η κλίμακα 

σε φοιτητές του πανεπιστημίου Αθηνών. Η συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν εθελοντική. 

Μοναδικό άτυπο κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων ήταν να έχουν χρησιμοποιούν 

περιστασιακά το διαδίκτυο, και για αυτό το λόγο ερωτήθηκαν πριν τη συμμετοχή τους αν είναι 

χρήστες του διαδικτύου. Πριν τη συμπλήρωση της κλίμακας δόθηκαν προφορικές οδηγίες, ενώ 

υπήρχαν και γραπτές οδηγίες μέσα στο φυλλάδιο.  

 Πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση, με την μέθοδο της Ανάλυσης των Κυρίων 

Συνιστωσών (ΑΚΣ) (Jackson, 1991. Jolliffe, 2002. Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). Το παραγοντικό 

φορτίο ορίστηκε να είναι πάνω από 0.30. Οι μεταβλητές με Μ.Ο. απαντήσεων πάνω από 4.0 

(Μ.Ο. > 4.0) και κάτω του 2.0 (Μ.Ο. < 2.0) αφαιρέθηκαν (πίνακας 2). Όσον αφορά τις κενά 

δεδομένα, αυτά συμπληρώθηκαν με την EM μέθοδο (Dempster, Laird & Rubin, 1977). Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPPS 16.0 (Howitt, & Cramer, 2006). 

 

Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητών που αφαιρέθηκαν από την ΑΚΣ 
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Αριθμός 

Μεταβλητής 

Μ.Ο. Τυπική 

Απόκλι

ση 

Ασυμμετρί

α 

Κύρτωση 

111 

102 

20 

47 

57 

1 

37 

99 

65 

31 

61 

59 

1.71 

1.79 

1.81 

1.89 

4.01 

4.06 

4.07 

4.14 

4.17 

4.23 

4.31 

   4.63    

1.051 

0.905 

0.935 

0.930 

0.870 

0.923 

0.842 

0.703 

0.808 

0.849 

0.892 

0.952 

1.717 

1.233 

1.266 

1.275 

-1.129 

-1.318 

-1.435 

-0.901 

-1.323 

-1.286 

-1.616 

-2.858 

2.468 

1.492 

1.380 

1.766 

1.749 

2.026 

3.156 

2.130 

2.574 

1.661 

2.841 

7.318 

 

 

3. Αποτελέσματα 

 

Η παραγοντική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 112 προτάσεις-μεταβλητές της Κ.Σ.Π.Α.Σ.Δ. Για 

τον έλεγχο καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης υπολογίστηκαν: ο δείκτης Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) και έγινε ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (BTS). Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία ο συγκεκριμένος δείκτης είναι αποδεκτός αν κυμαίνεται άνω του 0.50, ενώ είναι 

πολύ καλός αν κυμαίνεται μεταξύ 0.80-0.90, κάτι που ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, 

καθώς ο KMO είναι 0.87 (Jackson, 1991. Jolliffe, 2002) (πίνακας 3). Ο BTS ήταν χ2 (6216)= 
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21316,84, p<.001, δείχνοντας πως η παραγοντική ανάλυση είναι η κατάλληλη για τις μεταβλητές 

(πίνακας 3). Οι “communalities” ήταν όλες πάνω από 0.560 (<0.560) και οι “intercorrelations” 

κυμαίνονταν σε κανονικά επίπεδα, πάνω του 0.30 (>0.30) και κάτω του 0.80 (<0.80). Ο δείκτης 

αξιοπιστίας Cronbach alfa για τις 112 μεταβλητές βρέθηκε να είναι α= 0.88.  

 

Πίνακας 3. KMO & Bartlett's test 

 

   

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy 

 

Bartlett's test of sphericity 

χ2  

df 

Sig. 

0.87 

 

 

   21316,84 

6216 

0.000 

  

 Από τα αποτελέσματα της ΑΚΣ επιλέχθηκαν οι τρεις πρώτοι παράγοντες, οι οποίοι 

ερμηνεύουν το 27,05% της διακύμανσης. Οι παράγοντες είναι οι εξής: “Διακίνηση Πνευματικού 

Υλικού”, “Κίνδυνοι Διαδικτύου” και “Hacking” (βλέπε Παράρτημα). Ο κάθε παράγοντας 

αποτελείται από 8 προτάσεις. Πιο αναλυτικά, στον πρώτο παράγοντα (“Διακίνηση Πνευματικού 

Υλικού”) βρέθηκαν 24 προτάσεις με παραγοντικό φορτίο άνω του 0.60 (>0.60) και 10 προτάσεις 

με παραγοντικό φορτίο άνω του 0.50 (>0.50). Από αυτές επιλέχθηκαν οι 8 προτάσεις με το 

μεγαλύτερο παραγοντικό φορτίο σε συνδυασμό με την καλύτερη εννοιολογική συνοχή των 

προτάσεων ως προς τον παράγοντα. Επιπλέον, είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας, εξηγώντας το 

17,8% της διακύμανσης. Ο δείκτης αξιοπιστίας για τις 8 προτάσεις του πρώτου παράγοντα είναι 

α= 0.88. Ο δεύτερος παράγοντας (“Κίνδυνοι Διαδικτύου”) εξηγεί το 5,4% της συνολικής 
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διακύμανσης, και οι 8 προτάσεις του έχουν δείκτη αξιοπιστίας α= 0.70. Ο τρίτος παράγοντας 

(“Hacking”) εξηγεί το 3,8% της συνολικής διακύμανσης, και έχει δείκτη αξιοπιστίας α= 0.72   

 

 

4. Συζήτηση 

 

4.1 Κριτική Μεθοδολογίας 

 

 Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη απόπειρα, στην Ελλάδα, δημιουργίας μιας κλίμακας 

που να μετράει τις στάσεις των χρηστών σχετικά με αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στο 

διαδίκτυο. Η έλλειψη ελληνικής βιβλιογραφίας αλλά και οι λιγοστές παρόμοιες έρευνες που 

υπάρχουν παγκοσμίως, παρά το πλούσιο θεωρητικό έργο σχετικά με την “ηθική των 

υπολογιστών”, δυσχέραναν το έργο της κατασκευής της κλίμακας.  

 Κατά την κατασκευή των προτάσεων σκοπός του ερευνητή ήταν η εύρεση τέτοιων 

προτάσεων, οι οποίες να άπτονται θεματολογίας με την οποία να είναι εξοικειωμένη η 

πλειοψηφία των χρηστών, ώστε να έχουν άποψη, να προέρχονται από την επικαιρότητα, και να 

συνάδουν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Είναι πιθανό, οι προσωπικές πεποιθήσεις του 

ερευνητή για ορισμένα θέματα, όπως το θέμα της πειρατικής διακίνησης υλικού πνευματικής 

ιδιοκτησίας, να επηρέασαν τη διαδικασία εύρεσης προτάσεων, και πιθανώς να εξηγεί και το γιατί 

ο σχετικός παράγοντας που προέκυψε να ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης 

(17,8%). 

 Η συγκεκριμένη κλίμακα, επίσης, πρέπει να ελεγχθεί και για τον βαθμό της εγκυρότητας 

της, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όντως οι προτάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο, του κάθε παράγοντα 

σχετίζονται με το θέμα του παράγοντα.  

 Ένα πιθανό μειονέκτημα της κλίμακας είναι, πιθανόν, η περιορισμένη χρονική της ισχύ. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το διαδίκτυο εξελίσσεται ταχύτατα και με απρόβλεπτο τρόπο, με 
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αποτέλεσμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να είναι άλλη η θεματολογία των 

αντιδεοντολογικών συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι παράγοντες που προέκυψαν αυτήν την 

χρονική στιγμή, ίσως, να μην καλύπτουν στο μέλλον τα κυριότερα θέματα σχετικά με την ηθική 

και το διαδίκτυο ή μπορεί να έχουν προκύψει και καινούρια σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα 

πρέπει να εξεταστούν με την κατασκευή μιας καινούριας κλίμακας.  

 

4.2 Διακίνηση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

 Η πειρατική διακίνηση υλικού δεν αποτελεί κάτι καινούριο για το διαδίκτυο. Από την εποχή 

των “pstn” συνδέσεων μπορούσε κάποιος να κατεβάσει μουσική, η οποία ήταν συμπιεσμένη σε 

μορφή MP3. Το Napster έφερε την μεγάλη επανάσταση σε αυτόν τον τομέα, κάνοντας εφικτή 

μέσω του peer-to-peer, από χρήστη προς χρήστη δηλαδή, την ανταλλαγή αρχείων, η οποία 

φαινομενικά είναι νομότυπη (Mortensen, 2005). Πλέον, η ανταλλαγή, το “κατέβασμα” κοινώς, 

αρχείων πάσης φύσεως -ταινίες, μουσική, βιβλία, λογισμικού- φαίνεται να αποτελεί πάγια και 

κοινή τακτική για την πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου (Cooper, 2004. Craig, Burnett & 

Honick, 2005. Im & Van Epps, 1992. Kimppa, 2005β). Σε αυτό φαίνεται να συμβάλλουν οι 

υψηλές ταχύτητες που προσφέρουν οι καινούριες συνδέσεις -ADSL και δορυφορική, αλλά και η 

πληθώρα των ιστοσελίδων που παρέχουν τη δυνατότητα παράνομου “κατεβάσματος” αρχείων.  

 Το θέμα της παράνομης διακίνησης πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πολύπλευρο ως προς την 

αιτιολογία του. Κι αυτό γιατί εμπλέκονται πολλά διαφορετικά μέρη, με ξεχωριστό όφελος σε 

κάθε περίπτωση. Από την πλευρά του μεμονωμένου χρήστη, υπάρχει φαίνεται να προβάλλουν ως 

κυρίαρχη επιχειρηματολογία οι οικονομικοί λόγοι (El-Sheikh, Rashed & Peace, 2005). Δεν είναι 

λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν είναι ηθικά μεμπτό το να χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο 

υλικό από το διαδίκτυο, εφόσον το έχουν μόνο για προσωπική χρήση κι όχι για πώληση. 

Παράλληλα, η έλλειψη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου, αλλά και η αδυναμία θέσπισης του ώστε 

να υπάρχουν κυρώσεις για τους χρήστες, λόγω του ότι η IP (“internet protocol”), δηλαδή το 
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ηλεκτρονικό ίχνος που αφήνει ο χρήστης, θεωρείται προσωπικό δεδομένο, καθιστά δύσκολη το 

σταμάτημα αυτού του φαινομένου (Kimppa, 2005β). Εξάλλου, δεν είναι λίγοι και οι χρήστες που 

φαίνεται να πιστεύουν ότι το παράνομο “κατέβασμα” αρχείων, αποτελεί και διαφήμιση των 

προϊόντων. Για παράδειγμα, υπάρχει  άποψη ότι αν ένας χρήστης “κατεβάσει” ένα πρόγραμμα, 

όπως είναι μια σουίτα εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, και είναι καλό, θα το προτείνει 

αργότερα στην εργασία του. Στην Ελλάδα, η οποία συγκεντρώνει και το υψηλότερο ποσοστό 

πειρατείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως η υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία, 

που κάνει τους Έλληνες να θεωρούν το παράνομο “κατέβασμα” αρχείων ως κάτι το φυσιολογικό. 

Όταν, μάλιστα, υπάρχουν και ένα σωρό πλανόδιοι πωλητές, οι οποίοι με ιδιαίτερη άνεση πουλάνε 

παράνομα ταινίες, μουσική, προγράμματα, και σχεδόν κανείς τους δεν συλλαμβάνεται, αυτό 

φαίνεται να αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο στο να νομιμοποιήσει στη λογική του, τουλάχιστον 

ηθικά, τέτοιου είδους πράξεις. 

 Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία μπορεί να “κατεβάσει” κάποιος 

παράνομα από το διαδίκτυο, ή το επιστημονικό λογισμικό, το οποίο για να αγοραστεί από ένα 

χρήστη απαιτείται να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό, το οποίο είναι αρκετές φορές δυσανάλογο του 

προϊόντος που αγοράζει, τίθενται ορισμένα ερωτήματα. Ακόμη κι αν είναι παράνομο, 

δημιουργείται εύλογα η απορία σχετικά με το αν είναι αντιδεοντολογική η χρήση τέτοιου 

λογισμικού, όταν αυτή πρόκειται να προσφέρει επιστημονικά. Για τα ηλεκτρονικά βιβλία, τίθεται 

η απορία του κατά πόσο η γνώση πρέπει να έχει χρηματικό αντίτιμο, όταν η ελεύθερη προσφορά 

της δύναται να ωφελήσει την κοινωνία και να συνδράμει στην πρόοδο της ανθρωπότητας.  

 Περαιτέρω ενίσχυση στην επιχειρηματολογία των χρηστών που “κατεβάζουν” παράνομα, 

έρχεται να προσφέρει και η ολοένα αυξανόμενη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το λογισμικό 

πρέπει να είναι ελεύθερο στη χρήση του από όποιον το επιθυμεί, χωρίς να χρειάζεται να το 

αγοράσει (Kimppa, 2005α). Αυτή η άποψη συνεπικουρείται και από πολλά προγράμματα που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορεί ο κάθε χρήστης να τα “κατεβάσει” δωρεάν. Όταν υπάρχουν, 

λοιπόν, προγράμματα, τα οποία, παρέχονται δωρεάν και είναι εξίσου ποιοτικά με τα αντίστοιχα 
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που πρέπει να αγοράσει ο χρήστης, είναι πολύ πιθανό αυτό να επηρεάζει την τελική άποψη του 

χρήστη σχετικά με το πόσο θεωρεί αντιδεοντολογικό το παράνομο “κατέβασμα” αρχείων. 

 Εκτός από τους μεμονωμένους χρήστες, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις που ζημιώνονται 

τεράστια ποσά, από όλη αυτήν την κατάσταση, ενώ παράλληλα υπάρχουν και αρκετοί που 

επωφελούνται οικονομικά μέσα από όλη αυτήν την διαδικασία (El-Sheikh, Rashed & Peace, 

2005. Lin, Cripps & Huang, 2008). Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις έχουν δίκιο, όταν 

πλήττονται τα νόμιμα δικαιώματα τους και κάθε χρόνο συρρικνώνονται τα έσοδα τους, με άμεση 

συνέπεια στους εργαζομένους αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων που παράγουν. Συν τοις 

άλλοις, εκείνοι που διατηρούν ιστοσελίδες και διακινούν παράνομα υλικό πνευματικής 

ιδιοκτησίας, κερδίζουν χρήματα από τις διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων 

τους.  

 Αυτό που γενικά φαίνεται με το θέμα της πειρατείας, είναι ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα 

και περισσότεροι χρήστες δείχνουν να καταφεύγουν σε “παράνομο” κατέβασμα, γεγονός που 

εύκολα ερμηνεύεται από την πληθώρα των ιστοσελίδων που παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Είναι 

σημαντικό να εξευρεθούν οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο, ώστε να το θεωρούν ηθικά  

σωστό, αλλά να διαφανούν ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις που διαμορφώνονται. Σίγουρα είναι 

δύσκολο νομικά, πρακτικά, αλλά και οικονομικά κοστοβόρο, να βρεθεί ο κάθε χρήστης που για 

προσωπική του χρήση “κατεβάζει” παράνομα αρχεία. Η συγκεκριμένη, παγιωμένη πλέον, 

κατάσταση, η οποία έχει πολύπλευρες συνέπειες, άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές, δείχνει ότι η 

όλη προσέγγιση του θέματος πρέπει να γίνει με έναν ξεχωριστό τρόπο, και νομοθετικά και 

πρακτικά, ο οποίος να έχει να κάνει συγκεκριμένα με τα πνευματικά αγαθά. 

 

4.3 Φόβοι για τη χρήση του διαδικτύου 

 

 Ένα θέμα που προκύπτει από τη χρήση του διαδικτύου, είναι το κατά πόσο νομίζει ο απλός 

χρήστης ότι το διαδίκτυο κρύβει αρκετούς κινδύνους, και κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο τελικά. Το 
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πρώτο σκέλος αφορά την αντίληψη του χρήστη και το δεύτερο την ισχύουσα πραγματικότητα. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, μελετηθεί το κατά πόσο αυτά τα δύο συγκλίνουν.  

 Η αντίληψη του χρήστη για την επικινδυνότητα του διαδικτύου δομείται από πολλές 

ετερόκλητες παραμέτρους. Μια σημαντική παράμετρος είναι ο τρόπος παρουσίασης του από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανάλογα με το αν θα παρουσιάσουν τις θετικές ή τις αρνητικές πτυχές 

του διαδικτύου, είναι πιθανό να επηρεάσουν και την άποψη του χρήστη, αλλά και τη μετέπειτα 

συμπεριφορά του στο διαδίκτυο. Με λίγα λόγια, αν το διαδίκτυο δαιμονοποιηθεί, και θεωρηθεί 

ως η πηγή αρκετών κακών στην καθημερινότητα των πολιτών, είναι πολύ εύκολο να συμβεί το 

ίδιο και στη συνείδηση του χρήστη.  

 Από την άλλη, η προσωπική εμπειρία στο διαδίκτυο είναι αρκετά σημαντική. Κι αυτό γιατί 

το άτομο αποκτά ιδία άποψη για το αν οι κίνδυνοι που περιγράφονται για το διαδίκτυο είναι 

υπαρκτοί ή όχι. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να κρίνει και καλύτερα για ό,τι συμβαίνει στο 

διαδίκτυο.  

 

4.4 Οι “hackers” και η αντιμετώπισή τους από τους χρήστες 

 

 Οι περισσότερες ειδήσεις που ακούγονται όταν πρόκειται για τους “hackers”, έχουν να 

κάνουν με παράνομες δραστηριότητες τους μέσω του διαδικτύου, οι οποίες αρκετά συχνά 

συνδέονται με οικονομικά κίνητρα, ή με την παραβίαση ιστοσελίδων, ή με την απελευθέρωση 

ιών, “worms” και άλλων επιβλαβών λογισμικών στο διαδίκτυο (Curran, Breslin, McLaughlin & 

Tracey, 2008. El-Sheikh et al., 2005. King & King, 2000). Η παρουσίαση τους από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, είναι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αρνητική, 

περιγράφοντας τους ως κοινούς εγκληματίες (Craig et al., 2005). Αντίστοιχα, με μία πρώτη 

ανάγνωση, είναι απόλυτα δικαιολογημένο να έχει ένας απλός χρήστης μια αρνητική άποψη για 

τους “hackers”, πόσο μάλλον όταν έχει υποστεί κάποιου είδους ζημιά στον υπολογιστή του ή του 

έχουν αποσπάσει χρήματα μέσω του διαδικτύου. Παρόλα αυτά, οι “hackers”, αν συνυπολογίσει 
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κανείς, και το νεαρό της ηλικίας τους σε συνδυασμό με το ταλέντο που έχουν στη χρήση των 

υπολογιστών, δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τυπικοί παραβάτες του νόμου, όπως 

κάποιος που ληστεύει μια τράπεζα. Αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα ατόμων, με τις δικές της 

υπο-ομάδες και τις ανάλογες ιδιαιτερότητες.  

 Είναι πολύ πιθανό αρκετοί χρήστες να τους βλέπουν ως επαναστάτες του διαδικτύου που 

δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες. Συν τοις άλλοις, θα ήταν αν μη τι άλλο ισοπεδωτικό να 

χρησιμοποιούν όλοι οι “hackers” τις ικανότητες τους μόνο για να βλάψουν άλλα άτομα ή 

επιχειρήσεις. Αποτελεί ερωτηματικό το τι πιστεύουν τελικά οι χρήστες του διαδικτύου για τους 

“hackers”, γεγονός που προκύπτει, εν πολλοίς, από την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το  

φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Εξάλλου είναι και πρακτικά πολύ δύσκολο να μελετηθεί 

επιστημονικά το προφίλ τους, επειδή κινούνται μέσα στην ανωνυμία, ενώ μονάχα αυτοί που 

συλλαμβάνονται μπορούν να δώσουν μια μερική εικόνα των κοινών χαρακτηριστικών που 

ενδεχομένως να έχουν μεταξύ τους.  

 

4.5 Διαδίκτυο και κρατική παρέμβαση  

 

 Η συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση του διαδικτύου, αλλά και οι όποιοι νέοι κίνδυνοι 

προκύπτουν από αυτό και απειλούν τους πολίτες μιας χώρας μαζικά, όπως για παράδειγμα με 

τρομοκρατικά χτυπήματα, οδηγούν τα διάφορα κράτη σε εκ νέου διαμόρφωση στρατηγικών για 

την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων (Bohman, 2008. Freeman, 2005. Hartzel & Deegan, 2005. 

Lippert, 2003). Ένα αρκετά σημαντικό θέμα σχετικά με τη δεοντολογία και το διαδίκτυο είναι ο 

βαθμός της κρατικής παρέμβασης.  

 Από τη μια, σε αρκετές χώρες -Ιράν, Τουρκία, Κίνα, Β.Κορέα- η πρόσβαση στο διαδίκτυο 

ελέγχεται, με τις κρατικές υπηρεσίες να εμποδίζουν την πρόσβαση σε αρκετές ιστοσελίδες, πράξη 

η οποία θεωρείται ως φίμωση της ελευθερίας του λόγου (Sunstein, 2008). Υπάρχουν ακόμη και 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αγγλία και η Σουηδία, οι οποίες προσφάτως ψήφισαν νόμους, οι 
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οποίοι επιτρέπουν στις κρατικές υπηρεσίες να μπορούν να δουν και να ελέγξουν την ηλεκτρονική 

αλληλογραφία των χρηστών (Bohman, 2008. Freeman, 2005). Το ίδιο συμβαίνει και στις Η.Π.Α. 

μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11/09/2001, με τον γνωστό νόμο “PATRIOT Act”, ο οποίος 

δίνει πλήρες δικαίωμα στην εκάστοτε κυβέρνηση να μπορεί να ασκεί τον απόλυτο έλεγχο, μεταξύ 

άλλων, της κίνησης των χρηστών του διαδικτύου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους και 

όποιου άλλου υλικού διακινούν, υπό το πρόσχημα της τρομοκρατικής απειλής (Buchanan & 

Campbell, 2005. Hartzel & Deegan, 2005. http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act). 

Φαίνεται ότι, επειδή είναι δύσκολο να ελεγχθεί νόμιμα και αποτελεσματικά το διαδίκτυο, αρκετές 

χώρες συντάσσουν νόμους, οι οποίοι επιτρέπουν επί της ουσίας την ολοκληρωτική 

παρακολούθηση του, ακόμη κι αν καταπατώνται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Παρόλα 

αυτά το διαδίκτυο είναι ένας αχανής “χώρος”, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί.  

 Από την άλλη, βέβαια, η κρατική παρέμβαση δεν έχει μόνο την αρνητική χροιά της 

παραβίασης των δικαιωμάτων του πολίτη, αλλά αρκετές φορές συνδράμει και στη σύλληψη 

επικίνδυνων κακοποιών, για παράνομες πράξεις που αγγίζουν την ευαισθησία όλων μας, όπως 

είναι η εξάρθρωση κυκλωμάτων παιδεραστίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κρατικές υπηρεσίες, 

όπως είναι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Ελλάδα, συμβάλλουν στην καταστολή 

τέτοιων αξιόποινων πράξεων, καθιστώντας ουσιαστικά επιβεβλημένη την ύπαρξη ελεγκτικών 

κρατικών μηχανισμών  (http://www.dart.gov.gr).  

 

4.6 Η μόδα των ιστολογίων (“blogs”) 

 

 Τα τελευταία χρόνια μία μόδα που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στο διαδίκτυο είναι αυτή 

των ιστολογίων, με τους “bloggers” να είναι οι δημιουργοί τους (Goldman, 2008). Τα ιστολογία 

είναι διαδικτυακές εκδόσεις που αποτελούνται από περιοδικά άρθρα, τα οποία συνήθως 

γράφονται από απλούς χρήστες είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, και περιέχουν τις προσωπικές 

απόψεις των συγγραφέων τους για διάφορα θέματα, συνήθως της επικαιρότητας 
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(http://el.wikipedia.org/wiki/Ιστολόγιο). Εκτιμάται ότι στο διαδίκτυο δημοσιεύονται κάθε μέρα 

περί τα 100.000 νέα ιστολόγια (http://www.wordpress.gr/2006/11/09/blogging-stats). Αρκετές 

φορές οι συγγραφείς των ιστολογίων γίνονται γνωστοί μέσω της εγκυρότητας των απόψεων ή 

των πληροφοριών που γράφουν. Στην Ελλάδα το φαινόμενο των ιστολογίων άρχισε να γίνεται πιο 

δημοφιλές, στο ευρύ κοινό, τον τελευταίο χρόνο, έπειτα από το θέμα που απασχόλησε τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τις κατηγορίες που προέκυψαν εις βάρος ενός ιστολογίου 

(http://www.skai.gr/master_avod.php?id=74627). Το φαινόμενο των ιστολογίων αποτελεί ένα 

σημαντικό θέμα όσον αφορά την ελευθερία του λόγου, την κρατική παρέμβαση, αλλά και την 

προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από κακόβουλες επιθέσεις μέσω των ιστολογίων.  

 Από το 2003 μέχρι το πρώτο τετράμηνο του 2008 υπάρχουν, επίσημα καταγεγραμμένες, 64 

συλλήψεις “bloggers” σε όλον τον κόσμο, με την Κίνα, την Αίγυπτο και το Ιράν να ευθύνονται 

για πάνω από τις μισές συλλήψεις (www.wiareport.org). Όπως είναι ευνόητο, η ελευθερία του 

λόγου αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών στις ευνομούμενες και δημοκρατικές χώρες. Η 

σύλληψη “bloggers”, όχι μόνο δεν συνδράμει στην ελευθερία του λόγου, αλλά ίσως να 

αποτελέσει και παράγοντα έξαρσης αρνητικών φαινομένων (Summers & Markusen, 1992).  

 Σε επιστημονικό επίπεδο, καλό θα ήταν να μελετηθεί η άποψη των χρηστών σχετικά με το 

τι θεωρούν δεοντολογικό σε ένα ιστολόγιο, ώστε να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση για το που 

βάζει τελικά το όρια η ίδια η κοινότητα των χρηστών.   

  

4.7 Ο κόσμος του Facebook 

 

 Το διαδίκτυο επηρεάζεται αρκετά από την εκάστοτε μόδα που προκύπτει. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα στο να το καθιστά ευμετάβλητο ως προς το σημεία ενδιαφέροντος που προσελκύουν 

τους χρήστες, και άρα μια πρώτη συνέπεια είναι η δημιουργία καινούριων ζητημάτων που μπορεί 

να προκύπτουν ως προς τη δεοντολογική χρήση του διαδικτύου. 

 Tο Facebook αποτελεί μια σχετικά καινούρια μόδα, η οποία έχει προσελκύσει το 
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ενδιαφέρον εκατομμύρια χρηστών του διαδικτύου (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008). Στην 

Ελλάδα μόνο αριθμεί περί τα 400.000 μέλη (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/ _w_articles 

_ell_2_24/08/2008_282228). Ο λόγος που γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τον συγκεκριμένο 

δικτυακό τόπο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι φαίνεται να επηρεάζει όλη την παγκόσμια 

κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ναι μεν επιφέρει μικρές 

αλλαγές στη λογική της χρησιμότητας του διαδικτύου, αλλά πρόκειται για τόσο σημαντικές 

αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούν οι χρήστες το διαδίκτυο, μεταβάλλοντας παράλληλα και 

τις απόψεις τους για τη χρήση του. Κι αυτό διότι το Facebook κάνει την μεγαλύτερη αλλαγή, 

όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας των χρηστών, καταργώντας σε μεγάλο βαθμό την ανωνυμία 

μεταξύ των χρηστών. Το Facebook ξεκίνησε από φοιτητές, οι οποίοι έψαχναν να βρουν έναν 

τρόπο να μην χάσουν την επαφή με τους φίλους τους (Lewis, Kaufman, Gonzalez, Wimmer & 

Christakis, 2008). Κι αυτός ακριβώς είναι ο βασικός λόγος χρήσης του, που έκανε τόσα άτομα να 

δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Κάνοντας κάτι 

τέτοιο, όμως, επώνυμα πλέον ο κάθε χρήστης διατηρεί τον δικό του χώρο σε μια ιστοσελίδα. 

Αυτό που καταφέρνει εκ πρώτης όψεως, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, είναι να παρέχει ένα 

ικανοποιητικό κίνητρο -κατασκευή του προσωπικού προφίλ με εμφάνιση της πραγματικής 

ταυτότητας του χρήστη για να βρει τους απανταχού φίλους τους, που να ωθεί το χρήστη στο να 

φανερώσει τα πραγματικά του στοιχεία, τα οποία μπορεί κάποιος εύκολα να βρει μέσω μιας 

απλής αναζήτησης. Αποτέλεσμα είναι, λοιπόν, η επωνυμία μέσα στο διαδίκτυο να γίνεται πιο 

ελκυστική και για τον απλό χρήστη. Είναι φυσικό η συγκεκριμένη κατάσταση να δημιουργεί νέες 

συνθήκες, οι οποίες μπορεί να διαμορφώνουν και διαφορετικά τις απόψεις των χρηστών περί της 

ανωνυμίας στο διαδίκτυο, και να εγείρονται συνάμα καινούρια ερωτήματα. Μερικά από αυτά τα 

ερωτήματα έχουν να κάνουν σχετικά με το αν πλέον οι χρήστες είναι λιγότερο επιφυλακτικοί στο 

να φανερώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία, και να είναι ορατά και σε άλλους χρήστες, ή αν τα 

προσωπικά τους στοιχεία γίνονται χρησιμοποιούνται για να τους σταλούν διαφημιστικά e-mails. 

 Το Facebook δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα χώρο γνωριμίας ή συνάντησης παλιών φίλων 
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(Amichai-Hamburger, & Furnham, 2008. Steinfield, Ellison & Lampe, 2008). Αποτελεί και ένα 

χώρο διαφήμισης, είτε πρόκειται για πολιτικούς είτε για μεμονωμένα άτομα είτε για εταιρίες. 

Γενικά, φαίνεται ότι δίνει νέα διάσταση στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου, και μαζί δημιουργεί 

και νέα ερωτήματα για τη δεοντολογική ή μη χρήση του. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γίνουν 

έρευνες, οι οποίες να προσπαθήσουν να ρίξουν φως στον κοινωνικό αντίκτυπο του και στο πως 

επηρεάζει τη διαμόρφωση των αντιλήψεων των χρηστών γύρω από θέματα αντιδεοντολογικής 

χρήσης του διαδικτύου. 

 

4.8 Προτεινόμενο ερμηνευτικό πλαίσιο για τον σχηματισμό των απόψεων για 

αντιδεοντολογικές συμπεριφορές 

 

 Οι αντιδεοντολογικές συμπεριφορές μπορούν να διαχωριστούν, σύμφωνα με την άποψη του 

γράφοντος, σε: ενέργειες που προέρχονται από τον χρήστη και τον επηρεάζουν θετικά, ενέργειες 

που προέρχονται από τον χρήστη και τον επηρεάζουν αρνητικά, ενέργειες από τρίτους προς τον 

χρήστη που τον επηρεάζουν αρνητικά, ενέργειες από τρίτους που δεν επηρεάζουν τον χρήστη και 

τις ερμηνεύει θετικά, και ενέργειες από τρίτους που δεν επηρεάζουν τον χρήστη και τις ερμηνεύει 

αρνητικά. Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός είναι σημαντικός ως προς το βαθμό επιρροής που ασκεί 

η κάθε παράμετρος στις προαναφερθείσες κατηγορίες, και οι οποίες επηρεάζουν και τον 

σχηματισμό των στάσεων του χρήστη για τις αντιδεοντολογικές συμπεριφορές. Σε συνδυασμό, 

μάλιστα, με το διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει ένα διαφορετικό ερμηνευτικό πλαίσιο από την 

πραγματικότητα, είναι πιθανό με αυτόν τον τρόπο να σχηματίζονται, σε γενικές γραμμές, οι 

ηθικές αντιλήψεις του χρήστη για το διαδίκτυο.   

 Πιο αναλυτικά, μια ενέργεια που προέρχεται από τον χρήστη και τον επηρεάζει θετικά είναι 

το να “κατεβάσει” παράνομα μια ταινία από το διαδίκτυο. Εφόσον οι συνέπειες του νόμου είναι 

πρακτικά ανύπαρκτες για τον χρήστη, σε συνδυασμό με την ευχαρίστηση που θα του προσφέρει η 

ταινία, οι πιθανότητες το να είναι θετικά προσκείμενος στο παράνομο “κατέβασμα” αρχείων 
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αυξάνονται. Οι εξωτερικοί παράγοντες από την άλλη, όπως είναι οι διαφημίσεις ενάντια στο 

παράνομο “κατέβασμα”, δεν φαίνεται να είναι ικανές να επηρεάσουν σημαντικά την αντίληψη 

του χρήστη πάνω σε αυτό το θέμα. 

 Όσον αφορά μια ενέργεια του χρήστη που ενδέχεται να τον επηρεάσει αρνητικά, είναι το να 

προσπαθήσει να “κατεβάσει” το λογισμικό (“crack”) που “σπάει” την ασφάλεια των νόμιμων 

αντιγράφων. Αν το λογισμικό αυτό περιέχει κάποιον ιό, είναι πολύ πιθανό αυτό το γεγονός να 

επηρεάσει αρνητικά τις αντιλήψεις του για το “κατέβασμα” τέτοιων προγραμμάτων. Αν ο 

χρήστης έχει γνώση της συγκεκριμένης κατάστασης και γνωρίζει πως να την αποφύγει, ίσως η 

αντίληψη του  για τέτοιου είδους ενέργειες να είναι πάλι θετική. Οι διαφημίσεις για τη χρήση 

λογισμικού που αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο ελάχιστα θα επηρεάσει την πεποίθηση του 

χρήστη. Βέβαια, άρθρα που ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους, ενδέχεται να επηρεάσουν 

την άποψη του χρήστη.  

 Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, αυτό που φαίνεται να επηρεάζει τον 

σχηματισμό της στάσης του χρήστη έγκειται κυρίως στο άμεσο αποτέλεσμα των αντίστοιχων 

ενεργειών που προβαίνει ο ίδιος. 

 Στην περίπτωση αντιδεοντολογικών ενεργειών από τρίτους -άγνωστα άτομα προς τον 

χρήστη, εξ' ορισμού έχουν αρνητικές συνέπειες για τον χρήστη. Μπορεί να πρόκειται για ένα “e-

mail” το οποίο ζητάει αριθμούς πιστωτικής κάρτας από τον χρήστη, ή μπορεί να πρόκειται για 

την αποστολή ενός αρχείου με άγνωστο περιεχόμενο, το οποίο είναι μολυσμένο με ιό. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις και τις παρόμοιες τους, η στάση του χρήστη επηρεάζεται και από την προσωπική 

εμπειρία, και από την ενημέρωση που λαμβάνει από εξωτερικές πηγές. Επειδή και στις δύο 

περιπτώσεις τα στοιχεία που θα λαμβάνει δεν θα είναι θετικά, η στάση του σε πολύ μεγάλο βαθμό 

θα είναι αρνητική για τέτοιου είδους συμπεριφορές.  

 Σχετικά με τις ενέργειες από τρίτους που δεν επηρεάζουν τον χρήστη και τις ερμηνεύει είτε 

θετικά είτε αρνητικά, η διαμόρφωση της στάσης του χρήστη έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με 

την πληροφόρηση που λαμβάνει από εξωτερικές πηγές. Ανάλογα με το αν είναι η πληροφόρηση 
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του χρήστη είναι θετική ή αρνητική, αντίστοιχα θα επηρεαστεί και ο τρόπος σκέψης του για την 

εκάστοτε αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Εάν για παράδειγμα, ένας “hacker” βοηθήσει την 

αστυνομία στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος παιδεραστίας, τότε είναι πιθανό και ο χρήστης να 

αρχίσει να σχηματίζει θετική στάση για τους “hackers”. Στην περίπτωση, τώρα, που η ενημέρωση 

του αφορά περιστατικά, όπου οι “hackers” αποσπούν χρηματικά ποσά και αριθμούς πιστωτικών 

καρτών από ανυποψίαστους χρήστες, τότε το πιο πιθανό είναι να σχηματίσει αρνητική άποψη.  

 Αναφορικά με το γιατί το διαδίκτυο επηρεάζει διαφορετικά τη διαμόρφωση των στάσεων 

και των πεποιθήσεων σε σχέση με παρόμοια γεγονότα στην κοινωνία, η απάντηση εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. Πρώτον, το διαδίκτυο και η χρήση του αποτελούν κάτι το σχετικά 

καινούριο για την κοινωνία. Κατά συνέπεια, όταν οι κανόνες συμπεριφοράς αλλάζουν μέσα στον 

εικονικό κόσμο, είναι αρκετά πιθανό και η στάση της κοινωνίας, και κατ' επέκταση των χρηστών 

του διαδικτύου, σε θέματα ηθικής φύσης, να είναι διαφορετική απ' ότι στην πραγματικότητα. 

Δεύτερον, η όλη επαφή της κοινωνίας με, ουσιαστικά, το σημαντικότερο τεχνολογικό επίτευγμα 

τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται χρόνο προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση με τον 

τρόπο λειτουργίας του. Είναι πιθανό, λοιπόν, η άποψη για το τι θεωρείται από την κοινωνία ως 

αντιδεοντολογικό, να διαμορφώνεται με αργά βήματα και να χρειάζονται, ίσως και χρόνια, μέχρι 

να φανούν κάποιες πιο σταθερές απόψεις για ορισμένα ζητήματα. Τρίτον, το γεγονός ότι το 

διαδίκτυο αλλάζει μορφή, και ως προς τις δυνατότητες του και ως προς τη χρηστικότητα του, 

ενδεχομένως ευνοεί για την αλλαγή στάσεων και πεποιθήσεων σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα 

από ότι συμβαίνει εκτός διαδικτύου, και να μην βοηθά έτσι στην παγίωση στάσεων και 

πεποιθήσεων. Τέταρτον, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς τι αποτελεί το διαδίκτυο για τον 

άνθρωπο. Αν είναι δηλαδή μέρος της πραγματικότητας του ανθρώπου, ή αν είναι ξεχωριστή 

πραγματικότητα. Αυτό πιθανότατα έχει να κάνει με το πόσο ο ίδιος ο χρήστης θεωρεί ότι 

λειτουργεί ως διαφορετικό άτομο μέσα στο διαδίκτυο, κάτι που σε σημαντικό βαθμό επηρεάζεται 

κι από τον αν “σερφάρει” επώνυμα ή ανώνυμα. Παράλληλα, το πόσο επηρεάζεται η 

καθημερινότητα του ατόμου, που λογικά τα επόμενα χρόνια θα την επηρεάζει ολοένα και 
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περισσότερο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των απόψεων του για 

αντιδεοντολογικές συμπεριφορές μέσα στο διαδίκτυο. 

 Ένα ερώτημα σχετικό με το μέλλον του διαδικτύου, έχει να κάνει με το μέχρι πού μπορεί να 

φτάσουν οι δυνατότητες του. Είναι σχεδόν απίθανο να προβλεφθεί το πως θα εξελιχθεί το 

διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια, δεδομένου και της αλματώδους τεχνολογικής προόδου που 

συντελείται. Αυτό που φαίνεται ολοένα και πιο καθαρά είναι ότι το διαδίκτυο αποτελεί μια 

ξεχωριστή, μια εικονική πραγματικότητα, η οποία καταλαμβάνει μέρος των δραστηριοτήτων της 

πραγματικότητας, αλλά και της πραγματικότητας του κάθε ατόμου. Μέσα σε από μία οθόνη, ένας 

χρήστης μπορεί να κάνει τις αγορές του, να δει ταινίες, να ενημερωθεί, να ερωτευτεί, να κάνει 

συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Όσο προχωρούν τα χρόνια το 

διαδίκτυο γίνεται, ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Και 

ανάλογα με το πως διαμορφώνεται, δημιουργούνται νέες αντιλήψεις για διάφορα θέματα που 

έχουν να κάνουν με τη χρήση του. Αντίστοιχα, και η δεοντολογική χρήση του φαίνεται να 

επηρεάζεται και από το τι κάνουν οι περισσότεροι, και από τα οφέλη που λαμβάνει το άτομο, 

αλλά και από προηγούμενα παρόμοια γεγονότα,που έγιναν εκτός του διαδικτύου. Η επιστημονική 

μελέτη των στάσεων των χρηστών για τις αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο, οδηγεί 

στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από αυτό 

το μέσο. Το διαδίκτυο, μάλιστα, λόγω των διαφορετικών κανόνων που έχει για τη χρήση του, σε 

σχέση με αυτούς που ισχύουν στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

συμπεριφορά του χρήστη, και σε ηθικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, το διαδίκτυο αποτελεί ένα 

ιδανικό μέσο σύγκρισης με την πραγματικότητα του σχηματισμού των ηθικών απόψεων, αν 

δηλαδή το ίδιο άτομο κάτω από διαφορετικές συνθήκες αναδιαμορφώνει τις ηθικές του 

αντιλήψεις. Κατά συνέπεια, η μελέτη της ηθικής του διαδικτύου, μπορεί να οδηγήσει σε 

μελλοντικά συμπεράσματα, σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζει την ηθική του ατόμου, όταν 

λειτουργεί έξω από το διαδίκτυο. Αν ένα άτομο, για παράδειγμα, που “κατεβάζει” παράνομα 

μουσική από το διαδίκτυο, φτάσει να θεωρεί ότι δεν είναι κακό το να κλέψει και έναν μουσικό 
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δίσκο από ένα κατάστημα. Ή αν η ευκολία με την οποία μπορεί να γίνει μια αντιδεοντολογική 

πράξη στο διαδίκτυο, επηρεάζει τον τρόπο που επιλέγει να συμπεριφερθεί ένα άτομο. Γενικά, 

αυτό που είναι καλό να έχει ο καθένας υπ' όψιν του είναι ότι το διαδίκτυο δεν παύει να αποτελεί 

το μέσο για να κάνει κάποιος τις όποιες δραστηριότητες επιθυμεί μέσω αυτού. Κατά συνέπεια, η 

δεοντολογική ή μη χρήση του εξαρτάται αποκλειστικά από τον χρήστη. Κι αυτός είναι ο βασικός 

σκοπός της εν λόγω έρευνας: η κατασκευή, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, ενός εργαλείου για 

τη μέτρηση των στάσεων των χρηστών απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. 

  

4.9 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

 Μια πρόταση για τη μελέτη της ηθικής συμπεριφορά στο διαδίκτυο, είναι το κατά πόσο 

διαφέρουν ή όχι, οι εξειδικευμένοι χρήστες του διαδικτύου, όπως είναι οι επαγγελματίες στο 

χώρο της πληροφορικής, σε σχέση με τους απλούς χρήστες. Επιπλέον, η κατασκευή μιας πιο 

εξειδικευμένης κλίμακας, που θα αφορά τους φοιτητές και επαγγελματίες πληροφορικής, για τις 

αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο, θα μπορούσε να συμβάλλει και στην καλύτερη 

αξιολόγηση του περιεχομένου και της λειτουργικότητας μαθημάτων για την “ηθική των 

υπολογιστών”, ενώ παράλληλα θα αποτελούσε και ένα χρήσιμο βοήθημα για τη δημιουργία 

εφικτών, στην πρακτική τους εφαρμογή, κωδικών δεοντολογίας. Ακόμη είναι χρήσιμο, να γίνουν 

μελέτες που θα ερευνήσουν πιθανές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στις στάσεις τους για τις 

αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο, ή διαφορές ανάλογα με τη γνώση χειρισμού του 

διαδικτύου σε απλούς χρήστες (Adam, 2001. Adams & Ofori-Amanfo, 2000. Burk, 2005. French, 

2007. Li & Kirkup, 2007). 
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Πίνακας 3. Εναπομείνασες μεταβλητές της Κλίμακας Στάσεων & Πεποιθήσεων απέναντι σε Αντιδεοντολογικές Συμπεριφορές στο διαδίκτυο 
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Hacking 
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Οι υπέρογκες αμοιβές των καλλιτεχνών σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των cd με 
εξοργίζουν, ώστε να προτιμώ να κατεβάζω μουσική από το διαδίκτυο  
Δεν με ενοχλεί η ελεύθερη διακίνηση ταινιών, τηλεοπτικών σειρών κ.ά. στο διαδίκτυο  
Θεωρώ ότι πρέπει να επιτραπεί η ελεύθερη διακίνηση ηλεκτρονικών βιβλίων ή 
περιοδικών από το διαδίκτυο  
Θεωρώ ότι η ελεύθερη διακίνηση προγραμμάτων (λογισμικού) στο διαδίκτυο δεν  
είναι σοβαρό αδίκημα  
Δε θεωρώ ότι είμαι κλεπταποδόχος όταν κατεβάζω από το διαδίκτυο χωρίς να  
πληρώσω και διατηρώ στην κατοχή μου διάφορα αρχεία πολιτισμικού υλικού (π.χ. 
μουσική, ταινίες, προγράμματα)  
Η ελεύθερη διακίνηση προγραμμάτων στο διαδίκτυο δικαιολογείται από τις υψηλές 
τιμές πώλησης των γνήσιων αντιγράφων  
Η ελεύθερη διακίνηση μουσικών αρχείων στο διαδίκτυο δικαιολογείται όταν πρόκειται 
για προσωπική χρήση  
Η ελεύθερη διακίνηση ηλεκτρονικών βιβλίων ή περιοδικών στο διαδίκτυο 
δικαιολογείται όταν πρόκειται για προσωπική χρήση  
Συνήθως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστο αποστολέα περιέχουν 
ιούς  
Είναι εύκολο να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στον υπολογιστή μου μέσω του 
διαδικτύου  
Αρκετά άτομα χρησιμοποιούν τους δικτυακούς χώρους ανοιχτής επικοινωνίας (chat 
rooms) για να καταφύγουν σε αξιόποινες πράξεις  
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Αποφεύγω να χρησιμοποιήσω ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ., εφορία, τράπεζες, 
ηλεκτρονικές αγορές) από φόβο μήπως hackers υποκλέψουν προσωπικά μου στοιχεία  
Οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι επικίνδυνες  
Το διαδίκτυο επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση παράνομων πράξεων σε διεθνές 
επίπεδο  
Δεν θα έδινα στοιχεία της πιστωτικής μου κάρτας στο διαδίκτυο από φόβο μήπως 
υποκλαπούν  
Αρκετά άτομα χρησιμοποιούν τους δικτυακούς χώρους ανοιχτής επικοινωνίας (chat 
rooms) για να συμπεριφερθούν με άσεμνο τρόπο  
Θα ενέκρινα την παραβίαση μιας ιστοσελίδας (hacking) εφόσον η “επέμβαση” δεν είχε 
κακόβουλο χαρακτήρα  
Οι hackers συνεισφέρουν στη βελτίωση του διαδικτύου (π.χ., ανακαλύπτουν τρωτά 
σημεία)  
Θα ενέκρινα την παραβίαση μιας ιστοσελίδας αν συνέτρεχαν οικονομικοί λόγοι 
συμβατοί με τα συμφέροντά μου (π.χ., δημιουργία εικονικής ηλεκτρονικής 
επιχείρησης)  
Οι hackers είναι οι επαναστάτες του διαδικτύου  
Η παραβίαση λογισμικού ή συστημάτων (hacking) μπορεί να έχει και καλές προθέσεις  
Η παραβίαση λογισμικού ή συστημάτων (hacking) είναι σωστή όταν γίνεται μονάχα 
εναντίον μεγάλων εταιριών  
Θα ενέκρινα την παραβίαση μιας ιστοσελίδας αν συνέτρεχαν εθνικοί λόγοι συμβατοί 
με τα πιστεύω μου (π.χ., «επέμβαση» σε επίσημη ιστοσελίδα εχθρικού κράτους)  
Οι hackers συνεισφέρουν στη βελτίωση λογισμικών (π.χ., κενά ασφαλείας σε ένα 
λογισμικό προστασίας από ιούς) 
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