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 [15 Ιουνίου 2018] 
 

Ημερίδα : Fake News 

Τόπος: Αμφιθέατρο Φυσικής 

Ώρα: 12:00-15:00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 
 
12:00 – 12:10 :  Έναρξη – Χαιρετισμοί 

12:10 – 13:10 : Κωνσταντίνος Κορίκης | Digital Media Strategist : “Fake ΝΑΙ, News 
OXI. Ιστορία και δυναμική των ψευδών ειδήσεων”. 

13:10 – 13:25 : Συζήτηση 

13:25 – 13:35 : Διάλειμμα 

13:35 – 14:40 : Βαλεντίνος Τζέκας |  Founder of Fighthoax  & Γιώργος 
Καραγιαννίδης | Ηead of operations “Start Now..Start Up Later”. 

14:40 – 15:00 : Συζήτηση 
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Λίγα λόγια … 
Κωνσταντίνος Κορίκης | Digital Media Strategist 

 O Κωνσταντίνος Κορίκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στις 
Η.Π.Α.  

 Έχει 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της  πληροφορικής, του διαδικτύου και της 
στρατηγικής στα Digital Media. Έχει συντονίσει πετυχημένες καμπάνιες ψηφιακής 
επικοινωνίας στο χώρο της εκπαίδευσης, ιατρικών υπηρεσιών, εκδόσεων, πολιτικής, 
διεθνών συνεδρίων, ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδων ενημέρωσης. Επιπλέον, έχει 
συντονίσει μεταξύ άλλων την ψηφιακή στρατηγική στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης – ΙΝΕ ΔΙΒΙΜ και ήταν Technical Expert στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ASSET (Adding Support Skills for European Teachers).  

Τέλος, διδάσκει το μάθημα e-learning  “Social Media και Επικοινωνία” στο Πανεπιστήμιο 
του Πειραιά. 

 
Βαλεντίνος Τζέκας |  Founder of Fighthoax   
Valentinos started his very own mobile app startup and developed it all by himself; at the 
age of 18 which he did an exit.  Magazines such as Forbes say that he has the 'mark of a true 
entrepreneur'.  

He is a proud awardee of the 25Under25 title of the Internet Society organization, Leader of 
Tomorrow by the St. Gallen Symposium and he is a Kairos Society Fellow.  
Valentinos has talked numerous times at the Greek Parliament, the European Parliament, 
South by SouthWest, London School of Economics and various entrepreneurship events all 
around the world.  

Now, at the age of 21, Valentinos created the angel-invested FightHoax, in order to reduce 
the mass misinformation spread and empower news analysis and data journalism with 
Artificial Intelligence and Big Data. 

 
Γιώργος Καραγιαννίδης | Ηead of operations in FightHoax 
Η βάση της εμπειρίας του Γιώργου είναι τα λάθη και οι δοκιμές. Έχοντας περάσει τα 
τελευταία 6 έτη στο web design, έχει ασχοληθεί με project παντώς τύπου, καθώς έχει 
συνεργαστεί με startups και εταιρείες από όλο τον κόσμο. Ως front-end developer, έχει 
δώσει έμφαση στο κομμάτι της χρηστικότητας και του user experience από commercial 
αλλά και team working πλευράς, ενώ αυτή την εποχή θα τον βρείτε ως Head of Operations 
στο FightHoax. Το πάθος του είναι ο συνδυασμός της καινοτομίας με την ηγετικότητα σε 
ταχύτατα αναπτυσσόμενες ομάδες, όπου εφαρμόζει την αγάπη του για λειτουργικότητα 
στην συνεργατικότητα ομάδων. 

 


