ΚΕΝΣΡΟ
ΝΣΕΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΔ ΑΠΑΛΣΖΔΗ ΛΔΟΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΑ Β’ ΙΤΘΔΗΟΤ
01/12/2019
1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Σν θείκελν ζίγεη ην ζέκα ηεο παξαπιεξνθόξεζεο πνιππξηζκαηηθά. ύκθσλα κε
έθζεζε εκπεηξνγλσκόκσλ, ε παξαπιεξνθόξεζε ζην δηαδίθηπν ειινρεύεη θηλδύλνπο πνπ
έρνπλ βαζύηεξεο παξακέηξνπο. Γηα ην ιόγν απηό πξνβαίλνπλ ζ΄ έλαλ αθξηβή νξηζκό ηνπ
θαηλνκέλνπ, όπνπ δηαθαίλεηαη όηη ηα κέζα πξνσζνύλ πιαζηέο εηδήζεηο ζηνπο πνιίηεο γηα
νηθνλνκηθά ή κε ζπκθέξνληα, θαιθηδεύνληαο έηζη ηε δεκνθξαηία. Κξίλνληαη αλαγθαία,
ινηπόλ, ηόζν ε θαιιηέξγεηα ηεο παηδείαο όζν θαη νη ίδηνη νη δεκνζηνγξάθνη λα
ελζηεξλίδνληαη έλαλ θνηλό θώδηθα δενληνινγίαο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν ζα γίλεη πην αζθαιήο θαη εύθνιε. (83 ιέμεηο)
2.
α. Ιάθος, ζύκθσλα κε ηελ 3ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ «Η έθζεζε ηεο Οκάδαο
Εκπεηξνγλσκόλσλ πςεινύ επηπέδνπ επηθεληξώλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πξνβιήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαπιεξνθόξεζε ζην Δηαδίθηπν παρά κε ηηο ςεπδείο εηδήζεηο».
β. ωζηό, ζύκθσλα κε ηελ 4ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ «Η έθζεζε νξίδεη ηελ
παξαπιεξνθόξεζε σο ςεπδή, αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθή πιεξνθόξεζε ε νπνία
πξννξίδεηαη, παξνπζηάδεηαη θαη πξνσζείηαη γηα κερδοζκοπικούς ιόγνπο ή γηα ηελ εθ
πξνζέζεσο βιάβε ζην θνηλό».
γ. Ιάθος, ζύκθσλα κε 5ε θαη 6ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ, «Η νκάδα πξνηείλεη ηελ
πξνώζεζε ηεο παηδείαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΜΜΕ κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
παξαπιεξνθόξεζεο» θαη «Αθόκα, πξνηάζζεη ηελ πηνζέηεζε ελόο Κώδηθα πκπεξηθνξάο
θαη Δενληνινγίαο ζηνλ νπνίνλ ζα ππόθεηληαη νη ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο θαη ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο».
δ. ωζηό, ζύκθσλα κε ηελ 6ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ, «νη ειεθηξνληθέο
πιαηθόξκεο ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα παξέρνληαο
εμεγήζεηο γηα ην πώο νη αιγόξηζκνη επηιέγνπλ ηηο εηδήζεηο πνπ πξνβάιινληαη».
ε. ωζηό, ζύκθσλα κε ηελ 8ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ, «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».
3.
Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ:
- με Οριζμό. Δηαθξίλνπκε ηελ ορηζηέα έννοηα «ε παραπιεροθόρεζε», ηο γένος «ψεσδή,
αναθρηβή ή παραπιανεηηθή πιεροθόρεζε» θαη ε εηδοποηός δηαθορά «ε οποία προορίδεηαη,
παροσζηάδεηαη θαη προωζείηαη γηα θερδοζθοπηθούς ιόγοσς ή γηα ηεν εθ προζέζεως βιάβε
ζηο θοηνό».
- με Παραδείγμαηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «όπσο», γηα λα
επεμεγεζνύλ νη ηνκείο ηνπο νπνίνπο ζηνρεύεη λα πιήμεη ε παξαπιεξνθόξεζε, «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».
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4.
«Από ηηο 10 βαζηθέο αξρέο πνπ ππνγξακκίδεη ε έθζεζε, από ηηο ειεθηξνληθέο
πιαηθόξκεο ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα παξέρνληαο
εμεγήζεηο γηα ην πώο από ηνπο αιγόξηζκνπο επηιέγνληαη νη εηδήζεηο πνπ πξνβάιινληαη.»
Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε γηα λα ηνλίζεη ην πξόζσπν ή ην
πξάγκα πνπ δξα, ελώ κε ηελ παζεηηθή ηελ ελέξγεηα.
5. - «ςεπδείο εηδήζεηο»: κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο
- (θαηά ηελ νπνία εξσηήζεθαλ πεξίπνπ 26.000 πνιίηεο): απνζαθελίδεη θαη αλαιύεη όζα
ν ζπγγξαθέαο έρεη αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο.
6. α.
πξνηείλεη: αληηθξνύεη
αλεμάξηεηνη: εμαξηώκελνη, αλειεύζεξνη
θαηαζθεπαζκέλεο: πξαγκαηηθέο, αιεζηλέο
πεξηιακβάλεη: απνθιείεη
θεξδνζθνπηθνύο: αθηινθεξδείο, αληδηνηειείο
δηαθνξεηηθόηεηαο: νκνηνκνξθίαο
β. ζπγθεθξηκέλα :ζπλ + θξίλσ , ζπλαιιαγή
ππόθεηληαη: ππό + θείκαη, ππόινγνο
έγθπξσλ: ελ + θύξνο, εγθπθινπαίδεηα
δηαβνύιεπζε: δηά + βνπιεύνκαη, δηάκεηξνο
7. – Αλαθνξηθά κε ην 2ν Κείκελν:
Η ρξήζε ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο πνιηηώλ είλαη θαηλόκελν αθξαίαο επηβνιήο
εμνπζίαο ζηα απνιπηαξρηθά θαζεζηώηα. Πξόθεηηαη γηα κεραληζκό, πνπ ζθνπό έρεη λα
θάκςεη θάζε ειεύζεξε βνύιεζε ησλ πνιηηώλ θαη παξάιιεια λα ειέγρεη ηηο ελέξγεηέο
ηνπο. Δελ επηηξέπεη, επνκέλσο, ε εμνπζία θακία ηδησηηθή πξσηνβνπιία, νδεγώληαο έηζη
ην ιαό ζε καδνπνίεζε.
- Αλαθνξηθά κε ηα ΜΜΕ:
Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζήκεξα από ηα ΜΜΕ ηα νπνία πνιιέο θνξέο κεηαηξέπνληαη ζε
κέζα ρεηξαγώγεζεο ηνπ θνηλνύ θαη ηαπηόρξνλα, πξνώζεζεο πνιηηηθώλ ζπκθεξόλησλ.
Επηπξόζζεηα, θηιόδνμνη δεκνζηνγξάθνη αλελδνίαζηα, κε ην ξόιν ηνπ θήλζνξα ηεο
ηδησηηθήο δσήο καο θαη κε ηε δύλακε ηνπ κηθξνθώλνπ θαη ηεο θάκεξαο, εθκεηαιιεύνληαη
ζπρλά ηελ επηζπκία ηνπ θνηλνύ λα θάλεη έθζεκα ηε δσή ηνπ, παξαβηάδνληαο έηζη ηελ
ηδησηηθή ηνπ δσή. Σέινο, ηα ΜΜΕ θαηαθιύδνληαη από ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (reality
shows) ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εθζέηνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, κε ζθνπό ηελ
απόθηεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ επάζινπ κε θάζε θόζηνο.
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΙΟΓΟΤ
Ύθος και πρόζωπο:Υξεζηκνπνηνύκε ην γ’ εληθό θαη γ’ πιεζπληηθό πξόζσπν γηα λα
πξνζδώζνπκε αληηθεηκεληθόηεηα θαη απξόζσπν ύθνο, αιιά θαη ην α’ πιεζπληηθό ή ην β’
πιεζπληηθό, νπόηε ν ιόγνο απνθηά δσληάληα θαη ακεζόηεηα.
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ΓΟΚΖ ΟΚΗΙΗΑ – ΔΗΖΓΖΖ
ΠΡΟΦΩΛΖΖ ΑΘΡΟΑΣΖΡΗΟΤ
Αγαπεηό αθξναηήξην, / Κπξίεο θαη θύξηνη,
ΠΡΟΙΟΓΟ
Αλαθεξόκαζηε πάληα ζηελ εθδήισζε πνπ ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηελ νκηιία καο:
 Με αθνξκή ηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ην ζρνιείν καο, αμηνπνηώ ηελ επθαηξία λα
δηαηππώζσ θάπνηεο ζθέςεηο κνπ αλαθνξηθά κε…
 Υαηξεηίδσ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο
απηήο κε ζέκα…. θαη αμηνπνηώ ηελ επθαηξία απηή πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζσ θη εγώ ηηο
αλεζπρίεο κνπ ζρεηηθά κε…
ΘΤΡΗΩ ΘΔΚΑ
Α΄ ΕΖΣΟΤΚΔΛΟ
πλέπεηεο παξαπιεξνθόξεζεο γηα ηελ θνηλσλία:
 Τπνλνκεύεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ.
 πληείλεη ζηνλ ακνξαιηζηηθό ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο εθόζνλ εθιείπεη ην ήζνο θαη
ράλεηαη ε επζπλεηδεζία.
 Δεκηνπξγείηαη θαζεζηώο νθλεξίαο ηνπ ιανύ θαη ησλ θνξέσλ ηεο εμνπζίαο.
Β’ ΕΖΣΟΤΚΔΛΟ
Ο ξόινο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ:
 πξνζήισζε ζην ζθνπό ηεο εύξεζεο θαη ηεο απνθάιπςεο ηεο αιήζεηαο,
 πξνζθνξά αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο θαη απνθπγή άζθεζεο επεξεαζκνύ θαη ειέγρνπ
ζε βάξνο ηνπ θνηλνύ,
 ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ θαη ελαληίσζε ζε θάζε
πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ηνπο,
 άζθεζε απζηεξνύ ειέγρνπ ζε βάξνο ηεο εμνπζίαο κε απνθιεηζηηθό γλώκνλα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ θαινύ θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο,
 ζεβαζκόο ζηνλ ηδησηηθό βίν θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ,
 πξνβνιή νξζώλ πξνηύπσλ.
ΔΠΗΙΟΓΟ
- Αλαθνξά ηξόπσλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο επηγξακκαηηθά:
 Οινθιεξώλνληαο ηελ νκηιία κνπ, ζα ήζεια λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζηελ
αλάγθε ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ …


Αλαθεθαιαίσζε ησλ βαζηθώλ ζέζεσλ ηνπ θεηκέλνπ επηγξακκαηηθά:
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ γηα άιιε κία θνξά ηε ζνβαξόηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη
λα …

- Η νκηιία ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη κε κηα επηγξακκαηηθή απνθώλεζε :
αο επραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο. / αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
Φπονηιζηήπια ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

3

ΚΕΝΣΡΟ
ΝΣΕΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

ΣΗ ΑΠΑΛΣΖΔΗ ΣΩΛ ΘΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΟΗ ΘΑΘΖΓΖΣΔ:
ΒΑΦΔΗΑΓΟΤ ΑΠΑΗΑ
ΒΑΦΔΗΑΓΟΤ ΔΙΗΑΒΔΣ
ΒΔΣΟ ΓΖΚΖΣΡΖ
ΛΗΘΟΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΙΔΛΖ
ΛΣΔΙΚΠΗΕΖ ΚΑΡΗΑ

Φπονηιζηήπια ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

4

