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Διενέργεια έρευνας – Ανάλυση δείγματος

1. Η ταυτότητα της έρευνας
Για την αξιολόγηση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των
hoaxes και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, τη σύγχρονη προσέγγιση της έννοιας των
fake news, τη διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης των fake news όπως
διατυπώνονται ως υποθέσεις της έρευνας1, λαμβάνει χώρα σχετική έρευνα2.
Η έρευνα είναι συνδυαστική, δηλαδή, ποσοτική και ποιοτική. Ως προς τον σκοπό της3
εντάσσεται στις κατηγορίες4 της διερευνητικής / περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας
και της έρευνας αξιολόγησης/αποτίμησης. Διενεργείται σε πρωτογενή δεδομένα τα
οποία συλλέγονται κυρίως με την τεχνική του ερωτηματολογίου σε δείγμα
σκοπιμότητας. Αξιοποιείται, επίσης, η τεχνική της συνέντευξης καθώς και δευτερογενή
δεδομένα (π.χ. νομολογία, δεδομένα από το κοινωνικό δίκτυο twitter5 κ.λπ.).
Η έρευνα έλαβε χώρα σε δείγμα 217 χρηστών κοινωνικών δικτύων στο διάστημα από
Τρίτη 23.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι Παρασκευή 03.07.2020 και ώρα 23:59. Στο
δείγμα αυτό, βέβαια, συμπεριλαμβάνονται και οι απαντήσεις που ελήφθησαν στο
πλαίσιο

της

πιλοτικής

έρευνας

[συγκεντρώθηκαν

συνολικά

είκοσι

(20)

ερωτηματολόγια6] η οποία διήρκεσε από την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 έως την

1

Βλ. το παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 2 της 2ης ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του ερευνητικού έργου.
Για τα σύγχρονα ζητήματα της έρευνας πρβλ. Β. Βλάχου, Εγκληματολογική έρευνα: προκλήσεις,
δυσχέρειες, προοπτικές, εις: Ν. Κουράκη, Χρ. Ζαραφωνίτου, Χρ. Τσουραμάνη, Ε. Χαϊνά (επιστ. επιμ.),
Εγκληματολογία: Διδασκαλία και Έρευνα στην Ελλάδα, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, εκδ. Αντ.
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2011, σελ. 69-80.
2

3

Για το ερευνητικό πρόβλημα πρβλ. Anthony Giddens, Κοινωνιολογία, όπ. π., σελ. 695 επ.
Βλ. την κατηγοριοποίηση των A. Binder & G. Geis, Methods of Research in Criminology and Criminal
Justice, New York, 1983, σελ. 119 επ και της Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία –Σύγχρονες και
παλαιότερες κατευθύνσεις, Δεύτερη ανανεωμένη έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή
2005, σελ. 97 επ.
5
… για την μελέτη περιπτώσεων σχετικά με την ανάλυση δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα [βλ.
παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 5 της 2ης ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του ερευνητικού έργου].
6
Η πιλοτική έρευνα, όπως παρουσιάζεται στο παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 4 της 2ης ενότητας εργασίας
(ΕΕ2) του ερευνητικού έργου περιελάμβανε 21 ερωτηματολόγια. Ωστόσο, ένα εξ αυτών κατά τη
4
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Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020. Τούτο διότι η πιλοτική έρευνα που διενεργήθηκε ως
ανωτέρω αποφασίστηκε να λάβει τη μορφή εσωτερικής πιλοτικής έρευνας7 και, άρα,
οι ερωτηθέντες του πιλοτικού προγράμματος θεωρούνται οι πρώτοι συμμετέχοντες
στην κύρια έρευνα8. Συνεπώς, 197 απαντήσεις ελήφθησαν στο διάστημα μεταξύ
23.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ. και 03.07.2020 και ώρα 23:59 και οι υπόλοιπες 20
απαντήσεις είχαν ληφθεί κατά το διάστημα από 26.02.2020 μέχρι 04.03.20209.

2. Η δημοσιοποίηση του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε προς απομακρυσμένη συμπλήρωση μέσω
διαδικτύου στην διαδικτυακή πλατφόρμα “Drive” της Google. Προκειμένου να
κοινοποιηθεί σε τυχαίο δείγμα η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε με την ενημερωτική
ιστοσελίδα νομικών θεμάτων lawspot.gr. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ανταποκρίθηκε
στην πρόσκληση της ερευνητικής ομάδας για συνεργασία – επελέγη, δε, η ιστοσελίδα
αυτή ως η πλέον δημοφιλής και πρώτη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα μεταξύ
ιστοσελίδων που καταπιάνονται με νομικά ζητήματα10 όπως το διαλαμβανόμενο. Πιο
συγκεκριμένα, το Lawspot είναι η μεγαλύτερη online πλατφόρμα νομικής
πληροφόρησης στην Ελλάδα και έχει αναδειχθεί στον δημοφιλέστερο νομικό
συνολική αποτίμηση της έρευνας κρίθηκε σκόπιμο ότι πρέπει να αφαιρεθεί λόγω απάντησης σε
εσφαλμένη διατύπωση ερώτησης στην έρευνα, η οποία μάλιστα τελικώς αλλοίωνε και τα διαγράμματα
τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από την πλατφόρμα της Google. Σε κάθε περίπτωση, τούτο είναι
δυνατόν να συμβαίνει ιδίως κατά τη διάρκεια πιλοτικής έρευνας και προφανώς δεν επηρεάζεται τελικά
το αποτέλεσμα της κύριας έρευνας παρά μόνο κατά ποσοστό ίσο με 1/217 ήτοι 0,0046% κάτω από την
όποια εκτίμηση στατιστικού λάθους (αναφορικά με τα όρια του στατιστικού λάθους πρβλ. ενδεικτικά
Volker Blobel, Statistical and other errors, University of Hamburg, March 2005, url:
http://www.desy.de/~blobel/blobel_errors.pdf, προσπελάστηκε στις 31.10.2020). Επισημαίνεται,
εξάλλου, ότι όλα τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια της έρευνας έχουν συμπληρωθεί σωστά, λόγω και της
ομοιογένειας των δειγμάτων αλλά και της εξοικείωσής τους με το διαδίκτυο, σύμφωνα και με την άποψη
του Παπάνη (Ευστράτιος Παπάνης, Μεθοδολογία έρευνας και διαδίκτυο, εκδ. Ι. Σιδέρης, β’ εκδ., Αθήνα,
2012, σελ. 62).
7
… και για τους λόγους που αναπτύσσονται σχετικά στην παρ. 5 του μέρους Γ’ του παραδοτέου
κειμένου υπ’ αρ. 4 της 2ης ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του ερευνητικού έργου.
8
Τα σχετικά με την πιλοτική έρευνα αναπτύσσονται αναλυτικά στο παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 4 της 2ης
ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του ερευνητικού έργου.
9
Δεδομένου ότι η πιλοτική έρευνα έλαβε χώρα σε δείγμα ευκολίας, όπως αναλύεται και στην παρ. 2.2
του μέρους Γ’ του παραδοτέου κειμένου υπ’ αρ. 4 της 2ης ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του ερευνητικού
έργου, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ακριβείς ώρες κατά τις οποίες ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα για την
υποβολή απαντήσεων κατά της ως άνω ημερομηνίες.
10
Βλ. τα σχετικά στοιχεία στον υπερσύνδεσμο: https://www.lawspot.gr/ads (προσπελάστηκε στις
31.10.2020).
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προορισμό στο ελληνικό διαδίκτυο με περισσότερους από 350.000 μηνιαίους χρήστες
και πολύ ισχυρή παρουσία σε όλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύθηκε στις 23.06.2020 κείμενο το οποίο καλούσε τους
αναγνώστες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας11, τηρουμένων όλων
των κανονισμών δημοσιότητας για το ερευνητικό έργο. Η δημοσίευση αυτή
προωθήθηκε και στα κοινωνικά δίκτυα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Η δημοσίευση σε φωτογραφίες screenshot είχε ως εξής:

11

Βλ. τη συγκεκριμένη δημοσίευση στον υπερσύνδεσμο: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/fakenews-mia-online-ereyna-gia-tin-antilipsi-ton-hriston-kai-ti-nomiki-toys-antimetopisi (προσπελάστηκε
στις 31.10.2020).
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια έρευνας – Ανάλυση δείγματος
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

4

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

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διενέργεια έρευνας – Ανάλυση δείγματος
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

5

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

3. Ανάλυση δείγματος – δημογραφικά στοιχεία δείγματος

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από διακόσιους δεκαεπτά
(217) χρήστες κοινωνικών δικτύων και διαδικτύου.

Αρχικώς ζητήθηκε από τους ερωτώμενους η συμπλήρωση δημογραφικών στοιχείων
όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο σπουδών. Αναφορικά με την ηλικία τα
αποτελέσματα ακολουθούν:
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Ηλικία

1-20

3 1,4 %

21-30

58 26,7 %

31-40

99 45,6 %

41-50

36 16,6 %

51-60

14 6,5 %

61 +

7 3,2 %

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των
συμμετεχόντων – ήτοι το 72,3 % – είναι ηλικίας μεταξύ 21 έως 40 ετών και μάλιστα
σχεδόν ο ένας στους δύο συμμετέχοντες (ποσοστό 45,6 %) είναι ηλικίας μεταξύ 31 και
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40 ετών. Το μεγάλο αυτό ποσοστό εξηγείται εύλογα από το γεγονός ότι μπορούμε
βάσιμα να εικάσουμε και να συμπεράνουμε πως σε αυτές τις ηλικίες ανήκουν οι
περισσότεροι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι παρακολουθούν και την
ειδησεογραφία και άρα και το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων και της
παραπληροφόρησης. Από την άλλη, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και ίσως
γενικότερα με τη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Φύλο

Άνδρας

109 50,2 %

Γυναίκα

108 49,8 %

Σε επίπεδο φύλου, τα ποσοστά μεταξύ των συμμετεχόντων είναι σχεδόν απολύτως
μοιρασμένα, με συμμετέχουσες 108 γυναίκες (ποσοστό 49,8 %) και συμμετέχοντες 109
άνδρες (ποσοστό 50,2 %). Όπως, μάλιστα, διαπιστώνεται, μόλις ένας άνδρας
παραπάνω απάντησε σε σχέση με τον αριθμό των συμμετεχουσών γυναικών.
Επομένως, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του δείγματος, η
δειγματοληψία κρίνεται απολύτως επιτυχημένη και πλήρως αντιπροσωπευτική.
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Επίπεδο Σπουδών

Απόφοιτος δημοτικού

0 0%

Απόφοιτος γυμνασίου

0 0%

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

23 10,6 %

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85 39,2 %

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος

95 43,8 %

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

14 6,5 %

Το ακαδημαϊκό επίπεδο των ερωτώμενων, κατά δήλωσή τους, μπορεί να δείξει μια
απολύτως ικανοποιητική επάρκεια του δείγματος σε επίπεδο γνώσεων και, συνεπώς,
σε επίπεδο (κατά μαχητό τεκμήριο) δυνατότητας ανάλυσης και επεξεργασίας
πληροφοριών ως προς την υιοθέτηση ή/και επαλήθευσή τους. Εν προκειμένω, λίγο
λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης (95 συμμετέχοντες – ποσοστό 43,8 %) – επιπρόσθετα, 14 εκ των
συμμετεχόντων (ποσοστό 6,5 %) έχουν λάβει διδακτορικό δίπλωμα. Συνεπώς, 109
συμμετέχοντες (ποσοστό 50,2 % έχουν ανώτατες ακαδημαϊκές σπουδές, πάνω μάλιστα
από το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι 85
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(ποσοστό 39,2 %) έχουν λάβει πτυχίο από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι
επομένως γεγονός και μπορεί να διαπιστωθεί το ότι στην έρευνα υποεκπροσωπούνται
όσοι δεν έχουν λάβει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μόλις 23 συμμετέχοντες –
ποσοστό 10,6 %) έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, μπορεί
μάλλον βάσιμα να υποτεθεί το ότι το συγκεκριμένο θέμα με την ιδιαίτερη
προβληματική καθώς και διατύπωσή του μάλλον δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους δεν
έχουν ειδικές ακαδημαϊκές γνώσεις, σε αντίθεση με πτυχιούχους επιστήμονες από
σχολές και ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και τεχνολογικού περιεχομένου. Ακόμη
και η επαφή με την ίδια την έρευνα στο πλαίσιο των προβληματικών και της ομοφιλίας
καθώς και του “filter bubble”, ως έχουν ήδη αναλυθεί μάλλον προϋποθέτει την επαφή
με το ερωτηματολόγιο αυτό καθεαυτό και άρα καταρχήν και με τα μέσα στα οποία
αυτό δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται ότι τα ευρήματα
αυτά δεν δημιουργούν πρόβλημα στην αντιπροσωπευτικότητα της έρευνας ή σε άλλη
ανάλυση δείγματος καθώς και οι ίδιες οι ερωτήσεις όπως τίθενται στο ερωτηματολόγιο
και οι υποθέσεις της έρευνας εν γένει είναι αποφορτισμένες από την όποια
ειδικ(ότερη)ή γνώση των συμμετεχόντων και άρα τα αποτελέσματα τα οποία
κατεγράφησαν μπορούν να αποδώσουν πλήρως την αποκρυστάλλωση της γνώμης για
τα υπό διερεύνηση θέματα. Τουναντίον, η όποια εξειδίκευση των συμμετεχόντων και
το καταγεγραμμένο ως ανώτερο μορφωτικό τους επίπεδο μπορεί να φανεί πολύτιμο
στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ιδίως στη διατύπωση απόψεων αι προτάσεων για το
θέμα, ως αποτέλεσμα της ακαδημαϊκής τους γνώσης και της εξειδικευμένης
επαγγελματικής τους εμπειρίας (ως αυτή συνήθως είναι αποτέλεσμα της ακαδημαϊκής
πιστοποίησης).
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