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δελτίο τύπου  

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης 

συμμετέχει στην 3η Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ 

To Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης  συμμετέχει στο 

Διεθνές Συνέδριο «Παραπληροφόρηση στον Κυβερνοχώρο: Η Παιδεία στα Μέσα συναντά την Τεχνητή 

Νοημοσύνη», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων 

στην Αθήνα, στo πλαίσιo της 3ης Ελληνικής Εβδομάδας για την Παιδεία στα ΜΜΕ. 

Αναλυτικότερα, το Media Literacy Institute και το Journalists About Journalism διοργανώνουν για τρίτη 

συνεχή χρονιά την Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ, από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019, η 

οποία και κορυφώνεται με τη διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου «Παραπληροφόρηση στον Κυβερνοχώρο: Η 

Παιδεία στα Μέσα συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη». Ακολουθώντας το μοντέλο των αντίστοιχων εκδηλώσεων 

της UNESCO, η Εβδομάδα Παιδείας έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους πολίτες με τον έλεγχο του online και 

του έντυπου περιεχομένου που αναζητούν, διαβάζουν, αναπαράγουν ή δημιουργούν οι ίδιοι, αλλά και με 

τις πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο, στα ΜΜΕ και στις πλατφόρμες κοινωνικής  δικτύωσης. Στο 

πλαίσιο αυτών των στόχων, o Νίκος Σαρρής, προϊστάμενος του Innovation Lab της εταιρείας Athens 

Technology Center και συντονιστής του SOMA Observatory, θα συμμετέχει στη διάλεξη «Δημοσιογραφία και 

παραπληροφόρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Η αξία των εργαλείων παραπληροφόρησης και αντι -

πληροφόρησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ανάγκη για δημοσιογραφική επάρκεια στη χρήση τους , 

εστιάζοντας τόσο στο ευρύτερο πλάνο δράσης του Παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της 

Παραπληροφόρησης (κέντρα media literacy κλπ) όσο και στα εργαλεία που αξιοποιούν τα μέλη του 

Παρατηρητηρίου για το σκοπό αυτό.  

Λίγα λόγια για το SOMA : Το SOMA (Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

που χρηματοδοτείται από το H2020 με στόχο την παροχή υποστήριξης σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα που θα καταπολεμήσει από κοινού 

την παραπληροφόρηση. Πρόκειται πρακτικά για ένα δίκτυο ερευνητών και fact checkers που θα εργαστούν από κοινού για να 

ανιχνεύσουν και να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση, αλλά κυρίως να ενισχύσουν τη συνεργασία για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου εν γένει. Εντός του 2019 έχουν ήδη ανακοινωθεί και 2 σχετικά «ευρήματα».Το συντονισμό της κοινοπραξίας και τη 

διαχείριση του SOMA έχει αναλάβει η Athens Technology Center, η ελληνική εταιρία που πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για την καταπολέμηση του φαινομένου της παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Παράλληλα, ενεργό ρόλο έχουν η Pagella Politica (Ιταλία), το LUISS Data Lab (Ιταλία), η T6Ecosystems (Ιταλία) αλλά και το 

Πανεπιστήμιο του Aarhus (Δανία). 

Μεταξύ άλλων δράσεων, τα μέλη της ομάδας έργου έχουν αναπτύξει 2 κέντρα εκπαίδευσης (media literacy) στην Ιταλία και τη Δανία για 

να διδάξουν στους σπουδαστές και τους επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης πως να διαχειριστούν και να δράσουν κατά 

της παραπληροφόρησης. Επιπλέον, στo πλαίσιo του έργου πρόκειται να οριστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη χαρτογράφηση των 

επιπτώσεων της παραπληροφόρησης στις κοινωνίες μας, το οποίο προγραμματίζεται να δημοσιευθεί το Φεβρουάριο του 2020.  
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