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Θέμα 1: Social Bots 
Φύλλο Απαντήσεων για εκπαιδευτικούς  

 

Βήμα: Αλληλεπίδραση με τα Social Bots και πώς να τα αποκαλύψεις. 
 
(Απαντήθηκε με τη λίστα ελέγχου) 
 

Φύλλο εργασίας 2, βασικό: 
 
1. δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο ή οποιονδήποτε από τους ακολούθους του 
2. η περιγραφή του ατόμου δεν έχει νόημα 
3. το προφίλ έχει τεράστιο αριθμό tweets (186.300) 
4. Δεν γνωρίζουμε πόσο γρήγορα αντιδρά ο λογαριασμός, αλλά γνωρίζουμε ότι ο λογαριασμός 

κάνει δημοσιεύσεις περίπου 200 φορές την ώρα 
5. δεν γνωρίζουμε πώς αντιδρά ο λογαριασμός σε ερωτήσεις με βάση τα συμφραζόμενα 
6. ο λογαριασμός χρησιμοποιεί τους ίδιους όρους ("ανάγκη") και ένα πολύ απλό στυλ γραφής 

"Δεν μου αρέσει". 
7. Ο λογαριασμός δε μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο 
 

- 5 από τα 7 κριτήρια δείχνουν ότι ο λογαριασμός είναι social bot 
 

Φύλλο εργασίας 2, για προχωρημένους: 
 
1. δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο ή οποιονδήποτε από τους ακολούθους του 
2. η περιγραφή του ατόμου δεν βγάζει νόημα 
3. ο λογαριασμός έχει τεράστιο αριθμό tweets (96.300) 
4. δεν γνωρίζουμε πόσο γρήγορα αντιδρά ο λογαριασμός 
5. δεν γνωρίζουμε πώς αντιδρά ο λογαριασμός σε ερωτήσεις με βάση τα συμφραζόμενα 
6. ο λογαριασμός χρησιμοποιεί απλούς όρους (π.χ. "πράγμα") και απλή γραμματική 
7. η διαδικτυακή έρευνα δείχνει ότι ο λογαριασμός είναι ένα social bot, που αναπτύχθηκε από τη 

Microsoft 
 

- 5 από τα 7 κριτήρια δείχνουν ότι ο λογαριασμός είναι social bot 
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Βήμα: Δημιουργία δεξιοτήτων για ανάλυση 

 

Φύλλο εργασίας 2, βασικό: 
 
Πώς τους κάνουν να αισθάνονται οι δημοσιεύσεις που διαβάζουν; 

 Η πρώτη δημοσίευση με κάνει να αισθάνομαι μπερδεμένος, διότι δεν καταλαβαίνω γιατί 
όλοι οι Ρώσοι θα πρέπει να είναι κακοί. 

 Η πρώτη και η δεύτερη δημοσίευση με αναστατώνουν, γιατί δεν συμφωνώ με τη δήλωση. 
o Δεν ξέρω αν όλοι οι Ρώσοι είναι κακοί, αφού δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία γι' 

αυτό. 
o Φαίνεται σαν μια γενική δήλωση. Επίσης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο 

που πρέπει να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, λόγω πολέμων και άλλων αιτιών. Η 
Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

o Οι άνθρωποι που είναι εναντίον της μετανάστευσης, μπορεί να αισθάνονται ότι 
επιβεβαιώνονται στις πολιτικές απόψεις τους 

 
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο σκοπός του λογαριασμού; 

 σκοπός του λογαριασμού θα μπορούσε να είναι η πρόκληση μίσους κατά των μεταναστών 
 
Ποιος θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει το λογαριασμό; 

 ένα άτομο / μια ομάδα ανθρώπων που ακολουθεί μια δεξιά πολιτική ατζέντα 
 
Ερώτηση διασύνδεσης: Ποιες είναι οι απειλές των Social Bots απέναντι στις δημοκρατικές αξίες; 

 τα social bots μπορεί να επηρεάσουν μαζικά την κοινή γνώμη 

 τα social bots μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε κρίσιμα πολιτικά γεγονότα, όπως τις εκλογές 

 είναι όλο και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς αν κάτι είναι ψευδές ή αληθές 

 επειδή πολλά tweets και δημοσιεύσεις δημιουργούνται από bots, η συζήτηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κοινή γνώμη 

 επειδή είναι δύσκολο να αποδειχθεί ποια δημοσίευση δημιουργήθηκε από ένα bot και ποια 
από πραγματικούς ανθρώπους, οι άνθρωποι με παρόμοιες απόψεις μπορεί να νομίζουν ότι 
πολύς κόσμος σκέφτεται όπως και εκείνοι, ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει στην 
πραγματικότητα 

 οι ενισχυμένες απόψεις προέρχονται, σε τελική ανάλυση, από ανθρώπους/οργανισμούς που 
έχουν την οικονομική δυνατότητα να συντηρούν τα bots και έτσι το σύστημα ευνοεί τους 
πλουσιότερους ανθρώπους, ενώ οι απόψεις των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού 
τείνουν να μην ακούγονται 
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Φύλλο εργασίας 2, για προχωρημένους 
Τι πιστεύετε για αυτές τις δημοσιεύσεις; 

 πιστεύω ότι αυτές οι αναρτήσεις αντικατοπτρίζουν ρατσιστικά συναισθήματα που είναι 
ευρέως διαδεδομένα στις ΗΠΑ αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες 

 η δεύτερη ανάρτηση χρησιμοποιεί φράσεις και τον τρόπο που απευθύνεται ο Donald Trump 
στο Twitter, κάτι που είναι ενάντια στο Μεξικό 

 το τρίτο tweet κάνει χρήση μιας θεωρίας συνωμοσίας και είναι πολύ σκληρό 
 
Πώς αισθάνεστε με αυτές τις δημοσιεύσεις; 

 οι δημοσιεύσεις με κάνουν να αισθάνομαι πολύ αναστατωμένος, γιατί δεν συμφωνώ με 
αυτές τις απόψεις καθόλου 

 με κάνουν να αισθάνομαι λυπημένος, επειδή είναι πολύ κακά 

 αφού η τρίτη ανάρτηση «άρεσε» σε τόσους πολλούς ανθρώπους, εύκολα μπορεί κάποιος να 
υπολογίσει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν την ίδια σκληρή κοσμοθεωρία όπως ο λογαριασμός 
αυτός (σημαντικό ερώτημα για να αναρωτηθούμε: Πόσα από αυτά τα likes θα μπορούσαν να 
έχουν παραχθεί από τα Social Bots;) 

 
Πιστεύετε ότι τα Social Bot έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα που ωθούν μέσα από την δημοσίευση; 

 Ναι, νομίζω ότι τα bot προωθούν μια δεξιά πολιτική ατζέντα 
 
Τι νομίζετε ότι προσπαθούν να πετύχουν τα Social Bot; 

 Νομίζω ότι το bot προσπαθεί να κερδίσει πολλά likes, retweets, και ακόλουθους 

 Νομίζω ότι το bot προσπαθεί να προωθήσει μια δεξιά πολιτική ατζέντα  
 
 
Κατάλογος των κινδύνων που κρύβουν τα bots για μια δημοκρατική κοινωνία, ιδίως στις εκλογές: 

 τα social bots μπορούν να επηρεάσουν μαζικά τον πολιτικό λόγο (προηγούμενα 
παραδείγματα: προώθηση συγκεκριμένων υποψηφίων στις εκλογές του 2014 στην Ινδία, 
απόφαση για το Brexit, Αμερικανικές εκλογές) 

 χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές και δεξιές ομάδες για την ενίσχυση της προπαγάνδας 

 επαναλαμβάνουν ορισμένα μηνύματα μαζικά μέσω π.χ. του retweeting. Με τον τρόπο αυτό, 
τα social bots πολώνουν τις πολιτικές συζητήσεις, επειδή φαίνεται ότι αυτά τα μηνύματα 
αντικατοπτρίζουν τη γνώμη ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού 

 πολλοί χρήστες δεν μπορούν να διακρίνουν εάν ένα μήνυμα δημιουργήθηκε από ένα bot ή 
ένα πραγματικό πρόσωπο. Τα αντικειμενικά γεγονότα αποκτούν μικρότερη επιρροή στη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης, επειδή οι ψευδείς και παραπλανητικές αφηγήσεις 
διασκορπίζονται εύκολα 

 (επειδή τα bots χρησιμοποιούνται από ανθρώπους και οργανώσεις που έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να τα συντηρούν, οι απόψεις των ανθρώπων που είναι πλούσιοι ωθούνται ενώ 
τα φτωχότερα τμήματα των πληθυσμών παραμένουν πιο σιωπηλά). 
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Βήμα: Ενίσχυση της ικανότητας αξιολόγησης των μαθητών 
 
Πιστεύετε ότι θα ήταν σωστή μια απόφαση να απαγορεύσουμε τα social bots σε μια κοινωνία με 
διαδεδομένες δημοκρατικές αξίες; 
 
Ναι, γιατί: 

 είναι εύκολο να προωθηθούν θεωρίες συνωμοσίας, ψέματα, "εναλλακτικά γεγονότα", και 
γενικότερα, μια μαζική διάδοση παραπληροφόρησης μέσω των social bots 

 πολώνουν την πολιτική συζήτηση 

 τα αντικειμενικά γεγονότα θα γίνονταν το επίκεντρο των συζητήσεων και πάλι 
 
Όχι, επειδή: 

 το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ένας ελεύθερος χώρος, δεν πιστεύω στους κανόνες για το 
διαδίκτυο 

 ορισμένα bots παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες, δεν είναι όλα τα social bots κακά και ούτε 
προωθούν οπωσδήποτε κάποια προπαγάνδα 

 ως επιχείρημα η ελευθερία του λόγου 
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