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πολιτικη «Τρομοκρατία» των trolls!

Realnewswww.real.grκυριακη 14 νοεμβριου 2021

 Λίγα 24ωρα μετά το αποκαλυπτικό δημο-
σίευμα της Realnews, τα trolls του διαδικτύου 
μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.
Η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η ειδική 
γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στον Αρειο Πάγο 
διαβιβάστηκε την περασμένη Πέμπτη από 
την αντεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρί-
ου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η 
οποία θα προχωρήσει στις δικές της ενέργειες.
Η διαβίβαση αυτή, σύμφωνα με δικαστικούς 
κύκλους, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρείας 
έρευνας. Κι αυτό γιατί ναι μεν η αναφορά της 
κυρίας Αγαπηδάκη εστιάζει στα ψευδή tweets 
σχετικά με τα ασυνόδευτα ανήλικα στη χώρα 
μας, ωστόσο παρατίθενται σε αυτή συγκεκρι-
μένα accounts -και αναλυτική περιγραφή για 
το πώς κινούνται- στοιχεία που μπορεί να βοη-
θήσουν στην αποκάλυψη «κουκουλοφόρων» 
του διαδικτύου με ευρεία δράση.

Στην αναφορά παρατίθενται 12 accounts 
που ξεκίνησαν συγκεκριμένο hashtag, καθώς 
και συγκεκριμένα πρόσωπα που, όπως σημει-
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ώνεται, δημοσίευσαν ή κοινοποίησαν τα επί-
μαχα tweets.

Εν προκειμένω, κατά την κυρία Αγαπηδά-
κη, έχει τελεστεί σειρά αξιόποινων πράξεων, 
καθώς «επί τη βάσει συγκεκριμένων κειμένων 
και των hashtags που χρησιμοποιήθηκαν στα 
retweets, επιχειρήθηκε συστηματικά και με δό-
λιο τρόπο να συνδεθεί το όνομα του πρωθυ-
πουργού με το όνομα του ήδη διωκόμενου 
Δημήτρη Λιγνάδη, με κύκλωμα παιδεραστί-
ας, αλλά και με κατηγορίες συγκάλυψης που 
αφορούν τον Νίκο Γεωργιάδη. Είναι προφα-
νές ότι πρόκειται για τεχνητή άνοδο με χρήση 
λογαριασμών bots (αυτοματοποιημένοι λο-
γαριασμοί για τεχνητή στήριξη συγκεκριμέ-
νων θέσεων), διότι υφίστανται πάρα πολλά 
accounts που, ενώ δεν έχουν καμία αλληλεπί-
δραση μεταξύ τους, κοινοποιούν τα ίδια κεί-
μενα. Συνολικά τα παραπάνω κείμενα έχουν 
κοινοποιηθεί χιλιάδες φορές. Παράλληλα, έχει 
παρατηρηθεί παράθεση του συγκεκριμένου 
hashtag και σε tweets μη συναφούς περιεχο-
μένου, με σκοπό είτε την αύξηση της απήχη-
σης του εκάστοτε tweet είτε την υποβοήθηση 
προς το εν λόγω hashtag». 

Τα αδικήματα που αναφέρονται και που θα 
διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί στο πλαίσιο της 
προκαταρκτικής έρευνας, η οποία ξεκινά, εί-
ναι τα εξής: εγκληματική οργάνωση, προσβο-
λές κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας, της 
Βουλής ή της κυβέρνησης και οργάνων τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, διασπορά ψευδών ειδή-
σεων, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βι-
αιοπραγίες ή διχόνοια.

Ο «μανδύας» της ελευθερίας 
της έκφρασης
Οσον αφορά τον αντίλογο που διατυπώνε-
ται από κάποιους σχετικά με το κατοχυρω-
μένο συνταγματικά δικαίωμα της ελευθερίας 
της προφορικής, γραπτής, έντυπης και ηλε-
κτρονικής έκφρασης, στην αναφορά σημει-
ώνεται: «Η άσκηση του παραπάνω δικαιώ-
ματος υπόκειται σε περιορισμούς, μεταξύ 
των οποίων είναι και ο σεβασμός τον δικαι-
ωμάτων και της υπόληψης των άλλων… Οι 
αξιολογικές κρίσεις, με μια μεγαλύτερη ανο-
χή όταν αφορούν κριτική σε δημόσια πρό-
σωπα, προστατεύονται από την ελευθερία 
της έκφρασης, έως του σημείου που δεν θί-
γουν την τιμή και υπόληψη των προσώπων 
που αφορούν. Τα ψεύδη, όμως, που αφο-
ρούν τη νόθευση πραγματικών γεγονότων 
και τη διασπορά τους δεν μπορεί να καλύ-
πτονται από τον μανδύα της ελευθερίας της 
έκφρασης. Οταν κάποιος πρόκειται να δια-
δώσει ένα πραγματικό γεγονός βαρύνεται 
με το καθήκον αληθείας, το οποίο συνίστα-
ται στην προκειμένη περίπτωση στην υπο-
χρέωση ελέγχου της αλήθειας των πληρο-
φοριών και των περιστάσεων υπό τις οποί-
ες έλαβε χώρα το πραγματικό γεγονός πριν 
από τη δημοσίευσή του». 

Στη μηνυτήρια αναφορά γίνεται λόγος και 
για το φαινόμενο της παραπληροφόρησης 
από τα κοινωνικά δίκτυα. «Ομοίως, η διασπο-
ρά ψευδών ειδήσεων, η δημόσια παραπλη-
ροφόρηση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών 
και κοινωνικών δικτύων, η πρόκληση σε τέλε-
ση εγκλήματος και η προσβολή της τιμής και 
υπόληψης δημοσίων προσώπων δεν βρίσκουν 
αντίκρισμα στην ελευθερία της έκφρασης. Σε 
κάθε περίπτωση, βέβαια, μέσω αναρτήσεων-
δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, μπορεί ο καθέ-
νας να προβαίνει σε αξιολόγηση της συμπερι-
φοράς προσώπων, καθώς και να σχολιάζει το 
ποιόν του πολιτικού ή άλλου προσώπου, που 
ενδέχεται να αφορά την επικαιρότητα, πλην 
όμως αυτή πρέπει να γίνεται εντός θεμιτών ορί-
ων και να αναφέρεται σε αληθή γεγονότα…», 
καταλήγει η μηνυτήρια αναφορά.

ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΗ

οδηγήσει σε ίντερνετ καφέ της περιοχής. 
Μια άλλη καταγγελία, η οποία επίσης βρίσκε-

ται υπό έρευνα από τον περασμένο Αύγουστο, 
αφορά γνωστό καταστηματάρχη εστίασης στο 
κέντρο της Αθήνας και, μάλιστα, από τους πρώ-
τους που δημιούργησαν στο κατάστημά τους 
χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Μό-
λις αυτό έγινε γνωστό, ο επιχειρηματίας άρχι-
σε να λαμβάνει απειλητικά και υβριστικά μη-
νύματα από προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δι-
κτύωσης, στα οποία χρησιμοποιούνταν διάφο-
ρα ψεύτικα ονόματα. Οι απειλές άρχισαν στα-
διακά να παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας, ενώ 
παράλληλα άρχισαν να γράφουν υβριστικά και 
απειλητικά συνθήματα στις τζαμαρίες του κα-
ταστήματός του. Ηδη οι Αρχές ερευνούν τέσ-
σερα συγκεκριμένα προφίλ ατόμων στο δια-
δίκτυο, στα οποία, όμως, τα στοιχεία είναι πα-
ντελώς ψευδή.

Χαρακτηριστική είναι και η υπόθεση που αφο-
ρά ζευγάρι από αγροτική περιοχή της δυτικής 
Αττικής, οι οποίοι δέχθηκαν σοβαρότατα απει-
λητικά μηνύματα από ψεύτικους λογαριασμούς. 
Σε κτήματα που έχει στην κατοχή του το ζεύγος 
εργάζονται αλλοδαποί και το γεγονός αυτό είχε 
ενοχλήσει κάποιους από τους νεαρούς της πε-
ριοχής που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Αυ-
τοί οι νεαροί βρίσκονταν πίσω από τα ψεύτικα 
προφίλ, τα οποία εξαπέλυαν ύβρεις ακόμα και 
για τα ανήλικα παιδιά του ανδρόγυνου, απει-
λώντας πως θα τα κάψουν ζωντανά. Οι έρευνες 
που ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Αύγουστο 
οδήγησαν σε τρία άτομα, που παραπέμφθηκαν 
στη Δικαιοσύνη. 
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