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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Παράρτημα 1. Παράδειγμα δημιουργίας στερεότυπου(Framing 

Example) 
 

Μια τίγρη επιτίθεται σε ένα κορίτσι και ένας άντρας σώζει το κορίτσι σκοτώνοντας την τίγρη. 

Εδώ, τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν  τον άντρα  ως γενναίο μέχρι την στιγμή που 

γίνεται γνωστό ότι είναι μετανάστης. 

Μετά από αυτό, τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι η τίγρης έπαιζε με το κορίτσι όταν ο 

μετανάστης επιτέθηκε και σκότωσε μια αθώα τίγρη. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να αλλάξουν  την ιστορία με οποιονδήποτε τρόπο 

για να προπαγανδίσουν  και να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν στη δική τους εκδοχή 

της ιστορίας. 

 

Τροποποιήθηκε από: Shraddha Bajracharya, "Framing Theory," in Businesstopia, Ιανουάριος 6, 

2018, https://www.businesstopia.net/mass-communication/framing-theory 
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Παράρτημα  2. 7 τύποι παραπληροφόρησης 

 

 

 

Πηγή: “Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation.” UNESCO. 2018, 

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552. 
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Παράρτημα 3: Καθορισμός ατζέντας 

 

Ο καθορισμός  ατζέντας είναι η «ικανότητα (των ειδησεογραφικών μέσων) να επηρεάζει τη 

σημασία που δίνεται στα θέματα της δημόσιας ατζέντας 

Υποθέσεις καθορισμού ατζέντας: 

1. Ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα · το 

φιλτράρουν και το διαμορφώνουν. 

2. Η συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης σε λίγα θέματα οδηγεί το κοινό να αντιληφθεί 

αυτά τα θέματα ως πιο σημαντικά από άλλα θέματα 

Τύποι καθορισμού της ατζέντας: 

Καθορισμός ατζέντας από το κοινό: όταν το κοινό καθορίζει την ατζέντα για την οποία οι 

ιστορίες θεωρούνται σημαντικές 

Καθορισμός ατζέντας από τα μέσα: όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθορίζουν την 

ατζέντα για την οποία οι ιστορίες θεωρούνται σημαντικές 

Καθορισμός  πολιτικής  ατζέντας: όταν τόσο η δημόσια ατζέντα όσο  και η ατζεντα των 

μέσων επηρεάζουν τις αποφάσεις των υπευθύνων δημόσιας πολιτικής 

 

Πηγές: 

McCombs, M; Reynolds, A (2002). "News influence on our pictures of the world". Media 

Effects: Advances in Theory and Research 

Dearing, J; Rogers, E (1988). "Agenda-setting research: Where has it been, where is it 

going?". Communication Yearbook. 11: 555–594 
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Παράρτημα  4. Ερωτήσεις για προβληματισμό 
 

o Ποια είναι τα πολιτικά κόμματα της δεξιάς πτέρυγας στη χώρα στην οποία ζείτε; 

o Συζητήστε και  συγκρίνετε πώς οι Σουηδοί Δημοκρατικοί και τα πολιτικά κόμματα 

στη χώρα σας καθορίζουν την ατζέντα των μέσων ενημέρωσης στη χώρα 

o Τι είδους ατζέντα αντιπροσωπεύουν οι ενέργειες των Σουηδών Δημοκρατών; Η 

αρνητική στάση απέναντι στους μετανάστες προέρχεται από το κοινό, τα μέσα 

ενημέρωσης ή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής; 

o  Συζητήστε το ρόλο των διαφόρων καναλιών μέσων ενημέρωσης στον καθορισμό 

της ατζέντας σχετικά με τους μετανάστες 

o Σκεφτείτε πώς εσείς ή κάποιος άλλος από την κοινότητά σας θα μπορούσατε να 

επηρεάσετε το τοπίο των μέσων ενημέρωσης μέσω των τοπικών μέσων για την 

καταπολέμηση της παραπλανητικής ατζέντας σχετικά με τους μετανάστες 

 

 


