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ΘΔΚΑΣΑ ΛΔΟΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΑ Β’ ΙΤΘΔΗΟΤ
01/12/2019
ΘΔΚΔΛΟ 1Ο
Δςπωπαϊκά βήμαηα ζηο δπόμο για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ παπαπληποθόπηζηρ
Με κία έθζεζε πνπ παξαδόζεθε ηελ Δεπηέξα, 12 Μαξηίνπ 2018, ζηελ Επίηξνπν
Ψεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο Mariya Gabriel, ε Οκάδα Εκπεηξνγλσκόλσλ πςεινύ
επηπέδνπ γηα ηε δηαζπνξά ςεπδώλ εηδήζεσλ θαη παξαπιεξνθόξεζεο ζην Δηαδίθηπν
πποηείνει έλαλ νξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ θαη πξνβαίλεη ζε κία ζεηξά από ζπζηάζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ανεξάπηηηοι εκπεηξνγλώκνλεο ηίζεληαη ππέξ ελόο Κώδηθα
πκπεξηθνξάο θαη Δενληνινγίαο ζηνλ νπνίν ζα ππόθεηληαη νη ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο
θαζώο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Η έθζεζε ζπκπιεξώλεη ηα πξώηα επξήκαηα
από κία δεκόζηα δηαβνύιεπζε θαη κία έξεπλα ηνπ Επξσβαξόκεηξνπ πνπ δεκνζηεύνληαη
ηελ ίδηα εκεξνκελία.
[…]
Η έθζεζε ηεο Οκάδαο Εκπεηξνγλσκόλσλ πςεινύ επηπέδνπ επηθεληξώλεηαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαπιεξνθόξεζε ζην Δηαδίθηπν
παξά κε ηηο ςεπδείο εηδήζεηο. Οη εκπεηξνγλώκνλεο απέθπγαλ ζθόπηκα ηνλ όξν «ςεπδείο
εηδήζεηο», ηζρπξηδόκελνη πσο είλαη αλεπαξθήο όξνο γηα λα ζπιιάβεη ηα πνιύπινθα
πξνβιήκαηα ηεο παξαπιεξνθόξεζεο ε νπνία επηπιένλ πεπιλαμβάνει πεξηερόκελν πνπ
αλακεηγλύεη καηαζκεςαζμένερ πιεξνθνξίεο κε γεγνλόηα.
Η έθζεζε νξίδεη ηελ παξαπιεξνθόξεζε σο ςεπδή, αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθή
πιεξνθόξεζε ε νπνία πξννξίδεηαη, παξνπζηάδεηαη θαη πξνσζείηαη γηα κεπδοζκοπικούρ
ιόγνπο ή γηα ηελ εθ πξνζέζεσο βιάβε ζην θνηλό. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα απεηιήζεη
ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, αξρέο θαη αμίεο θαη κπνξεί λα ζηνρεύζεη ζπγθεθξηκέλα ζε
δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ε πγεία, ε επηζηήκε, ε εθπαίδεπζε θαη ε νηθνλνκία. Η έθζεζε
ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε εκπινθήο όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ ζε θάζε κνξθή
δξάζεο, πξνηείλνληαο πξσηίζησο κία απηό-ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε.
Η νκάδα πξνηείλεη ηελ πξνώζεζε ηεο παηδείαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΜΜΕ κε ζθνπό ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο παξαπιεξνθόξεζεο, ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ πνπ ζα δώζνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζε ρξήζηεο θαη δεκνζηνγξάθνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξαπιεξνθόξεζε,
ηελ πξνζηαζία ηεο διαθοπεηικόηηηαρ θαη ηεο βησζηκόηεηαο ησλ επξσπατθώλ κέζσλ
πιεξνθόξεζεο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο γηα ηνλ αληίθηππν ηεο παξαπιεξνθόξεζεο
ζηελ Επξώπε.
Αθόκα, πξνηάζζεη ηελ πηνζέηεζε ελόο Κώδηθα πκπεξηθνξάο θαη Δενληνινγίαο ζηνλ
νπνίνλ ζα ππόθεηληαη νη ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Από ηηο 10 βαζηθέο αξρέο πνπ ππνγξακκίδνληαη ζηελ έθζεζε, νη ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο
ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα παξέρνληαο εμεγήζεηο γηα ην
πώο νη αιγόξηζκνη επηιέγνπλ ηηο εηδήζεηο πνπ πξνβάιινληαη. ε ζπλεξγαζία κε ηα
επξσπατθά ΜΜΕ, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα κε ζθνπό ηελ κεηάδνζε
πεξηζζόηεξν αμηόπηζησλ θαη έγθπξσλ εηδήζεσλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ησλ
ρξεζηώλ ζε απηέο. Σα ελ ιόγσ κέηξα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά ελόςεη πξνεθινγηθώλ
πεξηόδσλ.
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Η Επηηξνπή έιαβε ζρεδόλ 3.000 απαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκόζηαο
δηαβνύιεπζεο πνπ μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017. Η ζθόπηκε παξαπιεξνθόξεζε κε
ζθνπό ηελ άζθεζε επηξξνήο ζε εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζε πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο
ήηαλ νη δύν θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ςεπδώλ εηδήζεσλ νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηηο
πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ, είλαη πην πηζαλό λα πξνμελήζνπλ βιάβε ζηελ
θνηλσλία.
ύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα ηνπ Επξσβαξόκεηξνπ (θαηά ηελ νπνία
εξσηήζεθαλ πεξίπνπ 26.000 πνιίηεο), νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη όηη θπθινθνξνύλ
πνιιέο ςεπδείο εηδήζεηο εληόο ηεο ΕΕ κε ην 83% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά όηη απηό
ην θαηλόκελν απνηειεί θίλδπλν γηα ηε δεκνθξαηία.
Από ηνλ ηύπν
jaj.gr
ΘΔΗΚΔΛΟ 2Ο

«1984»

(Απνζπάζκαηα)

O Έπικ Άπθοςπ Μπλαιπ (25 Ιοςνίος 1903 – 21 Ιανοςαπίος 1950), γνυζηόρ πεπιζζόηεπο με ηο
ζςγγπαθικό ηος τεςδώνςμο Τζυπηζ Όπγοςελ, ήηαν Βπεηανόρ ζςγγπαθέαρ και δημοζιογπάθορ.
Το έπγο ηος σαπακηηπίζεηαι από ξεκάθαπο πεζό λόγο, ζςνειδηηόηηηα ηυν κοινυνικών
ανιζοηήηυν, ανηίθεζη ζηα ολοκληπυηικά καθεζηώηα και αθοζίυζη ζηο δημοκπαηικό ζοζιαλιζμό.

Σν Κόκκα αλαδεηά ηε εμνπζία, απνθιεηζηηθά γηα ράξε ηεο εμνπζίαο. Δελ καο λνηάδεη
ην θαιό ησλ άιισλ –ελδηαθεξόκαζηε απνθιεηζηηθά γηα ηε εμνπζία. Ούηε πινύηε, νύηε
πνιπηέιεηεο, νύηε κηα καθξά επηπρηζκέλε δσή –κόλν εμνπζία, θαζαξή εμνπζία. Ση
ζεκαίλεη “θαζαξή εμνπζία” ζα ην θαηαιάβεηο ζύληνκα. Εκείο δηαθέξνπκε από θάζε
νιηγαξρία ηνπ παξειζόληνο αλαθνξηθά κε ην ηη γλσξίδνπκε θαη κε ην πώο ελεξγνύκε.
Όινη νη άιινη, αθόκα θαη όζνη καο έκνηαδαλ, ήηαλ δεηινί θαη ππνθξηηέο. Οη Γεξκαλνί Ναδί
θαη νη Ρώζνη Κνκκνπληζηέο ήηαλ πνιύ θνληά καο, κεζνδνινγηθά, αιιά δελ είραλ πνηέ ην
θνπξάγην λα αλαγλσξίζνπλ ηα θίλεηξά ηνπο. Τπνθξίλνληαλ, ίζσο λα ην πίζηεπαλ θηόιαο,
όηη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ εμνπζία αλαγθαζηηθά θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, θη
όηη ζηελ επόκελε γσλία ππήξρε έλαο παξάδεηζνο όπνπ όινη νη άλζξσπνη ζα ήηαλ
ειεύζεξνη θαη ίζνη. Εκείο δελ είκαζηε ζαλ απηνύο. […]
Φπζηθά δελ ππήξρε θαλέλαο ηξόπνο λα δηαπηζηώζεηο αλ ζε παξαθνινπζνύζαλ
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Ούηε θαλ λα καληέςεηο δελ κπνξνύζεο ζρεηηθά κε ην πόζν
ζπρλά ή κε πνην ζύζηεκα ε Αζηπλνκία θέςεο ελεξγνπνηνύζε ηε ζπζθεπή
παξαθνινύζεζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ. Τπνζεηηθά όινη παξαθνινπζνύληαλ
ζπλέρεηα. Επεηδή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα κπνξνύζαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζπζθεπή
παξαθνινύζεζεο όπνηε ήζειαλ. Κη εζύ έπξεπε λα δεηο –θαη όλησο δνύζεο, επεηδή ε
ζπγθεθξηκέλε ζπλήζεηα γηλόηαλ έλζηηθην– κε ηελ πεπνίζεζε όηη θάζε ήρνο πνπ έθαλεο
αθνπγόηαλ θαη, εθηόο από ηηο ζηηγκέο πνπ ήζνπλ ζην απόιπην ζθνηάδη, θάζε θίλεζή ζνπ
θαηαγξαθόηαλ. […]
-Πώο βεβαηώλεηαη θάπνηνο γηα ηε δύλακε ηνπ πάλσ ζε έλαλ άιιν, Οπίλζησλ;
Ο Οπίλζησλ ζθέθηεθε:
-Κάλνληαο ηνλ λα ππνθέξεη, είπε.
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-Αθξηβώο. Κάλνληαο ηνλ λα ππνθέξεη. Η ππαθνή δελ αξθεί.
Αλ δελ ππνθέξεη, πσο κπνξεί λα είζαη βέβαηνο πσο ππαθνύεη ζηε δηθή ζνπ ζέιεζε θαη όρη
ζηε δηθή ηνπ;
[…] Οη παιηνί πνιηηηζκνί ηζρπξίδνληαλ πσο βαζίδνληαλ πάλσ ζηελ αγάπε θαη ηε
δηθαηνζύλε. Ο δηθόο καο βαζίδεηαη ζην κίζνο. ην δηθό καο θόζκν δε ζα ππάξρνπλ άιια
ζπλαηζζήκαηα εθηόο από ην θόβν, ηελ νξγή, ηε ζξηακβνινγία θαη ηελ ηαπείλσζε. Όια ηα
άιια ζα ηα θαηαπλίμνπκε-όια!
[…] Αλ ζέιεηο κηα εηθόλα ηνπ κέιινληνο, θαληάζνπ κηα κπόηα λα παηάεη ην πξόζσπν ελόο
αλζξώπνπ-γηα πάληα … »
Σδσξηδ Όξγνπει – George Orwell (1903-1950) από ην «1984»
Β. Θέμαηα:
1. Θέιεηε λα παξνπζηάζεηε πεξηιεπηηθά (80-90 ιέμεηο) ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη
ζπκκαζήηξηέο ζαο ην πεξηερόκελν ηνπ άξζξνπ πνπ δηαβάζαηε αλαθνξηθά κε
πξνβιήκαηα ζηα νπνία επηθεληξώλεηαη ε έθζεζε ηεο Οκάδαο Εκπεηξνγλσκόλσλ θαη
πξνηάζεηο πνπ απηή παξνπζηάδεη.
Μνλάδεο

ηηο
ηα
ηηο
15

2. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε ζύκθσλα κε ην πξώην θείκελν, ηηο παξαθάησ
δηαπηζηώζεηο, γξάθνληαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε
ωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Ιάθορ, αλ ε πξόηαζε είλαη
ιαλζαζκέλε. Λα αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ με ζςγκεκπιμένερ
παπαπομπέρ ζηο κείμενο.
α. Η Οκάδα Εκπεηξνγλσκόλσλ πςεινύ επηπέδνπ επηθεληξώλεηαη ζηηο ςεπδείο
εηδήζεηο.
β. Η έθζεζε νξίδεη ηελ παξαπιεξνθόξεζε σο αλαιεζή θαη κε έγθπξε πιεξνθόξεζε
πνπ απνζθνπεί ζε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη όρη κόλν ζ΄ απηά.
γ. Η νκάδα πξνηείλεη σο κνλαδηθή ιύζε ζηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ ηελ πξνώζεζε ηεο
παηδείαο.
δ. Οη ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο είλαη αλάγθε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα
παξέρνληαο εμεγήζεηο γηα ην πώο νη αιγόξηζκνη επηιέγνπλ ηηο εηδήζεηο πνπ
πξνβάιινληαη.
ε. Η πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ ζεσξεί όηη ε δηνρέηεπζε ςεπδώλ εηδήζεσλ
ππνλνκεύεη ηε δεκνθξαηία.
Μνλάδεο 8
3. Να εληνπίζεηε ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο 4εο παξαγξάθνπ ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ «Η
έθζεζε νξίδεη ηελ παξαπιεξνθόξεζε … κία απηό-ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε.»,
αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 5
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4. Να μαλαγξάςεηε ηε θξάζε πνπ ζαο δίλεηαη κεηαηξέπνληαο ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε
παζεηηθή θαη ην αληίζηξνθν θαη λα αηηηνινγήζεηε ην ιόγν πνπ ν αξζξνγξάθνο
επέιεμε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπληάμεηο.
«Από ηηο 10 βαζηθέο αξρέο πνπ ππνγξακκίδνληαη ζηελ έθζεζε, νη ειεθηξνληθέο
πιαηθόξκεο ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα παξέρνληαο
εμεγήζεηο γηα ην πώο νη αιγόξηζκνη επηιέγνπλ ηηο εηδήζεηο πνπ πξνβάιινληαη.»
Μνλάδεο 4
5. Να ζρνιηάζεηε ηε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ ζηελ 3 ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ «ςεπδείο
εηδήζεηο» θαη ηεο παξέλζεζεο ζηελ 8ε παξάγξαθν (θαηά ηελ νπνία εξσηήζεθαλ
πεξίπνπ 26.000 πνιίηεο).
Μνλάδεο 4
6. α. Να δώζεηε έλα αληώλπκν γηα θάζε ιέμε ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ:
πποηείνει, ανεξάπηηηοι, πεπιλαμβάνει, καηαζκεςαζμένερ, κεπδοζκοπικούρ,
διαθοπεηικόηηηαρ.
β. Να βξείηε ηελ εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ ηνπ 1νπ θεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
δεκηνπξγήζεηε κε ην α’ ζπλζεηηθό κία λέα ζύλζεηε ιέμε: ζπγθεθξηκέλα, ππόθεηληαη,
έγθπξσλ, δηαβνύιεπζεο
Μνλάδεο 10
7. ύκθσλα κε ηνλ Σδ. Όξγνπει (Κείκελν 2ν), ην Κόκκα πνπ αζθνύζε ηελ εμνπζία
παξαθνινπζνύζε ζπλερώο ηνπο πνιίηεο ηνπ κέζσ κίαο ζπζθεπήο πνπ ελεξγνπνηνύζε ε
Αζηπλνκία ηεο θέςεο. Να ζρνιηάζεηε ην θαηλόκελν απηό, όπσο παξνπζηάδεηαη ζην 2ν
θείκελν, θαη λα αλαθεξζείηε θαη ζε ζεκεξηλέο πεξηπηώζεηο παξαθνινύζεζεο από ηα
ΜΜΕ, ζε κία παξάγξαθν 80 – 90 ιέμεσλ.
Μνλάδεο 14
Γ. Παπαγωγή λόγος
Ο αξζξνγξάθνο ηνπ θεηκέλνπ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηα ΜΜΕ λα αλαρζνύλ ζε θνξείο
γλήζηαο πιεξνθόξεζεο. ε εκεξίδα πνπ ζα δηεμαρζεί ζην ζρνιείν ζαο αλαιακβάλεηε σο
εθπξόζσπνο ηεο καζεηηθήο ζαο θνηλόηεηαο λα εθθσλήζεηε κία εηζήγεζε (300 – 350
ιέμεσλ) κε ζέκα ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαπιεξνθόξεζεο ζηελ θνηλσλία θαη γηα ην πνηνο
ζα πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζήκεξα.
Μνλάδεο 40
ΛΑ ΔΥΔΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ.
ΣΑ ΘΔΚΑΣΑ ΔΠΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΟΗ ΘΑΘΖΓΖΣΔ:
ΒΑΦΔΗΑΓΟΤ ΑΠΑΗΑ
ΒΑΦΔΗΑΓΟΤ ΔΙΗΑΒΔΣ
ΒΔΣΟ ΓΖΚΖΣΡΖ
ΛΗΘΟΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΙΔΛΖ
ΛΣΔΙΚΠΗΕΖ ΚΑΡΗΑ

Φπονηιζηήπια ΣΥΣΤΗΜΑ
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