
WORDS ARE STONES 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της ΕΕ  
(2014-2020). 
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  ΤΟ ΕΡΓΟ “WORDS ARE STONES” 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  



1. Χρήση των social media 

2. Τρόποι αλληλεπίδρασης 

3. Fake news («Ψευδείς ειδήσεις») 

4. Happy Speech («Θετική Ρητορική») 

ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ; 
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA 



DIGITAL IN EUROPE IN 2018 

ΧΡΗΣΤΕΣ 

INTERNET 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΩΝ SOCIAL  MEDIA 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ  

SOCIAL MEDIA ΜΕΣΩ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

843 674 448   
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

74% 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ: 

80% 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 

53% 

       ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑΠΟΠΟ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: 

131% 

EKATOMMYΡIA 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 

45% 

Πηγή: Digital in 2018 Report, We Are Social & Hootsuite 

1.106 376  

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 



Τι τύπος χρήστη των social 
media είσαι; 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΣΤ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Απάντηση α. – 3 μονάδες, Απάντηση β. – 2 μονάδες,  

Απάντηση γ. – 1 μονάδα, Απάντηση δ. – 0 μονάδες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

34-42 μονάδες Υπερχρήστης των social media 

26-33 μονάδες Ενεργός χρήστης 

16-25 μονάδες Περιστασιακός χρήστης 

10-15 μονάδες Αόρατος χρήστης 

0-9 μονάδες Αδρανής χρήστης 

 



ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA; 

Πηγή: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 



ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ (16-24 ΕΤΩΝ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ SOCIAL MEDIA; 

Πηγή: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 

Για να γεμίζω τον ελεύθερο χρόνο 
που έχουν στη διάθεσή μου. 

Για να βλέπω αστείες ή διασκεδαστικές 
δημοσιεύσεις. 

Για να κρατώ επαφή με τους φίλους τους και να μαθαίνουν νέα τους. 

Για να γνωρίζω όλα τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις σε θέματα της 
επικαιρότητας. 

Για να ανταλλάσσω φωτογραφίες ή βίντεο με άλλους χρήστες 



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Αδρανής 
χρήστης 

Αόρατος 
χρήστης 

Περιστασιακός 
χρήστης 

Ενεργός 
χρήστης 

Υπερχρήστης 
social media 

Θετικό 
περιεχόμενο 

Ουδέτερο 
περιεχόμενο 

Ρητορική 
μίσους 

OBSERVER 

ACTIVIST 

TEACHER 

COMPLAINER 

TROLL 

CYBERBULLY 

QUIZZER 

………………. 

HATER 



ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 

Έχετε γράψει ποτέ ένα προσβλητικό σχόλιο 
στα social media;  

Ή 

Έχετε μοιραστεί ποτέ περιεχόμενο που 
εισάγει διακρίσεις στα social media; 

 

Τελικά, υπάρχουν όρια στη χρήση των 
social media; 

 



 



ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΑΣ 

Έχετε ακούσει ποτέ ιστορίες ρητορικής 
μίσους στο διαδίκτυο από φίλους ή μέλη 

της οικογένειας σας; 

Ή 

Έχετε υπάρξει ποτέ θύμα ρητορικής μίσους 
στο διαδίκτυο;   
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  



ΤΑ ΤΡΟΛΛ ΣΠΑΝΕ ΜΟΝΟ ΠΛΑΚΑ; 

Μακιαβελισμός 

Ναρκισσισμός 

Ψυχοπάθεια 

Έμμεσος Σαδισμός  

Άμεσος Σαδισμός  

Μη-Σχολιαστής Διεξάγει διάλογο Συζητάει με φίλους Τρολλάρει Άλλο 

Αγαπημένη Δραστηριότητα όταν ανεβάζει κάποιος σχόλια 
στο διαδίκτυο 



ΘΥΜΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ…ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ; 

Πηγή: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING); 

Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός (Cyberbullying) είναι μία μορφή 
εκφοβισμού που πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ψηφιακών 
μέσων. 

 
Οι περισσότεροι μαθητές που έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού, 

έχουν υποστεί τόσο τον «παραδοσιακό» όσο και τον 
διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Τα άτομα που ασκούν διαδικτυακό εκφοβισμό επιλέγουν τα 
θύματά τους στο σχολείο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
και απλώς χρησιμοποιούν μία ψηφιακή πλατφόρμα ως μέσο 
προσέγγισης των θυμάτων τους. 



«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ» ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

«Παραδοσιακός» Εκφοβισμός 

Πρόσωπο με πρόσωπο, στον πραγματικό 
κόσμο: συμβαίνει σε συγκεκριμένες στιγμές. 

Δυνατότητα εύρεσης ενός ασφαλούς χώρου 
ή δυνατότητα διαφυγής 

Η γνωστοποίησή του περιορίζεται κυρίως σε 
όσους γίνονται μάρτυρες του περιστατικού.  

Το θύμα γνωρίζει ποιος είναι ο θύτης και 
μπορεί να εντοπιστεί εύκολα. 

Οι εκφοβιστές μπορούν να δουν τις εκφράσεις 
προσώπου και τις σωματικές αντιδράσεις του 

θύματος και των παρατηρητών. 

Οι παρατηρητές μπορούν να δουν τις 
εκφράσεις προσώπου και τις σωματικές 
αντιδράσεις του θύτη και του θύματος. 

Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

Διαδικτυακά, στον ψηφιακό κόσμο: 
μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή 

(24/7). 

Αδυναμία ή δυσκολία διαφυγής 

Το υλικό του εκφοβισμού μπορεί να 
γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό (π.χ. 
σχολείο, πόλη κά.) και να γίνει viral. 

Οι θύτες μπορούν να είναι ανώνυμοι. 

Οι εκφοβιστές δεν μπορούν να δουν τις 
εκφράσεις προσώπου και τις σωματικές 

αντιδράσεις του θύματος και των 
παρατηρητών. 

Οι παρατηρητές δεν μπορούν να δουν τις 
εκφράσεις προσώπου και τις σωματικές 
αντιδράσεις του θύτη και του θύματος. 



Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 

Πηγή: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Πηγή: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 



ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (CYBERBULLYING) 

Παρενόχληση 

Αποκλεισμός 

Αποστολή 
υβριστικών 
μηνυμάτων 

(Flaming) 

Εκφοβισμός 
στα Social 

Media 



ΜΟΡΦΕΣ CYBERBULLYING: ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 

1. Εκφοβισμός στα Social 
Media 
Σχόλια, δημόσια διαπόμπευση των 
θυμάτων στα social media, 
διαδικτυακό κουτσομπολιό. 



ΜΟΡΦΕΣ CYBERBULLYING: ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ  
2. Παρενόχληση 
 
Επαναλαμβανόμενα και κακόβουλα σχόλια, απειλές 
και λοιπές δραστηριότητες παρενόχλησης, σε 
δημόσιο ή/και ιδιωτικό επίπεδο. 
 
Η παρενόχληση εμφανίζεται ως εξής: 
 
• Αποστολή μηνυμάτων με προσβλητικό 

περιεχόμενο 
• Ανάρτηση και κυκλοφορία στο διαδίκτυο 

προσωπικών συνομιλιών, φωτογραφιών και 
βίντεο χωρίς έγκριση του θύματος(συνήθως 
sexting). 
• «Posing»: ο εκφοβιστής δημιουργεί ένα ψεύτικο 

προφίλ του θύματος και σφετερίζεται την 
ταυτότητά του(συχνά σε site γνωριμιών).   



ΜΟΡΦΕΣ CYBERBULLYING: FLAMING 
 
3. Αποστολή υβριστικών 
μηνυμάτων (Flaming) 
 
Συνήθως εμφανίζεται σε δημόσια 
διαδικτυακά περιβάλλοντα, όπως chat 
groups, gaming chats ή forum. Ο 
εκφοβιστής (ή η ομάδα των 
εκφοβιστών) στο διαδίκτυο 
δημοσιεύουν εσκεμμένα άμεσα 
μηνύματα με προσβλητικό, επιθετικό ή 
χυδαίο περιεχόμενο που απευθύνονται 
στο θύμα, ώστε να είναι ορατά από 
όλη την ομάδα των χρηστών του 
συγκεκριμένου ιστότοπου. 



ΜΟΡΦΕΣ CYBERBULLYING: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
 
4. Αποκλεισμός 
 
Οι εκφοβιστές μέσω διαδικτύου μερικές 
φορές χρησιμοποιούν εσκεμμένα τη 
μέθοδο του αποκλεισμού για να 
αποβάλλουν το θύμα τους από μία 
online ομάδα. Έπειτα, κοροϊδεύουν το 
θύμα κάνοντας κακόβουλα σχόλια εις 
βάρος του. 
 

«Μαζική διαγραφή φίλου» (Mass 
unfriending): όλα τα μέλη μίας online 

ομάδας, επηρεασμένα από τους 
διαδικτυακούς εκφοβιστές, διαγράφουν 

το θύμα από τη λίστα των φίλων τους 
μέσα σε λίγα λεπτά ή λίγες ώρες.  



ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ο Οδυσσέας είναι ένας ντροπαλός μαθητής της Στ’ Δημοτικού που ήρθε πρόσφατα από την επαρχία και γράφτηκε στο 
σχολείο της πόλης μας.  
Μία μέρα, καθώς χάζευε ένα social media site, βρήκε τυχαία μία ιστοσελίδα του νέου του σχολείου. Με μεγάλη έκπληξη 

διαπίστωσε ότι εκεί υπήρχαν όχι μόνο φωτογραφίες των μαθητών του σχολείου, αλλά και μία δική του με τίτλο «Ο Χοντρός 
Σπασίκλας».  
Αφού είχε ταραχτεί πολύ, αποφάσισε να δημοσιεύσει μία απάντηση στην οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του. 
 
Ο Οδυσσέας για πολλές εβδομάδες προσπαθούσε να κρύψει τα συναισθήματα πόνου και ταπείνωσης που ένιωθε. Οι γονείς 
του δεν είχαν αντιληφθεί καν τι περνούσε ο γιος τους, επειδή ο Οδυσσέας ντρεπόταν πολύ να τους μιλήσει. 

Τα σχόλια σε βάρος του Οδυσσέα άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο προσβλητικά. Πριν καλά-καλά το καταλάβει, ορισμένοι 
μαθητές άρχισαν να φωνάζουν δυνατά διάφορα υβριστικά σχόλια εναντίον του στο κυλικείο και στην αυλή του σχολείου. Μία 
δασκάλα άκουσε κατά τύχη τις βρισιές σε βάρος του Οδυσσέα και τον ρώτησε τι συνέβαινε. Τότε, αποφάσισε να της μιλήσει για 
τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα social media και τον διαδικτυακό εκφοβισμό που δεχόταν από κάποιους συμμαθητές του. 
 

Όπως όλα δείχνουν, ο Οδυσσέας θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να επανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. 

Τι θα μπορούσες να είχες κάνει εσύ και οι φίλοι σου, αν ήσαστε συμμαθητές του Οδυσσέα, για να τον 

βοηθήσετε και να τον κάνετε να αισθανθεί καλύτερα; 
 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τι θα μπορούσες εσύ και οι φίλοι σου να κάνεις εάν ήσουν στο 

σχολείο του για να τον κάνεις να αισθανθεί καλύτερα; 

 

Ένα αγόρι ηλικίας 15 ετών αυτοκτόνησε στο σπίτι του στην Αθήνα την Κυριακή 8/7/2018, μετά από 

συνεχή διαδικτυακό εκφοβισμό. Το αγόρι έχει φέρεται να άφησε ένα σημείωμα, στο οποίο κατηγορεί 
έξι από τους φίλους και τους συμμαθητές του για συνεχή εκφοβισμό. 
 
Το αγόρι κρεμάστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του αφού επέστρεψε από ένα πάρτι και οι γονείς του 
τον βρήκαν στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής το πρωί. 

 
Στην επιστολή του, έγραψε ότι αποφάσισε να τερματίσει ο ίδιος τη ζωή γιατί δεν μπορούσε να αντέξει 
τον εκφοβισμό στον οποίο δεχόταν από φίλους και συμμαθητές. Σημείωσε επίσης ότι λάμβανε και 
απειλές. 
 
Καταγράφοντας τα ονόματα των έξι φίλων, το αγόρι ολοκλήρωσε το σημείωμα αυτοκτονίας 

λέγοντας ότι «Αυτοί με κατέστρεψαν. Καταστρέψτε τους.» Έγραψε επίσης ότι αγαπούσε τους γονείς 
του και το αδελφό του. 
 
Σε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έγραψε: " Όποιος μιλάει 
άσχημα κατά την απουσία σου, φοβάται την παρουσία σου ". 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

Πηγή: «Μιλήστε, η σιωπή δεν έλυσε κανένα πρόβλημα»: Η ανάρτηση του πατέρα του 15χρονου που 
αυτοκτόνησε στην Αργυρούπολη | iefimerida.gr  

 

«Μιλήστε, η σιωπή δεν έλυσε κανένα πρόβλημα» 
 
Δυο μήνες μετά το θάνατο του παιδιού του, ο πατέρας του 15χρονου που έπεσε θύμα bullying από 
τους συμμαθητές του και αυτοκτόνησε στην Αργυρούπολη έγραψε στα social media μεταξύ άλλων: 
 

Μ Ι Λ Η Σ Ε , και θα το ξανά γράψω, Μ Ι Λ Η Σ Ε , μόνο έτσι θα αποφύγεις τα χειρότερα . Μ Ι Λ Η Σ Ε , 
ακόμα και αν δεν είσαι εσύ ο δέκτης όλων των παραπάνω, αλλά είσαι μάρτυρας και βλέπεις να 
γίνονται δίπλα σου. Δεν θες να μιλήσεις στους γονείς σου, ΟΚ, μίλησε στους δασκάλους σου. Δεν 
θες ούτε και σε αυτούς, ΟΚ υπάρχουν αρμόδιες αρχές. Φοβάσαι, ότι θα σε πουν καρφί, ΟΚ, 
υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές στήριξης. 
 

Υπάρχουν τρόποι και άνθρωποι που σίγουρα θα σε καταλάβουν, φτάνει να Μ Ι Λ Η Σ Ε Ι Σ. 
 



• Live without Bullying: Μέσα από το www.livewithoutbullying.com, παιδιά ηλικίας 10 -
18 ετών θύματα, θύτες και παρατηρητές) και ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικοί ή άλλοι 

επαγγελματίες) έχουν άμεση, ανώνυμη και δωρεάν πρόσβαση σε διάφορες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις τους. Η 

εφαρμογή για  Android κινητά θα κυκλοφορήσει στο σχολικό έτος 2018-2019. 

 

  

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ/CYBERBULLYING  

http://www.livewithoutbullying.com/


• Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - ΔΙΔΗΕ: Ερευνά υποθέσεις που έχουν 

σχέση με το Διαδικτυακό Έγκλημα. Τηλ: 11188 - Email: 

ccu@cybercrimeunit.gov.gr 

 

• Cyberalert:  Άμεση ενημέρωση για νέους κινδύνους και τάσεις στον 

τομέα του κυβερνοεγκλήματος 

 

• Saferintenet4kids: Πληροφορίες και συμβουλές για την ασφαλή χρήση 

του Διαδικτύου, των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, του κινητού 

τηλεφώνου και των παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας. 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ/CYBERBULLYING  



 
• Help-line: Η Γραμμή Βοηθείας ‘’help-line 210 6007686’’απευθύνεται σε παιδιά & 

εφήβους και τις οικογένειές τους, υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που 
σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
 

• Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111 – Το Χαμόγελο του Παιδιού: 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης 

Παιδιών 116111, η οποία παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά 
και ενήλικες 

 

• Μονάδα Εφηβικής Υγείας   (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ/CYBERBULLYING  
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FAKE NEWS («ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ») 



ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ “FAKE NEWS”; 



H ΙΣΤΟΡΙΑ TΩΝ PARIS WADE KAI BEN GOLDMAN 



Τα Fake News στην Ελλάδα 



FACT CHECKING ONLINE (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8




ΓΙΑΤΙ ΤΑ FAKE NEWS ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;  
 

• “Infobesity” (υπερπληθώρα πληροφοριών που μας κατακλύζουν 

καθημερινά, με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να τις επεξεργαστούμε με 
κριτικό πνεύμα.)  Μείωση της προσοχής του ατόμου σε λεπτομέρειες και 

λεπτές διαφορές. Μικρότερο ενδιαφέρον ανάλυσης της πληροφορίας. 

 
• “Echo chambers” και “filter bubbles”  Αν πολλοί χρήστες/φίλοι των 

ομάδων μου επαναλαμβάνουν στο διαδίκτυο ότι κάτι ισχύει, τότε ισχύει. 

 
• Αποδόμηση των συμφραζομένων του περιεχομένου  ασυνάρτητα 

κείμενα, εικόνες και βίντεο. 

 
• Χειραγώγηση της online πληροφόρησης  Είναι εύκολη υπόθεση να 

κατασκευάσεις ψευδείς ειδήσεις για πραγματικούς ανθρώπους και ψεύτικα 

προφίλ πραγματικών ανθρώπων. 



ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ FAKE NEWS; 

• Επιλέγουμε ένα θέμα ή ένα πρόσωπο που εύκολα πυροδοτεί συζητήσεις, 

σχόλια και πολλά clicks στον υπολογιστή. 
 

• Χρησιμοποιούμε άμεσο, απλό, επιθετικό, βίαιο ύφος. 

 
• Σκεφτόμαστε έναν τίτλο, που θα μπορούσε να δεχθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερα κλικ (click-bait) και να διαδοθεί εύκολα (share-bait): π.χ. 

παραπλανητικές λέξεις, έντονα συναισθηματικός τόνος, σοκαριστικές εικόνες 

κτλ. 
 

• Οι περισσότεροι δεν πρόκειται να διαβάσουν ολόκληρο το δημοσίευμα, παρά 

μόνο τον τίτλο και την εισαγωγή στα social media. Γι’ αυτό, πρέπει το κείμενο 
να είναι κατανοητό από το ευρύ κοινό, ώστε να το κοινοποιήσουν χωρίς καν 

να το έχουν διαβάσει. 
 



2 0 ’   

1) Η είδηση αυτή μπορεί να σχετίζεται με το σχολείο σου ή με ένα δημοφιλές άτομο 

στο οποίο θες να επιτεθείς. Μπορεί να είναι και φίλος/-η σου. Μπορεί ακόμη να 

σχετίζεται με την εκπαίδευση που παρακολουθείς σήμερα. Μπορεί να αφορά 

κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα, κάτι ή κάποιον που γνωρίζεις καλά και 

απλώς θες να του επιτεθείς. 

 

2) Ποιος είναι ο στόχος; Να δεχθεί η ψευδής είδησή σου όσο το δυνατόν 

περισσότερα κλικ (click-bait) και να διαδοθεί εύκολα (share-bait) λόγω της  

ρητορικής μίσους που χρησιμοποίησες. 

 

3) 1η Οδηγία: μην επινοήσεις κάτι τελείως παράδοξο. Μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις μερικές αληθείς πληροφορίες και μετά να προσθέσεις πολλές 

ψευδείς. 

 

4) 2η Οδηγία: αναζήτησε πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές που έστω εν μέρει 

(ή εσκεμμένα) επιβεβαιώνουν την ψευδή είδησή σου. 

 

5) Δημιούργησε (ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ) την ψευδή είδησή σου. Αποφάσισε, 

θεωρητικά, ποιο διαδικτυακό μέσο θα χρησιμοποιούσες για να τη 

δημοσιεύσεις. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση μη δημοσιεύσετε ή μοιραστείτε την ψευδή είδηση που σκεφτήκατε. 

Μοναδικός στόχος της παραπάνω άσκησης είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πόσο εύκολη 

είναι η κατασκευή ψευδών ειδήσεων. 

ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ FAKE NEWS; 



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ! 

 
Κατανοώντας πόσο εύκολη υπόθεση είναι 

η κατασκευή των fake news, μπορούμε να 

τα εντοπίζουμε ευκολότερα και να τα 

αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά. 

ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ FAKE NEWS 
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ΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 



Σφαίρα 

 επιρροής 

Σφαίρα συμμετοχής 

Χωρίς άμεση συμμετοχή 

ΣΦΑΙΡΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 



«Ίσως να μην είσαι υπεύθυνος 
για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεσαι, αλλά θα γίνεις 
υπεύθυνος αν δεν κάνεις κάτι για 
να την αλλάξεις.» 

 
Martin Luther King 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ/ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 



Σφαίρα 

 επιρροής 

Σφαίρα 

συμμετοχής 

Χωρίς άμεση συμμετοχή 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 



Σφαίρα επιρροής 

Σφαίρα 

συμμετοχής 

Με άμεση συμμετοχή 

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΣ, ΟΧΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ! 



ΓΙΝΕ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Να συμμετέχεις σε 
online ομάδες για 
να μεταδίδεις νέες 

ιδέες ή 
δημιούργησε τη 

δική σου ομάδα με 
τους φίλους σου! 

Να συμμετέχεις σε 
εκδηλώσεις που 
γίνονται για καλό 

σκοπό. 

Δημιούργησε ή 
κάνε εγγραφή σε 
ένα website, blog 
ή newsletter, όπου 
μπορείς να βρεις 
πληροφορίες και 

άτομα που σε 
χαροποιούν! 

Δημιούργησε ή 
στήριξε ζωντανές 
εκδηλώσεις που 

σχετίζονται με 
πράγματα που 

αγαπάς. 

Δημιούργησε 
περιεχόμενο στα 

social media για να 
στηρίξεις έναν φίλο, 
έναν συμμαθητή ή 

έστω ένα άτομο 
που έχει ανάγκη να 
ακούσει μία καλή 

κουβέντα. 

Να στηρίζεις τα 
ιδανικά σου στο 
διαδίκτυο για να 
γίνει ο κόσμος 

μας καλύτερος. 



ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 



Θετικό Περιεχόμενο-Θετικό Διαδίκτυο-Θετικοί Άνθρωποι 

Οι πιθανότητες να γίνεις ευτυχισμένος αυξάνονται κατά15% 

αν βρίσκεσαι κοντά σε ένα χαρούμενο άτομο. 

 

Ανεξαρτήτως ποιο είναι το άτομο αυτό (π.χ. στενός φίλος ή 

όχι), οι πιθανότητές σου να γίνεις ευτυχισμένος ή έστω 

χαρούμενος αυξάνονται κατά 15%. 

Wellbeing: The Five Essential Elements, Tom Rath 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Ευχαριστώ  

για την 

προσοχή 
σας! 

Ακολουθήστε μας στο: 
https://www.facebook.com/wordsarestones/ 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της ΕΕ  
(2014-2020). 


