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Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν 
υλικό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο 
ευθύνης για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.  
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Θέμα 2: Clickbait 
       Φύλλο  Απαντήσεων  1 για δασκάλους  
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Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα από έξι στοιχεία. Αλλά τα πιο 
προφανή είναι τα ακόλουθα: 
1: ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΠΟΤΕ: ισχυρές λέξεις που προκαλούν μεγάλες προσδοκίες. Εάν 
πρόκειται για κάτι που υποτίθεται πως δε θα πιστέψετε ποτέ, η φράση κινητοποιεί το 
ενδιαφέρον σας, ώστε να μάθετε περί τίνος πρόκειται στο άρθρο. 
2:ΠΟΤΕ: τυπικό χαρακτηριστικό του clickbait είναι η χρήση κεφαλαίων. Τα κεφαλαία 
συνήθως τραβάνε το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ο αναγνώστης θέλει να πάρει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεαματική επικεφαλίδα. 
3: Θαυμαστικά: το ίδιο με τα κεφαλαία. 
4: ΚΛΙΚ: η προτροπή για κλικ σε κάποιο σύνδεσμο, αντί να αποκαλύπτεται το πραγματικό 
περιεχόμενο στον τίτλο, είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό των clickbait. 
5: Σύνδεσμος (Link): ένα σοβαρό άρθρο αποκαλύπτει συνήθως κατευθείαν στον τίτλο τι 
συνέβη που είναι τόσο θεαματικό. 

 
Εικόνα: http://glitzandgrammar.co.za/why-i-hate-clickbait/ 
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ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΠΟΤΕ ποιοι δύο αστέρες έμπλεξαν σε καβγά στο 
κόκκινο χαλί ψες! Κάντε ΚΛΙΚ για να δείτε για ποια στάρλετ τσακώνονταν ---> 

http://glitzandgrammar.co.za/why-i-hate-clickbait/
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6: Η εικόνα: Η εικόνα δεν αποκαλύπτει κανένα περιεχόμενο, εκτός από το ότι οι τρεις αυτοί 
άνθρωποι περπατάνε στο κόκκινο χαλί. Ένα σοβαρό άρθρο θα είχε επιλέξει μια λιγότερο 
"μυστηριώδη" εικόνα.  
 
2. Υπέρ και Κατά 
 
Τα υπέρ του Clickbait  

 Με το Clickbait οι εφημερίδες / περιοδικά κλπ. έχουν περισσότερες προβολές. 
 Δεν είναι σίγουρο αν αυτές οι προβολές σελίδων θα αποφέρουν κάτι, αλλά συνήθως 

οι άνθρωποι που εφαρμόζουν το clickbait βλέπουν μεγάλο αριθμό νέων κλικ και 
προβολών σελίδας κάθε φορά. 

 Είναι εύκολο να κοινοποιήσει κάποιος κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν 
κάποιος μπει στον κόπο να κάνει κλικ για να διαβάσει κάτι στα ΜΚΔ (αφού συνήθως 
τα άρθρα με clickbait εκεί τα συναντούμε) είναι πιο πιθανόν να μπει κάνει ένα βήμα 
παραπάνω και να κοινοποιήσει το άρθρο. Αυτό βοηθά να επεκταθεί και να παραταθεί 
ο αντίκτυπος της δημοσίευσης. 

 Αφού είναι πολύ πιθανή η πολλαπλή αναδημοσίευση του άρθρου, αυξάνονται και οι 
πιθανότητες να γίνει ευρέως γνωστό (να γίνει viral). 

 Επειδή η δημοσίευση λαμβάνει περισσότερες προβολές σελίδων και κοινοποιήσεις, 
υπάρχει η δυνατότητα ευαισθητοποίησης μέσω του clickbait. Εάν μια ιστοσελίδα 
παράγει περισσότερες προβολές σελίδων και κοινοποιήσεις, το μήνυμα του άρθρου 
μπορεί να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους από ότι θα έφτανε χωρίς το clickbait. 
 

Τα κατά του clickbait  
 Μπορεί να φαίνεται αναξιόπιστο, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει απώλεια 

αναγνωστών ή να παροτρύνει τους ανθρώπους να αποκρύψουν τις ιστορίες και τις 
δημοσιεύσεις του περιοδικού, ή να καταργήσουν την εγγραφή τους σε ενημερωτικά 
δελτία. 

 Λόγω του ότι φαίνονται αναξιόπιστες οι δημοσιεύσεις, είναι πιθανόν να 
δημιουργηθεί μια αρνητική φήμη, κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε αρνητικές 
κριτικές. 

 Το γεγονός ότι μια σελίδα πετυχαίνει πολλές προβολές σελίδων, δεν σημαίνει ότι τα 
ποσοστά μετατροπής βελτιώνονται (ότι, δηλαδή, οι αναγνώστες προβαίνουν στις 
ενέργειες που αποσκοπεί η σελίδα, π.χ. την επικοινωνία ή την αγορά κάποιου 
προϊόντος), πράγμα που είναι συνήθως αυτό που μετράει σε μια σοβαρή σελίδα. 

 
Εργασία 3: Η απάντηση: Αξίζει το clickbait;1 
Οι μαθητές λογικά θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι συνήθως τα κατά είναι περισσότερα 
από τα υπέρ.  
Το ρίσκο, με άλλα λόγια, είναι μεγαλύτερο από την ανταμοιβή.  
Με τη χρήση του clickbait οι άνθρωποι διακινδυνεύουν την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη 
τους. 

                                                      
1 Προσαρμοσμένο από: Clickbait: Pros and Cons ad SEO Considerations (September, 2015). 
Ανακτήθηκε από: http://www.seoagency.com/clickbait-pros-cons-and-seo-considerations/ 
 

http://www.seoagency.com/clickbait-pros-cons-and-seo-considerations/
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Φυσικά η σελίδα λαμβάνει κλικ και προβολές σελίδων. Αλλά όταν η ιστορία πίσω από το 
clickbait δεν είναι τόσο συγκλονιστική όσο φαινόταν με την πρώτη ματιά, οι άνθρωποι θα 
χάσουν την εμπιστοσύνη τους στη σελίδα. 
Είναι παρόμοιο με την ιστορία του ψεύτη βοσκού: την πρώτη φορά που ο βοσκός φώναζε για 
βοήθεια, απλά για πλάκα (όταν δεν υπήρχε λύκος στην πραγματικότητα) οι άνθρωποι ήρθαν 
και είχαν κίνητρο να βοηθήσουν. Συνειδητοποίησαν όμως ότι δεν υπήρχε λύκος και 
απογοητεύτηκαν από το βοσκό. Τη δεύτερη φορά, όταν υπήρχε πραγματικά ένας λύκος, και 
ο βοσκός φώναζε για βοήθεια, κανείς δεν ήρθε να βοηθήσει, καθώς όλοι πίστευαν πως έλεγε 
ψέματα για άλλη μια φορά. Το ίδιο συμβαίνει και με το clickbait στις εφημερίδες. Εάν μια 
σελίδα παρουσιάζει κάθε δευτερεύον θέμα ως κάτι θεαματικό, δεν θα πάρει πολύ χρόνο να 
σταματήσει ο κόσμος να κάνει κλικ πάνω στους συνδέσμους της, επειδή αναμένει ότι το 
περιεχόμενο θα είναι περιττό (ακόμη και αν ένα θέμα είναι όντως εντυπωσιακό). 
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