
 

 

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
 Παραπληροφόρηση είναι η σκόπιμη διάδοση ψεύτικων 

ειδήσεων, με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς ορισμένη 

κατεύθυνση, για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. 

 

ΜΕΣΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

 
 ημερήσιος και περιοδικός τύπος 

 ραδιόφωνο 

 τηλεόραση 

 προφορική φήμη 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

1. Φορείς οικονομικών συμφερόντων: 

- μετατρέπουν τον τύπο από υπηρεσία 

πληροφόρησης σε κερδοφόρα επιχείρηση, 

που υπακούει στους κανόνες της ελεύθερης 

αγοράς, της ζήτησης και της προσφοράς 

- δεν επιτρέπουν στο δημοσιογράφο να 

ενημερώνει αντικειμενικά, αλλά να 

παρουσιάζει αυτό που είναι αρεστό στους 

αναγνώστες 

- διογκώνουν ή υπερτονίζουν ένα γεγονός στα 

όρια της φημολογίας, ώστε να εξάπτουν το 

ενδιαφέρον του κοινού, αποβλέποντας όχι στη 

σωστή ενημέρωση αλλά στη μεγαλύτερη 

κυκλοφορία της εφημερίδας 

- μέσω της διαφήμισης, επιδιώκουν την αύξηση 

των πωλήσεων των προϊόντων τους 

- προκαλούν, προς όφελός τους, τεχνητή 

οικονομική κρίση 

 



 

 

2. Πολιτικά κόμματα: 

- εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για 

ενημέρωση 

- υποδουλώνουν τα ΜΜΕ στο κυνήγι της 

εξουσίας, προκειμένου να διαμορφωθεί 

θετική προς αυτά κοινή γνώμη 

- διαστρεβλώνουν συχνά τα γεγονότα στον 

ελεγχόμενο τύπο, προβάλλουν σκόπιμα 

κάποιες ειδήσεις, ενώ αποκρύπτουν άλλες 

- ψευδολογούν και προβαίνουν σε 

δυσφημιστικές αποκαλύψεις σε βάρος των 

πολιτικών ανταγωνιστών τους 

- δημαγωγούν σε καίρια εσωτερικά και εθνικά 

ζητήματα 

- παραμορφώνουν την αποστολή του τύπου, 

μετατρέποντάς τον σε άκριτο κομματικό 

όργανο. 

3. Ξενοκίνητα κέντρα επιβολής: 

- διοχετεύουν σκόπιμα ψευδείς ειδήσεις, γύρω 

από κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα στο 

εσωτερικό, αποβλέποντας στην πρόκληση 

γενικής αναστάτωσης, κλονισμό της 

εμπιστοσύνης του πολίτη στους θεσμούς και 

στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος 

(κινδυνολογία) 

- επιδιώκουν, για λογαριασμό τους, την έξαψη 

του εθνικισμού σε τυχόν μειονότητες 

- προσπαθούν να διαμορφώσουν κατάσταση 

αστάθειας και αποδιοργάνωσης, που αποτελεί 

πάντοτε πρόσφορο έδαφος για όσους θέλουν 

να παρέμβουν κυριαρχικά στα εσωτερικά μιας 

χώρας (αποσταθεροποίηση). 

4. Η ελίτ του πολιτιστικού τομέα: 

- εκμεταλλεύονται την έλλειψη ευρύτερης 

καλλιέργειας του ανταγωνιστικού κοινού, για 

να επηρεάσουν δραστικά τις πολιτιστικές του 

απόψεις, μέσω των έντυπων που ελέγχουν 



 

 

- δεν ενδιαφέρονται για την προώθηση του 

πολιτισμού αλλά των υποκειμενικών τους 

προτιμήσεων, των προσωπικών τους 

αισθητικών και καλλιτεχνικών αντιλήψεων, 

των οικονομικών τους συμφερόντων. 

5. Ομάδες κοινωνικής πίεσης: 

- εμποδίζουν την ανοιχτή, αντικειμενική, 

απροκάλυπτη κριτική και έκφραση του τύπου, 

ασκώντας λογοκρισία, όταν θίγεται οτιδήποτε 

ξεφεύγει από το κοινωνικό κατεστημένο και 

την καθιερωμένη τάξη. 

6. Κοινωνικοί παράγοντες: 

- η αδιαφορία, η παθητικοποίηση και 

απολιτικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου, 

που ζει έχοντας μάθει στην ευκολία και στην 

ελάχιστη προσπάθεια 

- οι αυξημένες υποχρεώσεις του σύγχρονου 

ανθρώπου δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο 

και διάθεση για ενασχόληση με τα κοινά 

- η τάση τμήματος της κοινωνίας να ασχολείται 

με την ιδιωτική ζωή επωνύμων και 

επωνύμων, προκειμένου να ξεχάσει τα δικά 

του προβλήματα 

- η έλλειψη ολοκληρωμένης και 

ανθρωποκεντρικής παιδείας που θα διαπλάσει 

κατάλληλα άτομα – δέκτες των ΜΜΕ 

- τα ΜΜΕ έχουν καταστεί μονόδρομος για την 

ενημέρωση του πολίτη. 

7. Η έλλειψη δημοσιογραφική δεοντολογίας στο όνομα της 

προσωπικής ανάδειξης, της συναλλαγής και του 

καριερισμού. 

8. Τα ΜΜΕ: 

- μετατράπηκαν σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 

- χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για την αύξηση 

της κυκλοφορίας, της ακροαματικότητας / 

θεαματικότητας, που θα τους εξασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα 



 

 

- απευθύνονται στο θυμικό του ανθρώπου, 

παρουσιάζουν το ασήμαντο, το αδιάκριτο, το 

κοινωνικά και ηθικά απαγορευμένο, από 

ανάγκη για επιβίωση στο έντονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
 μονομερής κοινοποίηση της είδησης 

 σκόπιμος τονισμός και υπογράμμιση ορισμένων μόνο 

σημείων 

 αποσιώπηση ή και παραποίηση του περιεχομένου της 

 μέγεθος των άρθρων, θέση τους στη σελιδοποίηση της 

εφημερίδας 

 χρήση φορτισμένων τίτλων 

 διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 
 Πολιτεία και ΜΜΕ: 

 παρέμβαση της πολιτείας με τους συντεταγμένους 

θεσμούς για κοινωνικό έλεγχο στα ΜΜΕ και 

προσαρμογή της δημόσιας εκπομπής των 

μηνυμάτων στους νόμους του δημόσιου 

συμφέροντος 

 ενεργοποίηση των μη λαϊκιστών πολιτικών, για να 

προκαλέσουν ρήξεις και τομές, χωρίς να 

υπολογίζουν το πολιτικό κόστος και να 

κάμπτονται από διάφορες πιέσεις 

 ισότιμη συμμετοχή των πολιτικών και κοινωνικών 

φορέων στη διοίκησή τους 

 θεσμική κατοχύρωση του πλουραλισμού στην 

ενημέρωση 

 αξιοκρατία στην πρόσληψη στελεχών, άτομα 

ανιδιοτελή, με ψυχικό και ηθικό σθένος 



 

 

 εφαρμογή του κώδικα δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας, επιβολή ποινών σε ακραίες 

περιπτώσεις 

 καλλιέργεια αμφίδρομης σχέσης πομπού – δέκτη 

(ΜΜΕ – κοινού). 

 

 Άτομα: 

 ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια για ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης και στάσης απέναντι στα ΜΜΕ 

 συνεχής εγρήγορση, αντίδραση, απόρριψη του 

χυδαίου και επαναφορά στην ηθική και αισθητική 

τάξη 

 εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, για ενεργό 

συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα 

 αυτογνωσία, αυτοέλεγχος και αυτοκριτική, ώστε 

το άτομο να μη συγκατατίθεται στην 

παραπληροφόρηση, αλλά να είναι κυρίαρχο της 

σκέψης και των πράξεών του. 

 

 
 


