
Πόσο 
αξιόπιστο 
είναι αυτό;
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Εσείς ποιόν 
τρόπο 

ενημέρωσης 
προτιμάτε;

H ενημέρωση 
είναι δύναμη! 

Γιατί;

Ποιοι τρόποι 
ενημέρωσης 
υπάρχουν;



Σκέψου και 
απάντησε
Ποιος είναι ο 

συγγραφέας του 
διαδικτύου;



Μπορούμε να εμπιστευτούμε 
όλα όσα διαβάζουμε ή 

βλέπουμε στο διαδίκτυο;

ΝΑΙ OΧΙ

Γιατί ΝΑΙ; Γιατί ΟΧΙ;



Είδηση VS άρθρο γνώμης

Τι είναι είδηση:
Η είδηση είναι η πληροφορία για κάποιο γεγονός που 

είναι ασυνήθιστο, πρωτοφανές ή νέο. Για να 
παρουσιάσουμε μια είδηση, δηλώνουμε συνήθως τον 
τόπο, τον τρόπο, την αιτία, το σκοπό, το αποτέλεσμα, 
ενώ για τα πρόσωπα που συμμετέχουν αναφέρουμε το 

όνομα, την ηλικία, την καταγωγή, το επάγγελμα ή 
κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους που μπορεί να έχει 

σχέση με το γεγονός. Ακολουθούμε δηλαδή τους 
δημοσιογραφικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους η 

είδηση πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα τι, ποιος, 
πού, γιατί, πώς.

Τι είναι άρθρο γνώμης:

Σε ένα άρθρο γνώμης
καταγράφεται η αλήθεια του 

αρθρογράφου, αυτά που ο ίδιος 
πιστεύει. Δεν είναι αντικειμενικό αλλά 

υποκειμενικό.



Ποιο θα εμπιστευτείς;

Γιατί;



Ποιο θα εμπιστευτείς;
Θα εμπιστευόσουν μια πληροφορία που θα διάβαζες στο παρακάτω site;

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
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Ποιο θα εμπιστευτείς;
Θα εμπιστευόσουν μια πληροφορία που θα διάβαζες στο παρακάτω post;

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 



Ποιο θα εμπιστευτείς;
Θα εμπιστευόσουν μια πληροφορία που θα διάβαζες στο παρακάτω Forum;

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 



Ποιο θα εμπιστευτείς;
Θα εμπιστευόσουν μια πληροφορία που θα διάβαζες στο παρακάτω σχόλιο;

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 



Τι είναι ψευδείς ειδήσεις;
• Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) είναι ιστορίες οι 

οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως δημοσιογραφικές, 
είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα για να 
εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό.

• Οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να περιέχονται σε 
ψηφιακό ή έντυπο περιεχόμενο.

• Επίσης, μπορεί να λάβουν τη μορφή ολόκληρων 
ιστοσελίδων που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μοιάζουν με αξιόπιστα ειδησεογραφικά sites.



Σκέψου και 
απάντησε

Γιατί οι άνθρωποι 
δημιουργούν 

ψευδείς ειδήσεις;
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Σκέψου και 
απάντησε

Πως θα βρω αξιόπιστες 
πληροφορίες στο 

διαδίκτυο; Τι πρέπει 
να προσέξω;
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5 ερωτήσεις - κλειδιά

1. ΠΟΙΟΣ; Ποιος το δημοσίευσε; Είναι ειδικός στο 
συγκεκριμένο θέμα;

2. ΠΟΥ; Που δημοσιεύτηκε; Είναι η πηγή αξιόπιστη;
3. ΠΟΤΕ; Πότε δημοσιεύτηκε ή ενημερώθηκε τελευταία 

φορά;
4. ΓΙΑΤΙ; Για ποιο λόγο δημοσιεύτηκε; Για να μας 

ενημερώσει, να μας πείσει για μια γνώμη ή για 
να προωθήσει ένα προϊόν;

5. ΠΩΣ; Πώς αναπαράχθηκε; Από αξιόπιστα site ή κυρίως 
μέσω των κοινωνικών δικτύων;





«Κλειδί» η φωτογραφία σε 
πολλές περιπτώσεις



Πως μπορούμε να ελέγξουμε;

Μίλα σε κάποιον για αυτό 
που βρήκες.?

Εξακρίβωσέ το σε ένα 
βιβλίο.

Έλεγξε το σε τουλάχιστον 
τρεις διαφορετικές 
ιστοσελίδες.Βρήκα κάτι στο 

διαδίκτυο που 
νομίζω ότι είναι 
αξιόπιστο, αλλά 

πως μπορώ να το 
ελέγξω;



Σκέψου προτού 
κοινοποιήσεις

Κάνε αναφορά 
στις πλατφόρμες

Έλεγξε πριν 
κοινοποιήσεις



Πριν διαμοιραστούμε 
κάποια είδηση, πρέπει να 

βεβαιωνόμαστε ότι η 
πηγή είναι αξιόπιστη και 
να ελέγχουμε εάν πολλές 
πηγές αναφέρουν τις ίδιες 

πληροφορίες.
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