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«Στρατός μισθοφόρων» 
με ψηφιακή προστασία

Τους κανονες και τη λεπτή γραμμή ανά-
μεσα στην κριτική, την εξύβριση και τη συ-
κοφαντική δυσφήμηση ως αδίκημα εξη-
γεί ο Γιώργος Πλειός, καθηγητής και πρόε-
δρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ 
- διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικών 
Ερευνών στα ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών στο ΕΚΠΑ. «Οπως 
και σε άλλα μέσα και κανάλια επικοινωνί-
ας, το αδίκημα ξεκινά από τη στιγμή που 
τελείται η συκοφαντική πράξη. Πρακτικά 

είναι πιο συχνό 
το φαινόμενο 
στα κοινωνικά 
μέσα, ιδιαίτε-
ρα ακροδεξιάς 
και χουλιγκάνι-
κης κοπής, και 
λιγότερο στα 
επαγγελματικά 
ειδησεογραφι-
κά μέσα, όπου 
υφίσταται έλεγ-
χος και ισχύ-
ουν οι κανόνες 

του επαγγέλματος. Στα παλιά μέσα μπορεί 
να εκδηλωθεί και έχει εκδηλωθεί περισσό-
τερο σε σχολιαστικά προγράμματα κίτρι-
νων μέσων και εκπομπών, ιδιαίτερα όταν 
υιοθετούν λαϊκίστικη ακροδεξιά ρητορι-
κή», σημειώνει ο κ. Πλειός.  Παράλληλα, 
αναφέρεται στο υφιστάμενο νομικό πλαί-
σιο της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «συκοφαντική δυσφήμηση υφίσταται 
όταν διαδίδονται από κάποιο άτομο πλη-
ροφορίες, όπως ειδήσεις, φήμες κ.ά., που 
αποδίδουν σε κάποιον ευθύνη για μια αρ-
νητική πράξη που είτε δεν έγινε, είτε δεν 
την έκανε αυτό και θα μπορούσαν να προ-
καλέσουν ηθική βλάβη, νομικές κυρώσεις 
ή άλλες συνέπειες εναντίον του».

«Συκοφαντική πράξη»

 Γιώργος Πλειός
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Τον πραγμαΤικο σκοπο των trolls του διαδικτύου ανα-
λύει ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνο-
ασφάλεια και ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων, 
Μανώλης Σφακιανάκης, κάνοντας λόγο για «στρατό διαδικτυ-
ακών μισθοφόρων».

«Συνήθως τα trolls ανήκουν σε διάφορους πολιτικούς χώ-
ρους και είναι γνωστά με τα ψευδώνυμά τους και τις καθη-
μερινές τους αναρτήσεις στο Twitter. Είθισται μέχρι σήμερα, 
πλην ελαχίστων περιπτώσεων, να μη μηνύονται τα trolls που 
ασχολούνται με την πολιτική και τα πολιτικά δρώμενα», δηλώ-

νει στην «R» ο Μ. Σφακιανάκης και υπογραμμίζει ότι «δυστυ-
χώς, μέσα από τα trolls, έχει δημιουργηθεί στρατός μισθοφό-
ρων. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να 
γράφουν και να κριτικάρουν με συγκεκριμένο ύφος, για δια-
φημιστικούς λόγους». 

Την ίδια στιγμή, ο κ. Σφακιανάκης θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να πάψει το φαινόμενο του trolling από τη στιγμή που 
το διαδίκτυο είναι ελεύθερο. «Το μόνο που μπορεί κάποιος να 
κάνει είναι να “κόψει” συγκεκριμένους λογαριασμούς», λέει χα-
ρακτηριστικά ο ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων.

Την ανθρωπογεωγραφια των χρηστών του διαδικτύου που παρανομούν 
ψηφιακά εξηγεί στην «R» η Ανθή Σιδηροπούλου, δρ. Ψυχολογίας της Επικοινω-
νίας - μεταδιδακτορική ερευνήτρια, διδάσκουσα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ. «Οι άνθρωποι 
φαίνεται να γίνονται πιο εχθρικοί και επιθετικοί πίσω από μια οθόνη, καθώς δεν 
μπορούν να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες των επιζήμιων συνεπειών των πράξεών 
τους. Η αορατότητα των θυμάτων καθιστά τους θύτες πιο αμείλικτους. Την ίδια 
στιγμή, η ανωνυμία που εξακολουθεί να υφίσταται σε αρκετούς ψηφιακούς χώ-
ρους μπορεί να ενισχύει την επιθετικότητα, καθώς συντελεί στην αποπροσωπο-
ποίηση του ατόμου και, συνεπώς, στην προσωρινή αναστολή προσωπικών αξι-
ών και κοινωνικών κανόνων», τονίζει η Ανθ. Σιδηροπούλου. Σχολιάζοντας τις 
δημόσιες πράξεις κυβερνοεκφοβισμού, η κυρία Σιδηροπούλου αναφέρει ότι οι 
θύτες λειτουργούν στο πλαίσιο μιας «αγέλης», δηλαδή μιας ψηφιακής ομάδας, 
στην οποία η προσωπική ταυτότητα υποβαθμίζεται, ενώ αναβαθμίζεται η ομα-
δική ταυτότητα. Αν η ομάδα ενθαρρύνει τις κακοποιητικές συμπεριφορές, τότε 
οι θύτες ενδέχεται να ενισχύσουν τη δράση τους περαιτέρω.

Τισ διαφορεσ ανάμεσα σε ένα cyber-bully και ένα 
cyber-troll διευκρινίζει η Kέλλυ Ιωάννου, διευθύντρια 
του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια 
(CSI Institute) και υποψήφια διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκλη-
ματολογίας. «O cyber-bully θέλει να σε βλάψει. Ακολου-
θεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο βλαπτικών συμπε-

ριφορών, με κίνητρο 
την εκδίκηση και τη 
μνησικακία. Το cyber-
troll θέλει να σε ανα-
στατώσει. Επιδιώκει 
την αναγνώριση και 
την προσοχή. H συ-
μπεριφορά του σκο-
πεύει να αναχαιτίσει 
τη δύναμή σου και εί-
ναι μια ευκαιρία προ-
σωπικής του εκτόνω-
σης», σημειώνει η κυ-
ρία Ιωάννου. Την ίδια 

στιγμή, υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που κάποιος 
πέσει θύμα trolling, θα πρέπει να μην απαντά, να απο-
κλείσει τους λογαριασμούς των trolls, να περιορίσει 
τον χρόνο που ξοδεύει στα social media και, τέλος, 
να το καταγγείλει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και στην Aστυνομία. 

για Τισ καθυσΤερησεισ στη διαδικασία εκδίκα-
σης των trolls μιλά στην «R» η Βάσια Αναστασίου, 
δικηγόρος και επικοινωνιολόγος, επισημαίνοντας 
ότι «υποθέσεις στην Ελλάδα εκδικάζονται, όμως 
οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και δαπανηρές, 
ενώ οι περιπτώσεις δυσφήμησης τείνουν να είναι 
δύσκολο να κερ-
δίσουν, αφού τα 
εγκλήματα αυτά, 
κατά μερικούς, 
είναι δευτερεύ-
οντα». Αναλύο-
ντας το κενό στο 
νομικό πλαίσιο 
της χώρας όσον 
αφορά τον κόσμο 
του διαδικτύου, 
η κυρία Αναστα-
σίου υπογραμμί-
ζει: «Απαιτείται 
άμεση αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Καλού-
μαστε να δώσουμε μια σύγχρονη μάχη με ξύλινα 
σπαθιά. Η περιγραφή στις έννοιες είναι εντελώς 
αόριστη και πρέπει να μπουν κατώτατα όρια του 
πότε μια πράξη αποτελεί cyber trolling ή bullying, 
με αυστηρότερες χρηματικές ποινές».

«Ανθρωποι που πληρώνονται»

«Αναστολή αξιών»

«Προστασία» «Γραφειοκρατία»

 Τo trolling στο διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που έχει 
αποκτήσει δημοφιλία κατά την τελευταία δεκαετία, κυρίως λό-
γω της ανωνυμίας που προσφέρεται στις διαδικτυακές πλατ-
φόρμες επικοινωνίας. Ως διαδικτυακό troll χαρακτηρίζεται ένα 
άτομο που θα δημοσιεύσει ένα εσκεμμένα προκλητικό σχόλιο, 
πολλές φορές εκτός θέματος, με κύριο στόχο να προκαλέσει και 
να εκνευρίσει άλλους χρήστες ή να διαταράξει μια διαδικτυα-
κή συζήτηση. Το εκνευριστικό αυτό σχόλιο που θα δημοσιευ-
τεί από το troll λειτουργεί σαν δόλωμα και αποσκοπεί στο να 

προκαλέσει μια αλυσίδα αντιδράσεων, οι οποίες συχνά παίρ-
νουν τη μορφή προσωπικών προσβολών. Ειδικοί, επιστήμονες, 
καθηγητές πανεπιστημίων, δικηγόροι και επικοινωνιολόγοι που 
εξειδικεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκιαγραφούν 
στη Realnews το προφίλ των χρηστών που «κρύβονται» πίσω 
από το πληκτρολόγιο, φτάνοντας ακόμα και στη διάπραξη αδι-
κημάτων, μιλούν για το κενό που υπάρχει στο νομικό πλαίσιο 
προστασίας του ίντερνετ και εξηγούν πώς μπορούμε να προ-
στατευτούμε από ανεπιθύμητους ψηφιακούς λογαριασμούς.

Πέντε ειδικοί μιλούν 
στην «R» για το νομικό 

κενό που υπάρχει
στη διαχείριση 

των επιθέσεων 
από το διαδίκτυο

 Βάσια Αναστασίου Kέλλυ Ιωάννου


