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1η Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα fact-checking στην Ελλάδα 

Αντιμετωπίζοντας την 

παραπληροφόρηση:  

Η συμβολή πανεπιστημίων και 

ερευνητικών κέντρων 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022,  

Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»,  

Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω εκ μέρους των Πρυτανικών 

Αρχών και της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών την 1η Διεθνή Επιστημονική Ημερίδα 

fact-checking στην Ελλάδα με θέμα Αντιμετωπίζοντας την 

παραπληροφόρηση: Η συμβολή πανεπιστημίων και 

ερευνητικών κέντρων. 
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Η Ημερίδα οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) το οποίο ιδρύθηκε το 1959 υπό 

την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί διακεκριμένο δημόσιο 

ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις 

κοινωνικές επιστήμες. 

Το Παρατηρητήριο Δημόσιου Λόγου και το έργο 

check4facts ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρξει 

επιστημονική γνώση και διάλογος για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα.  

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα check4facts εστιάζει σε 

δύο ιδιαίτερα σημαντικές θεματικές ενότητες του πολιτικού 

λόγου: το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, και την 

εγκληματικότητα. Οι δύο αυτές θεματικές συχνά συνδέονται και 

χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτη και διαρκή παρουσία στη 

δημόσια σφαίρα. 

Μακριά από πολιτικές, μηντιακές σκοπιμότητες και 

εντυπωσιοθηρικές - εμπορευματοποιημένες λογικές, η 

πλατφόρμα check4facts.gr προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο 

ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο.  

Την κύρια ευθύνη για τη μεθοδολογία εξακρίβωσης της 

εγκυρότητας των δημόσια εκφερόμενων πληροφοριών έχει η 

επιστημονική ομάδα της πλατφόρμας, της οποίας πυρήνας είναι 

επιστήμονες με μακροχρόνια πείρα στην καταγραφή και 

ανάλυση του δημόσια εκφερόμενου λόγου, προερχόμενοι από το 
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ερευνητικό 

Κέντρο «Αθηνά» και το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Πρωταρχικός στόχος της ιστοσελίδας check4facts.gr είναι 

να ελέγχει την πληροφορία και να τη δημοσιεύει με τα 

απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία, είτε πρόκειται εν τέλει για 

λανθασμένη πληροφορία, που απέχει, δηλαδή, λιγότερο ή 

περισσότερο από την πραγματικότητα, είτε πρόκειται για αληθή 

πληροφορία, οπότε ο οργανισμός, βάσει των πηγών του 

επιβεβαιώνει την εγκυρότητά της. 

Η κεντρική ομάδα αποτελείται από τους εξής 

διακεκριμένους επιστήμονες: 

o Τον Καθηγητή Νίκο Δεμερτζή, Επιστημονικό 

Υπεύθυνο, Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών, Καθηγητή του Τμήματος 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών 

o Τον Καθηγητή Γιώργο Πλειό, Πρόεδρο του 

Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

o Τον Δρ. Χαράλαμπο Τσέκερη, ερευνητή, Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

o Τον Δρ. Σταμάτη Πουλακιδάκο, Επίκουρο 

Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και 

Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, 
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καθώς και από μια ομάδα έμπειρων και 

κατηρτισμένων νέων ερευνητών.  

 

Κυρίες και κύριοι, 

«Η δημοσίευσις είναι η ψυχή της δικαιοσύνης»· η ρήση 

αυτή του Iωάννη-Ιάκωβου Mάγερ, του Ελβετού φιλέλληνα που 

ουσιαστικά εγκαινίασε τη νεοελληνική δημοσιογραφία, 

εκδίδοντας τα «Ελληνικά Χρονικά» στο Μεσολόγγι, από τον 

Ιανουάριο του 1824 έως τον Φεβρουάριο του 1826, κοσμεί την 

κεντρική αίθουσα της EΣHEA, έθετε το πλαίσιο παλαιότερα 

και προισδιόριζε για αρκετά χρόνια την ουσιαστική 

λειτουργία των Μέσων. Τι ισχύει όμως σήμερα;  

Δικαιώνουν τα Μέσα το σκοπό ύπαρξής τους; Πώς 

λειτουργούν ως θεσμοί αλλά και ως επιχειρήσεις ενημέρωσης, 

ιδιαιτέρως σε καιρούς οικονομικής κρίσης; Υπάρχει 

δημοσιογραφική δεοντολογία σήμερα, στην εποχή της 

υπερπληροφόρησης, όπου η πληροφορία συχνά δεν γίνεται 

είδηση αλλά θέαμα και «σημείο» προς κατανάλωση; Και εντέλει 

τι είναι είδηση σήμερα; Ο δημοσιογράφος μπορεί να ορίσει το 

προϊόν της εργασίας του ή υπάρχουν άλλοι υπέρτεροι 

διαμορφωτές; Ποιοι είναι δημοσιογράφοι και ποιοι 

δημοσιογραφούν; Η πολλά υποσχόμενη ψηφιακή σύγκλιση και 

η ανάπτυξη αφενός των νέων ψηφιακών Μέσων και αφετέρου 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πώς και πόσο επηρεάζουν τη 

δημοσιογραφία και τη δημοσιογραφική δεοντολογία; 
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Πολλά και βασανιστικά τα ερωτήματα, όμως είμαι βέβαιος 

ότι έργα όπως το σημερινό που παρουσιάζουμε, καθώς και 

γενικότερα το ερευνητικό έργο του Τμήματος Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ του Πανεπιστημίου μας, μπορούν, μέσα από 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συμπράξεις, όπως η 

πλατφόρμα check4facts.gr, να δώσουν απαντήσεις ικανές να 

τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο σε αυτά τα θέματα. 

Συγχαρητήρια σε όλο το δυναμικό για τη σημερινή 

επιστημονική παρέμβαση.  

Ιδιαίτερες οι ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο του 

ΕΚΚΕ και διακεκριμένο καθηγητή μας κ. Νίκο Δεμερτζή. 

Και πάλι συγχαρητήρια. 


