
Η τέταρτη εξουσία στα χέρια των ολίγων και η ψυχολογία των μαζών στην εποχή των fake news 

Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα υπόλοιπα κράτη δικαίου, υφίσταται σαφής διάκριση των 
τριών εξουσιών, δηλαδή της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής. Ωστόσο, γίνεται 
λόγος για μια διακριτή (μη θεσμοθετημένη) τέταρτη εξουσία με μεγάλη ισχύ και αντίκτυπο σε 
ψυχολογικό και πολιτικό-διεθνολογικό επίπεδο, που είναι ικανή να διασπείρει ακώλυτα ειδήσεις 
κάθε είδους, μεταξύ των οποίων και ψευδείς ειδήσεις (fake news). Τα fake news, λοιπόν, είναι 
αυτά που για διάφορους λόγους στοχεύουν να κατευθύνουν το κοινό να πιστέψει τις όποιες 
αναλήθειες και θεωρίες συνωμοσίας με οποιοδήποτε τρόπο1. 

Πόσες κατηγορίες ψευδών ειδήσεων υπάρχουν; Ήδη από το 1949 ο Αμερικανός 
συγγραφέας George Orwell στο μυθιστόρημά του «1984» είχε διατυπώσει ότι μερικές ειδήσεις 
είναι περισσότερο ψευδείς από άλλες2. Σύμφωνα με τον John Johnson, CEO της Edgeworth 
Economics, οι ψευδείς ειδήσεις διακρίνονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες3: 

Πρώτον, σε ψευδείς ειδήσεις, δηλαδή αυτές που είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένες με 
στόχο το κέρδος ή την προσέλκυση προσοχής με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αμέτρητες 
φημολογίες για τον υποτιθέμενο θάνατο δημόσιων προσώπων. Δεύτερον, σε μερικώς 
λανθασμένες ειδήσεις, βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα που είναι εν μέρει αληθή, π.χ. η 
κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της. Τρίτον, ειδήσεις με σκοπό την προπαγάνδα, δηλαδή 
ειδήσεις τροποποιημένες, ωραιοποιημένες ή μη, που τάσσονται υπέρ ή κατά ενός πολιτικού 
κόμματος ή προσώπου με στόχο την άσκηση επιρροής στην κρίση του αναγνώστη προς μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παραπλανητικά άρθρα και δημοσιεύματα στο πλαίσιο πολιτικών 
εκστρατειών αποτελούν εξόφθαλμα παραδείγματα4. Τέταρτον, σε ειδήσεις που χρησιμοποιούν 
λανθασμένα πορίσματα ερευνών, υπεραπλουστεύοντας, γενικεύοντας και διαδίδοντας 
ανακρίβειες οι οποίες συνήθως συνοδεύονται από εκκωφαντικούς τίτλους όπως «Όλοι οι 
διευθυντές είναι ψυχοπαθείς!».  

Προσεγγίζοντας νομικά το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων, ο ελληνικός Αστικός Κώδικας 
στο άρθρο 920 θεμελιώνει ειδική αδικοπραξία, σύμφωνα με την οποία «όποιος διαδίδει αναληθείς 
ειδήσεις που εκθέτουν άλλον, υποχρεούται σε αποζημίωση» σε συνδυασμό βέβαια με την γενική 
διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ για τη στοιχειοθέτηση ευθύνης προς χρηματική αποζημίωση από 
αδικοπραξία. Από ποινικής απόψεως, τιμωρείται με ειδική ποινική διάταξη (191 ΠΚ) επισύρουσα 
φυλάκιση και χρηματική κύρωση «όποιος διαδίδει ψευδείς ειδήσεις ικανές να προκαλέσουν 
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ανησυχία στους πολίτες» και απαιτείται η είδηση να αφορά γεγονός που έλαβε χώρα στο πρόσφατο 
παρελθόν ή στο παρόν. Αφετέρου, η πράξη τιμωρείται τόσο εκ δόλου όσο και εξ αμελείας. Λύση 
στο πρόβλημα θα μπορούσε να αποτελέσει η θέσπιση και εφαρμογή ειδικών κανόνων 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας για τον περιορισμό της αναπαραγωγής fake news.  

 Το πρόβλημα, ωστόσο, τίθεται σε ευρύτερη βάση, αφού η ελευθερία λόγου και έκφρασης 
αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας συνιστώντας τρόπον τινά μία διαφορά του είδους αυτού της 
πολιτειακής συγκρότησης. Αντίθετα, στα ολιγαρχικά πολιτεύματα, είναι εμφανές ότι τα σκύπτρα 
της πληροφόρησης τα κρατούν οι ολίγοι, ενώ η πλειοψηφία συμμετέχει ακροθιγώς στη διαδικασία 
ως λήπτης αμφίβολης ποιότητας κι ενάργειας ειδήσεων. Είναι αλήθεια ότι η διάκριση των 
εξουσιών στη δημοκρατία δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάδυση μιας τέταρτης εξουσίας, 
που δε διαθέτει επακριβώς συνταγματική υφής, ως ισοζυγίου του ελέγχου του συσχετισμού των 
δυνάμεων. Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης του 
δικαιώματος της έκφρασης, τέθηκε ως αντίβαρο στην πολιτική εξουσία το άρθρο 14 του 
Συντάγματος που προστατεύει τις εκφάνσεις του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας με την 
εξαίρεση του  ηλεκτρονικού τύπου που υπάγεται στο Σ 15 παρ. 1, 2.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια πραγματική δημοκρατία ποτέ δεν επιτρέπονται στους 
πάντες τα πάντα. Η εκτόξευση των fake news είναι αποτέλεσμα της απόλυτης δικαστικής 
προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης στο Διαδίκτυο σε βάρος της προστασίας της 
προσωπικότητας, όπως φανερώνει το αιτιολογικό και διατακτικό σημαντικών δικαστικών 
αποφάσεων τόσο εθνικών δικαστηρίων, όσο και δικαστηρίων όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), καθώς και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Πιο 
συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ με σχεδόν πάγια νομολογία ερμηνεύει το άρθρο 10 παρ. 1 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) με έναν πολύ διασταλτικό τρόπο. 
Οι βασικές αρχές ερμηνείας του παραπάνω άρθρου είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου του 
λόγου και η ένταση ελέγχου του περιοριστικού μέτρου. Έτσι, ακόμη και σε περίπτωση ψευδούς 
και δυσφημιστικού λόγου, η διάδοση της πληροφορίας πρέπει να χαίρει μεγαλύτερης προστασίας 
από το δικαίωμα του θιγόμενου5. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες της περίσσειας πληροφόρησης, η μετατροπή της σε γνώση 
καθίσταται θεμελιώδες ζητούμενο για την εξασφάλιση της δημοκρατίας. Όταν το κριτήριο για την 
παρουσίαση μιας είδησης αποτελεί η απήχησή της στο ευρύ κοινό, η ηθική και η  δημοσιογραφική 
εγκυρότητα καταρρέουν, καθώς η παρεμβολή της τεχνολογίας στο ποιες ειδήσεις φθάνουν σ’ ένα 
συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό πλήττει την πολυφωνία6. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

                                                            
5 Κουκιάδης, Δ., 2017, Fake news: Μια δικαιοθεωρητική και κοινωνιολογική προσέγγιση, [Online], 26 January. 
Available at: https://ekyklos.gr/sb/374-fake-news-mia-dikaiotheoritiki-kai-koinoniologiki-proseggisi.html, 
[Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018]. 
6 Aidan White, 2017, Fake News: How the Business of the Digital Age Threatens Democracy, [Online], 13 
November  
Available at: http://ethicaljournalismnetwork.org/fake-news-business-democracy [Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018]. 

https://ekyklos.gr/sb/374-fake-news-mia-dikaiotheoritiki-kai-koinoniologiki-proseggisi.html
http://ethicaljournalismnetwork.org/fake-news-business-democracy


αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς7, ενώ 89 από τις 167 χώρες 
έλαβαν χειρότερες αξιολογήσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας τους το 2017 σε σχέση με το 
20168. Στο πλαίσιο αυτό, η νεολαία λαμβάνει μια πιο κυνική στάση απέναντι στην αξία της 
δημοκρατίας9, με αποτέλεσμα να θεριεύουν ακραίες εναλλακτικές πολιτικές. Χαρακτηριστικά οι 
νέοι αποτελούν την πρώτη γενιά των ψηφιακών αυτοχθόνων (digital natives) έχοντας, με άλλα 
λόγια, επαφή με την ψηφιακή τεχνολογία από μικρή ηλικία10. 

Το παραπάνω γνώρισμα θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για ανάσχεση της δημοκρατικής κρίσης εάν επικεντρωθούμε στην Ηλεκτρονική 
Δημοκρατία, η οποία επιτρέπει μια περισσότερο δραστήρια συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, 
καθώς έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με διαφάνεια με τους εκπροσώπους τους και να 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων με τη γνώμη αλλά και τη ψήφο τους, καταργώντας 
γεωγραφικούς περιορισμούς. Ωστόσο, τα fake news έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την 
κρίση των πολιτών και να εκθρέψουν την «ενημερωτική ασυδοσία». 

Το «όπλο» των fake news απαντάται με την ίδια συχνότητα τόσο στα κρατικά όσο και στα 
ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Η επιρροή τους, όμως, στις διακρατικές σχέσεις χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής καθώς τα αποτελέσματά τους σε αυτό το πεδίο έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Ένας από 
τους πλέον χαρακτηριστικούς και διαχρονικούς σκοπούς τους διεθνώς είναι η δημιουργία των 
γνωστών «εικόνων του εχθρού»11, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μίας στρεβλής και αβάσιμης 
εικόνας για τον «εχθρό». Η περίπτωση αυτή συναντάται κατά κόρον στην περίπτωση αντίπαλων 
δυάδων (π.χ. Ελλάδα-Τουρκία και ΗΠΑ-ΕΣΣΔ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο). Επίσης, η διασπορά 
ψευδών ειδήσεων συχνά χρησιμοποιείται προκειμένου να παρουσιάσει  –με ευμενή τρόπο– ένα  
εσωτερικό γεγονός μίας χώρας προς τα έξω, ώστε να μην δημιουργηθούν αντιδράσεις απέναντι σε 
ένα πρόσωπο ή κράτος. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πολιτική κατάσταση της Βενεζουέλας επί 
πρωθυπουργίας Μαδούρο12. 

Πέρα από τις αμιγώς πολιτικές συνέπειες των fake news, και η oικονομία των κρατών δεν 
μένει ανεπηρέαστη, καθώς αυτά αποτελούν μεν καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του 
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επιχειρηματικού κλίματος, μπορούν δε να επηρεάσουν το καταναλωτικό κοινό ως προς την αγορά 
ή την αποφυγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ψευδώς προβαλλόμενης.  

Το πρώτο, λοιπόν, προς εξέταση ζήτημα είναι η επιρροή που μπορούν να ασκήσουν τα 
fake news στην πορεία μιας οικονομίας. Είναι γνωστό πως το οικονομικό και κατ’ επέκταση το 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι μια χώρας επηρεάζεται άμεσα από την ψυχολογία των πολιτών της13. Η 
ψυχολογία, ωστόσο, της αγοράς διαμορφώνεται και από την έκθεση των πολιτών στα τα fake 
news. Για παράδειγμα, η εξάπλωση μιας ψευδούς είδησης αποεπένδυσης μιας πολυεθνικής σε μια 
χώρα μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα επενδύσεων14 και εν συνεχεία πρόβλημα στην 
οικονομία καθώς οι «επενδυτές επηρεάζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον»15. 

Από την άλλη, οι ψευδείς ειδήσεις επηρεάζουν άμεσα και τη συμπεριφορά του 
καταναλωτικού κοινού, σύμφωνα με τον Μπερνέζ που δίδαξε πως η σύνδεση προϊόντων μαζικής 
παραγωγής με ασυνείδητες επιθυμίες πείθουν τον κόσμο να αγοράζει πράγματα που δεν 
χρειάζεται16. Οι διαφημιστές δίνουν έμφαση στην παρουσίαση ενός προϊόντος με θελκτικό για τον 
καταναλωτή τρόπο αποκρύπτοντας τα αρνητικά στοιχεία του. Οι κειμενογράφοι δημιουργούν 
slogans και επικεντρώνονται σε λέξεις που διεγείρουν το συναίσθημα, μεγεθύνοντας λόγου χάρη 
τη γραμματοσειρά, εξαίρουν την πολλαπλή δυναμική ενός προϊόντος και χρησιμοποιούν 
«χαρούμενες λέξεις για ηδονιστικά προϊόντα»17. 

Αναντίρρητα, η ψυχολογία των μαζών απέναντι στα fake news αποτελεί κομβικό 
παράγοντα που τα εδραιώνει και παράλληλα προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στο σύνολο της 
κοινωνίας. Με γνώμονα την επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας, θα μπορούσαμε να 
σχηματίσουμε ένα γενικό πλαίσιο του φλέγοντος ζητήματος. Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια 
να παρατηρήσουμε το άτομο σε όλες του τις εκφάνσεις θα έπεφτε στο κενό, αφού από τους 
αρχέγονους χρόνους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου, εκδηλώνοντας μέσα στο 
πλήθος ιδιότητες που δεν θα εμφάνιζε μόνος. Ειδικότερα, δεν θα υπήρχε ατομική ψυχολογία 
αποκομμένη από την επίδραση των άλλων, όπως υποστηρίζουν πολλοί πρωτεργάτες που 
ασχολήθηκαν με την ψυχολογία των μαζών. Αρχικά,  ο Λε Μπόν εξήρε την αυξημένη δεκτικότητα 
και την ηγετική υποβολή18. Ο Μακ Ντούγκαλ έδωσε έμφαση στη σημασία των συλλογικών 
σημείων και εμβάθυνε στα αίτια της εμφάνισης της μάζας και όχι στα «συμπτώματα», όπως τα 
αναφέρει ο Φρόυντ19. Ο τελευταίος, στο έργο του «Η ψυχολογία των μαζών και η ανάλυση του 
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Εγώ», αναφέρει πως τα μέλη της μάζας χάνουν μέρος από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους, την 
ορθολογικότητά τους, τις αναστολές και τη διακριτή τους βούληση. Τονίζει ότι συμπεριφέρονται 
παρορμητικά, συναισθηματικά, άλογα, πως είναι δεκτικά σε υποβολή, ευμετάβλητα και 
ευκυβέρνητα. Ακολούθως, επισημαίνει τη σημασία του ασυνείδητου στην ερμηνεία των 
κοινωνικών μηχανισμών της μάζας. Στη συνέχεια, κάνει αναφορά στην υποβολή και επεξηγεί πως 
είναι σύμπτωμα βαθύτερης αιτίας του σχηματισμού των μαζών, η οποία συνίσταται στην 
ψυχαναλυτική έννοια της «λίμπιντο». Επομένως, στην ρίζα των φαινομένων της μάζας κρύβονται 
οι ανεπτυγμένοι δεσμοί τόσο μεταξύ των ατόμων, όσο και μεταξύ κάθε ατόμου-μέλους της μάζας 
και του οδηγού της20. 

Η σημερινή εκδοχή των παραπάνω εντοπίζεται κυρίως στα fake news στις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες (για π.χ. Facebook, Google)21. Πρόσφατα παραδείγματα υπάρχουν στις ΗΠΑ και 
συγκεκριμένα στις προεδρικές εκλογές του 2016 και στο βίαιο περιστατικό της 1ης Οκτωβρίου 
που έλαβε χώρα στο Λας Βέγκας, όπου το Facebook και η Google  διέδωσαν ψευδείς πληροφορίες 
οι οποίες παρουσίαζαν τον σκοπευτή ως Δημοκρατικό και εμπλεκόμενο σε αριστερές και 
αντιφασιστικές ομάδες. Μέσω των πλατφορμών  αυτών αναπαράχθηκαν προπαγανδιστικά άρθρα 
υποκινούμενα από Ρώσους πράκτορες22. 

Εξετάζοντας, ωστόσο, το ζήτημα από τις απαρχές του, ανέκαθεν υπήρχε συναισθηματική 
σχέση των ατόμων με τους ηγέτες τους. Με τον τρόπο αυτό, το άτομο πλάθει ένα ιδεώδες «Εγώ». 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μορφή του ηγέτη αποδίδεται σε οποιονδήποτε πομπό μηνύματος, 
είτε είναι μια μειοψηφική ομάδα που κινείται με συμπεριφορικό ύφος και συνέπεια, είτε είναι ο 
«σύγχρονος» προπαγανδιστής που «στήνει» το χάος και εκμεταλλεύεται το διάτρητο των 
προσωπικοτήτων, είτε είναι κέντρα με πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό χαρακτήρα που 
κατασκευάζουν ψευδείς πληροφορίες στοχεύοντας  σε ανισόρροπες προσωπικότητες, ακόμη και 
η «μόδα». Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Η μάζα ή αλλιώς οι ετερογενείς 
όχλοι (πλήθος ατόμων με διαφορετικό ‘background’) αποτελούν συνάμα το θύτη και το θύμα. Με 
την τεχνική της ύπνωσης, υποβάλλονται σε μια κατάσταση αποπροσανατολισμού και εν τέλει 
χειραγώγησης της κοινής τους γνώμης, λόγω της ανομοιογένειάς τους. Οι πληροφοριοδότες, 
εκμεταλλευόμενοι το χαμηλό επίπεδο αυτογνωσίας της ετερογενούς μάζας, σε συνδυασμό με τη 
χρήση συνυποδηλωτικής γλώσσας και την εξοικείωση του ατόμου με την εικόνα και τον ήχο, 
δημιουργούν μια εύληπτη είδηση που δίνει την εντύπωση εμπιστοσύνης και ακρίβειας, επομένως 
καθολικότητάς της. 

Καταληκτικά, ο «αφελής ρεαλισμός» να πιστεύουμε ότι η αντίληψή μας για την 
πραγματικότητα είναι η μόνη αλήθεια, μας καθιστά επιρρεπείς στα fake news. Μάλιστα, 
                                                            
20 ibid 
21  Resnick B, 2017, The science behind why fake news is so hard to wipe out, 31 October, 
Available at: https://www.vox.com/science-and-health/2017/10/5/16410912/illusory-truth-fake-news-las-vegas-
google-facebook, [Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018]. 
22Waytz, Α., 2017, The Psychology Behind Fake News, [Online], 06 March, 
Available at: https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/the-psychology-behind-fake-news [Ανακτήθηκε 15 
Μαρτίου 2018]. 
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υποστηρίζεται ότι τα fake news επιδεινώνουν την πόλωση. Υπάρχει, άραγε, και η περίπτωση η 
πόλωση να επιδεινώνει τα fake news; Στην εποχή της υπέρ-πληροφόρησης, λοιπόν, αναδεικνύεται 
η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο σκέψης μας εναποθέτοντας το βάρος στο πώς και 
όχι στο τι μαθαίνουμε. Έτσι, θα διασφαλιστεί η απαραίτητη, σύμφωνα με τον Τόμας Τζέφερσον, 
προϋπόθεση για την επιβίωση μιας ελεύθερης κοινωνίας, δηλαδή η ύπαρξη ενημερωμένων 
πολιτών.    

 

 

 

 


