
 

 



 

 

Είμαστε συνεχώς περιτριγυρισμένοι από όλων των 
ειδών πληροφορίες, που έρχονται κοντά μας όλο και 
περισσότερο μέσα από ψηφιακά  κανάλια. Πως 
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο αυτή 
την ευκαιρία, χωρίς να μας παραπλανήσουν και 
χωρίς να νιώσουμε ότι πνιγόμαστε στις πληροφορίες; 

Πληροφόρηση και Γραμματισμός 
των Μέσων 

Πρέπει να αναπτύξουμε κριτική σκέψη! 

Παραπληροφόρηση 
(Mis-information) 

Κακόβουλη 
Παραπληροφόρηση 

(Dis-information) 

Κακόβουλη 
Πληροφόρηση

(Mal-information) 

Διάδοση ψεύτικων 
πληροφοριών χωρίς 

κακές προθέσεις 

Διάδοση ψεύτικων 
πληροφοριών με 
κακές προθέσεις 

Διάδοση πραγματικών 
πληροφοριών με κακές 

προθέσεις 

ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ 

Η κριτική σκέψη είναι ο #1 σύμμαχος μας όταν προσπαθούμε να 
καταλάβουμε αν κάτι που βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι αξιόπιστο 
ή όχι. Κάποιες από τις πληροφορίες που θα συναντήσουμε θα είναι 
αληθινές και βασισμένες σε γεγονότα, αλλά κάποιες μπορεί να είναι 
ΨΕΥΔΕΙΣ ή ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ.   
 
Τις κατηγοριοποιούμε ως εξής: 



 

 

Πώς επιλέγουμε τι να διαβάσουμε και τι να εμπιστευτούμε 
τότε, στον ωκεανό πληροφοριών που είναι διαθέσιμες τόσο 

στο διαδίκτυο όσο και εκτός; 

Πρώτα, ρώτα τον εαυτό σου τις σωστές ερωτήσεις: 

ισχυρίζεται αυτό 
το άρθρο; 
Υπάρχουν 

στοιχεία που 
υποστηρίζουν 

βρήκες αυτό το άρθρο; 
Φαίνεται αξιόπιστη η 
πηγή; (παρουσίαση, 

διαφημίσεις, …) 

Γράφτηκε αυτό το 
άρθρο; Είναι το άρθρο 

ουδέτερο και 
πληροφοριακό, ή 
μεροληπτικό και 
συναισθηματικά 

φορτισμένο; 

Τέλος, βασίσου στους ειδικούς! Πολλές χώρες 
έχουν  ελεγκτικές υπηρεσίες γεγονότων, των 
οποίων η δουλειά είναι να επιβεβαιώνουν αν 
κάποιες ειδήσεις είναι πραγματικές ή όχι. 

Δεύτερο, θυμήσου να αναγνωρίζεις τις ίδιες σου 
τις προκαταλήψεις: η γνώμη σου για κάτι 
μπορεί να μη σου επιτρέψει να διαβάσεις ένα 
άρθρο αντικειμενικά!  

παρουσιάζεται αυτό 
το άρθρο; Είναι 
ξεκάθαρο και 

επαγγελματικό, ή είναι 
γεμάτο λάθη, ΌΛΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ και 
υπερβολικά σημεία 

στίξης;;;;; 

έγραψε αυτό το 
άρθρο; Εχουν 

ενεργή και 
επαγγελματική 

διαδικτυακή 
παρουσία; 
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