12 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιογραφία δεδομένων - κίνδυνοι και ευκαιρίες

Η

Εταιρεία

Ελεύθερου

Λογισμικού/Λογισμικού

Ανοιχτού

Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ,

www.eellak.gr) διοργανώνει στο πλαίσιο του Athens Science Festival (www.athensscience-festival.gr) εκδήλωση για τη δημοσιογραφία των δεδομένων, στις 22
Μαρτίου,

στην

Τεχνόπολις,

στο

κτίριο

του

INNOVATHENS

(www.innovathens.gr), από τις 6.00 εως τις 8.00μμ.

Η δημοσιογραφία είναι το μέσο που έχει ως σκοπό να βοηθάει εμάς τους πολίτες σε μαζική
κλίμακα να κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας, να ελέγχουμε την εξουσία και τις αρχές, να
επιβεβαιώνουμε ή να καταρρίπτουμε κοινωνικές θεωρίες. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, στην
εποχή των δεδομένων, η δύναμη της δημοσιογραφίας πολλαπλασιάζεται και μαζί με αυτήν
τα ρίσκα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Μπορούν τα δεδομένα να λένε ψέμματα; Ποια τα βασικά προβλήματα και κίνδυνοι
που εμφανίζονται από την ανάλυση δεδομένων και την ερμηνεία τους; Πότε μπορεί τα
δεδομένα να μην εκφράζουν την αλήθεια ή ο τρόπος που τα διαβάζουμε να μην τα
ερμηνεύει σωστά; Τι πρέπει να έχει υπόψη του ο αναλυτής, ο δημοσιογράφος και ο
αναγνώστης στη δημοσιογραφία δεδομένων, για να αξιοποιηθεί η δύναμη των δεδομένων
με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα; Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που μπορούν να
αξιοποιηθούν; Ποια η αξία των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων για τη δημοσιογραφία;

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και ιστορίες θα συζητήσουμε γιατί στη μεταβιομηχανική
περίοδο

της

δημοσιογραφίας,

δημοσιογράφους

η

ανάλυση

δεδομένων

είναι

σημαντική

για

τους

σήμερα που την απλή καταγραφή ή περιγραφική δημοσιογραφία

μπορούν απλά να την κάνουν και τα ρομπότ. Μπορεί το παραδοσιακό business model των

δημοσιογραφικών οργανισμών να έχει καταρρεύσει όμως το μέλλον είναι εδώ και
περιλαμβάνει εξαιρετικές δυνατότητες και προοπτικές για τους δημοσιογράφους και τους
δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Θα μιλήσουν οι:

• Δρ. Γιωργος Γιαννακόπουλος, Ερευνητής, SciFy
•

Ελίνα Μακρή, δημοσιογράφος

•

Θοδωρής Γεωργακόπουλος, δημοσιογράφος

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε δημοσιογράφους, φοιτητές της δημοσιογραφίας και
πολίτες που ασχολούνται με την ερασιτεχνική δημοσιογραφία (bloggers, social media
activists), αλλά και στο ευρύ κοινό, ως συμμετέχοντες στο γίγνεσθαι της δημοσιογραφίας.

Λόγω

περιορισμένων

θέσεων

παρακαλούνται

οι

ενδιαφερόμενοι

να

συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής.
--

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών

Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών
Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του
δημόσιου τομέα και τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει
κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς
που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και

ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών
Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons(http://wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA( http://www.communia-association.org/), είναι ο ελληνικό
κόμβος για το Open Data Institute( http://opendatainstitute.org/), είναι μέλος του Open Budget
Initiative(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-

initiative/).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

