Φ. Σπυρόπουλος
«…Ο Φώτης Σπυρόπουλος, νέος, δυναμικός κι ευρηματικός νομικός / εγκληματολόγος, έχει και στο παρελθόν ασχοληθεί επιτυχώς με το θέμα …. Με το βιβλίο όμως αυτό πιστεύω ότι κλείνει έναν ερευνητικό κύκλο
γύρω από τη σχετική προβληματική και παρέχει στοιχεία στην Πολιτεία και στους ενδιαφερόμενους φορείς
για να χαράξουν ορθή πολιτική [μιντιακή, ποινική κι αντεγκληματική]. Η συμβολή του βιβλίου συνεπώς δεν
είναι μόνον επιστημονικά πρωτότυπη αλλά μπορεί ν’ αποδειχθεί και νομοθετικά τελέσφορη. Oι ατιολογικοί
παράγοντες, οι μηχανισμοί διάδοσης, τα κοινωνικά δίκτυα με την ανάλογη κοινωνική επιρροή συγκροτούν το
πρώτο θετικό δείγμα γραφής. Ακολουθούν τα συγκριτικά στοιχεία από τις νομοθεσίες [σε παγκόσμια κλίμακα], μία πλήρως εμπεριστατωμένη ανάλυση της ελληνικής νομοθεσίας [ιδίως για τα άρθρα 191 και 162 ΠΚ],
καθώς και μία πολύ χρήσιμη αναφορά σ’ ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα. Η προσέγγιση των εγκληματικών
θεωριών, με βάση και τις ψηφιακές τεχνολογίες, αποδεικνύει το σύγχρονο πνεύμα του συγγραφέα, ο οποίος
αποφεύγει τα γνωστά και χιλιοειπωμένα κλισέ κι ανοίγεται στ’ αχαρτογράφητα [αλλά και τόσο γοητευτικά]
ύδατα της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος η έρευνα είναι αξιόπιστη και τα συμπεράσματα έγκυρα, ενώ πολύ
θαρραλέες κρίνω και τις de lege ferenda προτάσεις του.
Αυτός ο διττός ρόλος του ερευνητή / επιστήμονα [να ερευνά, να διαπιστώνει και να προτείνει] δικαιώνει τον
τίτλο του σύγχρονου εγκληματολόγου και του κοινωνικά ευαίσθητου πολίτη. Γι’ αυτό αξίζει να διαβαστεί και
ν’ αξιοποιηθεί το βιβλίο του Φώτη Σπυρόπουλου.»

Γιάννης Πανούσης
Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Παραπληροφόρηση & fake news στο διαδίκτυο

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου:

Φώτης Σπυρόπουλος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΔΝ
Μεταδιδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παραπληροφόρηση
& fake news στο διαδίκτυο
 Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση
 Αποτελέσματα έρευνας για τη χάραξη αντεγκληματικής
πολιτικής και σχετικού κανονιστικού πλαισίου

Πρόλογος

Γιάννης Πανούσης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Ο Φώτης Σπυρόπουλος είναι Διδάκτωρ
Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών («Άριστα παμψηφεί» - αριστούχος υπότροφος) και Μεταδιδάκτορας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Έχει διδάξει και έχει εκπονήσει έρευνα σε
Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Η.Π.Α., Γερμανία, Ισραήλ, Αζερμπαϊτζάν, Κύπρος κ.α.). Έχει, επίσης, μιλήσει
σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έχει
εκδώσει επιστημονικά βιβλία και έχει
συγγράψει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.
Σπούδασε Νομική στο Ε.Κ.Π.Α. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό
Δίκαιο (ΜΔΕ) και την εγκληματολογία
(MΔΕ). Έχει παρακολουθήσει μαθήματα πολιτικής επιστήμης, κοινωνιολογίας,
εγκληματολογίας και ιατροδικαστικής
στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο).
Επιπρόσθετα, είναι διεθνολόγος – οικονομολόγος (μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος - ΟΕΕ) - πτυχιούχος
του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ο Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος έχει υπάρξει
εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα καταναλωτή,
έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και έχει συνεργαστεί
με φορείς της κοινωνίας των πολιτών
σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Είναι
ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.). Ασκεί μάχιμη δικηγορία
και έχει εκπροσωπήσει εντολείς του σε
μερικές από τις σημαντικότερες δίκες της
τελευταίας δεκαετίας.

