
ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΤΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ 
Η ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΓΕΛΑΣΤΕΙ;

Η παρούσα ενότητα δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και όχι από τον συντάκτη των άλλων ενοτήτων.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ 
Η 
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ;



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ 
Η 
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ;

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ 
Η 
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ;



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
Η ΨΕΥΔΗΣ 
ΕΙΔΗΣΗ;

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Από που μαθαίνετε τα 
νέα; 

(ή ποιες πηγές ενημέρωσης 
γνωρίζετε; )



ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΠΗΓΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Έχετε έρθει σε επαφή 
με ειδήσεις που 
φαίνονται παράξενες 
κατά την προηγούμενη 
εβδομάδα ή μήνα;



ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΟ, 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΙΟ 
ΤΡΟΠΟ;

a. Απλά δεν είναι αλήθεια
b. Διαφωνώ εντελώς
c. Υπερβολικό ή μπερδεμένο
d. Πολύ καλό (ή πολύ κακό) για να είναι αληθινό
e. Έρχεται σε αντίθεση με όσα γνωρίζω για το θέμα
f. Ταυτίζεται εύκολα με τις επιθυμίες ή τις 

πεποιθήσεις μου
g. Αηδιαστικό
h. Ανέκδοτο
i. Άλλο



ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΓΝΩΜΗ 
Η 
ΓΕΓΟΝΟΣ; Μια γνώμη βασίζεται σε 

μια πεποίθηση ή σε μια 
άποψη. Η γνώμη μπορεί 
να μην βασίζεται σε 
επαληθεύσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία.

Ένα γεγονός είναι κάτι 
το οποίο ελέγχεται και 
τεκμηριώνεται από 
αποδείξεις



ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ;

• Τι; Ψευδής ή παραπλανητική πληροφορία
• Πως; Κατασκευάστηκε ή διαδόθηκε επίτηδες
• Γιατί; Με σκοπό το κέρδος ή την εξαπάτηση



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ;

1. Σε ξεγελά ώστε να...
• δεις μόνο την μια (μπερδεμένη) πλευρά της ιστορίας
• σου προκαλέσει ισχυρό συναίσθημα για τους λάθος 

λόγους
• λειτουργήσεις με διαφορετικό τρόπο
• φαίνεσαι χαζός μπροστά στους άλλους

2. Καθιστά δυσκολότερη την απόκτηση της 
πληροφορίας όταν αυτή χρειάζεται

3. Μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
κοινωνία



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Επιθέσεις σε πύργους 5G ως 
αποτέλεσμα της 
παραπληροφόρησης για το 5G

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΗ 
ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Όπως συνέβη με αυτή την εικόνα 
που διαδόθηκε παντού. 



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΞΕΓΕΛΑΣΕΙ Η 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ;

ΟΛΟΥΣ! 
Όλες τις ηλικιακές ομάδες, τα φύλα, τα 
περιβάλλοντα ανεξάρτητα από το επίπεδο 
εκπαίδευσης.

Είναι πιο εύκολο να μας ξεγελάσουν όταν:
• εμπλέκονται ισχυρά συναισθήματα (αγάπη, φόβος, 

ελπίδα)
• το μήνυμα προέρχεται από κάποιον που 

εμπιστευόμαστε
• το μήνυμα συμβαδίζει με τις πεποιθήσεις μας



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ;

ΟΛΟΙ ΜΑΣ...
• Δημοσιογράφοι και επηρεαστές
• Πολιτικοί
• ΜΜΕ και εταιρείες μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης
• Παιδαγωγοί

... Κι εσύ!
• Να είσαι σε εγρήγορση και να επαληθεύεις κάθε 

περίεργη είδηση
• Σκέψου προτού κοινοποιήσεις
• Μίλησε με φίλους που έχουν ξεγελαστεί



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ; Αποπληροφόρηση

Ψευδής σύνδεση
Παραπλανητικό περιεχόμενο

Παραπληροφόρηση

Πλαστό περιεχόμενο
Περιεχόμενο με παραποίηση 

πηγής
Παραποιημένο περιεχόμενο

Κατασκευασμένο 
περιεχόμενο

Κακόβουλη 
παραπληροφόρηση

(Ορισμένες) Διαρροές
Παρενόχληση

Ρητορική μίσους

ΨΕΥΔΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ 
ΤΙ ΨΕΥΔΕΣ

Με ποιον τρόπο μπορούμε να ελέγχουμε εάν μια 
είδηση είναι πραγματική ή όχι;

Μερικές ιδέες:
• Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο – ταιριάζει το περιεχόμενο με τον τίτλο;
• Αναζητήστε την είδηση στο διαδίκτυο — επιβεβαιώνεται από άλλες 

πηγές;
• Γνωρίζετε για τι είδος πηγών πρόκειται;
• Επαληθεύστε την ημερομηνία και τον συντάκτη
• Ελέγξτε εάν οι φωτογραφίες ξενίζουν



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΛΥΠΗΤΕΡΗ ΑΛΛΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΝKA ΤΗΣ 
ΑΓΕΛΑΔΑΣ

Συχνά, το σημαντικό δεν 
είναι τι λες αλλά πως το 
λες.

«Ακτιβιστές αγωνίζονται να αποτρέψουν 
την εκτέλεση εγκύου αγελάδας για "παράνομη" διέλευση στην ΕΕ»

«Ευρωε
νωσιακ

ή παράνο
ια: Η αγελάδ

α Πένκα 

αντιμετ
ωπίζει τ

ην ποινή του θανάτο
υ, επειδή

 βγήκε 

από το μαντρί
 χωρίς γ

ραφειο
κρατικέ

ς διαδικ
ασίες»

«Πώς η αγελάδα Πένκα, η οποία 
καταδικάστηκε σε θάνατο από τις Βρυξέλλες 
επειδή ξεστράτισε από τη Βουλγαρία στη 
Σερβία, συνοψίζει όλα τα στραβά της ΕΕ»



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΦΟΡΗΣΗΣ

• «EU vs Disinfo» – ειδική ομάδα για την 
παραπληροφόρηση στο εξωτερικό

• Βελτίωση των τρόπων ταχείας αναγνώρισης 
της παραπληροφόρησης

• Προειδοποίηση των πολιτών για τους 
κινδύνους της παραπληροφόρησης

• Άσκηση πίεσης στις εταιρείες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να 
πράξουν από την πλευρά τους αυτό που τους 
αναλογεί

• Υποστήριξη όσων ελέγχουν τα γεγονότα και 
των δημοσιογράφων εντός και εκτός ΕΕ



ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

• Οι κατάλογοι με τους οργανισμούς ελέγχου 
των γεγονότων στη χώρα σας ενημερώνονται 
μέσω του Poynter Institute και του 
Facebook

• Η ομάδα της ΕΕ κατά της 
παραπληροφόρησης και η εκστρατεία 
«σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/


ΝΑ 
ΞΕΓΕΛΑΣΤΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ 
Η ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΓΕΛΑΣΤΕΙ;

Ireland

SpainPortugal

Η παρούσα ενότητα δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από τον συντάκτη των άλλων 
ενοτήτων.
© Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2020. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Εκπρόσωπος Μονάδας Τύπου - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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