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Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν

Μέρος Α’
Η πιλοτική έρευνα – θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή
1.1 Ορισμός πιλοτικής έρευνας
Μια πιλοτική έρευνα, ένα πιλοτικό έργο, μια πιλοτική δοκιμή ή ένα πιλοτικό πείραμα
είναι μια προκαταρκτική μελέτη μικρής κλίμακας που διεξάγεται προκειμένου να
αξιολογηθεί η σκοπιμότητα, η διάρκεια, το κόστος, τα ανεπιθύμητα συμβάντα και η
βελτίωση του σχεδιασμού της μελέτης πριν από την εκτέλεση ενός ερευνητικού έργου
πλήρους κλίμακας1. Ο όρος «πιλοτική έρευνα», δηλαδή, αναφέρεται σε μία μικρού
σκέλους έρευνα για τη δοκιμή των πρωτοκόλλων έρευνας, των μέσω συλλογής
δεδομένων, των στρατηγικών πρόσληψης δειγμάτων και άλλων ερευνητικών τεχνικών
για την προετοιμασία μιας ευρύτερης μελέτης2.
1.2 Στοχοθεσία της πιλοτικής έρευνας
Κατά τη διεξαγωγή μιας πιλοτικής έρευνας αναδύονται και αναδεικνύονται χρήσιμες
ενδείξεις και συμπεράσματα για τη δομή και την εξέλιξη της έρευνας, που λειτουργούν

1
L. Thabane, J. Ma, R. Chu, J. Cheng, A. Ismaila, LP Rios, R. Robson, M. Thabane, L. Giangregorio, Ch.
Goldsmith, A tutorial on pilot studies: the what, why and how, 2010, BMC Med Res Methodol. 10 (1): 1.
doi:10.1186/1471-2288-10-1. PMC 2824145. PMID 20053272.
2
P. W. Stewart, Small or pilot study, GCRC protocols which propose “pilot studies”. Cincinnati Children’s
Hospital Medical Center, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453116/#R01, προσπελάστηκε
στις 26.02.2020.
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στη συνέχεια ανατροφοδοτικά προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης στα
ερευνητικά εργαλεία και στην ανάπτυξη των διαφόρων φάσεων του ερευνητικού
εγχειρήματος.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι μιας πιλοτικής έρευνας σχετίζονται
ενδεικτικά με:
•

τον έλεγχο και τη βελτίωση του ερωτηματολογίου (σύνταξη, δοκιμή,
κωδικοποίηση ερωτηματολογίου) με τη δοκιμαστική υποβολή σε επιλεγμένους
ερωτώμενους του ερωτηματολογίου αυτού, προκειμένου να ελεγχθεί η
καταλληλόλητα και η επάρκειά, η ορθότητα και η φιλικότητα της διατύπωσης
των ερωτημάτων, ώστε να περιοριστούν πιθανές δυσκολίες κατανόησης των
ερωτήσεων, λανθασμένης διάταξης, ασαφούς διατύπωσης και να εξασφαλιστεί η
πληρότητα των απαντήσεων σε αυτές.

•

τον έλεγχο βασικών ζητημάτων της έρευνας, όπως ο καθορισμός καναλιών
μετάδοσης (social media, e-mail, interview), ο χρόνος συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου κ.λπ.

•

την προσομοίωση των συνθηκών με τις οποίες θα εργάζονται οι ερευνητές κατά
την διεξαγωγή της έρευνας.

•

τον έλεγχο της ανταπόκρισης από την πλευρά του πληθυσμού στην έρευνα και
της διάθεση συμμετοχής σε αυτήν.

Καθίσταται, άρα, προφανές ότι η πιλοτική έρευνα είναι ένα από τα σημαντικά στάδια
ενός ερευνητικού έργου, καθώς διεξάγεται για τον εντοπισμό δυνητικών προβληματικών
περιοχών και ελλείψεων στα ερευνητικά μέσα και το πρωτόκολλο της έρευνας, πριν την
εφαρμογή τους επί της ευρύτερης μελέτης3. Περαιτέρω, μέσω της πιλοτικής έρευνας, τα

3

H. C. Kraemer, J. Mintz, A. Noda, J. Tinklenberg, J. A. Yesavage, Caution regarding the use of pilot
studies to guide power calculations for study proposals. Arch Gen Psychiatry, 2006, pp. 63((5)):484–9,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453116/#R01, προσπελάστηκε στις 26.02.2020.
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μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν την δυνατότητα εξοικείωσης με τις διαδικασίες των
ερευνητικών τεχνικών που ακολουθούνται και μπορούν ευκολότερα να αποφασίσουν
μεταξύ δύο ανταγωνιστικών μεθόδων μελέτης, όπως π.χ. η χρήση αυτοελεγχόμενου
ερωτηματολογίου και όχι η χρήση συνεντεύξεων4.

Συνοψίζοντας, το ενδιαφέρον στην πιλοτική έρευνα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό
του δείγματος, τον έλεγχο προσβασιμότητας του ερωτηματολογίου μέσω του
επιλεγμένου καναλιού διάχυσής του, την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου και
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής αυτής εφαρμογής. Τα στοιχεία που
χρησιμοποιούνται από τη διαδικασία ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη
για την τελική μορφή των αποτελεσμάτων.

2. Πλεονεκτήματα της πιλοτικής έρευνας
Ένα από τα βασικά στοιχεία στη διεξαγωγή ερευνών και άλλων μεθόδων συλλογής
δεδομένων είναι η αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, η επιτυχία μιας έρευνας
προϋποθέτει και την αξιοποίηση χρημάτων, χρόνου και προσπάθειας με τον πλέον
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και δη ειδικά εκείνων που απαιτούν μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων.

Όπως

ήδη,

δε,

αναφέρθηκε,

προκειμένου

να

προωθηθεί

η

αποτελεσματικότητα στη διεξαγωγή ερευνών, οι ερευνητές συνήθως εκτελούν πιλοτική
έρευνα.
Επιπροσθέτως, στα πλεονεκτήματα της διεξαγωγής μιας πιλοτικής έρευνας, προ της
διεξαγωγής της κύριας, ευρύτερης έρευνας, συμπεριλαμβάνεται και η διερεύνηση των
ιδιαίτερων θεμάτων της εκάστοτε έρευνας, που ενδεχομένως δύνανται να παράγουν
αντικρουόμενα αποτελέσματα στην έρευνα. Μέσω της πιλοτικής έρευνας, περαιτέρω,
4

Simon S. Steve attempt to teach statistics. Children’s Mercy Hospital and
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453116/#R02, προσπελάστηκε στις 26.02.2020.
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εξετάζεται η καταλληλότητα των ερωτήσεων σε σχέση με την ομάδα-στόχο (target
group) της έρευνας5. Έτσι, η διεξαγωγή μιας πιλοτικής έρευνας δύναται να επισημάνει
τον τρόπο με τον οποίο τα σφάλματα απάντησης ή μη απάντησης μπορούν να συνδέονται
με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και, επομένως, τον τρόπο που η κύρια έρευνα
μπορεί να οδηγηθεί σε μεροληπτικά και μη αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα.
Εξάλλου, μια πιλοτική έρευνα ελέγχει και την ορθότητα των οδηγιών που πρέπει να
ακολουθηθούν, από το εάν όλοι οι συμμετέχοντες στο δοκιμαστικό δείγμα είναι σε θέση
να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές που τους υποδεικνύονται. Παρέχει, επίσης, καλύτερη
πληροφόρηση σχετικά με το εάν ο τύπος της έρευνας που ακολουθείται είναι όντως
αποτελεσματικός στην παραγωγή αποτελεσμάτων επί του σκοπού της μελέτης.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, οι πιλοτικές έρευνες αποτελούν πλέον έναν βασικό
προπομπό αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικά όταν τα πανεπιστήμια ή οι
φορείς που τα διεξάγουν στοχεύουν στην μείωση τους κόστους και στην
αποτελεσματικότητα της μελέτης.

3. Μορφές της πιλοτικής έρευνας6
3.1 Σύμφωνα με την οργάνωση της κύριας έρευνας:
Υπάρχουν δύο τύπου πιλοτικής έρευνας, σύμφωνα με την οργάνωση της κύριας έρευνας
– η εξωτερική και η εσωτερική. Μια εξωτερική πιλοτική έρευνα, προμηθεύει το
ερωτηματολόγιο σε μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων – στόχων, που δεν θα
συμπεριληφθούν στην κύρια έρευνα. Από την άλλη πλευρά, μια εσωτερική πιλοτική
5

Sarah Mae Sincero, Pilot Survey, Explorable, https://explorable.com/pilot-survey, προσπελάστηκε στις
26.02.2020.
6
Sarah Mae Sincero, ό.π.
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έρευνα εξετάζει τους ερωτηθέντες του πιλοτικού προγράμματος ως τους πρώτους
συμμετέχοντες στην κύρια έρευνα.
3.2 Σύμφωνα με την συμμετοχή των ερωτηθέντων:
Υπάρχουν δύο τύπου πιλοτικής έρευνας, σύμφωνα με τη συμμετοχή των ερωτηθέντων –
η αδήλωτη και η συμμετοχική. Σε μια αδήλωτη πιλοτική έρευνα, το ερωτηματολόγιο
μοιράζεται σε συμμετέχοντες, σαν να είναι η πραγματική και πλήρους κλίμακας έρευνα,
όχι μια προκαταρκτική έρευνα. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετοχικές πιλοτικές έρευνες
προϋποθέτουν την ενημέρωση των ερωτηθέντων ότι συμμετέχουν σε προκαταρκτική
έρευνα και μάλιστα καλούνται να εκφράσουν και την γνώμη τους για το
ερωτηματολόγιο, συγκεκριμένα τις αντιδράσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις τους, όπως
για το πόσο σαφείς είναι οι οδηγίες ή ποιες ερωτήσεις είναι δύσκολο να απαντηθούν.

4. Το ερωτηματολόγιο στην πιλοτική έρευνα
Βασικό μέρος μίας έρευνας είναι φυσικά το ερωτηματολόγιο, ήτοι το έντυπο ή η
ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων, στις οποίες
ο ερωτηθείς καλείται να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά – πλέον
βέβαια τόσο η μορφή του ερωτηματολογίου, όσο και οι απαντήσεις, δύνανται να είναι
ηλεκτρονικές. Σε κάθε περίπτωση, με τα ερωτηματολόγια συλλέγονται δεδομένα όταν οι
συμμετέχοντες απαντούν στο ίδιο ακριβώς σύνολο ερωτήσεων.
Το πιλοτικό ερωτηματολόγιο, ήτοι η δοκιμή του σχεδίου του ερωτηματολογίου, έχει ως
κύριο σκοπό τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του εργαλείου αυτού της έρευνας,
που σχεδιάστηκε. Έτσι, στο δοκιμαστικό στάδιο μετράται ο βαθμός κατανόησης,
αποδοχής και ερμηνείας του ερωτηματολογίου από την ομάδα-στόχο (target group) της
έρευνας.
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Ειδικότερα, μέσω του πιλοτικού ερωτηματολογίου, επιδιώκεται να εξακριβωθεί εάν7:
•

Οι χρησιμοποιούμενοι όροι γίνονται εύκολα αντιληπτοί

•

Η σειρά των ερωτήσεων δύναται να προκαλέσει πιθανή σύγχυση

•

Η διατύπωση των ερωτήσεων επιτρέπει τη συλλογή των επιθυμητών στοιχείων

•

Το ερωτηματολόγιο έχει την κατάλληλη έκταση, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα
εκτενές, προκαλώντας την αδιαφορία ή τον εκνευρισμό των ερωτηθέντων.

5. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας
Αφού διεξαχθεί η πιλοτική έρευνα και αναλυθούν τα αποτελέσματα αυτής, μπορούν να
αντιμετωπιστούν τα θέματα υλικοτεχνικής, τεχνικής και άλλης φύσης που τυχόν
ανέκυψαν κατά την διεξαγωγή της, προκειμένου να μην επηρεαστεί η κύρια έρευνα από
τέτοια τυχόν προβλήματα. Έτσι, το ερωτηματολόγιο ή ο τύπος συνέντευξης μπορούν να
αναθεωρηθούν ή η μορφή έρευνας που επιλέχθηκε μπορεί να μεταβληθεί σε έναν πιο
κατάλληλο, σύμφωνα με τις ανάγκες της βασικής μελέτης και τα χαρακτηριστικά της
ομάδας – στόχου (target group). Εξάλλου, μετά την αναθεώρηση της έρευνας, ο
ερευνητής δύναται να προχωρήσει σε διεξαγωγή και δεύτερης πιλοτικής έρευνας,
προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα τυχόν σφάλματα και ζητήματα που ανέκυψαν
επιλύθηκαν αποτελεσματικά. Αντίστοιχα, βέβαια, αν τα προβλήματα ήταν μικρούς
σκέλους, δύναται να προχωρήσει και στην εκτέλεση της έρευνας σε μεγάλη κλίμακα8.

6.

Διαφορές από την τελική έρευνα

Η διεξαγωγή μιας πιλοτικής έρευνας στοχεύει/ σκοπεύει στον έλεγχο σχετικά εάν μπορεί
να υλοποιηθεί το ερευνητικό σχέδιο και εάν οι ερευνητές μπορούν να προχωρήσουν και
7
Ι. Παρασκευόπουλος, Ερωτηματολόγιο διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής προσαρμογής, 1999, εκδ.
Ελληνικά
Γράμματα,
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5360/1/01_chapter_04.pdf,
προσπελάστηκε στις 27.02.2020, σελ. 7.
8
Martin Shuttleworth, Pilot Study, Explorable, url: https://explorable.com/pilot-study, προσπελάστηκε στις
27.02.2020.
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με ποιο τρόπο. Στον σκοπό, δηλαδή, συναντάται και η θεμελιώδης διαφορά της πιλοτικής
από την τελική/κύρια έρευνα, η οποία με τη σειρά της στοχεύει σε εξαγωγή
συμπερασμάτων για το θέμα που θίγει και τις υποθέσεις της έρευνας.
Η πιλοτική έρευνα δίνει στους ερευνητές το περιθώριο αλλαγής και βελτίωσης. Οι
ερευνητές μπορούν να αναθεωρήσουν τις ερωτήσεις που χρησιμοποιούν στο
ερωτηματολόγιο είτε ως προς το περιεχόμενο είτε ως προς τη δομή, καθώς πρέπει να
καταστεί σαφές, κατανοητό αλλά και να έχει απήχηση στο κοινό ώστε να οδηγηθεί ο
ερευνητής σε πιο ακριβή και αξιόπιστα συμπεράσματα με την ολοκλήρωση της κύριας
έρευνας. Αυτό δεν είναι εφικτό στην τελική έρευνα, η οποία κατά την εκκίνησή της θα
πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να εξαχθούν τα επιθυμητά
συμπεράσματα. Με άλλα λόγια, η πιλοτική έρευνα είναι σημαντική για τη βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κύριας έρευνας.
Οι πιλοτικές δοκιμές, δηλαδή, αποτελούν μια «πρόβα» της κύριας έρευνας, επιτρέποντας
τη δοκιμή της ερευνητικής προσέγγισης με ένα μικρό αριθμό συμμετεχόντων προτού
πραγματοποιηθεί η κύρια έρευνα9. Αυτό συνιστά μία ακόμη βασική διαφορά των δύο
ερευνών. Η πιλοτική έρευνα διεξάγεται σε μικρότερη κλίμακα από την κύρια. Στην κύρια
έρευνα το πλήθος των ερωτώμενων είναι σημαντικά μεγαλύτερο ώστε να μπορεί να μας
εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό αποτέλεσμα.

7.

Τελικές επισημάνσεις

Κλείνοντας, αναλύθηκε ανωτέρω. ότι μια πιλοτική μελέτη είναι πολύ σημαντική – τούτο
διότι παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την διενέργεια και αξιολόγηση όλων των
9

Matt Wright, How pilot testing can dramatically improve your user research
https://www.widerfunnel.com/pilot-testing-user-research/, προσπελάστηκε στις 07.03.2020.
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πτυχών της κύριας έρευνας, βελτιστοποιώντας τη διαδικασία, ελαχιστοποιώντας την
περιττή προσπάθεια των ερευνητών και των συμμετεχόντων καθώς και τη διάχυση των
ερευνητικών πόρων και τελικώς μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες επιτυχίας της
ερευνητικής προσπάθειας. Επιπλέον, η διενέργεια μιας πιλοτικής έρευνας είναι
σημαντική και αυτοτελώς, και ανεξαρτήτως από την κύρια έρευνα στην οποία
αντιστοιχεί, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για την συγκεκριμένη
τελική έρευνα αλλά και για άλλες παρόμοιες μελέτες10.

10

Junyong In, Introduction of a pilot study, Korean Journal of Anesthesiology, 2017 Dec; 70(6): 601–605,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5716817/, προσπελάστηκε στις 07.03.2020.
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Μέρος Β’
Ημιδομημένη συνέντευξη με τον Αθανάσιο (Θάνο) Σιτίστα, εκπρόσωπο
της ομάδας ellinika hoaxes
1. Εισαγωγή
Η

εξειδίκευση

στο

πεδίο

του

fact

checking

για

την

καταπολέμηση

της

παραπληροφόρησης, η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διενέργεια της 1ης Ενότητας
Εργασίας του ερευνητικού έργου, και η ανάγκη για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά
με πρακτικές που χρησιμοποιούν οι επαληθευτές ειδήσεων, οι οποίες μπορούν να
αποτελέσουν προτάσεις για εγκληματοπροληπτικές δράσεις και να συνδράμουν στην
καταπολέμηση του φαινομένου της διασποράς ψευδών ειδήσεων, με στόχο την
πληρότητα του ερευνητικού έργου, απαιτεί προ της διενέργειας της έρευνας πεδίου να
αναληφθούν δράσεις οι οποίες θα δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την περιγραφή
και επεξήγηση του φαινομένου της διασποράς ψευδών ειδήσεων, στο πλαίσιο
υλοποίησης και του περιγραφικού σκέλους της έρευνας. Για την εκπλήρωση του στόχου
αυτού κρίθηκε σκόπιμη η επικοινωνία και η αναζήτηση σχετικών πληροφοριών από τους
πλέον γνωστούς στην Ελλάδα fact – checkers με πλούσια σχετική δραστηριότητα.
Η ομάδα “ellinikahoaxes”, η δραστηριότητα της οποίας παρουσιάζεται αναλυτικά στην
ιστοσελίδα ellinikahoaxes.gr, αποτελεί την πλέον σημαντική πρωτοβουλία επαλήθευσης
ειδήσεων (fact checking) και καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και των ψευδών
ειδήσεων (fake news) στην Ελλάδα. Σε αυτήν απευθύνθηκε η ερευνητική ομάδα
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ζητώντας πληροφορίες για την πρόληψη της διασποράς ψευδών ειδήσεων, όπως
διαλαμβάνεται κατωτέρω11.
2. Τα ellinika hoaxes
Η εν λόγω πρωτοβουλία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και σε επίπεδο νομικού προσώπου
έχει περιβληθεί τη μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρία (ΑΜΚΕ), με την
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (έδρα
στην οδό Χρυσοσπάθη αρ. 2, ΤΚ 54629, Θεσσαλονίκη). Τα περί της δημιουργίας της
πρωτοβουλίας αυτής παρουσιάζονται στη συνέντευξη που ακολουθεί12.
Τα Ellinika Hoaxes είναι συνεργάτης της πλατφόρμας Facebook στον τομέα ελέγχου
γεγονότων μέσα από το πρόγραμμα 3PFC (third-party fact-checkers). Επίσης, έχουν
πιστοποιηθεί από το IFCN (International Fact-Checking Network) και από τον Απρίλιο
2019 ελέγχουν τις εικόνες, τα βίντεο και τα άρθρα στο Facebook, ως μέρος της
πρωτοβουλίας του κοινωνικού δικτύου για τον έλεγχο της αλήθειας των γεγονότων τα
οποία μεταδίδονται από τους χρήστες του κοινωνικού αυτού δικτύου. Αυτή η εργασία
χρηματοδοτείται από το Facebook.

3. Η συνέντευξη
3.1 Ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας επικοινώνησε ηλεκτρονικά με τον κ.
Δημήτριο Αλικάκο, αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας ellinikahoaxes.gr, ο οποίος και
παρέπεμψε στον κ. Θάνο Σιτίστα, fact checker / συντονιστή περιεχομένου και
διαχειριστή της ιστοσελίδας ellinika hoaxes. Με τον κ. Σιτίστα πραγματοποιήθηκε στις
20/11/2019 συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
11

Και από αυτή τη θέση ευχαριστούμε πάρα πολύ τα ellinika hoaxes και κυρίως τον διαχειριστή της
ιστοσελίδας κ. Θάνο Σιτίστα.
12
… και όχι στο σημείο αυτό προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων.
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3.2 Κατά τη συνάντηση αυτή ο κ. Σιτίστας παραχώρησε στον επιστημονικό υπεύθυνο της
έρευνας συνέντευξη με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις που
είχαν προετοιμαστεί αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της ομάδας και της ιστοσελίδας
ellinika hoaxes, τη λειτουργία και την κουλτούρα ομάδων fact checking διεθνώς, το
φαινόμενο της διασποράς ψευδών ειδήσεων και τη χρήση του διαδικτύου, τους τρόπους
και τις πρακτικές fact checking, την οικονομική διάσταση των fake news, τα ζητήματα
πρόληψης κ.α. Η καταγραφή των απαντήσεων που ακολουθεί ανταποκρίνεται στις
αρχικώς διατυπωθείσες ερωτήσεις καθώς και σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις που
ετέθησαν και την καταγραφή αυτή έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος
κατά τη διάρκεια της ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία και εγκρίνεται από όλα τα
μέρη ως πλήρης και ακριβής.
3.3 Ερωτήσεις και απαντήσεις…
1. Α. Πότε ιδρύθηκε η ομάδα και η σχετική ιστοσελίδα;
Β. Πώς προέκυψε η ίδρυσή της;
Γ. Υπήρξε κάποια κοινωνικοϊστορική συγκυρία που ήταν καθοριστική ώστε να
θεωρηθεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία της;
Τα Ελληνικά Hoaxes ιδρύθηκαν ως ιστολόγιο το 2012, από τον Θεόδωρο
Δανιηλίδη, απόστρατο ναρκαλιευτή του ΕΣ (σ.σ. Ελληνικού Στρατού). Κατόπιν,
εντάχθηκαν στην προσπάθεια και άλλα άτομα, κυρίως bloggers με ανάλογες
δραστηριότητες. Το ιστολόγιο μεγάλωσε, απόκτησε αναγνωρισιμότητα και
έγινε ιστοσελίδα με μεγάλη απήχηση στους χρήστες του διαδικτύου.
Η δημιουργία των Ελληνικών Hoaxes προέκυψε λόγω του φαινομένου των fake
news και των παραπλανητικών ισχυρισμών που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο,
ένα φαινόμενο που με τη πάροδο του χρόνου επιτάθηκε. Ξεκινώντας από την

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 4 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

12

Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda

“κατάρριψη” viral ισχυρισμών του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων,
εξελίχθηκαν ελέγχοντας πάσης φύσεως ειδησεογραφικού και μη περιεχομένου,
σε

διάφορους

τομείς

που

περιλαμβάνουν,

αλλά

δεν

περιορίζεται,

ψευδοεπιστήμη, απάτες, ψευδείς και επικίνδυνους “ιατρικούς” ισχυρισμούς,
έλεγχο πολιτικού περιεχομένου και ισχυρισμών, κτλ.
Η είσοδος του διαδικτύου στην καθημερινότητα του μέσου αναγνώστη υπήρξε
καθοριστικός παράγοντας. Fake news υπάρχουν από την εποχή που ο Homo
Sapiens εμφανίστηκε στη Γη. Από τις αυλές των ανακτόρων, μέχρι τη
Ρωμαϊκή Σύγκλητο, αλλά και στην καθημερινότητα των προγόνων μας, η
παραπληροφόρηση ήταν παρούσα. Γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις, τόσο
μεταξύ ισότιμων, όσο και μεταξύ εξουσίας και υπηκόων. Η έλευση του
διαδικτύου έδωσε την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη γνώση και την
πληροφορία. Με ένα κλικ μαθαίνεις τι γίνεται τώρα στη Σιγκαπούρη, το Τόκιο,
το Λονδίνο και την Νέα Υόρκη. Ο καθένας από μας στο βαθμό που έχει έναν
λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα και ενα smartphone θα γίνει ένας μικρός
ρεπόρτερ. Και μάλιστα κάνοντας live ανταπόκριση. Αυτό δεν είναι απαραίτητα
κακό, καθότι πολλά σημαντικά γεγονότα όπως εγκλήματα πολέμου, έχουν
καταγραφεί από απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Πολλοί επιτήδειοι όμως
χρησιμοποίησαν τα fake news αρχικά ως μια κακόγουστη διαδικτυακή φάρσα,
ή αλλιώς ένα χόμπι, συνέχισαν ως πηγή πλούτου για ορισμένους και στη
συνέχεια

ως

αλλοίωση

της

πολιτικής

συμπεριφοράς

των

πολιτών,

κατευθύνοντας τις επιλογές τους, χωρίς απαραίτητα να μειώνεται το
οικονομικό κίνητρο.

2. Α. Υπάρχουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό; Προηγούνται ή έπονται
χρονικά;
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Β. Ποιες θεωρείται ότι είναι άξιες αναφοράς και για ποιους λόγους;
Γ. Υπάρχουν συλλογικές οντότητες που συντίθενται από αυτές τις πρωτοβουλίες;
Ο έλεγχος ειδήσεων ως συμπληρωματική παράμετρος της δημοσιογραφικής
δουλειάς από ανεξάρτητες ομάδες έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και οι
πρώτες ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν στον εν λόγω τομέα βρίσκονταν στο
εξωτερικό.
Το πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιας ομάδας είναι η σελίδα Snopes η οποία
ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1994. Έκτοτε έχουν έρθει στο προσκήνιο
πολλές αντίστοιχες ομάδες όπως το FullFact το Lead Stories και μια μεγάλη
λίστα με αντίστοιχες ομάδες που κάνουν αντίστοιχη δουλειά ανά το κόσμο.
Ένα μεγάλο μέρος των ομάδων που ασχολούνται ενεργά και συστηματικά με
τον έλεγχο ειδήσεων είναι πιστοποιημένα μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου
Ελέγχου Ειδήσεων (IFCN), ένα οργανισμό ο οποίος θέτει τα στάνταρ
λειτουργίας και κανόνων δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθούνται από τις εν
λόγω ομάδες.

3. Υπάρχει κάποια κοινή κουλτούρα που ενώνει τους συμμετέχοντες στην
πρωτοβουλία αυτή, δεδομένου ότι πρόκειται και για διεπιστημονική ομάδα
συνεργατών;
Βασικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται στους περισσότερους ανθρώπους οι
οποίοι ασχολούνται με τον έλεγχο ειδήσεων είναι η αυστηρή προσήλωση στην
τεκμηρίωση ισχυρισμών και στην ορθολογική προσέγγιση κάθε θέματος προς
εξέταση. Ακριβώς επειδή πρόκειται για δουλειά η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ
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άλλων, έλεγχο της δουλειάς ενός δημοσιογράφου ή ενός μεγάλου μέσου
ενημέρωσης, η ευθύνη που φέρει ο ελεγκτής ειδήσεων είναι μεγάλη και απαιτεί
αυστηρή προσκόλληση στην σωστή και μεθοδική συλλογή και παρουσίαση
πηγών.
Επιπλέον είναι απαραίτητη η εξοικείωση με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία
καθώς η μεταφορά πληροφοριών πλέον γίνεται κατά κανόνα μέσω του
διαδικτύου, κατά συνέπεια επιβάλλεται ένας ελεγκτής ειδήσεων να γνωρίζει
πως μπορεί να εντοπίσει λάθη και παραποιήσεις σε ψηφιακό υλικό όπως για
παράδειγμα εικόνες, βίντεο, άρθρα και ούτω καθεξής.

4. Α. Τι ρόλο έχει παίξει το διαδίκτυο στη διασπορά των fake news;
Β. Εκτός από τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων διασποράς, ποια άλλα
χαρακτηριστικά είναι άξια αναφοράς;
Ψευδείς ειδήσεις υπήρχαν από την εποχή που το είδος μας ανακάλυψε την
ικανότητα επικοινωνίας. Δεν πρόκειται για σύγχρονη εφεύρεση με απλά λόγια.
Ο λόγος που ο όρος fake news βρίσκεται τόσο έντονα στην επικαιρότητα τα
τελευταία χρόνια είναι επειδή πρόσφατα αντιληφθήκαμε τον βαθμό στον οποίο
το διαδίκτυο έχει επιταχύνει την μετάδοση ψευδών πληροφοριών σε τεράστιο
μέρος του κοινού. Πριν από 50 χρόνια μια ψευδής είδηση η οποία θα
δημοσιεύονταν σε κάποια δημοφιλή εφημερίδα της εποχής μπορεί να έφτανε σε
ένα εκατομμύριο ανθρώπους μέσα σε μερικές ημέρες. Σήμερα ένας πολίτης με
μεγάλη απήχηση στα social media μπορεί να μεταφέρει μια ψευδή και δυνητικά
επικίνδυνη πληροφορία για τα εμβόλια σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο το κόσμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεπώς το διαδίκτυο παίζει
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καταλυτικό ρόλο στη διασπορά των fake news και αυτό το φαινόμενο καθιστά
το εργαλείο του fact-checking αναγκαίο πλέον.
Ωστόσο ο πομπός είναι η μια παράμετρος του προβλήματος. Εξίσου σημαντικό
πρόβλημα είναι και τα μοτίβα που βλέπουμε στους δέκτες. Ο αναγνώστης, ή ο
θεατής αν μιλάμε για βίντεο στο YouTube, έχει μεγαλύτερη τάση να μοιραστεί
το υλικό που παρακολουθεί αν συμφωνεί με τις a priori απόψεις του πριν
βεβαιωθεί για την ακρίβεια της πληροφορίας που μοιράζεται. Αυτό δεν είναι
απλά εικασία καθώς έχουν γίνει μελέτες οι οποίες έδειξαν πως ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό χρηστών του Twitter κοινοποιούσαν συνδέσμους για άρθρα τα οποία
δεν είχαν ανοίξει. Είναι λοιπόν σαφές ότι ένα μέρος της ευθύνης το φέρει και ο
καταναλωτής της πληροφορίας.

5. Τα θέματα προς έλεγχο ανευρίσκονται μετά από δική σας έρευνα ή/και
υποβάλλονται από χρήστες; Χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα (bot- web crawler)
που κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο υποψήφιων θεμάτων και αξιοποιεί τεχνολογίες
όπως επεξεργασία φυσικής γλώσσας- text mining, ανάλυση δικτύου, κ.α. ;
Τα προς διερεύνηση θέματα προκύπτουν εν μέρει από δική μας έρευνα. Οι fake
news peddlers είναι λίγο-πολύ γνωστοί στη χώρα μας, και μια περιήγηση σε
αυτούς τους ιστότοπους, σίγουρα θα μας δώσει θέμα προς εξέταση.

Μια

ακόμη πηγή βοήθειας στην ανεύρεση fake news είναι οι ίδιοι οι αναγνώστες
μας, του οποίους ενθαρρύνουμε να μας αποστέλλουν άρθρα, αναρτήσεις κτλ,
που τις θεωρούν ύποπτες. Η χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων για την
ανεύρεση, πόσο μάλλον την κατάρριψη ψευδών ειδήσεων, είναι ακόμη στα
σπάργανα.
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6. Τα θέματα που υποβάλλονται, αξιολογούνται και δρομολογούνται προς
επεξεργασία, θα μπορούσαν να κατηγοριοποιούνται και να παίρνουν προτεραιότητα
βάσει λογισμικού κατηγοριοποίησης και όχι από κάποιον συντάκτη;
Τα θέματα που υποβάλλονται αξιολογούνται αποκλειστικά από τη συντακτική
ομάδα. Προτεραιότητα δίνεται σε θέματα που άπτονται της επικαιρότητας, και
παρουσιάζουν μεγάλη διάδοση.

7. Α. Για την εξακρίβωση της αυθεντικότητας φωτογραφιών, πώς γίνεται η αναζήτηση
της αυθεντικής αν υπάρχει σε διαφορετική έκδοση-μορφή;
Β. Χρησιμοποιείται κάποιο λογισμικό ομοιότητας φωτογραφιών (image similarity)
για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση;
Οι μηχανές αντίστροφης αναζήτησης φωτογραφιών, όπως αυτή της Google,
της Yandex, ή το TinEye, δεν επηρεάζονται συνήθως από τη μορφή της
φωτογραφίας. Η αρχική εικόνα προσφέρει το πλεονέκτημα πως μπορούν να
εξαχθούν τα μεταδεδομένα της. Από τη στιγμή όμως που “ανέβει” στα
κοινωνικά δίκτυα, αυτές οι πληροφορίες χάνονται. Ασχέτως έκδοσης ή
μορφής, μια εικόνα που θα μετατραπεί σε ένα συνηθισμένο φορμάτ, πχ PNG,
μπορεί να αναζητηθεί στις προαναφερόμενες μηχανές, το λογισμικό των
οποίων έχει τη δυνατότητα να βρει τις αντίστοιχες εικόνες που κυκλοφορούν.

8. Η αναζήτηση γενικά στο διαδίκτυο γίνεται με κάποιο συγκεκριμένο web driver
(όπως π.χ. το Selenium);
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Όχι, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθείται από όλα
τα μέλη της ομάδας. Ορισμένοι έχουν μια λίστα rss feed για τα περισσότερα
μέσα ενημέρωσης και blog στην Ελλάδα αλλά αυτή είναι μόνο μια μέθοδος.

9. Τα fake news παρουσίασαν αύξηση κατά την περίοδο των εκλογών 2019; Έχετε
κάποια σχετικά στοιχεία;
Ως γνωστόν, τα fake news ακολουθούν την επικαιρότητα. Τυπικά, μεγαλύτερος
αποδέκτης fake news εις βάρος του, είναι αυτός που φαινομενικά θα κερδίσει
τις εκλογές. Εκτεταμένη χρήση fake news, ακόμη και θεωριών συνωμοσίας,
παρατηρήσαμε από αμιγώς λαϊκιστικά κόμματα που κινούνται προς την άκρα
δεξιά. Λαϊκιστική ρητορική χρησιμοποιήθηκε και από mainstream κόμματα.
Ωστόσο,

εκλεγμένοι

σήμερα

πολιτικοί,

που

αυτοπροσδιορίζονται

ως

“πατριώτες” και θεματοφύλακες” του ελληνικού ιδεώδους και της θρησκείας,
εκμεταλλεύτηκαν ψηφοθηρικά σοβαρά θέματα που απασχόλησαν και
απασχολούν τους Έλληνες ψηφοφόρους, από το μεταναστευτικό, μέχρι την
τραγωδία των πυρκαγιών στο Μάτι. Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο
λαϊκισμό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα των εκλογών των
τελευταίων χρόνων.

10. Α. Ποια η σχέση fake news και trolling;
Β. Έχει σχέση η διασπορά ψευδών ειδήσεων με πρακτικές προπαγάνδας ή/και
«δολοφονίας χαρακτήρων»;
Οι γραμμές είναι πολύ λεπτές σε ορισμένες περιπτώσεις όταν προσπαθούμε να
εξακριβώσουμε το κίνητρο του ατόμου που μεταφέρει μια ψευδή πληροφορία
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αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αν για παράδειγμα «τρολάρω» το κοινό μου
με μια είδηση περί αντιεμβολιασμού αλλά είμαι αρκούντως πειστικός και
καταφέρω να κάνω τους ακροατές να μοιραστούν αυτή τη πληροφορία, έχω
κάνει σοβαρή ζημιά παρότι μπορεί να μη πιστεύω αυτό που μοιράστηκα.

11. Α. Ποιο είναι το επίπεδο των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα; Είναι το κοινό
«ευκολόπιστο» απέναντι σε ψευδείς ειδήσεις;
Β. Ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν προκειμένου ψευδής είδηση να γίνει
πιστευτή;
Χωρίς μια καλά σχεδιασμένη μελέτη για να ξέρουμε ποσοστιαία ποιο μέρος του
ελληνικού πληθυσμού πέφτει θύμα ψευδών ειδήσεων είναι δύσκολο να
δώσουμε μια απάντηση. Ωστόσο από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι χιλιάδες
χρήστες καθημερινά μοιράζονται και κάνουν like σε ιστορίες οι οποίες είναι
εξόφθαλμα ψευδείς.
Οι ειδήσεις βέβαια που γίνονται πιο εύκολα πιστευτές είναι όσες περιέχουν
δόσεις αλήθειας ή πληροφορίες από πραγματικές μελέτες οι οποίες έχουν
παραποιηθεί ή διαστρεβλωθεί. Επίσης ιστορίες οι οποίες τείνουν να προκαλούν
έντονα συναισθήματα στον αναγνώστη μπορούν εύκολα να προσπεράσουν τις
άμυνες ορθολογισμού του αναγνώστη όπως συμβαίνει σε άρθρα/απάτες
σχετικά με μικρά παιδιά τα οποία χρειάζονται like για να μαζευτούν χρήματα
για την εγχείρηση τους. Η επίκληση στις προϋπάρχουσες προκαταλήψεις ενός
αναγνώστη, είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Για παράδειγμα, κάποιος με
αρνητική γνώμη για τους μετανάστες, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπαράγει
έναν “φανταχτερό” ισχυρισμό του τύπου “Μετανάστες βεβήλωσαν εκκλησία

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 4 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

19

Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda

στη Μυτιλήνη”, δίχως να μπει στη διαδικασία να διασταυρώσει την
πληροφορία.

12. Με βάση την εμπειρία σας, ποιοι είναι οι τρόποι μέσω των οποίων όποιος παράγει
ή αναπαράγει ψευδείς ειδήσεις μπορεί να βγάλει χρήματα (άμεσα ή έμμεσα);
Οι δυο πιο εύκολοι τρόποι είναι μέσω διαφημίσεων ή συλλογής μεγάλου κοινού
στη σελίδα τους στο Facebook και στη συνέχεια πώλησης της σελίδας σε
κάποιο τρίτο μέσο. Κυρίως όμως το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν οι σελίδες
που δημοσιεύουν συχνά ψευδείς ειδήσεις είναι αυτό των διαφημίσεων, γι’ αυτό
και προσπαθούν αν έχουν ελκυστικούς τίτλους για να προσελκύουν εύκολα
μεγάλο αριθμό αντιδράσεων και επισκέψεων στη σελίδα τους.

13. Α. Ποιος ο ρόλος της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την πρόληψη της
διασποράς ψευδών ειδήσεων στην Ελλάδα;
Β. Ποια περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν;
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η ελληνική νομοθεσία όχι απλώς δε βοηθάει στην
αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων αλλά εν μέρει προστατεύει
αυτούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα.
Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία είναι πρακτικά αδύνατο να καταδικαστεί
ένας πολίτης ο οποίος διαδίδει ψευδείς ειδήσεις ακόμα και αν αυτές αφορούν
ιατρικά ζητήματα όπως οι εναλλακτικές αντικαρκινικές θεραπείες ή ο
αντιεμβολιασμός.
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Μέχρι λοιπόν να υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία, επικίνδυνοι
τσαρλατάνοι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο διασποράς των ιδεών
τους είναι πρακτικά ασφαλείς από ποινικές κυρώσεις.

14. Πρέπει να υιοθετηθούν ειδικές νομικές προβλέψεις για όποιον διασπείρει ψευδείς
ειδήσεις με σκοπό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να προκαλέσει οικονομική
ζημία;
Προφανώς, ειδικά αν σκεφτούμε πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να προκαλέσει
αυτή η πρακτική. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε το περιστατικό
με τα κουκούτσια βερίκοκου το 2014 όπου το ίδιο το Υπουργείο Υγείας
αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση λέγοντας στους πολίτες να σταματήσουν
να τα καταναλώνουν γιατί θα τους προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση. Οι
πυρήνες των κουκουτσιών βερίκοκου έχουν μια βιταμίνη η οποία περιέχει
υδροκυάνιο και η κατανάλωση τους, ειδικά σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση από κυανιούχα. Ωστόσο ο ισχυρισμός
παρουσιάζονταν σε διάφορα “ιατρικά” μπλογκ ως μια σωτήρια εναλλακτική
αγωγή για κάθε τύπο καρκίνου. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που πρέπει να
αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα από τις αρμόδιες αρχές.

15. Πρέπει να τεθούν νομικές προβλέψεις σε διακρατικό/διεθνές επίπεδο;
Το θέμα των ψευδών ειδήσεων ήδη αντιμετωπίζεται ως σοβαρό ζήτημα σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα στις περασμένες ευρωεκλογές είχε συσταθεί
διακρατική ομάδα για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων στο πλαίσιο των
ευρωεκλογών για να προληφθεί η διάδοση παραπληροφόρησης τόσο σχετικά
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με τη διαδικασία όσο και σχετικά με τους συμμετέχοντες. Στην εν λόγω
διακρατική ομάδα συμμετείχαμε και εμείς ως Ellinika Hoaxes.

16. Κατά τη γνώμη σας και σύμφωνα με την εμπειρία σας, ποιες είναι οι προτάσεις σας
για περιορισμό του φαινομένου της διασποράς ψευδών ειδήσεων χωρίς ωστόσο να
περιορίζεται η ελευθερία τις έκφρασης;
Η απάντηση έχει δυο σκέλη. Αρχικά έχουμε το θέμα της πρόληψης. Αν θέλουμε
η επόμενη γενιά πολιτών να είναι πιο έτοιμη απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις
πρέπει να εδραιωθεί σειρά μαθημάτων για τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τον
έλεγχο πληροφοριών από σχετικά μικρή ηλικία.
Για τους χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι είναι ήδη μεγάλοι σε ηλικία η
καλύτερη πρόταση είναι να ξεχάσουν την ύπαρξη της δυνατότητας
κοινοποίησης μέχρι να μπορούν να εξακριβώσουν ή έστω να είναι αρκετά
σίγουροι ότι αυτό που κοινοποιούν είναι ακριβές, ειδικά αν αυτό που διαβάζουν
είναι πολύ καλό ή πολύ κακό για να είναι αληθινό. Όπως είπαμε και
προηγουμένως στη ψηφιακή εποχή και συγκεκριμένα στην εποχή των social
media ο καθένας από εμάς είναι ταυτόχρονα πομπός και δέκτης πληροφορίας
επομένως έχουμε ευθύνη κάθε φορά που κοινοποιούμε ένα άρθρο μια εικόνα ή
ένα βίντεο.
Τέλος πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για μέσα τα οποία διασπείρουν
συστηματικά ψευδείς ειδήσεις. Δεδομένου του ότι το μοντέλο με το οποίο
κινούνται όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι αυτό των διαφημίσεων και της
προσέλκυσης κοινού, αν υπάρχει ο κίνδυνος το εκάστοτε μέσο να δει μείωση
στην απήχηση των δημοσιεύσεων του όταν
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ειδήσεις πλέον θα έχει κίνητρο να ελέγχει ακόμα πιο αυστηρά την ακρίβεια των
πληροφοριών που δημοσιεύει.

17. Συμμετέχετε στο IFCN. Ποιες οι εργασίες του αναφορικά με το μέλλον της
πρόληψης της διασποράς των fake news;
Το IFCN ανανεώνει και βελτιστοποιεί συχνά τις προϋποθέσεις ένταξης για τα
μέλη του ώστε να εξασφαλίζει τη ποιότητα των ομάδων που φέρουν τη
πιστοποίηση του. Επίσης γίνονται συχνά συγκεντρώσεις για ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ διάφορων ομάδων ελέγχου ειδήσεων ανά το κόσμο καθώς
και επαφές για σχηματισμό διακρατικών ομάδων για σημαντικές εκδηλώσεις
όπως για παράδειγμα οι περασμένες ευρωεκλογές.
Αξίζει επίσης να τονίσουμε πως το IFCN συμμετείχε πρόσφατα στην
δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα νομικής υποστήριξης ελεγκτών ειδήσεων
ανά το κόσμο για τις περιπτώσεις των ομάδων οι οποίες δέχονται απειλές από
πολίτες οργανώσεις ή ακόμα και από πολιτικούς φορείς αλλά δεν έχουν
επαρκείς πόρους για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στο δικαστήριο. Όλες
αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη προσπάθεια των
ελεγκτών ειδήσεων να συνεχίσουν τη δουλειά τους χωρίς το φόβο της νομικής
επίθεσης από φορείς που διαφωνούν με τη δράση αυτών των ομάδων.

18. Πώς μπορούν να εμπλακούν στην πρόληψη της διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω
του διαδικτύου οι ίδιοι οι χρήστες του διαδικτύου;
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Αρχικά με το να προσέχουν τι κοινοποιούν όπως είπαμε ήδη αλλά και με το να
δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στον έλεγχο ειδήσεων μαζί με άλλους χρήστες.
Ως Ellinika Hoaxes έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα στο Facebook στην οποία
οι αναγνώστες μπορούν να δημοσιεύουν ειδήσεις οι οποίες τους φαίνονται
ύποπτες και στα σχόλια να ανταλλάσσουν υλικό με άλλους χρήστες
προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή να καταρρίψουν την είδηση. Με αυτό το
τρόπο υπάρχει και εξάσκηση στην έρευνα αλλά και απόκτηση εμπειρίας
σχετικά με τα σημεία μιας είδησης τα οποία μπορούν να μας υποψιάσουν για
το επίπεδο ακρίβειας της.

4. Ανάλυση και σχολιασμός της συνέντευξης
4.1 Η συνέντευξη αυτή κρίνεται στο σύνολό της πολύ σημαντική για την πορεία της
έρευνας και πολύ επιβοηθητική αναφορικά με κατανόηση ζητημάτων της έρευνας.
4.2.1 Καταρχάς, καταδεικνύεται η ανάγκη στη σύγχρονη εποχή για καταπολέμηση της
παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων13. Τούτο δηλώνει και η ουσιαστική
αναβάθμιση της ομάδας ellinikahoaxes από ιστολόγιο σε ιστοσελίδα, η οποία
πλαισιώθηκε από συνεργάτες και πλέον αποτελεί τους συνεργάτες του facebook στην
Ελλάδα αναφορικά με την επαλήθευση ειδήσεων (fact-checking)14. Η ανάγκη αυτή
13

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 1 της συνέντευξης.
Η δραστηριότητα fact – checking για λογαριασμό του Facebook ξεκίνησε εκ μέρους του Facebook το
2019. Για τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται το fact checking για λογαριασμό του Facebook στο url:
https://www.facebook.com/help/publisher/182222309230722?_rdc=1&_rdr
(προσπελάστηκε
στις
24.03.2020). Στις ΗΠΑ οι επαληθευτές (fact – checkers) έχουν τη δυνατότητα και να αποσύρουν ακόμη
και διαφημίσεις επ’ αμοιβή εάν αυτές κριθούν ψευδείς. Ωστόσο, περιεχόμενο (διαφημίσεις ή δημοσιεύσεις)
πολιτικών δεν υπόκεινται στον συγκεκριμένο έλεγχο. Τον Οκτώβριο του 2019 ο ιδρυτής του Facebook
Mark Zuckerberg εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων
Πολιτειών και επικρίθηκε από τους Δημοκρατικούς για τoν μη επαληθευτικό έλεγχο σε πολιτικό
περιεχόμενο (βλ. Cecilia Kang, Mike Isaac and Nathaniel Popper, Facebook’s Zuckerberg, Accused of
14
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επισημαίνεται, βέβαια, ότι εντάθηκε λόγω των δυνατοτήτων διασποράς που δίνει το
διαδίκτυο.
4.2.2 Σημαντική επισήμανση επί αυτού είναι και το γεγονός ότι ο βαθμός διασποράς των
ψευδών ειδήσεων έχει γιγαντωθεί όχι μόνο ένεκα των δυνατοτήτων του διαδικτύου αλλά
και ένεκα των μοτίβων που υπάρχουν στο διαδίκτυο και τα οποία επιδέχονται και είναι πιο
θελκτικά από τους χρήστες προς διαμοιρασμό (π.χ. κοινοποίηση ενός βίντεο κ.λπ.)15. Εξ
αυτού του επιχειρήματος μπορούμε να διαγνώσουμε και να καταγράψουμε το γεγονός
ότι πλέον οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση δεν εμφανίζονται απλώς με τη
μορφή ενός κειμένου αλλά μπορούν να λάβουν «σάρκα και οστά» με διάφορες άλλες
μορφές ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά προς μελέτη
και ως προς το modus operandi των δραστών, τα οποία προφανώς επηρεάζουν και τις
συζητήσεις περί πρόληψης του φαινομένου.

Lying, Withstands a Washington ‘Beating’, εφημερίδα The New York Times, 23 Οκτωβρίου 2019, url:
https://www.nytimes.com/2019/10/23/technology/facebook-zuckerberg-libra-congress.html,
προσπελάστηκε στις 24.03.2020) απαντώντας ότι δεν είναι δουλειά του η «αστυνόμευση» του πολιτικού
λόγου (βλ. Facebook's Zuckerberg grilled over ad fact-checking policy, ενημερωτική ιστοσελίδα BBC
news, 24 Οκτωβρίου 2020, url: https://www.bbc.com/news/technology-50152062, προσπελάστηκε στις
24.03.2020). Ο λόγος για αυτήν την απόφαση, σύμφωνα με τον Mark Zuckerberg είναι ότι «σε μια
δημοκρατία είναι σημαντικό οι άνθρωπο να μπορούν να δουν για τους εαυτούς τους αυτά που λένε οι
πολιτικοί» (βλ. Defiant Mark Zuckerberg defends Facebook policy to allow false ads, εφημερίδα “The
Guardian”, url: https://www.theguardian.com/technology/2019/dec/02/mark-zuckerberg-facebook-policyfake-ads, προσπελάστηκε στις 24.03.2010 & Facebook CEO on political ads: People should "judge for
themselves the character of politicians", ενημερωτική ιστοσελίδα cbs news, 2 Δεκεμβρίου 2019, url:
https://www.cbsnews.com/news/facebook-ceo-mark-zuckerberg-political-ads-people-should-judge-forthemselves-the-character-of-politicians/, προσπελάστηκε στις 24.03.2020). Ένεκα της πρακτικής αυτής, η
εφημερίδα NU.nl - ο οργανισμός fact – checking με τον οποίο συνεργαζόταν το Facebook - στην Ολλανδία
διέκοψε τη συνεργασία αυτή με το Facebook (βλ. Zoe Schiffer, Facebook’s only fact-checking service in
the Netherlands just quit - ‘What is the point of fighting fake news if you are not allowed to tackle
politicians?’,
ενημερωτική
ιστοσελίδα
The
Verge,
26
Νοεμβρίου
2019,
url:
https://www.theverge.com/2019/11/26/20984097/facebook-fact-checking-netherlands-quitpolitical-adslies-news-policy, προσπελάστηκε στις 24.03.2020. Και βέβαια υπάρχουν ακόμη φωνές οι οποίες ζητούν
από το Facebook να αναθεωρήσεις αυτή την απόφαση (βλ. ενδεικτικά Jeff Horwitz, Employees Ask
Facebook to Reverse Policy on Political-Ad Fact Checking - A letter signed by 250 employees argues that
candidates’ ads should not be exempt from checks, εφημερίδα The Wall Street Journal, 28 Οκτωβρίου
2019, url: https://www.wsj.com/articles/employees-ask-facebook-to-reverse-policy-on-political-ad-factchecking-11572311436, προσπελάστηκε στις 24.03.2020).
15
Σύμφωνα και με την απάντηση στην ερώτηση 4 της συνέντευξης.
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4.2.3 Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανάγκη στη σύγχρονη εποχή για καταπολέμηση της
παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, καίρια θεωρείται και η επισήμανση του
χαρακτηριστικού της επικαιρότητας16, η οποία πολλές φορές μπορεί να επηρεάζεται και
από το ζήτημα του λαϊκισμού17 σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση (υπενθυμίζουμε ότι το
διαδίκτυο με τι εφαρμογές του αποτελεί σήμερα ένα φθηνό, ιδίως λαμβάνοντας υπόψιν
την πληρότητα και αμεσότητά του, μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας όπου ο καθένας
έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να δημοσιεύει περιεχόμενο).
4.3.1 Η πρακτική της επαλήθευσης ειδήσεων (fact – checking) υπάρχει και στο
εξωτερικό,

όπου

δραστηριοποιούνται

αντίστοιχες

πρωτοβουλίες18.

Αυτές

οι

πρωτοβουλίες συνεργάζονται σε διακρατικό επίπεδο είτε για συγκεκριμένες περιόδους
και με συγκεκριμένες αφορμές (π.χ. ευρωεκλογές)19 είτε σε γενικότερο επίπεδο
συνεργασιών (στο πλαίσιο π.χ. του δικτύου IFCN)20 και σε συγκεντρώσεις για
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διάφορων ομάδων ελέγχου ειδήσεων ανά το κόσμο. Μέσω
των απαντήσεων αυτών καθίσταται σαφές και το ότι αυτού του είδους οι συνεργασίες σε
διεθνές επίπεδο είναι απαραίτητες, λόγω και του διακρατικού χαρακτήρα που μπορεί να
λάβει η ίδια η παραπληροφόρηση.
4.3.2 Οι εμπειρίες οι οποίες ανταλλάσσονται σε αυτού του είδους τις συνεργασίες είναι
επίσης σημαντικές και για τη διαμόρφωση και εξέλιξη της κουλτούρας21 που λειτουργεί
ως βάση στην επαλήθευση ειδήσεων και ισχυρισμών και συνίσταται στην τεκμηρίωση
των λεγομένων και στη γνώση και την ενημέρωση για την τεχνολογία των ψηφιακών
μέσων. Οι συνεργασίες αυτές λαμβάνουν πολλές φορές και χαρακτήρα συμμαχίας και
αλληλοϋποστήριξης, δεδομένου ότι πολλές φορές οι επαληθευτές ειδήσεων στέκονται

16

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 6 της συνέντευξης.
Σε συνδυασμό και με την απάντηση στην ερώτηση 9.
18
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 2 της συνέντευξης.
19
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 15 της συνέντευξης.
20
Απάντηση στην ερώτηση 17 της συνέντευξης.
21
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 3 της συνέντευξης.
17
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απέναντι σε μεγάλους οργανισμούς ή φορείς ενημέρωσης. Η υποστήριξη αυτή
εκφράζεται ακόμη και σε νομικό επίπεδο καθώς τέτοιο φορείς έχουν προβεί σε
δημιουργία φορέων «νομικής υποστήριξης ελεγκτών ειδήσεων ανά το κόσμο για τις
περιπτώσεις των ομάδων οι οποίες δέχονται απειλές από πολίτες οργανώσεις ή ακόμα
και από πολιτικούς φορείς αλλά δεν έχουν επαρκείς πόρους για να υπερασπιστούν τον
εαυτό τους στο δικαστήριο»22, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ελευθερία έκφρασης
των fact – checkers.
4.4 Το κίνητρο αυτού που δημιουργεί ή διασπείρει ψευδείς ειδήσεις διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο αλλά δεν μπορεί να διαγνωστεί εύκολα23 - όμως είναι γεγονός ότι οι
ψευδείς ειδήσεις ενδημούν σε περιβάλλοντα στα οποία υπάρχουν ήδη προκαταλήψεις ή
άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα θύματα «έτοιμα» να πιστέψουν24.
4.5 Βέβαια, σε επίπεδο κινήτρου είναι πολύ σημαντική και η οικονομική διάσταση της
παραπληροφόρησης. Η αύξηση των επισκέψεων σε κάποιον ιστότοπο, η οποία
μεταφράζεται σε αποτελεσματικότερη (ποιοτικά και ποσοτικά και βέβαια ως προς τα
έσοδα) αναζήτηση διαφημίσεων (κυρίως μέσω πρακτικών clickbaiting) ή η διόγκωση με
πολλά μέλη σε σελίδες στο Facebook (like – pharming)25 και στη συνέχεια η πώλησης
της σελίδας σε τρίτον είναι ουσιαστικά οι πρακτικές οι οποίες μεταφράζονται σε
οικονομικό όφελος για όσους διασπείρουν fake news. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο, παρατηρείται ότι οι σελίδες που δημοσιεύουν
συχνά ψευδείς ειδήσεις στοχεύουν σε έσοδα από διαφημίσεις «γι’ αυτό και προσπαθούν
αν έχουν ελκυστικούς τίτλους για να προσελκύουν εύκολα μεγάλο αριθμό αντιδράσεων και
επισκέψεων στη σελίδα τους»26.

22

Έτσι στην απάντηση επί της ερώτησης 17 της συνέντευξης.
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 10 της συνέντευξης.
24
Σκέψη η οποία προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 11 της συνέντευξης.
25
Βλ. και σχετικές αναφορές στην απάντηση της ερώτησης 11 της συνέντευξης.
26
Βλ. και απάντηση στην ερώτηση 12 της συνέντευξης.
23
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4.6.1 Ο ρόλος και η πρωτοβουλία των χρηστών για την αναγνώριση και την επισήμανση
των fake news είναι πολύ σημαντικός για την πρόληψη της παραπληροφόρησης καθώς
«στην ψηφιακή εποχή και συγκεκριμένα στην εποχή των social media ο καθένας από εμάς
είναι ταυτόχρονα πομπός και δέκτης πληροφορίας επομένως έχουμε ευθύνη κάθε φορά που
κοινοποιούμε ένα άρθρο μια εικόνα ή ένα βίντεο»27. Ο ενεργός ρόλος των χρηστών
αναδεικνύεται από τα ellinikahoaxes: «οι ίδιοι οι αναγνώστες μας … μας αποστέλλουν
άρθρα, αναρτήσεις κτλ, που τις θεωρούν ύποπτες»28 και η ίδια η ομάδα ellinikahoaxes
αναφορικά με τα μέλη της ομάδας της σελίδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook
στοχεύει στην «εξάσκηση στην έρευνα αλλά και απόκτηση εμπειρίας σχετικά με τα σημεία
μιας είδησης τα οποία μπορούν να μας υποψιάσουν για το επίπεδο ακρίβειας της»29. Με
οπτική σε αυτόν τον σημαντικό ρόλο των χρηστών του διαδικτύου, για αυτό και ο
συνεντευξιαζόμενος προτείνει «σειρά μαθημάτων για τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τον
έλεγχο πληροφοριών από σχετικά μικρή ηλικία». Επίσης, προτρέπει τους μη
εξοικειωμένους με τις ψηφιακές τεχνολογίες να μην κοινοποιούν ειδήσεις χωρίς να είναι
απολύτως σίγουροι για την ακρίβειά τους30.
4.6.2 Σχετικά με τα τεχνικά μέσα για την πρόληψη της παραπληροφόρησης, η χρήση
αυτοματοποιημένων εργαλείων, σύμφωνα με τον κ. Σιτίστα, είναι «στα σπάργανα»31.
Υπάρχουν, βέβαια, μηχανές αντίστροφης αναζήτησης φωτογραφιών οι οποίες
κατονομάζονται ανωτέρω και συμπεραίνεται ότι μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες
στον έλεγχο της πιστότητας μιας φωτογραφίας32.
4.7 Σε ό,τι αφορά την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, ο κ. Σιτίστας εστιάζει την
απάντησή του στην απόλυτη αναποτελεσματικότητα των κείμενων διατάξεων

27

Έτσι στην απάντηση της ερώτησης 16 της συνέντευξης.
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 5 της συνέντευξης.
29
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 18 της συνέντευξης.
30
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 16 της συνέντευξης.
31
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 5 της συνέντευξης.
32
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 7 της συνέντευξης.
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(χρησιμοποιώντας μάλιστα, ίσως με «δημοσιογραφική υπερβολή», τον χαρακτηρισμό ότι
η νομοθεσία προστατεύει όσους διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις)33. Ωστόσο, η «υπερβολή»
αυτή μάλλον τελικά είναι δικαιολογημένη λαμβανομένου υπόψιν ότι αναφέρεται
συγκεκριμένα σε ζητήματα τα οποία αφορούν τη δημόσια υγεία (παραθέτοντας μάλιστα
και παραδείγματα – βλ. τον ψευδή ισχυρισμό για θεραπευτικές ιδιότητες που δήθεν
έχουν τα «κουκούτσια»)34 και ότι ο τομέας αυτός μένει ίσως ακάλυπτος μετά και την
τροποποίηση του ά. 191 ΠΚ από τον ν. 4619/2019. Ο ίδιος μάλιστα προτείνει
αυστηροποίηση των (διοικητικών) κυρώσεων κατά ΜΜΕ τα οποία διασπείρουν
συστηματικά ψευδείς ειδήσεις, αναφερόμενος και στη γενική και στην ειδική πρόληψη
που ενδεχομένως μπορεί να επιτευχθεί διά κυρώσεων.35
4.8 Σε μια συνολική θεώρηση, η εν λόγω συνέντευξη βοήθησε πολύ στην ερευνητική
διαδικασία. Σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών και πηγών (η
οποία έχει ήδη λάβει χώρα), η αναλυτική επαφή με την πιο σημαντική στην Ελλάδα
ομάδα fact – checking

συνέδραμε στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που

διαχειριζόμαστε στην έρευνα και στην προσέγγιση του προβλήματος στη σωστή του
διάσταση. Οι γνώσεις και οι καταγραφές μας για τη λειτουργία του προβλήματος, τις
διαστάσεις του, τη φαινομενολογία του και την αντιμετώπισή του στο πεδίο
ξεδιαλύνθηκαν και εμπλουτίστηκαν μέσω αυτής της ημιδομημένης συνέντευξης.
Επιπρόσθετα, η αποδοχή και η στήριξη του ερευνητικού έργου από την εν λόγω ομάδα
αποτελεί επιβεβαίωση ότι η ερευνητική μας πορεία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
Έτι περαιτέρω, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν αποτελούν οδηγό και για την κατάρτιση
του ερωτηματολογίου, και για τη διενέργεια της έρευνας καθώς και για την πλήρωση των
στόχων του ερευνητικού έργου.

33

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 13 της συνέντευξης.
… απάντηση στην ερώτηση 14 της συνέντευξης.
35
Βλ. απάντηση στην ερώτηση 16 της συνέντευξης.
34
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Για όλους αυτούς τους λόγους, και από αυτό το σημείο η ερευνητική ομάδα και ο
επιστημονικός υπεύθυνος ευχαριστούμε την ομάδα ellinikahoaxes και ιδίως τον κ. Θάνο
Σιτίστα για τη συμμετοχή του στην ερευνητική μας προσπάθεια και για τη στήριξη του
έργου μας.
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Μέρος Γ’
Η πιλοτική έρευνα

1. Εισαγωγή
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος του κειμένου και σε ειδικότερο επίπεδο, η
διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας στοχεύει και στην δοκιμαστική εφαρμογή του
ερωτηματολογίου με στόχο να ελεγχθεί η επάρκεια του ερωτηματολογίου, η
καταλληλότητά του και η πληρότητα σε ό,τι αφορά τη διατύπωση των απαντήσεων σε
επίπεδο κατανόησης από τους συμμετέχοντες, προκειμένου αυτοί να δώσουν τις κατά το
δυνατόν ακριβέστερες απαντήσεις. Επίσης, η πιλοτική έρευνα στοχεύει στο να ελεχθούν
βασικά ζητήματα της έρευνας όπως η επιλογή του τρόπου συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων και του τρόπου διατύπωσης των ερωτήσεων. Στη συνέχεια, με την
πιλοτική έρευνα επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η προσομοίωση των συνθηκών υπό τις
οποίες θα εργάζονται οι ερευνητές κατά την διεξαγωγή της έρευνας. Επιπρόσθετα,
ενδεχομένως κατά την πιλοτική έρευνα να καταγραφούν σε επίπεδο προσωπικής
επικοινωνίας σχόλια και αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες με σκοπό τη
βελτιστοποίηση του ερωτηματολογίου. Συμπερασματικά, η πιλοτική έρευνα συνδράμει
αφενός στο να αναδειχθεί κατά το δυνατόν το σύνολο των δυσκολιών και των
προβλημάτων της έρευνας, αφετέρου στο να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και
αναβαθμίσεις. Αυτά τα στοιχεία αναπτύσσονται κατωτέρω αναφορικά με την εν λόγω
πιλοτική έρευνα.
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2. Η διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
2.1 Διάρκεια και μορφή της έρευνας
Η πιλοτική έρευνα ξεκίνησε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ολοκληρώθηκε την
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας συγκεντρώθηκαν
συνολικά είκοσι ένα (21) ερωτηματολογια. Καθόλη τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας οι
ερευνητές

προέβησαν

σε

συστηματική

καταγραφή

των

προβλημάτων

που

παρουσιάζονταν. Το παρόν κείμενο σε μεγάλο βαθμό αποτελεί την επεξεργασμένη
μορφή αυτής της καταγραφής και των συνοδευτικών παρατηρήσεων που έγιναν από το
σύνολο της ερευνητικής ομάδας.
Η συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα αποφασίστηκε να λάβει τη μορφή εσωτερικής
πιλοτικής έρευνας καθώς οι ερωτηθέντες του πιλοτικού προγράμματος θα θεωρηθούν οι
πρώτοι συμμετέχοντες στην κύρια έρευνα.

2.2.

Το δείγμα της πιλοτικής έρευνας

Προκειμένου να αποφευχθεί πλήρης προσπέλαση του τυχαίου δείγματος των χρηστών
του διαδικτύου, δεδομένου και ότι η έρευνα είναι απομακρυσμένη και λαμβάνει χώρα με
τη

συμπλήρωση

διαδικτυακού

ερωτηματολογίου

της

πλατφόρμας

“google”,

αποφασίστηκε η διανομή του ερωτηματολογίου προς πιλοτική έρευνα σε συγκεκριμένο
και περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Ειδικότερα, για την ευκολότερη και ταχύτερη
συλλογή ερωτηματολογίων, η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ευκολίας.
Επιπρόσθετα, η χρησιμοποίηση δείγματος ευκολίας με δυνατότητα άμεσης επαφής με
τους ερευνητές κρίθηκε ότι διευκολύνει τη διατύπωση σχολίων, προτάσεων ή ιδεών για
τη βελτιστοποίηση της έρευνας στο πλαίσιο συμμετοχικής πιλοτικής έρευνας (οι
συμμετέχοντες σε αυτή τη φάση ενημερώθηκαν ότι συμμετέχουν σε προκαταρκτική -
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πιλοτική έρευνα και κλήθηκαν να εκφράσουν και προφορικά στους ερευνητές την γνώμη
τους για το ερωτηματολόγιο, για το πόσο σαφείς είναι οι οδηγίες, για το ποιες ερωτήσεις
είναι δύσκολο να απαντηθούν, σχόλια και προτάσεις κ.λπ.).
Εν όψει αυτών, ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν οι συνεργάτες της «Σπυρόπουλος
Δικηγορική Εταιρεία» (δικηγορική εταιρεία του επιστημονικού υπεύθυνου), της
επιχείρησης προγραμματισμού “Kobisoft” (επιχείρηση του αν. επιστημονικού υπεύθυνου
της έρευνας), του κέντρου ξένων γλωσσών «αγγλοπαιδεία», της εταιρείας “Dingo
Marketing Team I.K.E.” και τα μέλη Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος
(ΚΕ.Μ.Ε.)36

(πλην

των

μελών

της

ερευνητικής

ομάδας).

Η

επιλογή

αυτή

πραγματοποιήθηκε, συνεκτιμηθέντων των περιορισμών της επιλογής αυτής, ήτοι του
γεγονότος ότι δεν είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να ληφθεί υπόψιν η
ανταποκρισιμότητα των χρηστών του διαδικτύου στο ερωτηματολόγιο. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, το μέγεθος αυτό ως μεταβλητή δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί ούτε
στην κανονική έρευνα κατά την οποία το ερωτηματολόγιο θα αναρτηθεί σε κοινωνικά
δίκτυα με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση. Επιπρόσθετα, παρά τους γνωστούς
συμμετέχοντες στο δείγμα, η ανωνυμία του δείγματος παραμένει καθώς η πλατφόρμα
“google” δεν χρησιμοποιείται με δυνατότητα σύνδεσης του συμμετέχοντα με τις
απαντήσεις του. Τέτοια, δε, σύνδεση είναι ανέφικτη και από τα δημογραφικά στοιχεία τα
οποία αναζητώνται στην αρχή του ερωτηματολογίου, δεδομένου ότι οι συνεργάτες των
ανωτέρω φορέων ανήκουν ως επί το πλείστον στις ίδιες ηλικιακές ομάδες και σε
αντίστοιχο μορφωτικό επίπεδο.

3. Οι παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πιλοτική
έρευνα

36

Για το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος βλ. στην ιστοσελίδα www.e-keme.gr.
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3.1 Γενικές παρατηρήσεις αναφορικά με την πιλοτική έρευνα
Στον κατωτέρω πίνακα διατυπώνονται παρατηρήσεις οι οποίες προέκυψαν κατά τη
διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Ο αριθμός συμμετεχόντων στην πιλοτική έρευνα δεν μπορεί να
Αριθμός

παράξει συμπεράσματα για την ανταπόκριση στο συνολικό

συμμετεχόντων

δείγμα καθότι έλαβε χώρα σε συγκεκριμένο δείγμα κλειστού
αριθμού

Αρνήσεις

Οι αρνήσεις συμμετοχής στην έρευνα ήταν ελάχιστες. Οι

συμμετοχής στην

κυριότεροι λόγοι ήταν η έλλειψη χρόνου.

έρευνα

Επίδραση

Δεν κατεγράφησαν αστάθμητοι, μη αναμενόμενοι ή άλλοι

αστάθμητων

παράγοντες οι οποίοι να επηρέασαν τις απαντήσεις στο

παραγόντων

ερωτηματολόγιο

Ο ρόλος των ερευνητών ήταν περιορισμένος. Σημαντική
καταγραφή σε επίπεδο πιλοτικής έρευνας είναι το γεγονός ότι,
Ο ρόλος των
ερευνητών

αν και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε η δυνατότητα
αναζήτησης διευκρινίσεων, τούτο έλαβε χώρα μόνον σε επίπεδο
διευκρινιστικών

ερωτήσεων

ανοικτού

τύπου

μετά

από

απάντηση «ναι», όπως καταγράφεται κατωτέρω (τούτη, δε, η
ανάγκη προέκυψε λόγω της κατασκευής του ερωτηματολογίου,
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
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όπως περιγράφεται κατωτέρω).

3.2.

Παρατηρήσεις επί της συνοδευτικής επιστολής του ερωτηματολογίου

Η ενημερωτική και συνοδευτική επιστολή του ερωτηματολογίου κρίνεται απολύτως
κατατοπιστική και φαίνεται ότι επιτελεί απόλυτα τον ρόλο της. Η μόνη διόρθωση που
προτάθηκε από συμμετέχουσα στην έρευνα και υιοθετήθηκε ως ορθή ήταν η
συμπερίληψη-προσθήκη και της λέξεως «συμμετεχουσών» ως το θηλυκό γένος στα
σημεία που αναφέρεται η λέξη «συμμετεχόντων», για την ισότητα των αναφορών σε
άρρεν και θήλυ γένος και για μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ή «σκιά» αναφορικά με
δήθεν επιλογή φύλου στο δείγμα.

3.3.

Παρατηρήσεις επί του ερωτηματολογίου που προέκυψαν από την

πιλοτική έρευνα
3.3.1 Γενικές παρατηρήσεις επί του ερωτηματολογίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ζήτημα

Παρατήρηση - Σχόλια

Απαιτούμενος
χρόνος

για

τη

συμπλήρωση του

Σύμφωνα

και

με

Επεξήγηση - Πρόταση - Λύση
την Το

περιβάλλον

ενημερωτική επιστολή, η δομήθηκε
οποία

συνοδεύει

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
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το

στο

οποίο

ερωτηματολόγιο

το φαίνεται όμορφο και οικείο στους
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ερωτηματολογίου

ερωτηματολόγιο:

«Η συμμετέχοντες.

συμπλήρωση

του

ερωτηματολογίου
περίπου

15

διάρκεια
προκύπτει

απαιτεί

λεπτά».
αυτή

Η
δεν

ούτε

ότι

ενόχλησε αλλά ούτε και
ότι ξεπεράστηκε από τους
συμμετέχοντες.
-

από τις διαστάσεις τους
(π.χ.

διάσταση,

της φόρμας “google” και ο τρόπος
λειτουργίας της λειτουργεί και
εγγυητικά

αναφορικά

με

την

ανωνυμία των συμμετεχόντων.
Επίσης,

το

γεγονός

ότι

δεν

ξεπεράστηκε ο χρόνος που έχει

Η ειδική γνώση για κάποια
θέματος

Επιπρόσθετα, η γενική αποδοχή

τεχνική
νομική

αναφερθεί
επιστολή

στην

συνοδευτική

δημιούργησε

κλίμα

σοβαρότητας της έρευνας στους
συμμετέχοντες.

διάσταση κ.α.) επηρεάζει
τη διάρκεια συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου.

Ερωτήσεις
οποίες

στις Δεν

παρατηρήθηκε

οι περίπτωση

τέτοια Οι ερωτήσεις έχουν διατυπωθεί
με τρόπο που να καλύπτει τους

ερωτώμενοι

κανόνες της δεοντολογίας. Το

δυσανασχέτησαν

γεγονός της μη δυσανασχέτησης
μάλιστα σημειώνεται παρά το
γεγονός ότι, όπως έχουμε δει,
μέσα

στο

υπάρχουν

ερωτηματολόγιο
και

δυνητικές

απαντήσεις οι οποίες αναφέρονται
σε
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Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
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συμπεριφορές
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αυτοομολογούμενης
παραβατικότητας.
Διατύπωση

των Παρατηρήθηκε κατανόηση των Οι ερωτήσεις έχουν διατυπωθεί

ερωτήσεων

ερωτήσεων με δύο ειδικότερα με απλή γλώσσα, η οποία ωστόσο
σημεία προς εξέταση:

δεν στερείται επιστημονικότητας.
Επί

των

ειδικότερων

περιπτώσεων:
Α. Σε περιπτώσεις απάντησης
σε ερώτηση κλειστού τύπου με Α.

Στις

περιπτώσεις

αυτές,

τη μορφή «ναι» και στην προκρίθηκε η επανάληψη στη
οποία απάντηση χρειαζόταν διατύπωση

της

ερώτησης

διευκρίνιση, η διατύπωση της αναφορικά με το τι πρέπει ο
διευκρινιστικής

ερώτησης συμμετέχων να προσδιορίσει αυτή

διαπιστώθηκε ότι εμφανίζεται τη φορά με ανοικτού τύπου
σε

επόμενη

ενότητα

της απάντηση. Τούτο και διότι η

έρευνας και επόμενη σελίδα, διευκρινιστική

αυτή

ερώτηση

με αποτέλεσμα ο ερωτώμενος εμφανιζόταν σε επόμενη ενότητα
να χάνει την επαφή με το (σελίδα) του ερωτηματολογίου
ερώτημα στο οποίο απάντησε για τεχνικούς λόγους (βλ. και
«ναι»

και

καλείται

διευκρινίσει.

Β.

ερωτήσεων).

Διατυπώθηκε

προβληματισμός

να κατωτέρω πίνακα με ανάλυση

ο Β. Ο προβληματισμός αυτός ήταν

αναφορικά μεμονωμένος

(από

μία

μόλις

με τις ιδιαίτερες γνώσεις που συμμετέχουσα) – διευκρινίζεται,
ενδεχομένως απαιτούνται για δε,
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Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
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συγκεκριμένο
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τη

συμπλήρωση

του ερωτηματολόγιο

ερωτηματολογίου.

καταγράφει

απόψεις και στάσεις και όχι
γνώσεις.

Γ.
Γ. Γένος χρησιμοποιούμενο
στη

διατύπωση

των

ερωτήσεων

Διαπιστώθηκε

χρησιμοποιούταν

ότι

κυρίως

το

αρσενικό γένος στη διατύπωση
των

ερωτήσεων.

παρατήρηση

η

Η
οποία

ορθή
και

υιοθετήθηκε είναι η ενδεδειγμένη
διατύπωση και στα δύο γένη (π.χ.
όποιος / όποια).

3.3.2 Παρατηρήσεις που προέκυψαν επί ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ)
Ερώτηση
Ερώτηση 3

Παρατήρηση

Επεξήγηση – Πρόταση – Λύση

Αρχική διατύπωση:

Εξάλλου, και σε επίπεδο υποθέσεων
έρευνας,

«Αναγνωρίζετε εξ αρχής
ότι

μια

είδηση

είναι

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
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πιο

κρίσιμη

είναι

και

μεγαλύτερη σημασία έχει η συχνότητα
με την οποία αναγνωρίζονται οι ψευδείς
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ψευδής;»

ειδήσεις από τους συμμετέχοντες σε
σχέση με την απευθείας αναγνώριση.

Οι απαντήσεις σε κλίμακα
Likert που έχουν τεθεί Τελική διατύπωση:
αναφέρονται σε συχνότητα
και

όχι

σε

θετική

ή

«Με ποια συχνότητα αναγνωρίζετε ότι
μια

αρνητική απάντηση.

είδηση

είναι

ψευδής,

πριν

αναζητήσετε επιβεβαίωση στην ουσία
της;»
Αντιστοίχως

η

πρώτη

διαθέσιμη

απάντηση τροποποιείται από «Ναι,
πάντοτε» σε «Πάντοτε».

Ερώτηση 6

Αρχική διατύπωση:

Στη διατύπωση της συγκεκριμένης
ερώτησης

«Έχετε

αλλάξει

απόφασή

σας

την
ή

την

συμπεριφορά σας ή την
στάση

σας

για

κάποιο

συγκεκριμένο θέμα επειδή
πιστέψατε μια είδηση, η
οποία τελικά αποδείχθηκε
ψευδής;
-

Ναι

δεδομένο

φαίνεται
ότι

ο

να

θεωρείται

συμμετέχων

έχει

πιστέψει μια ψευδή είδηση. Μολονότι
διατυπώθηκε η άποψη πως το επίκεντρο
της ερώτησης είναι η ζημία, προκρίθηκε
η

προσθήκη

δυνατότητας

προσωποποιημένης απάντησης διά της
επιλογής «Άλλο», κυρίως για όσους
θεωρούν ότι δεν έχουν πιστέψει ποτέ
κάποια ψευδή είδηση. Προκρίθηκε
αυτή η επιλογή αντί της επιλογής «Δεν

-

Όχι

έχω πιστέψει ψευδή είδηση» για τους
εξής λόγους:

-

Δεν παρακολουθώ
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Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
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την επαλήθευση ή μη των Α. για να μην έχει η απάντηση
ειδήσεων»

καθοδηγητικό

χαρακτήρα

(μια

ενδεχόμενη επιλογή «Δεν έχω πιστέψει
(κλειστού

τύπου

ερώτηση)

ψευδείς ειδήσεις» θα ήταν μάλλον πιο
«γοητευτική» για όσους δεν θέλουν να
παραδεχθούν

την

ενδεχόμενη

θυματοποίησή τους.).
Β. Η ερώτηση σε συνδυασμό με την
ύπαρξη της επιλογής αυτής μπορεί να
αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα
ερώτησης ελέγχου αναφορικά με τη
θυματοποίηση

των

συμμετεχόντων

καθώς μέσω της προσωποποιημένης
απάντησης έχουν τη δυνατότητα να
απαντούν ακολούθως και συμφώνως με
τις ανωτέρω απαντήσεις τους – αν δεν
το κάνουν ελέγχεται η αξιοπιστία των
απαντήσεων ή και η ίδια η κατανόηση
του ερωτηματολογίου.
Ερώτηση 8

Ι. Αρχική διατύπωση:

Ι.

Η

διατύπωση

τροποποιείται
«Έχετε

ποτέ

ζημιωθεί

εξαιτίας του ότι πιστέψατε
μια ψευδή είδηση;»

ίσως

περιοριστική

και

είναι
ίσως
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Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
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ερώτησης

περιλαμβάνοντας

τις

ψευδείς ειδήσεις στον πληθυντικό, ως
γενικότερα συστατικά στοιχεία της
παραπληροφόρησης.

Η αναφορά σε μία ψευδή
είδηση

της

προτιμήθηκε

Ωστόσο,
η

δεν
έννοια

«παραπληροφόρηση» καθώς κρίθηκε
ότι η έννοια «ψευδείς ειδήσεις» (“fake
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λειτουργήσει

news”) είναι περισσότερο οικεία στους

παρερμηνευτικά για τους χρήστες του διαδικτύου και με αυτόν
συμμετέχοντες

στην τον τρόπο θα διατυπωθεί το πραγματικό

έρευνα,

καθώς

όπως νόημα των ερωτήσεων.

είδαμε

συνήθως

φαινόμενο

το
της

παραπληροφόρησης

«Έχετε ποτέ ζημιωθεί εξαιτίας του ότι

εμφανίζεται πιο σύνθετο
(ψευδείς

Τελική διατύπωση:

ειδήσεις

σε

συνδυασμό

πιστέψατε ψευδείς ειδήσεις;»

με

πραγματικές)

και

δεν

εξαντλούνται

σε

μία

ψευδή είδηση.
ΙΙ. Αν η απάντηση στην
προηγούμενη
είναι

ερώτηση

«ναι»,

τότε

εμφανίζεται
απάντηση

προς
η

κάτωθι

διευκρινιστική ερώτηση:
Τι

είδους

ζημία

έχετε

ΙΙ. Εν προκειμένω, προκρίθηκε μια πιο
αναλυτική περιγραφή στη διατύπωση
της

διευκρινιστικής

προκειμένου η ερώτηση αυτή να είναι
πιο σαφής και ευκολότερα κατανοήσιμη
και

προφανώς

να

συνδέεται

εννοιολογικά και με την προηγούμενη
ερώτηση

υποστεί:

ερώτησης,

την

οποία

διευκρινίζει

(δεδομένου και ότι εμφανίζεται σε
Η διατύπωση αυτή δεν επόμενη σελίδα του ερωτηματολογίου
αναφέρεται σε ζημία από κατά την κατασκευή του).
ψευδείς

ειδήσεις,

η
τελική
το Άρα
διαμορφώνεται ως εξής:
περιεχόμενο της ως άνω
σύμφωνα

και

με
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ερώτησης επί της οποίας Περιγράψτε
ζητείται η διευκρίνιση.

τη

ζημία

που

έχετε

υποστεί από το γεγονός ότι έχετε
πιστέψει ψευδείς ειδήσεις

Ερώτηση 9

Αν

η

απάντηση

στην Και στην περίπτωση αυτή προκρίθηκε

ερώτηση 9 είναι «ναι», μια πιο αναλυτική περιγραφή στη
τότε

εμφανίζεται

απάντηση

προς διατύπωση

η

της

διευκρινιστικής

κάτωθι ερώτησης, προκειμένου η ερώτηση

διευκρινιστική ερώτηση:

αυτή

να

είναι

πιο

σαφής

και

ευκολότερα κατανοήσιμη και προφανώς
«Τί

είδους

οικονομικό

όφελος;»

προηγούμενη

Η διατύπωση αυτή δεν
αναφέρεται σε όφελος από
τη

να συνδέεται εννοιολογικά και με την

διασπορά

ψευδών

ειδήσεων, σύμφωνα και με
το περιεχόμενο της ως άνω
ερώτησης επί της οποίας

διευκρινίζει

ερώτηση
(δεδομένου

την
και

οποία
ότι

εμφανίζεται σε επόμενη σελίδα του
ερωτηματολογίου κατά την κατασκευή
του).
Άρα

η

τελική

διατύπωση

διαμορφώνεται ως εξής:

ζητείται η διευκρίνιση.
Περιγράψτε το οικονομικό όφελος το
οποίο έχετε διαπιστώσει να έχει αυτός
που διασπείρει μια ψευδή είδηση από
αυτήν την συμπεριφορά

Ερώτηση 11

Αν

η

απάντηση

στην Και στην περίπτωση αυτή προκρίθηκε

ερώτηση 11 είναι «ναι», μια πιο αναλυτική περιγραφή στη
τότε

εμφανίζεται

απάντηση

η

προς διατύπωση

διευκρινιστικής

κάτωθι ερώτησης, προκειμένου η ερώτηση
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διευκρινιστική ερώτηση:

αυτή

να

είναι

πιο

σαφής

και

ευκολότερα κατανοήσιμη και προφανώς
«Αν ναι, περιγράψτε;»

να συνδέεται εννοιολογικά και με την
προηγούμενη

Η διατύπωση αυτή δεν διευκρινίζει

ερώτηση

την

(δεδομένου

οποία

και

ότι

αναφέρεται σε μέτρα / εμφανίζεται σε επόμενη σελίδα του
πρακτικές

την ερωτηματολογίου κατά την κατασκευή

για

αποτροπή της διασποράς του).
ψευδών

ειδήσεων,

σύμφωνα

και

με

το

περιεχόμενο της ως άνω
ερώτησης επί της οποίας
ζητείται η διευκρίνιση.

Άρα

η

τελική

διατύπωση

διαμορφώνεται ως εξής:
Περιγράψτε μέτρα ή πρακτικές- πέρα
από ποινικές διατάξεις- που μπορούν
να ληφθούν για την αποτροπή της
διασποράς ψευδών ειδήσεων

Ερωτήσεις

Αρχική διατύπωση:

Το πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε στη

12 και 13

διατύπωση των δύο αυτών ερωτήσεων
«Όποιος / όποια διασπείρει
ψευδή

είδηση

στο

διαδίκτυο … πρέπει να έχει
την

ίδια,

ηπιότερη

αυστηρότερη

ή

ποινική

μεταχείριση από τον νόμο
σε σχέση με αυτόν που δεν
έχει σκοπό το οικονομικό
όφελος ή την πρόκληση
ζημίας;
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(η οποία είναι η ίδια με διαφοροποίηση
το

εκλογικό

αποτέλεσμα

ή

το

οικονομικό όφελος / ζημία ένεκα και
της

διαφορετικής

στοχοθεσίας

της

ερώτησης) είναι το ότι στην αρχική
διατύπωση αναφέρονται οι τρεις από τις
τέσσερεις επιλογές απάντησης. Διά
τούτο και αποφασίστηκε η διατύπωση
των ερωτήσεων να τροποποιηθεί ως
εξής:
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-

Την

-

ίδια

ποινική Όποιος / όποια διασπείρει ψευδή

μεταχείριση

είδηση στο διαδίκτυο … πρέπει να έχει

Αυστηρότερη

ποινική την ίδια, ηπιότερη, αυστηρότερη ή

μεταχείριση
-

καμία ποινική μεταχείριση από τον

Ηπιότερη

ποινική νόμο σε σχέση με αυτόν που δεν έχει

μεταχείριση
-

σκοπό το οικονομικό όφελος ή την

Καμία

ποινική πρόκληση ζημίας;

μεταχείριση
ανεξαρτήτως σκοπού ή
αποτελέσματος»
Ερώτηση 14

Αν

η

απάντηση

στην Και στην περίπτωση αυτή προκρίθηκε

ερώτηση 14 είναι «ναι», μια πιο αναλυτική περιγραφή στη
τότε

εμφανίζεται

απάντηση

η

προς διατύπωση

της

διευκρινιστικής

κάτωθι ερώτησης, προκειμένου η ερώτηση

διευκρινιστική ερώτηση:

αυτή

να

είναι

πιο

σαφής

και

ευκολότερα κατανοήσιμη και προφανώς
Αν ναι, ποια/ποιες;

να συνδέεται εννοιολογικά και με την

Η διατύπωση αυτή δεν
αναφέρεται σε περίπτωση
ή

περιπτώσεις

οποίες
απαιτείται

για

θεωρείται

τις
ότι

αυστηρότερη

ποινική μεταχείριση από
τον νόμο στη διασπορά
ψευδών
σύμφωνα

προηγούμενη
διευκρινίζει

ερώτηση

την

(δεδομένου

οποία

και

ότι

εμφανίζεται σε επόμενη σελίδα του
ερωτηματολογίου κατά την κατασκευή
του).
Άρα

η

τελική

διατύπωση

διαμορφώνεται ως εξής:

ειδήσεων,
και

με

το Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείτε ότι

περιεχόμενο της ως άνω απαιτείται
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ερώτησης επί της οποίας μεταχείριση
ζητείται η διευκρίνιση.

3.4

από

τον

νόμο

στη

διασπορά ψευδών ειδήσεων;

Παρατηρήσεις τεχνικής φύσεως επί του σχεδίου ερωτηματολογίου

Σε τεχνικό επίπεδο το ερωτηματολόγιο αναπτύσσεται σε 10 ενότητες. Ο χωρισμός αυτός
των ενοτήτων έχει προκύψει σύμφωνα με τις τεχνικές ανάγκες σε συνδυασμό και με τον
τρόπο ανάπτυξης των ερωτήσεων (π.χ. ιδίως αναφορικά με την ερώτηση ανοικτού τύπου
ως διευκρινιστική στην απάντηση «ναι» σε κάποιες εκ των ερωτήσεων). Προκειμένου ο
συμμετέχων στην έρευνα να προχωρήσει στην επόμενη ενότητα πρέπει να έχει
απαντήσει στις ερωτήσεις της προηγούμενης ενότητας. Αν βρίσκεται σε επόμενη
ενότητα μπορεί χρησιμοποιώντας την επιλογή «Πίσω» να επιστρέψει σε προηγούμενη
ενότητα και να τροποποιήσει την απάντησή του μέχρι βέβαια να πατήσει «υποβολή»,
έχοντας συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις σε όλες τις ενότητες. Με την «Υποβολή» του
ερωτηματολογίου ο συμμετέχων δεν μπορεί να επεξεργαστεί ξανά τα στοιχεία τα οποία
έχει καταχωρήσει στο ερωτηματολόγιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υπάρχει η δυνατότητα για

Με την απάντηση μιας ερώτησης, αυτή αυτόματα

πρόχειρη αποθήκευση του

καταγράφεται στη φόρμα του ερωτηματολογίου.

ερωτηματολογίου πριν την

Όταν ο συμμετέχων επιλέξει να μεταβεί στην

κατάθεσή του;

επόμενη ενότητα της έρευνας, οι απαντήσεις του
στις
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ενότητες

υπάρχουν

εκεί
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Διευκολύνει ενδεχομένως τους

αποθηκευμένες. Τούτο συμβαίνει ακόμη και όταν

συμμετέχοντες στην έρευνα οι

τεθεί

οποίοι ξεκίνησαν να απαντούν

χρησιμοποιεί ο συμμετέχων στην έρευνα σε

αλλά για κάποιο λόγο δεν το

λειτουργία “stand- by”. Αν όμως ο συμμετέχων

το

πληροφοριακό

σύστημα

το

οποίο

ολοκλήρωσαν και επιθυμούν να το εγκαταλείψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και πριν την
συνεχίσουν αργότερα.

υποβολή τη φόρμα του ερωτηματολογίου, σε νέα
πια επίσκεψη στο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να το
συμπληρώσει από την αρχή.
Αφ’ ενός, το ερωτηματολόγιο απαιτεί λίγο χρόνο
για τη συμπλήρωσή του (αποτελείται κυρίως από
κλειστού τύπου ερωτήσεις), οπότε δεν υπάρχει
ουσιαστική ανάγκη για δυνατότητα αποθήκευσης
πληροφοριών εκ μέρους του συμμετέχοντος στην
έρευνα. Αφ’ ετέρου, προτιμητέο είναι με δεδομένο
το μικρό απαιτούμενο χρονικό διάστημα να
απαντούν οι συμμετέχοντες το ερωτηματολόγιο
χωρίς (έστω να τους δίνετε η δυνατότητα) για
μακρόχρονες διακοπές, οι οποίες ενδεχομένως να
διασπάσουν και την ενότητα της σκέψης τους (π.χ.
σε περίπτωση ερωτήσεων επαλήθευσης) και άρα
και την ορθότητα της καταγραφής των απόψεών
τους μέσω του ερευνητικού αυτού εργαλείου.

Υπάρχει η δυνατότητα να

Δεν αναζητήθηκε αυτή η δυνατότητα δεδομένου

εμφανίζεται ο Α/Α του

ότι δεν αφορά τον συμμετέχοντα στην έρευνα ο

ερωτηματολογίου καθέ φορά που

αριθμός των συμμετεχόντων μέχρι την απάντησή
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ξεκινά ένα ερωτηματολόγιο;

του. Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτηματολόγια
αποθηκεύονται στην πλατφόρμα “google” με
χρονική προτεραιότητα από την απάντησή του και
λαμβάνουν μοναδικό αριθμό σύμφωνα με αρχείο
λογιστικού

φύλλου

το

οποίο

δημιουργείται

αυτόματα από την πλατφόρμα και στο οποίο
καταγράφονται όλες οι απαντήσεις. Οι ερευνητές,
δε, δύνανται ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν τον
αριθμό

των

συμμετεχόντων

και

να

τον

παρακολουθούν διά μέσα από την ίδια την
πλατφόρμα.

Ναι,

αυτή

η

δυνατότητα

υπάρχει.

Υπήρξε

συζήτηση μεταξύ των μελών της ερευνητικής
ομάδας αναφορικά με το να κλειδωθεί η
δυνατότητα

υποβολής

άνω

το

ενός

ερωτηματολογίου ανά σύνδεση διαδικτύου. Το
Υπάρχει η δυνατότητα για

επιχείρημα, μάλιστα υπέρ της άποψης αυτής

υποβολή περισσότερων

συνίστατο στο γεγονός ότι οι περισσότεροι

ερωτηματολογίων μέσω της ίδιας

χρήστες διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων έχουν

σύνδεσης διαδικτύου (IP address); προσωπική σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του
κινητού τους τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων
συσκευών (π.χ. tablet).
Ωστόσο, προκρίθηκε η επιλογή να μην τεθεί αυτός
ο περιορισμός καθώς από την παρατήρηση
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις
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οποίες

περισσότεροι

του

ενός

χρήστες

πληροφοριακών συστημάτων συνδέονται στο ίδιο
-συνήθως ασύρματο (wi-fi) - δίκτυο (είτε οικιακό
είτε επαγγελματικό) και θα είχαν πρόβλημα να
συμμετάσχουν στην έρευνα ως συνδεδεμένοι στο
δίκτυο αυτό αν κάποιος άλλος (συνάδελφος,
σύνοικος κ.α.) είχε συμμετάσχει και αυτός στην
έρευνα.
Άρα, κρίθηκε πιο σημαντική η διευκόλυνση των
συμμετεχόντων, λαμβανομένου υπόψιν και το ότι
αν κάποιος ήθελε να απαντήσει σε περισσότερα
ερωτηματολόγια προκειμένου να αλλοιώσει την
έρευνα, τούτο αφενός θα είναι δυνατόν να
ανιχνευθεί από την ποιοτική ανάλυση των
ερωτηματολογίων, αφετέρου δεν γνωρίζουν οι
συμμετέχοντες το μέγεθος του δείγματος της
έρευνας ούτως ώστε να προσπαθήσουν με
συγκεκριμένο

τρόπο

να

αλλοιώσουν

το

αποτέλεσμα αφού και πάλι υπάρχει η δυνατότητα
απειροελάχιστης

απόκλισης

σε

περίπτωση

μεγάλου δείγματος.

Υπάρχει η τεχνική δυνατότητα
επεξεργασίας όλων των
απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο;

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται κυρίως από
ερωτήσεις κλειστού τύπου, τα στοιχεία των οποίων
είναι σχετικά έτοιμα για στατιστική επεξεργασία.
Στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου οι καταχωρημένες
απαντήσεις θα τύχουν ποιοτικής ανάλυσης και
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ομαδοποίησης

κατά

την

επεξεργασία

των

απαντήσεων.

Είναι εφικτή η επεξεργασία διατύπωσης των
ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο.
Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση κατά την οποία η
επεξεργασία

απαντήσεων

συγκεκριμένα,
Υπάρχει η δυνατότητα
επεξεργασίας της διατύπωσης των
ερωτήσεων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ερωτηματολογίου;

στην

δεν

ερώτηση

είναι
10,

εφικτή:
όταν

η

ερευνητική ομάδα αποπειράθηκε να συμπληρώσει
τη λέξη «ενημερωμένη» σε επιλογή απάντησης,
τότε εμφανίζεται στα αποτελέσματα η απάντηση
αυτή ως καινούρια σε σχέση με την ίδια απάντηση
με προηγούμενη διατύπωση. Για αυτόν τον λόγο,
μάλιστα, στη συγκεκριμένη επιλογή απάντησης η
επιλογή δεν άλλαξε με προσαρμογή και στο
θηλυκό γένος.

4. Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας και παρατηρήσεις επί αυτών
4.1

Αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας
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(κλειστού τύπου ερώτηση)

(κλειστού τύπου ερώτηση)
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(κλειστού τύπου ερώτηση)

Δεν έχει επιλεχθεί η επιλογή «Άλλο»
(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα προσωποποιημένης απάντησης)

2.

Τί σημαίνει για εσάς ο όρος «ψευδής είδηση» (“fake news”);

(ανοικτού τύπου ερώτηση)
Ανακριβής είδηση / φήμη που μπορεί να προκαλέσει φόβο στους πολίτες
Κίτρινος τύπος, παραπληροφόρηση
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Νέο ή γεγονός που ανακοινώνεται από δημοσιογραφική ή μη πηγή και είτε είναι
στρεβλωμένο είτε συνολικώς ψευδές με στόχο είτε την διαφήμιση ή το clickbait ή στην
χείριστη περίπτωση την διασπορά φόβου και ανησυχίας στους πολίτες.
Μια είδηση που το περιεχόμενό της ανταποκρίνεται μερικώς ή και καθόλου στην αλήθεια
με σκοπό τον αποπροσανατολισμό του κοινού
Μια είδηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
H είδηση η οποία είναι είναι εντελώς ψευδής (π.χ. αρειανός επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο),
είτε είναι εν μέρει ψευδής με τρόπο που ο αναγνώστης δεν μπορεί να αναγνωρίσει ποιο
είναι το ψευδές και ποιο το αληθές μέρος.
Οποιοδήποτε άρθρο ή ανάρτηση περιέχει στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα.
Μία είδηση που λέει ψέματα.
Ειδήσεις που δεν βασίζονται σε αποδείξεις και κυρίως στοχεύουν στο να κατευθύνουν τη
κοινή γνώμη κάπου
Πλαστές ειδήσεις, κίτρινος τύπος ή προπαγάνδα, συνήθως σκόπιμη παραπληροφόρηση.
Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, παραπληροφορεί
Αναληθή στοιχεια
Παραπληροφόρηση
Μια είδηση η οποία δεν είναι αληθινή
Μη αληθής είδηση
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Προπαγάνδα
ειδηση η οποια δεν εχει βασιμα στοιχεια και επαφη με την πραγματικοτητα!!
Μια είδηση με ψευδές περιεχόμενο που εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς
Διασπορά διαστρεβλωμένων γεγονότων της επικαιρότητας απο ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα,
κλπ
Είδηση που δεν στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά
Μια είδηση η οποία δεν είναι αληθής ή έχει αλλάξει το νόημα της αρχικής

(κλειστού τύπου ερώτηση)

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας
Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 4 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

53

Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda

Δεν έχει επιλεχθεί η επιλογή «Άλλο»
(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα πολλαπλής απάντησης και προσωποποιημένης απάντησης)

(κλειστού τύπου ερώτηση)
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Δεν έχει επιλεχθεί η επιλογή «Άλλο»
(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα προσωποποιημένης απάντησης)

Δεν έχει επιλεχθεί η επιλογή «Άλλο»
(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα πολλαπλής απάντησης και προσωποποιημένης απάντησης)
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(κλειστού τύπου ερώτηση)

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι» εμφανίζεται η κάτωθι διευκρινιστική ερώτηση
προς απάντηση:
Περιγράψτε τη ζημία που έχετε υποστεί από το γεγονός ότι έχετε πιστέψει ψευδείς ειδήσεις
(ανοικτού τύπου ερώτηση σε περίπτωση απάντησης «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση)
Δεν υπάρχουν απαντήσεις καθώς ουδείς από το δείγμα απάντησε «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση

(κλειστού τύπου ερώτηση)
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Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι» εμφανίζεται η κάτωθι διευκρινιστική ερώτηση
προς απάντηση:
Περιγράψτε το οικονομικό όφελος το οποίο έχετε διαπιστώσει να έχει αυτός που διασπείρει
μια ψευδή είδηση από αυτήν την συμπεριφορά
(ανοικτού τύπου ερώτηση σε περίπτωση απάντησης «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση)
8 απαντήσεις

Σε περιπτώσεις clickbait, όπου παρουσιάζουν μία ψευδή ή στρεβλωμένη είδηση ως
αληθινή, το οικονομικό όφελος έγκειται στις διαφημίσεις.
Παρουσιάζονται ειδήσεις με δήθεν ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης λόγω δήθεν σοβαρού
προβλήματος υγείας (συνήθως παιδιών). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις το οικονομικό
όφελος προέρχεται και από το μεγάλο πλήθος κοινοποιήσεων στα κοινωνικά δίκτυα.
Διασπορά ψευδών ειδήσεων με σκοπό να αναγνωρίζονται ως αληθείς από αλγορίθμους
τα συμπεράσματα των οποίων χρησιμοποιούν άλλοι αλγόριθμοι για να κάνουν
χρηματιστηριακές συναλλαγές (βιβλιογραφικά το γνωρίζω, όχι εξ εμπειρίας)
Μέσω διαφημισεων
ραγδαία αύξηση σε τιμή προϊόντος
Ένας από τους τρόπους που αποκτά κάποιος οικονομικό όφελος διασπείροντας μια
ψευδή είδηση είναι για παράδειγμα η δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα μιας δήθεν
αρρώστιας κάποιου προσώπου και ότι αυτό το πρόσωπο χρειάζεται χρήματα για να γίνει
καλά και ζητά από τους χρήστες είτε κατάθεση χρημάτων σε συγκεκριμένο λογαριασμό
είτε κοινοποίηση της δημοσίευσης.
Περισσότερα "κλικ" άρα "views", άρα και διαφήμιση για το site του
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Πολιτικά συμφέροντα

(κλειστού τύπου ερώτηση)

(κλειστού τύπου ερώτηση)
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Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι» εμφανίζεται η κάτωθι διευκρινιστική ερώτηση
προς απάντηση:
Περιγράψτε μέτρα ή πρακτικές- πέρα από ποινικές διατάξεις- που μπορούν να αναπτυχθούν
για την αποτροπή της διασποράς ψευδών ειδήσεων
(ανοικτού τύπου ερώτηση σε περίπτωση απάντησης «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση)
5 απαντήσεις

1.

Εισαγωγή σχετικών μαθημάτων στα σχολεία για την πρόληψη του κινδύνου των

ψευδών ειδήσεων, 2. Συνεργασία της εκάστοτε κυβέρνησης με τις ηλεκτρονικές
πλατοφόρμες facebook, twitter κ.ο.κ. για τον έλεγχο στη διασπορά των ψευδών ειδήσεων,
3. Ενημέρωση και εκπαίδευση ακόμα και των πιο μεγάλων ηλικιών σχετικά με τους
κινδύνους των ψευδών ειδήσεων, 4. Σχεδιασμός νέου νομοθετικού πλαισίου που να
συμπεριλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις και τις προοπτικές των ψευδών ειδήσεων, σύμφωνα
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Να δημιουργηθεί νομολογία για αποζημίωση από αδικοπραξία λόγω προσβολής της
προσωπικότητας, εναντίον του μέσου το οποίο δημοσιεύει ή κοινολογεί ψευδείς ειδήσεις.
Υποχρέωση παράθεσης πηγών
Πρόσκαιρος αποκλεισμός από κοινωνικά δίκτυα, επιβολή διοικητικών ποινών σε ΜΜΕ,
διαγραφή δημοσιογράφων σε κατ' εξακολούθηση διασπορά
σύσταση ανεξάρτητης Αρχής ή στο ΕΣΡ να δημιουργηθεί ένα ειδικό τμήμα για το θέμα
αυτό
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(κλειστού τύπου ερώτηση)

(κλειστού τύπου ερώτηση)
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(κλειστού τύπου ερώτηση)

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «ναι» εμφανίζεται η κάτωθι διευκρινιστική ερώτηση
προς απάντηση:
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείτε ότι απαιτείται αυστηρότερη ποινική μεταχείριση από τον νόμο
στη διασπορά ψευδών ειδήσεων;
(ανοικτού τύπου ερώτηση σε περίπτωση απάντησης «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση)
11 απαντήσεις

Σε περίπτωση όπου το αποτέλεσμα που προκλήθηκε από την εκάστοτε ψευδή είδηση
προκάλεσε επιπτώσεις και συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο.
Σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει έμμεσα ή άμεσα ο σκοπός πορισμού οικονομικού
οφέλους
Σε περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το κοινωνικό σύνολο ή κομμάτι του.
Π.χ. όταν γίνεται εσκεμμένα για πρόκληση πανικού, όταν θίγεται η υπόληψη πολιτών, σε
περιπτώσεις

όπως

οι

προαναφερθείσες

(με

σκοπό

τη

διάβρωση

εκλογικού

αποτελέσματος, για οικονομικό όφελος ή πρόκληση ζημίας)
Όταν πρόκειται για οικονομική εξαπάτηση και εκμετάλλευση του ατόμου.
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Σε περιπτώσεις με οικονομικό οφελος
με θέματα υγείας
Όταν το οικονομικό όφελος του δράστη της διασποράς ψευδών ειδήσεων είναι πάνω από
120.000 ευρώ και όταν η διασπορά αυτή έχει προκαλέσει τρόμο σε πολύ μεγάλο αριθμό
ατόμων
για παραβιαση ανθρωπινων δικαιωματων
Σε περιπτώσεις που αφορούν την υγεία
Όταν ο δράστης έχει πρόθεση, σκοπό οικονομικού ή άλλου οφέλους, δικού του ή τρίτου
προσώπου
εάν μπορεί να συσχετισθεί με υποκίνηση για διάπραξη ρατσιστικού εγκλήματος

4.2

Παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας

Κατά τον έλεγχο των ερωτηματολογίων δεν εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός
απαντήσεων στις επιλογές προσωποποιημένης απάντησης (επιλογές με την επισήμανση
«Άλλο»). Τούτο δηλώνει την πληρότητα των επιλογών που έχουν ήδη τεθεί ως
εναλλακτικές απαντήσεις, καθώς είναι γεγονός ότι η συστηματική επιλογή της
απάντησης «άλλο» αντενδείκνυται επειδή καταδεικνύει ανεπάρκεια των επιλογών
απαντήσεων.
Οι

επιλογές

που

αναφέρονται

σε

αυτοομολογούμενη

παραβατικότητα,

σε

αυτοομολογούμενη θυματοποίηση ή σε προσωπικές ικανότητες (π.χ. ικανότητα
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αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων) παρουσιάζουν προτίμηση σε τέτοια ποσοστά που δεν
πλήττουν επ’ ουδενί το «προφίλ» των συμμετεχόντων (ειδικότερα: το δείγμα δεν
κοινοποιεί ψευδείς ειδήσεις, έχει μια αρνητική στάση για αυτές, δεν έχει ζημιωθεί
οικονομικά και αναγνωρίζει τις ψευδείς ειδήσεις). Αυτού του είδους οι απαντήσεις
μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο αναμενόμενες καθώς ενδεχομένως το γεγονός
ότι χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας και η σύνθεση αυτού να επηρεάζει έως ένα βαθμό
τις απαντήσεις σε πιο ευαίσθητες ερωτήσεις.
Επίσης, η αντιπροσωπευτικότητα στις απαντήσεις δεν μπορεί να είναι πλήρης καθώς το
μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων είναι αρκετά υψηλό, λόγω και της ιδιαίτερης
φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών των εταιρειών στις οποίες οι συμμετέχοντες στο
δείγμα εργάζονται. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν προέχει η αντιπροσωπευτικότητα όσο
η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις, ενστάσεις
κ.λπ. για το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και την έρευνα γενικότερα.

5. Αποτίμηση της πιλοτικής έρευνας και προτάσεις
Οι παρατηρήσεις και τα πορίσματα της πιλοτικής έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά
στοιχεία για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της έρευνας πεδίου που θα ακολουθήσει.
Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν σε μεγάλο τα βαθμό τα όποια προβλήματα και οι
δυσκολίες. Περαιτέρω, δόθηκε η δυνατότητα στους ερευνητές της έρευνας να ενταχθούν
ομαλά στο περιβάλλον διεξαγωγής της έρευνας. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η
πιλοτική – δοκιμαστική - προκαταρκτική έρευνα είχε χαρακτηριστικά εσωτερικής
έρευνας προκειμένου οι ερευνητές να έρθουν σε επαφή με το σύνολο των διαδικασιών
και των εμπλεκόμενων παραγόντων κατά τη διάρκεια της έρευνας και όχι απλά της
δοκιμής των εργαλείων έρευνας και κάποιων επιμέρους θεμάτων.
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Με βάση τα αποτέλεσμα της πιλοτικής έρευνας, προκρίνονται, πέραν των ανωτέρω
διατυπωθεισών, οι παρακάτω

προτάσεις αναφορικά με την διεξαγωγή της έρευνας

πεδίου:
1) Η έρευνα αυτή αφορά το σύνολο σχεδόν των χρηστών κοινωνικών δικτύων και
του διαδικτύου και για αυτό προτείνεται η ανάρτηση του ερωτηματολογίου σε
αρκετές ομάδες κοινωνικών δικτύων διαφόρων ενδιαφερόντων (καθώς πρέπει να
εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τυχαιότητα του δείγματος και όχι η
απάντηση δείγματος σκοπιμότητας). Τούτο επισημαίνεται διότι υπάρχει ο
κίνδυνος – αν το ερωτηματολόγιο αναρτηθεί μοναχά στον «τοίχο» κοινωνικού
δικτύου των ερευνητών - η «ομοφιλία»37 / το λεγόμενο “filter bubble” (η
«φούσκα δηλαδή που κάθε χρήστης δημιουργεί γύρω από τον εαυτό του
ακολουθώντας σελίδες και φίλους κοινών ενδιαφερόντων και κοινού υποβάθρου)
να παίξει αρνητικό ρόλο στην σύνθεση του δείγματος και οι απαντήσεις να είναι
όλες σε μια κοινή κουλτούρα (γεγονός το οποίο φαίνεται να έλαβε χώρα στην
πιλοτική έρευνα).
2) Η χρήση της πλατφόρμας google για το ερωτηματολόγιο αποδείχθηκε επιλογή η
οποία διευκολύνει και την καταχώρηση απαντήσεων και την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων

(με

τους

όποιους

περιορισμούς

σε

τεχνικά

ζητήματα

αναφέρονται ανωτέρω).
3) Στο ερωτηματολόγιο καλώς δεν αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της
έρευνας καθώς αν ο συμμετέχω γνωρίζει πότε θα «κατέβει» το ερωτηματολόγιο,
υπάρχει περίπτωση να επισκεφτεί την πλατφόρμα και να απαντήσει ξανά, ενώ
πιθανολογείται βάσιμα ότι αν απαντήσει μια φορά δεν θα ξαναμπεί στη
37

Βλ. σχετικές αναπτύξεις στο παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 1 της ενότητας εργασίας 2 (ΕΕ2) του
ερευνητικού έργου.
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διαδικασία αυτή, θεωρώντας ότι για αυτόν η έρευνα έχει τελειώσει (και σε
τεχνικό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω).
4) Είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη η μελέτη εξ αρχής του ήδη
συγκεντρωθέντος υλικού από τους ερευνητές για τη διενέργεια της έρευνας και
την αποτελεσματικότερη ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής. Ειδικότερα, σε
συγκεκριμένα ζητήματα του ερωτηματολογίου τα οποία καλύπτονται με
ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι παραπάνω ενέργειες απαιτούνται για την καλύτερη
κωδικοποίηση των απαντήσεων.
5) Έλαβαν χώρα οι ως άνω αναλυτικά εκτεθείσες βελτιστοποιήσεις αναφορικά με τη
διατύπωση των ερωτήσεων, την συνοδευτική επιστολή του ερωτηματολογίου, τα
τεχνικά ζητήματα και γενικότερα τα ζητήματα που αφορούν στην έρευνα.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η φάση αυτή της πιλοτικής έρευνας αποδεικνύεται
τελέσφορη και θεωρείται ότι πλέον η ερευνητική ομάδα είναι έτοιμη για τη διεξαγωγή
της κύριας έρευνας.
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