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Αξιοπιστία πληπουοπιών στο Διαδίκτυο 

Σηέθαλνο Ξεληθάθεο, Σηαπξηαλόο Σθαιίδεο 

Μέιε πάλει λέσλ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ 

 

Η αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ ζην Δηαδίθηπν είλαη πνιιέο θνξέο ακθηζβεηήζηκε. Η wikipedia, 

γηα παξάδεηγκα, είλαη κία αλνηρηή (on line) εγθπθινπαίδεηα, επεμεξγάζηκε από νπνηνλδήπνηε θαη 

θαηά ζπλέπεηα νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη πηζαλόηαηα λα έρνπλ αιιαρηεί θαη επνκέλσο λα κελ 

είλαη έγθπξεο. 

Επίζεο, έλα άιιν κέξνο ζην νπνίν νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξνύκε καο πξνθαινύλε ακθηβνιίεο 

είλαη ηα blog. Σηα blog, ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαξηήζεη έλα άξζξν, ην νπνίν κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ δηθή ηνπ βνύιεζε ή θαη λα πείζεη άιινπο αλαγλώζηεο λα 

επηρεηξήζνπλ επηθίλδπλεο θαη αθξαίεο πξάμεηο, όπσο κηα απηνθηνλία (έρνληαο ζρεηηθά βίληεν, 

θσηνγξαθηθό πιηθό θαη άιια πεηζηηθά ιόγηα). 

Αθόκα, ηα θόξνπκ, πνπ είλαη θάηη ζαλ έλα chat room, ζηα νπνία αλ θάπνηνο είλαη γξακκέλνο 

κπνξεί λα ζέζεη κηα εξώηεζε ή λα απαληήζεη ζε κηα πνπ είρε βάιεη θάπνηνο άιινο ρξήζηεο, είλαη 

έλα αθόκα κέξνο ακθηζβήηεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. Κάπνηεο εξσηήζεηο κπνξνύλ λα απαληεζνύλ 

κόλν από εμεηδηθεπκέλα άηνκα ζε έλαλ ηνκέα, όπσο γηαηξνί, αλ πξόθεηηαη γηα κία εξώηεζε ζηελ 

νπνία θάπνηνο δεηάεη ηε γλώκε ελόο ηξόπνπ επνύισζεο ελόο ηξαύκαηνο, πιεγήο ή απάιπλζε ελόο 

πόλνπ. Οη απαληήζεηο όκσο δελ είλαη πάληα επηζηεκνληθέο θαη κάιηζηα πνιιέο είλαη πεξίεξγεο. 

Γηα λα θαηαιάβνπκε αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην θείκελν ηεο wikipedia είλαη 

ζσζηέο, κπνξνύκε λα θάλνπκε επαλεηιεκκέλε επίζθεςε ζε εθείλν ην αξρείν θαη αλ 

παξαηεξήζνπκε όηη αιιάδεη ζπλερώο ζε κία απάληεζε, δειαδή νη ρξήζηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θπξηαξρνύζα άπνςε αιιάδνπλ ην θείκελν ζην ζσζηό ζπλερώο, ηόηε κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε ζε 

εθείλε ηελ άπνςε. Μπνξεί λα κελ ρξεηαζηεί λα γίλεη απηό, αθνύ κπνξνύκε λα αλαηξέμνπκε ζε 

αλαγλσξηζκέλεο εγθπθινπαίδεηεο. 

Η ιύζε ζην ζέκα ησλ blog είλαη λα αλαηξέρνπκε θαη ζε άιια blog, ηα νπνία κηιάλε γηα ην ίδην ζέκα 

θαη έηζη από ηηο δηάθνξεο γλώκεο λα πάξνπκε κία, απηή πνπ ζεσξνύκε πην ζσζηή, ζπλήζσο ηελ 

θπξίαξρε γλώκε ή λα ζρεκαηίζνπκε ηελ δηθή καο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

Μπνξνύκε αθόκα, λα ξσηήζνπκε άιια γλσζηά καο άηνκα αλ δελ εκπηζηεπόκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

ησλ άιισλ blogs θαη λα ζρεκαηίζνπκε έηζη κηα γλώκε. 

Σηα θόξνπκ, δελ ρξεηάδεηαη θαη αξθεηέο θνξέο δελ πξέπεη λα αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο ή ηηο 

ζπκβνπιέο πνπ καο δίλνπλ θάπνηνη ρξήζηεο, κηαο θαη κπνξεί λα ζέινπλ ην θαθό καο. Γηα λα 

βεβαησζνύκε γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο κπνξνύκε λα ξσηήζνπκε αλζξώπνπο εμεηδηθεπκέλνπο πνπ 

αζρνινύληαη κε ην ζέκα απηό. 

 


