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World Press Freedom Day 
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Συντονιστής: Τάσος Οικονόμου, ρεπόρτερ τεχνολογίας, 
επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος (ECI) 
«CMCS M.A.»  και δημιουργός του Futurology.gr. 

___________________________________________ 

 

 Χαιρετισμός: Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα 

 

 

 
 

Εκ μέρους των Υποστηρικτών των δράσεων Μαΐου 2018: 
Χαιρετισμός της προέδρου της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.,  Δρ. Ελένης 
Αλευρίτου 

 

 



Συμμετέχουν στον Δημόσιο Διάλογο οι κ.κ.: 

 

Νίκος Ξυδάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 
ΣΥΡΙΖΑ  

 

 

  

Νίκος Δένδιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της 
Νέας Δημοκρατίας 

 

 

Σταύρος Θοδωράκης, Επικεφαλής του κινήματος 
ΠΟΤΑΜΙ 

 

 
..μεταφέροντας την άμεση εμπειρία τους ως πρόσωπα συνδεδεμένα με την 
Διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ως άμεσα θιγόμενοι από 
καταχρηστικές πρακτικές F.N. 

 

Εισηγούνται : 

   
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης: Εκπρόσωπος Τύπου 
του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα 

Εισήγηση: Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
ψευδών ειδήσεων 
 
 
 

 
 

Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος, δρ. 
Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.  
 

 
 

Θέμα παρουσίασης: Η βιομηχανία των ειδήσεων την εποχή της 
μετανεωτερικότητας.  
To φαινόμενο της ανάδυσης των fake news βρίσκει την εξήγησή του στην 



τομή δύο θεωριών. Η ομιλήτρια επιχειρεί μία διπλή προσέγγιση. Από την μία, 
η κλασική θεωρία της προπαγάνδας και οι μηχανισμοί της. Από την άλλη, η 
απαξίωση των μέσων όπως,  την προέβλεψαν οι Χέρμαν καιΤσόμσκι στο "Κα
τασκευάζοντας τη συναίνεση" την δεκαετία του '70. 

  

Γιώργος Γιαννακόπουλος, συνεργαζόμενος ερευνητής 
στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και συνιδρυτής της μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας SciFY 

 
 

Θέμα παρουσίασης:  Το μέλλον των Fake News  σε μία επισκόπηση  της 
σύγκλισης των σχετικών τεχνολογιών με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική 
μάθηση. 

  

Νίκος Σαρρής, προϊστάμενος του τμήματος Innovation 
Lab της εταιρίας ATC 

 

 
 

Θέμα παρουσίασης:  Επίδειξη της λειτουργίας των εφαρμογών Truly Media 
και TruthNest. To Truly Media είναι μία εφαρμογή συλλογής, οργάνωσης και 
εκτίμησης της αξιοπιστίας πληροφοριών που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Το TruthNest είναι μία εφαρμογή ανάλυσης περιεχομένου που 
προέρχεται από το Twitter και προσφέρει στους χρήστες χρήσιμα στοιχεία που 
μπορούν να τους βοηθήσουν στην εκτίμηση της αξιοπιστίας πληροφοριών και 
πηγών. 

 

  

 
Βαλάντης Ζώτος, Fighthoax, Head of product 

 

 
 

Θέμα παρουσίασης: Παρουσίαση των τεχνολογιών που έχει αναπτύξει η Fight 

Hoax.η οποία ήδη τυγχάνει θερμής αποδοχής σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο ως μία αξιόπιστη απάντηση στα fake news. 

 



Μάριος Νόττας, επικεφαλής του 
Εuropean Communication Institute 

 
 

 

Θέμα παρουσίασης: Οι καταχρηστικές πρακτικές των εφαρμογών κινητής 
τηλεφωνίας και λογισμικού, στην εποχή της Cambridge Analytica και 
των Social Media. 

 

  

Δημήτρης Παπαευαγγέλου, δημιουργός του plagiari.sm 

 
 
 

Θέμα παρουσίασης: Αναφέροντας τη Λογοκλοπή / Η Αλυσίδα της 
Παραπληροφόρησης 
Το plagiari.sm είναι ένα λογισμικό το οποίο παρακολουθεί, ανιχνεύει, αναλύει και 
αναφέρει σε πραγματικό χρόνο τη λογοκλοπή και την αλυσίδα παραποίησης της 
είδησης όπως συμβαίνει στις ψηφιακές δημοσιογραφικές πλατφόρμες.   

 

 
Θανάσης Βεργούλης, Επιστημονικός Συνεργάτης στο 
ΙΠΣΥ του ΕΚ «Αθηνά». 

 

 
Θέμα παρουσίασης: Οι αιτίες των Ψευδών Ερευνών  και τα 

Τεχνολογικά Εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν το δημοσιογράφο και τον 
απλό πολίτη στο φιλτράρισμα των προβληματικών επιστημονικών μελετών.   

 

 

 

 


