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   Ενημερωτικό πρωινό για την ελευθερία του τύπου και την παραπληροφόρηση,  

με την κα. Vera Jourová, Αντιπρόεδρο Αξιών και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Nueva Economía Fórum, Μαδρίτη, 14 Ιουνίου 2022  

 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, ενημερωτικό πρωϊνό, το οποίο παρακολούθησε το Γραφείο 

Mαδρίτης, με κύρια καλεσμένη την Αντιπρόεδρο Αξιών και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κα. Vera Jourová. Τίτλος της ημερίδας ήταν ‘Ελευθερία του τύπου και παραπληροφόρηση’. Τη 

διοργάνωση αυτού ανέλαβε ο γνωστός εδώ ιδιωτικός οργανισμός – δεξαμενή σκέψης  Nueva 

Economía Fórum στο πολυτελές ξενοδοχείο Wellington στη Μαδρίτη, ενώ η εκδήλωση ήταν 

ανοικτή σε όλους τηλεματικά.  

Αφορμή για την επίσκεψη της κα. Vera Jourová στην Ισπανία είναι η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ 

των δύο σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων της χώρας PSOE και PP, ως προς την ανανέωση 

του Δικαστικού Σώματος.  

Τα κυριότερα σημεία της δεκάλεπτης ομιλίας της ήταν τα εξής:  

• Παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη, έχει αυξηθεί σημαντικά η 

παραπληροφόρηση. Ειδικότερα κατά την περίοδο της πανδημίας, η παραπληροφόρηση 

έφθασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, η οποία, ωστόσο, απειλούσε τη δημόσια υγεία και τη 

ζωή των πολιτών.  

• Όταν αναφερόμαστε στην παραπληροφόρηση, αναφερόμαστε κυρίως στη σχέση που 

έχουμε με το διαδίκτυο. Επί παραδείγματι, η Ευρώπη έχει θέσει όρια στη συλλογή και 

διαμοιρασμό των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, το διαδίκτυο το χρησιμοποιούν 

και μέλη, τα οποία είναι ενάντια στη δημοκρατία, όπως τρομοκρατικές ομάδες. Το ζήτημα 

είναι να βρεθεί ο τρόπος να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση, χωρίς να 

καταπατούνται τα δικαιώματα των πολιτών και, ιδίως, αναφορικά με τα προσωπικά τους 

δεδομένα.  

• Υπάρχει και η προπαγάνδα άλλων χωρών, η οποία απειλεί την ευρωπαϊκή συνοχή. Ως 

παράδειγμα χωρών παραπληροφόρησης, παρότι η ίδια επικεντρώθηκε στη Ρωσία, 

ανέφερε και τις Κίνα και Τουρκία.  

• Το πρόβλημα που προκύπτει, είναι ότι εάν συμπεριλάβουμε στη νομοθεσία 

συγκεκριμένες πληροφορίες, απειλούμε την ελευθερία του τύπου κάτι που δεν είναι 

επιθυμητό. Ο νόμος αναφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως η παιδική πορνογραφία.  
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• Ένας τρόπος να ελέγξουμε την παραπληροφόρηση είναι η απαγόρευση συγκεκριμένων 

μορφών προπαγάνδας, που απειλούν ξεκάθαρα σημαντικά τη δημόσια υγεία και 

ασφάλεια. Ένα παράδειγμα είναι η πολιτική του Facebook για την παραπληροφόρηση 

των εμβολίων ενώ από την πλευρά της Ένωσης αποφασίστηκε να μην επιτρέπονται τα 

ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, η 

οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια.  

• Κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, είναι γνωστοί γενικότερα οι κύριοι  «παράγοντες» αυτού 

και για αυτό το λόγο, δεν είναι επιθυμητό η Ρωσία να προκαλεί αναστάτωση με την 

παραπληροφόρηση στο δημόσιο διάλογο της Ε.Ε.  

• Το έργο των δημοσιογράφων είναι θεμελιώδες για την ορθή πληροφόρηση όλων των 

πολιτών αλλά και των οργάνων της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, χρηματοδοτούν τη 

δημοσιογραφία στην Ουκρανία.  

Από τις ερωτήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα σημαντικότερα σημεία, που συγκρατήθηκαν, 

ήταν τα εξής: 

• Η Ουκρανία αιτήθηκε να γίνει μέλος της Ε.Ε. με ταχείς διαδικασίες. Η ίδια θεωρεί ότι 

πρέπει να γίνει πραγματικότητα σύντομα. Πάντως, η απόφαση αφορά όλα τα κ-μ ενώ η 

ίδια θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια, που έχουν τεθεί. 

• Επιπλέον, η εισχώρησή της στην Ε.Ε. στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στη 

Ρωσία γιατί στον πόλεμο αυτό δεν επηρεάζεται μόνον η Ουκρανία. Ιδιαίτερα η Ανατολική 

Ευρώπη νιώθει τον κίνδυνο και ότι είναι ήδη μέρος του πολέμου.   

• Η Ευρώπη είναι αυτόχθονα  σε τρόφιμα, όμως, πρέπει να βοηθήσουμε και τις χώρες της 

Αφρικής. Είναι αναγκαίο όχι μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά ως προς τη μείωση 

των ροών των μεταναστών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λέμε την αλήθεια στους πολίτες, 

η οποία είναι ότι τα τρόφιμα θα είναι επαρκή αλλά θα είναι πιο ακριβά.  

• Το κράτος δικαίου είναι η βάση της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα 

επιτραπεί σε κάποιο κράτος να έχει τον πλήρη έλεγχο των αρχών της χώρας και του 

τύπου. 

• Τα έσοδα, που θα λάβουν από την ψηφιακή φορολόγηση, θα τα χρησιμοποιήσουν για 

να ενισχύσουν την ορθή πληροφόρηση των διαδικτυακών πλατφόρμων πληροφόρησης. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι κατέχουν σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των 

πολιτών. Επίσης, στόχος είναι η επαλήθευση ότι δεν θα υπάρξει συγκέντρωση των 

μέσων σε λίγες εταιρίες διότι με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας τόση δύναμη σε 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πίεση σε πολιτικούς 

απειλώντας τη δημοκρατία.   
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• Σημειώνεται ότι έκανε πολλές αναφορές στην Ουγγαρία και την Πολωνία με αρνητικό 

τόνο, εξαιτίας των ηγετών των δύο κρατών και των πολιτικών τους.  

• Αναφορικά με την κατάσταση του Δικαστικού Σώματος της Ισπανίας, η ίδια τόνισε ότι δεν 

θα πρέπει να είναι πολιτικό θέμα και να μη χρησιμοποιείται με αυτή τη χροιά. Δεν θα 

πρέπει ο τρόπος επιλογής του Σώματος να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο.  
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