
Η δύναμη της εικόνας



Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι τρόποι από 
ποτέ να δημιουργούμε, να επεξεργαζόμαστε 
και να μοιραζόμαστε εικόνες και βίντεο μέσω 

διαδικτύου.



Γνωρίζεις ότι…

Οι εικόνες και τα 

βίντεο στο 

Instagram παίρνουν 

8,500 like και 1,000 

σχόλια το 

δευτερόλεπτο 

400 εκατομμύρια 
snaps 

αποστέλλονται κάθε 
μέρα μέσω
Snapchat

Στο Instagram, οι 
φωτογραφίες που 

δείχνουν πρόσωπα 
είναι κατά 38% πιο 
πιθανό να πάρουν 

«like» από τις 
φωτογραφίες χωρίς 

πρόσωπα

1.8 εκατομμύρια 
εικόνες 

δημοσιεύονται 
καθημερινά στο 

διαδίκτυο

300 εκατομμύρια 
φωτογραφίες 

δημοσιεύονται στο 
Facebook κάθε μέρα



Γιατί οι άνθρωποι 

δημοσιεύουν 

φωτογραφίες;

Για να τραβήξουν την προσοχή;

Για να δείξουν στους άλλους τι κάνουν;

Για να μοιραστούν αναμνήσεις;

Για να ενημερώσουν;

Για να αυξήσουν την 
αυτοπεποίθησή τους;



Σκέψου την 

τελευταία 

φωτογραφία 

που 

κοινοποίησες



Αναρωτήσου…

1. Ποιος είδε το δημοσίευμα όταν 
αναρτήθηκε και ποιος μπορεί να το δει τώρα;

2. Μπορούν όλοι να κατανοήσουν την 
φωτογραφία ή μπορεί να είναι παραπλανητική;

3. Αν αυτό που δημοσίευσες αφορά κάποιον, 
θα το έλεγες και μπροστά του;

4. Θα χαιρόσουν αν η δημοσίευση σου 
γινόταν δημοφιλής;

5. Είσαι ικανοποιημένος που αυτή η 
δημοσίευση θα είναι μέρος του ψηφιακού 
σου αποτυπώματος;



Δυστυχώς όλες οι εικόνες στο διαδίκτυο δεν είναι 

κατάλληλες. Τι μπορούμε να κάνουμε αν δούμε κάτι 

που μας κάνει να νιώσουμε άβολα ή ανησυχία;

Πάντα να αναφέρετε ακατάλληλες ή ντροπιαστικές 

εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα. Ενημερωθείτε για τα 

εργαλεία αναφοράς.



Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι όλες οι 

εικόνες που δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο 

είναι θετικές.

Αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό;

Ζήτα τη σύμφωνη 

γνώμη όσων 

απεικονίζονται στη 

φωτογραφία

Ενεργοποιήστε 

τις ιδιωτικές 

ρυθμίσεις  

Σκέψου πριν

κοινοποιήσεις

Σκέψου-

είναι η εικόνα 

μου 

παραπλανητική;

Σκέψου –
μπορεί η εικόνα 

μου να 
αναστατώσει 

κάποιον;



Θυμηθείτε ότι οι εικόνες έχουν δύναμη. 

Μπορούν να…

• πουν μια ιστορία

• στείλουν ένα μήνυμα

• προκαλέσουν συναισθήματα

• ανασύρουν μια ανάμνηση

Χρησιμοποίησέ τες σωστά



Μπορούμε να το 
κάνουμε μόνοι 

μας;

Όχι! Πρέπει όλοι μαζί 

να κάνουμε την 

αλλαγή!

Έτσι …



Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο


