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Η πρώτη ψευδής είδηση έχει καταγραφεί τον
13οαι. π.Χ. από τον Φαραώ Ραμσή.

Fake news:όρος ο οποίος δημιουργήθηκε για να 

περιγράψει την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, 

τη διαστρέβλωση και τις κατασκευασμένες ειδήσεις 

που υπήρχαν πάντα.

ΠΛΑΣΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΛΙΟ

Τα fake news ανακηρύχθηκαν σε λέξη της 

χρονιάς, το 2017, σύμφωνα με το λεξικό Collins.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ FAKE NEWS

▪ «Ta fake news είναι κατασκευασμένες, αβάσιμες

ειδήσεις που παρουσιάζονται ως γεγονότα και 

μπορούν να διαδοθούν διαδικτυακά σε μεγάλο 

ακροατήριο που είναι διαθέσιμο να τις πιστέψει και να 

τις διαδώσει περαιτέρω». 

Ο σκοπός των «πλαστών ειδήσεων» είναι: 

• οικονομικός - εμπορικός (π.χ. η προώθηση ενός 

προϊόντος ή μιας ιστοσελίδας)

• πολιτικός (παραπληροφόρηση-διαμόρφωση κοινής 

γνώμης) 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δημοσίευση σε προσωπικές ιστοσελίδες διαφόρων 

«ειδήσεων» για δημοφιλή πρόσωπα με ενδιαφέροντα 

τίτλο και προσθήκη βίντεο με στόχο την άμεση 

διάδοση και αναπαραγωγή τους στο διαδίκτυο(viral).

«Πιασάρικοι» τίτλοι (clickbait) και ψευδείς ειδήσεις 

που αφορούν κυρίως την πολιτική λειτουργούν ως 

δολώματα.
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ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Το Facebook και το Twitter, τα δημοφιλέστερα 

κοινωνικά δίκτυα, είναι οι μεγαλύτεροι διακινητές 

ψευδών ειδήσεων.

Το φαινόμενο Filter Bubble καθιστά δύσκολο τον 

πλουραλισμό στην ενημέρωση.
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Απειλή για τις δημοκρατικές διαδικασίες, αρχές και 

αξίες.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Εγρήγορση εκ μέρους των πολιτών-χρηστών του 

διαδικτύου και καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.

Καθιέρωση ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρού 

θεσμικού πλαισίου στο οποίο θα υπόκεινται οι 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.

Αντίστροφη αναζήτηση εικόνων με σκοπό τον 

εντοπισμό της αρχικής τους πηγής.

Αξιοποίηση ιστοσελίδων που ελέγχουν μια είδηση ή 

καταγράφουν αναξιόπιστες ιστοσελίδες.
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΙΔΗΣΗΣ (1)

Ερωτήματα που επιβάλλεται να θέσουμε:

• ΠΟΙΟΣ δημοσίευσε την είδηση; Είναι ειδικός στο 

συγκεκριμένο θέμα;

• ΠΟΥ δημοσιεύτηκε; Είναι η πηγή αξιόπιστη;

• ΠΟΤΕ δημοσιεύτηκε η είδηση ή πότε ανανεώθηκε η 

ιστοσελίδα;

• ΓΙΑΤΙ δημοσιεύτηκε; Για να μας ενημερώσει; Για να μας 

πείσει για την ορθότητα μιας γνώσης ή για να προωθήσει 

ένα προϊόν;

• ΠΩΣ αναπαράχθηκε; Από αξιόπιστες ιστοσελίδες ή μέσω 

των κοινωνικών δικτύων;
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΙΔΗΣΗΣ (2)

• Ύπαρξη συντακτικών ή ορθογραφικών λαθών

• Υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι που δεν έχουν σχέση με το 

περιεχόμενο της ανάρτησης 

• Εμπιστοσύνη στη λογική μας

• Πλήρης κατανόηση του περιεχομένου μιας είδησης, πριν 

προβούμε σε αναδημοσίευσή της
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (1)

• Δημιουργία πίνακα με διευθύνσεις ιστοσελίδων 
ύποπτων για διάδοση πλαστών ειδήσεων

(π.χ.ιστοσελίδες που τελειώνουν σε lo, σε com.co, 

μη έγκυρες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, ανυπόγραφα 
δημοσιεύματα).

• Ερευνητικό πρόγραμμα InVid της Ε.Ε.(http://www. invid-
project.eu) με στόχο την επιβεβαίωση των βίντεο που 
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

• Ερευνητικό πρόγραμμα Social Sensor της Ε.Ε. 
(http://socialsensor.eu) με στόχο τον έλεγχο του 
περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (2)

• Ιστοσελίδα AdVerif.ai (https://adverifai.com): 
Επινόηση ενός αλγόριθμου από τον 29χρονο Ισραηλινό 
Ορ Λεβί, ο οποίος χρησιμοποιεί τα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά των πλαστών ειδήσεων για τον έλεγχο 
του περιεχομένου τους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Οι συνειδητοί πολίτες θα πρέπει να αντιδρούν 

απέναντι στις πλαστές ειδήσεις με όπλο την κριτική

τους ικανότητα που σφυρηλατείται στο σχολείο με 

την Παιδεία της γνώσης και της καλλιέργειας. 

«Η σκέψη είναι στην ουσία 

η άρνηση αυτού που 

βρίσκεται μπροστά μας». 

(Friedrich Hegel,1770-1831) 
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