
  



 

 
 

 

  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) μας δίνουν 
διάφορες ευκαιρίες να πληροφορηθούμε ναι να 
επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Ωστόσο, 
δημιουργούν, επίσης, χώρους για όσους θέλουν να 
επηρεάσουν την κοινή γνώμη. 

Όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο, είναι ζωτικής 
σημασίας να γνωρίζουμε πως δεν είναι όλα όσα 
βλέπουμε ή διαβάζουμε αληθινά. Μάλιστα, αρκετό 
διαδικτυακό περιεχόμενο μπορεί να είναι 
«ψηφιακή χειραγώγηση».  

Πιο κάτω θα δούμε δύο τέτοιες τεχνικές: τα Social 
Bots και το Ψάρεμα των Κλικ (Clickbait). 

 

1. Social Bots  
 

 

 

 

 

Οι επιστήμονες τώρα υπολογίζουν ότι γύρω στο 
30% όλων των χρηστών του διαδικτύου είχαν ήδη 
κάποια επαφή με τα λεγόμενα «Social Bots». Τα 
Social Botsείναι απλά προγράμματα που 
προσποιούνται πως είναι αληθινοί άνθρωποι, 
χρήστες των ΜΚΔ, όπως το Facebook, το Instagram 
και το Twitter. 

Τα Social Bots συχνά δημιουργούν προφίλ που 
μοιάζουν με αληθινούς χρήστες (χρησιμοποιώντας 
αληθινά ονόματα, φωτογραφίες, και μερικές 
φορές περιγραφές) – αλλά προσοχή! Δεν είναι 
πραγματικοί άνθρωποι-χρήστες! 

 

 

 

Ψηφιακή Χειραγώγηση 
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Μην αφήσεις τα Social Bots να σε ξεγελάσουν! 

i Να έχεις επίγνωση ότι όλα τα Social Bots 
δημιουργούνται για να επηρεάσουν την κοινή 
γνώμη προωθώντας συνεχώς ένα θέμα. 

 

Γίνε ντετέκτιβ των Social Bot! 

 

 Χρησιμοποίησε την πιο κάτω λίστα για να ελέγξεις 
αν ένα προφίλ είναι αληθινό ή ψεύτικο:  

1. Πόσο αξιόπιστος είναι ο λογαριασμός; 
2. Τι αποκαλύπτει η περιγραφή του προφίλ; 
3. Πόσο συχνά δημοσιεύει ο λογαριασμός; 
4. Πόσο γρήγορα αντιδρά ο λογαριασμός σε 

ερωτήσεις που βασίζονται στα 
συμφραζόμενα; 

5. Πώς γράφει ο λογαριασμός; 
6. Κάνε έρευνα! 

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη Social Bots: 

i Bot υπερφόρτωσης: πλημμυρίζουν τις 
διαδικτυακές συνομιλίες 

i Bot δημιουργίας τάσης: κοινοποιούν ένα 
θέμα αρκετές φορές, ώστε να φαίνεται ότι 
είναι σημαντικό και συζητείται.  

i Bot Τρολ: Το πιο επικίνδυνο είδος bot. 
Κάνουν διαδικτυακό εκφοβισμό και 
θέλουν να σου τραβήξουν την προσοχή για 
να σε κάνουν να συζητάς για ώρες.  

 

 

Ο σκοπός των Social Bots είναι να αναζητούν την πλατφόρμα για συγκεκριμένες 
λέξεις-κλειδιά και να εκτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. να κοινοποιούν 
περιεχόμενο από άλλα προφίλ, να κάνουν Like σε δημοσιεύσεις και σχόλια και 
να κάνουν σχόλια σε δημοσιεύσεις, με σκοπό την προώθηση μιας 
συγκεκριμένης ατζέντας. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Ψάρεμα Κλικ (Clickbait) 
 

 

 ΔΕΝ θα το 
πιστέψετε! 

Αυτό πρέπει να 
το δείτε… ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ 

μυρμήγκια  

ΟΥΑΟΥ!!! 

Χμμ… να κάνω 
κλικ;! 

…Η απάντηση είναι, φυσικά, «όχι, μην κάνετε 
κλικ σε αυτούς τους τίτλους Clickbait»! 

Συχνά θα δεις Clickbait στο διαδίκτυο σε 
τίτλους άρθρων ή σε περιγραφές βίντεο.  

Συνήθως, το Clickbait βασίζεται σε τίτλους 
που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις ή 
φράσεις που προσπαθούν να σου τραβήξουν 
την προσοχή ή να σου προκαλέσουν 
συναισθηματική ανταπόκριση.  

 

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ! 



 

 

 

 

  

i Ουάου! 
i Σοκ! 
i Απίστευτο! 
i OMG! 
i Εντυπωσιακό! 
i Δεν θα το πιστέψετε… 
i 16 μυστικά που… 
i Πώς να γίνετε πλούσιοι/διάσημοι/όμορφοι … 
i Κάντε κλικ εδώ για… 
i Ήμουν πολύ δυσαρεστημένος με τη ζωή μου, μέχρι που 

έμαθα αυτό το μυστικό/διάβασα αυτό το άρθρο… 
i Επίσης, πολλά θαυμαστικά (!!!!!) και πολλά εικονίδια: 
i  

 

…είναι καλοί δείκτες ότι μάλλον έχεις μπροστά σου Clickbait! 

Συνηθισμένες λέξεις και φράσεις για Clickbait:  

 

Τις περισσότερες φορές, θα ξεγελαστείς και θα πατήσεις ένα 
σύνδεσμο ή θα παρακολουθήσεις ένα βίντεο επειδή κάποιος θέλει 
να βγάλει χρήματα από τη συμπεριφορά σου στο διαδίκτυο.  

Τα κανάλια βίντεο και οι ιστοσελίδες βγάζουν λεφτά μέσα από τις 
διαφημίσεις. Όσο περισσότεροι άνθρωποι κάνουν κλικ πάνω στο 
περιεχόμενό τους, τόσα περισσότερα χρήματα θα βγάλουν. 

 

 

 

 

Έχε επίγνωση!  

i Το Clickbait μπορεί να βλάψει 
τον υπολογιστή σου 
κατεβάζοντας ιούς. 

i Το Clickbait μπορεί να περιέχει 
ψευδείς πληροφορίες. 

i Το Clickbait μπορεί να δείξει 
περιεχόμενο που είναι 
ακατάλληλο για παιδιά. 
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