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Περιγραφή Ενότητας

Είχες ποτέ την υποψία πως κάτι που είδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως
το Instagram, Facebook ή το Snapchat μπορεί να μην είναι αληθινό; Όταν μπαίνεις
στον διαδικτυακό κόσμο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις ότι δεν είναι αληθές
οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτόν. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος του
περιεχομένου που βλέπεις στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι "ψηφιακή
χειραγώγηση". Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα φτιάχνονται, τονίζονται ή
παρουσιάζονται με έναν τρόπο, ο οποίος έχει ως στόχο να σε ξεγελάσει ή να σε
μπερδέψει.
Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για δυο τεχνικές, που χρησιμοποιούνται πολύ
για την ψηφιακή χειραγώγηση διάφορων ειδήσεων: τα Social Bots και το Ψάρεμα
των κλικ (clickbait)!

…ενδιαφέρον, έτσι;

… Ας δούμε πιο προσεκτικά!  

Ψηφιακή Χειραγώγηση
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Θέματα 

Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

• Θέμα 1: Social Bots   

• Θέμα 2: Δόλωμα για Κλίκ

Ψηφιακή Χειραγώγηση
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ΟΥΑΟΥ! 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ! ΔΕ ΘΑ
ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ!!



Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις:

• Τι είναι τα Social Bots και το Δόλωμα για Κλίκ (clickbait)

• Πως αναγνωρίζεις τα Social Bots και τα Δολώματα για Κλικ (clickbait)

• Τι επιρροή μπορεί να έχει αυτή ψηφιακή χειραγώγηση στην κοινωνία μας;

Ψηφιακή Χειραγώγηση
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Υπόμνημα

Λέξεις κλειδιά

Σενάρια

Συμβουλές

Ερωτήσεις

Δραστηριότητες

Πηγές

Digital Manipulation 
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Θα πατούσες 
πάνω του;

Ψάρεμα κλικ



Οι περισσότεροι θα πατούσαν. Γιατί;

Οι τίτλοι των δολωμάτων για κλίκ σου λένε τι πρόκειται να δεις με έναν πολύ
συγκεκριμένο τρόπο:

• Στην περίπτωσή μας: η σοκαριστική αλήθεια πίσω από τα πράσινα
ζελεδένια αρκουδάκια. 

• Αλλά για να μάθεις αυτή την “σοκαριστική” ιστορία πίσω από τα πράσινα 
αρκουδάκια, πρέπει να πατήσεις στο σύνδεσμο.

• Μάντεψε! Στις περισσότερες περιπτώσεις η ιστορία δεν είναι ούτε 
σοκαριστική, ούτε ενδιαφέρουσα.
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Γιατί πέφτουμε στην παγίδα των δολωμάτων για 
κλίκ;

Πέφτουμε στην παγίδα γιατί 
απευθύνεται:

α) Στην περιέργειά μας: Ποια είναι η 
αλήθεια;! 

β) Στα συναισθήματά μας: Η 
αλήθεια πρέπει να είναι 
σοκαριστική! Συναρπαστική!

Ψάρεμα κλικ
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Γιατί πέφτουμε στην παγίδα των δολωμάτων για κλίκ;
Τα δολώματα περιέχουν πιασάρικους 
τίτλους ή μικρές εικόνες, καθώς το 
περιεχόμενο δεν είναι τόσο 
ενδιαφέρον όσο υπόσχεται.

Θέλεις να μάθεις το μυστικό πίσω από 
τα πράσινα ζελεδένια αρκουδάκια;

Κάποιος θα υπέθετε, πως η γεύση των πράσινων αρκούδων είναι μήλο.
Κάποιοι επιστήμονες όμως, ανακάλυψαν πως τα πράσινα αρκουδάκια 
έχουν γεύση φράουλας. 
Πιθανόν να αποτελεί κάτι νέο αυτή η είδηση, αλλά είναι πραγματικά μια
“σοκαριστική” είδηση;

Ψάρεμα κλικ
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Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα: 
Ποιες είναι οι σκέψεις που σου 
δημιουργούνται, όταν διαβάζεις 
τον τίτλο της εικόνας αριστερά;

Ψάρεμα κλικ
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Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα:
Τι ήταν αυτό το ”απίστευτο 
πράγμα” που έκανε αυτή η 
γυναίκα;

Η ιστορία που κρύβεται πίσω από 
το ψάρεμα του κλικ, δεν είναι 
ιδιαίτερη.

Αυτή η γυναίκα ακολούθησε 
απλώς μια παρόρμηση και ξανά 
έβαλε το ζώο πίσω στη θάλασσα. 
Πιθανότατα θα έκανες κι εσύ το 
ίδιο στη θέση της. Έτσι δεν είναι;

Ψάρεμα κλικ
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Βασικά, το ψάρεμα των κλικ βασίζεται σε τίτλους που χαρακτηρίζονται από 
συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις, όπως:

• Ουάου!…/  Σοκ!…/  Απίστευτο!…/ OMG!…/ Εντυπωσιακό!...
• Δε θα το πιστέψεις…
• 16 μυστικά ζωής που…
• Πως να γίνεις πλούσιος/ διάσημος/ όμορφος…
• Πάτησε εδώ για να….
• Ήμουν εντελώς απογοητευμένος με τη ζωή μου, μέχρι που έμαθα αυτό το 

κόλπο/ διάβασα αυτό το άρθρο….

Πως μπορείς να εντοπίσεις το ψάρεμα των κλικ;

Ψάρεμα κλικ
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• Επίσης, όταν υπάρχουν πολλά θαυμαστικά !!!! είναι πάντοτε ένας δείκτης 
που υποδηλώνει ψάρεμα κλικ.

• Και τέλος, εξίσου σημαντικό: Φατσούλες που δηλώνουν έντονα
συναισθήματα:

Πως μπορείς να εντοπίσεις το ψάρεμα των κλικ;

Ψάρεμα κλικ
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Πως μπορείς να εντοπίσεις το 
δόλωμα;

Το δόλωμα των κλικ εμφανίζεται συχνά 
μεταξύ σημαντικών ειδήσεων και 
προσωπικών δημοσιεύσεων στα νέα των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς επειδή μοιάζουν με τις
“κανονικές” δημοσιεύσεις, είναι δύσκολο 
να το εντοπίσεις.

Μην βιαστείς να πατήσεις ένα σύνδεσμο!

Ψάρεμα κλικ
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Πως μπορείς να εντοπίσεις το δόλωμα των κλικ;

• Βέλη 

• Έκπληκτα πρόσωπα

• Κεφαλαία γράμματα

• Ερωτηματικά  

• Θαυμαστικά 

Το δόλωμα χρησιμοποιείται και στο Yout
ube. Εδώ, το σχέδιο της εικόνας σε συνδυ
ασμό με τον τίτλο του βίντεο 
απευθύνεται στα συναισθήματα των 
θεατών και την περιέργεια. 
Τα κοινά στοιχεία είναι: 

Μπόρεσες να βρεις όλα τα στοιχεία 
στο ψάρεμα των κλικ του YouTube; 

Ψάρεμα κλικ



Ποιος είναι ο σκοπός του δολόματος των κλικ;
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• Τις περισσότερες φορές, παραπλανηθήκατε και πατήσατε έναν τέτοιο σύνδεσμο ή είδατε 
ένα βίντεο, επειδή κάποιος θέλει να βγάλει χρήματα από τον τρόπο περιήγησής σας στο 
διαδίκτυο. 

• Τα κανάλια με τα βίντεο και οι ιστοσελίδες κερδίζουν χρήματα μέσω διαφημίσεων. Όσο 
περισσότεροι άνθρωποι κάνουν κλικ στο περιεχόμενό τους, τόσο περισσότερα χρήματα 
κερδίζουν.

Ψάρεμα κλικ



Είναι ασφαλές το δόλωμα των κλικ;
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Μορφές δολώματος κλικ μπορούν να βρεθούν σε όλες τις μορφές των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Αλλά δεν είναι όλες καλές:

• Το δόλωμα των κλικ μπορεί να βλάψει τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή
• Το δόλωμα των κλικ μπορεί να περιέχει ψεύτικες πληροφορίες
• Το δόλωμα των κλικ μπορεί να εμφανίσει εικόνες ακατάλληλες για μικρά 

παιδιά

Ψάρεμα κλικ



Περίληψη
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Το clickbait…

… χρησιμοποιείται παντού στο διαδίκτυο (για παράδειγμα σε ιστοσελίδες και 
το YouTube)
… ‘’χτυπάει’’ στο συναίσθημα και την περιέργειά σου
… οδηγεί σε μη ενδιαφέρον, ψεύτικο και επικίνδυνο περιεχόμενο
… βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο στυλ τίτλου
… είναι πηγή εισοδήματος για ιστοσελίδες και κανάλια

Ψάρεμα κλικ



Παραπομπές 
https://blog.tcea.org/clickbait/

https://www.salon.com/2018/11/17/how-do-i-teach-my-kids-about-
clickbait_partner/ 

https://www.bpb.de/gesellschaft/digitales/digitale-
desinformation/290487/desinformation-vom-kalten-krieg-zum-
informationszeitalter

https://thebestschools.org/magazine/why-clickbait-works/

https://www.goethe.de/ins/hu/de/kul/sup/klt/21485905.html 
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Κοινοπραξία

21
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