ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο δημοσιογραφικός λόγος στην ελληνική γλώσσα]
Ο δημοσιογραφικός λόγος, δημόσιος και εφήμερος, προσδιορίζεται από
ιδιαίτερους επικοινωνιακούς παράγοντες και ιδιαίτερες κοινωνικές προϋποθέσεις.
Όμως, θα πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι με τον όρο «δημοσιογραφικός λόγος»
δηλώνεται όχι μόνο η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία αλλά
και τα νοήματα που παράγονται μέσω της κατανάλωσης του δημοσιογραφικού
προϊόντος (ανάγνωση, ακρόαση), καθώς και τα κοινωνικά συμφραζόμενα που
παράγουν αυτά τα νοήματα. Ειδικά, ο σύγχρονος ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος
κάνει έντονη την παρουσία του με πολλές και ποικίλες μορφές μέσω ποικίλων μέσων,
με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ποσοτικά ο κυρίαρχος δημόσιος λόγος, που επιτελεί
έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών, διαμορφώνει συνειδήσεις αλλά και είδη και υποείδη
λόγου. Αποτελεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τον χώρο μέσα στον οποίο
γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και «καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα πλήθος
ανθρώπων. Θεωρείται το κομβικό σημείο στο οποίο συναντιούνται, διαστρεβλώνονται,
αλλά και αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα και η αλήθεια, η οξύτητα και η
μετριοπάθεια, η υπερβολή και η νηφαλιότητα, η ελαφρότητα και η σοβαρότητα, ο
πυκνός και ο χαλαρός λόγος. Είναι σε τελευταία ανάλυση ένα απαραίτητο κομμάτι της
ελληνικής γλώσσας.
Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε τον φορέα μέσω του οποίου πέρασαν στη νέα
ελληνική γλώσσα επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι όροι, άγνωστοι
μέχρι τότε, και λεξιλόγιο με το οποίο επενδύθηκαν και εκφράστηκαν νέες ανθρώπινες
δραστηριότητες. Εκφράσεις άγνωστες έγιναν κατανοητές σε πλατιές μάζες του λαού,
δημιουργήθηκαν νέα μορφοσυντακτικά σχήματα, εμπλουτίστηκε ο νεοελληνικός λόγος
με νέα υφολογικά σχήματα και με νέους τρόπους γραφής.
Στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο υπάρχουν κάποια στοιχεία με τα οποία
πραγματώνεται ο προφορικός λόγος. Τέτοια είναι η χρήση λέξεων του καθημερινού
προφορικού λόγου (π.χ. χρήση του ρήματος κάνω), η χρήση (ή υπόδειξη στον έντυπο
Τύπο) της επιτόνισης, οι ελλείψεις, οι επαναλήψεις, οι στερεότυπες εκφράσεις του
προφορικού λόγου (π.χ. «σκότωσε την ώρα του»). Επίσης, χαρακτηριστικά του
αποτελούν το οικείο ύφος, τα γεμίσματα (π.χ. λοιπόν, βασικά), οι ανακολουθίες, η
χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου κατά την εκφορά του λόγου, η αναφορά σε πράγματα και
αντικείμενα που είναι παρόντα κατά την εκφορά του λόγου. Ακόμη, στον προφορικό
λόγο συνηθίζονται η καθυστερημένη συμπλήρωση ή διόρθωση, η παρέκβαση, η

απότομη αλλαγή από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο, η έλλειψη αυστηρής κειμενικής δομής
κ.ά. Αντίθετα, τα κύρια στοιχεία που συγκροτούν τον γραπτό λόγο είναι η αυστηρή
κειμενική δομή, η αυστηρή σύνταξη, το λόγιο λεξιλόγιο, τα συμπυκνωμένα νοήματα, τα
σημεία στίξης κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό από τον δημοσιογραφικό λόγο έχουν δημιουργηθεί
νέα υποείδη λόγου ή έχει ενσωματώσει άλλα, στα οποία η προφορικότητα και η
γραπτότητα διαπλέκονται άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, ο
ανταγωνισμός του έντυπου Τύπου με τον ηλεκτρονικό έχει επιφέρει τα τελευταία
χρόνια στον πρώτο ορισμένες αλλαγές όσον αφορά στη μορφή του δημοσιογραφικού
λόγου.
Επιπλέον, ο ειδησεογραφικός λόγος χαρακτηρίζεται από λόγο λιτό με υψηλό
βαθμό πληροφοριακού φορτίου, χωρίς όμως να περιέχει λεπτομέρειες, οι οποίες
άλλωστε δεν ενδιαφέρουν τον μέσο δέκτη. Χρησιμοποιείται αυστηρή σύνταξη, χωρίς
ελλείψεις, κυριαρχεί η τριτοπρόσωπη παθητική σύνταξη, η οποία προσδίδει στο
κείμενο μια απόσταση του συντάκτη από τα περιγραφόμενα γεγονότα και μια
ουδετερότητα. Συχνά χρησιμοποιούνται στερεότυπες εκφράσεις (κλισέ), οι οποίες
επανέρχονται σε πολλές ειδήσεις. Στο λεξιλόγιο προσιδιάζει κατά κανόνα το λεξιλόγιο
του γραπτού λόγου. Γενικά, το ειδησεογραφικό κείμενο είναι ένα αντιπροσωπευτικό
κείμενο γραπτού λόγου.
Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος με την έννοια ότι
τον ενδιαφέρουν τα σημαντικά και είναι πληροφοριακός. Συχνά παρουσιάζεται
ιδεολογικά φορτισμένος. Άλλοτε είναι πειθαναγκαστικός, σπάνια επιστημονικός και πιο
σπάνια λογοτεχνικός. Επίσης, αποφεύγει την πολυσημία, είναι ακριβολόγος, σαφής,
σύντομος, ενώ υπακούει στους κανόνες της κοινωνικά αποδεκτής μορφής της γλώσσας.
Η δομή του δημοσιογραφικού κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την
αποτελεσματική πρόσληψή του από τον δέκτη. Τέλος, η πρόσφατη ιστορία της
ελληνικής γλώσσας και η έντονη πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση αρκετών μέσων
μαζικής ενημέρωσης έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά πολλών γλωσσικών
επιλογών, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα,
για να προσδώσει ορισμένα υπόρρητα1 νοήματα.
Σ. Χατζησαββίδης (2001). Ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα:
ρητές γλωσσικές επιλογές και υπόρρητες αναφορές. Μέντορας, Ειδικό Τεύχος 4,
214-221 (διασκευή).

1

Νοήματα που δεν είναι φανερά

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη
πως ο δημοσιογραφικός λόγος αποτελεί ένα απαραίτητο κομμάτι της ελληνικής
γλώσσας; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Με ποιους τρόπους αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Στον ελληνικό …
δημοσιογραφικού λόγου) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
φράσεις: πληροφοριακού φορτίου, ειδησεογραφικό κείμενο.
(μονάδες 10)
Γ2. «Αποτελεί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τον χώρο μέσα στον
οποίο γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και «καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα
πλήθος ανθρώπων»
Γ2.α. Η
λέξη
γεννιέται
χρησιμοποιείται
δηλωτικά/κυριολεκτικά
ή
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη γεννιέται. Στην πρώτη περίπτωση να
χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)
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1

Νοήματα που δεν είναι φανερά

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, πώς ο δημοσιογραφικός λόγος εμπλούτισε τον
νεοελληνικό λόγο; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η
συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός…
υπόρρητα νοήματα) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Να δηλώσετε ποια σχέση συνοχής εκφράζει η καθεμιά από αυτές.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις του
κειμένου με έντονη γραφή: λόγος, δημοσιογραφία, διαμορφώνει,
επιστημονικοί, γραφής. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο,
δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. Στην πρώτη παράγραφο (Ο δημοσιογραφικός … γλώσσας) του κειμένου είναι σε
εισαγωγικά οι εξής λέξεις/φράσεις: «δημοσιογραφικός λόγος» και
«καταναλώνει». Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στην κάθε
λέξη/φράση.
(μονάδες2)

Γ2β. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε την
υπογραμμισμένη λέξη: καταναλώνει μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες3)
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αλλά και αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα και η αλήθεια, η οξύτητα και η
μετριοπάθεια, η υπερβολή και η νηφαλιότητα, η ελαφρότητα και η σοβαρότητα, ο
πυκνός και ο χαλαρός λόγος. Είναι σε τελευταία ανάλυση ένα απαραίτητο κομμάτι της
ελληνικής γλώσσας.
Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε τον φορέα μέσω του οποίου πέρασαν στη νέα
ελληνική γλώσσα επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι όροι, άγνωστοι
μέχρι τότε, και λεξιλόγιο με το οποίο επενδύθηκαν και εκφράστηκαν νέες ανθρώπινες
δραστηριότητες. Εκφράσεις άγνωστες έγιναν κατανοητές σε πλατιές μάζες του λαού,
δημιουργήθηκαν νέα μορφοσυντακτικά σχήματα, εμπλουτίστηκε ο νεοελληνικός λόγος
με νέα υφολογικά σχήματα και με νέους τρόπους γραφής.
Στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο τα στοιχεία με τα οποία πραγματώνεται ο
προφορικός λόγος είναι η χρήση λέξεων του καθημερινού προφορικού λόγου (π.χ.
χρήση του ρήματος κάνω), η χρήση (ή υπόδειξη στον έντυπο Τύπο) της επιτόνισης, οι
ελλείψεις, οι επαναλήψεις, οι στερεότυπες εκφράσεις του προφορικού λόγου (π.χ.
«σκότωσε την ώρα του»). Επίσης, χαρακτηριστικά του αποτελούν το οικείο ύφος, τα
γεμίσματα (π.χ. λοιπόν, βασικά), οι ανακολουθίες, η χωρίς αιτία αλλαγή προσώπου
κατά την εκφορά του λόγου, η αναφορά σε πράγματα και αντικείμενα που είναι
παρόντα κατά την εκφορά του λόγου. Ακόμη, στον προφορικό λόγο συνηθίζονται η
καθυστερημένη συμπλήρωση ή διόρθωση, η παρέκβαση, η απότομη αλλαγή από τον

πλάγιο στον ευθύ λόγο, η έλλειψη αυστηρής κειμενικής δομής κ.ά. Αντίθετα, τα κύρια
στοιχεία που συγκροτούν τον γραπτό λόγο είναι η αυστηρή κειμενική δομή, η αυστηρή
σύνταξη, το λόγιο λεξιλόγιο, τα συμπυκνωμένα νοήματα, τα σημεία στίξης κ.ά. Στο
πλαίσιο αυτό από τον δημοσιογραφικό λόγο έχουν δημιουργηθεί νέα υποείδη λόγου ή
έχει ενσωματώσει άλλα, στα οποία η προφορικότητα και η γραπτότητα διαπλέκονται
άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός του έντυπου
Τύπου με τον ηλεκτρονικό έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια στον πρώτο ορισμένες
αλλαγές όσον αφορά στη μορφή του δημοσιογραφικού λόγου.
Επιπλέον, ο ειδησεογραφικός λόγος χαρακτηρίζεται από λόγο λιτό με υψηλό
βαθμό πληροφοριακού φορτίου, χωρίς όμως να περιέχει λεπτομέρειες, οι οποίες
άλλωστε δεν ενδιαφέρουν τον μέσο δέκτη. Χρησιμοποιείται αυστηρή σύνταξη, χωρίς
ελλείψεις, κυριαρχεί η τριτοπρόσωπη παθητική σύνταξη, η οποία προσδίδει στο
κείμενο μια απόσταση του συντάκτη από τα περιγραφόμενα γεγονότα και μια
ουδετερότητα. Συχνά χρησιμοποιούνται στερεότυπες εκφράσεις (κλισέ), οι οποίες
επανέρχονται σε πολλές ειδήσεις. Στο λεξιλόγιο προσιδιάζει κατά κανόνα το λεξιλόγιο
του γραπτού λόγου. Γενικά, το ειδησεογραφικό κείμενο είναι ένα αντιπροσωπευτικό
κείμενο γραπτού λόγου.
Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος με την έννοια ότι
τον ενδιαφέρουν τα σημαντικά και είναι πληροφοριακός. Συχνά παρουσιάζεται
ιδεολογικά φορτισμένος. Άλλοτε είναι πειθαναγκαστικός, σπάνια επιστημονικός και πιο
σπάνια λογοτεχνικός. Επίσης, αποφεύγει την πολυσημία, είναι ακριβολόγος, σαφής,
σύντομος, ενώ υπακούει στους κανόνες της κοινωνικά αποδεκτής μορφής της γλώσσας.
Η δομή του δημοσιογραφικού κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την
αποτελεσματική πρόσληψή του από τον δέκτη. Τέλος, η πρόσφατη ιστορία της
ελληνικής γλώσσας και η έντονη πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση αρκετών μέσων
μαζικής ενημέρωσης έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά πολλών γλωσσικών
επιλογών, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα,
για να προσδώσει ορισμένα υπόρρητα1 νοήματα.
Σ. Χατζησαββίδης (2001). Ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα:
ρητές γλωσσικές επιλογές και υπόρρητες αναφορές. Μέντορας, Ειδικό Τεύχος 4,
214-221 (διασκευή).

1

Νοήματα που δεν είναι φανερά

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα χαρακτηριστικά του ελληνικού
δημοσιογραφικού προφορικού λόγου; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Να επισημάνετε με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην
τρίτη (Στον ελληνικό … λόγου) και στην τέταρτη (Επιπλέον, ο
ειδησεογραφικός… λόγου) παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής εκφράζει η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη
γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: ποικίλες,
συνειδήσεις, όροι, συγκροτούν, προσδίδει. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το
πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.«… τα νοήματα που παράγονται μέσω της κατανάλωσης του δημοσιογραφικού
προϊόντος…»
Γ2.α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 2)

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Φωτογραφίζοντας τις ιδιωτικές μας στιγμές (!)
Πρόσφατες αποκαλύψεις γεγονότων της προσωπικής ζωής δημοσίων
προσώπων, κυρίως από τους χώρους της τέχνης και της πολιτικής, προκαλούν την
αγανάκτηση αλλά, παράλληλα, και την απορία της κοινής γνώμης για το αν τηρείται το
απαραβίαστο του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής.
Πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα που παρέχει σε κάθε άνθρωπο τη
δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα, να γνωρίσει τα βαθύτερα κομμάτια της ύπαρξής
του, να συναναστραφεί με όποια πρόσωπα επιθυμεί, απαλλαγμένος από το αδηφάγο
βλέμμα των άλλων. Έτσι, δρα αβίαστα, αποδεσμευμένος από τους συμβατικούς
κανόνες, τον έλεγχο και την κριτική της κοινής γνώμης.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δικαίωμα αυτό καταπατάται ασύστολα. Η
διείσδυση στην ιδιωτική ζωή επώνυμων και ανώνυμων προσώπων επιχειρείται
ποικιλοτρόπως με διάφορα μέσα και τεχνικές, όπως με τη λήψη φωτογραφιών, τη
βιντεοσκόπηση, την παρακολούθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τον έλεγχο της
διαδικτυακής επικοινωνίας, τη χρήση κάμερας σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, τη
χρήση δορυφόρων, τη συγκέντρωση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές τράπεζες, τη
δημοσιοποίηση σκανδάλων και τη συκοφαντική δυσφήμιση με λιβέλους1,
ρυπαρογραφήματα2 και, τέλος, μέσω των αποκαλούμενων κατ’ ευφημισμόν
κοινωνικών εκπομπών ή «reality», στις οποίες συνάνθρωποί μας ξεγυμνώνονται
ψυχικά, αποκαλύπτοντας τα προβλήματά τους και κάθε τραυματική τους εμπειρία.
Κύριοι υπαίτιοι αυτής της λυσσαλέας καταστρατήγησης της προσωπικής ζωής
θεωρούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία, προκειμένου να αυξήσουν τη
θεαματικότητα - ακροαματικότητά τους, επιδίδονται σε ένα κυνήγι ρυπαρών ειδήσεων,
εγείρουν την τάση για κουτσομπολιό μέσω του διασυρμού και της διαπόμπευσης3
προσώπων, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο από τη μια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και υποβαθμίζοντας από την άλλη την ποιότητα του πολιτισμού μας.
Συνυπεύθυνη καθίσταται και η κρατική εξουσία, που με το πρόσχημα της
πρόληψης και της καταστολής παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και της πάταξης

1

Λίβελος: υβριστικό ή συκοφαντικό δημοσίευμα
ρυπαρογραφήματα: δημοσιεύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό, ανήθικο και άσεμνο
περιεχόμενο και ύφος
3
διαπόμπευση: περιφορά κάποιου δημοσίως με στόχο τον γενικό χλευασμό
2

του εγκλήματος, μετέρχεται4 μηχανισμούς «παγίδευσης» και περιχαράκωσης της
ανθρώπινης ελευθερίας. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η υφαρπαγή της
ελευθερίας του ατόμου, το οποίο παύει έτσι να εκφράζεται και να δημιουργεί
απρόσκοπτα, ενώ διακατέχεται από μόνιμο και καταλυτικό άγχος για κάθε ενέργειά
του.
Συνένοχοι είμαστε, ασφαλώς, και εμείς, γιατί επιτρέπουμε να διαιωνίζονται
αυτά τα φαινόμενα παρακολούθησης, κατασκοπείας και αστυνόμευσης του
προσωπικού μας βίου. Ηθελημένα ή αθέλητα γινόμαστε δέκτες πληροφοριών, οι οποίες
αφορούν την προσωπική ζωή συνανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποιούμε τη
φιλοπερίεργη φύση μας και μετατοπίζουμε τα προβλήματά μας στον χώρο της λήθης
για λίγο, καθώς αρεσκόμαστε πολλές φορές να μαθαίνουμε πως κάποιος ταλανίζεται
περισσότερο από εμάς. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο ιδιωτικός βίος αποτελεί
κομμάτι της ύπαρξής μας και η επιθυμία να είναι απαραβίαστος αποτελεί ύψιστο
δικαίωμα, που επισφραγίζει την ελευθερία και τον αυθορμητισμό του ανθρώπου.
Ως υπεύθυνοι πολίτες και ως αυτόνομες και ελεύθερες προσωπικότητες
οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε το φαινόμενο και τις διαστάσεις που αυτό έχει
λάβει, όσον αφορά και την έκταση και την έντασή του, και να αντιδράσουμε αμέσως,
προκειμένου να διαφυλάξουμε αλώβητη την αξιοπρέπειά μας.
Μ. Πετροπούλου, εφ. Το Βήμα, 20.9.2012 (διασκευή)
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Ποιοι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραβίαση
του δικαιώματος στην προσωπική ζωή; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

4

Μετέρχεται: χρησιμοποιεί

B2. Να επισημάνετε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος
(Πρόκειται… κοινής γνώμης) του κειμένου και να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα την προστασία της ιδιωτικής
ζωής, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις
του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): απαραβίαστο,
αναφαίρετο δικαίωμα, αδηφάγο βλέμμα, καταπατάται, πρόσχημα (μπορείτε
να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Να επισημάνετε ένα σημείο/απόσπασμα του κειμένου στο οποίο η αρθρογράφος
εκφράζει την αγανάκτησή της για το φαινόμενο της παραβίασης της ιδιωτικής
ζωής.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Φωτογραφίζοντας τις ιδιωτικές μας στιγμές (!)
Πρόσφατες αποκαλύψεις γεγονότων της προσωπικής ζωής δημοσίων
προσώπων, κυρίως από τους χώρους της τέχνης και της πολιτικής, προκαλούν την
αγανάκτηση αλλά, παράλληλα, και την απορία της κοινής γνώμης για το αν τηρείται το
απαραβίαστο του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής.
Πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα που παρέχει σε κάθε άνθρωπο τη
δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα, να γνωρίσει τα βαθύτερα κομμάτια της ύπαρξής
του, να συναναστραφεί με όποια πρόσωπα επιθυμεί, απαλλαγμένος από το αδηφάγο
βλέμμα των άλλων. Έτσι, δρα αβίαστα, αποδεσμευμένος από τους συμβατικούς
κανόνες, τον έλεγχο και την κριτική της κοινής γνώμης.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δικαίωμα αυτό καταπατάται ασύστολα. Η
διείσδυση στην ιδιωτική ζωή επώνυμων και ανώνυμων προσώπων επιχειρείται
ποικιλοτρόπως με διάφορα μέσα και τεχνικές, όπως με τη λήψη φωτογραφιών, τη
βιντεοσκόπηση, την παρακολούθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τον έλεγχο της
διαδικτυακής επικοινωνίας, τη χρήση κάμερας σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, τη
χρήση δορυφόρων, τη συγκέντρωση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές τράπεζες, τη
δημοσιοποίηση σκανδάλων και τη συκοφαντική δυσφήμιση με λιβέλους1,
ρυπαρογραφήματα2 και, τέλος, μέσω των αποκαλούμενων κατ’ ευφημισμόν
κοινωνικών εκπομπών ή «reality», στις οποίες συνάνθρωποί μας ξεγυμνώνονται
ψυχικά, αποκαλύπτοντας τα προβλήματά τους και κάθε τραυματική τους εμπειρία.
Κύριοι υπαίτιοι αυτής της λυσσαλέας καταστρατήγησης της προσωπικής ζωής
θεωρούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία, προκειμένου να αυξήσουν τη
θεαματικότητα - ακροαματικότητά τους, επιδίδονται σε ένα κυνήγι ρυπαρών
ειδήσεων, εγείρουν την τάση για κουτσομπολιό μέσω του διασυρμού και της
διαπόμπευσης3 προσώπων, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο από τη μια την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υποβαθμίζοντας από την άλλη την ποιότητα του πολιτισμού
μας.

1

Λίβελος: υβριστικό ή συκοφαντικό δημοσίευμα
ρυπαρογραφήματα: δημοσιεύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό, ανήθικο και άσεμνο
περιεχόμενο και ύφος
3
διαπόμπευση: περιφορά κάποιου δημοσίως με στόχο τον γενικό χλευασμό
2

Συνυπεύθυνη καθίσταται και η κρατική εξουσία, που με το πρόσχημα της
πρόληψης και της καταστολής παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και της πάταξης
του εγκλήματος, μετέρχεται4 μηχανισμούς «παγίδευσης» και περιχαράκωσης της
ανθρώπινης ελευθερίας. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η υφαρπαγή της
ελευθερίας του ατόμου, το οποίο παύει έτσι να εκφράζεται και να δημιουργεί
απρόσκοπτα, ενώ διακατέχεται από μόνιμο και καταλυτικό άγχος για κάθε ενέργειά
του.
Συνένοχοι είμαστε, ασφαλώς, και εμείς, γιατί επιτρέπουμε να διαιωνίζονται
αυτά τα φαινόμενα παρακολούθησης, κατασκοπείας και αστυνόμευσης του
προσωπικού μας βίου. Ηθελημένα ή αθέλητα γινόμαστε δέκτες πληροφοριών, οι οποίες
αφορούν την προσωπική ζωή συνανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποιούμε τη
φιλοπερίεργη φύση μας και μετατοπίζουμε τα προβλήματά μας στον χώρο της λήθης
για λίγο, καθώς αρεσκόμαστε πολλές φορές να μαθαίνουμε πως κάποιος ταλανίζεται
περισσότερο από εμάς. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο ιδιωτικός βίος αποτελεί
κομμάτι της ύπαρξής μας και η επιθυμία να είναι απαραβίαστος αποτελεί ύψιστο
δικαίωμα, που επισφραγίζει την ελευθερία και τον αυθορμητισμό του ανθρώπου.
Ως υπεύθυνοι πολίτες και ως αυτόνομες και ελεύθερες προσωπικότητες
οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε το φαινόμενο και τις διαστάσεις που αυτό έχει
λάβει, όσον αφορά και την έκταση και την έντασή του, και να αντιδράσουμε αμέσως,
προκειμένου να διαφυλάξουμε αλώβητη την αξιοπρέπειά μας.
Μ. Πετροπούλου, εφ. Το Βήμα, 20.9.2012 (διασκευή)
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, ενοχοποιούνται κυρίως τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την παραβίαση του δικαιώματος στην
προσωπική ζωή; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

4

Μετέρχεται: χρησιμοποιεί

B2. Να επισημάνετε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος
(Ωστόσο… εμπειρία) του κειμένου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να
γίνεται φανερή η σημασία τους: δημοσίων προσώπων, καταστρατήγησης,
θεαματικότητα, διασυρμού, ύψιστο δικαίωμα (μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση και τον αριθμό).
(μονάδες 10)
Γ2α. «Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δικαίωμα αυτό καταπατάται ασύστολα»:
Ποια σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) χρησιμοποιεί η αρθρογράφος στην
παραπάνω πρόταση;
(μονάδες 2)
Γ2β. Για ποιον λόγο επιλέγει τη σύνταξη αυτή;
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Δημοσκοπήσεις και ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα
Tα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τεκμηριώνουν, αλλά και νομιμοποιούν τον
λόγο τους με το επιστημονικό/ή μη κύρος των δημοσκοπήσεων, διευρύνοντας,
ταυτοχρόνως τα όρια επιρροής τους. Χρησιμοποιούν εκτεταμένα τις δημοσκοπήσεις
και γενικότερα τις έρευνες κοινής γνώμης, όχι μόνο στις προεκλογικές περιόδους,
αλλά και για την κάλυψη οποιουδήποτε ζητήματος αναδεικνύει η επικαιρότητα. Κατ’
εξοχήν με τις δημοσκοπήσεις, τα Μέσα επιτυγχάνουν όχι απλώς να καλύπτουν τις
ειδήσεις, αλλά και να τις δημιουργούν.
Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί, παραμένει
προβληματικός και πηγή μόνιμων αντιπαραθέσεων. Οι δημοσκοπήσεις
παρουσιάζονται πολλές φορές διαστρεβλωμένα ή επιλεκτικά. Οι οργανισμοί ερευνών
δεν μπορούν να ελέγξουν πώς τα Μέσα καλύπτουν και προβάλλουν και πολύ
περισσότερο πώς τιτλοφορούν τα δεδομένα τους. Οι κώδικες δεοντολογίας για την
παρουσίαση, που εφαρμόζονται από τις ενώσεις των εταιρειών ερευνών, δε
δεσμεύουν κατά κανόνα και τα Μέσα.
Στην Ελλάδα παρόμοιος κώδικας έχει υιοθετηθεί μόνο από τη Δημόσια
Τηλεόραση, χωρίς, όμως, και αυτός να έχει ισχύσει πρακτικά μέχρι σήμερα. Τα Μέσα
στην πλειονότητά τους περιορίζουν το ενδιαφέρον τους στην πρόβλεψη του
εκλογικού αποτελέσματος. Η υπερβολική προβολή και προσοχή που δίνουν στο ποιος
προηγείται οδηγεί σε πτώχευση του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου, σε
απλοποίηση και στρέβλωση της εκλογικής διαδικασίας και της ποιότητας της
Δημοκρατίας. Συμβαίνει πολύ συχνά αρκετά ενδιαφέρον υλικό, πέρα από την
πρόθεση ψήφου ή τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, να παραμελείται ή να
προβάλλεται ελλιπώς. Επιπλέον, έχει υπάρξει μια τυποποίηση και μια «σύγκλιση»
των ερευνητικών οργανισμών σε λίγες βασικές ερωτήσεις-μεταβλητές (πρόθεση
ψήφου, δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών, καταλληλότερος πρωθυπουργός κ.λ.π.)
που αποτυπώνουν σχηματικά την πολύπλοκη και ραγδαία μεταβαλλόμενη πολιτική
και κοινωνική πραγματικότητα.
Η χρήση δημοσκοπήσεων έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία των
Μέσων, αυξάνοντας σημαντικά την επιρροή τους και ενισχύοντας τη θέση τους
απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Οι συνέπειες που έχει για τα Μέσα η χρήση
δημοσκοπήσεων συνοψίζονται σε τρία σημεία:
Κατ’ αρχάς, ενισχύει σημαντικά τον ρόλο τους στην προεκλογική εκστρατεία
και καθιστά, όπως ήδη ειπώθηκε, την τηλεόραση ηγεμονικό παράγοντα στην

κάλυψη εκλογών. Σήμερα, στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει μέρα της
προεκλογικής εκστρατείας κατά την οποία να μη δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις. Την
τελευταία εβδομάδα παρατηρείται κατακλυσμός, ενώ και κατά την ημέρα των
εκλογών γίνονται προβλέψεις και αναλύσεις των αποτελεσμάτων με τη χρήση των
exit polls1.
Έπειτα, μια νέα διάσταση των δημοσκοπήσεων είναι ότι επηρεάζουν και
διαμορφώνουν τις κρίσεις και τα σχόλια των δημοσιογράφων και των σχολιαστών,
καθότι αυτές σε γενικές γραμμές εκλαμβάνονται ως οι καλύτεροι δείκτες για τις
αντιδράσεις του εκλογικού σώματος και την αποδοχή της προεκλογικής εκστρατείας
από αυτό.
Τέλος, μέσω των δημοσκοπήσεων τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να
επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σήμερα την ημερήσια διάταξη της πολιτικής
θεματολογίας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Με τη διερεύνηση των διαθέσεων της κοινής
γνώμης αναδεικνύουν συχνά ζητήματα που είναι παραμελημένα από τους πολιτικούς,
αλλά ανησυχούν τους ψηφοφόρους και αποτελούν ενδεχομένως και κριτήριο ψήφου
γι’ αυτούς. Τέτοια θέματα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν αποδειχθεί η
μετανάστευση, η εγκληματικότητα κ.λπ. Συμβαίνει, όμως, και το αντίθετο, να
μετατοπίζουν δηλαδή για λόγους πολιτικούς το επίκεντρο του δημόσιου
ενδιαφέροντος σε θέματα λιγότερο σημαντικά, υποβαθμίζοντας ή συσκοτίζοντας τα
σημαντικότερα.
Γ. Μαυρής, εφ. Η Καθημερινή, 26.10.2003 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

1

Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι συνέπειες της χρήσης των
δημοσκοπήσεων στο ρόλο που παίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις
εκλογές; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80 λέξεων).
(μονάδες 10)

exit polls: αντιπροσωπευτική έρευνα απόψεων των ψηφοφόρων πριν τις εκλογές

Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Ο τρόπος παρουσίασης... και τα
Μέσα) του κειμένου;
(μονάδες 3)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 2)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να αντικαταστήσετε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή με
σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις/φράσεις, έτσι ώστε να αποδίδεται το ίδιο
νόημα: δημιουργούν, αντιπαραθέσεων, κώδικες, πτώχευση του δημόσιου
και πολιτικού διαλόγου, ηγεμονικό παράγοντα.
(μονάδες 10)

Γ2.

«[Οι δημοσκοπήσεις] επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις κρίσεις και τα
σχόλια των δημοσιογράφων και των σχολιαστών...»:
Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Δημοσκοπήσεις και ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα
Tα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τεκμηριώνουν, αλλά και νομιμοποιούν τον
λόγο τους με το επιστημονικό/ή μη κύρος των δημοσκοπήσεων, διευρύνοντας,
ταυτοχρόνως τα όρια επιρροής τους. Χρησιμοποιούν εκτεταμένα τις δημοσκοπήσεις
και γενικότερα τις έρευνες κοινής γνώμης, όχι μόνο στις προεκλογικές περιόδους,
αλλά και για την κάλυψη οποιουδήποτε ζητήματος αναδεικνύει η επικαιρότητα. Κατ’
εξοχήν με τις δημοσκοπήσεις, τα Μέσα επιτυγχάνουν όχι απλώς να καλύπτουν τις
ειδήσεις, αλλά και να τις δημιουργούν.
Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί, παραμένει
προβληματικός και πηγή μόνιμων αντιπαραθέσεων. Οι δημοσκοπήσεις
παρουσιάζονται πολλές φορές διαστρεβλωμένα ή επιλεκτικά. Οι οργανισμοί ερευνών
δεν μπορούν να ελέγξουν πώς τα Μέσα καλύπτουν και προβάλλουν και πολύ
περισσότερο πώς τιτλοφορούν τα δεδομένα τους. Οι κώδικες δεοντολογίας για την
παρουσίαση, που εφαρμόζονται από τις ενώσεις των εταιρειών ερευνών, δε
δεσμεύουν κατά κανόνα και τα Μέσα.
Στην Ελλάδα παρόμοιος κώδικας έχει υιοθετηθεί μόνο από τη Δημόσια
Τηλεόραση, χωρίς, όμως, και αυτός να έχει ισχύσει πρακτικά μέχρι σήμερα. Τα Μέσα
στην πλειονότητά τους περιορίζουν το ενδιαφέρον τους στην πρόβλεψη του
εκλογικού αποτελέσματος. Η υπερβολική προβολή και προσοχή που δίνουν στο ποιος
προηγείται οδηγεί σε πτώχευση του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου, σε
απλοποίηση και στρέβλωση της εκλογικής διαδικασίας και της ποιότητας της
Δημοκρατίας. Συμβαίνει πολύ συχνά αρκετά ενδιαφέρον υλικό, πέρα από την
πρόθεση ψήφου ή τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, να παραμελείται ή να
προβάλλεται ελλιπώς. Επιπλέον, έχει υπάρξει μια τυποποίηση και μια «σύγκλιση»
των ερευνητικών οργανισμών σε λίγες βασικές ερωτήσεις-μεταβλητές (πρόθεση
ψήφου, δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών, καταλληλότερος πρωθυπουργός κ.λ.π.)
που αποτυπώνουν σχηματικά την πολύπλοκη και ραγδαία μεταβαλλόμενη πολιτική
και κοινωνική πραγματικότητα.
Η χρήση δημοσκοπήσεων έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία των
Μέσων, αυξάνοντας σημαντικά την επιρροή τους και ενισχύοντας τη θέση τους
απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Οι συνέπειες που έχει για τα Μέσα η χρήση
δημοσκοπήσεων συνοψίζονται σε τρία σημεία:
Κατ’ αρχάς, ενισχύει σημαντικά τον ρόλο τους στην προεκλογική εκστρατεία
και καθιστά, όπως ήδη ειπώθηκε, την τηλεόραση ηγεμονικό παράγοντα στην κάλυψη

εκλογών. Σήμερα, στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει μέρα της προεκλογικής
εκστρατείας κατά την οποία να μη δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις. Την τελευταία
εβδομάδα παρατηρείται κατακλυσμός, ενώ και κατά την ημέρα των εκλογών γίνονται
προβλέψεις και αναλύσεις των αποτελεσμάτων με τη χρήση των exit polls1.
Έπειτα, μια νέα διάσταση των δημοσκοπήσεων είναι ότι επηρεάζουν και
διαμορφώνουν τις κρίσεις και τα σχόλια των δημοσιογράφων και των σχολιαστών,
καθότι αυτές σε γενικές γραμμές εκλαμβάνονται ως οι καλύτεροι δείκτες για τις
αντιδράσεις του εκλογικού σώματος και την αποδοχή της προεκλογικής εκστρατείας
από αυτό.
Τέλος, μέσω των δημοσκοπήσεων τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να
επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σήμερα την ημερήσια διάταξη της πολιτικής
θεματολογίας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Με τη διερεύνηση των διαθέσεων της κοινής
γνώμης αναδεικνύουν συχνά ζητήματα που είναι παραμελημένα από τους πολιτικούς,
αλλά ανησυχούν τους ψηφοφόρους και αποτελούν ενδεχομένως και κριτήριο ψήφου
γι’ αυτούς. Τέτοια θέματα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν αποδειχθεί η
μετανάστευση, η εγκληματικότητα κ.λπ. Συμβαίνει, όμως, και το αντίθετο, να
μετατοπίζουν δηλαδή για λόγους πολιτικούς το επίκεντρο του δημόσιου
ενδιαφέροντος σε θέματα λιγότερο σημαντικά, υποβαθμίζοντας ή συσκοτίζοντας τα
σημαντικότερα.
Γ. Μαυρής, εφ. Η Καθημερινή, 26.10.2003 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)

A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)

Β1.

1

Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον συγγραφέα, η χρήση των δημοσκοπήσεων από
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το διάλογο και τη δημοκρατία; (60-80
λέξεις).
(μονάδες 10)

exit polls: αντιπροσωπευτική έρευνα απόψεων των ψηφοφόρων πριν τις εκλογές

Β2.α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Στην
πραγματικότητα) του κειμένου σε δύο παραγράφους.

Ελλάδα...

κοινωνική

(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη ή σημασιολογικά ισοδύναμη λέξη για καθεμιά από
τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη
σημασία που έχουν οι λέξεις στο κείμενο: δημιουργούν, ενισχύει, διάσταση,
εκλαμβάνονται, υποβαθμίζοντας.
(μονάδες 5)

Γ1. β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες ή
σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή
η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς
την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, την έγκλιση κ.λ.π.).
(μονάδες 5)

Γ2.α. «Την
τελευταία
εβδομάδα
παρατηρείται
κατακλυσμός
(δημοσκοπήσεων)...»: Να αιτιολογήσετε τη μεταφορική χρήση της γλώσσας
από τον συγγραφέα.
(μονάδες 2)

Γ2.β. Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση προκειμένου να αποδώσετε το ίδιο νόημα
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα κυριολεκτικά.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει...
Υπάρχουν πολλές απόψεις για τη δημοσιογραφία. Οι μεν την αποκαλούν
«λειτούργημα», εφόσον χωρίς ενημερωμένους πολίτες δεν υπάρχει σωστή
δημοκρατία. Άλλοι ακούν τη λέξη και γελάνε. Πάντως ο όρος περιλαμβάνει μιαν
υπερβολή: ο Τύπος είναι και επιχείρηση και ο δημοσιογράφος είναι και εργαζόμενος,
όπως όλοι οι άλλοι. Ορισμένοι δημοσιογράφοι, εκδότες ή ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών
ΜΜΕ, ό,τι κι αν λένε επισήμως, ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφία όπως θα
ενδιαφέρονταν για την παραγωγή παπουτσιών. Το ζητούμενο είναι γι’ αυτούς μόνον
το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή επιχείρηση ή το έμμεσο που απορρέει από
την επιρροή που ορισμένοι παράγοντες αποκτούν. Το αποστομωτικό επιχείρημα ενός
ιδιαίτερα ειδεχθούς1 ραδιοτηλεοπτικού «αστέρα», πρωταγωνιστή αθλιοτήτων, ήταν
ότι κέρδιζε (προ δεκαετίας) 1 δισ. τον χρόνο. Βεβαίως, δεν έχουν χαθεί το πάθος, το
μεράκι, η θέληση συμμετοχής στα κοινά. Υπάρχουν. Το γνωρίζω. Τα συναντώ.
Οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι ντόμπροι. Ο Ρόι Χόουαρντ, ένας από τους
ιστορικούς μεγιστάνες του Τύπου, είχε δηλώσει ευθέως στους συνεργάτες του
εγκαινιάζοντας στο Ντιτρόιτ μια από τις εφημερίδες του: «Βρισκόμαστε εδώ
αποκλειστικά σαν έμποροι ειδήσεων. Για να πουλάμε διαφήμιση και να την πουλάμε
σε τιμή ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές. Αλλά πρέπει πρώτα να παράγουμε μια
εφημερίδα με ελκυστική ενημέρωση για να έχει καλή κυκλοφορία, ώστε να επιτρέψει
στη διαφήμιση να είναι πιο αποτελεσματική». Συμπέρασμα: τα του «λειτουργήματος»
πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Και τότε ποια η διαφορά με τις εμπορικές τηλεοράσεις
μας; Υπάρχουν και άλλες αμερικανικές εφημερίδες στις οποίες κυριάρχησε ο
σεβασμός στην είδηση και στην έρευνα, καθώς και στην ευπρέπεια. Η εφημερίδα
«New York Times» έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις ειδήσεις που πρέπει να
τυπώνονται» - σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι οι τίτλοι της εφημερίδας
«δεν πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι αναγνώστες της
δοκιμάζουν το πρωινό τους».
Αυτή η διπλή παράδοση διαιωνίζεται και στα ηλεκτρονικά μέσα. Τα μεν ζουν
και βασιλεύουν μέσα στην πιο απίστευτη - και για μας - αθλιότητα. Τα δε, όπως τα
μεγάλα εβδομαδιαία περιοδικά, διπλοτσεκάρουν την κάθε λέξη των παρουσιαστών
τους, μπας και περάσει κάποιο λαθάκι. Αν είναι δυνατόν να μην περάσει... Και ποιος
θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι εφημερίδες όπως η «Washington Post» δεν επιτελούν
λειτούργημα;

1

ειδεχθής: αυτός που μας προκαλεί ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα αποστροφής, απέχθειας

Δεν είναι διαφορετικοί οι προβληματισμοί σε μια χώρα όπου η δημοσιογραφία
είναι παραδοσιακά πιο «λογοτεχνική» και πιο «προσωπική», δηλαδή στη Γαλλία,
όπου συνυπάρχει η κυρίαρχη «Le Monde», και όχι μόνο, με κάθε λογής «σκουπίδια».
Παντού ο Τύπος και τα ΜΜΕ προσφέρουν και την εφημερίδα-χώρο-διαφήμισης (ή το
ραδιόφωνο και την τηλεόραση) αλλά και το λειτούργημα. Όπως και στις ΗΠΑ όμως
και όπως στις περισσότερες χώρες, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις έγιναν πιο νωρίς
αλλά με βραδύτερους από εδώ ρυθμούς, ορισμένοι κανόνες επιζούν και ενίοτε, σε
δύσκολες στιγμές, επικρατούν. Μερικές φορές και με τη σύμπραξη της ποινικής
δικαιοσύνης.
Ποιοι είναι αυτοί οι απλοί κανόνες; Η διασταύρωση των ειδήσεων. Η
συνείδηση της ευθύνης απέναντι στο κοινό και την κοινωνία. Η περίσκεψη. Η μη
δημοσίευση ακόμη και διασταυρωμένων πληροφοριών για πρόσωπα χωρίς και τη
δική τους άποψη. Η αποφυγή κάθε υπερβολής. Η πεποίθηση ότι η συκοφαντία είναι
θανάσιμο δημοσιογραφικό αμάρτημα. Η αντίληψη ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει
να συγχέει τον ρόλο του με εκείνον του αστυνομικού και του δικαστή. Η δημόσια
αναγνώριση του λάθους και η αποκατάσταση κάθε αδικημένου. Η άρνηση
δημοσίευσης δοτών πληροφοριών,2 καθώς και η άρνηση υπακοής σε
εξωδημοσιογραφικά κέντρα και προσταγές. Το ασυμβίβαστο του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος με τα επαγγέλματα του διαφημιστή, του δημοσιοσχεσίτη και του
υπαλλήλου Γραφείων Τύπου. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται και στα δικά μας
κείμενα δεοντολογίας. Προβλέπονται και κυρώσεις. Όμως οι παρεκτροπές είναι
πολλές, καθημερινές, προκλητικές και επικίνδυνες. Παλαιότερα, μπορεί οι
εφημερίδες να ήταν πιο «κομματικές», όμως οι δημοσιογράφοι, χωρίς τα σημερινά
«λούσα» των ολίγων, είχαν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Μεσολάβησε όμως με τη
χιονοστιβάδα των ηλεκτρονικών μέσων μια γενικευμένη απορρύθμιση.
Ρ. Σωμερίτης, εφημ. Το Βήμα, 10.2.2002 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
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Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Ποιες είναι, κατά τον συγγραφέα, οι δύο τάσεις που παρατηρούνται κατά την
άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος; Να απαντήσετε σε μία
παράγραφο 60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2. α. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τρίτη παράγραφο (Αυτή η διπλή
παράδοση....λειτούργημα;) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του
κειμένου με την έντονη γραφή: δημοσιογραφία, είδηση, κανόνες, ευθύνης,
κυρώσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς
την πτώση ή/και τον αριθμό).
(μονάδες 10)

Γ2. α. Να εντοπίσετε στο κείμενο μία ρητορική ερώτηση.
(μονάδες 3)
Γ2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της ρητορικής ερώτησης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει...
Υπάρχουν πολλές απόψεις για τη δημοσιογραφία. Οι μεν την αποκαλούν
«λειτούργημα», εφόσον χωρίς ενημερωμένους πολίτες δεν υπάρχει σωστή
δημοκρατία. Άλλοι ακούν τη λέξη και γελάνε. Πάντως ο όρος περιλαμβάνει μιαν
υπερβολή: ο Τύπος είναι και επιχείρηση και ο δημοσιογράφος είναι και εργαζόμενος,
όπως όλοι οι άλλοι. Ορισμένοι δημοσιογράφοι, εκδότες ή ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών
ΜΜΕ, ό,τι κι αν λένε επισήμως, ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφία όπως θα
ενδιαφέρονταν για την παραγωγή παπουτσιών. Το ζητούμενο είναι γι’ αυτούς μόνον
το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή επιχείρηση ή το έμμεσο που απορρέει από
την επιρροή που ορισμένοι παράγοντες αποκτούν. Το αποστομωτικό επιχείρημα ενός
ιδιαίτερα ειδεχθούς1 ραδιοτηλεοπτικού «αστέρα», πρωταγωνιστή αθλιοτήτων, ήταν
ότι κέρδιζε (προ δεκαετίας) 1 δισ. τον χρόνο. Βεβαίως, δεν έχουν χαθεί το πάθος, το
μεράκι, η θέληση συμμετοχής στα κοινά. Υπάρχουν. Το γνωρίζω. Τα συναντώ.
Οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι ντόμπροι. Ο Ρόι Χόουαρντ, ένας από τους
ιστορικούς μεγιστάνες του Τύπου, είχε δηλώσει ευθέως στους συνεργάτες του
εγκαινιάζοντας στο Ντιτρόιτ μια από τις εφημερίδες του: «Βρισκόμαστε εδώ
αποκλειστικά σαν έμποροι ειδήσεων. Για να πουλάμε διαφήμιση και να την πουλάμε
σε τιμή ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές. Αλλά πρέπει πρώτα να παράγουμε μια
εφημερίδα με ελκυστική ενημέρωση για να έχει καλή κυκλοφορία, ώστε να
επιτρέψει στη διαφήμιση να είναι πιο αποτελεσματική». Συμπέρασμα: τα του
«λειτουργήματος» πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Και τότε ποια η διαφορά με τις
εμπορικές τηλεοράσεις μας; Υπάρχουν και άλλες αμερικανικές εφημερίδες στις
οποίες κυριάρχησε ο σεβασμός στην είδηση και στην έρευνα, καθώς και στην
ευπρέπεια. Η εφημερίδα «New York Times» έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις
ειδήσεις που πρέπει να τυπώνονται» - σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι
οι τίτλοι της εφημερίδας «δεν πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι
αναγνώστες της δοκιμάζουν το πρωινό τους».
Αυτή η διπλή παράδοση διαιωνίζεται και στα ηλεκτρονικά μέσα. Τα μεν ζουν
και βασιλεύουν μέσα στην πιο απίστευτη - και για μας - αθλιότητα. Τα δε, όπως τα
μεγάλα εβδομαδιαία περιοδικά, διπλοτσεκάρουν την κάθε λέξη των παρουσιαστών
τους, μπας και περάσει κάποιο λαθάκι. Αν είναι δυνατόν να μην περάσει... Και ποιος
θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι εφημερίδες όπως η «Washington Post» δεν επιτελούν
λειτούργημα;

1

ειδεχθής: αυτός που μας προκαλεί ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα αποστροφής, απέχθειας

Δεν είναι διαφορετικοί οι προβληματισμοί σε μια χώρα όπου η δημοσιογραφία
είναι παραδοσιακά πιο «λογοτεχνική» και πιο «προσωπική», δηλαδή στη Γαλλία,
όπου συνυπάρχει η κυρίαρχη «Le Monde», και όχι μόνο, με κάθε λογής «σκουπίδια».
Παντού ο Τύπος και τα ΜΜΕ προσφέρουν και την εφημερίδα-χώρο-διαφήμισης (ή το
ραδιόφωνο και την τηλεόραση) αλλά και το λειτούργημα. Όπως και στις ΗΠΑ όμως
και όπως στις περισσότερες χώρες, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις έγιναν πιο νωρίς
αλλά με βραδύτερους από εδώ ρυθμούς, ορισμένοι κανόνες επιζούν και ενίοτε, σε
δύσκολες στιγμές, επικρατούν. Μερικές φορές και με τη σύμπραξη της ποινικής
δικαιοσύνης.
Ποιοι είναι αυτοί οι απλοί κανόνες; Η διασταύρωση των ειδήσεων. Η
συνείδηση της ευθύνης απέναντι στο κοινό και την κοινωνία. Η περίσκεψη. Η μη
δημοσίευση ακόμη και διασταυρωμένων πληροφοριών για πρόσωπα χωρίς και τη
δική τους άποψη. Η αποφυγή κάθε υπερβολής. Η πεποίθηση ότι η συκοφαντία είναι
θανάσιμο δημοσιογραφικό αμάρτημα. Η αντίληψη ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει
να συγχέει τον ρόλο του με εκείνον του αστυνομικού και του δικαστή. Η δημόσια
αναγνώριση του λάθους και η αποκατάσταση κάθε αδικημένου. Η άρνηση
δημοσίευσης δοτών πληροφοριών,2 καθώς και η άρνηση υπακοής σε
εξωδημοσιογραφικά κέντρα και προσταγές. Το ασυμβίβαστο του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος με τα επαγγέλματα του διαφημιστή, του δημοσιοσχεσίτη και του
υπαλλήλου Γραφείων Τύπου. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται και στα δικά μας
κείμενα δεοντολογίας. Προβλέπονται και κυρώσεις. Όμως οι παρεκτροπές είναι
πολλές, καθημερινές, προκλητικές και επικίνδυνες. Παλαιότερα, μπορεί οι
εφημερίδες να ήταν πιο «κομματικές», όμως οι δημοσιογράφοι, χωρίς τα σημερινά
«λούσα» των ολίγων, είχαν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Μεσολάβησε όμως με τη
χιονοστιβάδα των ηλεκτρονικών μέσων μια γενικευμένη απορρύθμιση.
Ρ. Σωμερίτης, εφημ. Το Βήμα, 10.2.2002 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
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Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιοι είναι, κατά τον συγγραφέα, οι κανόνες δεοντολογίας κατά την άσκηση
του δημοσιογραφικού επαγγέλματος; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80
λέξεων).
(μονάδες 10)
Β2. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη παράγραφο
(Δεν είναι... ποινικής δικαιοσύνης) και την πέμπτη παράγραφο (Ποιοι είναι...
γενικευμένη απορρύθμιση) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για
καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: συμμετοχής,
ελκυστική, ευπρέπεια, αποφυγή, δημόσια. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος κ.λ.π).
(μονάδες 10)
Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει...
Υπάρχουν πολλές απόψεις για τη δημοσιογραφία. Οι μεν την αποκαλούν
«λειτούργημα», εφόσον χωρίς ενημερωμένους πολίτες δεν υπάρχει σωστή
δημοκρατία. Άλλοι ακούν τη λέξη και γελάνε. Πάντως ο όρος περιλαμβάνει μιαν
υπερβολή: ο Τύπος είναι και επιχείρηση και ο δημοσιογράφος είναι και εργαζόμενος,
όπως όλοι οι άλλοι. Ορισμένοι δημοσιογράφοι, εκδότες ή ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών
ΜΜΕ, ό,τι κι αν λένε επισήμως, ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφία όπως θα
ενδιαφέρονταν για την παραγωγή παπουτσιών. Το ζητούμενο είναι γι’ αυτούς μόνον
το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή επιχείρηση ή το έμμεσο που απορρέει από
την επιρροή που ορισμένοι παράγοντες αποκτούν. Το αποστομωτικό επιχείρημα ενός
ιδιαίτερα ειδεχθούς1 ραδιοτηλεοπτικού «αστέρα», πρωταγωνιστή αθλιοτήτων, ήταν
ότι κέρδιζε (προ δεκαετίας) 1 δισ. τον χρόνο. Βεβαίως, δεν έχουν χαθεί το πάθος, το
μεράκι, η θέληση συμμετοχής στα κοινά. Υπάρχουν. Το γνωρίζω. Τα συναντώ.
Οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι ντόμπροι. Ο Ρόι Χόουαρντ, ένας από τους
ιστορικούς μεγιστάνες του Τύπου, είχε δηλώσει ευθέως στους συνεργάτες του
εγκαινιάζοντας στο Ντιτρόιτ μια από τις εφημερίδες του: «Βρισκόμαστε εδώ
αποκλειστικά σαν έμποροι ειδήσεων. Για να πουλάμε διαφήμιση και να την πουλάμε
σε τιμή ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές. Αλλά πρέπει πρώτα να παράγουμε μια
εφημερίδα με ελκυστική ενημέρωση για να έχει καλή κυκλοφορία, ώστε να επιτρέψει
στη διαφήμιση να είναι πιο αποτελεσματική». Συμπέρασμα: τα του «λειτουργήματος»
πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Και τότε ποια η διαφορά με τις εμπορικές τηλεοράσεις
μας; Υπάρχουν και άλλες αμερικανικές εφημερίδες στις οποίες κυριάρχησε ο
σεβασμός στην είδηση και στην έρευνα, καθώς και στην ευπρέπεια. Η εφημερίδα
«New York Times» έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις ειδήσεις που πρέπει να
τυπώνονται» - σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι οι τίτλοι της εφημερίδας
«δεν πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι αναγνώστες της
δοκιμάζουν το πρωινό τους».
Αυτή η διπλή παράδοση διαιωνίζεται και στα ηλεκτρονικά μέσα. Τα μεν ζουν
και βασιλεύουν μέσα στην πιο απίστευτη - και για μας - αθλιότητα. Τα δε, όπως τα
μεγάλα εβδομαδιαία περιοδικά, διπλοτσεκάρουν την κάθε λέξη των παρουσιαστών
τους, μπας και περάσει κάποιο λαθάκι. Αν είναι δυνατόν να μην περάσει... Και ποιος
θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι εφημερίδες όπως η «Washington Post» δεν επιτελούν
λειτούργημα;

1

ειδεχθής: αυτός που μας προκαλεί ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα αποστροφής, απέχθειας

Δεν είναι διαφορετικοί οι προβληματισμοί σε μια χώρα όπου η δημοσιογραφία
είναι παραδοσιακά πιο «λογοτεχνική» και πιο «προσωπική», δηλαδή στη Γαλλία,
όπου συνυπάρχει η κυρίαρχη «Le Monde», και όχι μόνο, με κάθε λογής «σκουπίδια».
Παντού ο Τύπος και τα ΜΜΕ προσφέρουν και την εφημερίδα-χώρο-διαφήμισης (ή το
ραδιόφωνο και την τηλεόραση) αλλά και το λειτούργημα. Όπως και στις ΗΠΑ όμως
και όπως στις περισσότερες χώρες, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις έγιναν πιο νωρίς
αλλά με βραδύτερους από εδώ ρυθμούς, ορισμένοι κανόνες επιζούν και ενίοτε, σε
δύσκολες στιγμές, επικρατούν. Μερικές φορές και με τη σύμπραξη της ποινικής
δικαιοσύνης.
Ποιοι είναι αυτοί οι απλοί κανόνες; Η διασταύρωση των ειδήσεων. Η
συνείδηση της ευθύνης απέναντι στο κοινό και την κοινωνία. Η περίσκεψη. Η μη
δημοσίευση ακόμη και διασταυρωμένων πληροφοριών για πρόσωπα χωρίς και τη
δική τους άποψη. Η αποφυγή κάθε υπερβολής. Η πεποίθηση ότι η συκοφαντία είναι
θανάσιμο δημοσιογραφικό αμάρτημα. Η αντίληψη ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει
να συγχέει τον ρόλο του με εκείνον του αστυνομικού και του δικαστή. Η δημόσια
αναγνώριση του λάθους και η αποκατάσταση κάθε αδικημένου. Η άρνηση
δημοσίευσης δοτών πληροφοριών,2 καθώς και η άρνηση υπακοής σε
εξωδημοσιογραφικά κέντρα και προσταγές. Το ασυμβίβαστο του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος με τα επαγγέλματα του διαφημιστή, του δημοσιοσχεσίτη και του
υπαλλήλου Γραφείων Τύπου. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται και στα δικά μας
κείμενα δεοντολογίας. Προβλέπονται και κυρώσεις. Όμως οι παρεκτροπές είναι
πολλές, καθημερινές, προκλητικές και επικίνδυνες. Παλαιότερα, μπορεί οι
εφημερίδες να ήταν πιο «κομματικές», όμως οι δημοσιογράφοι, χωρίς τα σημερινά
«λούσα» των ολίγων, είχαν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Μεσολάβησε όμως με τη
χιονοστιβάδα των ηλεκτρονικών μέσων μια γενικευμένη απορρύθμιση.
Ρ. Σωμερίτης, εφημ. Το Βήμα, 10.2.2002 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.
(μονάδες 20)
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Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Να εξηγήσετε τη δεοντολογική αρχή της εφημερίδας «New York Times»,
όπως την παρουσιάζει ο αρθρογράφος: ‘’Η εφημερίδα «New York Times»
έχει την αρχή να δημοσιεύει «όλες τις ειδήσεις που πρέπει να τυπώνονται» σημειώστε το «πρέπει» - με την προσθήκη ότι οι τίτλοι της εφημερίδας «δεν
πρέπει να λερώνουν το τραπεζομάντιλο στο οποίο οι αναγνώστες της
δοκιμάζουν το πρωινό τους»’’(60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Οι Αμερικανοί... το πρωινό τους») του
κειμένου σε δύο παραγράφους.
(μονάδες 3)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 2)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη ή σημασιολογικά ισοδύναμη λέξη για καθεμιά από
τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη
σημασία τους στο κείμενο: απορρέει, διαιωνίζεται, επιτελούν, επικρατούν,
αντίληψη.
(μονάδες 5)
Γ1. β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες ή
σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή
η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς
την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λ.π.).
(μονάδες 5)
Γ2.α. «Το ζητούμενο είναι […] μόνον το άμεσο κέρδος που αποδίδει μια καλή
επιχείρηση»
Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική
πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική
είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον
προσδιοριζόμενο όρο.
(μονάδες 2)

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων
Το παράδειγμα των ειδήσεων, το πιο γνωστό και πολυχρησιμοποιημένο
παράδειγμα στην έρευνα των μέσων, δείχνει ότι η κατασκευή της κοινωνικής
πραγματικότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία επιλογών. Όλες οι
θεωρίες των ειδήσεων παρουσίασαν ορισμένα επιμέρους ενδιαφέροντα
συμπεράσματα, με προβληματική ωστόσο την επιστημονική επαλήθευσή τους. Γι’
αυτόν τον λόγο είναι φανερή η αδυναμία εξαγωγής ασφαλών και αδιάβλητων
συμπερασμάτων, που θα προϋπέθεταν την ύπαρξη μιας συνολικά αποδεκτής θεωρίας
για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο άλλοτε πλούσιος διάλογος των ειδικών
αποδεικνύεται - παρ’ όλες τις εντάσεις που υπάρχουν ακόμα - αδιέξοδος, επειδή η
μαζική επικοινωνία μετατρέπεται σε συστατικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας
και μεταλλάσσει, προς το καλό ή το κακό - άγνωστο προς το παρόν - τον δημόσιο,
αλλά και τον ιδιωτικό, προσωπικό μας χώρο.
Ασφαλώς, δεν αποδέχομαι την απαισιοδοξία κάποιων θεωριών οι οποίες
πιστεύουν πως οι δημοσιογράφοι αλλά και οι αποδέκτες των μέσων είναι παθητικά,
αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή μηχανοποιημένα
τμήματα κάποιου «ξένου» και «αυτόνομου» υποσυστήματος. Το γεγονός ότι τόσο η
παραγωγή όσο και η αποδοχή των ειδήσεων από τους τηλεθεατές, ακροατές και
αναγνώστες είναι διαδικασίες συνεχούς και δυναμικής επιλεκτικότητας δικαιολογεί
κατά τη γνώμη μου αισιοδοξία, έστω και «επιστημονικά αναπόδεικτη».
Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι επιλέγουν από την
υπερπληθώρα γεγονότων και ανακοινώσεων των πρακτορείων ειδήσεων, που
αποτελούν ήδη «κατασκευασμένη κοινωνική πραγματικότητα», τα πλέον
αξιοπερίεργα και οικεία προς αυτούς γεγονότα. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουν
την κοινωνική πραγματικότητα των ειδήσεών τους, με στόχο την ενημέρωση αλλά
και την ψυχαγωγία του κοινού τους· την προστασία του πολίτη από κάθε είδους
διαστρέβλωση και επιβουλή εξαπάτησης ή χειραγώγησης αλλά και τη συγκίνησή
του.
Για τον αποδέκτη των ειδήσεων, πάλι, το σύγχρονο γίγνεσθαι δε
«συμβαίνει» με απλό τρόπο. Πρώτα «κατασκευάζεται» ως είδηση και κατόπιν
διαδίδεται από τα μέσα, για να τον συναντήσει. Από την υπερπροσφορά της
«κατασκευασμένης κοινωνικής πραγματικότητας» των μέσων, οι τηλεθεατές, οι
ακροατές και οι αναγνώστες διαλέγουν τη «δική τους είδηση». Τα κριτήρια με τα
οποία επιλέγουν δεν έχουν καμία σχέση με τα δημοσιογραφικά κριτήρια που
ανέφερα πιο πάνω. Η διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα

προσωπικά ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την
υποκειμενική σχέση του με τα πράγματα. Οι αποδέκτες προτιμούν να συλλάβουν ως
πραγματικότητα ό,τι καταλαβαίνουν καλύτερα και ό,τι μπορεί να ενσωματωθεί στην
κατασκευή της υποκειμενικής τους πραγματικότητας. Ο κάθε αποδέκτης θα
παραλείψει από την είδηση τις λεπτομέρειες που θεωρεί άσχετες, θα γενικεύσει και
θα απλουστεύσει τις πολιτικές εξελίξεις, θα ενσωματώσει τη δική του γνώμη στην
είδηση κ.ο.κ.
Επιπλέον, οι αποδέκτες υποτιμούν τις συνθήκες μαζικής επικοινωνίας,
παραβλέπουν δηλαδή το γεγονός ότι αυτό που πληροφορούνται οι ίδιοι το
πληροφορείται ταυτόχρονα ένα αμέτρητο, διάσπαρτο πλήθος ανθρώπων. Και φυσικά
ο αποδέκτης δεν κρατά στη μνήμη του ως φωτοαντίγραφο τις ειδήσεις των μέσων,
ούτε άλλωστε και ο δημοσιογράφος που τις παράγει. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες
δείχνουν ότι από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών ειδήσεων ο τηλεθεατής συγκρατεί
κατά μέσο όρο μόνο το 25% αμέσως μετά την εκπομπή. Το ποσοστό μειώνει
δραματικά η χρονική απόσταση από την εκπομπή.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παραγωγή και η αποδοχή των ειδήσεων δεν
είναι σε καμιά περίπτωση το «είδωλο στον καθρέφτη» του σύγχρονου κόσμου.
Μετά από πενήντα χρόνια ερευνών, επιστημονικών αντιπαραθέσεων και θεωριών,
ένα είναι βέβαιο: όποια κι αν είναι η πραγματικότητα των ειδήσεων, είτε αφορά
τους δημοσιογράφους που τις παράγουν είτε αφορά τους τηλεθεατές, ακροατές,
αναγνώστες που τις παρακολουθούν, είναι πάντως υποκειμενική. Αυτή η παραδοχή,
άλλωστε, εξηγεί το γεγονός ότι οι αποδέκτες των μέσων αλλά και οι δημοσιογράφοι
μεταξύ τους είχαν και θα έχουν πάντα διαφορετικές γνώμες και διαφορετική οπτική
του κόσμου.
Δ. Χατζόγλου (1996). Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων. Στο:
Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης (επιμέλεια). Η
«κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 299-300 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Με ποιον τρόπο και με ποιο στόχο, σύμφωνα με τον συγγραφέα,
κατασκευάζεται η κοινωνική πραγματικότητα από τους δημοσιογράφους; Να
απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80 λέξεων).
(μονάδες 11)

Β2.

Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Κάτω από αυτό το
πρίσμα,... του κόσμου) του κειμένου;
(μονάδες 4)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, κοινωνική πραγματικότητα, αποδέκτη των ειδήσεων,
κριτήρια, υποκειμενικής πραγματικότητας. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση ή/και τον αριθμό, όπου αυτό
είναι δυνατόν).
(μονάδες 10)
Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε πέντε όρους ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων
Το παράδειγμα των ειδήσεων, το πιο γνωστό και πολυχρησιμοποιημένο
παράδειγμα στην έρευνα των μέσων, δείχνει ότι η κατασκευή της κοινωνικής
πραγματικότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία επιλογών. Όλες οι
θεωρίες των ειδήσεων παρουσίασαν ορισμένα επιμέρους ενδιαφέροντα
συμπεράσματα, με προβληματική ωστόσο την επιστημονική επαλήθευσή τους. Γι’
αυτόν τον λόγο είναι φανερή η αδυναμία εξαγωγής ασφαλών και αδιάβλητων
συμπερασμάτων, που θα προϋπέθεταν την ύπαρξη μιας συνολικά αποδεκτής θεωρίας
για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο άλλοτε πλούσιος διάλογος των ειδικών
αποδεικνύεται - παρ’ όλες τις εντάσεις που υπάρχουν ακόμα - αδιέξοδος, επειδή η
μαζική επικοινωνία μετατρέπεται σε συστατικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας
και μεταλλάσσει, προς το καλό ή το κακό - άγνωστο προς το παρόν - τον δημόσιο,
αλλά και τον ιδιωτικό, προσωπικό μας χώρο.
Ασφαλώς, δεν αποδέχομαι την απαισιοδοξία κάποιων θεωριών οι οποίες
πιστεύουν πως οι δημοσιογράφοι αλλά και οι αποδέκτες των μέσων είναι παθητικά,
αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή μηχανοποιημένα
τμήματα κάποιου «ξένου» και «αυτόνομου» υποσυστήματος. Το γεγονός ότι τόσο η
παραγωγή όσο και η αποδοχή των ειδήσεων από τους τηλεθεατές, ακροατές και
αναγνώστες είναι διαδικασίες συνεχούς και δυναμικής επιλεκτικότητας δικαιολογεί
κατά τη γνώμη μου αισιοδοξία, έστω και «επιστημονικά αναπόδεικτη».
Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι επιλέγουν από την
υπερπληθώρα γεγονότων και ανακοινώσεων των πρακτορείων ειδήσεων, που
αποτελούν ήδη «κατασκευασμένη κοινωνική πραγματικότητα», τα πλέον
αξιοπερίεργα και οικεία προς αυτούς γεγονότα. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουν
την κοινωνική πραγματικότητα των ειδήσεών τους, με στόχο την ενημέρωση αλλά
και την ψυχαγωγία του κοινού τους· την προστασία του πολίτη από κάθε είδους
διαστρέβλωση και επιβουλή εξαπάτησης ή χειραγώγησης αλλά και τη συγκίνησή
του.
Για τον αποδέκτη των ειδήσεων, πάλι, το σύγχρονο γίγνεσθαι δε «συμβαίνει»
με απλό τρόπο. Πρώτα «κατασκευάζεται» ως είδηση και κατόπιν διαδίδεται από τα
μέσα, για να τον συναντήσει. Από την υπερπροσφορά της «κατασκευασμένης
κοινωνικής πραγματικότητας» των μέσων, οι τηλεθεατές, οι ακροατές και οι
αναγνώστες διαλέγουν τη «δική τους είδηση». Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν

δεν έχουν καμία σχέση με τα δημοσιογραφικά κριτήρια που ανέφερα πιο πάνω. Η
διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά
ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την υποκειμενική σχέση του
με τα πράγματα. Οι αποδέκτες προτιμούν να συλλάβουν ως πραγματικότητα ό,τι
καταλαβαίνουν καλύτερα και ό,τι μπορεί να ενσωματωθεί στην κατασκευή της
υποκειμενικής τους πραγματικότητας. Ο κάθε αποδέκτης θα παραλείψει από την
είδηση τις λεπτομέρειες που θεωρεί άσχετες, θα γενικεύσει και θα απλουστεύσει τις
πολιτικές εξελίξεις, θα ενσωματώσει τη δική του γνώμη στην είδηση κ.ο.κ.
Επιπλέον, οι αποδέκτες υποτιμούν τις συνθήκες μαζικής επικοινωνίας,
παραβλέπουν δηλαδή το γεγονός ότι αυτό που πληροφορούνται οι ίδιοι το
πληροφορείται ταυτόχρονα ένα αμέτρητο, διάσπαρτο πλήθος ανθρώπων. Και φυσικά
ο αποδέκτης δεν κρατά στη μνήμη του ως φωτοαντίγραφο τις ειδήσεις των μέσων,
ούτε άλλωστε και ο δημοσιογράφος που τις παράγει. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες
δείχνουν ότι από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών ειδήσεων ο τηλεθεατής συγκρατεί
κατά μέσο όρο μόνο το 25% αμέσως μετά την εκπομπή. Το ποσοστό μειώνει
δραματικά η χρονική απόσταση από την εκπομπή.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παραγωγή και η αποδοχή των ειδήσεων δεν
είναι σε καμιά περίπτωση το «είδωλο στον καθρέφτη» του σύγχρονου κόσμου.
Μετά από πενήντα χρόνια ερευνών, επιστημονικών αντιπαραθέσεων και θεωριών,
ένα είναι βέβαιο: όποια κι αν είναι η πραγματικότητα των ειδήσεων, είτε αφορά
τους δημοσιογράφους που τις παράγουν είτε αφορά τους τηλεθεατές, ακροατές,
αναγνώστες που τις παρακολουθούν, είναι πάντως υποκειμενική. Αυτή η
παραδοχή, άλλωστε, εξηγεί το γεγονός ότι οι αποδέκτες των μέσων αλλά και οι
δημοσιογράφοι μεταξύ τους είχαν και θα έχουν πάντα διαφορετικές γνώμες και
διαφορετική οπτική του κόσμου.
Δ. Χατζόγλου (1996). Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων. Στο:
Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης (επιμέλεια). Η
«κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 299-300 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
A.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Με ποιο επιχείρημα αποδεικνύει ο συγγραφέας ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι
παθητικά, αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή
μηχανοποιημένα
τμήματα
κάποιου
«ξένου»
και
«αυτόνομου»
υποσυστήματος; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.α. Να διαιρέσετε την τέταρτη παράγραφο (Για τον αποδέκτη...στην είδηση) του
κειμένου σε δύο παραγράφους.
(μονάδες 2)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία θα εντάξετε την
ακόλουθη περίοδο του κειμένου με την έντονη γραφή: «όποια κι αν είναι η
πραγματικότητα των ειδήσεων [….] είναι πάντως υποκειμενική».
(μονάδες 10)

Γ2.

Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε πέντε όρους (λέξεις ή φράσεις)
ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων
Το παράδειγμα των ειδήσεων, το πιο γνωστό και πολυχρησιμοποιημένο
παράδειγμα στην έρευνα των μέσων, δείχνει ότι η κατασκευή της κοινωνικής
πραγματικότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία επιλογών. Όλες οι
θεωρίες των ειδήσεων παρουσίασαν ορισμένα επιμέρους ενδιαφέροντα
συμπεράσματα, με προβληματική ωστόσο την επιστημονική επαλήθευσή τους. Γι’
αυτόν τον λόγο είναι φανερή η αδυναμία εξαγωγής ασφαλών και αδιάβλητων
συμπερασμάτων, που θα προϋπέθεταν την ύπαρξη μιας συνολικά αποδεκτής θεωρίας
για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο άλλοτε πλούσιος διάλογος των ειδικών
αποδεικνύεται - παρ’ όλες τις εντάσεις που υπάρχουν ακόμα - αδιέξοδος, επειδή η
μαζική επικοινωνία μετατρέπεται σε συστατικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας
και μεταλλάσσει, προς το καλό ή το κακό - άγνωστο προς το παρόν - τον δημόσιο,
αλλά και τον ιδιωτικό, προσωπικό μας χώρο.
Ασφαλώς, δεν αποδέχομαι την απαισιοδοξία κάποιων θεωριών οι οποίες
πιστεύουν πως οι δημοσιογράφοι αλλά και οι αποδέκτες των μέσων είναι παθητικά,
αδύναμα και άβουλα υποχείρια της μαζικής επικοινωνίας ή μηχανοποιημένα
τμήματα κάποιου «ξένου» και «αυτόνομου» υποσυστήματος. Το γεγονός ότι τόσο η
παραγωγή όσο και η αποδοχή των ειδήσεων από τους τηλεθεατές, ακροατές και
αναγνώστες είναι διαδικασίες συνεχούς και δυναμικής επιλεκτικότητας δικαιολογεί
κατά τη γνώμη μου αισιοδοξία, έστω και «επιστημονικά αναπόδεικτη».
Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι επιλέγουν από την
υπερπληθώρα γεγονότων και ανακοινώσεων των πρακτορείων ειδήσεων, που
αποτελούν ήδη «κατασκευασμένη κοινωνική πραγματικότητα», τα πλέον
αξιοπερίεργα και οικεία προς αυτούς γεγονότα. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουν
την κοινωνική πραγματικότητα των ειδήσεών τους, με στόχο την ενημέρωση αλλά
και την ψυχαγωγία του κοινού τους· την προστασία του πολίτη από κάθε είδους
διαστρέβλωση και επιβουλή εξαπάτησης ή χειραγώγησης αλλά και τη συγκίνησή
του.
Για τον αποδέκτη των ειδήσεων, πάλι, το σύγχρονο γίγνεσθαι δε «συμβαίνει»
με απλό τρόπο. Πρώτα «κατασκευάζεται» ως είδηση και κατόπιν διαδίδεται από τα
μέσα, για να τον συναντήσει. Από την υπερπροσφορά της «κατασκευασμένης
κοινωνικής πραγματικότητας» των μέσων, οι τηλεθεατές, οι ακροατές και οι
αναγνώστες διαλέγουν τη «δική τους είδηση». Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν
δεν έχουν καμία σχέση με τα δημοσιογραφικά κριτήρια που ανέφερα πιο πάνω. Η
διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά

ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την υποκειμενική σχέση του
με τα πράγματα. Οι αποδέκτες προτιμούν να συλλάβουν ως πραγματικότητα ό,τι
καταλαβαίνουν καλύτερα και ό,τι μπορεί να ενσωματωθεί στην κατασκευή της
υποκειμενικής τους πραγματικότητας. Ο κάθε αποδέκτης θα παραλείψει από την
είδηση τις λεπτομέρειες που θεωρεί άσχετες, θα γενικεύσει και θα απλουστεύσει τις
πολιτικές εξελίξεις, θα ενσωματώσει τη δική του γνώμη στην είδηση κ.ο.κ.
Επιπλέον, οι αποδέκτες υποτιμούν τις συνθήκες μαζικής επικοινωνίας,
παραβλέπουν δηλαδή το γεγονός ότι αυτό που πληροφορούνται οι ίδιοι το
πληροφορείται ταυτόχρονα ένα αμέτρητο, διάσπαρτο πλήθος ανθρώπων. Και φυσικά
ο αποδέκτης δεν κρατά στη μνήμη του ως φωτοαντίγραφο τις ειδήσεις των μέσων,
ούτε άλλωστε και ο δημοσιογράφος που τις παράγει. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες
δείχνουν ότι από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών ειδήσεων ο τηλεθεατής συγκρατεί
κατά μέσο όρο μόνο το 25% αμέσως μετά την εκπομπή. Το ποσοστό μειώνει
δραματικά η χρονική απόσταση από την εκπομπή.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παραγωγή και η αποδοχή των ειδήσεων δεν
είναι σε καμιά περίπτωση το «είδωλο στον καθρέφτη» του σύγχρονου κόσμου.
Μετά από πενήντα χρόνια ερευνών, επιστημονικών αντιπαραθέσεων και θεωριών,
ένα είναι βέβαιο: όποια κι αν είναι η πραγματικότητα των ειδήσεων, είτε αφορά
τους δημοσιογράφους που τις παράγουν είτε αφορά τους τηλεθεατές, ακροατές,
αναγνώστες που τις παρακολουθούν, είναι πάντως υποκειμενική. Αυτή η παραδοχή,
άλλωστε, εξηγεί το γεγονός ότι οι αποδέκτες των μέσων αλλά και οι δημοσιογράφοι
μεταξύ τους είχαν και θα έχουν πάντα διαφορετικές γνώμες και διαφορετική οπτική
του κόσμου.
Δ. Χατζόγλου (1996). Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων. Στο:
Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης (επιμέλεια). Η
«κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 299-300 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Με ποια κριτήρια, σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι αποδέκτες των ειδήσεων
επιλέγουν τη «δική τους είδηση»; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80
λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2.α. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη και την
πέμπτη παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 4)
Β2. β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 1)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με
την έντονη γραφή με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε
να αποδίδεται το ίδιο νόημα: επαλήθευση, ασφαλών, αξιοπερίεργα,
διαδίδεται, θα ενσωματώσει.
(μονάδες 10)

Γ2.α. «Η διαδικασία επιλογής κάθε αποδέκτη γίνεται σύμφωνα με τα
προσωπικά ενδιαφέροντά του, που εκφράζουν στην περίπτωση αυτή την
υποκειμενική σχέση του με τα πράγματα»:
Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία αναφορική
πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική
είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει σε σχέση με τον
προσδιοριζόμενο όρο.
(μονάδες 2)
Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Επανάσταση στην επικοινωνία]
Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις, κυρίως τις αλλαγές
που συντελούνται στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά την κατεύθυνση για
περισσότερη ταχύτητα, καλύτερη διανομή, ευρύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη
ευελιξία. Μπορεί οι μελετητές των ΜΜΕ να μην πιστεύουν στα άμεσα μηχανιστικά
αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών, δεν μπορούν όμως να παραβλέψουν ότι στις
μέρες μας η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική.
Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε
50 εκατομμύρια νοικοκυριά. Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά
θαύματα του εικοστού αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50
εκατομμύρια νοικοκυριά. Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε
σύγκριση με εκείνη της τηλεόρασης. Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο
πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, ενώ τώρα έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε
ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντάς τους αστείρευτο όγκο πληροφοριών και
ακατάπαυστη ροή ενημέρωσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, ψυχαγωγίας, ταινιών και
βίντεο (υλικό που παράγεται συχνά από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι και το
διοχετεύουν στο Διαδίκτυο). Και μάλιστα για το Facebook ήταν αρκετά τριάμισι
χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα
κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.
Ακόμη πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εφαρμογές για τους
υπολογιστές, τα «τάμπλετ» και τα κινητά χρειάζονται μόλις 50 μέρες, για να
εξαπλωθούν σε 50 εκατομμύρια χρήστες. Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν
ευρύτερες μεταβολές στο επικοινωνιακό πεδίο, καθώς παλαιά επιχειρηματικά
μοντέλα είναι ξεπερασμένα, νέα δεν έχουν ακόμη αναδυθεί και παλαιές κραταιές
επιχειρήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας αντικαθίστανται χωρίς καν να το
αντιληφθούν από νεότερες, που βασίζονται σε καινοφανή λογική και κουλτούρα.
Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν ένα
πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή προς μια νέα
πραγματικότητα. Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και
αφορισμούς, καλύτερο είναι να εξετάσουμε τα καινούρια δεδομένα που συνδέονται
με το νέο τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπίο, το οποίο σταδιακά αναδύεται και
στη χώρα μας, και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου και του μέλλοντος της πατρίδας μας.

Σ. Παπαθανασόπουλος, εφ. Τα Νέα, 15.8.2014 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιο είναι, κατά τον αρθρογράφο, το κύριο χαρακτηριστικό της εξάπλωσης των
νέων τεχνολογιών στην εποχή μας; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2α.Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στη δεύτερη παράγραφο (Για το
ραδιόφωνο …πληθυσμός) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εμβέλεια, παραβλέψουν,
αναπτύχθηκε, εξωφρενικό, αναδύεται (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.)
(μονάδες 10)
Γ2α.Nα επισημάνετε δύο ξενόγλωσσους όρους του κειμένου
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Επανάσταση στην επικοινωνία]
Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις, κυρίως τις αλλαγές
που συντελούνται στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά την κατεύθυνση για
περισσότερη ταχύτητα, καλύτερη διανομή, ευρύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη
ευελιξία. Μπορεί οι μελετητές των ΜΜΕ να μην πιστεύουν στα άμεσα μηχανιστικά
αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών, δεν μπορούν όμως να παραβλέψουν ότι στις
μέρες μας η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική.
Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε
50 εκατομμύρια νοικοκυριά. Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά
θαύματα του εικοστού αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50
εκατομμύρια νοικοκυριά. Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε
σύγκριση με εκείνη της τηλεόρασης. Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο
πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, ενώ τώρα έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε
ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντάς τους αστείρευτο όγκο πληροφοριών και
ακατάπαυστη ροή ενημέρωσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, ψυχαγωγίας, ταινιών και
βίντεο (υλικό που παράγεται συχνά από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι και το
διοχετεύουν στο Διαδίκτυο). Και μάλιστα για το Facebook ήταν αρκετά τριάμισι
χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα
κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.
Ακόμη πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εφαρμογές για τους
υπολογιστές, τα «τάμπλετ» και τα κινητά χρειάζονται μόλις 50 μέρες, για να
εξαπλωθούν σε 50 εκατομμύρια χρήστες. Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν
ευρύτερες μεταβολές στο επικοινωνιακό πεδίο, καθώς παλαιά επιχειρηματικά
μοντέλα είναι ξεπερασμένα, νέα δεν έχουν ακόμη αναδυθεί και παλαιές κραταιές
επιχειρήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας αντικαθίστανται χωρίς καν να το
αντιληφθούν από νεότερες, που βασίζονται σε καινοφανή λογική και κουλτούρα.
Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν ένα
πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή προς μια νέα
πραγματικότητα. Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και
αφορισμούς, καλύτερο είναι να εξετάσουμε τα καινούργια δεδομένα που συνδέονται
με το νέο τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπίο, το οποίο σταδιακά αναδύεται και στη
χώρα μας, και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου και του μέλλοντος της πατρίδας μας.

Σ. Παπαθανασόπουλος, εφ. Τα Νέα, 15.8.2014 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 - 90 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια είναι, κατά τον αρθρογράφο, η ενδεικνυόμενη στάση απέναντι στα νέα
τεχνολογικά και επικοινωνιακά δεδομένα; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του
κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε την
παρακάτω πρόταση:
«Η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική».
(μονάδες 10)

Γ2. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στην
τελευταία περίοδο (Από το να προβαίνουμε … πατρίδας μας.) του κειμένου;
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Επανάσταση στην επικοινωνία]
Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις, κυρίως τις αλλαγές
που συντελούνται στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά την κατεύθυνση για
περισσότερη ταχύτητα, καλύτερη διανομή, ευρύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη
ευελιξία. Μπορεί οι μελετητές των ΜΜΕ να μην πιστεύουν στα άμεσα μηχανιστικά
αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών, δεν μπορούν όμως να παραβλέψουν ότι στις
μέρες μας η ταχύτητα ανάπτυξης των καινούριων μέσων είναι θεαματική.
Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε
50 εκατομμύρια νοικοκυριά. Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά
θαύματα του εικοστού αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50
εκατομμύρια νοικοκυριά. Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε
σύγκριση με εκείνη της τηλεόρασης. Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο
πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, ενώ τώρα έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε
ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντάς τους αστείρευτο όγκο πληροφοριών και
ακατάπαυστη ροή ενημέρωσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, ψυχαγωγίας, ταινιών και
βίντεο (υλικό που παράγεται συχνά από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι και το
διοχετεύουν στο Διαδίκτυο). Και μάλιστα για το Facebook ήταν αρκετά τριάμισι
χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα
κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.
Ακόμη πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εφαρμογές για τους
υπολογιστές, τα «τάμπλετ» και τα κινητά χρειάζονται μόλις 50 μέρες, για να
εξαπλωθούν σε 50 εκατομμύρια χρήστες. Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν
ευρύτερες μεταβολές στο επικοινωνιακό πεδίο, καθώς παλαιά επιχειρηματικά
μοντέλα είναι ξεπερασμένα, νέα δεν έχουν ακόμη αναδυθεί και παλαιές κραταιές
επιχειρήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας αντικαθίστανται χωρίς καν να το
αντιληφθούν από νεότερες, που βασίζονται σε καινοφανή λογική και κουλτούρα.
Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν ένα
πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή προς μια νέα
πραγματικότητα. Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και
αφορισμούς, καλύτερο είναι να εξετάσουμε τα καινούργια δεδομένα που συνδέονται
με το νέο τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπίο, το οποίο σταδιακά αναδύεται και στη
χώρα μας, και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου και του μέλλοντος της πατρίδας μας.

Σ. Παπαθανασόπουλος, εφ. Τα Νέα, 15.8.2014 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Ποιες είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία
χρόνια στο επικοινωνιακό και τεχνολογικό πεδίο; (60 -80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2.

Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Ακόμη πιο …
κουλτούρα).
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από
την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: τάσεις,
διεισδύσει, αστείρευτο, σηματοδοτούν, επίπονη (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος κ.λπ.)
(μονάδες 10)

Γ2α.

«Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις
αποτελούν ένα πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή
προς μια νέα πραγματικότητα».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 3)

Γ2β.

Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη διαδρομή. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε
τη

λέξη

κυριολεκτικά/δηλωτικά

και

στη

δεύτερη

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[ΜΜΕ και ρατσισμός]
Υπάρχουν ήδη ορισμένες αξιόλογες μελέτες και εμπειρικές έρευνες που
ασχολούνται με το θέμα της παρουσίασης των ξένων μεταναστών από τα μέσα
πληροφόρησης στην Ελλάδα και προσφέρουν σημαντικό υλικό για την ανάλυση του
ρόλου τους στη νομιμοποίηση και αναπαραγωγή του ρατσισμού σε βάρος των ξένων
μεταναστών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, από τις σχετικές μελέτες και έρευνες που
έχουν διεξαχθεί, αναδύεται μια αρνητική ή τουλάχιστον προβληματική εικόνα τους,
που προβάλλεται με τα εξής κυρίως στοιχεία ή τρόπους:
Κατ’ αρχάς, οι ξένοι μετανάστες παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ταυτίζονται με την απειλή. Είναι δηλαδή οι κύριοι πρωταγωνιστές της έξαρσης της
εγκληματικότητας στη χώρα μας. Είναι αυτοί που «μάς» απειλούν με τη βία, με
κλοπές, με ληστείες, με βιασμούς, με ανθρωποκτονίες και με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Θεωρείται περίπου φυσικό κάθε ανεξιχνίαστο έγκλημα να έχει διαπραχθεί από
συγκεκριμένες εθνικότητες μεταναστών, σαν να αποτελεί η εγκληματικότητα μια
εθνική ιδιαιτερότητα των πολιτών που προέρχονται από τις χώρες αυτές.
Ακόμη, οι ξένοι μετανάστες πάντα έρχονται στη χώρα μας, για να ζήσουν και να
εργαστούν «σε βάρος μας». Καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, τις οποίες στερούν από
τους Έλληνες ανέργους, ενώ ευθύνονται και για την πτώση των μισθών των Ελλήνων
εργαζομένων, γιατί δέχονται να εργαστούν με πολύ λιγότερα χρήματα. Στα ζητήματα
αυτά είναι φανερή η έλλειψη μιας επαρκούς εξειδικευμένης δημοσιογραφικής
πληροφόρησης, που θα ξέρει να εντοπίζει και να εκλαϊκεύει για το μη ειδικευμένο
κοινό τα πλεονεκτήματα της απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού για την
ελληνική οικονομία, χωρίς να αποσιωπά βέβαια και τα τυχόν μειονεκτήματα, στις
πραγματικές τους όμως διαστάσεις.
Επιπλέον, σπανίως γίνεται αναφορά στις «κανονικές» όψεις της καθημερινής
ζωής των ξένων μεταναστών, τουλάχιστον εκείνων που έχουν ενταχθεί ως έναν βαθμό
(ή και πλήρως) στην ελληνική κοινωνία, έχουν μόνιμο επάγγελμα, αναπτύσσουν
κοινωνικές σχέσεις και ζουν μια συνηθισμένη οικογενειακή ζωή. Οι μετανάστες
αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος κατά κανόνα μόνο σε θέματα
σχετικά με τη μετανάστευση και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Θα μπορούσε
εδώ κανείς να μιλήσει για έναν «συμβολικό εκμηδενισμό» των ειρηνικών καθημερινών
δραστηριοτήτων των μεταναστών, ο οποίος ευνοεί τον υπερτονισμό της εγκληματικής ή
αποκλίνουσας συμπεριφοράς τους.

Εξάλλου, στα ελληνικά μέσα πληροφόρησης η πολιτισμική «διαφορετικότητα»
των ξένων μεταναστών παρουσιάζεται με αναφορές κυρίως σε κάποια ιδιαίτερα
προσωπικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία θεωρούνται και διακριτικά τους
γνωρίσματα: το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η βιαιότητα, η επιθετικότητά και η
ανεντιμότητά τους. Όλα αυτά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό μια προκατασκευασμένη
και υποτιμητική εικόνα για τη χώρα προέλευσής τους. Έτσι, παραγνωρίζεται το γεγονός
ότι τουλάχιστον ένα μέρος των ξένων μεταναστών διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο,
το οποίο τους καθιστά ικανούς να απασχοληθούν και σε άλλες εργασίες, εκτός από
εκείνες που αποφεύγουν οι Έλληνες.
Τέλος, το ρατσιστικό χιούμορ, εκείνο δηλαδή το είδος χιούμορ που ειρωνεύεται
ή γελοιοποιεί μια κοινωνική ομάδα ή τα μέλη της εξαιτίας κάποιων πραγματικών ή
υποτιθέμενων χαρακτηριστικών τους. Ακόμη και αν δεν περιέχει υβριστικά στοιχεία,
είναι σχεδόν πάντοτε προσβλητικό και ανυπόφορο για τα πρόσωπα στα οποία
αναφέρεται, επειδή τα ειρωνεύεται ή τα γελοιοποιεί όχι γι' αυτό που κάνουν ή έκαναν,
αλλά γι’ αυτό που είναι ή υποτίθεται ότι είναι. Και εκτός αυτού, εκφράζει και διαχέει
μηνύματα ανωτερότητας, ιεραρχίας, αποκλεισμού ή ακόμη και εθνικού ή φυλετικού
μίσους. Πρόκειται για ένα είδος χιούμορ ξένο προς την αυθεντική έννοια της
ελευθερίας της σάτιρας.
Μπ. Ανθόπουλος (1998). Πληροφόρηση και ρατσισμός, περ. Θέσεις, τ. 63
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, η εικόνα των ξένων μεταναστών, όπως προβάλλεται
από τα Μ.Μ.Ε., είναι εκτός των άλλων και απειλητική; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του
κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις
του κειμένου με έντονη γραφή: μελέτες, ρατσισμού, εγκληματικότητας,
ευθύνονται, διαστάσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς
τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)

Γ2. «Κατ’ αρχάς, οι ξένοι μετανάστες παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ταυτίζονται με την απειλή...»:
Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον αρθρογράφο.
(μονάδες 5)
.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[ΜΜΕ και ρατσισμός]
Υπάρχουν ήδη ορισμένες αξιόλογες μελέτες και εμπειρικές έρευνες που
ασχολούνται με το θέμα της παρουσίασης των ξένων μεταναστών από τα μέσα
πληροφόρησης στην Ελλάδα και προσφέρουν σημαντικό υλικό για την ανάλυση του
ρόλου τους στη νομιμοποίηση και αναπαραγωγή του ρατσισμού σε βάρος των ξένων
μεταναστών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, από τις σχετικές μελέτες και έρευνες που
έχουν διεξαχθεί, αναδύεται μια αρνητική ή τουλάχιστον προβληματική εικόνα τους,
που προβάλλεται με τα εξής κυρίως στοιχεία ή τρόπους:
Κατ’ αρχάς, οι ξένοι μετανάστες παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ταυτίζονται με την απειλή. Είναι δηλαδή οι κύριοι πρωταγωνιστές της έξαρσης της
εγκληματικότητας στη χώρα μας. Είναι αυτοί που «μάς» απειλούν με τη βία, με κλοπές,
με ληστείες, με βιασμούς, με ανθρωποκτονίες και με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Θεωρείται περίπου φυσικό κάθε ανεξιχνίαστο έγκλημα να έχει διαπραχθεί από
συγκεκριμένες εθνικότητες μεταναστών, σαν να αποτελεί η εγκληματικότητα μια
εθνική ιδιαιτερότητα των πολιτών που προέρχονται από τις χώρες αυτές.
Ακόμη, οι ξένοι μετανάστες πάντα έρχονται στη χώρα μας, για να ζήσουν και να
εργαστούν «σε βάρος μας». Καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, τις οποίες στερούν από
τους Έλληνες ανέργους, ενώ ευθύνονται και για την πτώση των μισθών των Ελλήνων
εργαζομένων, γιατί δέχονται να εργαστούν με πολύ λιγότερα χρήματα. Στα ζητήματα
αυτά είναι φανερή η έλλειψη μιας επαρκούς εξειδικευμένης δημοσιογραφικής
πληροφόρησης, που θα ξέρει να εντοπίζει και να εκλαϊκεύει για το μη ειδικευμένο
κοινό τα πλεονεκτήματα της απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού για την
ελληνική οικονομία, χωρίς να αποσιωπά βέβαια και τα τυχόν μειονεκτήματα, στις
πραγματικές τους όμως διαστάσεις.
Επιπλέον, σπανίως γίνεται αναφορά στις «κανονικές» όψεις της καθημερινής
ζωής των ξένων μεταναστών, τουλάχιστον εκείνων που έχουν ενταχθεί ως έναν βαθμό
(ή και πλήρως) στην ελληνική κοινωνία, έχουν μόνιμο επάγγελμα, αναπτύσσουν
κοινωνικές σχέσεις και ζουν μια συνηθισμένη οικογενειακή ζωή. Οι μετανάστες
αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος κατά κανόνα μόνο σε θέματα
σχετικά με τη μετανάστευση και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Θα μπορούσε
εδώ κανείς να μιλήσει για έναν «συμβολικό εκμηδενισμό» των ειρηνικών καθημερινών
δραστηριοτήτων των μεταναστών ο οποίος ευνοεί τον υπερτονισμό της εγκληματικής ή
αποκλίνουσας συμπεριφοράς τους.

Εξάλλου, στα ελληνικά μέσα πληροφόρησης η πολιτισμική «διαφορετικότητα»
των ξένων μεταναστών παρουσιάζεται με αναφορές κυρίως σε κάποια ιδιαίτερα
προσωπικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία θεωρούνται και διακριτικά τους
γνωρίσματα: το χαμηλό τους μορφωτικό επίπεδο, η βιαιότητα, η επιθετικότητά τους και
η ανεντιμότητά τους. Όλα αυτά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό μια
προκατασκευασμένη και υποτιμητική εικόνα για τη χώρα προέλευσής τους. Έτσι,
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος των ξένων μεταναστών διαθέτει
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο τους καθιστά ικανούς να απασχοληθούν και σε
άλλες εργασίες, εκτός από εκείνες που αποφεύγουν οι Έλληνες.
Τέλος, το ρατσιστικό χιούμορ, εκείνο δηλαδή το είδος χιούμορ που ειρωνεύεται
ή γελοιοποιεί μια κοινωνική ομάδα ή τα μέλη της εξαιτίας κάποιων πραγματικών ή
υποτιθέμενων χαρακτηριστικών τους. Ακόμη και αν δεν περιέχει υβριστικά στοιχεία,
είναι σχεδόν πάντοτε προσβλητικό και ανυπόφορο για τα πρόσωπα στα οποία
αναφέρεται, επειδή τα ειρωνεύεται ή τα γελοιοποιεί όχι γι' αυτό που κάνουν ή έκαναν,
αλλά γι’ αυτό που είναι ή υποτίθεται ότι είναι. Και, εκτός αυτού, είναι απαράδεκτο γιατί
εκφράζει και διαχέει μηνύματα ανωτερότητας, ιεραρχίας, αποκλεισμού ή ακόμη και
εθνικού ή φυλετικού μίσους. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα είδος χιούμορ ξένο προς την
αυθεντική έννοια της ελευθερίας της σάτιρας.
Μπ. Ανθόπουλος (1998). Πληροφόρηση και ρατσισμός, περ. Θέσεις, τ. 63
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στη φράση: «Θα
μπορούσε εδώ κανείς να μιλήσει για έναν ‘‘συμβολικό εκμηδενισμό’’ των
ειρηνικών καθημερινών δραστηριοτήτων των μεταναστών» (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της έκτης παραγράφου (Τέλος… σάτιρας) του
κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50 - 60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε την
παρακάτω πρόταση:
«Οι μετανάστες αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος»
(μονάδες 10)
Γ2.α. «Έτσι, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος των ξένων
μεταναστών διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο τους καθιστά
ικανούς να απασχοληθούν και σε άλλες εργασίες…».
Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μια ονοματική
αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία είτε
των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Δημοσιογραφικός λόγος και ρατσισμός]
Ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζει πρακτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές
μιας κοινωνίας, μέσα στην οποία παράγεται και στην οποία απευθύνεται. Ο
δημοσιογραφικός λόγος σπάνια είναι ανατρεπτικός. Όσες φορές επιχειρεί την
ανατροπή στα πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, καταλήγει στην
αυτοκατάργησή του ως κοινωνικό γεγονός και ως περιεχόμενο, καθώς ο αριθμός των
αποδεκτών του συρρικνώνεται, ενώ ενδέχεται να φτάνει ακόμη και σε μηδενικό
επίπεδο.
Τα παραπάνω συμβαίνουν, διότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι προϊόν των
μέσων παραγωγής του, που δεν είναι άλλα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (στο
εξής Μ.Μ.Ε.). Τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. σχετίζονται με το
οικονομικό κέρδος και την πολιτική επιρροή, δύο παράγοντες οι οποίοι προϋποθέτουν
μεγάλο αριθμό ενεργών αποδεκτών των μηνυμάτων που εκπέμπουν, αυτό που στη
γλώσσα των Μ.Μ.Ε. ονομάζεται αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα και τηλεθέαση.
Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου που
εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει με τη σειρά του την προσαρμογή του παραγωγού
του λόγου και των μηνυμάτων που αυτός περιέχει στις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, στα
στερεότυπα και γενικότερα στην ιδεολογία των αποδεκτών του. Έτσι, μέσω αυτής
της προσαρμογής του δημοσιογραφικού λόγου επιτυγχάνονται οι δύο κύριοι στόχοι
των Μ.Μ.Ε.: το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάκριση και τον ρατσισμό, ο δημοσιογραφικός
λόγος ως λόγος μαζικός απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τη
δυνατότητα να προσλαμβάνουν τον δημοσιογραφικό λόγο. Ο τελευταίος δε θα έπρεπε
να έχει την πρόθεση της κοινωνικής διάκρισης και θα έπρεπε να είναι ένας λόγος
μορφολογικά και ιδεολογικά αποφορτισμένος από σηματοδοτήσεις κοινωνικής
προκατάληψης. Ωστόσο, οι δύο παράγοντες, στους οποίους έγινε αναφορά
προηγουμένως, δηλαδή το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή, αποκτούν
υπόσταση και σημασία μόνο στα πλαίσια της κυρίαρχης ομάδας-αποδέκτη του
δημοσιογραφικού λόγου και των μηνυμάτων που αυτός προσφέρει. Ο
δημοσιογραφικός λόγος, λοιπόν, κινούμενος μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που
του καθορίζουν οι παράγοντες αυτοί διαιωνίζει -και συχνά καλλιεργεί- ρητά και

άρρητα στερεοτυπικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις σχετικές με τις κοινωνικές
διακρίσεις και το ρατσισμό, οι οποίες υφίστανται ή λανθάνουν1 στην κυρίαρχη
ομάδα.
Μια ματιά στον τρόπο παρουσίασης της ειδησεογραφίας επιβεβαιώνει την
αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών. Ο ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος
παρουσιάζει τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου χρησιμοποιώντας λόγο επίσημο,
βαρύγδουπο και πομπώδη, εκφραστικά μέσα αποδεκτά και αναμενόμενα από την
κυρίαρχη ομάδα για το συγκεκριμένο εορτασμό και συγκεκριμένη δομή
παρουσίασης. Χαρακτηρίζει τον εγκληματία «μεσήλικα Τσιγγάνο», «Αλβανό
λαθρομετανάστη», «Ελληνορουμάνο κακοποιό», «μέλος της αλβανικής μαφίας»,
αλλά το διάσημο επιστήμονα ή καλλιτέχνη «Αμερικανό φυσικό», «Ιταλό μαέστρο»
και «Γερμανό μεγαλοεπιχειρηματία». Ο λόγος αυτός δημιουργεί ούτως ή άλλως
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του εθνικά ομοιογενούς και ετερογενούς «άλλου».
Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος.
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 102-104 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι ο
δημοσιογραφικός λόγος διαιωνίζει ή/και καλλιεργεί στερεοτυπικές
συμπεριφορές και προκαταλήψεις; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Ο δημοσιογραφικός….
επίπεδο) του κειμένου;
(μονάδες 5)

1

λανθάνουν: σοβούν, υπάρχουν χωρίς να είναι άμεσα αντιληπτές.

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: στερεότυπα, ρατσισμό,
προκαταλήψεις, κυρίαρχη ομάδα, διαχωριστικές γραμμές.
(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση,
τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Δημοσιογραφικός λόγος και ρατσισμός]
Ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζει πρακτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές
μιας κοινωνίας, μέσα στην οποία παράγεται και στην οποία απευθύνεται. Ο
δημοσιογραφικός λόγος σπάνια είναι ανατρεπτικός. Όσες φορές επιχειρεί την
ανατροπή στα πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, καταλήγει στην
αυτοκατάργησή του ως κοινωνικό γεγονός και ως περιεχόμενο, καθώς ο αριθμός των
αποδεκτών του συρρικνώνεται, ενώ ενδέχεται να φτάνει ακόμη και σε μηδενικό
επίπεδο.
Τα παραπάνω συμβαίνουν, διότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι προϊόν των
μέσων παραγωγής του, που δεν είναι άλλα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (στο
εξής Μ.Μ.Ε.). Τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. σχετίζονται με το
οικονομικό κέρδος και την πολιτική επιρροή, δύο παράγοντες οι οποίοι προϋποθέτουν
μεγάλο αριθμό ενεργών αποδεκτών των μηνυμάτων που εκπέμπουν, αυτό που στη
γλώσσα των Μ.Μ.Ε. ονομάζεται αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα και τηλεθέαση.
Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου που
εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει με τη σειρά του την προσαρμογή του παραγωγού
του λόγου και των μηνυμάτων που αυτός περιέχει στις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, στα
στερεότυπα και γενικότερα στην ιδεολογία των αποδεκτών του. Έτσι, μέσω αυτής
της προσαρμογής του δημοσιογραφικού λόγου επιτυγχάνονται οι δύο κύριοι στόχοι
των Μ.Μ.Ε.: το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάκριση και τον ρατσισμό, ο δημοσιογραφικός
λόγος ως λόγος μαζικός απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τη
δυνατότητα να προσλαμβάνουν τον δημοσιογραφικό λόγο. Ο τελευταίος δε θα έπρεπε
να έχει την πρόθεση της κοινωνικής διάκρισης και θα έπρεπε να είναι ένας λόγος
μορφολογικά και ιδεολογικά αποφορτισμένος από σηματοδοτήσεις κοινωνικής
προκατάληψης. Ωστόσο, οι δύο παράγοντες, στους οποίους έγινε αναφορά
προηγουμένως, δηλαδή το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή, αποκτούν
υπόσταση και σημασία μόνο στα πλαίσια της κυρίαρχης ομάδας-αποδέκτη του
δημοσιογραφικού λόγου και των μηνυμάτων που αυτός προσφέρει. Ο
δημοσιογραφικός λόγος, λοιπόν, κινούμενος μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που
του καθορίζουν οι παράγοντες αυτοί διαιωνίζει -και συχνά καλλιεργεί- ρητά και
άρρητα στερεοτυπικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις σχετικές με τις

κοινωνικές διακρίσεις και το ρατσισμό, οι οποίες υφίστανται ή λανθάνουν1 στην
κυρίαρχη ομάδα.
Μια ματιά στον τρόπο παρουσίασης της ειδησεογραφίας επιβεβαιώνει την
αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών. Ο ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος
παρουσιάζει τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου χρησιμοποιώντας λόγο επίσημο,
βαρύγδουπο και πομπώδη, εκφραστικά μέσα αποδεκτά και αναμενόμενα από την
κυρίαρχη ομάδα για το συγκεκριμένο εορτασμό και συγκεκριμένη δομή
παρουσίασης. Χαρακτηρίζει τον εγκληματία «μεσήλικα Τσιγγάνο», «Αλβανό
λαθρομετανάστη», «Ελληνορουμάνο κακοποιό», «μέλος της αλβανικής μαφίας»,
αλλά το διάσημο επιστήμονα ή καλλιτέχνη «Αμερικανό φυσικό», «Ιταλό μαέστρο»
και «Γερμανό μεγαλοεπιχειρηματία». Ο λόγος αυτός δημιουργεί ούτως ή άλλως
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του εθνικά ομοιογενούς και ετερογενούς «άλλου».
Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος.
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 102-104 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι όσες φορές ο
δημοσιογραφικός λόγος επιχειρεί την ανατροπή, καταλήγει στην
αυτοκατάργησή του; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο
συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο (Μια ματιά…. «άλλου») του κειμένου;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

1

λανθάνουν: σοβούν, υπάρχουν χωρίς να είναι άμεσα αντιληπτές.

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. «στερεοτυπικές συμπεριφορές και
παρουσίασης της ειδησεογραφίας».

προκαταλήψεις»

και

«τρόπο

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να δημιουργήσετε μία παράγραφο
50-60 λέξεων.
(μονάδες 10)
Γ2.α. «Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου
που εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει […] την προσαρμογή του παραγωγού
του […] στις επιθυμίες […] των αποδεκτών του».
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και
να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.
(μονάδες 3)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Δημοσιογραφικός λόγος και ρατσισμός]
Ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζει πρακτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές
μιας κοινωνίας, μέσα στην οποία παράγεται και στην οποία απευθύνεται. Ο
δημοσιογραφικός λόγος σπάνια είναι ανατρεπτικός. Όσες φορές επιχειρεί την
ανατροπή στα πλαίσια ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος, καταλήγει στην
αυτοκατάργησή του ως κοινωνικό γεγονός και ως περιεχόμενο, καθώς ο αριθμός των
αποδεκτών του συρρικνώνεται, ενώ ενδέχεται να φτάνει ακόμη και σε μηδενικό
επίπεδο.
Τα παραπάνω συμβαίνουν, διότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι προϊόν των
μέσων παραγωγής του, που δεν είναι άλλα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (στο
εξής Μ.Μ.Ε.). Τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. σχετίζονται με το
οικονομικό κέρδος και την πολιτική επιρροή, δύο παράγοντες οι οποίοι προϋποθέτουν
μεγάλο αριθμό ενεργών αποδεκτών των μηνυμάτων που εκπέμπουν, αυτό που στη
γλώσσα των Μ.Μ.Ε. ονομάζεται αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα και τηλεθέαση.
Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου που
εκπέμπει ένα Μέσο προϋποθέτει με τη σειρά του την προσαρμογή του παραγωγού
του λόγου και των μηνυμάτων που αυτός περιέχει στις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, στα
στερεότυπα και γενικότερα στην ιδεολογία των αποδεκτών του. Έτσι, μέσω αυτής
της προσαρμογής του δημοσιογραφικού λόγου επιτυγχάνονται οι δύο κύριοι στόχοι
των Μ.Μ.Ε.: το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάκριση και τον ρατσισμό, ο δημοσιογραφικός
λόγος ως λόγος μαζικός απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τη
δυνατότητα να προσλαμβάνουν τον δημοσιογραφικό λόγο. Ο τελευταίος δε θα
έπρεπε να έχει την πρόθεση της κοινωνικής διάκρισης και θα έπρεπε να είναι ένας
λόγος μορφολογικά και ιδεολογικά αποφορτισμένος από σηματοδοτήσεις κοινωνικής
προκατάληψης. Ωστόσο, οι δύο παράγοντες, στους οποίους έγινε αναφορά
προηγουμένως, δηλαδή το οικονομικό κέρδος και η πολιτική επιρροή, αποκτούν
υπόσταση και σημασία μόνο στα πλαίσια της κυρίαρχης ομάδας-αποδέκτη του
δημοσιογραφικού λόγου και των μηνυμάτων που αυτός προσφέρει. Ο
δημοσιογραφικός λόγος, λοιπόν, κινούμενος μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που
του καθορίζουν οι παράγοντες αυτοί διαιωνίζει -και συχνά καλλιεργεί- ρητά και
άρρητα στερεοτυπικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις σχετικές με τις κοινωνικές

διακρίσεις και το ρατσισμό, οι οποίες υφίστανται ή λανθάνουν1 στην κυρίαρχη
ομάδα.
Μια ματιά στον τρόπο παρουσίασης της ειδησεογραφίας επιβεβαιώνει την
αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών. Ο ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος
παρουσιάζει τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου χρησιμοποιώντας λόγο επίσημο,
βαρύγδουπο και πομπώδη, εκφραστικά μέσα αποδεκτά και αναμενόμενα από την
κυρίαρχη ομάδα για το συγκεκριμένο εορτασμό και συγκεκριμένη δομή
παρουσίασης. Χαρακτηρίζει τον εγκληματία «μεσήλικα Τσιγγάνο», «Αλβανό
λαθρομετανάστη», «Ελληνορουμάνο κακοποιό», «μέλος της αλβανικής μαφίας»,
αλλά το διάσημο επιστήμονα ή καλλιτέχνη «Αμερικανό φυσικό», «Ιταλό μαέστρο»
και «Γερμανό μεγαλοεπιχειρηματία». Ο λόγος αυτός δημιουργεί ούτως ή άλλως
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του εθνικά ομοιογενούς και ετερογενούς «άλλου».
Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος.
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 102-104 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι ο
δημοσιογραφικός λόγος προσαρμόζεται στην ιδεολογία των αποδεκτών του;
(60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Σε ό,τι… ομάδα) του
κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να δημιουργήσετε 5 προτάσεις, χρησιμοποιώντας σε κάθε πρόταση μία από τις
ακόλουθες λέξεις την έντονη γραφή (επισημαίνονται και στο κείμενο):
1

λανθάνουν: σοβούν, υπάρχουν χωρίς να είναι άμεσα αντιληπτές.

συρρικνώνεται, ενδέχεται, στερεότυπα, προσλαμβάνουν, προκαταλήψεις.
Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε
λέξης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την
πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. Η λέξη καλλιεργεί (τρίτη παράγραφος) χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική/
δηλωτική ή με την μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;
(μονάδες 2)
Γ2.β. Γράψτε μια πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη καλλιεργεί με την αντίθετη
σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε παραπάνω στο κείμενο.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας]
Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια
μικρή κοινότητα για το τι είχε συμβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο άμεσο μέλλον. Η
εφημερίδα μετά την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου, το ραδιόφωνο, αργότερα και η
τηλεόραση στα μέσα του 20ού αιώνα μετέδιδαν τα συμβαίνοντα με πιο γρήγορο τρόπο.
Η πληροφορία μεταδιδόταν άμεσα και μαζί μ’ αυτήν και η γνώση. Παράλληλα, άρχισε
να αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη. Στην αρχή ασκούνταν κριτική στην τοπική και
αργότερα στην κρατική εξουσία.
Αυτή η κριτική αρχικά ήταν ένα εργαλείο σκέψης και πολιτικής διεργασίας για
πολιτικές κινήσεις που είτε συμπολιτεύονταν είτε αντιπολιτεύονταν την εξουσία. Η
κριτική των δημοσιογράφων στις δημόσιες υποθέσεις ήταν και είναι κάτι αναμενόμενο.
Πολλές φορές, ιδίως σε δημοκρατικά συστήματα, αυτή η κριτική, εκτός από
αναμενόμενη, είναι μια βοήθεια γι’ αυτούς που ασκούν εξουσία. Όταν η κριτική
ασκείται με σωστό τρόπο, δηλαδή με επιχειρήματα, είναι μια βοήθεια για τη
διαμόρφωση της πολιτικής. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ξεπερνά τα όρια της κρίσης και
φτάνει στην τοποθέτηση σε ένα πρόβλημα, δίχως πολλά στοιχεία και χωρίς έρευνα;
Στην προκειμένη περίπτωση ξεπερνάμε τα όρια της κριτικής και φτάνουμε στην
άσκηση της εξουσίας άτυπα και χωρίς θεσμικό ρόλο.
Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας. Αν
κάποιος ξεπεράσει αυτήν τη γραμμή, η επιστροφή είναι δύσκολη. Ουσιαστικά είναι
αδύνατη, γιατί αυτός που έχει περάσει από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να επιστρέψει.
Αδυνατεί να αρνηθεί τον «πρωτοποριακό» του ρόλο ή αυτόν του καθοδηγητή της
κοινωνίας. Πώς, όμως, συμβιβάζεται ο ρόλος του κριτικού με τον ρόλο αυτού που
ασκεί εξουσία; Πώς μπορεί κάποιος να ελέγχει και συγχρόνως να κυβερνά; Με άλλα
λόγια, πώς μπορεί να ελέγχει τον ίδιο τον εαυτό του, ιδίως όταν αυτός ο ρόλος της
άσκησης της εξουσίας είναι άτυπος;
Το πέρασμα από την ελεγκτική εξουσία στην εκτελεστική είναι ουσιαστικά το
τέλος της κριτικής. Τελικά, είναι το πέρασμα από την τέταρτη στην πρώτη εξουσία. Το
αποτέλεσμα είναι να χαθεί αυτός ο έλεγχος, στον οποίο ο πολίτης έχει εναποθέσει τις
ελπίδες του, δηλαδή να υπάρχει ο δημόσιος έλεγχος και η ανοιχτή κριτική σε αυτούς
που ασκούν την εξουσία. Ο δημοσιογράφος πλέον γίνεται παραγωγός ειδήσεων και
προγράμματος, επειδή ανάμεσα σ’ αυτόν και στην πηγή της πληροφορίας, υπάρχει

πλέον σχεδόν πάντα το ειδησεογραφικό πρακτορείο που την έχει επεξεργαστεί και την
διαθέτει πλέον έτοιμη σ’ αυτόν που θα έπρεπε να κάνει αυτήν τη δουλειά.
Ο δημοσιογράφος δε γράφει για τον δήμο, το κοινό, αλλά διαχειρίζεται την
είδηση, τη φτιάχνει έτσι ώστε να αρέσει στο αναγνωστικό κοινό του αλλά συχνά και
στα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Πολύ σπάνια βλέπουμε ένα γνήσιο ρεπορτάζ, μια
έρευνα που να έχει γίνει επί τόπου, να ερευνηθεί αν όντως έχει γίνει αυτό το γεγονός
και πώς ακριβώς έχει γίνει. Πολύ περισσότερο σπάνια ψάχνει ο δημοσιογράφος να βρει
τις αιτίες που δημιούργησαν το γεγονός, για το οποίο γράφει. Επίσης, η κριτική του δε
στοχεύει κατευθείαν στη ρίζα. Η σωστή δημοσιογραφία όμως δεν είναι επάγγελμα
αλλά λειτούργημα, αφού ο δημοσιογράφος θέτει τα θέματα προς συζήτηση στον κοινό
χώρο.
Γιάννης Φραγκούλης, από την ιστοσελίδα mediainfo.gr, 2008 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. (Μονάδες 20)

Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)

Β1. Ποιες, κατά τον αρθρογράφο, είναι οι συνέπειες, όταν ο δημοσιογράφος, αντί να
ελέγχει την εξουσία, ασκεί ο ίδιος εξουσία; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος
στην τρίτη παράγραφο (Μια λεπτή γραμμή… άτυπος;) του κειμένου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: τα όρια της κριτικής, σωστή
δημοσιογραφία.
(μονάδες 10)

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο

[Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας]
Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια
μικρή κοινότητα για το τι είχε συμβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο άμεσο μέλλον. Η
εφημερίδα μετά την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου, το ραδιόφωνο, αργότερα και η
τηλεόραση στα μέσα του 20ού αιώνα μετέδιδαν τα συμβαίνοντα με πιο γρήγορο τρόπο.
Η πληροφορία μεταδιδόταν άμεσα και μαζί μ’ αυτήν και η γνώση. Παράλληλα, άρχισε
να αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη. Στην αρχή ασκούνταν κριτική στην τοπική και
αργότερα στην κρατική εξουσία.
Αυτή η κριτική, λοιπόν, αρχικά ήταν ένα εργαλείο σκέψης και πολιτικής
διεργασίας για πολιτικές κινήσεις που είτε συμπολιτεύονταν είτε αντιπολιτεύονταν την
εξουσία. Η κριτική των δημοσιογράφων στις δημόσιες υποθέσεις ήταν και είναι κάτι
αναμενόμενο. Πολλές φορές, ιδίως σε δημοκρατικά συστήματα, αυτή η κριτική, εκτός
από αναμενόμενη, είναι μια βοήθεια γι’ αυτούς που ασκούν εξουσία. Όταν η κριτική
ασκείται με σωστό τρόπο, δηλαδή με επιχειρήματα, είναι μια βοήθεια για τη
διαμόρφωση της πολιτικής. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ξεπερνά τα όρια της κρίσης και
φτάνει στην τοποθέτηση σε ένα πρόβλημα, δίχως πολλά στοιχεία και χωρίς έρευνα;
Στην προκειμένη περίπτωση ξεπερνάμε τα όρια της κριτικής και φτάνουμε στην
άσκηση της εξουσίας άτυπα και χωρίς θεσμικό ρόλο.
Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας. Αν
κάποιος ξεπεράσει αυτήν τη γραμμή, η επιστροφή είναι δύσκολη. Ουσιαστικά είναι
αδύνατη, γιατί αυτός που έχει περάσει από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να επιστρέψει.
Αδυνατεί να αρνηθεί τον «πρωτοποριακό» του ρόλο ή αυτόν του καθοδηγητή της
κοινωνίας. Πώς, όμως, συμβιβάζεται ο ρόλος του κριτικού με τον ρόλο αυτού που
ασκεί εξουσία; Πώς μπορεί κάποιος να ελέγχει και συγχρόνως να κυβερνά; Με άλλα
λόγια, πώς μπορεί να ελέγχει τον ίδιο τον εαυτό του, ιδίως όταν αυτός ο ρόλος της
άσκησης της εξουσίας είναι άτυπος;
Το πέρασμα από την ελεγκτική εξουσία στην εκτελεστική είναι ουσιαστικά το
τέλος της κριτικής. Τελικά, είναι το πέρασμα από την τέταρτη στην πρώτη εξουσία. Το
αποτέλεσμα είναι να χαθεί αυτός ο έλεγχος, στον οποίο ο πολίτης έχει εναποθέσει τις
ελπίδες του, δηλαδή να υπάρχει ο δημόσιος έλεγχος και η ανοιχτή κριτική σε αυτούς
που ασκούν την εξουσία. Ο δημοσιογράφος πλέον γίνεται παραγωγός ειδήσεων και

προγράμματος, επειδή ανάμεσα σ’ αυτόν και στην πηγή της πληροφορίας, υπάρχει
πλέον σχεδόν πάντα το ειδησεογραφικό πρακτορείο που την έχει επεξεργαστεί και την
διαθέτει πλέον έτοιμη σ’ αυτόν που θα έπρεπε να κάνει αυτήν τη δουλειά.
Ο δημοσιογράφος δε γράφει για τον δήμο, το κοινό, αλλά διαχειρίζεται την
είδηση, τη φτιάχνει έτσι ώστε να αρέσει στο αναγνωστικό κοινό του αλλά συχνά και
στα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Πολύ σπάνια βλέπουμε ένα γνήσιο ρεπορτάζ, μια
έρευνα που να έχει γίνει επί τόπου, να ερευνηθεί αν όντως έχει γίνει αυτό το γεγονός
και πώς ακριβώς έχει γίνει. Πολύ περισσότερο σπάνια ψάχνει ο δημοσιογράφος να βρει
τις αιτίες που δημιούργησαν το γεγονός, για το οποίο γράφει. Επίσης, η κριτική του δε
στοχεύει κατευθείαν στη ρίζα. Η σωστή δημοσιογραφία όμως δεν είναι επάγγελμα αλλά
λειτούργημα, αφού ο δημοσιογράφος θέτει τα θέματα προς συζήτηση στον κοινό χώρο.
Γιάννης Φραγκούλης, από την ιστοσελίδα mediainfo.gr, 2008 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. (Μονάδες 20)

Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στη φράση: «Το
πέρασμα από την ελεγκτική εξουσία στην εκτελεστική είναι ουσιαστικά το
τέλος της κριτικής» (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη παράγραφο και τη δεύτερη
παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1.

Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: εργαλείο,
υποθέσεις, ξεπερνά, άσκηση, ρόλο. (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο
κ.λπ.)
(μονάδες 10)

Γ2.α. «Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας».
Γιατί ο αρθρογράφος προτίμησε σε αυτό το σημείο την ενεργητική σύνταξη;
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 3)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας]
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν
αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο
της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους
είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής
ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν
κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής.
Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο
«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται,
υπόκειται σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το
διαμορφώνουν ως κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο
πρέπει να μάθει να συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα
γινόταν αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα
πρόσωπα γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ
λειτουργούν ως ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία
εκτοπίζει τους παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και
πρωταρχικά η τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η
τεράστια επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του
εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο
υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική
λειτουργία του εγκεφάλου.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ.
Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που
κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και
σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα
πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και
κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι
άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην
κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε
διαμορφώνονται πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι.
Η λογική της κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της
ζωής και κάθε άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το
παράδειγμα της χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο
παρελθόν είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικό.
Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των

αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους.
Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός
ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της
κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να
συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και
γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών
στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισυ χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ
διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και
παθολογική.
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας
και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης.
Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων
γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και
χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο
αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα
μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο
πολίτη, όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο.
Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 139 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η γνώση μας για τις δυνατότητες και τον
τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ είναι ελλιπής; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Εμείς … εγκεφάλου) και
την τρίτη παράγραφο (Αυτή …αποκαλυπτικό) του κειμένου; Να απαντήσετε
αναφέροντας τη σχέση συνοχής.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: το άτομο από την ώρα που
γεννιέται, κοινωνικοποίηση, διαμορφώνονται πρόσωπα, ανθρώπινης
σκέψης, ελεύθερα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους
ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. «Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ».
Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας]
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν
αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο
της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους
είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής
ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν
κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής.
Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο
«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, υπόκειται
σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως
κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να
συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν
αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα
γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως
ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους
παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και πρωταρχικά η
τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η τεράστια
επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του
εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο
υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική
λειτουργία του εγκεφάλου.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ.
Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που
κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και
σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα
πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και
κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι
άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην
κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται
πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της
κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε
άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της
χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι
παραπάνω από αποκαλυπτικό.
Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των

αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους.
Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός
ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της
κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να
συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και
γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών
στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισυ χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ
διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και
παθολογική.
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας
και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης.
Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων
γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και
χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο
αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα
μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη,
όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο.
Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 139 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ

Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιοι εμφανίζονται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ως επιτυχημένοι από τα
ΜΜΕ; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων που θα ξεκινά με την ακόλουθη
θεματική περίοδο: «Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των βασικών
συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους
παραδοσιακούς φορείς της».
(μονάδες 10)
Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας]
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν
αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο
της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους
είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής
ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν
κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής.
Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο
«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, υπόκειται
σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως
κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να
συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν
αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα
γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως
ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους
παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και πρωταρχικά η
τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η τεράστια
επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του
εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο
υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική
λειτουργία του εγκεφάλου.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ.
Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που
κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και
σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα
πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και
κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι
άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην
κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται
πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της
κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε
άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της
χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι
παραπάνω από αποκαλυπτικό.

Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των
αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε
ανθρώπους. Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου
ελαχιστοποιείται και αυτός ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται
κάθετα ο δείκτης της κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το
έγκλημα. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται
από την αγάπη και γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες ένα παιδί επτά ετών στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισυ χιλιάδες
φόνους. Τα ΜΜΕ διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά
απορρυθμισμένη, αν όχι και παθολογική.
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας
και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης.
Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων
γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και
χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο
αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα
μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη,
όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο.
Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 139 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα πως τα πρότυπα επιτυχίας που
προβάλλονται από τα ΜΜΕ στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο [είναι] λύκος»; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας
στη δεύτερη παράγραφο (Εμείς ...εγκεφάλου) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε
με συντομία την απάντησή σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή:
ελλιπής, επιρροές, εκπληρώνουν, αλληλεγγύης, κριτήριο λαμβάνοντας
υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο. (Mπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.)
(μονάδες 10)
Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα χωρίο στο οποίο υπάρχει σαρκασμόςειρωνεία.
(μονάδες 5)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας]
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν
αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο
της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους
είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής
ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν
κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής.
Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο
«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται υπόκειται
σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως
κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να
συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλιότερα γινόταν αποκλειστικά
με ενδιάμεσα πρόσωπα: τους γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα γενικότερα του
άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των
βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους
παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και πρωταρχικά η
τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η τεράστια
επιρροή; Διότι δε λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του εγκεφάλου,
που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο υποσυνείδητο και,
επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική λειτουργία του
εγκεφάλου.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ.
Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που
κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και
σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα
πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και
κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι
άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην
κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται
πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της
κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε
άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της
χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι
παραπάνω από αποκαλυπτικό.
Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των

αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους.
Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός
ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της
κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να
συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και
γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών
στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισι χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ
διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και
παθολογική.
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας
και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης.
Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων
γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και
χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο
αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα
μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη,
όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο.
Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 139 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Γιατί, κατά τον συγγραφέα, τα ΜΜΕ έχουν «κολοσσιαία δυναμική, η οποία …
κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το
κύκλωμα των αναγκών;» (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή:
ελλιπής, επιρροές, συντελεστών, ελαχιστοποιείται, χειρισμού (Mπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, το πρόσωπο κ.λπ.)
(μονάδες 10)
Γ2. «Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των βασικών συντελεστών
κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει τους παραδοσιακούς φορείς
της.».
Γ2α.

Στo παραπάνω χωρίο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[O ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας]
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων. Γιατί έχουμε ελλιπή ενημέρωση; Διότι δεν
αντιλαμβανόμαστε ότι τα ΜΜΕ κινούνται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο
της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου, όπου ο ρόλος τους
είναι καθοριστικός. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής
ευρύτερα και της πολιτικής ζωής ιδιαίτερα, όπου και πάλι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν
κυρίαρχο ρόλο. Δεν πρόκειται περί υπερβολής.
Εμείς οι κοινωνιολόγοι στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε ευρύτατα τον όρο
«κοινωνικοποίηση», με την έννοια ότι το άτομο από την ώρα που γεννιέται, υπόκειται
σε μια σειρά επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος, που το διαμορφώνουν ως
κοινωνικό ον. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο άτομο πρέπει να μάθει να
συμβιώνει ως κοινωνικό άτομο. Η κοινωνικοποίηση παλαιότερα γινόταν
αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα: τούς γονείς, τους δασκάλους, τα πρόσωπα
γενικότερα του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, τα ΜΜΕ λειτουργούν
ως ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που βαθμιαία εκτοπίζει
τους παραδοσιακούς φορείς της. Διότι τα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά και
πρωταρχικά η τηλεόραση, ασκούν τεράστια επιρροή πάνω στα άτομα. Γιατί αυτή η
τεράστια επιρροή; Διότι δεν λειτουργεί το Μέσο σε σχέση με το αριστερό μέρος του
εγκεφάλου, που είναι η λογική και η ανάλυση, αλλά επενεργεί απευθείας στο
υποσυνείδητο και, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναιρεί και παραλύει τη λογική
λειτουργία του εγκεφάλου.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δυναμική της εντύπωσης που έχουν τα ΜΜΕ.
Κολοσσιαία δυναμική, η οποία βεβαίως κάνει το άτομο δέσμιο σε επιταγές, που
κατασκευάζουν και αυτό ακόμα το κύκλωμα των αναγκών. {...} Πρότυπα και
σύμβολα επιτυχίας τα πράγματα, όχι οι ανθρώπινες ποιότητες. Ειδικότερα ως προς τα
πρότυπα επιτυχίας. Ποιοι εμφανίζονται ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ; Οι έχοντες και
κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο τα απόκτησαν, όχι βεβαίως οι
άνθρωποι, που εκπληρώνουν κάποια αποστολή και προσφέρουν θετικό έργο στην
κοινωνία, ούτε, φυσικά, οι πνευματικοί ταγοί. Με τον τρόπο αυτό δε διαμορφώνονται
πρόσωπα, αλλά προσωπεία, μάσκες ανθρωποειδών, όχι άνθρωποι. Η λογική της
κερδοσκοπικής σκοπιμότητας γίνεται κατευθυντήριος γνώμονας της ζωής και κάθε
άλλη λογική θεωρείται ως ουτοπική και «ξεπερασμένη». Το παράδειγμα της
χρηματιστηριακής φρενίτιδας στη χώρα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι κάτι
παραπάνω από αποκαλυπτικό.
Αυτά τα πρότυπα επιτυχίας στηρίζονται και προωθούν την αντίληψη «ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος» και προϋποθέτουν τον εκτοπισμό όλων των

αισθημάτων και συναισθημάτων αλληλεγγύης και φιλότητας ανάμεσα σε ανθρώπους.
Αυτό συνιστά επάνοδο σε καταστάσεις αγριότητας όπου ελαχιστοποιείται και αυτός
ακόμα ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αυξάνεται κάθετα ο δείκτης της
κοινωνικής παθολογίας, από τα ναρκωτικά και τη βία ως το έγκλημα. Αρκεί να
συνειδητοποιήσουμε ότι στην τηλεόραση ο έρωτας αποσυνδέεται από την αγάπη και
γίνεται σεξισμός, ότι - όπως έχουν αποδείξει σχετικές έρευνες - ένα παιδί επτά ετών
στην Αμερική έχει δει στην τηλεόραση τρεισήμισι χιλιάδες φόνους. Τα ΜΜΕ
διαμορφώνουν μια ανθρώπινη προσωπικότητα βασικά απορρυθμισμένη, αν όχι και
παθολογική.
Ποια είναι τα σύγχρονα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν; Επαρκή συνείδηση του
πράγματος δεν έχουμε λόγω του ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για τις δυνατότητες
και για τον τρόπο λειτουργίας των και όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της ολότητας
και της κοινωνίας. Από μέσα πληροφόρησης γίνονται αγωγοί παραπληροφόρησης.
Από μέσα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων
γίνονται όργανα καταστολής της ανθρώπινης σκέψης, όργανα αποβλάκωσης και
χειρισμού ενός ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν. Με τον τρόπο
αυτό, όχι μόνο δεν υπηρετούν τη Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν σε όλα τα
μέτωπα, και τούτο διότι η Δημοκρατία προϋποθέτει τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη,
όχι τον παθητικοποιημένο χειραγωγούμενο ανθρωπάκο.
Β. Φίλιας, (2002). Κοινωνιολογικές Παρεμβάσεις. Αθήνα: Παπαζήση, 137 139 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του συγγραφέα ότι «ως επιτυχημένοι από τα ΜΜΕ
εμφανίζονται οι έχοντες και κατέχοντες, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον
οποίο τα απόκτησαν». (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Αυτά …παθολογική.)
του κειμένου;
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή:
καθοριστικός, άμεσου, εκπληρώνουν, γνώμονας, καταστολής (Mπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, το πρόσωπο κ.λπ.)
(μονάδες 10)
Γ2α. « Τα σύγχρονα ΜΜΕ …λειτουργούν ως .. όργανα χειρισμού ενός
ανθρώπινου πολτού, που έντεχνα κατασκευάζουν.».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι
δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(μονάδες 3)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο
[Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση]
Στην περίπτωση των διαφημιστών-γιατρών μπορούμε να εικάσουμε ότι το
τόσο απαραίτητο για την προπαγανδιστική μηχανή «κύρος» το προσφέρει η στολή
της αυθεντίας, η λευκή μπλούζα, που υποτίθεται ότι αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
επιστημοσύνης, αυστηρότητας, φερεγγυότητας· «δεν μπορεί, για να το λένε οι
γιατροί, κάτι ξέρουν» σκέφτονται πολλοί, θεωρώντας βέβαιο ότι όσοι εμφανίζονται
έτσι επίσημα, τηλεοπτικά, ως γιατροί και φαρμακοποιοί, θα έχουν πάρει άδεια από
τον σύλλογό τους.
Στην περίπτωση των δημοσιογράφων-διαφημιστών, είτε αυτοί είναι ηθοποιοί
που παίζουν τους δημοσιογράφους είτε είναι τηλεοπτικώς αναγνωρίσιμοι
δημοσιογράφοι που παίζουν τον εαυτό τους έναντι αδρότατης αμοιβής, το ύψος της
οποίας τους πείθει να καταφρονήσουν όλους τους γραπτούς και άγραφους κώδικες
δεοντολογίας, το «κύρος» το προσφέρει η εικόνα, η αναγνωρισιμότητα. «Δεν
μπορεί», σκέφτονται και πάλι πολλοί, «για να λέει ο κ. A. ότι το τάδε λευκαντικό
είναι το αποτελεσματικότερο, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δε γίνεται να λέει ψέματα
δημοσίως ο δικός μας άνθρωπος».
Ακόμη, από τη στιγμή που είσαι γνωστός, φίρμα, αστέρας, εξώφυλλο σε
περιοδικά, εύκολα μπορείς να περάσεις (τουλάχιστον στη μερίδα του κοινού που σε
«λατρεύει») και σαν ειδικός στα απορρυπαντικά, στα κινητά, στα συστήματα
αλουμινίου, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι, από εκμαυλισμένος γίνεσαι
εκμαυλιστής· και σίγουρα γίνεσαι ειδικός στους ελιγμούς, ώστε να μπορείς να
ξεπερνάς τις ενστάσεις της συνείδησής σου, αν βέβαια σου τις υποβάλλει, γιατί
είναι πιθανό να μην ενοχληθεί καθόλου από αυτή την «αντιποίηση» ρόλου. Δίκιο
είχε λοιπόν ο Mάρσαλ MακΛιούαν που επέμενε ότι «το Μήνυμα είναι το Mέσον».
Xρειάζεται όμως μια μικρή προσθήκη: Mήνυμα είναι και το Mέσον και ο Mεσάζων,
αυτός δηλαδή που έγινε διάσημος λόγω της παρουσίας του στα Mέσα,
οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτή η παρουσία. Είναι φανερό ότι άνθρωπος και
Μέσον διαπλέκονται σε μια αξεδιάλυτη ενότητα.
Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι
δεσμεύει όλους όσοι εργάζονται στα μίντια, ανεξαρτήτως πόστου και μισθού, είναι
σαφής: «O δημοσιογράφος να μην επιδιώκει και να μη δέχεται διαφημιστική χρήση
του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς.
O δημοσιογράφος να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και
του διαφημιστικού μηνύματος». Επίσης, σαφές είναι το Προεδρικό Διάταγμα του
2000 που καταγράφει τους όρους που οφείλουν να πληρούν οι τηλεοπτικές
ρεκλάμες: «H τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και
να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση
οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. H τηλεοπτική διαφήμιση δεν
πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο».

Παρ’ όλη τη σαφήνεια, όμως, και παρ’ ότι τα εντεταλμένα Πειθαρχικά
Συμβούλια επιβάλλουν κάθε τόσο ποινές σε δημοσιογράφους που ενοικιάζουν τη
φωνή και την εικόνα τους, για να διαφημιστεί κάποιο προϊόν, οι διάσημοι ή
ημιδιάσημοι του δημοσιογραφικού χώρου, πρωτίστως του ηλεκτρονικού, δεν
προβληματίζονται και δε διστάζουν να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει ιερότερος
«κοινωφελής σκοπός» από το βαλάντιό τους. Ούτε οι συμβολικές ποινές τούς
κλονίζουν, ούτε το γεγονός ότι απαξιώνονται στα μάτια των συναδέλφων τους, για
τους οποίους πιθανότατα αδιαφορούν, αν κιόλας δεν τους χλευάζουν και δεν τους
θεωρούν κορόιδα. Και αν αυτό συμβαίνει με τις «διαφημίσεις με ονοματεπώνυμο»,
εύκολα κατανοεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανακοπεί η σχεδόν εθιμική γκρίζα
διαφήμιση, είτε προϊόντων είτε πολιτικών προσώπων.
Π. Μπουκάλας, εφ. Καθημερινή, 12.1.2003 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Από πού αντλούν το κύρος τους οι γιατροί που διαφημίζουν προϊόντα στην
τηλεόραση; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Ακόμη …. ενότητα.) του
κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: εικάσουμε,
φερεγγυότητας, κώδικες, ελιγμούς, απαξιώνονται (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος κλπ.)
(μονάδες 10)

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα σημείο στο οποίο υπάρχει σαρκασμόςειρωνεία.
(μονάδες 5)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο
[Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση]
Στην περίπτωση των διαφημιστών-γιατρών μπορούμε να εικάσουμε ότι το
τόσο απαραίτητο για την προπαγανδιστική μηχανή «κύρος» το προσφέρει η στολή
της αυθεντίας, η λευκή μπλούζα, που υποτίθεται ότι αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
επιστημοσύνης, αυστηρότητας, φερεγγυότητας· «δεν μπορεί, για να το λένε οι
γιατροί, κάτι ξέρουν» σκέφτονται πολλοί, θεωρώντας βέβαιο ότι όσοι εμφανίζονται
έτσι επίσημα, τηλεοπτικά, ως γιατροί και φαρμακοποιοί, θα έχουν πάρει άδεια από
τον σύλλογό τους.
Στην περίπτωση των δημοσιογράφων - διαφημιστών, είτε αυτοί είναι
ηθοποιοί που παίζουν τους δημοσιογράφους είτε είναι τηλεοπτικώς αναγνωρίσιμοι
δημοσιογράφοι που παίζουν τον εαυτό τους έναντι αδρότατης αμοιβής, το ύψος της
οποίας τους πείθει να καταφρονήσουν όλους τους γραπτούς και άγραφους κώδικες
δεοντολογίας, το «κύρος» το προσφέρει η εικόνα, η αναγνωρισιμότητα. «Δεν
μπορεί», σκέφτονται και πάλι πολλοί, «για να λέει ο κ. A. ότι το τάδε λευκαντικό
είναι το αποτελεσματικότερο, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δε γίνεται να λέει ψέματα
δημοσίως ο δικός μας άνθρωπος».
Ακόμη, από τη στιγμή που είσαι γνωστός, φίρμα, αστέρας, εξώφυλλο σε
περιοδικά, εύκολα μπορείς να περάσεις (τουλάχιστον στη μερίδα του κοινού που σε
«λατρεύει») και σαν ειδικός στα απορρυπαντικά, στα κινητά, στα συστήματα
αλουμινίου, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι, από εκμαυλισμένος γίνεσαι
εκμαυλιστής· και σίγουρα γίνεσαι ειδικός στους ελιγμούς, ώστε να μπορείς να
ξεπερνάς τις ενστάσεις της συνείδησής σου, αν βέβαια σου τις υποβάλλει, γιατί
είναι πιθανό να μην ενοχληθεί καθόλου από αυτή την «αντιποίηση» ρόλου. Δίκιο
είχε λοιπόν ο Mάρσαλ MακΛιούαν που επέμενε ότι «το Μήνυμα είναι το Mέσον».
Xρειάζεται όμως μια μικρή προσθήκη: Mήνυμα είναι και το Mέσον και ο Mεσάζων,
αυτός δηλαδή που έγινε διάσημος λόγω της παρουσίας του στα Mέσα,
οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτή η παρουσία.
Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι
δεσμεύει όλους όσοι εργάζονται στα μίντια, ανεξαρτήτως πόστου και μισθού, είναι
σαφής: «O δημοσιογράφος να μην επιδιώκει και να μη δέχεται διαφημιστική χρήση
του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς.
O δημοσιογράφος να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και
του διαφημιστικού μηνύματος». Επίσης, σαφές είναι το Προεδρικό Διάταγμα του
2000 που καταγράφει τους όρους που οφείλουν να πληρούν οι τηλεοπτικές
ρεκλάμες: «H τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και
να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση
οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. H τηλεοπτική διαφήμιση δεν
πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο».

Παρ’ όλη τη σαφήνεια, όμως, και παρ’ ότι τα εντεταλμένα Πειθαρχικά
Συμβούλια επιβάλλουν κάθε τόσο ποινές σε δημοσιογράφους που ενοικιάζουν τη
φωνή και την εικόνα τους, για να διαφημιστεί κάποιο προϊόν, οι διάσημοι ή
ημιδιάσημοι του δημοσιογραφικού χώρου, πρωτίστως του ηλεκτρονικού, δεν
προβληματίζονται και δε διστάζουν να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει ιερότερος
«κοινωφελής σκοπός» από το βαλάντιό τους. Ούτε οι συμβολικές ποινές τούς
κλονίζουν, ούτε το γεγονός ότι απαξιώνονται στα μάτια των συναδέλφων τους, για
τους οποίους πιθανότατα αδιαφορούν, αν κιόλας δεν τους χλευάζουν και δεν τους
θεωρούν κορόιδα. Και αν αυτό συμβαίνει με τις «διαφημίσεις με ονοματεπώνυμο»,
εύκολα κατανοεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανακοπεί η σχεδόν εθιμική γκρίζα
διαφήμιση, είτε προϊόντων είτε πολιτικών προσώπων.
Π. Μπουκάλας, εφ. Καθημερινή, 12.1.2003 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια αντίληψη έχουν συχνά, κατά τον αρθρογράφο, τα τηλεοπτικά αναγνωρίσιμα
πρόσωπα σε σχέση με την ικανότητά τους να διαφημίσουν εξειδικευμένα
προϊόντα; (70 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις
του κειμένου με έντονη γραφή: περίπτωση, εμφανίζονται, προσφέρει,
συστήματα, αδιαφορούν. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς
τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.)
(μονάδες 10)
Γ2. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το β΄ ενικό πρόσωπο στην τρίτη
παράγραφο (Ακόμη ...παρουσία) του κειμένου;
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο
[Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση]
Στην περίπτωση των διαφημιστών-γιατρών μπορούμε να εικάσουμε ότι το
τόσο απαραίτητο για την προπαγανδιστική μηχανή «κύρος» το προσφέρει η στολή
της αυθεντίας, η λευκή μπλούζα, που υποτίθεται ότι αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
επιστημοσύνης, αυστηρότητας, φερεγγυότητας· «δεν μπορεί, για να το λένε οι
γιατροί, κάτι ξέρουν» σκέφτονται πολλοί, θεωρώντας βέβαιο ότι όσοι εμφανίζονται
έτσι επίσημα, τηλεοπτικά, ως γιατροί και φαρμακοποιοί, θα έχουν πάρει άδεια από
τον σύλλογό τους.
Στην περίπτωση των δημοσιογράφων - διαφημιστών, είτε αυτοί είναι
ηθοποιοί που παίζουν τους δημοσιογράφους είτε είναι τηλεοπτικώς αναγνωρίσιμοι
δημοσιογράφοι που παίζουν τον εαυτό τους έναντι αδρότατης αμοιβής, το ύψος της
οποίας τους πείθει να καταφρονήσουν όλους τους γραπτούς και άγραφους κώδικες
δεοντολογίας, το «κύρος» το προσφέρει η εικόνα, η αναγνωρισιμότητα. «Δεν
μπορεί», σκέφτονται και πάλι πολλοί, «για να λέει ο κ. A. ότι το τάδε λευκαντικό
είναι το αποτελεσματικότερο, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δε γίνεται να λέει ψέματα
δημοσίως ο δικός μας άνθρωπος».
Ακόμη, από τη στιγμή που είσαι γνωστός, φίρμα, αστέρας, εξώφυλλο σε
περιοδικά, εύκολα μπορείς να περάσεις (τουλάχιστον στη μερίδα του κοινού που σε
«λατρεύει») και σαν ειδικός στα απορρυπαντικά, στα κινητά, στα συστήματα
αλουμινίου, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Έτσι, από εκμαυλισμένος γίνεσαι
εκμαυλιστής· και σίγουρα γίνεσαι ειδικός στους ελιγμούς, ώστε να μπορείς να
ξεπερνάς τις ενστάσεις της συνείδησής σου, αν βέβαια σου τις υποβάλλει, γιατί
είναι πιθανό να μην ενοχληθεί καθόλου από αυτή την «αντιποίηση» ρόλου. Δίκιο
είχε λοιπόν ο Mάρσαλ MακΛιούαν που επέμενε ότι «το Μήνυμα είναι το Mέσον».
Xρειάζεται όμως μια μικρή προσθήκη: Mήνυμα είναι και το Mέσον και ο Mεσάζων,
αυτός δηλαδή που έγινε διάσημος λόγω της παρουσίας του στα Mέσα,
οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτή η παρουσία.
Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι
δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους στα μίντια ανεξαρτήτως πόστου και μισθού,
είναι σαφής: «O δημοσιογράφος να μην επιδιώκει και να μη δέχεται διαφημιστική
χρήση του ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς
σκοπούς. O δημοσιογράφος να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του
σχολίου και του διαφημιστικού μηνύματος». Επίσης, σαφές είναι το Προεδρικό
Διάταγμα του 2000 που καταγράφει τους όρους που οφείλουν να πληρούν οι
τηλεοπτικές ρεκλάμες: «H τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα
ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη
χρησιμοποίηση οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. H τηλεοπτική
διαφήμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο
υποσυνείδητο».

Παρ’ όλη τη σαφήνεια, όμως, και παρ’ ότι τα εντεταλμένα Πειθαρχικά
Συμβούλια επιβάλλουν κάθε τόσο ποινές σε δημοσιογράφους που ενοικιάζουν τη
φωνή και την εικόνα τους, για να διαφημιστεί κάποιο προϊόν, οι διάσημοι ή
ημιδιάσημοι του δημοσιογραφικού χώρου, πρωτίστως του ηλεκτρονικού, δεν
προβληματίζονται και δε διστάζουν να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει ιερότερος
«κοινωφελής σκοπός» από το βαλάντιό τους. Ούτε οι συμβολικές ποινές τούς
κλονίζουν, ούτε το γεγονός ότι απαξιώνονται στα μάτια των συναδέλφων τους, για
τους οποίους πιθανότατα αδιαφορούν, αν κιόλας δεν τους χλευάζουν και δεν τους
θεωρούν κορόιδα. Και αν αυτό συμβαίνει με τις «διαφημίσεις με ονοματεπώνυμο»,
εύκολα κατανοεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανακοπεί η σχεδόν εθιμική γκρίζα
διαφήμιση, είτε προϊόντων είτε πολιτικών προσώπων.
Π. Μπουκάλας, εφ. Καθημερινή, 12.1.2003 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, πολλοί «διάσημοι ή ημιδιάσημοι του
δημοσιογραφικού χώρου» δε διστάζουν να παραβιάζουν τον κώδικα
δημοσιογραφικής δεοντολογίας; (70 – 90 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο του
κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: εικάσουμε,
τεκμήριο, παίζουν, πιθανό, χλευάζουν.
(μονάδες 5)
Γ1β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις λέξεις του κειμένου με υπογράμμιση:
αυστηρότητας, βέβαιο, διάσημος, κλονίζουν, αδιαφορούν
(μονάδες 5)

Γ2α. «Πάντως, ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που υποτίθεται ότι
δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους στα μίντια ανεξαρτήτως πόστου και
μισθού, είναι σαφής:»
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση
(μονάδες 2)
Γ2β. Nα γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η ερμηνεία του μηνύματος]
Τα μηνύματα, ιδίως αυτά που εκπέμπονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας,
δεν ερμηνεύονται απ’ όλους με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινούν, βέβαια, από μία πηγή, έναν
πομπό, αλλά φτάνουν σε πολλούς αποδέκτες, που ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά
περιβάλλοντα, όπου ισχύουν διαφορετικοί κώδικες. Για παράδειγμα, για έναν
τραπεζικό υπάλληλο η διαφήμιση ενός ψυγείου μέσω της τηλεόρασης δεν είναι τίποτε
άλλο από μια ώθηση για την αγορά του, αλλά για έναν φτωχό χωρικό η ίδια
διαφήμιση καταδεικνύει μια κοινωνία ευμάρειας1, την οποία αυτός πρέπει να
κατακτήσει. Κανένας, λοιπόν, δε ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης
προσλαμβάνει το μήνυμα, εκτός βέβαια από σπάνιες περιπτώσεις.
Πιστεύω ότι το σφάλμα που όλοι κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να
κερδίσουμε τη μάχη του ανθρώπου μέσα στον τεχνολογικό κόσμο των μέσων της
μαζικής επικοινωνίας προστρέχοντας σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Οι πολιτικοί,
οι εκπαιδευτικοί, οι ειδήμονες των επικοινωνιών νομίζουν συνήθως ότι, για να
ελέγχουν την εξουσία των μέσων, πρέπει να ελέγχουν δύο κρίκους της αλυσίδας: την
πηγή και το κανάλι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι ελέγχουν και το μήνυμα.
Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ελέγχουν το μήνυμα ως κενή μορφή που ο κάθε
παραλήπτης θα γεμίσει με τη σημασία που του υπαγορεύουν όχι μόνο η οικονομική
και κοινωνική του κατάσταση, αλλά και το πολιτιστικό πρότυπο που φέρει μέσα του,
ιδίως αυτό.
Η παραπάνω «στρατηγική λύση» συνοψίζεται στις φράσεις: «πρέπει να πάρω
τη θέση του διευθυντή του τάδε τηλεοπτικού σταθμού» ή «πρέπει να γίνω υπουργός
Επικοινωνιών», ή ακόμη «πρέπει να καταλάβω τη θέση του διευθυντή της
μεγαλύτερης εφημερίδας». Δεν αρνούμαι ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να δώσει
εξαιρετικά αποτελέσματα σε όποιον επιδιώκει πολιτική και οικονομική επιτυχία.
Φοβάμαι, όμως, πως δίνει αρκετά πενιχρά αποτελέσματα σε όποιον ελπίζει ότι
μπορεί να δώσει στα ανθρώπινα όντα μια κάποια ελευθερία ως προς το
απολυταρχικό φαινόμενο της επικοινωνίας.
Γι’ αυτό, στη θέση της παραπάνω «στρατηγικής λύσης» θα χρειαστεί στο
μέλλον να υιοθετήσουμε τη λύση του ανταρτοπόλεμου. Με άλλα λόγια, πρέπει να
καταλάβουμε σε κάθε μέρος του κόσμου, την πρώτη θέση μπρος σε κάθε δέκτη
τηλεόρασης, σε κάθε κινηματογραφική οθόνη, σε κάθε ραδιοφωνικό δέκτη, σε κάθε
φύλλο εφημερίδας. Και τούτο, γιατί θεωρώ πως τη μάχη για την επιβίωση του
1

ευμάρειας: πλούτου, καλοπέρασης.

ανθρώπου ως υπεύθυνου και ελεύθερου όντος στην εποχή των επικοινωνιών δεν την
κερδίζει κανείς τη στιγμή που η επικοινωνία αρχίζει, αλλά όταν τελειώνει. Ένα
πολιτικό κόμμα που ξέρει να πλησιάζει τις οικογένειες που βλέπουν τηλεόραση, για
να τις βοηθήσει στον σχολιασμό του μηνύματος που δέχονται, μπορεί να αλλάξει τη
σημασία που η πηγή έδινε σε αυτό το μήνυμα. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, ο
οποίος θα κατάφερνε να βάλει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο να συζητήσει το
μήνυμα που δέχεται, θα μπορούσε να αντιστρέψει το νόημα του μηνύματος ή να
δείξει ότι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν προτείνω μια νέα και πιο
τρομερή μορφή ελέγχου της κοινής γνώμης. Προτείνω, αντίθετα, δράση που θα
οδηγήσει το ακροατήριο στον έλεγχο του μηνύματος και στη συνειδητοποίηση των
πολλών δυνατοτήτων ερμηνείας.
U. Eco (1985). Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: Μαλλιάρης Παιδεία, 30-32 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποιον τρόπο μπορεί, κατά τον συγγραφέα, να κερδίσει ο σύγχρονος
άνθρωπος την «ελευθερία» απέναντι στο απολυταρχικό φαινόμενο της μαζικής
επικοινωνίας; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
νοηματική συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Τα μηνύματα… περιπτώσεις) του
κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η κάθε διαρθρωτική λέξη ή φράση;
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο:
προσλαμβάνει, ειδήμονες, πενιχρά, απολυταρχικό, συνειδητοποίηση.
(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση,
τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η ερμηνεία του μηνύματος]
Τα μηνύματα, ιδίως αυτά που εκπέμπονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας,
δεν ερμηνεύονται απ’ όλους με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινούν, βέβαια, από μία πηγή, έναν
πομπό, αλλά φτάνουν σε πολλούς αποδέκτες, που ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά
περιβάλλοντα, όπου ισχύουν διαφορετικοί κώδικες. Για παράδειγμα, για έναν
τραπεζικό υπάλληλο η διαφήμιση ενός ψυγείου μέσω της τηλεόρασης δεν είναι τίποτε
άλλο από μια ώθηση για την αγορά του, αλλά για έναν φτωχό χωρικό η ίδια
διαφήμιση καταδεικνύει μια κοινωνία ευμάρειας1, την οποία αυτός πρέπει να
κατακτήσει. Κανένας, λοιπόν, δε ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης
προσλαμβάνει το μήνυμα, εκτός βέβαια από σπάνιες περιπτώσεις.
Πιστεύω ότι το σφάλμα που όλοι κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να
κερδίσουμε τη μάχη του ανθρώπου μέσα στον τεχνολογικό κόσμο των μέσων της
μαζικής επικοινωνίας προστρέχοντας σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Οι πολιτικοί,
οι εκπαιδευτικοί, οι ειδήμονες των επικοινωνιών νομίζουν συνήθως ότι, για να
ελέγχουν την εξουσία των μέσων, πρέπει να ελέγχουν δύο κρίκους της αλυσίδας: την
πηγή και το κανάλι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι ελέγχουν και το μήνυμα.
Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ελέγχουν το μήνυμα ως κενή μορφή που ο κάθε
παραλήπτης θα γεμίσει με τη σημασία που του υπαγορεύουν όχι μόνο η οικονομική
και κοινωνική του κατάσταση, αλλά και το πολιτιστικό πρότυπο που φέρει μέσα του,
ιδίως αυτό.
Η παραπάνω «στρατηγική λύση» συνοψίζεται στις φράσεις: «πρέπει να πάρω
τη θέση του διευθυντή του τάδε τηλεοπτικού σταθμού» ή «πρέπει να γίνω υπουργός
Επικοινωνιών», ή ακόμη «πρέπει να καταλάβω τη θέση του διευθυντή της
μεγαλύτερης εφημερίδας». Δεν αρνούμαι ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να δώσει
εξαιρετικά αποτελέσματα σε όποιον επιδιώκει πολιτική και οικονομική επιτυχία.
Φοβάμαι, όμως, πως δίνει αρκετά πενιχρά αποτελέσματα σε όποιον ελπίζει ότι
μπορεί να δώσει στα ανθρώπινα όντα μια κάποια ελευθερία ως προς το απολυταρχικό
φαινόμενο της επικοινωνίας.
Γι’ αυτό, στη θέση της παραπάνω «στρατηγικής λύσης» θα χρειαστεί στο
μέλλον να υιοθετήσουμε τη λύση του ανταρτοπόλεμου. Με άλλα λόγια, πρέπει να
καταλάβουμε σε κάθε μέρος του κόσμου, την πρώτη θέση μπρος σε κάθε δέκτη
τηλεόρασης, σε κάθε κινηματογραφική οθόνη, σε κάθε ραδιοφωνικό δέκτη, σε κάθε
φύλλο εφημερίδας. Και τούτο, γιατί θεωρώ πως τη μάχη για την επιβίωση του
1

ευμάρειας: πλούτου, καλοπέρασης.

ανθρώπου ως υπεύθυνου και ελεύθερου όντος στην εποχή των επικοινωνιών δεν την
κερδίζει κανείς τη στιγμή που η επικοινωνία αρχίζει, αλλά όταν τελειώνει. Ένα
πολιτικό κόμμα που ξέρει να πλησιάζει τις οικογένειες που βλέπουν τηλεόραση, για
να τις βοηθήσει στον σχολιασμό του μηνύματος που δέχονται, μπορεί να αλλάξει τη
σημασία που η πηγή έδινε σε αυτό το μήνυμα. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, ο
οποίος θα κατάφερνε να βάλει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο να συζητήσει το
μήνυμα που δέχεται, θα μπορούσε να αντιστρέψει το νόημα του μηνύματος ή να
δείξει ότι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν προτείνω μια νέα και πιο
τρομερή μορφή ελέγχου της κοινής γνώμης. Προτείνω, αντίθετα, δράση που θα
οδηγήσει το ακροατήριο στον έλεγχο του μηνύματος και στη συνειδητοποίηση των
πολλών δυνατοτήτων ερμηνείας.
U. Eco (1985). Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: Μαλλιάρης Παιδεία, 30-32 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ

Α. (Μονάδες 20)

A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε την άποψη του συγγραφέα ότι τη μάχη για την επιβίωση του
ανθρώπου ως υπεύθυνου και ελεύθερου όντος στην εποχή των επικοινωνιών
την κερδίζει κανείς, όταν η επικοινωνία τελειώνει. (60-80 λέξεις)
(μονάδες 11)
Β2. Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
νοηματική συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Πιστεύω… αυτό) του κειμένου και
να προσδιορίσετε τη σχέση που η καθεμιά σηματοδοτεί.
(μονάδες 4)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για
καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: σπάνιες,
κερδίσουμε, αρνούμαι, πενιχρά, πλησιάζει.
(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον
αριθμό, το πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. «Η ίδια διαφήμιση καταδεικνύει μια κοινωνία ευμάρειας, την οποία αυτός
πρέπει να κατακτήσει».
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και
να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.
(μονάδες 3)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το κοινό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης]
Υπάρχει η άποψη πως η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ) αντιλαμβάνεται το κοινό τους ως μια «μάζα
κοινών ή μέσων ανθρώπων», των οποίων το πολιτιστικό επίπεδο θεωρείται χαμηλό.
Το κοινό αυτό αποτελείται από άντρες και γυναίκες, από τους οποίους λείπει κάθε
πολιτική ή πνευματική ανησυχία και προβληματισμός. Γι’ αυτό και τα τηλεοπτικά
προϊόντα που το κοινό θέλει - και που του τα προσφέρουν - είναι χαμηλής ποιότητας.
Αναμφίβολα, μέχρι ένα σημείο η εικόνα αυτή του κοινού βασίζεται στην
πραγματικότητα. Η σύγχρονη κοινωνία προσφέρει στα μέλη της τυπική παιδεία και
όχι τα προσόντα και τα βιώματα που θα επέτρεπαν μια γνήσια, ενεργητική συμμετοχή
στον χώρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι
λαϊκές μάζες αποζητούν πληροφόρηση και ψυχαγωγία που δεν κουράζει πνευματικά
και δεν αναστατώνει τον καθιερωμένο τρόπο ζωής και σκέψης.
Εντούτοις, το να αντιλαμβάνεται κανείς το πολιτιστικό επίπεδο του κοινού ως
μια συμπαγή και αμετάβλητη ενότητα είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Αρχικά, επειδή
έτσι παραγνωρίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το «κοινό»
- διαφοροποιήσεις ταξικές, γεωγραφικές, κατά φύλο, ηλικία και μόρφωση. Έπειτα,
γιατί μια τέτοια αντίληψη λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία1 και δεν
επιτρέπει καμιά ουσιαστική διερεύνηση των αναγκών, των ικανοτήτων και των
δυνατοτήτων των ανδρών και των γυναικών που απαρτίζουν το κοινό. Με άλλα
λόγια, η εικόνα αυτή του κοινού, μολονότι έχει κάποιες από τις ρίζες της στην
κοινωνική πραγματικότητα, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό
απομόνωσης από την πραγματικότητα. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος
για το πώς είναι το κοινό. Τέλος, επιδιώκεται να διαμορφωθούν οι ανάγκες και οι
προτιμήσεις του κοινού, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις ανάγκες των
επικεφαλής των μέσων.
Ποιες ανάγκες των ΜΜΕ εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτή η εικόνα του κοινού, η
οποία μοιάζει να καθοδηγεί τους σύγχρονους πομπούς επικοινωνίας στη διαδικασία
αυτοεκπληρούμενη προφητεία: άποψη σύμφωνα με την οποία η αρνητική προσδοκία
που έχουμε για κάποιον ή κάτι οδηγεί τους εμπλεκόμενους σε υιοθέτηση
συμπεριφορών που προκαλούν την επιβεβαίωση αυτής της αρνητικής προσδοκίας
μας.
1

παραγωγής των μηνυμάτων; Η εικόνα του κοινού ως «μάζας μέσων ανθρώπων»
χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου γίνεται αβασάνιστα αποδεκτή από τα στελέχη των
ΜΜΕ, γιατί λειτουργεί ως άλλοθι για την τυποποίηση και τον συντηρητισμό που
χαρακτηρίζει τα προϊόντα των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτέλεσμα κατά
κύριο λόγο του γεγονότος ότι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως
εμπορικές επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν το κοινό τους πάνω απ’ όλα ως
αγοραστικό κοινό, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τα λαϊκά ενδιαφέροντα και
γούστα. Ασφαλώς, τα μηνύματα των ΜΜΕ δανείζονται στοιχεία της λαϊκής
κουλτούρας, τα οποία όμως, αφού τα ενσωματώσουν, και με τον τρόπο αυτό τα
μεταμορφώσουν σε προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα ξαναπροσφέρουν «αλλοιωμένα»
στις λαϊκές μάζες. Επομένως, μακροχρόνια το κοινό θα μάθει να θέλει και να ζητά
αυτό που του έχει ήδη προσφερθεί, αυτό στο οποίο έχει ήδη εκτεθεί και το οποίο
τελικά διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το «τι θέλει το κοινό». Αρκετοί μελετητές
πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός των ΜΜΕ πως κατά κάποιον τρόπο εξυπηρετούν τις
ανάγκες του κοινού - δίνοντάς του αυτό που θέλει - είναι ένας τρόπος να
εκλογικεύσουν τις δικές τους απλοϊκές φόρμουλες. Ο κόσμος, λένε οι μελετητές, δεν
ξέρει τι θέλει μέχρι να το δει και ακόμη και τότε αυτό που θέλει είναι συγκεχυμένο
και πολύπλοκο.
Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Αθήνα: Gutenberg, 254-263 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. (Μονάδες 20)

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις.
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Γιατί, κατά τη συγγραφέα, τα στελέχη των μέσων μαζικής ενημέρωση
αποδέχονται την άποψη πως το κοινό είναι ένα σύνολο ανθρώπων χαμηλού
πολιτιστικού επιπέδου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί η
συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο (Εντούτοις… μέσων) του κειμένου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: τηλεοπτικά προϊόντα, κοινό,
ψυχαγωγία, διαφοροποιήσεις, μόρφωση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο
κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Να εξηγήσετε γιατί η συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση «μάζα
κοινών ή μέσων ανθρώπων».
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το κοινό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης]
Υπάρχει η άποψη πως η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ) αντιλαμβάνεται το κοινό τους ως μια «μάζα
κοινών ή μέσων ανθρώπων», των οποίων το πολιτιστικό επίπεδο θεωρείται χαμηλό.
Το κοινό αυτό αποτελείται από άντρες και γυναίκες, από τους οποίους λείπει κάθε
πολιτική ή πνευματική ανησυχία και προβληματισμός. Γι’ αυτό και τα τηλεοπτικά
προϊόντα που το κοινό θέλει - και που του τα προσφέρουν - είναι χαμηλής ποιότητας.
Αναμφίβολα, μέχρι ένα σημείο η εικόνα αυτή του κοινού βασίζεται στην
πραγματικότητα. Η σύγχρονη κοινωνία προσφέρει στα μέλη της τυπική παιδεία και
όχι τα προσόντα και τα βιώματα που θα επέτρεπαν μια γνήσια, ενεργητική συμμετοχή
στον χώρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι
λαϊκές μάζες αποζητούν πληροφόρηση και ψυχαγωγία που δεν κουράζει πνευματικά
και δεν αναστατώνει τον καθιερωμένο τρόπο ζωής και σκέψης.
Εντούτοις, το να αντιλαμβάνεται κανείς το πολιτιστικό επίπεδο του κοινού ως
μια συμπαγή και αμετάβλητη ενότητα είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Αρχικά, επειδή
έτσι παραγνωρίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το «κοινό» διαφοροποιήσεις ταξικές, γεωγραφικές, κατά φύλο, ηλικία και μόρφωση. Έπειτα,
γιατί μια τέτοια αντίληψη λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία1 και δεν
επιτρέπει καμιά ουσιαστική διερεύνηση των αναγκών, των ικανοτήτων και των
δυνατοτήτων των ανδρών και των γυναικών που απαρτίζουν το κοινό. Με άλλα
λόγια, η εικόνα αυτή του κοινού, μολονότι έχει κάποιες από τις ρίζες της στην
κοινωνική πραγματικότητα, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό
απομόνωσης από την πραγματικότητα. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος
για το πώς είναι το κοινό. Τέλος, επιδιώκεται να διαμορφωθούν οι ανάγκες και οι
προτιμήσεις του κοινού, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις ανάγκες των
επικεφαλής των μέσων.
Ποιες ανάγκες των ΜΜΕ εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτή η εικόνα του κοινού, η
οποία μοιάζει να καθοδηγεί τους σύγχρονους πομπούς επικοινωνίας στη διαδικασία
παραγωγής των μηνυμάτων; Η εικόνα του κοινού ως «μάζας μέσων ανθρώπων»
χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου γίνεται αβασάνιστα αποδεκτή από τα στελέχη των
αυτοεκπληρούμενη προφητεία: άποψη σύμφωνα με την οποία η αρνητική προσδοκία
που έχουμε για κάποιον ή κάτι οδηγεί τους εμπλεκόμενους σε υιοθέτηση
συμπεριφορών που προκαλούν την επιβεβαίωση αυτής της αρνητικής προσδοκίας
μας.
1

ΜΜΕ, γιατί λειτουργεί ως άλλοθι για την τυποποίηση και τον συντηρητισμό που
χαρακτηρίζει τα προϊόντα των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτέλεσμα κατά
κύριο λόγο του γεγονότος ότι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως
εμπορικές επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν το κοινό τους πάνω απ’ όλα ως
αγοραστικό κοινό, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τα λαϊκά ενδιαφέροντα και
γούστα. Ασφαλώς, τα μηνύματα των ΜΜΕ δανείζονται στοιχεία της λαϊκής
κουλτούρας, τα οποία όμως, αφού τα ενσωματώσουν, και με τον τρόπο αυτό τα
μεταμορφώσουν σε προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα ξαναπροσφέρουν «αλλοιωμένα»
στις λαϊκές μάζες. Επομένως, μακροχρόνια το κοινό θα μάθει να θέλει και να ζητά
αυτό που του έχει ήδη προσφερθεί, αυτό στο οποίο έχει ήδη εκτεθεί και το οποίο
τελικά διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το «τι θέλει το κοινό». Αρκετοί μελετητές
πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός των ΜΜΕ πως κατά κάποιον τρόπο εξυπηρετούν τις
ανάγκες του κοινού - δίνοντάς του αυτό που θέλει - είναι ένας τρόπος να
εκλογικεύσουν τις δικές τους απλοϊκές φόρμουλες. Ο κόσμος, λένε οι μελετητές, δεν
ξέρει τι θέλει μέχρι να το δει και ακόμη και τότε αυτό που θέλει είναι συγκεχυμένο
και πολύπλοκο.
Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Αθήνα: Gutenberg, 254-263 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι το πολιτιστικό
επίπεδο του κοινού δεν πρέπει να θεωρείται ως μια συμπαγής και αμετάβλητη
ενότητα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 11)
Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή
στην τέταρτη παράγραφο (Ποιες... πολύπλοκο) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 2)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1.

Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: τυποποίηση, προϊόντα,
ΜΜΕ, εμπορικές επιχειρήσεις, κοινό. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο
κ.λπ.).
(μονάδες 10)

Γ2.α. «Τα τηλεοπτικά προϊόντα που το κοινό θέλει […]
ποιότητας».

είναι χαμηλής

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και
να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική.
(μονάδες 3)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το κοινό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης]
Υπάρχει η άποψη πως η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ) αντιλαμβάνεται το κοινό τους ως μια «μάζα
κοινών ή μέσων ανθρώπων», των οποίων το πολιτιστικό επίπεδο θεωρείται χαμηλό.
Το κοινό αυτό αποτελείται από άντρες και γυναίκες, από τους οποίους λείπει κάθε
πολιτική ή πνευματική ανησυχία και προβληματισμός. Γι’ αυτό και τα τηλεοπτικά
προϊόντα που το κοινό θέλει - και που του τα προσφέρουν - είναι χαμηλής ποιότητας.
Αναμφίβολα, μέχρι ένα σημείο η εικόνα αυτή του κοινού βασίζεται στην
πραγματικότητα. Η σύγχρονη κοινωνία προσφέρει στα μέλη της τυπική παιδεία και
όχι τα προσόντα και τα βιώματα που θα επέτρεπαν μια γνήσια, ενεργητική συμμετοχή
στον χώρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι
λαϊκές μάζες αποζητούν πληροφόρηση και ψυχαγωγία που δεν κουράζει πνευματικά
και δεν αναστατώνει τον καθιερωμένο τρόπο ζωής και σκέψης.
Εντούτοις, το να αντιλαμβάνεται κανείς το πολιτιστικό επίπεδο του κοινού ως
μια συμπαγή και αμετάβλητη ενότητα είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Αρχικά, επειδή
έτσι παραγνωρίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το «κοινό»
- διαφοροποιήσεις ταξικές, γεωγραφικές, κατά φύλο, ηλικία και μόρφωση. Έπειτα,
γιατί μια τέτοια αντίληψη λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία1 και δεν
επιτρέπει καμιά ουσιαστική διερεύνηση των αναγκών, των ικανοτήτων και των
δυνατοτήτων των ανδρών και των γυναικών που απαρτίζουν το κοινό. Με άλλα
λόγια, η εικόνα αυτή του κοινού, μολονότι έχει κάποιες από τις ρίζες της στην
κοινωνική πραγματικότητα, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό
απομόνωσης από την πραγματικότητα. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος
για το πώς είναι το κοινό. Τέλος, επιδιώκεται να διαμορφωθούν οι ανάγκες και οι
προτιμήσεις του κοινού, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις ανάγκες των
επικεφαλής των μέσων.
Ποιες ανάγκες των ΜΜΕ εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτή η εικόνα του κοινού, η
οποία μοιάζει να καθοδηγεί τους σύγχρονους πομπούς επικοινωνίας στη διαδικασία
παραγωγής των μηνυμάτων; Η εικόνα του κοινού ως «μάζας μέσων ανθρώπων»
χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου γίνεται αβασάνιστα αποδεκτή από τα στελέχη των
αυτοεκπληρούμενη προφητεία: άποψη σύμφωνα με την οποία η αρνητική προσδοκία
που έχουμε για κάποιον ή κάτι οδηγεί τους εμπλεκόμενους σε υιοθέτηση
συμπεριφορών που προκαλούν την επιβεβαίωση αυτής της αρνητικής προσδοκίας
μας.
1

ΜΜΕ, γιατί λειτουργεί ως άλλοθι για την τυποποίηση και τον συντηρητισμό που
χαρακτηρίζει τα προϊόντα των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτέλεσμα κατά
κύριο λόγο του γεγονότος ότι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως
εμπορικές επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν το κοινό τους πάνω απ’ όλα ως
αγοραστικό κοινό, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τα λαϊκά ενδιαφέροντα και
γούστα. Ασφαλώς, τα μηνύματα των ΜΜΕ δανείζονται στοιχεία της λαϊκής
κουλτούρας, τα οποία όμως, αφού τα ενσωματώσουν, και με τον τρόπο αυτό τα
μεταμορφώσουν σε προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα ξαναπροσφέρουν
«αλλοιωμένα» στις λαϊκές μάζες. Επομένως, μακροχρόνια το κοινό θα μάθει να θέλει
και να ζητά αυτό που του έχει ήδη προσφερθεί, αυτό στο οποίο έχει ήδη εκτεθεί και
το οποίο τελικά διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το «τι θέλει το κοινό». Αρκετοί
μελετητές πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός των ΜΜΕ πως κατά κάποιον τρόπο
εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινού - δίνοντάς του αυτό που θέλει - είναι ένας
τρόπος να εκλογικεύσουν τις δικές τους απλοϊκές φόρμουλες. Ο κόσμος, λένε οι
μελετητές, δεν ξέρει τι θέλει μέχρι να το δει και ακόμη και τότε αυτό που θέλει είναι
συγκεχυμένο και πολύπλοκο.
Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Αθήνα: Gutenberg, 254-263 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)

A.

Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά σε 70 – 90 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει η συγγραφέας στην πρόταση: «τα
μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως εμπορικές επιχειρήσεις». (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Β2. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου (Υπάρχει…
ποιότητας) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: λείπει,
απαρτίζουν, μεταμορφώσουν, πιστεύουν, πολύπλοκο.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2.α. «Τα μηνύματα των ΜΜΕ μεταμορφώνουν τα στοιχεία της λαϊκής
κουλτούρας σε προϊόντα μαζικής παραγωγής».
Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης στην παραπάνω
πρόταση από τη συγγραφέα του κειμένου.
(μονάδες 3)
Γ2.β. Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Φυγή από την πραγματικότητα ή φυγή στην πραγματικότητα;]
Αν ήταν να περιγράψουμε με μία μόνο φράση το κυρίαρχο περιεχόμενο των μη
ειδησεογραφικού τύπου μηνυμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής
ΜΜΕ), η φράση αυτή δεν μπορεί παρά να ήταν «φυγή από την πραγματικότητα».
Πράγματι, τα ΜΜΕ κατασκευάζουν πραγματικότητες ολότελα «εξωπραγματικές»,
προσφέροντας στον μέσο αναγνώστη, ακροατή ή θεατή την ευκαιρία «να ζήσει»
άγνωρες καταστάσεις και εμπειρίες: την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. Έτσι, όποιος
καταναλώνει τα προϊόντα των ΜΜΕ μπορεί να «βρεθεί» σε κόσμους άλλους από τον
δικό του, να δει και να παίξει κοινωνικούς ρόλους που στην καθημερινή του ζωή τού
είναι εντελώς απρόσιτοι.
Στην ονειρική πραγματικότητα που κατασκευάζουν και μεταδίδουν τα ΜΜΕ
πάντα επικρατεί το ορθό. Οι ήρωες δεν χάνουν την ψυχραιμία τους, δεν καπνίζουν και
δεν πίνουν, δίνουν έντιμες μάχες και αποτελούν υπόδειγμα δημοκρατικής
συμπεριφοράς. Ακόμα πιο κυρίαρχο στοιχείο αυτού του ειδυλλιακού κόσμου είναι η
αγάπη. Μπροστά σ’ αυτήν τίποτα δεν μετράει, αλλά και τίποτα δεν μπορεί να
αντισταθεί στη δύναμή της: ούτε οι κοινωνικές προκαταλήψεις, ούτε το χρήμα, ούτε
οι ταξικές διακρίσεις, ούτε οι κακίες και μικροπρέπειες του κόσμου. Όλοι ξέρουμε
πως ένα από τα στερεότυπα θέματα που συναντάμε στα μηνύματα των ΜΜΕ είναι ο
έρωτας μεταξύ του/της φτωχού και ενός μέλους της ανώτατης κοινωνίας, ο οποίος
έρωτας καταλήγει όχι μόνον σε έναν ευτυχισμένο γάμο, αλλά και στη συμφιλίωση
των κοινωνικών τάξεων.
Τέλος, οι ήρωες του κόσμου που χτίζουν τα ΜΜΕ έχουν «υπεράνθρωπες»
προσωπικές ιδιότητες και ικανότητες. Είναι εκπληκτικά ωραίοι, ιδιαίτερα ικανοί και
αποτελεσματικοί σε ό,τι αναλαμβάνουν να κάνουν, άτομα χαρισματικά που η φύση ή
η μοίρα τα προίκισε ιδιαίτερα γενναιόδωρα. Κλασικό παράδειγμα: οι ήρωες των
παιδικών κόμικς, και πάνω απ’ όλους ο περίφημος «Σούπερμαν». Οι υπερ-ήρωες
αυτοί καταφεύγουν βέβαια στη χρήση βίας. Ωστόσο, καταφεύγουν σε αυτήν μόνο για
αντιμετωπίσουν τους κακούς εχθρούς και για να «βάλουν τα πράγματα στη θέση
τους»! Τούτο δεν αναιρεί φυσικά ούτε το γεγονός ότι η βία προβάλλεται ως το πιο
γρήγορο και πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ούτε ότι οι νεαρές
ηλικίες βομβαρδίζονται από αυτήν.
Σχολιάζοντας τα παραπάνω κάποιοι μελετητές έχουν διατυπώσει την άποψη ότι
τα μηνύματα των ΜΜΕ, δίνοντας διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, φιλοδοξίες
και όνειρα του σύγχρονου ανθρώπου, τον καθηλώνουν στο επίπεδο της φαντασίωσης

και της αυταπάτης. Είναι ενδεικτικό, λένε, ότι η ανάπτυξη του κινηματογράφου στις
ΗΠΑ1 πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εκτεταμένης ανεργίας και οικονομικής
στέρησης, μια περίοδο σημαδεμένη από την τραυματική εμπειρία του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου και από την απειλή μιας νέας σύρραξης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα
κινηματογραφικά έργα πρόσφεραν ό,τι δεν πρόσφεραν τα βιώματα της καθημερινής
ζωής: γαλήνη, ελπίδα, ευημερία. Με άλλα λόγια, ο κινηματογράφος, όπως κι όλα τα
ΜΜΕ, παρέχει τη δυνατότητα φυγής από μια πραγματικότητα σκληρή,
καταναγκαστική, καταπιεστική.
Οι απόψεις αυτές είναι μερικά σωστές. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος που
συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα της φυγής.
Ωστόσο, η φυγή αυτή είναι απατηλή. Αυτό συμβαίνει, γιατί διαμέσου του ιδανικού
κόσμου των ΜΜΕ προωθούνται ιδιαίτερα συμβατικές, συντηρητικές αξίες,
αντιλήψεις και πρότυπα συμπεριφοράς που αποτελούν την πεμπτουσία2 του
πραγματικού κόσμου. Καθώς ο μέσος θεατής, ακροατής ή αναγνώστης υιοθετεί τις
αξίες αυτές, επανεντάσσεται και ενσωματώνεται ευκολότερα στην πραγματικότητα
από την οποία επιζητά να διαφύγει. Σε τελευταία ανάλυση, λοιπόν, «η φυγή από την
πραγματικότητα» δεν είναι παρά «φυγή στην πραγματικότητα».
Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Αθήνα: Gutenberg, 310-315 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)

A.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι ο ονειρεμένος
κόσμος που συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα
της φυγής από την πραγματικότητα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)

1
2

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
πεμπτουσία : το ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό, η βαθύτερη ουσία.

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί η
συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο (Τέλος … αυτήν) του κειμένου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω φράσεις του κειμένου με έντονα στοιχεία, να
δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων: «δυνατότητα φυγής από μια
πραγματικότητα» και «συντηρητικές αξίες, αντιλήψεις και πρότυπα
συμπεριφοράς».
(μονάδες 10)
Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα χωρίο στο οποίο υπάρχει σαρκασμόςειρωνεία.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Φυγή από την πραγματικότητα ή φυγή στην πραγματικότητα;]
Αν ήταν να περιγράψουμε με μία μόνο φράση το κυρίαρχο περιεχόμενο των μη
ειδησεογραφικού τύπου μηνυμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής
ΜΜΕ), η φράση αυτή δεν μπορεί παρά να ήταν «φυγή από την πραγματικότητα».
Πράγματι, τα ΜΜΕ κατασκευάζουν πραγματικότητες ολότελα «εξωπραγματικές»,
προσφέροντας στον μέσο αναγνώστη, ακροατή ή θεατή την ευκαιρία «να ζήσει»
άγνωρες καταστάσεις και εμπειρίες: την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. Έτσι, όποιος
καταναλώνει τα προϊόντα των ΜΜΕ μπορεί να «βρεθεί» σε κόσμους άλλους από τον
δικό του, να δει και να παίξει κοινωνικούς ρόλους που στην καθημερινή του ζωή τού
είναι εντελώς απρόσιτοι.
Στην ονειρική πραγματικότητα που κατασκευάζουν και μεταδίδουν τα ΜΜΕ
πάντα επικρατεί το ορθό. Οι ήρωες δεν χάνουν την ψυχραιμία τους, δεν καπνίζουν και
δεν πίνουν, δίνουν έντιμες μάχες και αποτελούν υπόδειγμα δημοκρατικής
συμπεριφοράς. Ακόμα πιο κυρίαρχο στοιχείο αυτού του ειδυλλιακού κόσμου είναι η
αγάπη. Μπροστά σ’ αυτήν τίποτα δεν μετράει, αλλά και τίποτα δεν μπορεί να
αντισταθεί στη δύναμή της: ούτε οι κοινωνικές προκαταλήψεις, ούτε το χρήμα, ούτε
οι ταξικές διακρίσεις, ούτε οι κακίες και μικροπρέπειες του κόσμου. Όλοι ξέρουμε
πως ένα από τα στερεότυπα θέματα που συναντάμε στα μηνύματα των ΜΜΕ είναι ο
έρωτας μεταξύ του/της φτωχού και ενός μέλους της ανώτατης κοινωνίας, ο οποίος
έρωτας καταλήγει όχι μόνον σε έναν ευτυχισμένο γάμο, αλλά και στη συμφιλίωση
των κοινωνικών τάξεων.
Τέλος, οι ήρωες του κόσμου που χτίζουν τα ΜΜΕ έχουν «υπεράνθρωπες»
προσωπικές ιδιότητες και ικανότητες. Είναι εκπληκτικά ωραίοι, ιδιαίτερα ικανοί και
αποτελεσματικοί σε ό,τι αναλαμβάνουν να κάνουν, άτομα χαρισματικά που η φύση ή
η μοίρα τα προίκισε ιδιαίτερα γενναιόδωρα. Κλασικό παράδειγμα: οι ήρωες των
παιδικών κόμικς, και πάνω απ’ όλους ο περίφημος «Σούπερμαν». Οι υπερ-ήρωες
αυτοί καταφεύγουν βέβαια στη χρήση βίας. Ωστόσο, καταφεύγουν σε αυτήν μόνο για
αντιμετωπίσουν τους κακούς εχθρούς και για να «βάλουν τα πράγματα στη θέση
τους»! Τούτο δεν αναιρεί φυσικά ούτε το γεγονός ότι η βία προβάλλεται ως το πιο
γρήγορο και πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ούτε ότι οι νεαρές
ηλικίες βομβαρδίζονται από αυτήν.
Σχολιάζοντας τα παραπάνω κάποιοι μελετητές έχουν διατυπώσει την άποψη ότι
τα μηνύματα των ΜΜΕ, δίνοντας διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, φιλοδοξίες
και όνειρα του σύγχρονου ανθρώπου, τον καθηλώνουν στο επίπεδο της φαντασίωσης

και της αυταπάτης. Είναι ενδεικτικό, λένε, ότι η ανάπτυξη του κινηματογράφου στις
ΗΠΑ1 πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εκτεταμένης ανεργίας και οικονομικής
στέρησης, μια περίοδο σημαδεμένη από την τραυματική εμπειρία του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου και από την απειλή μιας νέας σύρραξης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα
κινηματογραφικά έργα πρόσφεραν ό,τι δεν πρόσφεραν τα βιώματα της καθημερινής
ζωής: γαλήνη, ελπίδα, ευημερία. Με άλλα λόγια, ο κινηματογράφος, όπως κι όλα τα
ΜΜΕ, παρέχει τη δυνατότητα φυγής από μια πραγματικότητα σκληρή,
καταναγκαστική, καταπιεστική.
Οι απόψεις αυτές είναι μερικά σωστές. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος που
συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα της φυγής.
Ωστόσο, η φυγή αυτή είναι απατηλή. Αυτό συμβαίνει, γιατί διαμέσου του ιδανικού
κόσμου των ΜΜΕ προωθούνται ιδιαίτερα συμβατικές, συντηρητικές αξίες,
αντιλήψεις και πρότυπα συμπεριφοράς που αποτελούν την πεμπτουσία2 του
πραγματικού κόσμου. Καθώς ο μέσος θεατής, ακροατής ή αναγνώστης υιοθετεί τις
αξίες αυτές, επανεντάσσεται και ενσωματώνεται ευκολότερα στην πραγματικότητα
από την οποία επιζητά να διαφύγει. Σε τελευταία ανάλυση, λοιπόν, «η φυγή από την
πραγματικότητα» δεν είναι παρά «φυγή στην πραγματικότητα».
Μ. Σεραφετινίδου (2003). Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Αθήνα: Gutenberg, 310-315 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ

Α. (Μονάδες 20)

A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει η συγγραφέας την άποψη ότι ο ονειρεμένος
κόσμος που συχνά προβάλλεται από τα ΜΜΕ δεν είναι παρά «φυγή στην
πραγματικότητα»; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)

1
2

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
πεμπτουσία : το ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό, η βαθύτερη ουσία.

Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί η
συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο (Στην ονειρική … τάξεων) του κειμένου;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για
καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: κυρίαρχο,
εκτεταμένης, ευημερία, απατηλή, υιοθετεί. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος
κ.λπ.).
(μονάδες 10)

Γ2.

Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, η συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού
στην τρίτη παράγραφο (Τέλος… αυτήν) του κειμένου; Να τεκμηριώσετε με
συντομία την άποψή σας.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η πέμπτη εξουσία
Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα
ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως,
ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν
συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών
(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία».
Η «τέταρτη εξουσία» ήταν, χάρη στην αίσθηση πολιτικής κουλτούρας των
μέσων ενημέρωσης και χάρη στο θάρρος τολμηρών δημοσιογράφων, το μόνο μέσο
που διέθεταν οι πολίτες για να επικρίνουν, να αποκρούσουν, να αντιταχθούν
δημοκρατικά, στις παράνομες αποφάσεις, οι οποίες μπορούσαν να είναι άδικες,
ακόμη και εγκληματικές, ενάντια σε αθώους ανθρώπους.
Ωστόσο, εδώ και δεκαπέντε χρόνια η «τέταρτη εξουσία» άδειασε από το
περιεχόμενό της, έχασε σιγά σιγά την ουσιαστική της λειτουργία ως αντίβαρου των
εξουσιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντάσσονται όλο και περισσότερο σε
διογκούμενες δομές για να συγκροτήσουν ομίλους ενημέρωσης. Οι όμιλοι αυτοί
έχουν παγκόσμια εξάπλωση, είναι πλανητικοί, αρπάζουν τους ποικίλους τομείς
ενημέρωσης σε πολλές χώρες και ηπείρους, ασχολούνται με οτιδήποτε σχετίζεται με
τον γραπτό λόγο, την εικόνα και τον ήχο και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους
όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τομείς της μαζικής
κουλτούρας, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης.
Οι τομείς αυτοί ήταν κάποτε αυτόνομοι. Από τη μια πλευρά, η μαζική
κουλτούρα με την εμπορική λογική της, τις λαϊκές δημιουργίες της, τους στόχους της
που είναι ουσιαστικά εμπορικοί. Από την άλλη, η επικοινωνία με τη διαφημιστική
έννοια, το μάρκετινγκ, η προπαγάνδα, η ρητορική της πειθούς. Και τέλος, η
πληροφόρηση με τα πρακτορεία ειδήσεων και τα λογής μέσα ενημέρωσης. Οι κάποτε
διαφορετικές τούτες σφαίρες σιγά σιγά μπλέχτηκαν και σήμερα συγκροτούν μία και
μοναδική κυκλώπεια σφαίρα μέσα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαζική κουλτούρα, την επικοινωνία ή την
πληροφόρηση.
Οι μεγάλοι όμιλοι, στους κόλπους των οποίων πραγματοποιείται η παραπάνω
«συγχώνευση», ενδιαφέρονται πρωτίστως να συνεχίσουν τη γιγάντωσή τους και δεν
έχουν πάντοτε ως στόχο να καταγγέλλουν τις καταχρήσεις ενάντια στο δίκαιο, ούτε

να διορθώνουν τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί το πολιτικό
σύστημα. Πολλές φορές δεν δρουν ως αντίβαρο στην εξουσία, μερικές φορές μάλιστα
την κολακεύουν.
Επιπρόσθετα, στις μέρες μας η πληροφόρηση λόγω της υπεραφθονίας της
δηλητηριάζεται από κάθε είδους ψέματα, ρυπαίνεται από τις φήμες, τις
διαστρεβλώσεις, τις παραμορφώσεις, τις μεθοδεύσεις. Μας δηλητηριάζει το μυαλό,
μας χειραγωγεί, προσπαθεί να ενσταλάξει στο ασυνείδητό μας ιδέες που δεν είναι
δικές μας.
Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: πώς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε
αυτή την επίθεση των ομίλων και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στην
παραπληροφόρηση και την πλύση εγκεφάλου; Πρέπει, νομίζω, να δημιουργήσουμε
μια «πέμπτη εξουσία» που θα μας επιτρέψει να αντιτάξουμε μια δύναμη κουλτούρας
των πολιτών απέναντι στον συνασπισμό των ομίλων. Λειτουργία της εξουσίας αυτής
θα είναι να καταγγέλλει την υπερεξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των
ομίλων πληροφόρησης, που όχι μόνο έπαψαν να υπερασπίζονται τους πολίτες, αλλά
και που μερικές φορές δρουν ενάντια στο κοινό καλό. Γι’ αυτό προτείναμε τη
δημιουργία ενός Διεθνούς Παρατηρητηρίου Μέσων Ενημέρωσης που θα προειδοποιεί
την κοινωνία για τη χειραγώγηση που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα
αγωνίζεται ενάντια στον σφετερισμό1 του δικαιώματος έκφρασης και θα συνιστά
πεδίο διαλόγου και δημοκρατικής δράσης.
Ι. Ramonet, εφ. Ελευθεροτυπία, 5.10.2003 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης
χαρακτηρίστηκαν «τέταρτη εξουσία»; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)

1

σφετερισμός: η με αθέμιτο τρόπο οικειοποίηση δικαιώματος, εξουσίας ή πράγματος
που έχει άλλος

Β2. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή
στην τέταρτη παράγραφο (Οι τομείς… πληροφόρηση) του κειμένου και να
προσδιορίσετε τη σχέση που καθεμιά σηματοδοτεί.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. «μαζική κουλτούρα», «να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας» και «να
υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να δημιουργήσετε μία παράγραφο
50-60 λέξεων.
(μονάδες 10)
Γ2. Για ποιους λόγους ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο στις
δύο τελευταίες παραγράφους (Επιπρόσθετα... δράσης) του κειμένου;
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η πέμπτη εξουσία
Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα
ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως,
ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν
συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών
(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία».
Η «τέταρτη εξουσία» ήταν, χάρη στην αίσθηση πολιτικής κουλτούρας των
μέσων ενημέρωσης και χάρη στο θάρρος τολμηρών δημοσιογράφων, το μόνο μέσο
που διέθεταν οι πολίτες για να επικρίνουν, να αποκρούσουν, να αντιταχθούν
δημοκρατικά, στις παράνομες αποφάσεις, οι οποίες μπορούσαν να είναι άδικες,
ακόμη και εγκληματικές, ενάντια σε αθώους ανθρώπους.
Ωστόσο, εδώ και δεκαπέντε χρόνια η «τέταρτη εξουσία» άδειασε από το
περιεχόμενό της, έχασε σιγά σιγά την ουσιαστική της λειτουργία ως αντίβαρο των
εξουσιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντάσσονται όλο και περισσότερο σε
διογκούμενες δομές για να συγκροτήσουν ομίλους ενημέρωσης. Οι όμιλοι αυτοί
έχουν παγκόσμια εξάπλωση, είναι πλανητικοί, αρπάζουν τους ποικίλους τομείς
ενημέρωσης σε πολλές χώρες και ηπείρους, ασχολούνται με οτιδήποτε σχετίζεται με
τον γραπτό λόγο, την εικόνα και τον ήχο και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους
όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τομείς της μαζικής
κουλτούρας, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης.
Οι τομείς αυτοί ήταν κάποτε αυτόνομοι. Από τη μια πλευρά, η μαζική
κουλτούρα με την εμπορική λογική της, τις λαϊκές δημιουργίες της, τους στόχους της
που είναι ουσιαστικά εμπορικοί. Από την άλλη, η επικοινωνία με τη διαφημιστική
έννοια, το μάρκετινγκ, η προπαγάνδα, η ρητορική της πειθούς. Και τέλος, η
πληροφόρηση με τα πρακτορεία ειδήσεων και τα λογής μέσα ενημέρωσης. Οι κάποτε
διαφορετικές τούτες σφαίρες σιγά σιγά μπλέχτηκαν και σήμερα συγκροτούν μία και
μοναδική κυκλώπεια σφαίρα μέσα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαζική κουλτούρα, την επικοινωνία ή την
πληροφόρηση.
Οι μεγάλοι όμιλοι, στους κόλπους των οποίων πραγματοποιείται η παραπάνω
«συγχώνευση», ενδιαφέρονται πρωτίστως να συνεχίσουν τη γιγάντωσή τους και δεν
έχουν πάντοτε ως στόχο να καταγγέλλουν τις καταχρήσεις ενάντια στο δίκαιο, ούτε

να διορθώνουν τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί το πολιτικό
σύστημα. Πολλές φορές δεν δρουν ως αντίβαρο στην εξουσία, μερικές φορές μάλιστα
την κολακεύουν.
Επιπρόσθετα, στις μέρες μας η πληροφόρηση λόγω της υπεραφθονίας της
δηλητηριάζεται από κάθε είδους ψέματα, ρυπαίνεται από τις φήμες, τις
διαστρεβλώσεις, τις παραμορφώσεις, τις μεθοδεύσεις. Μας δηλητηριάζει το μυαλό,
μας χειραγωγεί, προσπαθεί να ενσταλάξει στο ασυνείδητό μας ιδέες που δεν είναι
δικές μας.
Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: πώς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε
αυτή την επίθεση των ομίλων και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στην
παραπληροφόρηση και την πλύση εγκεφάλου; Πρέπει, νομίζω, να δημιουργήσουμε
μια «πέμπτη εξουσία» που θα μας επιτρέψει να αντιτάξουμε μια δύναμη κουλτούρας
των πολιτών απέναντι στον συνασπισμό των ομίλων. Λειτουργία της εξουσίας αυτής
θα είναι να καταγγέλλει την υπερεξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των
ομίλων πληροφόρησης, που όχι μόνο έπαψαν να υπερασπίζονται τους πολίτες, αλλά
και που μερικές φορές δρουν ενάντια στο κοινό καλό. Γι’ αυτό προτείναμε τη
δημιουργία ενός Διεθνούς Παρατηρητηρίου Μέσων Ενημέρωσης που θα προειδοποιεί
την κοινωνία για τη χειραγώγηση που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα
αγωνίζεται ενάντια στον σφετερισμό1 του δικαιώματος έκφρασης και θα συνιστά
πεδίο διαλόγου και δημοκρατικής δράσης.
Ι. Ramonet, εφ. Ελευθεροτυπία, 5.10.2003 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, τα γνωρίσματα των ομίλων
ενημέρωσης; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)

1

σφετερισμός: η με αθέμιτο τρόπο οικειοποίηση δικαιώματος, εξουσίας ή πράγματος
που έχει άλλος

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Απέναντι… «τέταρτη
εξουσία») του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: δημοσιογράφοι, καθήκον,
καταγγέλλουν, πολίτες, πληροφόρηση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το
ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 11)
Γ2.α. Η λέξη αντίβαρο (τρίτη παράγραφος) χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική/
δηλωτική ή με τη μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;
(μονάδες 2)
Γ2.β. Γράψτε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων χρησιμοποιώντας τη λέξη αντίβαρο με
την αντίθετη σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε στο κείμενο.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η πέμπτη εξουσία
Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα
ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως,
ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν
συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών
(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία».
Η «τέταρτη εξουσία» ήταν, χάρη στην αίσθηση πολιτικής κουλτούρας των
μέσων ενημέρωσης και χάρη στο θάρρος τολμηρών δημοσιογράφων, το μόνο μέσο
που διέθεταν οι πολίτες για να επικρίνουν, να αποκρούσουν, να αντιταχθούν
δημοκρατικά, στις παράνομες αποφάσεις, οι οποίες μπορούσαν να είναι άδικες,
ακόμη και εγκληματικές, ενάντια σε αθώους ανθρώπους.
Ωστόσο, εδώ και δεκαπέντε χρόνια η «τέταρτη εξουσία» άδειασε από το
περιεχόμενό της, έχασε σιγά σιγά την ουσιαστική της λειτουργία ως αντίβαρου των
εξουσιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντάσσονται όλο και περισσότερο σε
διογκούμενες δομές για να συγκροτήσουν ομίλους ενημέρωσης. Οι όμιλοι αυτοί
έχουν παγκόσμια εξάπλωση, είναι πλανητικοί, αρπάζουν τους ποικίλους τομείς
ενημέρωσης σε πολλές χώρες και ηπείρους, ασχολούνται με οτιδήποτε σχετίζεται με
τον γραπτό λόγο, την εικόνα και τον ήχο και συγκεντρώνουν στους κόλπους τους
όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τομείς της μαζικής
κουλτούρας, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης.
Οι τομείς αυτοί ήταν κάποτε αυτόνομοι. Από τη μια πλευρά, η μαζική
κουλτούρα με την εμπορική λογική της, τις λαϊκές δημιουργίες της, τους στόχους της
που είναι ουσιαστικά εμπορικοί. Από την άλλη, η επικοινωνία με τη διαφημιστική
έννοια, το μάρκετινγκ, η προπαγάνδα, η ρητορική της πειθούς. Και τέλος, η
πληροφόρηση με τα πρακτορεία ειδήσεων και τα λογής μέσα ενημέρωσης. Οι κάποτε
διαφορετικές τούτες σφαίρες σιγά σιγά μπλέχτηκαν και σήμερα συγκροτούν μία και
μοναδική κυκλώπεια σφαίρα μέσα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαζική κουλτούρα, την επικοινωνία ή την
πληροφόρηση.
Οι μεγάλοι όμιλοι, στους κόλπους των οποίων πραγματοποιείται η παραπάνω
«συγχώνευση», ενδιαφέρονται πρωτίστως να συνεχίσουν τη γιγάντωσή τους και δεν
έχουν πάντοτε ως στόχο να καταγγέλλουν τις καταχρήσεις ενάντια στο δίκαιο, ούτε

να διορθώνουν τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί το πολιτικό
σύστημα. Πολλές φορές δεν δρουν ως αντίβαρο στην εξουσία, μερικές φορές μάλιστα
την κολακεύουν.
Επιπρόσθετα, στις μέρες μας η πληροφόρηση λόγω της υπεραφθονίας της
δηλητηριάζεται από κάθε είδους ψέματα, ρυπαίνεται από τις φήμες, τις
διαστρεβλώσεις, τις παραμορφώσεις, τις μεθοδεύσεις. Μας δηλητηριάζει το μυαλό,
μας χειραγωγεί, προσπαθεί να ενσταλάξει στο ασυνείδητό μας ιδέες που δεν είναι
δικές μας.
Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: πώς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε
αυτή την επίθεση των ομίλων και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στην
παραπληροφόρηση και την πλύση εγκεφάλου; Πρέπει, νομίζω, να δημιουργήσουμε
μια «πέμπτη εξουσία» που θα μας επιτρέψει να αντιτάξουμε μια δύναμη κουλτούρας
των πολιτών απέναντι στον συνασπισμό των ομίλων. Λειτουργία της εξουσίας αυτής
θα είναι να καταγγέλλει την υπερεξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των
ομίλων πληροφόρησης, που όχι μόνο έπαψαν να υπερασπίζονται τους πολίτες, αλλά
και που μερικές φορές δρουν ενάντια στο κοινό καλό. Γι’ αυτό προτείναμε τη
δημιουργία ενός Διεθνούς Παρατηρητηρίου Μέσων Ενημέρωσης που θα προειδοποιεί
την κοινωνία για τη χειραγώγηση που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα
αγωνίζεται ενάντια στον σφετερισμό1 του δικαιώματος έκφρασης και θα συνιστά
πεδίο διαλόγου και δημοκρατικής δράσης.
Ι. Ramonet, εφ. Ελευθεροτυπία, 5.10.2003 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 -100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο αρθρογράφος, για να υποστηρίξει τη θέση
ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν λειτουργούν πάντοτε σαν αντίβαρο των
εξουσιών; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)

1

σφετερισμός: η με αθέμιτο τρόπο οικειοποίηση δικαιώματος, εξουσίας ή πράγματος
που έχει άλλος

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην πρώτη παράγραφο (Απέναντι....
«τέταρτη εξουσία») του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: καθεστώτα,
λογής, επικρίνουν, αυτόνομη, πρωτίστως.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο
συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.

παραδείγματα

μεταφορικής/

(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

