
Siopilos_PressRelease2_FΒcensored_27052022.docx 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

27  Μαΐου  2022 

 

 

 

Λογοκρισία βιβλίου από το Facebook   

Υπονόμευση της δημοκρατίας και γεύση «ψηφιακής δικτατορίας»,  η 

λογοκρισία  του επιστημονικού βιβλίου του Κ.Κατάρα   Σιωπηλός Καινούργιος 

Κόσμος, που μόλις κυκλοφόρησε. 

 

 

   - Μετά από  επιπόλαια και διαστρεβλωμένη λογοκρισία του  επιστημονικού βιβλίου 400 

σελίδων του Κώστα  Π. Κατάρα  με τίτλο  Σιωπηλός Καινούργιος Κόσμος – Ανιχνεύοντας τη 

Νέα Κανονικότητα, την εποχή της Μετα-δημοκρατίας, απαγορεύτηκε η  προώθησή του από 

τη γνωστή πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας έτσι πανηγυρικά και ορισμένες από τις 

διαπιστώσεις του βιβλίου για τους κινδύνους που διατρέχει σήμερα η κοινωνία και η 

δημοκρατία από μια «ψηφιακή δικτατορία». 

Ως αιτιολογία αναφέρθηκε, γραπτά , ότι δεν συνάδει με την πολιτική της πλατφόρμας γιατί 

καταπιάνεται με «Κοινωνικά Θέματα, Εκλογές ή Πολιτική» (Social Issues, Elections or 

Politics).  

    - Και αυτό γιατί μέσα στις 400 σελίδες του βιβλίου που έχει θέματα από τα μαθηματικά 

και τα οικονομικά, και από τη γεωπολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη έως  την γενετική 

μηχανική, έχει και 7-8 σελίδες για τα social media και μια επιστημονική  ανάλυση των 

εργαλείων από το εργαστήριο συμπεριφοράς του  πανεπιστημίου  του  Cambridge, 

εργαλεία τα οποία «δόθηκαν» προς τα έξω  και έτσι δημιουργήθηκε το 2018 το σκάνδαλο 

Cambridge Analytica-Facebook (καταδικάστηκε και πλήρωσε 5 δις πρόστιμο η πλατφόρμα) 

και με τη χρήση τους επηρεάστηκε η εκλογή Τραμπ (2016) και το Brexit. Και για να 

αποφύγουν την αναφορά  αυτή σε ελάχιστες σελίδες, απαγόρευσαν  ένα ολόκληρο βιβλίο. 

     - Καταδεικνύουν έτσι τη δύναμη των social media όχι μόνο να περιορίζουν την ελευθερία 

του λόγου αλλά και  να εξασκούν  κυριαρχία πάνω στη κοινωνία, να υπονομεύουν τη 

δημοκρατία παραμορφώνοντας την πληροφόρηση και εκλογικά αποτελέσματα, αλλά και 

να βυθίζουν το άτομο στο σκοτεινό κόσμο της χειραγώγησης, ενώ ένα πραξικόπημα 

εξελίσσεται εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης βούλησης του 

ατόμου.  

    - Ως γνωστό, ο συγγραφέας στο βιβλίο εξετάζει, μεταξύ άλλων, πώς ο σύγχρονος 

άνθρωπος οδηγήθηκε στην παθητικότητα, σε έναν Μεγάλο Ύπνο,  και σήμερα  πιεζόμενος 



και από τις τεχνολογικές εξελίξεις,  ίσως  καταλήξει να γίνει ασήμαντος  κοινωνικά, 

οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά.  

  - Στην  ιστοσελίδα   του βιβλίου, ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει και να βρει πλήθος 

πληροφοριών, όπως:   αναλυτικά περιεχόμενα, αποσπάσματα, αναλύσεις, φωτογραφικό 

υλικό, σημεία πώλησης / βιβλιοπωλεία, κ.λπ.  

https://www.costaskataras.org/siopilos-kainourgios-kosmos.html   και 

https://www.costaskataras.org/index.html  

 

(ΤΕΛΟΣ) 

Πληροφορίες για τον Τύπο: 

Τηλ. + 30 6944305260 (Κα Φρέστη) 

info@costaskataras.org και costas@costaskataras.org  

http://www.costaskataras.org  

 

Δελτία Τύπου και φωτογραφικό  Υλικό:  

https://www.costaskataras.org/press.html  

 

 

 

 
 

Ολόκληρη η σχετική  είδηση για το βιβλίο στο Facebook : https://cutt.ly/QHc7aTU 
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