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Ακολουθήστε μας 

press release  

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης ανοίγει τις πύλες του 

Με οδηγό την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου φορέων που θα μελετούν και θα 

συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της παραπληροφόρησης στο ελληνικό 

Διαδίκτυο, και έχοντας ως πρότυπο ανάλογες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό, τέσσερεις 

οργανισμοί με εκτενή εμπειρία στον χώρο των media και της τεχνολογίας ίδρυσαν το Ελληνικό 

Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης (Ελλ.Πα.Π.).  

 

Αναλυτικότερα, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης, το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (Ellinika Hoaxes) και το Εργαστήριο 

Καινοτομίας (Innovation Lab) της Athens Technology Center (ATC) ένωσαν τις δυνάμεις τους και την 

τεχνογνωσία τους σε εργαλεία και μεθόδους ώστε να συστήσουν ένα «κόμβο γνώσης» (knowledge hub) με 

κύριους στόχους:  

- την προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και υποστήριξης σε επαγγελματίες της επικοινωνίας και της 

δημοσιογραφίας σχετικά με διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους 

ανίχνευσης/επαλήθευσης ψευδών ειδήσεων και παραπλανητικού περιεχομένου,  

- την προώθηση της ελληνικής έρευνας στο πεδίο της Παραπληροφόρησης, παρέχοντας στοιχεία και 

πόρους σχετικά με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σε σχετικά πεδία ενδιαφέροντος 

(ανάλυση κοινωνικών δικτύων, τεχνητή νοημοσύνη, κλπ.). 

- την προώθηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες εγγραμματισμού στα Μέσα, με 

στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ικανότητας μαθητών, σπουδαστών και άλλων 

κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα να αναλύουν και να αξιολογούν περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, 

καθώς και  

- την παροχή  αξιόπιστης ενημέρωσης στο ελληνικό κοινό γύρω από το πρόβλημα της 

παραπληροφόρησης και την υπεύθυνη, με ακρίβεια,  ενημέρωση σχετικά με μη αξιόπιστο 

διαδικτυακό περιεχόμενο και προσπάθειες παραπληροφόρησης που διακινούνται στο ελληνικό 

Διαδίκτυο ή αφορούν την Ελλάδα και τους πολίτες της 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες στο https://ellpap.gr/ ή και 

να επικοινωνήσουν απευθείας με τα μέλη του Παρατηρητηρίου στο info[at]ellpap[dot]gr .  
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