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Αποτελέσματα

έρευνας

–

στατιστική

και

ποσοτική

επεξεργασία – σύγχρονες εκτιμήσεις

Κατωτέρω ακολουθεί η παράθεση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια τα οποία
συνελέγησαν κατά την διενεργηθείσα έρευνα.

Ερώτηση 1:
Ενημερώνεστε κυρίως από:
-

Τηλεόραση

-

Ραδιόφωνο

-

Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

-

Εφημερίδες

-

Κοινωνικά δίκτυα

-

Άλλο: ……………………….

(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα προσωποποιημένης απάντησης)
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Τηλεόραση

10

4,6

-

Ραδιόφωνο

2

0,9

-

Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

158

72,8

-

Εφημερίδες

7

3,2

-

Κοινωνικά δίκτυα

40

18,4

Στη συγκεκριμένη κλειστού τύπου ερώτηση επιχειρείται η καταγραφή του βασικού
μέσου ενημέρωσης στο οποίο ανταποκρίνεται το δείγμα της έρευνας (στη διατύπωση
της ερώτησης αναφέρεται η λέξη «κυρίως»). Τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά:
72,8% εκ των συμμετεχόντων ενημερώνεται από το διαδίκτυο και 18,4% από
αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα (οι οποίες πολλές φορές αποτελούν μάλιστα
αναδημοσιεύσεις από ειδησεογραφικές ή άλλες ιστοσελίδες)1. Τούτο βέβαια δύναται
να συνδυάζεται και με το ότι σύμφωνα και με τον Δείκτη Εμπιστοσύνης στα Μέσα
Ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ (Special Eurobarometer 452) οι Έλληνες
θεωρούν ότι τα online κοινωνικά δίκτυα είναι αρκετά αξιόπιστα (38%) και

1

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά παρουσιάζονται και στο άρθρο της Τασούλας Καραϊσκάκη, Η
αναμέτρηση Ευρώπης – fake news, εφημερίδα «Καθημερινή», 25 Μαρτίου 2019 (url:
https://www.kathimerini.gr/life/technology/1016041/i-anametrisi-eyropis-fake-news/, προσπελάστηκε
στις 04.04.2021), παραπέμποντας σε έρευνα της «διαΝΕΟσις».
Και στην έρευνα του Digital News Report του Reuters Institute για το έτος 2020 οι Έλληνες
χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά Μέσα (περιλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης) σε
ποσοστό 92% (96% το 2016) και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε ποσοστό 71% (74% το 2016)
(βλ. Κώστας Στρατηλάτης, Η ανεκπλήρωτη συνταγματική επιταγή για αντικειμενική και με ίσους
όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, σελ. 16). Σύμφωνα,
πάντως με το ίδιο πόνημα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία για τη διείσδυση του Διαδικτύου, το
ποσοστό που εμφανίζεται στην ίδια Έρευνα για το έτος 2019 είναι 70% και υπολείπεται σημαντικά
από το αντίστοιχο ποσοστό στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Αντίστοιχες θέσεις με την ίδια παραπομπή αναπτύσσονται και από τον Γ. Πλειο στο άρθρο του
Γιώργος Πλειός: Facebook - έξι ώρες ρωγμής, ενημερωτική ιστοσελίδα iEidiseis, 09/10/2021, url:
https://www.ieidiseis.gr/opinions/113270/giorgos-pleios-facebook-eksi-oresrogmis?fbclid=IwAR2ElsKkh83mfubk3q--g2_1FFV71dG8nRIUBz89gIgMQpnKpUuFHVPnvZg
(προσπελάστηκε στις 10/10/2021).
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κατατάσσονται μετά το Ραδιόφωνο (40%), ενώ οι Εφημερίδες (33%) και η
Τηλεόραση (16%) θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστα2.
Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψιν μας και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην
έρευνα βρήκαν το ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο και το συμπλήρωσαν διαδικτυακά–
επομένως, είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενο οι καλοί χρήστες του διαδικτύου οι
οποίοι

συμμετείχαν

στην

έρευνα,

να

ενημερώνονται

από

το

διαδίκτυο

εκμεταλλευόμενοι και τα πλεονεκτήματα του μέσου (αμεσότητα στην ενημέρωση,
δυνατότητα επιλογής πολλών πηγών ενημέρωσης κ.λπ.). Άρα, το γεγονός αυτό
εύλογα πρέπει να θεωρηθεί ως περιορισμός της έρευνας, ιδίως ως προς την
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος σε σύγκριση με το σύνολο του γενικού
πληθυσμού. Είναι, όμως, και πάλι γεγονός και πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός
ότι πλέον ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και η περιορισμένη η καθόλου δυνατότητα
χρήσης του διαδικτύου εντοπίζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες3 – οι νεότερες γενιές
στρέφονται πλέον στο διαδίκτυο για την ενημέρωσή τους και συνεπώς δέον να
στραφεί εκεί η προσοχή. Χαρακτηριστικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τη
συγκεκριμένη θέση είναι και το γεγονός ότι το δείγμα, όπως ήδη είδαμε, η
συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα – 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 40 ετών.
Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι και το ότι, μολονότι υπήρχε για τους συμμετέχοντες η
δυνατότητα να προσδιορίσει όποιος επιθυμούσε κάποια απάντηση εκτός των
διαθέσιμων επιλογών, για να ληφθεί υπόψιν και η περίπτωση κατά την οποία δεν έχει
συμπεριληφθεί στις διαθέσιμες απαντήσεις το μέσο ενημέρωσης που αφορά τον
συμμετέχοντα, η επιλογή αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε από κανέναν από τους 217
2

Έτσι και στην έρευνα του ΕΚΚΕ: World Internet Project (WIP) Greece – Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα,
Μάιος 2020 (url: https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2020/06/wip_greece_final_26_2020.pdf, προσπελάστηκε στις 04.04.2021), υποσ. 59 και 60.
3
Βλ. την έρευνα του ΕΚΚΕ: World Internet Project (WIP) Greece – Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα,
Μάιος 2020 (url: https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2020/06/wip_greece_final_26_2020.pdf, προσπελάστηκε στις 04.04.2021) σύμφωνα με την οποία (σελ. 37) «στις μεγαλύτερες
ηλικιακές ομάδες η χρήση μειώνεται σταθερά φθάνοντας στο 23% περίπου για τα άτομα άνω των 65
ετών στον τελευταίο γύρο (2019), πράγμα που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ψηφιακό διαγενεακό χάσμα».
Βλ. και Ηλία Νικολαϊδη, Οι Έλληνες Και Το Ίντερνετ - Μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών
συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα του World Internet Project για την Ελλάδα που
υλοποίησε το ΕΚΚΕ, Ιούνιος 2020, Οργανισμός έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις» url:
https://www.dianeosis.org/2020/06/oi-ellines-kai-to-internet/, προσπελάστηκε στις 04.04.2021.
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συμμετέχοντες. Επομένως, οι επιλογές που παρεσχέθησαν σε συνδυασμό με το τη
λέξη «κυρίως» στην εκφώνηση φαίνεται ότι λειτούργησαν στο να είναι η ερώτηση
συγκεκριμένη, σαφής και ξεκάθαρη.

Ερώτηση 2:
Τί σημαίνει για εσάς ο όρος «ψευδής είδηση» (“fake news”);
(ανοικτού τύπου ερώτηση)

Οι απαντήσεις που κατεγράφησαν σε αυτήν την ερώτηση δείχνουν ότι σε γενικές
γραμμές και κατά πλειοψηφία οι ερωτώμενοι περιγράφουν τον όρο «ψευδή είδηση»
(“fake news”) ως παραπλάνηση, αποπροσανατολισμό και χειραγώγηση, μολονότι είναι
γεγονός ότι οι υιοθετούμενες διατυπώσεις σχετικώς ποικίλουν γλωσσολογικά. Εν
προκειμένω, στο σύνολο 217 ερωτηματολογίων, 40 εξ αυτών4 αναφέρονται (με
διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους αλλά με κοινό νόημα) στις ανωτέρω έννοιες, οι
οποίες έχουν στο επίκεντρό τους την κατ’ ουσίαν επενέργεια των ειδήσεων στην
άποψη και γνώμη αυτού που έρχεται σε επαφή με την ψευδή είδηση. Ιδιαίτερη
κρίνεται σε κάθε περίπτωση και απάντηση η οποία αναφέρεται σε χειραγώγηση
λειτουργών της δικαιοσύνης5. Οι απαντήσεις αυτές μπορούν ενδεχομένως να
συνδυαστούν και με τις 4 απαντήσεις6 οι οποίες αναφέρονται στον φόβο που
προκαλούν οι ψευδείς ειδήσεις και με την απάντηση που συνδέει τις ψευδείς ειδήσεις
με την συνωμοσιολογία7.
Η ομαδοποίηση των απαντήσεων που αναφέρονται στην περιγραφή του
συγκεκριμένου όρου ως παραπληροφόρηση είναι και αυτή ερευνητικό εύρημα στο
οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα των

4

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 5, 10, 23, 27, 29, 35, 39, 43, 51, 55, 58, 64, 65, 72, 75,
90, 92, 99, 102, 105, 120, 125, 142, 151, 156, 159, 166, 169, 171, 176, 179, 181, 192, 193, 199, 203,
208, 209, 214.
5
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 214.
6
Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 2, 4, 201 και 210.
7
Βλ. απάντηση στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 68.
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απαντήσεων (25 ερωτηματολόγια8 στο σύνολο των 217). Ως διατύπωση η
παραπληροφόρηση διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη κατηγοριοποίηση
αναφορικά με παραπλάνηση, αποπροσανατολισμό και χειραγώγηση ως πιο ουδέτερη
και ελλείπουσα σε ό,τι αφορά την καταγραφή της επενέργειας σε αυτόν στη γνώση
του οποίου φθάνει τελικά αυτή η ψευδής είδηση9. Το γεγονός ότι αρκετοί
συμμετέχοντες στην έρευνα επιλέγουν τον όρο παραπληροφόρηση (σε μια μάλιστα
ανοικτού τύπου ερώτηση στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντήσουν
οτιδήποτε και να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε όρο), ο οποίος μπορεί να
υποστηριχθεί ότι δεν είναι συνηθισμένος, μπορεί να εξηγηθεί και από το ότι είτε
αναγνωρίζουν ότι οι ψευδείς ειδήσεις εκφράζουν ουσιαστικά το φαινόμενο αυτό που
ακούει στο όνομα «παραπληροφόρηση» είτε και από το ότι ενδεχομένως έχουν
σχετική κατάρτιση ή/και ενημέρωση και γνωρίζουν ότι προκρίνεται η χρήση του
συγκεκριμένου όρου σε σχέση με τον όρο «ψευδείς ειδήσεις» προκειμένου να
περιγραφεί το φαινόμενο10.
Σε επίπεδο κατηγοριοποίησης των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ανοικτού τύπου
ερώτηση, μια ακόμη κατηγορία απαντήσεων είναι αυτή που αφορά τη συσχέτιση των
ψευδών ειδήσεων με οικονομικό όφελος του υπαίτιου, με εξυπηρέτηση συμφερόντων
και γενικότερα δίνεται μια οικονομική διάσταση στο φαινόμενο. Συγκεκριμένα, σε 12
ερωτηματολόγια11 από το σύνολο των 217 εντοπίζονται απαντήσεις οι οποίες
εμπεριέχουν αναφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με οικονομικά
όφελος, συμφέροντα κ.λπ. Η ύπαρξη σε αξιοσημείωτο βαθμό των απαντήσεων αυτών
ούτως ώστε μάλιστα να δύνανται να αποτελούν ξεχωριστή κατηγοριοποίηση
καταδεικνύει καταρχάς ότι είναι βάσιμος ο προβληματισμός για τη συσχέτιση του
8

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 3, 11, 12, 14, 42, 66, 81, 87, 88, 103, 107, 108, 111, 112,
113, 114, 115, 123, 138, 149, 152, 182, 186, 189, 196, 200.
9
Προκειμένου να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή η εν λόγω διαφορά αξίζει εδώ να αναφερθεί η απάντηση
στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 115, η οποία έχει ως εξής: «Κάθε είδηση που αποσκοπεί στην
παραπληροφόρηση του κοινού και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στόχο έχει να χειραγωγήσει
το κοινό και να στοχεύσει σε κάτι συγκεκριμένο που εξυπηρετεί συμφέροντα» και παρά το γεγονός ότι
αναφέρεται σε παραπληροφόρηση, η σκέψη της συμμετέχουσας στην έρευνα διευκρινίζεται στη
δεύτερη πρόταση, στην οποία υπερισχύει η λέξη χειραγώγηση – οπότε, η απάντηση αυτή έχει
συνυπολογιστεί και αναφέρεται στη σχετική ομαδοποίηση απαντήσεων αναφορικά με την
χειραγώγηση.
10
… όπως αναλύθηκε εκτενώς και το Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 (μέρος Α’, παρ. 4) της ΕΕ1.
11
Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 4 (…με στόχο είτε την διαφήμιση ή το clickbait …), 43
(… υποκύπτει οικονομικές συναλλαγές ή πολιτικές χάρες.), 101, 107, 122, 124 (Αναληθές πληροφορίες
απλά και μόνο για να πουλήσουν), 139, 148, 165, 194, 199, 201.
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οικονομικού οφέλους ή της ζημίας με την παραπληροφόρηση και τη διασπορά
ψευδών ειδήσεων και, άρα, εύστοχα τίθενται οι σχετικές ερωτήσεις 8, 9 και 12
(σημειώνεται μάλιστα ότι οι συμμετέχοντες απαντούν πριν καν δουν ότι υπάρχουν
στο ερωτηματολόγιο επόμενες ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα). Ακόμα πιο
συγκεκριμένα, σε 4 ερωτηματολόγια12 αναφέρεται στις απαντήσεις και η λέξη
«απάτη», συνδέοντας ουσιαστικά τις ψευδείς ειδήσεις με την παράσταση ψευδών
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών
γεγονότων του καθώς και το παράνομο περιουσιακό όφελος από την πράξη αυτή,
σύμφωνα και με το ά. 386 ΠΚ13. Ο ισχυρισμός αυτός δείχνει και τη σύγχυση η οποία
(μπορεί να) προκύπτει σε ό,τι αφορά την ποινική αντιμετώπιση του φαινομένου των
ψευδών ειδήσεων και ιδίως σχετικά με το προστατευόμενο έννομο αγαθό (η
περιουσία κατ’ ά. 386). Τέλος, 2 απαντήσεις14 στη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση
αναφέρονται ειδικά στην παραπληροφόρηση προκειμένου να αυξηθούν επισκέψεις σε
ιστοσελίδες (“clicks”) και δι’ αυτών να προκύψει οικονομικό όφελος.
Σε μια γενική θεώρηση των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση επικυρώνεται το
γεγονός ότι ο ορισμός των ψευδών ειδήσεων μπορεί να είναι πολυδιάστατος.
Διαπιστώνεται, βέβαια, παράλληλα, ότι ο πληθυσμός δεν έχει αποκρυσταλλωμένη και
συγκεκριμένη, έστω και κατά πλειοψηφία, εικόνα για την έννοια του όρου «ψευδής
είδηση», παρά μόνον ότι πρόκειται για έναν αναληθή ισχυρισμό, μη προσφέροντας
ουσιαστικά κάτι πιο ουσιαστικό σε θετική απόκριση της επιστημονικής σκέψης,
χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται απάντηση η οποία να μπορεί να θεωρηθεί απολύτως
εσφαλμένη και σε κάθε περίπτωση εκτός του πνεύματος, της έννοιας ή των
συνεπειών

του

φαινομένου

της

διασποράς

ψευδών

ειδήσεων

και

της

12

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 101, 107, 148 και 165.
Άρθρο 386 ΠΚ – Απάτη:
1. Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή
ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο
περιουσιακό όφελος τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή.
2. Αν η απάτη στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημιά που προκλήθηκε
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και
χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.
14
Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 4 και 194.
13
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παραπληροφόρησης. Οι ανωτέρω κατηγοριοποιήσεις, όπως προκύπτει, εκπροσωπούν
σημαντικές κατηγορίες απαντήσεων οι οποίες, όμως, δεν βοηθούν στο να προκύψει
ξεκάθαρη εικόνα παρά μόνον χρήσιμες και λυσιτελείς παρατηρήσεις (4 απαντήσεις15
κάνουν λόγο για έλλειψη τεκμηρίωσης, σημαντική έννοια αναφορικά με την
επαλήθευση των ειδήσεων – βλ. πρακτικές fact-checking16). Τούτο εξάλλου φαίνεται
και από το γεγονός ότι αρκετές φορές οι ψευδείς ειδήσεις συνδυάζονται ή συγχέονται
και με τη ρητορική μίσους17 (4 απαντήσεις18 αναφορικά με στερεότυπα, ρατσισμό,
θρησκοληψία, μισαλλοδοξία) ενώ μεταξύ των δύο εννοιών μπορεί να υπάρχει

15

Βλ. απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 177, 178, 180 και 216.
Βλ. αναφορικά με το Fact – checking τις αναπτύξεις στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 της ΕΕ1 του παρόντος
έργου.
Το fact – checking είναι σημαντικό διότι η ορθολογική αντίληψη για τη συγκρότηση της δημόσιας
σφαίρας καθώς και της προσωπικότητας είναι ότι μονο οι πληροφορίες που αποδεικνύονται ωφέλιμες
για τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική αυτονομία μπορούν να συμβάλλουν. Το fact checking,
επομένως, εμφανίζεται ως απολύτως θεμιτό, ως προϋπόθεση μιας ορθολογικής αγοράς του λόγου, η
οποία βασίζεται σε μια καθαρή διάκριση αληθούς και ψευδούς, τουλάχιστον στο επίπεδο του
γεγονότος (βλ. σχετικά Γ. Καραβοκύρη, Υπάρχει δικαίωμα στην παραπληροφόρηση;, εισήγηση στο 5ο
διεθνές συνέδριο ΔΙΜΕΕ της 25/1/2019: Τεχνητή νοημοσύνη και Δίκαιο - Περιορισμοί, Προκλήσεις,
Προοπτική & του ιδίου, Η ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο: τα θολά όρια προστασίας και
λογοκρισίας, εισήγηση στο Συνέδριο για τα είκοσι έτη λειτουργίας του Συνήγορου του Πολίτη, της 2122/2/2019, με θέμα: «Κράτος και Κοινωνία – Προκλήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες»).
17
Πρόκληση / υποκίνηση / διέγερση / προτροπή σε ρατσιστικές πράξεις (ρητορική μίσους)
16

«Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο
μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να
προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με
βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου «χαρακτηριστικά φύλου» ή την αναπηρία, κατά τρόπο
που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική
ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και
με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 - 20.000) ευρώ» (άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου
927/1979, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4285/2014 και 4491/2017).
Επιπλέον, με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος «με πρόθεση και με τα μέσα και τους τρόπους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποκινεί, προτρέπει, προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη φθοράς ή βλάβης
πραγμάτων, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνταν από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που
εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη».
… όταν ο δράστης είναι δημόσιος λειτουργός
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω πράξεις τελούνται από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την
άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων προβλέπονται αυστηρότερες ποινές (αρ. 1 παρ. 5
νόμου 924/1979). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του νόμου 3528/2007 όπως ισχύει, ο
υπάλληλος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή
σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους
πεποιθήσεων.
18

Απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 31, 43, 95 και 172.
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συντρέχουσα σχέση (και ενδεχομένως αληθής συρροή19 των ποινικών διατάξεων σε
περίπτωση αξιόποινων συμπεριφορών).
Άρα, λαμβανομένων υπόψιν και των περιορισμών όπως η απαιτούμενη εκφραστική
ικανότητα (εν προκειμένω στον γραπτό λόγο) των συμμετεχόντων, ο περισσότερος
χρόνος που απαιτείται και τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την αποδελτίωση
και κωδικοποίηση των απαντήσεων και ανάλυση των δεδομένων μπορεί να
υποστηριχθεί ότι στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν λεπτομερώς
και εμπεριστατωμένως το ζήτημα της παραπληροφόρησης σε νομικό επίπεδο και οι
περισσότερες απαντήσεις εκπορεύονται περισσότερο από τη γενική αίσθηση των
συμμετεχόντων (της οποίας, εξάλλου, επιδιώκεται η καταγραφή) και εκτιμάται
βάσιμα ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν δοθεί όχι με βάση το νομικό «ον» ή νομικούς
ορισμούς αλλά το «δέον» σύμφωνα με τον κώδικα αξιών των απαντώντων. Τούτου
δοθέντος, μπορεί, τέλος, να θεωρηθεί ότι το δείγμα έχει μεγάλο βαθμό
αντιπροσωπευτικότητας – θα προβλημάτιζαν πάρα πολύ στην ανάλυση της έρευνας
αποτελέσματα κατά τα οποία οι συμμετέχοντες θα εμφανίζονταν «διαβασμένοι»
αναφορικά με τις πλέον επίκαιρες ορολογικές εξελίξεις στο φαινόμενο της
παραπληροφόρησης.

Ερώτηση 3:
Με ποια συχνότητα αναγνωρίζετε ότι μια είδηση είναι ψευδής, πριν αναζητήσετε
επιβεβαίωση στην ουσία της;
-

Πάντοτε

-

Τις περισσότερες φορές

-

Συχνά

-

Σχεδόν ποτέ

-

Ποτέ

(κλειστού τύπου ερώτηση)
19

Για τη συρροή εγκλημάτων βλ. Χρ. Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο – Γενικο Μέρος, εκδ. Π.Ν.
Σάκκουλας, εκδ. 2η, Αθήνα 2000, σελ. 954 επ.
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Πάντοτε

3

1,4%

-

Τις περισσότερες φορές

100

46,1%

-

Συχνά

100

46,1%

-

Σχεδόν ποτέ

13

6%

-

Ποτέ

1

0,5%

Με αυτήν την ερώτηση διαγιγνώσκεται η αυτοπροσδιοριζόμενη ικανότητα των
συμμετεχόντων στο να αναγνωρίζουν ψευδείς ειδήσεις20. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, ένα συντριπτικό ποσοστό των συμμετεχόντων (46,1 %) ισχυρίζεται
20

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη μία και μοναδική απάντηση κατά την οποία ο συμμετέχων
άνδρας 31-40 ετών και απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει ποτέ τις
ψευδείς ειδήσεις. Γενικότερα οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό παρουσιάζουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά (σύντομες και κοφτές απαντήσεις έως και σημείο άρνησης απάντησης -στην ερώτηση
2 απάντησε «ΑΥΤΌ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΊΝΕΙ.»-, ορθογραφικά λάθη καθώς και απαντήσεις οι
οποίες μπορεί να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στο πλήρες νόημα της ερώτησης και να εκφράζουν
μια συνωμοσιολογική προσέγγιση π.χ. «ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΩ ΤΊΠΟΤΑ. ΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΓΝΩΡΊΖΩ.» στην
ερώτηση 6). Ωστόσο, κρίνεται ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει απαντηθεί με ειλικρίνεια (οι
απαντήσεις έχουν συνοχή μεταξύ τους σε επίπεδο επαλήθευσης – όλες οι απαντήσεις διαπνέονται από
το ίδιο ύφος και λογική) και συνεπώς δεν πρέπει να αποκλειστεί καθώς εκφράζει τις πραγματικές
απόψεις του συμμετέχοντα. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται ότι ακόμη και αν τυχόν ήθελε θεωρηθεί ότι
δεν υπάρχει αξιοπιστία στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τούτο δεν επηρεάζει παρά ελάχιστα
και αμελητέα την έρευνα).
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ότι αναγνωρίζει τις περισσότερες φορές τις ψευδείς ειδήσεις και άλλοι συμμετέχοντες
οι οποία αποτελούν το ίδιο ακριβώς ποσοστό (46,1 %) ισχυρίζονται ότι αναγνωρίζουν
συχνά τις ψευδείς ειδήσεις21. Τα ποσοστά αυτά προφανώς μπορούν να αποδίδονται
στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν πολύ στις ικανότητές τους καθώς και το
ότι μπορεί να υπερεκτιμούν αυτές. Ωστόσο, τούτο μπορεί να αποδίδεται επίσης στο
γεγονός ότι οι ψευδείς ειδήσεις έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τις
καθιστούν

αναγνωρίσιμες22

(αυτά

τα

χαρακτηριστικά

προσπαθούμε

να

καταγράψουμε διά των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων στην επόμενη υπ’ αρ. 4
ερώτηση).
Η ανασφάλεια των χρηστών του διαδικτύου σε σχέση με την αξιοπιστία των ψευδών
ειδήσεων έχει ήδη καταγραφεί ερευνητικά και η ανάπτυξη των σχετικών
«αντανακλαστικών» είναι, άρα, μάλλον αναμενόμενη. Συγκεκριμένα, «η πλειοψηφία
των χρηστών του διαδικτύου (77,1%) στην Ελλάδα εμφανίζονται αρκετά επιφυλακτικοί
αναφορικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών που αντλούν στις διαδικτυακές
συνδέσεις. … , οι περισσότεροι χρήστες (41,9%) διατηρούν μια μετριοπαθή αντίληψη,
καθώς επιβεβαιώνουν ότι σχεδόν οι μισές πληροφορίες από αυτές που βρίσκουν στο
διαδίκτυο είναι αξιόπιστες, ενώ το 35,3% εκτιμά ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό από τις
αυτές τις πληροφορίες είναι αξιόπιστες. Σημειωτέον ότι η επιφυλακτικότητα αυτή είναι
ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τους δύο προηγούμενους γύρους του World Internet
Project Greece (2015, 2017). Αξίζει να επισημανθεί η απουσία της πλήρους
αξιοπιστίας, καθώς λιγότεροι από 1 στους 100 χρήστες του διαδικτύου πιστεύουν ότι
όλες οι πληροφορίες που αντλούν στο διαδίκτυο είναι αξιόπιστες. Παρόλα αυτά, οι
ερωτώμενοι αποφεύγουν να απορρίψουν απόλυτα τις διαδικτυακές πληροφορίες. Μόνο
το 3,6% ισχυρίζεται ότι καμία διαδικτυακή πληροφορία δεν είναι αξιόπιστη»23.

21

Αντίστοιχα ποσοστά καταγράφονται και στην έρευνα του ΕΚΚΕ: World Internet Project (WIP)
Greece – Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα, Μάιος 2020 (url: https://www.dianeosis.org/wpcontent/uploads/2020/06/wip_greece_final_2-6_2020.pdf, προσπελάστηκε στις 04.04.2021), σελ. 60
σύμφωνα με την οποία 73,8% των χρηστών δηλώνουν ότι μπορούν να διακρίνουν τις ψευδείς ειδήσεις,
ενώ 26,2, % δεν θεωρούν ότι έχουν αυτήν την ικανότητα.
22
Βλ. χαρακτηριστικά ψευδών ειδήσεων στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 (μέρος Α’, παρ. 4.4, 4.5 και 4.6) της
ΕΕ1, τα οποία συνδράμουν στην αναγνώρισή τους.
23
Έτσι στην έρευνα του ΕΚΚΕ: World Internet Project (WIP) Greece – Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα,
Μάιος 2020 (url: https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2020/06/wip_greece_final_26_2020.pdf, προσπελάστηκε στις 04.04.2021), σελ. 57.
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Τα αποτελέσματα αυτά, όπως, δεν καθιστούν το ζήτημα της παραπληροφόρησης
ανύπαρκτο, ούτε καν αμφισβητήσιμο. Καταρχάς, ακόμα και οι πολυπληθείς αυτές
απαντήσεις («τις περισσότερες φορές» και «συχνά») αφήνουν περιθώριο για
περιπτώσεις τις οποίες οι ίδιοι οι συμμετέχοντες συνομολογούν ότι δεν μπορούν να
αναγνωρίσουν. Συνεκτιμώντας και τις ανωτέρω περιστάσεις και περιορισμούς από
τους οποίους ενδεχομένως καταλαμβάνονται οι απαντήσεις καθώς και απαντήσεις σε
επόμενες ερωτήσεις, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πώς υπάρχουν
περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραπληροφόρηση δύναται να είναι σημαντικό ζήτημα
όχι εύκολα ανιχνεύσιμο.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ικανότητα αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων από
τους χρήστες του διαδικτύου, όπως καταγράφεται στις ανωτέρω απαντήσεις,
καταδεικνύει πως μπορούμε βάσιμα να υπολογίζουμε και να εστιάζουμε στις
ικανότητες των χρηστών του διαδικτύου προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη και να
εξουδετερωθεί η αποτελεσματικότητα της παραπληροφόρησης.

Ερώτηση 4:
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που λειτουργούν σύμφωνα με την κρίση σας ως
στοιχεία αναγνώρισης μιας ψευδούς είδησης;
-

Ο τίτλος

-

Το περιεχόμενο

-

Το ειδησεογραφικό μέσο που την μεταδίδει

-

Ο τρόπος με τον οποίο σας κοινοποιήθηκε

-

Άλλο: ………………………..

-

Δεν μπορώ να αναγνωρίζω τις ψευδείς ειδήσεις

(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα πολλαπλής απάντησης και προσωποποιημένης
απάντησης)
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που λειτουργούν σύμφωνα με την κρίση σας ως
στοιχεία αναγνώρισης μιας ψευδούς είδησης;
-

Ο τίτλος

89

41%

-

Το περιεχόμενο

134

61,8%

-

Το ειδησεογραφικό μέσο που την μεταδίδει

129

59,4%

-

Ο τρόπος με τον οποίο σας κοινοποιήθηκε

72

33,2%

-

Άλλο: ………………………..

11

4,95%

-

Δεν μπορώ να αναγνωρίζω τις ψευδείς ειδήσεις

4

1,8%

Σε συνέχεια της ερώτησης υπ’ αρ. 3, οι συμμετέχοντες υποδεικνύουν ποια είναι τα
χαρακτηριστικά από τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί μια είδηση ως ψευδής. Όπως
έχει ήδη τονιστεί, αρκετά χρήσιμη είναι η καταγραφή αυτών των χαρακτηριστικών,
καθώς πάνω σε αυτά μπορούν να δομηθούν δράσεις (π.χ. αποτελεσματικές
ενημερωτικές εκστρατείες) για την πρόληψη του φαινομένου. Αυτός είναι και ο
λόγος για το οποίο δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής και όχι μοναδικής απάντησης
στην εν λόγω ερώτηση καθώς και η δυνατότητα προσωποποιημένης απάντησης.
Δηλαδή, χωρίς να στηριζόμαστε στην όποια μοναδικότητα κάθε χαρακτηριστικού
(εξάλλου στις ψευδείς ειδήσεις μπορεί να συντρέχουν ταυτόχρονα περισσότερα του
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ενός χαρακτηριστικά) βλέπουμε ποιο είναι το πλέον χρήσιμο χαρακτηριστικό για
τους συμμετέχοντες και καταγράφουμε επίσης απαντήσεις οι οποίες δεν έχουν τεθεί
ως προτεινόμενες κατά την κατάρτιση του ερωτηματολογίου. Καταγράφεται δηλαδή
και ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών που μπορούν να λειτουργούν ως “red flags”
για την επισήμανση μιας είδησης ως ψευδούς.

Το περιεχόμενο της είδησης αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό από το οποίο
μπορεί να αναγνωριστεί μια είδηση ως ψευδής (61,8 %). Αυτό σημαίνει ότι οι
περισσότεροι αναγνώστες δίνουν χρόνο στο περιεχόμενο μιας ψευδούς είδησης, δεν
την αποκλείουν δηλαδή a priori (χαρακτηριστικές και οι προσωποποιημένες
απαντήσεις που συναρτώνται με το περιεχόμενο24 και ενδεικτικά σύμφωνα με της
οποίες επισημαίνονται: «Η χρήση τρομολαγνικής ή παρόμοιας ορολογίας»25,«Τα
στοιχεία υπερβολής που πιθανόν να περιέχει»26).
Το δεύτερο στη σειρά προτιμήσεων χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το
ειδησεογραφικό μέσο το οποίο μεταδίδει την είδηση (59,4 %). Δηλαδή, το δείγμα
δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην πηγή της είδησης καθώς και οι περισσότερες
προσωποποιημένες απαντήσεις αναφέρονται σε ζητήματα τα οποία ανάγονται στην
πηγή27 και στην έλλειψη αξιοπιστίας της28. Επίσης, τρεις εκ των προσωποποιημένων

24

Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 50 αναφέρεται «η χρήση τρομολαγνικής ή παρόμοιας ορολογίας». Στο
ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 105 αναφέρονται «Τα στοιχεία υπερβολής που πιθανόν να περιέχει». Στο
ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 137 αναφέρεται «ΓΡΑΜΜΉ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ», όπου με το όρο «γραμμή» προφανώς εννοείται η κατεύθυνση που δίνεται αναφορικά
μα το περιεχόμενο των ειδήσεων από συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας. Στο ερωτηματολόγιο το’ αρ. 144
αναφέρεται η «έλλειψη πηγών», στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 171 αναφέρεται μεταξύ άλλων «…
έλλειψη συντάκτη, αναφορά σε ανώνυμες πηγές κτλ» και στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 202 «Η μη
παράθεση αξιόπιστων πηγών» - σε αυτά τα τρία ερωτηματολόγια οι πηγές σε ό,τι αφορά το
περιεχόμενο κρίνονται ως σημαντικό στοιχείο και εξειδικεύουν ουσιαστικά τα περί περιεχομένου των
ψευδών ειδήσεων. Τέλος, στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 155 αναφέρεται και η «διάσταση μεταξύ τίτλου
και περιεχομένου».
25
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 50.
26
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 105.
27
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 124 και144 καθώς και ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 76 σύμφωνα με το
οποίο χαρακτηριστικό αποτελεί «Η προτροπή ανάγνωσης με σύνδεσμο άλλης ιστοσελίδας».
28
Στα ερωτηματολόγια 171 και 202.
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απαντήσεων της επιλογής «Άλλο» αναφέρονται και αυτές στο ειδησεογραφικό μέσο
ή / και στον τρόπο κοινοποίησης της είδησης29.
Τρίτο στη σειρά κριτήριο είναι ο τίτλος της ψευδούς είδησης (41 %), ο οποίος σε
αρκετές περιπτώσεις είναι εντυπωσιακός και υπερβολικός προκειμένου να
προσελκύσει τους αναγνώστες30 και έπεται ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιήθηκε η
ψευδής είδηση (33,2 %).

Ερώτηση 5:
Έχετε πιστέψει είδηση η οποία αποδείχθηκε ψευδής;
-

Ναι, πολλές φορές

-

Τις περισσότερες φορές

-

Συχνά

-

Σχεδόν ποτέ

-

Όχι, ποτέ

-

Δεν παρακολουθώ την επαλήθευση ή μη των ειδήσεων

(κλειστού τύπου ερώτηση)

29

Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 76 αναφέρεται «Η προτροπή ανάγνωσης με σύνδεσμο άλλης
ιστοσελίδας», στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 124 αναφέρεται «Από την πηγή» και στο ερωτηματολόγιο
υπ’ αρ. 171 αναφέρεται μεταξύ άλλων και το “url”, ως στοιχείο ταυτότητας του μέσου μετάδοσης της
είδησης.
30
Βλ. πρακτική clickbaiting, όπως έχει αναλυθεί στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 (μέρος Α’ παρ. 4.3) της
ΕΕ1 του παρόντος έργου.
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Ναι, πολλές φορές

19

8,8%

-

Τις περισσότερες φορές

5

2,3%

-

Συχνά

73

33,6%

-

Σχεδόν ποτέ

107

49,3%

-

Όχι, ποτέ

8

3,7%

-

Δεν παρακολουθώ την επαλήθευση

5

2,3%

ή μη των ειδήσεων

Με τη συγκεκριμένη ερώτηση επιχειρείται να καταγραφεί το κατά πόσον το
φαινόμενο της παραπληροφόρησης επενεργεί στο δείγμα. Θα μπορούσε να
υποστηριχθεί η άποψη ότι οι ψευδείς ειδήσεις, ακόμα και αν υπάρχουν, δεν ασκούν
ιδιαίτερη επιρροή στους χρήστες του διαδικτύου καθότι αναποτελεσματικώς
διατυπώνονται και είναι εύκολα αναγνωρίσιμες σύμφωνα και με τις απαντήσεις και
το διάγραμμα στην ανωτέρω ερώτηση. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, δείχνουν ότι το
πρόβλημα της παραπληροφόρησης είναι υπαρκτό, δεδομένου ότι περίπου 1 στους 3
συμμετέχοντες συχνά έχει πιστέψει είδηση η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής
(ποσοστό 33,6 %). Σε επίπεδο απαντήσεων στις οποίες καταγράφεται μεγαλύτερη
συχνότητα σε ό,τι αφορά το ότι οι συμμετέχοντες έχουν πιστέψει κάποια ψευδή
είδηση, το 8,8% δηλώνει ότι έχει πιστέψει πολλές φορές κάποια ψευδή είδηση και το
2,3 % τις περισσότερες φορές. Λαμβανομένου υπόψιν και του ότι οι ίδιοι οι χρήστες
ομολογούν ότι έχουν πιστέψει ψευδείς ειδήσεις ενώ θα περίμενε κανείς να
αποφεύγουν να το παραδεχθούν, το ποσοστό το οποίο καταγράφεται είναι σημαντικό
και ως μεγαλύτερο του 21% στο οποίο αναφέρεται ο Πλειος ως ποσοστό των πολιτών
που πιστεύει ψευδείς ειδήσεις στη χώρα μας31.
31

Έτσι ο Γ. Πλειος στο άρθρο του Γιώργος Πλειός: Facebook - έξι ώρες ρωγμής, ενημερωτική
ιστοσελίδα iEidiseis, 09/10/2021, url: https://www.ieidiseis.gr/opinions/113270/giorgos-pleiosfacebook-eksi-ores-rogmis?fbclid=IwAR2ElsKkh83mfubk3q-g2_1FFV71dG8nRIUBz89gIgMQpnKpUuFHVPnvZg (προσπελάστηκε στις 10/10/2021). Ο
συγγραφέας επισημαίνει ότι σε άλλες χώρες όπως στην Τουρκία, την Αργεντινή, την Πορτογαλία, τη
Βουλγαρία και την Ισπανία το ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ψευδείς ειδήσεις είναι ακόμα
μεγαλύτερο.
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Επικρατέστερο, βέβαια, ποσοστό απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι αυτό
που εκφράζει τη θέση ότι «σχεδόν ποτέ» δεν έχουν πιστέψει οι απαντώντες την
ψευδή είδηση (49,3 %). Το υψηλό αυτό ποσοστό εξηγείται με πολλές παρατηρήσεις:
καταρχάς, είναι εύλογο οι συμμετέχοντες να μην επιθυμούν να εμφανιστούν ως
θύματα της παραπληροφόρησης - παρά το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια είναι
ανώνυμα, είναι γεγονός οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε έρευνες να μην επιθυμούν
να δηλώσουν αβίαστα ότι έχουν «ξεγελαστεί» και, συνεπώς, να παραδεχτούν κάποια
κατά τη γνώμη τους δική τους ενδεχόμενη ανεπάρκεια. Κατά δεύτερον, το γεγονός
ότι

οι

ψευδείς

ειδήσεις

δύνανται

να

αναγνωρίζονται

από

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά (βλ. αναπτύξεις επί απαντήσεων στην προηγούμενη ερώτηση)
δημιουργεί ίσως στους συγκεκριμένους συμμετέχοντες ασφάλεια και αυτοπεποίθηση
ότι μπορούν να αναγνωρίσουν τις ψευδείς ειδήσεις. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψιν
και το γεγονός ότι το «σχεδόν» της ερώτησης καλύπτει και κάποιες περιπτώσεις κατά
τις οποίες μπορούν οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες να πιστέψουν μια ψευδή είδηση
– χαρακτηριστικά οι μισοί περίπου από όσους έδωσαν αυτήν την απάντηση (54
ερωτηματολόγια32 – ποσοστό 24,9%) δηλώνουν στην επόμενη ερώτηση ότι έχουν
αλλάξει την απόφασή τους ή τη συμπεριφορά τους ή τη στάση τους για κάποιο
συγκεκριμένο θέμα επειδή πίστεψαν μια είδηση, η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής.
Άρα, οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες φαίνεται ότι δεν απαντούν επηρεασμένοι όπως
διαλαμβάνεται παραπάνω.
Συμπερασματικά, η παραπληροφόρηση διά των ψευδών ειδήσεων είναι ένα υπαρκτό
πρόβλημα33. Ακόμα και σε περιπτώσεις απαντήσεων κατά τις οποίες οι ψευδείς
ειδήσεις σπάνια γίνονται πιστευτές, ο συνδυασμός των απαντήσεων καταδεικνύει πως
υπάρχουν περιπτώσεις που οι ψευδείς ειδήσεις διεκδικούν σημαντικό ρόλο, αν βέβαια
λάβουμε υπόψιν και το γεγονός ότι υπάρχουν σίγουρα αρκετές περιπτώσεις ειδήσεων

32

Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 4, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 49, 58, 65, 66, 84,
90, 91, 100, 105, 108, 113, 115, 117, 123, 125, 126, 129, 131, 133, 134, 138, 145, 149, 150, 151, 162,
164, 165, 172, 174, 177, 179, 181, 194, 197, 205, 212, 213, 218.
33
Χαρακτηριστικές οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 40, 65 και 100 στα οποία οι
συμμετέχοντες έχουν απαντήσει στην ερώτηση υπ’ αρ. 5 ότι σχεδόν ποτέ δεν έχουν πιστέψει είδηση η
οποία αποδείχθηκε ψευδής αλλά στην υπ’ αρ. 8 ερώτηση απαντούν ότι έχουν ζημιωθεί ένεκα του ότι
πίστεψαν ψευδή είδηση, έστω και αυτές τις ελάχιστες φορές που καταλείπονται ως ενδεχόμενες
περιπτώσεις κατά την απάντηση «Σχεδόν ποτέ» στην ερώτηση υπ’ αρ. 5.
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των οποίων το ψεύδος μπορεί να μην έχει καταγραφεί ή να μην έχει διαπιστωθεί από
τους συμμετέχοντες34.

Ερώτηση 6:
Έχετε αλλάξει την απόφασή σας ή την συμπεριφορά σας ή την στάση σας για
κάποιο συγκεκριμένο θέμα επειδή πιστέψατε μια είδηση, η οποία τελικά
αποδείχθηκε ψευδής;
-

Ναι

-

Όχι

-

Δεν παρακολουθώ την επαλήθευση ή μη των ειδήσεων

-

Άλλο: ……………………….

(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα προσωποποιημένης απάντησης)

Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Ναι

124

57,1%

-

Όχι

83

38,2%

-

Δεν παρακολουθώ την επαλήθευση

5

2,3%

5

2,3%

ή μη των ειδήσεων
-

Άλλο

34

Αναφορικά με την αφανή ή σκοτεινή περιοχή της εγκληματικότητας βλ. ενδεικτικά Κ. Δ. Σπινέλλη,
Εγκληματολογία – Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, 2η εκδ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα –
Κομοτηνή, 2005, σελ. 138 επ., Ιακ. Φαρσεδάκη, Στοιχεία εγκληματολογίας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα, 2005, σελ. 46 και Έφη Λαμπροπούλου, Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών
της ποινικής δικαιοσύνης, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2012, κεφάλαιο 5, παρ. 2, σελ. 128 επ.
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Σε συνέχεια και των διαπιστώσεων από τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση,
το ζήτημα της αλλαγής στάσης ή θέσης ή άποψης ή απόφασης ένεκα μιας ψευδούς
είδησης πράγματι καταγράφεται ως κρίσιμο, καθώς το 57,1 % των συμμετεχόντων
έχει επηρεαστεί από ψευδή είδηση αναφορικά με τη συμπεριφορά του ή τη στάση του
για συγκεκριμένο θέμα.
Το ποσοστό του 57,1% που δηλώνει ότι έχει αλλάξει στάση ή θέση ή απόφαση επειδή
πίστεψε μια είδηση η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής δεν συνάδει απόλυτα με τις
σχετικές απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση: αν προσθέσουμε τα ποσοστά όσων
στην προηγούμενη ερώτηση απάντησαν ότι έχουν πιστέψει μια είδηση η οποία
αποδείχθηκε ψευδής (Ναι, πολλές φορές 8,8% + Τις περισσότερες φορές 2,3% +
Συχνά 33,6%) το σύνολο το οποίο προκύπτει είναι 44,7%. Άρα, μεγαλύτερο ποσοστό
από τους συμμετέχοντες έχει αλλάξει στάση ή θέση ή απόφαση επειδή πίστεψε μια
είδηση η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής σε σχέση με όσους φαίνεται ότι έχουν
πιστέψει ψευδείς ειδήσεις. Το ποσοστό της απάντησης «Σχεδόν ποτέ» στην
προηγούμενη ερώτηση -απάντηση η οποία αφήνει περιθώριο του να έχει πιστέψει
κάποιος ψευδή είδηση- καλύπτει, ωστόσο, την εν λόγω διαφορά. Επομένως,
συμπεραίνεται και από αυτήν την απάντηση ότι το πρόβλημα της παραπληροφόρησης
είναι υπαρκτό και σημαντικό καθώς επηρεάζει όχι μόνο την άποψη του κοινού για
κάποιο συγκεκριμένο θέμα αλλά έχει και απτό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά αποφάσεις
που λαμβάνονται ένεκα των ψευδών ειδήσεων. Καταγράφεται επομένως σημαντικός
βαθμός επιρροής της διασποράς των ψευδών ειδήσεων.
Σε επίπεδο επαλήθευσης, όσοι σύμφωνα με την προηγούμενη ερώτηση δεν έχουν
πιστέψει ποτέ ψευδείς ειδήσεις προφανώς και ανήκουν σε αυτούς που δεν έχουν
επηρεαστεί από κάποια ψευδή είδηση και άρα δεν έχουν αλλάξει στάση ή άποψη35,
άρα τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια έχουν συνέπεια και συνεκτικότητα στη
συμπλήρωσή τους.
35

Πρόκειται για τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 92, 107, 156, 208, 214, 216 στα οποία οι απαντήσεις που
καταγράφονται στην ερώτηση 6 είναι «Όχι». Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 43 η απάντηση είναι «Δεν
πίστεψα κάποια ψευδή είδηση» και στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 137 η απάντηση είναι «ΔΕΝ
ΠΙΣΤΕΎΩ ΤΊΠΟΤΑ. ΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΓΝΩΡΊΖΩ».
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Η επιλογή «Άλλο» αναφορικά με τη δυνατότητα προσωποποιημένης απάντησης
φιλοδοξεί να δώσει τυχόν κάποια άλλη διάσταση στις απαντήσεις της κρίσιμης
συγκεκριμένης ερώτησης, η οποία μπορεί να μην καλύπτεται από τις προτεινόμενες
απαντήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις επιμονής και διευκρίνισης αναφορικά με το ότι
κάποιος δεν έχει πιστέψει κάποια ψεύτικη είδηση.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι απαντήσεις της επιλογής «Άλλο» ήταν οι εξής36:
-

«Δεν πίστεψα κάποια ψεύτικη είδηση»37

-

«Ναι εχω αλλαξει την αποψη μου , στο βαθμο που μπορω να κανω επαληθευση
.Αλλα και μετα την επαληθεσυη εσθανωμε ακομα την επιρωει της ψευδης
ειδησης»38.

-

«Σίγουρα με επηρέασε σε επίπεδο σκέψης ως προς το συγκεκριμένο θέμα»39.

-

«ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΩΤΊΠΟΤΑ. ΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΓΝΩΡΊΖΩ.»40

-

«Το γεγονός ότι κάποιος συνεχίζει να ψηφίζει σχεδόν ισοδυναμεί με το ότι πιστεύει
τα fake news»41

Ωστόσο, πέρα από τα ποσοστά, είναι σαφές ότι η τελική απόφαση (πρέπει να)
καταλείπεται στον κοινωνό. Εξάλλου, ο στόχος του παρόντος είναι να καταδείξει
πρακτικές πρόληψης που και οι ίδιοι οι κοινωνοί μπορούν να (ανα)λάβουν,
δεδομένου ότι και η ελευθερία της έκφρασης, η οποία δύναται να στέκεται στον
αντίποδα των δημοσιεύσεων που μπορούν να επηρεάσουν την άποψη του κοινού και
των μεμονωμένων κοινωνών (στους οποίους δίνεται ο λόγος στην παρούσα έρευνα),
είναι εξίσου σημαντική, ειδικά εφόσον καταλείπεται στον κοινωνό η (ελεύθερη;)
απόφαση να πράξει, όπως διατυπώνεται και στην ερώτηση αλλά και στο ά. 191 ΠΚ
(σύμφωνα με τη νέα διατύπωσή του μετά τον ν. 4619/2019, όπως παραπάνω
αναφέρεται). Πάντως, σύμφωνα και με τις απαντήσεις στην ερώτηση «Άλλο»,
φαίνεται η επίδραση της παραπληροφόρησης να παραμένει – το στοιχείο αυτό μπορεί
κάλλιστα να αποτελέσει υπόθεση εργασίας για νέα έρευνα.
36

Η διατύπωση, η σύνταξη, η ορθογραφία κ.λπ. έχουν διατηρηθεί ακριβώς όπως κατεγράφησαν στα
αντίστοιχα ερωτηματολόγια.
37
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 43.
38
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 46 – η σύνταξη και η ορθογραφία έχει διατηρηθεί όπως στην απάντηση.
39
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 109.
40
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 137.
41
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 142.
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Ερώτηση 7:
Πώς αντιδράτε απέναντι σε ψευδείς ειδήσεις σε κοινωνικό δίκτυο;
Α. Δεν αντιδρώ
Β. Κάνω αναφορά στο κοινωνικό δίκτυο σχετικά με την ψευδή αυτή
είδηση
Γ. Κάνω σχόλιο
Δ. Δηλώνω θετικό συναίσθημα (π.χ. “Μου αρέσει (like)”)
Ε. Δηλώνω αρνητικό συναίσθημα (π.χ. “Δεν μου αρέσει (dislike)”)
ΣΤ. Έχω κοινοποιήσει (“share”) την ψευδή είδηση
Ζ. Έχω δημιουργήσει ψευδή είδηση
Η. Άλλο: ………….
(κλειστού τύπου ερώτηση με δυνατότητα πολλαπλής απάντησης και προσωποποιημένης
απάντησης)

Πώς αντιδράτε απέναντι σε ψευδείς ειδήσεις σε κοινωνικό δίκτυο;
Α. Δεν αντιδρώ

117

53,9%

Β. Κάνω αναφορά στο κοινωνικό δίκτυο σχετικά με την ψευδή αυτή είδηση 52

24%

Γ. Κάνω σχόλιο

15,2%
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Δ. Δηλώνω θετικό συναίσθημα (π.χ. “Μου αρέσει (like)”)

2

0,9%

Ε. Δηλώνω αρνητικό συναίσθημα (π.χ. “Δεν μου αρέσει (dislike)”)

35

16,1%

ΣΤ. Έχω κοινοποιήσει (“share”) την ψευδή είδηση

2

0,9%

Ζ. Έχω δημιουργήσει ψευδή είδηση

0

0%

Η. Άλλο: ………….

8

3,6%

Στη συγκεκριμένη ερώτηση υπήρχε η δυνατότητα για τους ερωτώμενους να
επιλέξουν παραπάνω από μία και όχι αποκλειστικά μία απάντηση προκειμένου να
καταγραφούν με όσο το δυνατόν πληρέστερο τρόπο οι αντιδράσεις των χρηστών
κοινωνικών δικτύων μετά την αναγνώριση μιας είδησης ως ψευδούς.

Καταρχάς, η απάντηση στην ερώτηση προϋποθέτει την αναγνώριση της είδησης ως
ψευδούς σε συνάρτηση και με άλλες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Υπό αυτήν
την έννοια, το συντριπτικό ποσοστό του 53,9 % των απαντήσεων στις οποίες
καταγράφεται

η

απραξία

από

πλευράς

αντίδρασης

στο

φαινόμενο

της

παραπληροφόρησης42 επιδέχεται διάφορες ερμηνείες: κατά πρώτον, εδώ μπορούν να
ενταχθούν όσοι δεν αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις (επιβεβαιώνοντας και άλλες
απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο). Κατά δεύτερον, μπορούν να ενταχθούν όσοι
τυχόν θεωρούν το πρόβλημα της παραπληροφόρησης ήσσονος σημασίας. Ως εκ
τρίτου, από τη συγκεκριμένη απάντηση εκφράζονται ενδεχομένως και όσοι νιώθουν
αδύναμοι στο να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραπληροφόρησης ή και, τέλος,
όσοι δύνανται πάντοτε να αμφιβάλλουν για την αλήθεια ή όχι μιας δημοσιευθείσας
πληροφορίας.

42

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ανάλογα καθώς πρέπει εδώ να συνυπολογιστεί και η απάντηση του
ερωτηματολογίου αρ. 58 στο οποίο καταγράφεται η επιλογή Άλλο, της οποίας ωστόσο το ειδικό
περιεχόμενο αντιστοιχεί σε απραξία απέναντι στην αντιμετώπιση του φαινομένου της
παραπληροφόρησης: «Κάποτε έκανα αρκετά από το πρώτα της λίστας, τώρα πια δεν ασχολούμαι».
Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως πλέον έγκυρο το ποσοστό 54,4% στη συγκεκριμένη απάντηση.
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Σε κάθε περίπτωση, κοινός τόπος των ερμηνειών αυτών είναι ότι στην πρόληψη της
παραπληροφόρησης φαίνεται σε σημαντικό ποσοστό να μην αξιοποιείται η
συμμετοχή των χρηστών των κοινωνικών δικτύων ή άλλως οι χρήστες των
κοινωνικών δικτύων να μην αξιοποιούν οι ίδιοι τις δυνατότητες που είτε τους
δίνονται από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα των κοινωνικών δικτύων είτε που
γενικώς μπορούν να έχουν. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα ενισχύεται η θέση ότι η
θεωρία

της

ορθολογικής

επιλογής43

έχει

εφαρμογή

στο

φαινόμενο

της

παραπληροφόρησης, καθώς μειώνονται οι πιθανές επιπτώσεις των ενεργειών αυτών
ένεκα της αδιαφορίας της κοινότητας που δημιουργείται στα κοινωνικά δίκτυα.
Επιπρόσθετα, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει και η ανάστροφή θέαση της
θεωρίας της προοπτικής, δεδομένου ότι ως κοινωνικό όφελος θεωρείται η
συνεχιζόμενη αποδοχή από τους άλλους στο άμεσο κοινωνικό δίκτυο των χρηστών
κοινωνικών δικτύων44 και επομένως η απραξία σε παρεκκλίνουσες ή παράνομες
πράξεις παραπληροφόρησης εκτιμάται ότι θα μπορούσε εκ μέρους των δραστών να
θεωρηθεί σιωπηρή αποδοχή.
Στη συνέχεια, η ως άνω καταγραφόμενη απραξία μπορεί να υποστηριχθεί ότι
αποτελεί την έλλειψη του κατάλληλου φύλακα (“capable guardian”), ικανού για την
πρόληψη του εγκλήματος, ενός δηλαδή εκ των τριών κριτηρίων που απαιτούνται να
συντρέχουν στον χώρο και τον χρόνο για τη διάπραξη του εγκλήματος, σύμφωνα και
με τη θεωρία καθημερινής δραστηριότητας45 των Lawrence Cohen και Marcus Felson.

Όπως γίνεται σαφές, ο ρόλος των χρηστών των κοινωνικών δικτύων στην διασπορά
των fake news φαίνεται περιορισμένος. Μόλις 2 συμμετέχοντες δηλώνουν θετικό
συναίσθημα απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις46. Ωστόσο, οι απαντήσεις αυτές
43

Βλ. τη σχετική ανάλυση για τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 (μέρος
Γ’ παρ. 3.1) της ΕΕ1 του παρόντος έργου.
44
Kai Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang Tang, Huan Liu, Fake News Detection on Social Media:
A Data Mining Perspective,(url: https://arxiv.org/pdf/1708.01967.pdf, προσπελάστηκε στις
24.07.2018).
45
Βλ. τη σχετική ανάλυση για τη θεωρία της καθημερινής δραστηριότητας στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1
της ΕΕ1 του παρόντος έργου.
46
Ερωτηματολόγιο 46: Δηλώνω θετικό συναίσθημα [π.χ. “Μου αρέσει (like)”], Έχω κοινοποιήσει
(“share”) την ψευδή είδηση & Ερωτηματολόγιο 167: Κάνω σχόλιο, Δηλώνω θετικό συναίσθημα [π.χ.
“Μου αρέσει (like)”].
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ελέγχονται για την αξιοπιστία τους καθώς μπορεί να έχουν δοθεί και χάριν παιδιάς
και σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση αναφορικά με την απομακρυσμένη από τον
ερευνητή συμπλήρωση ερωτηματολογίων, όπως έχει αναπτυχθεί στους περιορισμούς
της έρευνας47. Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση οι απαντήσεις αυτές
να είναι αληθείς και ειλικρινείς και να αντιδρούν πράγματι οι συμμετέχοντες με
τέτοιο τρόπο στα κοινωνικά δίκτυα πάλι χάριν παιδιάς και ουσιαστικά
διασκεδάζοντας στο διαδίκτυο (χαρακτηριστική η έννοια και το φαινόμενο του
“trolling”48).
Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ψευδών ειδήσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων στην
έρευνα, κανείς δεν έχει παραδεχθεί ότι έχει δημιουργήσει ψευδή είδηση. Επίσης,
μόνο δύο συμμετέχοντες απαντούν ότι έχουν κοινοποιήσει ψευδείς ειδήσεις. Πέρα
από την διενέργεια της κοινοποίησης χάριν παιδιάς ή για τους λόγους που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι απαντήσεις αυτές είναι αναμενόμενες
καθώς η δημιουργία μιας ψευδούς είδησης ή η προώθηση της δύναται να θεωρείται
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αξιόποινη πράξη.
Αυτό σημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση δύνανται να ενυπάρχουν οι
αναμενόμενοι περιορισμοί στις έρευνες αυτοομολογούμενης παραβατικότητας ιδίως
σχετικά με την παραδοχή της εν λόγω συμπεριφοράς.
Σε επίπεδο αντίδρασης απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, άξιο παρατήρησης είναι το
γεγονός ότι προκύπτει πως αρκετοί από όσους απάντησαν ότι αναφέρουν στον
κοινωνικό δίκτυο την ψευδή είδηση εκφράζουν αντίστοιχα και αρνητικό συναίσθημα
στη δημοσίευση49 ή κάνουν σχόλιο50.

Επισημαίνεται ότι στο ερωτηματολόγιο 46 η συγκεκριμένη απάντηση δεν έρχεται σε συμφωνία με τις
υπόλοιπες απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Χαρακτηριστικά, ο συμμετέχων προτείνει αυστηρότερη
ποινική μεταχείριση για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και σε επίπεδο πρότασης μέτρων για την
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης ο ίδιος συμμετέχων προτείνει «Διαγραφή unfollow και Block σε
σελίδες και λογαριασμούς χρηστών που τις διαδιδουν». Αντίστοιχα και στο ερωτηματολόγιο 167, πέρα
από την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση προτείνεται από τον συμμετέχοντα αυστηρότερη ποινική
μεταχείριση «Οσο πιο μεγαλη ειναι η εξαπατηση».
47

Βλ. τη σχετική ανάλυση των περιορισμών της έρευνας στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 της ΕΕ2 του
παρόντος έργου.
48
Βλ. και για τον ορισμό του “trolling” Φ. Σπυρόπουλος, «Τρολλάρισμα» και δημόσια διαβούλευση:
εκλεκτικές
συγγένειες,
ενημερωτική
ιστοσελίδα
greeklish.info,
url:
http://greeklish.info/gr/greece/cutlure/295, προσπελάστηκε στις 19.01.2021.
49
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 5, 6, 26, 31, 76, 131, 139, 157, 196, 206, 214.
50
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 6, 26, 30, 45, 51, 76, 90, 131, 158, 159, 171, 214.
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Τέλος, στο επίπεδο της επιλογής «Άλλο» έχουν καταγραφεί απαντήσεις σύμφωνα με
τις οποίες συμμετέχοντες δεν συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα ή δεν
πληροφορούνται από αυτά51 καθώς και άλλες εναλλακτικές όπως η ενημέρωση σε
επίπεδο κοινωνικής ομάδας52, η καταγγελία σε αρμόδιες αρχές53 (επισημαίνεται ότι
διευκρινίζεται πως τούτο έλαβε χώρα σε περίπτωση που ο συμμετέχων γνώριζε τον
υπεύθυνο – η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική αναφορικά και με την ανωνυμία στο
διαδίκτυο και στο πώς αυτή επιδρά στις αποφάσεις των χρηστών για αναφορά στις
αρμόδιες αρχές) και η προσωπική επιλογή για αποφυγή συγκεκριμένων σελίδων54.

Ερώτηση 8:
Έχετε ποτέ ζημιωθεί εξαιτίας του ότι πιστέψατε ψευδείς ειδήσεις;
-

Ναι

-

Όχι

(κλειστού τύπου ερώτηση)

51

Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 176: «Δεν κοιταω ειδησεις σε κοινωνικα δικτυα»

Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 204: «Δεν συμμετεχω σε κοινωνικα δικτυα»
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 208: «Δε μπαινω σε κοινωνικα δικτυα.»
52

Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 123: «Ενημερώνω τους δικούς μου ανθρώπους»

53

Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 79: «Σε μια περίπτωσή που γνωριζα τον υπαίτιο ειδοποίησα την ΕΛ.ΑΣ»
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 124: «Έχω κοινοποιήσει (“share”) την ψευδή είδηση, Δεν ξανά πιστεύω
αυτό το site»
54

Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 137: «ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΌΠΟ ΑΠΟΔΩΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ.»
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Ναι

12

5,5%

-

Όχι

205

94,5%

Καταρχάς, στη διατύπωση της ερώτησης περιλαμβάνεται γενικώς ο όρος «ζημία» και
όχι η διευκρίνιση για οικονομική ή κάποιου άλλου είδους ζημία. Η διατύπωση αυτή
είναι εσκεμμένη προκειμένου να δοθεί η αφορμή και ο χώρος στους συμμετέχοντες
στην έρευνα να προσδιορίσουν οι ίδιοι τη φύση της ζημίας που θεωρούν ότι έχουν
υποστεί.

Σε αυτήν την ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (94,5 %) διατυπώνει
τη θέση ότι δεν έχει υποστεί ζημία ένεκα του ότι οι συμμετέχοντες πίστεψαν ψευδείς
ειδήσεις. Είναι ένα σημαντικό ερευνητικό εύρημα, το οποίο εκ πρώτης όψεως
δύναται να υποβαθμίζει το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και κυρίως της
επιρροής του. Ωστόσο, πρέπει σε αυτό το σημείο να ειπωθούν τα εξής δύο στοιχεία:
κατά πρώτον, η παραπληροφόρηση είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο και τούτο φαίνεται
όχι μόνον από το 5,5 % του δείγματος το οποίο απαντά ότι έχει υποστεί ζημία ως
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άνω55 αλλά και από τις πραγματικές καταγραφές αναφορικά με ψευδείς ειδήσεις στην
πολιτική, στην οικονομία κ.λπ.56 Κατά δεύτερον, είναι ενδεχομένως αναμενόμενο έως
έναν βαθμό για τους συμμετέχοντες να μην παραδέχονται τη θυματοποίησή τους και
η απάντησή τους αυτή να επηρεάζεται από τον συναισθηματικό κόσμο κάποιον
χρηστών κοινωνικών δικτύων και συμμετεχόντων στην έρευνα σύμφωνα με τον
οποίο αρνούνται να παραδεχθούν το γεγονός ότι ζημιώθηκαν (βλ. και αντίστοιχες
αναπτύξεις στην ανάλυση της ερώτησης υπ’ αρ. 5, ως ανωτέρω).

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)

Οι απαντήσεις σε αυτήν την διευκρινιστική ερώτηση δεν προσφέρουν κάποια
ιδιαίτερα συμπεράσματα ως προς το μέγεθος και το είδος της ζημίας που έχει υποστεί
ο συμμετέχων στην έρευνα εξαιτίας των ψευδών ειδήσεων.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτήν την ερώτηση57 ήταν οι εξής:
«Ηθική ζημιά από τον σχολιασμό και αναπαραγωγή ψεύδους ειδησης»58

55

Χαρακτηριστικά τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 40, 65 και 100 στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν
απαντήσει στην ερώτηση υπ’ αρ. 5 ότι σχεδόν ποτέ δεν έχουν πιστέψει είδηση η οποία αποδείχθηκε
ψευδής αλλά στην υπ’ αρ. 8 ερώτηση απαντούν ότι έχουν ζημιωθεί ένεκα του ότι πίστεψαν ψευδή
είδηση, έστω και αυτές τις ελάχιστες φορές που καταλείπονται ως ενδεχόμενες περιπτώσεις κατά την
απάντηση «Σχεδόν ποτέ» στην ερώτηση υπ’ αρ. 5.
56
Βλ. σχετικές αναπτύξεις στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 της ΕΕ1 του παρόντος έργου (ιδίως μέρος Α’ παρ.
3).
57
Μολονότι στην προηγούμενη ερώτηση οι απαντήσεις στην επιλογή «Ναι» ήταν 12, 9 από τους
απαντώντες αυτούς εξειδίκευσαν την γνώμη τους όπως τους ζητήθηκε. Δεν εξειδίκευσαν τη γνώμη
τους οι απαντώντες στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 67, 98 και 182.
58
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 25.
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«Σπατάλη χρημάτων».59
«Διαστρευλονετε η κρίση μου για ένα θέμα και με αποπροσανατοληζει.»60
«Λειτούργησα με διαφορετικά (ανυπόστατα) δεδομένα ως προς επικείμενες
επιχειρηματικές κινήσεις οι οποίες δεν απέφεραν τα αναμενόμενα ή με ζημίωσαν.»61
«Την μετέδωσα και σε άλλους.»62
«Ψυχολογική ζημία»63
«Παραπληροφόρηση»64
«οικονομική»65
«έχω πάρει λάθος απόφαση»66

Όπως βλέπουμε, μόνο τρεις εκ των απαντήσεων αναφέρονται ξεκάθαρα σε
οικονομική ζημία67, η οποία απασχολεί ιδιαίτερα, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω,
αναφορικά με την σχετική προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Ιδιαίτερη
αναφορά σε αυτές τις διευκρινιστικές απαντήσεις πραγματοποιείται στην ψυχολογική
επιρροή και «ζημία»68 (σε επίπεδο ηθικής βλάβης69 κατά νομική διατύπωση ή μάλλον
59

Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 40.
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 46.
61
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 65.
62
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 100.
63
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 135.
64
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 154.
65
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 169.
66
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 175.
67
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 40, 65 και 169.
68
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 25 και 135.
69
Σε περίπτωση μιας "αδικοπραξίας" κατά τον Αστικό Κώδικα (ά. 914 επ.) μπορεί να επιδικαστεί από
το δικαστήριο όχι μόνο αποζημίωση για την μείωση της περιουσίας ενός προσώπου αλλά και
"χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση ηθικής βλάβης". Πρόκειται για μιας μορφής ζημία η
οποία είναι "άυλη", συναισθηματική, εσωτερική και όχι αποτιμητή απευθείας σε χρήμα. Κατά το
άρθρο 932 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή
ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης.
Σύμφωνα και με την ΑΠ 287/2018 απόφαση (Α1’ Τμήμα), από το άρθρο 932 ΑΚ προκύπτει ότι αν το
δικαστήριο της ουσίας δεχθεί ότι από αδικοπραξία κάποιου προκλήθηκε ηθική βλάβη στον παθόντα,
μπορεί να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση, με σκοπό να επιτευχθεί μία υπό ευρεία έννοια
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης αυτού. Το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης θα καθοριστεί με
βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, έτσι ώστε ο παθών να απολαύει μία δίκαιη και
επαρκή ανακούφιση και παρηγοριά, χωρίς από το άλλο μέρος, να εμπορευματοποιείται η
προσβληθείσα ηθική αξία και να επεκτείνεται υπέρμετρα το ύψος της αποζημιώσεως για ηθική βλάβη,
60
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με απλά λόγια «ντροπής»). Σε ό,τι αφορά το συμπέρασμα αναφορικά με το είδος της
ζημίας, όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ανάλυσης που λαμβάνει χώρα στη
συγκεκριμένη ερώτηση, πέραν των ανωτέρω οι (ελάχιστες) απαντήσεις δεν
προσέφεραν κάποιο ιδιαίτερο ερευνητικό συμπέρασμα.

Ερώτηση 9:
Έχετε διαπιστώσει αυτός / αυτή που διασπείρει μια ψευδή είδηση να έχει
οικονομικό όφελος από αυτήν την συμπεριφορά:
-

Ναι

-

Όχι

(κλειστού τύπου ερώτηση)
που δεν μπορεί να αποτιμηθεί επακριβώς σε χρήμα. Κριτήρια δε για τον προσδιορισμό του “εύλογου”
ποσού είναι εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν τα πλέον πρόσφορα μέσα για την εκπλήρωση του εν
λόγω σκοπού της διάταξης και κυρίως: το είδος και η βαρύτητα της ηθικής προσβολής, η περιουσιακή,
κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών και κυρίως του παθόντος, η βαρύτητα του
πταίσματος του δράστη (στον βαθμό που επηρεάζει την ένταση της ηθικής βλάβης), η βαρύτητα του
τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, οι όλες ειδικότερες συνθήκες πρόκλησης της ηθικής
βλάβης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να οδηγούν τον δικαστή να σχηματίσει την κατά το άρθρο 932 ΑΚ
εύλογη κρίση του, όχι κατά τις υποκειμενικές του ανέλεγκτες αντιλήψεις, αλλά κατ’ εφαρμογή του
αντικειμενικού μέτρου που θα εφάρμοζε και ο νομοθέτης, αν έθετε ο ίδιος τον κανόνα αποκατάστασης
της ηθικής βλάβης στην ατομική περίπτωση.
Συνάγεται δε το αντικειμενικό αυτό μέτρο από τον ανωτέρω σκοπό του άρθρου 932 ΑΚ και, μέσω
αυτού, από την όλη κλίμακα των υπερκείμενων σκοπών του συστήματος αποζημίωσης λόγω
αδικοπραξίας του ΑΚ. Η κρίση του δικαστηρίου ουσίας, όσον αφορά το ύψος της επιδικαστέας
χρηματικής ικανοποίησης αποφασίζεται (κατ’ αρχήν αναιρετικώς ανέλεγκτα), με βάση τους
ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά στοιχεία που θέτουν στη διάθεσή του οι διάδικοι. Επιβάλλεται όμως,
σε κάθε περίπτωση να τηρείται, κατά τον καθορισμό του επιδικαζόμενου ποσού, η αρχή της
αναλογικότητας ως γενική νομική αρχή και δη αυξημένης τυπικής ισχύος (άρθρα 2 παρ. 1 και 25 του
ισχύοντος Συντάγματος) με την έννοια ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα όρια όπως αυτά διαπιστώνονται από τα δεδομένα της κοινής πείρας και την κοινή περί δικαίου
συνείδηση σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που αποτυπώνονται στη συνήθη πρακτική των δικαστηρίων.
Τούτο, διότι μια απόφαση, με την οποία επιδικάζεται ένα ευτελές ή υπέρμετρα μεγάλο ποσό, ως δήθεν
εύλογο κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, ευτελίζει,
στην πρώτη περίπτωση, (όσον αφορά τον παθόντα), το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, και στην
δεύτερη, (όσον αφορά τον υπόχρεο), το δικαίωμα της περιουσίας του, αφού το δικαστήριο
επεμβαίνοντας στη διαφορά μεταξύ ιδιωτών πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να τηρεί μια δίκαιη
ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η έννοια της αναλογικότητας είναι έννοια
αυστηρότερη του “ευλόγου” και συνακόλουθα το “εύλογο” εμπεριέχεται αναγκαίως στο “ανάλογο”.
Άλλωστε την αρχή αυτή, υπό την προεκτεθείσα έννοια, εκφράζει και η υπερνομοθετικής ισχύος
διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, υπό την έννοια ότι πρέπει να
υπάρχει μία ανεκτή σχέση αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του σκοπού που
επιδιώκει κάθε μέτρο, το οποίο αποστερεί ένα άτομο από θεμελιακό δικαίωμά του, όπως από την
ιδιοκτησία του.
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Ναι

101

46,5%

-

Όχι

116

53,5%

Παρά τις στην πλειονότητά τους αρνητικές απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση,
οι απαντήσεις του δείγματος στην ερώτηση αναφορικά με τη διαπίστωση εάν αυτός /
αυτή που διασπείρει μια ψευδή είδηση να έχει οικονομικό όφελος από αυτήν την
συμπεριφορά είναι σχεδόν μοιρασμένες. Το 46,5 % του δείγματος απαντά θετικά στη
συγκεκριμένη ερώτηση ενώ και πάλι η πλειοψηφία (ήτοι το 53,5 %) απαντά ότι δεν
έχει διαπιστώσει να υπάρχει οικονομικό όφελος ένεκα της παραπληροφόρησης.

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 / αυτή που διασπείρει μια ψευδή είδηση από αυτήν την
συμπεριφορά
(ανοικτού τύπου ερώτηση σε περίπτωση απάντησης «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση)
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Το 46,5 % των συμμετεχόντων που απάντησε θετικά στην ανωτέρω ερώτηση
διευκρινίζει το οικονομικό όφελος το οποίο έχει διαπιστώσει. Σύμφωνα με τη
γραμματική διατύπωση των απαντήσεων, μπορούμε να εξάγουμε το γενικό
συμπέρασμα ότι οι απαντήσεις αναφέρονται περισσότερο στο δυνητικό όφελος το
οποίο θα μπορούσε να προκύψει από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και όχι στις
διαπιστωθείσες πρακτικές από τους συμμετέχοντες εξ ιδίας εμπειρίας. Τούτο, όμως,
δεν σημαίνει ότι οι απαντήσεις του πληθυσμού δεν παράγουν σημαντικά
αποτελέσματα αναφορικά με τις τάσεις που υπάρχουν σε σχέση με το οικονομικό
όφελος το οποίο προκύπτει από την παραπληροφόρηση. Στην κατωτέρω
κατηγοριοποίηση υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε παραπάνω
από μία από τις ακόλουθες κατηγορίες.
Καταρχάς, η σύνδεση του οικονομικού οφέλους με αυτή καθεαυτή τη λειτουργία των
κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου προκύπτει από τις απαντήσεις των
συμμετεχόντων. Σε 33 ερωτηματολόγια (15,20 %)70 συνδέεται άμεσα το οικονομικό
όφελος με την αύξηση επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και με το
φαινόμενο του clickbaiting71 και τα (έμμεσα) οικονομικά οφέλη τα οποία μπορούν να
έχουν οι διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων που καταφέρνουν να αυξήσουν τη
δημοτικότητά τους και επομένως την οικονομική αξία και τα έσοδά τους διά της
δημοσίευσης των ψευδών ειδήσεων. Αντίστοιχα το δείγμα συνδέει το οικονομικό
όφελος με την προσέλκυση της διαφημιστικής δαπάνης και γενικότερα με τη
διασύνδεση των ψευδών ειδήσεων με τη διαφήμιση σε 28 απαντήσεις (ποσοστό 12,90
%)72.Σε μια αντίστοιχη θέαση 4 συμμετέχοντες στην έρευνα συσχετίζουν τις ψευδείς
ειδήσεις με το φαινόμενο του like-pharming73 σε επίπεδο οικονομικού οφέλους74.

70

Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 4, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 51, 73, 97, 125, 131, 133, 142, 144,
148, 151, 152, 158, 161, 173, 184, 190, 191, 196, 204, 207, 210, 212, 213 και 217.
71
Για το φαινόμενο του clickbaiting βλ. τις σχετικές αναπτύξεις στο παραδοτέο υπ’ αρ. 1 (μέρος Α’
παρ. 4.3) της ΕΕ1 του παρόντος έργου.
72
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 4, 13, 16, 23, 31, 37, 43, 45, 51, 59, 70, 73, 77, 85, 125, 130, 133, 134,
144, 158, 178, 180, 190, 191, 196, 199, 203 και 214.
73
Για το φαινόμενο του like-pharming βλ. το άρθρο του Θ. Δανιηλίδη «Τί είναι το like pharming στο
Facebook. Μια κρυφή, άγνωστη απάτη», 6 Ιουλίου 2013, ellinika hoaxes.gr (url:
https://www.ellinikahoaxes.gr/2013/07/06/like-farming-scam/, προσπελάστηκε στις 04.04.2021) καθώς
και Philippe Jougleux, Η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή, ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ) Τεύχος 4/2016,
Οκτώβριος - Νοέμβριος – Δεκέμβριος, σελ. 504 επ. και ιδίως υποσ. 25 καθώς και αναπτύξεις στην
ΕΕ1 του παρόντος έργου.
74
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 5, 15, 154 και 170.
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Σε επίπεδο ειδικότερης διάστασης αναφορικά με αύξηση τιμής και πωλήσεων και τη
σύνδεση των ψευδών ειδήσεων με επιχειρηματικά συμφέροντα εντοπίζονται 17
απαντήσεις (7,83 %)75. Μια επιπλέον κατηγορία απαντήσεων συνδέει τις ψευδείς
ειδήσεις με πολιτικά συμφέροντα (12 απαντήσεις – ποσοστό 5,53 %)76 και
γενικότερα την άσκηση πολιτικής77. Οι ψευδείς ειδήσεις συνδέονται από τρεις
συμμετέχοντες στην έρευνα με τις ψευδείς παραστάσεις της απάτης προς αποκόμιση
οικονομικού οφέλους ή πρόκληση βλάβης78. Άλλοι τρεις συμμετέχοντες συνδέουν
στις απαντήσεις τους τις ψευδείς ειδήσεις με την χρηματιστηριακή δραστηριότητα79
80

.

Με μικρότερη συχνότητα εμφανίζονται απαντήσεις οι οποίες αναφέρονται γενικά σε
οικονομικά οφέλη χωρίς αυτά να προσδιορίζονται (4 απαντήσεις αναφορικά με
οικονομικά οφέλη81, 4 απαντήσεις αναφορικά με προσωπικό κέρδος82, 1 απάντηση η
οποία αναφέρεται γενικά σε εξουσία και χρήματα83 και 1 απάντηση η οποία αναφέρει
γενικώς την λέξη «ευρώ»84). Τέλος, σε 1 απάντηση παρουσιάζονται οι ψευδείς
ειδήσεις ως μέσο εκβιασμού85 και σε 2 απαντήσεις οι ψευδείς ειδήσεις συνδέονται με
τη δημοσιότητα86. Σε 2 απαντήσεις οι ψευδείς ειδήσεις και το όφελος από αυτές
έχουν να κάνουν με την κατάληψη και διατήρηση κάποιας θέσης87. Μάλιστα, εν όψει
της πανδημίας του κορωνοϊού και των ψευδών ειδήσεων που συνδέονται με την

75

Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 14, 40 51, 78, 85, 88, 92, 96, 101, 127, 150, 159, 167, 169, 176, 188 και
212.
76
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 17, 33, 43, 45, 58, 65, 95, 99, 123, 139, 142 και 176.
77
Βλ. άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου: Φ. Σπυρόπουλος, Ψευδείς
ειδήσεις (“fake news”), συκοφαντικές διαδόσεις και εξαπάτηση των εκλογέων – η νομική
αντιμετώπιση στο ποινικό δίκαιο, εις: Μ. Λεμπέση, Φ. Σπυρόπουλος, Αν. Χαλκιά, Δ. Χιόνης (εκδ. επιμ.),
Εγκληματολογία: περίβλεπτον αλεξίφωτον;, Τιμητικός Τόμος για τον Ομ. Καθηγητή Γιάννη Πανούση,
εκδ. Ι. Σίδερης, Μάρτιος 2020, σελ. 515-531.
78
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 62, 76 και 91.
79
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 7, 88 και 123.
80
Αναφορικά με την νομική αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων στο πλαίσιο χρηματιστηριακών
συναλλαγών βλ. το ά. 31 («Αξιόποινη χειραγώγηση της αγοράς») παρ. 1 περ. γ και δ, 2, 3, και 4 ν.
4443/2016 σχετικά με διάδοση πληροφοριών με ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις μέσω διαδικτύου.
81
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 42, 46, 137 και 149.
82
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 132, 174, 187 και 197.
83
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 163.
84
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 80.
85
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 134.
86
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 182 και 184.
87
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 100 και 122.
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πανδημία88, σε 1 απάντηση αναφέρεται ως οικονομικό όφελος μέσω ψευδών
ειδήσεων το όφελος των φαρμακοβιομηχανιών89. Τέλος, σε 5 απαντήσεις
καταγράφεται άγνοια αναφορικά με τον προσδιορισμό του οικονομικού οφέλους από
ψευδείς ειδήσεις90 και 1 απάντηση είναι κενή9192.

Ερώτηση 10:
Κατά τη γνώμη σας η ελληνική νομοθεσία λειτουργεί αποτρεπτικά στην
πρόληψη διασποράς ψευδών ειδήσεων;
-

Καθόλου

-

Λίγο

-

Αρκετά

-

Πολύ

-

Πάρα πολύ

-

Δεν είμαι επαρκώς ενημερωμένος για τις νομικές προβλέψεις

(κλειστού τύπου ερώτηση)
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Βλ. Φ. Σπυρόπουλος, Fake news στην εποχή του κορωνοϊού. Ενημερωτική ιστοσελίδα slpress, 4
Απριλίου 2020 (url: https://slpress.gr/koinonia/fake-news-stin-epochi-toy-koronoioy/, προσπελάστηκε
στις 16.03.2021).
89
Στα ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 120.
90
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 81, 98, 138, 157 και 206.
91
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 118.
92
Επίσης, στα ερωτηματολόγια 52 και 61 αναφέρονται αντίστοιχα οι λέξεις «Μεγάλο» - ως
προσδιοριστικό επίθετο στο οικονομικό όφελος – και «συμφέρον».
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Καθόλου

74

34,1%

-

Λίγο

76

35%

-

Αρκετά

17

7,8%

-

Πολύ

2

0,9%

-

Πάρα πολύ

-

-

-

Δεν είμαι επαρκώς ενημερωμένος

48

22,1%

για τις νομικές προβλέψεις

Στις απαντήσεις σε αυτήν την κεντρική ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση της
ισχύουσας93

ελληνικής

νομοθεσίας

για

την

παραπληροφόρηση,

καταρχάς

επαληθεύεται η υπόθεση ότι πρόκειται για διατάξεις ανεπαρκείς94, κυρίως λόγω και

93

Σημειώνεται εδώ ότι μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια έχουν ισχύσει για την αντιμετώπιση της
διασποράς ψευδών ειδήσεων τρεις διαφορετικές νομικές προβλέψεις στο πλαίσιο του ά. 191 ΠΚ
(πέραν των λοιπών ειδικότερων διατάξεων που αναφέρονται σε ψευδείς ειδήσεις π.χ. ά. 162 ΠΚ κ.λπ.)!
Συγκεκριμένα, το ά. 191 ΠΚ τροποποιήθηκε με τον ν. 4619/2019 και τροποποιήθηκε ξανά με τον ν.
4855/2021! Κατά τον χρόνο διενέργειας της έρευνας, εν ισχύ ευρίσκετο η διάταξη ως είχε
τροποποιηθεί σύμφωνα με τον ν. 4619/2021. Ευλόγως, ωστόσο, μπορούμε να εικάσουμε ότι το δείγμα
είναι σε κάθε περίπτωση συγχυσμένο καθώς, όσο και αν μπορεί να υποστηριχθεί ότι «άγνοια νόμου
απαγορεύεται»(!), δεν είναι δυνατόν για τον μέσο πολίτη να παρακολουθεί με λεπτομέρεια τις αλλαγές
αυτές. Επομένως, η έρευνα δύναται να καταγράψει μια γενική αίσθηση και στάση αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας απέναντι στο πρόβλημα.
94
… όπως διατυπώνεται στην 3η υπόθεση της έρευνας (βλ. το Παραδοτέο υπ’ αρ. 2 της ΕΕ2 του
παρόντος έργου).
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της σχεδόν ανύπαρκτης νομολογιακής εφαρμογής τους95 καθώς και της ποικιλότητάς
τους96. Συγκεκριμένα, το 34,1 % εκτιμά ότι η ελληνική ποινική νομοθεσία δεν
λειτουργεί αποτρεπτικά στην πρόληψη της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Αντίστοιχα,
το 35% θεωρεί πως η ελληνική ποινική νομοθεσία ασκεί μόλις μερική και ποσοτικά
μικρή αποτροπή στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, προκρίνοντας την επιλογή «Λίγο».
Αν αθροιστούν τα ποσοστά των υποστηριζόντων τις δύο ως άνω «αρνητικές» για την
ελληνική απόψεις καταλήγουμε στο συνολικό ποσοστό 69,1 % - άρα, το δείγμα
θεωρεί ουσιαστικά ανεπαρκείς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου για τη διασπορά
ψευδών ειδήσεων. Επομένως, ουσιαστικά συμπεραίνουμε ότι το μεγάλο ποσοστό από
το δείγμα δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητα της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας
και είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του ελληνικού νομικού πλαισίου. Σημαντικό
είναι το ποσοστό του 22,1 % των ερωτηθέντων οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είναι
ενημερωμένοι για τις νομικές προβλέψεις. Η απάντηση αυτή, λόγω και της
πολυσπερμίας των διατάξεων, είναι απολύτως ρεαλιστική και εύλογη. Τούτο δεν
σημαίνει, όμως, ότι οι λοιποί απαντώντες γνωρίζουν εξωνυχιστικά το σχετικό νομικό
πλαίσιο – αντιθέτως, απαντούν περισσότερη με την αίσθηση την οποία έχουν για τον
ρόλο της ποινικής νομοθεσίας, η οποία όμως είναι σημαντική αναφορικά με το
αίσθημα ασφάλειας και εμπέδωσης που προσφέρει η ποινική νομοθεσία στους
κοινωνούς.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο σύνολο του δείγματος δεν υπάρχει κανείς που
να πιστεύει ότι η ποινική νομοθεσία έχει μεγάλο αποτρεπτικό ρόλο (δεν υπάρχει
καμία απάντηση στην επιλογή «Πάρα πολύ»). Και στις άλλες επιλογές τα ποσοστά
απαντήσεων που συγκεντρώνονται είναι αρκετά μικρά (ποσοστό μόλις 0,9 % πιστεύει
ότι η ελληνική ποινική νομοθεσία είναι πολύ αποτρεπτική για τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων και ποσοστό 7,8 % πιστεύει ότι η ελληνική ποινική νομοθεσία είναι αρκετά
αποτρεπτική για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων).

95

Αναφορικά με την περιορισμένη νομολογιακή εφαρμογή των διατάξεων βλ. τις αναπτύξεις στα
Παραδοτέα υπ’ αρ. 2 και 3 της ΕΕ1 του παρόντος έργου.
96
Βλ. τις σχετικές αναπτύξεις στα Παραδοτέα υπ’ αρ. 2 και 3 της ΕΕ1 του παρόντος έργου.
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Ερώτηση 11:
Έχετε να προτείνετε άλλα μέτρα ή άλλες πρακτικές – πέρα από ποινικές
διατάξεις – που μπορούν να αναπτυχθούν για την αποτροπή της διασποράς
ψευδών ειδήσεων;
-

Ναι

-

Όχι

(κλειστού τύπου ερώτηση)

Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Ναι

81

37,3%

-

Όχι

136

62,7%

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)
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Καταρχάς, η συγκεκριμένη ερώτηση είναι σαφής σε σχέση με τη φύση των
προτάσεων δεδομένου ότι ποινικές διατάξεις υπάρχουν, είναι συγκεκριμένες και
αξιολογούνται σε έτερα σημεία του ερωτηματολογίου. Ο στόχος της ερώτησης είναι
να καταγραφούν οι απόψεις και στάσεις και κυρίως οι ιδέες του συμμετέχοντος στην
έρευνα πληθυσμού, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την πρόληψη της
παραπληροφόρησης.
Σε επίπεδο αναζήτησης μεθόδων και πρακτικών που να κινούνται εκτός του ποινικού
συστήματος και της ποινικής δικαιοσύνης, περίπου οι 2 στους 3 συμμετέχοντες
(ποσοστό 62,7 %) δεν έχουν να προτείνουν περαιτέρω μέτρα ή πρακτικές πέρα από
ποινικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων.
Τούτο έρχεται ως απόρροια της ισχύος του ποινικού νόμου και γενικότερα της
εμπιστοσύνης στον ποινικό νομοθέτη.
Το 37,3 % του δείγματος προτείνει περαιτέρω λύσεις για την πρόληψη της
παραπληροφόρησης, καταγράφοντας ελεύθερα τις ιδέες τους. Στην κατωτέρω
κατηγοριοποίηση υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε παραπάνω
από μία από τις ακόλουθες κατηγορίες. Οι περισσότερες λύσεις που προκρίνονται,
βέβαια, και πάλι έχουν να κάνουν με το νομοθετικό πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας ξανά
την εμπέδωση της λειτουργίας και την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όπως αυτή
προτάσσεται και ανωτέρω. Συγκεκριμένα, 44 απαντώντες97 (ποσοστό 20,28 % στο
σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 54,3 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην
ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή τους) προκρίνουν αλλαγές
στο νομοθετικό πλαίσιο. Σε επίπεδο ποιοτικής προσέγγισης και ανάλυσης οι
προτεινόμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο κυρίως άπτονται του διοικητικού
δικαίου – οι σχετικές προτάσεις έχουν να κάνουν κυρίως με διοικητικά πρόστιμα98,
με υποχρεώσεις των μέσων που δημοσιεύουν τις ειδήσεις όπως η παράθεση πηγών99
και η αναφορά του συντάκτη για κάθε κείμενο100, με διοικητικές ποινές σε ΜΜΕ101,

97

Στα ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 4, 7, 8, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 39, 43, 45, 51, 61, 70, 76, 85, 93,
96, 104, 110, 114, 124, 130, 131, 133, 148, 149, 150, 158, 163, 175, 177, 179, 188, 192, 193, 202, 203,
204, 215 και 218.
98
Βλ. ενδεικτικά στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 29, 39, 70, 93, 114, 124, 131.
99
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 8.
100
Βλ. ενδεικτικά ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 93 και 202.
101
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 20.
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με περιορισμό στη διαδικασία εσόδων των ΜΜΕ που δημοσιεύουν ψευδείς
ειδήσεις102, με αναστολή λειτουργίας των ΜΜΕ που δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις103
και με δημοσίευση στοιχείων μετά την επισήμανση της είδησης ως ψευδούς σε
επίπεδο παραδοχής από τον υπαίτιο104. Και σε αυτήν την ερώτηση – σε συνδυασμό
και με ερωτήσεις που ακολουθούν - υπάρχουν απαντώντες οι οποίοι προτείνουν μια
γενικότερη αυστηροποίηση των κυρώσεων105. Προτείνεται, επίσης, ένα σύστημα
«κίτρινης και κόκκινης κάρτας»106 (δεν επεξηγείται περαιτέρω αλλά λογικά εννοεί
μια πρακτική κατά την οποία θα υπάρχει καταρχάς μια προειδοποιητική κύρωση και
έπειτα μια κατασταλτική κύρωση107). Τέλος, προτείνεται και η υιοθέτηση κανόνων
δεοντολογίας108 και αυτορρύθμισης109, σε επίπεδο ρυθμίσεων τύπου “ηπίου δικαίου»
(“soft law”)110 καθώς και η διεθνής συνεργασία111, σε κάθε περίπτωση με τους

102

Βλ. ενδεικτικά ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 37 και 158.
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 85.
104
Βλ. ενδεικτικά τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 30, 96, 104, 114, 163. Βλ. και ερωτηματολόγιο υπ’ αρ.
110 με το οποίο προτείνεται η σήμανση του ιστότοπου που έχει μεταδώσει ψευδή είδηση.
105
Βλ. ενδεικτικά τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 25, 26, 27, 29, 30, 37, 93, 203.
106
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 43.
107
Η Lowman (Sarah Lowman, Criminology of Computer Crime, Μάιος 2010, url:
http://lowmanio.co.uk/share/TheCriminologyofComputerCrime.pdf, σελ. 8, προσπελάστηκε στις
11.11.2018) παραπέμπει στον Keel, ο οποίος υποστηρίζει ότι νόμοι των ΗΠΑ που αναφέρονται στη
λογική “three strikes and you’re out” βασίζονται στη θεωρία της ορθολογικής επιλογής αναφορικά με
την ανάλυση κόστους-οφέλους εκ μέρους των παραβατών (για την πρακτική “three strikes and you’re
out” πρβλ. Ν. Κουράκη, Ποινική Καταστολή, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σελ.
389 και για κριτική στην εν λόγω πρακτική βλ. Αγγ. Πιτσελά, Η ποινική αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας των ανηλίκων, εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 119).
108
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 45.
109
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 218.
110
Ως ήπιο δίκαιο (“soft law” στα αγγλικά και “droit souple” στα γαλλικά) μπορεί να οριστεί ένα
σύνολο "κανόνων" που θεσπίζονται σε πράξεις, στις οποίες δεν έχει χορηγηθεί δεσμευτική νομική
ισχύς, αλλά οι οποίες παρόλα αυτά έχουν ορισμένες -έμμεσες -έννομες συνέπειες και αποβλέπουν σε
πρακτικά αποτελέσματα, τα οποία και μπορούν να παραγάγουν (L. Senden, Soft Law, Self-Regulation
and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, Electronic Journal of Comparative Law,
τόμ. 9, 1.1.2005). Για την σημασία του soft law βλ. Filippo M. Zerilli, The rule of soft law: An
introduction, Journal of Global and Historical Anthropology 56, 2010, σελ. 3–18. Πρβλ. και Ευ.
Πρεβεδούρου, Δικαστικός έλεγχος του soft law στην ενωσιακή και στην εθνική έννομη τάξη,
διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
https://www.prevedourou.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85-soft-law-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA/,
προσπελάστηκε
στις
13.09.2020.
111
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 4.
103
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περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και γενικότερα της άσκησης
δικαιωμάτων112.
Ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού προτείνει ενίσχυση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας113 (21 απαντήσεις – ποσοστό 9,68 % στο σύνολο του πληθυσμού και
ποσοστό 25,9 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να
διευκρινίσουν την απάντησή τους) και σε επίπεδο σχολείων και σε επίπεδο
ενημέρωσης114 εφήβων115 και ενηλίκων.
Η με διάφορους τρόπους αξιολόγηση της δημοσιογραφίας προκρίνεται από 17
απαντώντες116 (ποσοστό 7,83 % στο σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 20,1 % από
όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την
απάντησή τους). Ειδικότερες προτάσεις έχουν να κάνουν με τη δημιουργία μητρώου
εγκυρότητας117 για ενημερωτικά μέσα, με διαδικασία πιστοποίησής118 τους119 και
βαθμολόγησή τους120, και με υιοθέτηση ορθών πρακτικών121 στο πλαίσιο και
κανόνων δεοντολογίας (όπως ήδη είδαμε)122.
Η ενίσχυση του ρόλου ελεγκτικών φορέων123 και σχετικών ομάδων επιστημόνων124
αποτελεί μια ειδικότερη και περαιτέρω πρόταση, με ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)125 126.

112

Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 51 στο οποίο αναφέρεται: «… Η ποινικοποίηση τους έχει πολιτικά
προβλήματα μέσα από την ποινικοποίηση της μνήμης, της άποψης, του δικαιώματος στην διαφορετική
θέαση».
113
Βλ. τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 4, 37, 47, 51, 58, 73, 76, 78, 84, 90, 100, 118, 137, 162, 166, 168,
171, 183, 185, 202, 212.
114
Βλ. ενδεικτικά τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 37 και 76.
115
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 84.
116
Βλ. τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 22, 30, 45, 73, 76, 78, 100, 124, 130, 131, 132, 155, 181, 195, 201,
206, 218.
117
Βλ. ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 73, 131 και 206.
118
Πρβλ. ενδεικτικά την πιστοποίηση στο πρότυπο ISO 9001:2015 αναφορικά με τα συστήματα
διαχείρισης
ποιότητας
(url:
https://www.tuv-nord.com/gr/el/pistopoiisi/pistopoiisisystimaton/poiotita/iso-90012015-systimata-diacheirisis-poiotitas/, προσπελάστηκε στις 09.04.2021).
119
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 130.
120
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 181.
121
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 45.
122
Βλ. χαρακτηριστικά ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 45.
123
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 177.
124
Βλ. ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 84, 149 και 210.
125
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 78, 139 και 203.
126
To E.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989 προκειμένου να αδειοδοτήσει και να εποπτεύσει τη λειτουργία των
ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αποτελεί μια από
τις πρώτες ανεξάρτητες αρχές, δηλ. δημόσιους οργανισμούς που, καίτοι εντάσσονται στην εκτελεστική
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Τέλος, τμήμα του πληθυσμού αναφέρεται σε μέτρα τεχνικού ελέγχου που μπορούν να
ληφθούν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της διασποράς των
ψευδών ειδήσεων127 (14 απαντήσεις – ποσοστό 6,45 % στο σύνολο του πληθυσμού
και ποσοστό 17,28 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να
διευκρινίσουν την απάντησή τους). Κάποιες από τις προτεινόμενες τεχνικές είναι
προσβάσιμες και υλοποιήσιμες από τον απλό χρήστη (π.χ. αποκλεισμός – “ban” /
“block” / “unfollow” του δράστη ή του μέσου128, αναφορά της είδησης ως ψευδούς –
“report”129)– σε συνδυασμό και με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στην ερώτηση υπ’
αρ. 7 του παρόντος ερωτηματολογίου - και κάποιες άλλες αναφέρονται σε
προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές (π.χ. χρήση εφαρμογών και εργαλείων130,
αλγοριθμικός εντοπισμός ψευδών ειδήσεων131 με “text mining”132

133

και χρήση

τεχνητής νοημοσύνης134 135 136).

εξουσία, λειτουργούν χωρίς να ελέγχονται από την κυβέρνηση και εποπτεύονται από τη Βουλή, οι δε
οι πράξεις τους υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. ορίζεται
στο Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2), στο Ν. 3051/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες
αρχές, στο Ν. 2863/2000 και στους λοιπούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της ιδιωτικής
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (2328/1995, 3592/2007, 4339/2015), ενώ η εσωτερική του λειτουργία
ρυθμίζεται με κανονιστική πράξη του ίδιου του Ε.Σ.Ρ.
Κατά τη νομολογία του ΣτΕ, «σκοπός της συνταγματικής κατοχυρώσεως του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης ως ανεξάρτητης αρχής ήταν, εν όψει της ιδιαίτερης δύναμης επιρροής που διαθέτουν οι
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί στη διαμόρφωση της γνώμης των πολιτών ως προς τα πολιτικά και κοινωνικά
ζητήματα και της αναγκαίας για την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας ποιοτικής στάθμης των
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, η διασφάλιση αφʼ ενός μεν του κρατικού ελέγχου στη λειτουργία των
ραδιοτηλεοπτικών μέσων και αφʼ ετέρου της πολυφωνίας και της αντικειμενικής και με ίσους όρους
μεταδόσεως πληροφοριών, ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, ώστε να αποτρέπονται κυβερνητικές
και κομματικές επιρροές και να επιτυγχάνεται η οργάνωση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων με βάση τις
αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της πολυφωνίας» (ΣτΕ Ολομ. 95/2017 σκέψη 19 και
ΣτΕ Ολομ. 2307/2018, σκέψη 13. Βλ. τις σχετικές αναπτύξεις εις: Κώστας Στρατηλάτης, Η
ανεκπλήρωτη συνταγματική επιταγή για αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, σελ. 3 και ιδίως υποσ. 6.
Σύμφωνα με το ίδιο πόνημα, σε επίπεδο κριτικής προσέγγισης της λειτουργίας του ΕΣΡ ο Στρατηλάτης
διαπιστώνει ότι «η δράση του ΕΣΡ προς εκπλήρωση της αποστολής του να εγγυάται την ακρίβεια, την
αλήθεια και την αντικειμενικότητα κατά τη μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών δεν είναι επαρκής και
ότι υπολείπεται πάντως σε σημαντικό βαθμό της πολύ πιο ενεργού δράσης του αναφορικά προς την
τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σε άλλα πεδία, όπως η διαφήμιση ή αναφορικά προς την
τήρηση των κανόνων και των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας για θέματα όπως η προστασία
της προσωπικότητας και ο σεβασμός του ιδιωτικού βίου» (Κώστας Στρατηλάτης, Η ανεκπλήρωτη
συνταγματική επιταγή για αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων,
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, σελ. 34).
127
Βλ. ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 23, 46, 56, 73, 90, 91, 123, 125, 131, 132, 162, 181, 183, 190.
128
Βλ. ενδεικτικά ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 46, 73, 91, 123, 131, 132.
129
Βλ. ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 90 και 91.
130
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 190.
131
Βλ. ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 181 και 183.
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Ερώτηση 12:
Όποιος / όποια διασπείρει ψευδή είδηση στο διαδίκτυο με σκοπό οικονομικό
όφελος ή πρόκληση ζημίας πρέπει να έχει την ίδια, ηπιότερη, αυστηρότερη ή
καμία ποινική μεταχείριση από τον νόμο σε σχέση με αυτόν που δεν έχει σκοπό
το οικονομικό όφελος ή την πρόκληση ζημίας;
-

Την ίδια ποινική μεταχείριση

-

Αυστηρότερη ποινική μεταχείριση

-

Ηπιότερη ποινική μεταχείριση

-

Καμία ποινική μεταχείριση ανεξαρτήτως σκοπού ή αποτελέσματος

(κλειστού τύπου ερώτηση)

132

Αναφορικά με το text mining βλ. τις σχετικές αναπτύξεις στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 5 (παρ. 5.2) της
ΕΕ2.
133
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 56.
134
Αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη βλ. ενδεικτικά Αικατερίνη Γεωργούλη, Τεχνητή
Νοημοσύνη, Μια εισαγωγική προσέγγιση, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015,
B. Jack Copeland, Diane Proudfoot, Αlan Turing, Father of the Modern Computer, δημοσιευμένο στο
ηλεκτρονικό
περιοδικό
The
Rutherford
Journal
4,
url
http://www.rutherfordjournal.org/article040101.html, προσπελάστηκε στις 04.04.2021, Raymond
Kurzweil, The Age of Intelligent Machines, Cambridge, MIT Press, 1990, σελ.117, Rich E & Kevin
Knight, Artificial Intelligence, Tata McGraw, 2004, σελ. 3. Βλ. Επίσης για την κατηγοριοποίηση της
Σπύρος Τάσσης, Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα
https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/spiros_tassis/dikaio-stin-epohi-tis-tehnitis-noimosynis,
προσπελάστηκε στις 04.04.2021
135
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 123.
136
Σε επίπεδο κριτικής προσέγγισης για την τεχνητή νοημοσύνη η Πρεβεδούρου αναφέρει: «…ακόμη
και η πιο ανεπτυγμένη σήμερα τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να συνυπολογίσει όλες εκείνες τις εκτός
κειμένου παραμέτρους, εκτός από το fact-checking, που μπορούν να καταλήξουν με ασφάλεια στη
διάκριση της σωστής από τη λανθασμένη άποψη, χωρίς να συνυπολογιστεί και η αδυναμία ελέγχου της
πρόθεσης». Έτσι, Ευγενία Πρεβεδούρου, O ρόλος της πληροφόρησης στη σύγχρονη δημοκρατία και το
φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων, περιοδικό De jure, τ. 25, 11/2020, έκδοση της European Law
Students’ Association (ELSA – Athens), σελ. 17.
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Την ίδια ποινική μεταχείριση

60

27,6%

-

Αυστηρότερη ποινική μεταχείριση

145

66,8%

-

Ηπιότερη ποινική μεταχείριση

9

4,1%

-

Καμία ποινική μεταχείριση

3

1,4%

ανεξαρτήτως σκοπού ή αποτελέσματος

Το δείγμα φαίνεται να πιστεύει σαφώς ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η
παραπληροφόρηση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή την πρόκληση
ζημίας χρήζει αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης σε σχέση με μια γενικότερη
ποινική μεταχείριση της παραπληροφόρησης, καθώς αυτό υποστηρίζεται από το 66,8
% των ερωτηθέντων (περίπου 2 στους τρεις συμμετέχοντες). Το 27,6 % των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι το συγκεκριμένο κίνητρο μάλλον δεν πρέπει να παίζει ρόλο
στην ποινική μεταχείριση και, συνεπώς, πρέπει αυτοί που διασπείρουν ψευδείς
ειδήσεις να έχουν την ίδια ποινική μεταχείριση είτε έχουν είτε δεν έχουν σκοπό για
οικονομικό όφελος ή πρόκληση ζημίας. Εντύπωση σίγουρα προκαλεί το -μικρό σε
κάθε περίπτωση- ποσοστό του 4,1 % (9 άτομα από το δείγμα) οι οποίοι θεωρούν ότι
σε περίπτωση αποκόμισης οικονομικού οφέλους ή πρόκλησης ζημίας πρέπει η
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τιμώρηση να είναι ηπιότερη σε σχέση με την έλλειψη του σκοπού αυτού137 - το
ποσοστό

αυτό

δύναται

να

καταγράφεται

μικρότερο,

αφαιρουμένων

δύο

ερωτηματολογίων που φαίνεται ότι παρουσιάζουν ανακολουθία σε επίπεδο
επαλήθευσης138.
Τέλος, 3 απαντώντες (ποσοστό 1,4 %) προκρίνει το ότι δεν πρέπει να υπάρχει ποινική
μεταχείριση στη διασπορά των fake news ανεξαρτήτως σκοπού ή αποτελέσματος, με
1 απάντηση, βέβαια, να παρουσιάζει ανακολουθία σε έλεγχο επαλήθευσης139.

Ερώτηση 13:
Όποιος / όποια διασπείρει ψευδή είδηση στο διαδίκτυο με σκοπό να επηρεάσει
εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει να έχει την ίδια, ηπιότερη αυστηρότερη ή καμία
ποινική μεταχείριση από τον νόμο σε σχέση με αυτόν που δεν έχει σκοπό να
επηρεάσει εκλογικό αποτέλεσμα;
-

Την ίδια ποινική μεταχείριση

-

Αυστηρότερη ποινική μεταχείριση

-

Ηπιότερη ποινική μεταχείριση

-

Καμία ποινική μεταχείριση ανεξαρτήτως σκοπού ή αποτελέσματος

(κλειστού τύπου ερώτηση)

137

Επί των απαντήσεων αυτών επισημαίνονται κάποια ειδικότερα χαρακτηριστικά:
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 3 η συμμετέχουσα δηλώνει ότι η ελληνική νομοθεσία δεν λειτουργεί
καθόλου αποτρεπτικά και στην ερώτηση 11 προκρίνει την ίδια ποινική μεταχείριση.
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 79, 111, 133 και 156 οι συμμετέχοντες δηλώνουν μη ενημερωμένοι
επαρκώς για τις νομικές προβλέψεις, απαντώντας στην ερώτηση υπ’ αρ. 10.
138
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 15 η απάντηση αυτή δεν συνάδει με την απάντηση στην ερώτηση υπ’
αρ. 14 κατά την οποία η συμμετέχουσα προκρίνει ότι απαιτείται αυστηρότερη ποινική μεταχείριση
«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». Το ίδιο συμβαίνει
και στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 154 καθώς στην ερώτηση 14 η απάντηση προκρίνει αυστηρότερη
μεταχείριση «Στην περίπτωση που υπάρχει οικονομικό όφελος».
139
Στο ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 142 προκρίνεται αυστηρότερη ποινική μεταχείριση σύμφωνα με την
ερώτηση υπ’ αρ. 14 «Στις περιπτώσεις όπου κομματικές φραξιές στοχεύουν στην χειραγώγηση της
κοινής γνώμης με στόχο εκλογικά, βουλευτικά, ή άλλα οικονομικά οφέλη.».
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Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Την ίδια ποινική μεταχείριση

60

27,6%

-

Αυστηρότερη ποινική μεταχείριση

154

71%

-

Ηπιότερη ποινική μεταχείριση

2

0,9%

-

Καμία ποινική μεταχείριση

1

0,5%

ανεξαρτήτως σκοπού ή αποτελέσματος

Το δείγμα φαίνεται να πιστεύει σαφώς ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η
παραπληροφόρηση με σκοπό τον επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος χρήζει
αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης σε σχέση με μια γενικότερη ποινική
μεταχείριση της παραπληροφόρησης, καθώς αυτό υποστηρίζεται από το 71 % των
ερωτηθέντων. Το 27,6 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το συγκεκριμένο κίνητρο
μάλλον δεν πρέπει να παίζει ρόλο στην ποινική μεταχείριση. Σημειώνεται ότι το
συγκεκριμένο ποσοστό είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο καταγράφεται και
στην αντίστοιχη επιλογή απάντησης της προηγούμενης ερώτησης.Μόνο 2
συμμετέχοντες (ποσοστό 0,9 %) προκρίνει την ηπιότερη ποινική μεταχείριση στη
συγκεκριμένη περίπτωση και μόνο 1 συμμετέχων την αποποινικοποίηση της
συμπεριφοράς.

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αποτελέσματα έρευνας – στατιστική και ποσοτική
επεξεργασία – σύγχρονες εκτιμήσεις
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 4 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

44

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

Ερώτηση 14:
Υπάρχει περίπτωση ή περιπτώσεις για τις οποίες θεωρείτε ότι απαιτείται
αυστηρότερη ποινική μεταχείριση από τον νόμο στη διασπορά ψευδών
ειδήσεων;
-

Ναι

-

Όχι

(κλειστού τύπου ερώτηση)

Επιλογή

Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό

-

Ναι

141

65%

-

Όχι

76

35%

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, 65% των συμμετεχόντων θεωρούν
ότι υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες είναι απαραίτητη η αυστηρότερη τιμώρηση

ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αποτελέσματα έρευνας – στατιστική και ποσοτική
επεξεργασία – σύγχρονες εκτιμήσεις
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 4 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

45

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

της διασποράς ψευδών ειδήσεων140, ενώ 35% έχει ήδη καλυφθεί των συμμετεχόντων
φαίνεται να έχει ήδη καλυφθεί από τις περιπτώσεις αποκόμισης οικονομικού οφέλους
/ πρόκλησης ζημίας και επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος, ζητήματα τα
οποία διερευνώνται σε προηγούμενες ερωτήσεις.

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)

Η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, ως διαλαμβάνεται στην εκφώνηση της
ερώτησης, και η καταγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων σε ανοικτού τύπου
ερώτηση σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε κάποια επενέργεια των ψευδών ειδήσεων η
οποία έχει προφανές αρνητικό αποτέλεσμα και συνεπώς υπάρχει εδώ η δυνατότητα
να

διαγνωστούν

έτι

περαιτέρω

τα

χαρακτηριστικά

του

φαινομένου

της

παραπληροφόρησης. Όπως είδαμε, το 65 % του δείγματος προτείνει περαιτέρω
περιπτώσεις διασποράς ψευδών ειδήσεων προς αυστηρότερη ποινική μεταχείριση.
Στην

κατωτέρω

κατηγοριοποίηση

υπάρχουν

απαντήσεις

οι

οποίες

κατηγοριοποιούνται σε παραπάνω από μία από τις ακόλουθες κατηγορίες.
Καταρχάς, 42 απαντώντες141 (ποσοστό 19,35 % στο σύνολο του πληθυσμού και
ποσοστό 29,78 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να
διευκρινίσουν την απάντησή τους) προκρίνουν αυστηρότερη ποινική μεταχείριση
στην περίπτωση αποκόμισης περιουσιακού οφέλους ή πρόκλησης ζημίας. Παρά το
γεγονός ότι η πρόθεση αυτή έχει ήδη καταγραφεί καθώς υπάρχει συγκεκριμένη
140

Ωστόσο, επισημαίνεται η ύπαρξη τριών κενών ερωτηματολογίων (ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 25, 152,
170), παρά το γεγονός ότι είχε απαντηθεί «Ναι» στο πρώτο σκέλος της ερώτησης αναφορικά με την
ύπαρξη περιπτώσεων στις οποίες χρήζει αυστηρότερη τιμώρηση. Άρα το ποσοστό μπορεί να
υποστηριχθεί ότι τελικά διαμορφώνεται σε 63,6 %.
141
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 7, 8, 9, 13, 15, 20, 33, 37, 45, 49, 63, 64, 71, 76, 92, 96, 104, 115, 119,
120, 122, 123, 131, 136, 141, 142, 154, 155, 162, 167, 168, 176, 183, 184, 187, 193, 197, 198, 202,
203, 215 και 216.
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σχετική ερώτηση, ο πληθυσμός φαίνεται ότι αναδεικνύει την συγκεκριμένη
περίπτωση ως τις πλέον σημαντική η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην
τιμώρηση της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Κάποιες ειδικότερες απαντήσεις στη
συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρονται στον τουρισμό142 143 και τις χρηματιστηριακές
συναλλαγές144. Αυτό το οποίο πρέπει εδώ να επισημανθεί μετ’ επιτάσεως (και για την
de lege ferenda αξιολόγηση των απαντήσεων) είναι ότι απαντήσεις αναφέρεται σε
οικονομικό όφελος ή ζημία όχι μόνο του δημοσίου145 αλλά και ιδιωτών.
Αυστηρότερη ποινική μεταχείριση προκρίνεται και σε περίπτωση επηρεασμού του
εκλογικού αποτελέσματος από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και γενικότερα της
πολιτικής από 36 απαντώντες146 (ποσοστό 16,59 % στο σύνολο του πληθυσμού και
ποσοστό 25,53 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να
διευκρινίσουν την απάντησή τους). Ειδικότερα στοιχεία στις απαντήσεις αυτές
αποτελούν ο επηρεασμός του λαϊκού αισθήματος147 και η προπαγάνδα148 149.
Το γεγονός ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις συγκεντρώνουν σε ποσοστά την υψηλότερη
αναφορά σε αυτήν την ανοικτού τύπου ερώτηση ενδεχομένως να οφείλεται στο
γεγονός ότι αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί σε
προγενέστερες ερωτήσεις, υπό την έννοια του ότι είναι δυνατόν να υπεμνήσθησαν
στους συμμετέχοντες από το ίδιο το ερωτηματολόγιο. Εντύπωση, δηλαδή, προκαλεί
το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες επανέρχονται στις ίδιες προτάσεις. Τούτο
ενδεχομένως να οφείλεται και στην ταχύτητα με την οποία συμπληρώνονται τα

142

Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 33.
Με την τροποποίηση της διάταξης του ά. 191 ΠΚ με τον ν. 4619/2019, η ζημία στον τουρισμό
προσετέθη στις περιπτώσεις τις οποίες αφορά το συγκεκριμένο άρθρο. Με τον ν. 4855/2021, ωστόσο,
εξαλείφθηκε ξανά αυτή η περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των
παλινδρομήσεων του νομοθέτη.
144
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 202.
145
Τούτο προσδιορίζεται συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 176, 197 και 215.
146
Βλ. τα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 8, 32, 39, 40, 43, 64, 76, 98, 104, 110, 111, 119, 121, 123, 125, 130,
131, 136, 140, 142, 149, 150, 155, 157, 159, 169, 176, 179, 181, 183, 191, 197, 198, 200, 201, 207.
147
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 140. Προφανώς στη συγκεκριμένη απάντηση εννοείται ο «λαός» υπό
στενή εννοία, δηλαδή ως το εκλογικό σώμα. Αναφορικά με το ποιο αποτελούν τον λαό κατά τη sticto
sensu έννοιά του βλ. Αν. Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, 2η έκδοση, αθήνα, 2007 σελ.
310.
148
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 121.
149
Βλ. σχετικά τις αναπτύξεις στο Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 (μέρος Α’ παρ. 2 και 4.3) της ΕΕ1 του
παρόντος έργου.
143
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ερωτηματολόγια, ιδίως στο διαδίκτυο150. Ωστόσο, μπορούμε ως συμπέρασμα να
κρατήσουμε και το ότι οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι αυτές που απασχολούν
περισσότερο την κοινή γνώμη και άρα ορθώς διερευνήθηκαν με ειδικότερες
ερωτήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο.
Επόμενη κατηγορία απαντήσεων συνιστά η αναφορά σε συσχέτιση των fake news και
της τιμώρησής του με θέματα που αφορούν στην υγεία151, η οποία καταγράφεται σε
27 απαντήσεις152 (ποσοστό 12,44 % στο σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 19,15
% από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την
απάντησή τους). Είναι, βέβαια, λογικό η απάντηση αυτή να επηρεάζεται και από το
γεγονός ότι η έρευνα έλαβε χώρα σε διάστημα κατά το οποίο ο πλανήτης μαστίζεται
από την πανδημία του υιού Covid-19, κατά την οποία είχαν επιβληθεί πολύ αυστηρά
μέτρα πρόληψης (περιορισμοί στην κυκλοφορία κ.λπ.). Γενικότερα, την περίοδο πριν
την υλοποίηση της έρευνας άνοιξε μια εκτενής συζήτηση αναφορικά με τις ψευδείς
ειδήσεις που αφορούν την πανδημία153.
Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε και το γεγονός ότι σε επίπεδο νομολογιακής
εφαρμογής του ά. 191 ΠΚ υπήρξαν αποφάσεις σχετικές με διάδοση ψευδών ειδήσεων
για θέματα υγείας (π.χ. εμβόλια)154. Προβληματισμό, επομένως, προκαλεί η
150

Βλ. και τους περιορισμούς της έρευνας που σχετίζονται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο
Παραδοτέο υπ’ αρ. 1 (κεφ. 7) της ΕΕ2 του παρόντος έργου.
151
Πρβλ. ενδεικτικά τη διπλωματική εργασία του Γ. Τσιρώνη, Ο ρόλος των ΜΜΕ στην ανάπτυξη του
αντιεμβολιαστικού κινήματος και της παραπληροφόρησης κατά την πανδημία Covid-19, Τμήμα
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα,
Μάρτιος
2021,
url:
https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/578/Tsironis_18066.pdf?sequence=1&isAll
owed=y (προσπελάστηκε στις 20/10/2021).
152
Στα ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 14, 19, 31, 33, 39, 46, 52, 58, 60, 68, 79, 84, 88, 94, 97, 99, 122, 123,
165, 171, 173, 195, 199, 200, 207, 212, 213.
153
Βλ. Φ. Σπυρόπουλος, Fake news στην εποχή του κορωνοϊού. Ενημερωτική ιστοσελίδα slpress, 4
Απριλίου 2020 (url: https://slpress.gr/koinonia/fake-news-stin-epochi-toy-koronoioy/, προσπελάστηκε
στις 16.03.2021).
154
Βλ. π.χ. απόφαση ΜΠλημΒερ 582/2016 (ΤΝΠ NOMOS) αναφορικά με ψευδείς ειδήσεις για
εμβόλια που δήθεν προκαλούν καρκίνο. Σε ό,τι αφορά τα πραγματικά περιστατικά της απόφασης
αυτής: στις 11.09.2014 η ιστοσελίδα goneis.info δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «ΣΟΚ: Δείτε πως οι
εταιρείες εξαπλώνουν τον καρκίνο μέσω εμβολίων». Το δημοσίευμα αυτό αναφερόταν σε ένα ανήλικο
κορίτσι το οποίο απεβίωσε από καρκίνο μετά από εμβολιασμό. Εξ αυτού, το άρθρο κατέληγε σε
συμπέρασμα ότι τα εμβόλια ευθύνονται για τον καρκίνο και, άρα, προετρέπονταν εμμέσως πλην
σαφώς οι αναγνώστες να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Στις 25.09.2014 αστυνομικός του Α.Τ.
Πλατέος σχημάτισε δικογραφία αναφορικά με το άρθρο αυτό και την υπέβαλε στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Βέροιας, ο οποίος και άσκησε ποινική δίωξη για παραβίαση του ά. 191 ΠΚ, ως
ίσχυε. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας με την υπ’ αριθμ. 582/2016 απόφασή του
καταδίκασε τον διαχειριστή της ιστοσελίδας σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και σε χρηματική ποινή 500
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συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση των απαντήσεων, καθώς αναφορικά με τη διάταξη
του ά. 191 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε κατά την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα με
τον ν. 4619/2019 φαίνεται να περιορίζεται και η εφαρμογή της, αφού πρέπει να έχει
προκληθεί φόβος σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία
προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή
σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή
στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι διεθνείς τις σχέσεις.
Τοιουτοτρόπως, οτιδήποτε ευρισκόμενο εκτός των ως άνω τονισμένων εννοιών, όπως
η δημόσια υγεία, είναι προφανές ότι πλέον δεν προστατεύεται από την εν λόγω
διάταξη155. Και αυτό διότι πλέον δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος η
πρόκληση ανησυχίας ή φόβου στους πολίτες και η ταραχή της δημόσιας πίστης,
σύμφωνα με την προϊσχύσασα διατύπωση, αν δεν προκαλείται ζημία σε
συγκεκριμένο τομέα από τους περιοριστικά αναφερόμενους στη νέα διατύπωση του
άρθρου 191 ΠΚ (οικονομία, τουρισμός, αμυντική ικανότητα, διεθνείς σχέσεις). Άρα,
η συγκεκριμένη πρόταση καταγράφεται ως ουσιαστικής σημασίας καθώς ο
περιορισμός αυτός της εφαρμογής της διάταξης αφήνει ακάλυπτα σημαντικά τμήματα
του παραπλανητικού δημοσίου λόγου και της παραπληροφόρησης για ευαίσθητους
τομείς (όπως για παράδειγμα η δημόσια υγεία, με αυξημένη εν προκειμένω
κρισιμότητα).
Σημαντική κατηγοριοποίηση αποτελεί και η αυστηρότερη τιμώρηση σε περίπτωση
παραπληροφόρησης σχετικής με την εθνική ασφάλεια και τα εθνικά θέματα και τα
θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το ζήτημα αυτό απασχολεί 18 απαντώντες156 (ποσοστό
8,29 % στο σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 12,76 % από όσους απάντησαν
ευρώ καθώς έκρινε ότι όφειλε να εκθέσει αμερόληπτα αν τα καταγγελλόμενα είχαν διερευνηθεί από τις
αρμόδιες αρχές, αν υπήρχαν σχετικές ιατρικές έρευνες που να είχαν καταλήξει σε έγκυρα στατιστικά
δεδομένα, αν για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε γίνει οποιαδήποτε καταγγελία και αν μπορούσε να
κατονομάσει τις πηγές του, καθώς και ότι οι αρχές πρέπει να επιληφθούν για το ζήτημα που είναι
ιδιαίτερα σοβαρό για τη δημόσια υγεία, εν όψει της ύπαρξης του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμού.
(Αναλυτικός σχολιασμός της ως άνω απόφασης στο άρθρο της Μαριάννας Βασιλείου, Ιατρική
παραπληροφόρηση μέσω διαδικτύου: η ποινική ευθύνη (με αφορμή την ΜονΠλημΒερ 582/2016), εις:
Κ. Κηπουρίδου, Μ. Μηλαπίδου, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο, εκδ.
Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, σελ. 133-138).
155
… παρά την ρητή αναφορά της δημόσιας υγείας στους περιορισμούς ελευθερίας της έκφρασης στο
ά. 10 §2 ΕΣΔΑ και στο ά. 19 § 3 στοιχ. β’ ΔΣΑΠΔ.
156
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 27, 33, 68, 78, 85, 94, 97, 101, 153, 156, 181, 183, 200, 201, 202, 206,
207, 212.
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«Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή τους)157. Η
διάταξη του ά. 191 ΠΚ
Επόμενη κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι αυτή
που αφορά ζητήματα τιμής και υπόληψης και προστασίας της προσωπικότητας από
τη διάδοση ψευδών ειδήσεων (16 απαντήσεις158 - ποσοστό 7,37 % στο σύνολο του
πληθυσμού και ποσοστό 11,35 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και
εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή τους). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 3
από τις απαντήσεις αναφέρονται σε περίπτωση προσβολής του τεκμηρίου
αθωότητας159 εμπλεκομένων με τη δικαιοσύνη. Η αστική διάσταση της προσβολής
της προσωπικότητας σε συνδυασμό με την αδικοπραξία η οποία μπορεί να έχει
χαρακτηριστικά όχι μόνο συκοφαντικής δυσφήμησης αλλά και διασποράς ψευδών
ειδήσεων εισφερόμενη εδώ δημιουργεί συνάμα προβληματισμούς αναφορικά με την
«δυική» αντιμετώπιση των ψευδών ισχυρισμών από τον ποινικό νομοθέτη – από τη
μια ως ψευδείς ειδήσεις που αφορούν συγκεκριμένες καταστάσεις, από την άλλη ως
το ψευδές γεγονός στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης του ά. 363 ΠΚ. Άρα,
σημαντική καθίσταται και η διάσταση των ψευδών ειδήσεων σε ό,τι αφορά την
προσωπικότητα όσων πλήττονται από αυτές.
Οι δύο επόμενες κατηγοριοποιήσεις συναρτώνται άμεσα με την επίδραση της
παραπληροφόρησης στο κοινωνικό σύνολο (συνολικά 27 απαντήσεις160 – ποσοστό
12,44 % στο σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 19,15 % από όσους απάντησαν
«Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή τους). Η πρώτη
κατηγοριοποίηση αφορά τη δημιουργία ανησυχίας, τρόμου και γενικότερα τον
επηρεασμό του κοινωνικού συνόλου (15 απαντήσεις161 - ποσοστό 6,91 % στο σύνολο
157

Η διάταξη του ά. 191 ΠΚ (στην μετά τον ν. 4855/2021 μορφή της) αναφέρεται στην αμυντική
ικανότητα της χώρας.
158
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 8, 91, 105, 121, 149, 156, 162, 183, 187, 188, 197, 198, 202, 214, 215,
216.
159
Για το τεκμήριο αθωότητας βλ. ά. 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ, ά. 14 παρ. 2 ΔΣΑΠΔ, ά. 47 και 48 του Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ά. 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ά. 3 Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και
του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και
ά. 71 ΚΠΔ.
160
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 4, 8, 15, 27, 35, 46, 67, 78, 84, 95, 99, 100, 105, 117, 120, 121, 133, 147,
157, 158, 159, 169, 173, 174, 184, 195, 211.
161
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 8, 15, 67, 78, 95, 117, 121, 133, 157, 169, 173, 174, 184, 195, 211.
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του πληθυσμού και ποσοστό 10,64 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και
εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή τους). Σε επίπεδο περιεχομένου, στις
απαντήσεις αναφέρονται από αναφορά σε φυσικές καταστροφές162 μέχρι πρακτικές
εκφοβισμού163 και προώθηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας164. Η δεύτερη
κατηγοριοποίηση (13 απαντήσεις165 - ποσοστό 5,99 % στο σύνολο του πληθυσμού
και ποσοστό 9,22 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να
διευκρινίσουν την απάντησή τους) αφορά γενικότερα επιπτώσεις των ψευδών
ειδήσεων στο κοινωνικό σύνολο. Επομένως, από τις απαντήσεις αυτές προκύπτει ότι
το κοινωνικό σύνολο και η κοινωνική ηρεμία είναι στοιχεία άξια προς επιτεταμένη
προστασία από τον νομοθέτη.
Από 12 απαντώντες166 προκρίνεται αυστηρότερη ποινική μεταχείριση σε περίπτωση
που οι ψευδείς ειδήσεις αφορούν σε ανηλίκους (ποσοστό 5,53 % στο σύνολο του
πληθυσμού και ποσοστό 8,51 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και
εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή τους). Από τις απαντήσεις αυτές, δύο
αναφέρονται σε προστασία ανηλίκων από εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας167 168.
Η περίπτωση κατά την οποία πλήττονται ανθρώπινα δικαιώματα έστω και μέσω
θυματοποίησης σε εγκληματικές πράξεις (όπως η προσβολή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της σωματικής ακεραιότητας, η ψυχική και σωματική κακοποίηση και
βλάβη) είναι ακόμη μια κατηγορία προς αυστηρότερη ποινική μεταχείριση της
παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, σε αυτό το πνεύμα κινούνται 7 απαντήσεις169
(ποσοστό 3,26 % στο σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 4,96 % από όσους
162

Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 78.
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 157.
164
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 95.
165
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 4, 8, 27, 35, 46, 84, 99, 100, 105, 120, 147, 158, 159.
166
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 22, 37, 54, 61, 73, 146, 158, 164, 165, 178, 180, 202.
167
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 61: «… παιδοφιλία» και ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 73: «Οποιος
δισαπειρει ψευδείς ειδήσεις με σκοπό την σεξουαλικη εκμετάλλευση ανηλικων. πχ άρθρο το οποιο
αναφέρει ότι πλήθος κόσμου αποστελει γυμνές φωτογραφίες στον τάδε λογαριασμό του ίντερνετ και
κερδίζει χρήματα ή κάποιο αλλοςόφελος. Οταν δε αυτοστοχοποιει ειδικα ανηλικους, αν δεν υπάρχει
ειδική προβλέψει θα έπρεπε να τιμωρείται αυστηρότερα και απο την απλή σεξουαλικη εκμετάλλευση
ανηλίκων.».
168
Αναφορικά με το ιδιαίτερο σχετικό επιστημονικό ενδιαφέρον πρβλ. Julia Davidson & Petter
Gottschalk, Characteristics of the Internet for criminal child sexual abuse by online groomers, Criminal
Justice Studies, Vol. 24, No. 1, March 2011, 23–36.
169
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 18, 47, 86, 88, 179, 192, 212.
163
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απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή
τους). Σε αντίστοιχο πλαίσιο ευαισθητοποίησης, μέρος του πληθυσμού θεωρεί
δέουσα την αυστηρότερη τιμώρηση της παραπληροφόρησης σε περίπτωση που
στρέφεται εναντίον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (8 απαντήσεις170 -ποσοστό 3,69 %
στο σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 5,67 % από όσους απάντησαν «Ναι» στην
ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή τους) καθώς δύναται να
προωθείται η αρνητική αντιμετώπισή τους171 και η ρητορική μίσους172. Αντίστοιχα,
σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί και η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων που
αφορούν την αυστηρότερη τιμώρηση σε περίπτωση που οι ψευδείς ειδήσεις
προκαλούν απώλεια ή κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής (6 απαντήσεις173 ποσοστό 2,76 % στο σύνολο του πληθυσμού και ποσοστό 4,25 % από όσους
απάντησαν «Ναι» στην ερώτηση και εκλήθησαν να διευκρινίσουν την απάντησή
τους). Χαρακτηριστική στην τελευταία αυτή κατηγορία η απάντηση η οποία
αναφέρεται στους αρνητές εμβολίων και στον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει εξ
αυτού του λόγου174.
Καταγράφονται κατά την ανάλυση και απαντήσεις με πολύ μικρότερη συχνότητα ή /
και δυνατότητα κατηγοριοποίησης. 3 απαντήσεις αφορούν στην αυστηρότερη
τιμώρηση σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης175, 2 απαντήσεις συναρτούν
γενικά την αυστηρότερη τιμώρηση με το κίνητρο176, 4 απαντήσεις αναφέρονται σε
αυστηρότερη τιμώρηση σε όλες τις περιπτώσεις (σε κάθε περίπτωση)177, 2
απαντήσεις σε περίπτωση που θίγεται ο θεσμός της οικογένειας178, 1 απάντηση σε
περιπτώσεις υποτροπής179, 1 απάντηση σε περίπτωση δημοσίευσης ψευδούς
έρευνας180, 2 απαντήσεις σε περίπτωση «ευαίσθητων θεμάτων»181, 1 απάντηση

170

Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 37, 62, 85, 147, 183, 191, 202, 218.
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 147.
172
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 183.
173
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 23,109, 158, 168, 206, 213.
174
Βλ. ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 213: «Όταν μπορεί να προκαλέσουν θάνατο κτλ . Πχ με αρνητες
εμβολίων κτλ»
175
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 37, 185, 188.
176
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 90, 118.
177
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 57, 74, 204, 209.
178
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 22 και 163.
179
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 202.
180
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 158.
181
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 59 και 70.
171
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αναφορικά με επαγγελματικούς λόγους182 και 1 απάντηση σε περίπτωση
«αποπροσανατολισμού»183. Τέλος, σε 1 απάντηση καταγράφεται η άγνοια του νόμου
από τον συμμετέχοντα184. Επισημαίνεται και εδώ η ύπαρξη τριών κενών
ερωτηματολογίων185, παρά το γεγονός ότι είχε απαντηθεί «Ναι» στο πρώτο σκέλος
της ερώτησης.

182

Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 130.
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 93.
184
Ερωτηματολόγιο υπ’ αρ. 38.
185
Ερωτηματολόγια υπ’ αρ. 25, 152, 170.
183
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