
Η δύναμη της εικόνας



Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι τρόποι από 
ποτέ να δημιουργήσεις, να επεξεργαστείς 

και να κοινοποιήσεις φωτογραφίες και βίντεο 
στο διαδίκτυο. 



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



Τι είναι η selfie?

Προσωπική 

πληροφορία
Μια ιστορία;

Ένα μήνυμα;

Μια πρόκληση; Δημιουργεί 

εντύπωση/ 

Επηρεάζει τη 

διαδικτυακή 

φήμη 

Μια πρόσκληση 

για επικοινωνία 

ή σχολιασμό

Γεωγραφικά δεδομένα;

Πραγματικότητα ή φαντασία



Διαδικτυακή Επικοινωνία

Συμβουλή

Σκέψου τις 

φωτογραφίες που 

ανεβάζεις στο 

διαδίκτυο και 

θυμήσου….• Σκέψου πριν δημοσιεύσεις

• Σκέψου πως 
επηρεάζουν οι 
φωτογραφίες σου τους 
άλλους χρήστες 

• Χτίσε μια θετική 
διαδικτυακή φήμη

• Χρησιμοποίησε τις 
ρυθμίσεις απορρήτου 
στα κοινωνικά δίκτυα 



Πιστεύεις ότι βλέπεις;



Πιστεύεις ότι βλέπεις;

Αυθεντική selfie Επεξεργασμένη selfie

Αλλαγμένο 

χρώμα 

μαλλιών

Πιο αδύνατο 

σχήμα 

προσώπου

Το δέρμα έχει 

εξομαλυνθεί 

Τα μάτια είναι 

πιο καθαρά

Προστέθηκε 

μακιγιάζ



Σκέψου τις εικόνες που 

βλέπεις στο διαδίκτυο 

και θυμήσου…

Διαδικτυακή επικοινωνία 

Συμβουλή

• Το κλειδί είναι η κριτική 
σκέψη

• Να αμφισβητείς αυτά 
που βλέπεις στο 
διαδίκτυο και τους 
λόγους για τους οποίους 
δημοσιεύθηκαν 

• Αν κάτι που δεις 
επηρεάσει τα 
συναισθήματά σου είναι 
σημαντικό να το πεις σε 
κάποιον ενήλικα, όπως 
έναν γονέα ή καθηγητή. 



Συμβουλή

• Σκέψου τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να μοιράζεσαι μέσω 

των φωτογραφιών σου

• Έλεγξε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας

• Σκέψου το κίνητρο πίσω από ένα μήνυμα - είναι πάντα ξεκάθαρο;

• Κάνε αναφορά και block σε προσβλητικές εικόνες, μηνύματα και 

χρήστες. 

Σκέψου τα μηνύματα και 

τα σχόλια που λαμβάνεις 

μετά από την δημοσίευση 

μιας φωτογραφίας στο 

διαδίκτυο και θυμήσου…

Διαδικτυακή Επικοινωνία



Την επόμενη φορά 

που θα δημοσιεύσεις 

φωτογραφία στο 

διαδίκτυο



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 το βίντεο σου γινόταν 
δημοφιλές;

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



Θυμήσου ότι οι εικόνες έχουν 

δύναμη. Μπορούν…

• Να πουν μια ιστορία

• Να στείλουν ένα μήνυμα

• Να προκαλέσουν 

συναισθήματα

• Να δημιουργήσουν μια 

ανάμνηση

Χρησιμοποίησέ τις με προσοχή!



Μπορούμε να το 

κάνουμε μόνοι μας;

Όχι, το κλειδί είναι να 

δουλεύουμε μαζί για να 

κάνουμε την αλλαγή. 

Οπότε…



Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο
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