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Εισαγωγή  

Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. 

Είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων. 

Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι απαραίτητη για να έχουμε μια 

δημοκρατική κοινωνία. 

 

Αυτό το δικαίωμα πρέπει να υπάρχει για όλους τους ανθρώπους. 

Είναι ακόμη πιο σημαντικό για άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης. 

Αυτό το δικαίωμα με σώζει από παραπληροφόρηση. 

 

Αυτό το έγγραφο βοηθά τους ανθρώπους να βρουν αληθινές πληροφορίες. 

Αυτό το έγγραφο βοηθά επίσης στο βρίσκω τις ψεύτικες πληροφορίες/ 

 

 

 

Οι συγγραφείς αυτού του εγγράφου εύχονται το έγγραφο να είναι  

χρήσιμο για μένα. 
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 A.1. Τι είναι οι ψηφιακές 

 πηγές πληροφοριών? 
 

 

A.1.1. Τι είναι η πληροφορία? 

Οι πληροφορίες χρησιμεύουν για τη μετάδοση ενός μηνύματος. 

Το μήνυμα μεταφέρεται από το ένα άτομο στο άλλο. 

Ένα ενημερωτικό μήνυμα πρέπει να έχει: 

• Σημασία: το μήνυμα είναι κατανοητό. 

• Σημασία: το μήνυμα μπορεί να αλλάξει τη γνώμη για ένα θέμα. 

• Νέο: το μήνυμα εξηγεί την τελευταία έκδοση του τι συνέβη. 

• Ισχύς: όποιος λέει ότι το μήνυμα πρέπει να είναι αξιόπιστο άτομο. 

• Αξία: το μήνυμα πρέπει να είναι χρήσιμο για το άτομο που το λαμβάνει. 

 

Α.1.2. Τι είναι μια πηγή πληροφοριών; 

Η πηγή πληροφοριών είναι ο τόπος όπου βρίσκω τις πληροφορίες. 

Η πηγή πληροφοριών είναι ιστότοποι όπου υπάρχουν πολλά μηνύματα. 

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτά τα μηνύματα όποτε θέλω. 

Οι πηγές πληροφοριών χρησιμοποιούνται για να με βοηθήσουν να μάθω 

περισσότερα. 
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Παραδείγματα πηγών πληροφοριών: 

• Εφημερίδα στο Διαδίκτυο. 

• Ιστοσελίδα. 

• Εφημερίδα σε χαρτί. 

• Βιβλία. 

• Δημοσιογράφος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι επίσης πηγές πληροφοριών. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι Facebook, Twitter, Instagram και άλλα. 

Πολλοί νέοι βρίσκουν πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα. 

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν να αποθηκεύουν 

πληροφορίες. 

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

Σήμερα μπορώ να έχω πολλές πληροφορίες χάρη στις Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών. 

Οι πληροφορίες που βρίσκω στο Διαδίκτυο ονομάζονται ψηφιακές πηγές 

πληροφοριών. 
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Α.1.3. Ψηφιακές πηγές πληροφοριών 

Υπάρχουν τρεις τύποι ψηφιακών πηγών πληροφοριών. 

Αυτοί οι τρεις τύποι πληροφοριών εξαρτώνται από το ποιος μας λέει. 

Οι πηγές ψηφιακών πληροφοριών είναι πρωτογενείς, δευτεροβάθμιες και 

τριτοβάθμιες. 

 

Οι κύριες πηγές πληροφοριών μπορεί να είναι: 

• Συνεντεύξεις με τον πρωταγωνιστή. 

• Βίντεο για το τι συνέβη. 

• Φωτογραφίες του τι συνέβη. 

• Επίσημα έγγραφα. 

 

Τα επίσημα έγγραφα είναι δεδομένα που δημιουργούνται από τα θεσμικά όργανα. 

Οι δευτερεύουσες πηγές πληροφοριών χρησιμοποιούν πληροφορίες από άλλα 

άτομα. 

Οι δευτερεύουσες πηγές πληροφοριών προέρχονται επίσης από άλλες ειδήσεις. 

Μια καλή πηγή δευτερευουσών πληροφοριών εξηγεί από πού προέρχονται οι 

πληροφορίες. 

Οι δευτερεύουσες πηγές πληροφοριών μπορεί να είναι: 

• Κείμενο γνώμης σε εφημερίδα ή στο Διαδίκτυο. 

• Ένα βίντεο που συνοψίζει ένα είδος ειδήσεων. 

• Ένα βιβλίο ιστορίας. 

 

 



 

8 

Οι τριτογενείς πηγές πληροφοριών περιλαμβάνουν πρωτογενείς και δευτερεύουσες 

πληροφορίες σε ένα μέρος. 

Οι τριτογενείς πληροφορίες περιέχουν μηνύματα από τον πρωταγωνιστή. 

Οι τριτογενείς πληροφορίες περιέχουν επίσης μηνύματα από άλλα άτομα. 

Οι τριτογενείς πληροφορίες συνδυάζουν τα δύο πράγματα. 

 

Οι πηγές τριτοβάθμιας πληροφορίας μπορεί να είναι: 

• Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες όπως η Wikipedia. 

• Ένα βίντεο που περιλαμβάνει συνεντεύξεις και απόψεις. 

• Μια τηλεοπτική εκπομπή. 

 

Στα κοινωνικά δίκτυα βρίσκω τους τρεις τύπους πληροφοριών. 
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 A.2. Πως μπορείτε να 

 βρείτε αληθινές 

 πληροφορίες. 

 
Όλες οι πιθανές πληροφορίες είναι στο Διαδίκτυο. 

Το Διαδίκτυο είναι ένας ανοιχτός χώρος για όλους τους ανθρώπους. 

Το Διαδίκτυο είναι ένα μέρος όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δημοσιεύουν και 

να διαβάζουν πληροφορίες. 

Αλλά οι πληροφορίες μπορεί να είναι αληθείς ή ψευδείς. 

Πρέπει να ξέρω ποιες πληροφορίες είναι αληθινές και ποιες στη διαμόρφωση είναι 

ψευδείς. 

Οι ψευδείς πληροφορίες ονομάζονται επίσης «ψεύτικες ειδήσεις». 

 

Το φαινόμενο των ψευδών πληροφοριών στο Διαδίκτυο μπορεί να είναι: 

• Παραπληροφόρηση: όταν πιστεύω ότι οι πληροφορίες είναι αληθείς και τις 

δημοσιεύω, αλλά οι πληροφορίες είναι ψευδείς. 

• Παραπληροφόρηση όταν γνωρίζω ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς, αλλά τις 

δημοσιεύω λέγοντας ότι είναι αληθινές. 

 

Γιατί μερικοί λένε ψεύτικες ειδήσεις; 
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Διαφορετικοί λόγοι για να πούμε ψεύτικες ειδήσεις: 

• Οικονομικός λόγος: δημιουργία προσωπικών κερδών 

• Πολιτικοί λόγοι: να επηρεάσει τον πληθυσμό στις πολιτικές επιλογές 

• Μόνο για αστεία 

 

A.2.1. Πώς μπορώ να είμαι προσεκτικός με τις 

πληροφορίες; 

1. Πρέπει να δώσω προσοχή στη διεύθυνση ιστού (που ονομάζεται επίσης 

διεύθυνση URL). 

Τα πιο επαληθευμένα URL είναι: 

• .gov = κυβέρνηση 

• .edu = εκπαιδευτικό ίδρυμα 

• .org = επαγγελματική ή μη κερδοσκοπική οργάνωση 

2. Μπορώ να πατήσω το κουμπί «για εμάς» και να διαβάσω πληροφορίες σχετικά με 

τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου. 

3. Μπορώ να ελέγξω την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του ιστότοπου: 

¿Ενημερώνεται; 

4. Μπορώ να βρω τις πληροφορίες σε διαφορετικά μέρη: 

• Άρθρα, σε απευθείας σύνδεση και σε έντυπη μορφή 

• Άρθρα εφημερίδων, άρθρα 

• Βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, διατριβές, διατριβές 

• Ιστοσελίδες 

• Εικόνες 

• Βίντεο και ήχοι 

• Μέσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
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Συνδυάζω αυτά τα εργαλεία για να κατανοήσω καλύτερα την αλήθεια 
 

5. Παρακολουθώ ειδήσεις και προγράμματα ειδήσεων 

 

6. Αγοράζω μία εφημερίδα. 

 

7. Εγγράφομαι σε περιοδικά που μιλούν για επίκαιρα γεγονότα . 

 

8. Ελέγχω ιστότοπους που δημοσιεύουν ειδήσεις όσο το δυνατόν συχνότερα 
. 
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9. Πραγματοποιώ λήψη μιας εφαρμογής που μου επιτρέπει να διαβάζω ειδήσεις στο 

smartphone μου. 
 

 

10. Μιλάω με άλλους ενημερωμένους ανθρώπους 
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 A.3. Υπάρχει αλήθεια 

 στα μέσα κοινωνικής 

 δικτύωσης; 

 
 

A.3.1. Τι είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης? 

Τα κοινωνικά μέσα είναι τεχνολογία. 

Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορώ να μοιραστώ τις ιδέες μου. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να με βοηθήσουν να 

επικοινωνήσω. 

Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορώ να επικοινωνήσω με οποιονδήποτε. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστώ 

πληροφορίες. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστώ 

φωτογραφίες. 

Μπορώ να δω τι μοιράζονται άλλοι άνθρωποι στα κοινωνικά μέσα. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω κοινωνικά μέσα από το smartphone μου. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω κοινωνικά μέσα από τον υπολογιστή μου. 

Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορώ να μιλήσω με τους φίλους και την οικογένειά 

μου. 
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A.3.2. Το καλό και το κακό 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι καλά επειδή μπορούν να με 

βοηθήσουν να επικοινωνήσω με οποιονδήποτε. 

Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορώ να επικοινωνήσω με οποιονδήποτε. 

Δεν έχει σημασία πόσο μακριά βρίσκονται. 

Μπορώ να επικοινωνήσω με ένα άτομο. 

              ή 

Μπορώ να επικοινωνήσω με πολλά άτομα ταυτόχρονα. 

 

Μπορώ να γράψω στην οικογένειά μου ή στους φίλους μου. 

Μπορώ να στείλω μια φωτογραφία στην οικογένειά μου ή στους φίλους μου. 

Μπορώ να στείλω ένα βίντεο στην οικογένειά μου ή στους φίλους μου. 

Μπορώ να καλέσω την οικογένεια ή τους φίλους μου δωρεάν! 

Το μόνο που χρειάζομαι είναι μια σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μάθω νέα 

πράγματα. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρω δουλειά. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά μέσα για να πω τη γνώμη μου σε άλλους 

ανθρώπους. 

Τα κοινωνικά μέσα μπορεί μερικές φορές να είναι κακά. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολύ. 
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Η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι κακή, γιατί μπορεί να 

μου δώσει άγχος. 

Πάρα πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να με αποσπάσουν την προσοχή. 

 

A.3.3. Τύποι κοινωνικών μέσω δικτύωσης 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κοινωνικών μέσων. 

Υπάρχουν κοινωνικά μέσα που με βοηθούν να συνδεθώ με την οικογένεια και τους 

φίλους μου. 

Υπάρχουν κοινωνικά μέσα που με βοηθούν να μοιραστώ τη γνώμη μου. 

Κοινωνικά μέσα όπως το Facebook. 

 

Κοινωνικά μέσα όπως το Twitter. 
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 A.4. Ψηφιακά Μέσα 
 

 

A.4.1. Τι είναι η ψηφιακή πληροφορία? 

Οι ψηφιακές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που μπορώ να κάνω, να δω και να 

αποθηκεύσω σε διάφορα tablet, υπολογιστές και κινητά. 

Με ψηφιακές πληροφορίες μπορώ επίσης να ανταλλάξω πληροφορίες και να 

επικοινωνήσω με άλλα άτομα. 

Πολλοί άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερες ώρες σε ψηφιακές πληροφορίες από το να 

βλέπουν τηλεόραση. 

 

Α.4.2. Είναι όλα όσα βρίσκω στο Διαδίκτυο αληθινά; 

Μερικές φορές δεν ξέρω αν οι φωτογραφίες, τα κείμενα ή τα βίντεο που βλέπουμε ή 

βρίσκουμε είναι αληθινά. 

Στα κείμενα πρέπει να ελέγξω τον συγγραφέα και τη σελίδα όπου είναι γραμμένο. 

Στις φωτογραφίες μπορώ να αναζητήσω αυτήν τη φωτογραφία σε άλλους ιστότοπους 

για να δω αν έχει τροποποιηθεί. 

Αυτό ονομάζεται αντίστροφη αναζήτηση. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Tineye, 

Είναι μια σελίδα Διαδικτύου που μου επιτρέπει να ανεβάσω μια φωτογραφία ή να 

βάλω μια διεύθυνση Ιστού για να δω αν έχει τροποποιηθεί. 

Μπορώ επίσης να δω όλες τις ιστοσελίδες που έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την 

εικόνα. 
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Το παράδειγμα είναι αυτές οι εικόνες: 

 

 

Χρησιμοποιώντας το Tineye, έχω επαληθεύσει ότι η αρχική εικόνα είναι αυτή στα 

αριστερά και η εικόνα στα δεξιά έχει χειριστεί με δράκο. 

Access to TinEye: https://tineye.com/  

                     

 

 

 

 

  

https://tineye.com/
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 A.5. Πως να βρω 

 κρυμμένες διαφημίσεις  
 
 

A.5.1. Τι είναι μια διαφήμιση? 

Έχω δει διαφημίσεις στην τηλεόραση όταν παρακολουθώ μια εκπομπή. 

Μια διαφήμιση είναι ένα μικρό βίντεο που μου δείχνει τα προϊόντα μιας εταιρείας. 

Η εταιρεία θέλει να με ενημερώσει για τα νέα προϊόντα που έχουν. 

Μπορώ να αποφασίσω εάν ενδιαφέρομαι για το προϊόν ή όχι. 

 

Α.5.2. Τι είναι η διαδικτυακή διαφήμιση; 

Όταν είμαι στο Διαδίκτυο και επισκέπτομαι έναν ιστότοπο. 

Πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί ένα παράθυρο στην οθόνη μου. 

Ένα αναδυόμενο παράθυρο είναι ένα τετράγωνο που εμφανίζεται πάνω από το 

περιεχόμενο 

του ιστότοπου που επισκέπτομαι. 
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Μερικές φορές στη μέση της οθόνης μου. 

 

Μερικές φορές στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης μου. 

 

Μερικές φορές πολλές διαφημίσεις εμφανίζονται σε όλη μου την οθόνη 

.  

Κλείνω τα αναδυόμενα παράθυρα κάνοντας κλικ στο μικρό X στην επάνω δεξιά 

γωνία 
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A.5.3. Επικίνδυνες διαφημίσεις  

Όταν είμαι στο Διαδίκτυο πρέπει να είμαι προσεκτικός με τις διαφημίσεις. 

Δεν είναι όλες οι διαφημίσεις από εταιρείες. 

 

Ορισμένες διαφημίσεις ενδέχεται να έχουν ιό! 

Ένας ιός στο Διαδίκτυο είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να κλέψει τα πάντα από 

τον υπολογιστή μου. 

Εάν ο υπολογιστής μου έχει ιό, δεν θα λειτουργήσει 

 

A.5.4. Τι είναι οι επικίνδυνες διαφημίσεις? 

Όταν είμαι στο Διαδίκτυο και είμαι σε έναν ιστότοπο. 

Μερικές φορές εμφανίζεται ένα παράθυρο που λέει: 
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Ξέρω ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη διαφήμιση. 

Εάν κάνω κλικ σε αυτόν, ένας ιός θα πάει στον υπολογιστή μου. 

 

Μερικές φορές χρησιμοποιούν ένα παιχνίδι για να με ξεγελάσουν. 

Ξέρω ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη διαφήμιση. 

Εάν κάνω κλικ σε αυτόν, ένας ιός θα πάει στον υπολογιστή μου. 

Αν θέλω να προστατεύσω εμένα και τον υπολογιστή μου από αυτά τα αναδυόμενα 
παράθυρα. 

 

Μπορώ να εγκαταστήσω ένα πρόγραμμα adblock στο πρόγραμμα περιήγησής μου. 

Μπορώ να ζητήσω βοήθεια από κάποιον για να με βοηθήσει να το εγκαταστήσω. 

Αυτό θα με προστατεύσει από όλα τα επικίνδυνα αναδυόμενα παράθυρα. 

 

Α.5.5. Διαφήμιση σε κείμενο 

Όταν είμαι στο Διαδίκτυο διαβάζω για πράγματα που με ενδιαφέρουν 

Όταν διαβάζω ένα κείμενο για κάτι 

Μερικές φορές βρίσκω διαφημίσεις στο κείμενο. 
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Α.5.6. Παράδειγμα 

Αν θέλω να ασκηθώ στο σπίτι 

Μπορώ να πάω στο Διαδίκτυο και να βρω ασκήσεις στο σπίτι 

Μπορώ να βρω ένα άρθρο σε έναν ιστότοπο γυμναστικής 

Διάβασα όλες τις ασκήσεις και αποφασίζω τι θέλω να κάνω 

Μερικές φορές διαβάζω για τις ασκήσεις και το κείμενο μου λέει να αγοράσω κάτι για 

να γίνω πιο δυνατός. 

Βλέπω ότι το κείμενο μου λέει να αγοράσω κάτι από μια εταιρεία εάν θέλω να έχω 

γρήγορα αποτελέσματα. 

Βλέπω ότι το κείμενο έχει το όνομα της εταιρείας 

Βλέπω ότι το κείμενο έχει το όνομα του προϊόντος. 

Αλλά ξέρω ότι δεν χρειάζεται να αγοράσω το προϊόν για να κάνω τις ασκήσεις. 

Μπορώ να κάνω τις ασκήσεις χωρίς να αγοράσω τίποτα 

 

Α.5.7. Κρυφή διαφήμιση 

Ξέρω τώρα ότι η διαφήμιση είναι κρυμμένη στο κείμενο 

Προσοχή όταν διαβάζω κάτι 

Διαβάζω αν το κείμενο μου λέει να αγοράσω κάτι από μια εταιρεία για να κάνω 

πράγματα. 

Εάν δεν θέλω το προϊόν 

Δεν χρειάζεται να το αγοράσω 

Παίρνω μόνο τις πληροφορίες που χρειάζομαι 
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  A.6. Ψεύτικα νέα 
  

A.6.1. Τι είναι τα ψεύτικα νέα? 

Τα ψεύτικα νέα υπάρχουν εδώ και καιρό 

Με το Facebook μπορούν όλοι να φτιάξουν ψεύτικα νέα 

Τα ψεύτικα νέα είναι ιστορίες που μοιάζουν με αληθινές 

Τα ψεύτικα νέα βοηθούν ισχυρούς ανθρώπους να ελέγχουν άλλους 

People can get paid to make Fake News. 

Κάποιοι άνθρωποι πληρώνονται για να φτιάχνουν ψεύτικα νέα. 

There are many reasons why Fake News exists.  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να θέλει κάποιος να φτιάξει ψεύτικα νέα 

 

A.6.2. Πως λειτουργούν τα ψεύτικα νέα? 

Το Facebook μπορεί να αλλάξει τη γνώμη μου. 

Δεν είναι εύκολο να γνωρίζω τι είναι ψεύτικο ή αληθινό. 

Συνήθως συμφωνώ περισσότερο με πράγματα που μου αρέσουν στο Facebook. 

Ακόμα κι αν είναι ψεύτικο. 

Δεν συμφωνώ με πράγματα που δεν μου αρέσουν στο Facebook. 

Ακόμα κι αν είναι αλήθεια. 

Αν μου αρέσει κάτι στο Facebook, λέω στους φίλους μου. 

Έτσι λειτουργεί το Fake News. 
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A.6.3. Κοινά παραδείγματα Fake News 

Πρώτο παράδειγμα: 

Μερικές ψεύτικες ειδήσεις θέλουν να αγοράσω κάτι. 

Μπορεί να είναι κάτι που με κάνει να νιώθω καλά. 

 Μπορεί να είναι κάποιο κινητό για παράδειγμα  

Το άρθρο συνήθως μου λέει πόσο καλό είναι. 

Επειδή το άρθρο λέει πως το έχει γράψει κάποιος ειδικός 

Το πιστεύω. 

 

Δεύτερο παράδειγμα: 

Το έγκλημα χρησιμοποιείται για ψεύτικες ειδήσεις. 

Διάβασα ότι κάποιος χτύπησε. 

Δεν μου αρέσει αυτό. 

Θυμώνω και το λέω στον φίλο σου. 

Πολλοί θυμωμένοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τους πολιτικούς να αλλάξουν τα 

πράγματα. 

Ακόμα κι αν είναι μια κακή αλλαγή. 
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Τρίτο παράδειγμα: 

Τα πιο συνηθισμένα ψεύτικα νέα είναι το δόλωμα κλικ. 

Το δόλωμα κλικ είναι όταν υπάρχει μια εικόνα ή κείμενο στο οποίο θέλω να κάνω 

κλικ. 

Μπορεί να είναι μια αστεία εικόνα ή κείμενο. 

Ή κάτι άλλο που θέλω να κάνω κλικ. 

Δεν είναι πάντα ψεύτικες ειδήσεις. 

Ακόμη και μεγάλες εφημερίδες κάνουν δόλωμα κλικ 

 

A.6.4. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο το Fake News; 

Τα ψεύτικα νέα μπορούν να είναι διασκεδαστικά. 

Αλλά μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνο. 

Τα ψεύτικα νέα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο νομίζω. 

Είναι σχεδόν σαν να ελέγχομαι από κάποιον. 

Αν μοιράζομαι ψεύτικες ειδήσεις με τους φίλους μου, θα μπορούσα να βοηθήσω 

κακούς ανθρώπους. 
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A.6.5. Πώς να βρείτε τα ψεύτικα νέα και να ελέγξετε τα 

γεγονότα; 

Κάθε μέρα παίρνω πολλές πληροφορίες. 

Μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι είναι αλήθεια. 

Εδώ είναι 3 τρόποι για να βρείτε ψεύτικες ειδήσεις. 

 

Τρόπος 1: 

Πού το βρήκα; 

Έχω διαβάσει κάτι σε αυτόν τον ιστότοπο στο παρελθόν; 

Μπορώ να βρω τα ίδια νέα σε άλλο ιστότοπο; 

Τρόπος 2: 

Σκέφτομαι τι λέει η είδηση. 

Εννοείται ως αστείο; 

Τρόπος 3: 

Μπορώ πάντα να ρωτάω κάποιον κοντά μου τι πιστεύει. 

Ορισμένες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχουν τους ιστότοπους που μπορώ 

να χρησιμοποιήσω. 
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