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Σε άλλη υπόθεση, το 2020 στη Ρόδο, εντοπί-
στηκε άνδρας που δημιούργησε ψεύτικα προ-
φίλ δύο γυναικών στο Instagram, τα οποία χρη-
σιμοποιούσε με συκοφαντικό και προσβλητικό 
για εκείνες τρόπο. Ο δράστης αυτής της υπό-
θεσης εντοπίστηκε από τα στοιχεία των λογα-
ριασμών που χρησιμοποιούσε, τα οποία οδή-
γησαν στα διαδικτυακά του αποτυπώματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και πε-
ριπτώσεις που χρήστες των social media δια-
πράττουν αδικήματα από το προφίλ τους, δη-
μοσιοποιώντας από λάθος τους τα πραγματι-
κά τους στοιχεία. Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση εθνοφύλακα από την Καλλονή, ο οποί-
ος, με ανάρτησή του σε σελίδα κοινωνικής δι-
κτύωσης, απειλούσε να πυροβολήσει πρόσφυ-
γες και μετανάστες στη νέα δομή στον Καρά 
Τεπέ. Εντοπίστηκε διότι είχε αναρτήσει φωτο-
γραφία του με το όπλο ανά χείρας! 

Στο στόχαστρο των στελεχών της Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος βρίσκεται και μια άλλη 
κατηγορία δραστών, που ονομάζονται «επαγ-
γελματίες trolls». Η ύπαρξή τους άρχισε να απο-
καλύπτεται μετά από συκοφαντικές αναρτήσεις 
εναντίον υποψήφιων πολιτευτών αλλά και ενα-
ντίον σωματείων και συλλόγων, ακριβώς πριν 
από εκλογικές αναμετρήσεις. 

Το φαινόμενο αυτό «ανθεί» κυρίως σε μικρές 
επαρχιακές πόλεις και τα θύματα σπάνια κατα-
φεύγουν στη Δικαιοσύνη. Μια τέτοια περίπτω-
ση, για την οποία οι έρευνες βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, σημειώθηκε το 2019 στη δυτική Μακεδο-
νία, σε βάρος υποψήφιου δημάρχου, εναντί-
ον του οποίου υπήρξαν συκοφαντικές αναρτή-
σεις που ανέφεραν πως είχε καταχραστεί χρή-
ματα από δημόσια υπηρεσία. Η έρευνα οδή-
γησε σε διάφορα ίντερνετ καφέ της περιοχής, 
χωρίς, όμως, μέχρι σήμερα, να έχουν εντοπι-
στεί  οι δράστες.
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πειλές, εξυβρίσεις, εκβιασμοί, απάτες, 
συκοφαντίες, δυσφημήσεις. Αδικήμα-
τα στα οποία η τεχνολογία και οι δυνα-

τότητες του διαδικτύου έδωσαν μια νέα μορ-
φή, με μια πρωτοφανή ένταση και αντίκτυπο 
για τα θύματά τους. «Πλέον, αυτά τα αδική-
ματα είναι μαζικά και καθημερινά στα social 
media, ενώ φαίνεται πως πίσω από κάποια 
προφίλ βρίσκονται οργανωμένα κέντρα που 
κινητοποιούν τις αναρτήσεις τους», αναφέρει 
στέλεχος των ελληνικών υπηρεσιών Ασφαλεί-
ας, για να συμπληρώσει: «Δυστυχώς, η έρευ-
να για τον εντοπισμό των δραστών είναι επί-
πονη, ενώ αρκετά θύματα είναι απρόθυμα να 
καταθέσουν μηνύσεις και να μπουν στην ποι-
νική διαδικασία».

Ηδη τα τελευταία χρόνια η Δίωξη Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος ασχολείται συστηματικά με τέ-
τοιες περιπτώσεις, είτε αυτές αφορούν συγκε-
κριμένα πρόσωπα είτε πράξεις που έχουν αρ-
νητικό αντίκτυπο σε μεγάλες κοινωνικές ομά-
δες ή ακόμη και στο σύνολο του πληθυσμού.

Δικονομικά, η Αστυνομία ή η Δικαιοσύνη 
μπορούν να παρέμβουν αυτεπάγγελτα μόνο 
σε δύο περιπτώσεις αδικημάτων αυτού του εί-
δους: στη «διέγερση σε ανυπακοή» συγκεκρι-
μένων νόμων και διατάξεων και στη «διασπο-
ρά ψευδών ειδήσεων», όταν αυτή μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στους πολίτες ή και στη λει-
τουργία του κράτους. Την τελευταία περίοδο, 
με αφορμή το λεγόμενο «κίνημα των αντιεμβο-
λιαστών», πραγματοποιούνται έρευνες σε συ-
γκεκριμένες ομάδες στο Facebook αλλά και σε 
ιστοσελίδες που προτρέπουν τους πολίτες να 
μην εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Γνωστή Ελληνίδα
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι απαραίτητη 
η μήνυση από πλευράς του θύματος για να ξε-
κινήσει η αστυνομική έρευνα. Μια τέτοια μήνυ-
ση κατατέθηκε μόλις την προηγούμενη εβδο-
μάδα από γνωστή Ελληνίδα, η οποία, τους τε-
λευταίους μήνες, βλέπει συγκεκριμένα προφίλ 
να την αναφέρουν σε σχόλια κάτω από ειδήσεις 
για βίαιες επιθέσεις που αναρτώνται στα κοινω-
νικά δίκτυα, λέγοντάς της «είσαι η επόμενη». 

Ομως, ενώ οι καταγγελίες είναι εκατοντάδες 
κάθε μήνα, όταν οι αρμόδιοι αξιωματικοί επι-
κοινωνούν με τα θύματα και τα προτρέπουν 
να υποβάλουν μήνυση, ελάχιστα από αυτά 
ανταποκρίνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Realnews, από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2021 σχηματίστηκαν συνο-
λικά περισσότερες από 800 δικογραφίες, από 
τις οποίες οι 130 αφορούσαν διέγερση σε ανυ-
πακοή και διασπορά ψευδών ειδήσεων (που εί-
ναι αυτεπάγγελτα αδικήματα και η έρευνα ξε-

Καθημερινά 
εγκλήματα στα 
social media!

Περισσότερες από 800 
επώνυμες καταγγελίες 
κατατέθηκαν στη 
Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος τους 
τελευταίους 16 μήνες, 
όπως αναφέρουν 
αξιωματικοί, οι οποίοι 
τονίζουν τις δυσκολίες 
που υπάρχουν για τον 
εντοπισμό των δραστών

κίνησε με εντολή των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών), οι 500 απλή και συ-
κοφαντική δυσφήμηση και οι 180 απειλή. Στην πραγματικότητα, όμως, τα 
αδικήματα που διαπράττονται είναι πολλαπλάσια.

Το Twitter
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ακολουθεί μια 
χρονοβόρα ερευνητική διαδικασία, αφού στην πραγματικότητα σχεδόν τα 
πάντα εξαρτώνται από τις εταιρείες διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης. Σε αυτές καταφεύγουν μέσω της δικαστικής οδού, ζητώντας τα 
στοιχεία των λογαριασμών των δραστών και την «ιντερνετική διεύθυνσή» 
τους, δηλαδή τον αριθμό IP, που είναι μοναδικός για κάθε σύνδεση.

Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολη η απόκτηση τέτοιων στοιχείων, καθώς οι 
νομοθεσίες των χωρών όπου λειτουργούν οι εταιρείες αυτές είναι διαφορε-
τικές από την ελληνική. Για παράδειγμα, οι αξιωματικοί τονίζουν ότι, σε αντί-
θεση με το Facebook, το οποίο συνήθως προσκομίζει τα στοιχεία των χρη-
στών του που ζητούνται, το Twitter συνεργάζεται σπανίως. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η Αστυνομία εντόπισε 
δράστες τέτοιων κακόβουλων αναρτήσεων, ακόμη και χωρίς την παροχή 
στοιχείων από τις εταιρείες που ελέγχουν συγκεκριμένα social media, αλ-
λά από άλλου είδους ψηφιακή έρευνα που έχει αναπτυχθεί και εντοπίζει τα 
ίχνη που αφήνουν οι δράστες στο διαδίκτυο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 17χρονου από τα Γιαννιτσά, ο 
οποίος ήταν διαχειριστής σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με έδρα χώρα 
του εξωτερικού. Τον Αύγουστο του 2014, μια 15χρονη κατήγγειλε ότι είχε 
πέσει θύμα εκβιασμού από άγνωστο που παραποίησε τις φωτογραφίες της 
και, αφού πραγματοποίησε στο συγκεκριμένο μέσο προσβλητικές αναρτή-
σεις σε βάρος της, την απειλούσε ζητώντας της να του στέλνει νέες, ιδιαίτε-
ρα προσωπικές, φωτογραφίες της.

Οι αξιωματικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκίνησαν έρευνα, 
όμως σε τρεις απόπειρες εντοπισμού του δράστη έφταναν σε σπίτια άσχε-
των πολιτών που δεν είχαν ιδέα για την υπόθεση. Τελικά διαπίστωσαν πως 
ο 17χρονος, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, παραβίαζε τα wifi κατοί-
κων της περιοχής όπου διέμενε, με αποτέλεσμα ο εντοπισμός να είναι εξαι-
ρετικά δύσκολος.

Την ίδια χρονιά, ερευνήθηκε μια σειρά απειλητικών αναρτήσεων σε βά-
ρος αστυνομικών και πυροσβεστών από ομάδα του Facebook. Ζητήθηκαν 
τα στοιχεία του χρήστη από την εταιρεία, που όμως οδήγησαν σε ένα ίντερ-
νετ καφέ σε κωμόπολη της Ηλείας, οπότε ακολούθησε καθαρά αστυνομική 
έρευνα για να εντοπιστεί ένας 27χρονος που πραγματοποιούσε τις απειλές.


