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Μ Α Ρ Τ Ι Ο 2 0 2 1 προγραμματίστηκαν:

ΔΕΥΤ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος
Ἁγιασμός
ΣΑΒ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
Θεία Λειτουργία
ΚΥΡ. ΑΠΟΚΡΕΩ. Ὁσίου Λαβρεντίου τοῦ Μεγαρέως Θεία Λειτουργία
ΤΡ.
Ἁγ. τεσσαράκοντα μαρτύρων
Θεία Λειτουργία
ΚΥΡ. ΤΥΡΙΝΗ Ὁσίου Βενεδίκτου
Θεία Λειτουργία
ΤΕΤ. Ὁσίου Ἀλεξίου
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θεία Λειτουργία
ΠΑΡ. Νεομ. Δημητρίου τοῦ Τορναρᾶ (1564)
Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΚΥΡ. ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Θωμᾶ πατρ. Κων/λεως Θεία Λειτουργία
ΠΕΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Θεία Λειτουργία
ΚΥΡ. Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Θεία Λειτουργία
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«Σημείωση»
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας.
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το.

.
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Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας.
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Πώς να διαχειριστούμε την παραπληροφόρηση;

Πώς να διαχειριστούμε την παραπληροφόρηση;

οι «κλειστές ομάδες» …………….. παραμένουν εστία διάδοσης ψευδών ειδήσεων χωρίς κανείς να μπορεί να τις ελέγξει»

οι «κλειστές ομάδες» …………….. παραμένουν εστία διάδοσης ψευδών ειδήσεων χωρίς κανείς να μπορεί να τις ελέγξει»

Θα μπορέσει το διαδίκτυο να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της παρούσας φάσης; Θα χαθεί η σχολική χρονιά; Ανακαλύφθηκε το εμβόλιο που θα μας επιτρέψει να βγούμε από το σπίτι μας; Είναι
κάποια φάρμακα επικίνδυνα σε συνδυασμό με τον ιό; Οι φήμες που συνδέονται με τον πρόσφατα ανακαλυφθέν SARS-CoV-2 coronavirus εξαπλώνονται ταχύτερα από τον ίδιο τον ιό. Το αίσθημα ανασφάλειας
συμβάλλει στην ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των φημών, ιδίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η ……..Google και το YouTube εμφανίζουν μια προειδοποίηση με περισσότερες πληροφορίες
και συνδέσμους προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και παρόμοια ιδρύματα ως απάντηση στα
ερωτήματα αναζήτησης για το “coronavirus” ή το “COVID-19”. Το Facebook προσπαθεί να απαλλαγεί από
ψεύτικα νέα σχετικά με το COVID-19 με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου και συνεργάζεται στενά με τις υγειονομικές αρχές και τις πλατφόρμες ελέγχου πραγματικών περιστατικών.
Ωστόσο, οι “κλειστές ομάδες” στις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν
εστία διάδοσης ψευδών ειδήσεων χωρίς κανείς να μπορεί να τις ελέγξει. Οι ψεύτικες ειδήσεις εξαπλώνονται εξαιρετικά γρήγορα και γίνονται πιστευτές από το ευρύ κοινό ειδικά όταν περιέχουν φράσεις
όπως:
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«Οι γιατροί ανακαλύπτουν …»,
«Το Ιατρικό Κέντρο X - X – X προειδοποιεί»,
«Έρευνα δείχνει …».
Πως λοιπόν θα προστατευτούμε από την υπερπληροφόρηση και την παραπληροφόρηση; Πώς
μπορούμε να ελέγξουμε αν μια είδηση είναι αληθινή ή ψευδής;
Παρακάτω είναι μερικές συμβουλές:
Ενημερωθείτε από επίσημες σελίδες:
Οι ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το COVID-19 διατίθενται καθημερινά στις ακόλουθες
ιστοσελίδες:
 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
 Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) (στα αγγλικά)
 Πανεπιστήμιο Johnson Hopkins Coronavirus (στα Αγγλικά)
Ελέγξτε τα γεγονότα:
Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός και να μην υιοθετεί άκριτα οτιδήποτε
διαβάζει κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακολουθούν 5 ερωτήσεις-κλειδιά που θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε την αλήθεια από το ψέμα.
 ΠΟΙΟΣ; Ποιος το δημοσίευσε; Είναι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα;
 ΠΟΥ; Που δημοσιεύτηκε; Είναι η πηγή αξιόπιστη;
 ΠΟΤΕ; Πότε δημοσιεύτηκε ή ενημερώθηκε τελευταία φορά;
 ΓΙΑΤΙ; Για ποιο λόγο δημοσιεύτηκε; Για να μας ενημερώσει , να μας πείσει για μια γνώμη ή
για προωθήσει ένα προϊόν;
 ΠΩΣ; Πώς αναπαράχθηκε; Από αξιόπιστα site ή κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων;
Αναπτύξτε κριτική σκέψη και εμπιστευθείτε το ένστικτο και τη λογική σας. Αν κάτι σας φαίνεται απίστευτο, τότε είναι πολύ πιθανό να είναι ψέμα ή να περιέχει μεγάλες ανακρίβειες.
Μην βιαστείτε να μοιραστείτε «πληροφορίες»:
Οι ψεύτικες ειδήσεις εξαπλώνονται με επιτυχία κυρίως επειδή μοιράζονται μέσω κοινωνικών δικτύων και είναι επομένως σε θέση να προσεγγίσουν έναν ευρύ πληθυσμό σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για να αντισταθμιστεί αυτό, είναι χρήσιμο να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης – όπως και με τον ιό. Οι πληροφορίες προέρχονται από αξιόπιστη πηγή; Σε περίπτωση αμφιβολίας: μην τη μοιραστείτε!
Ενημερώστε τους άλλους για ψεύτικα νέα:
Σε πολλές περιπτώσεις, οι ψευδείς ειδήσεις που συναντάμε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκαν από ανθρώπους που γνωρίζουμε. Μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα όταν αμφισβητούμε ανοιχτά πληροφορίες ή άρθρα ειδήσεων που μοιράζονται οι στενοί φίλοι και η οικογένειά μας.
Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές, καλό θα ήταν να το αναφέρετε ευγενικά και να ενημερώσετε για ψεύτικα νέα.
Ενδείξεις μη αξιόπιστου δημοσιεύματος:
 Υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι που δεν έχουν σχέση με το κείμενο της ανάρτησης
 Ανυπόγραφο δημοσίευμα
 Ορθογραφικά-συντακτικά λάθη ή κείμενο-προϊόν αυτόματης μετάφρασης
 Απίστευτοι ισχυρισμοί περιεχομένου
 Απουσία ημερομηνίας
 Φωτογραφίες-προϊόν photoshop
 Παραπομπή σε μη ενεργά links
 Προτροπή για αναδημοσίευση
Περισσότερες πληροφορίες για τις ψευδείς ειδήσεις και πως τις ξεχωρίζουμε μπορείτε να βρείτε
στο (https://saferinternet4kids.gr/fake-news/)
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