
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου 

και βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, 

ο Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 



αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιον λόγο, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, δεν κλείνει σήμερα η απόσταση 

που χωρίζει ήδη τη χώρα μας από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης στο θέμα της 

ανάγνωσης εντύπων; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η μετάβαση από την 

πρώτη (Σύμφωνα… Βρετανία.) στη δεύτερη παράγραφο (Πώς θα μπορούσε… 

των Γερμανών) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: αναγνωστική 

αποχή, να ερμηνευτεί, ιστορικό βάθος, σημαντικές διαφοροποιήσεις, 

προβλήματα, (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς 

την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Δίνονται τα αποσπάσματα: 

α. «οι κάτοικοι της ‟ωραιότερης χώρας του κόσμου”  δεν έχουν λόγους να 

κλειστούν στους τέσσερις τοίχους» στη δεύτερη παράγραφο (Πώς θα 

μπορούσε… των Γερμανών) του κειμένου.  

β. «στην Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής 

κουλτούρας το έφαγε και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης» στην πέμπτη 

παράγραφο (Παρά το γεγονός… τηλεθέασης) του κειμένου. 

 

Να εντοπίσετε στις παραπάνω προτάσεις τις γλωσσικές επιλογές με τις οποίες ο 

αρθρογράφος πετυχαίνει να δώσει προφορικότητα στον λόγο του. 

 (μονάδες 5) 

  



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου και 

βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, ο 

Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 



αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιος είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, ο βαθύτερος λόγος που δημιούργησε 

το χάσμα ανάμεσα στη χώρα μας και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης αναφορικά 

με την ανάγνωση βιβλίων; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2α. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Η πραγματική… έμειναν) 

του κειμένου. 

(μονάδες 3) 

Β2β. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την ίδια παράγραφο. 

(μονάδες 2) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους: στατιστικής 

υπηρεσίας, ερμηνεία, αντιδιαστολή, ιστορικό βάθος, εγγραμματοσύνη 

(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση και 

τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε λέξεις/φράσεις που λειτουργούν 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 5) 

  



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου και 

βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, ο 

Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 



αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς θα μπορούσε κάποιος, σύμφωνα με το κείμενο, να ερμηνεύσει επιφανειακά 

το μειωμένο ενδιαφέρον των Ελλήνων για την ανάγνωση βιβλίων; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για καθεμιά από τις παραγράφους του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά 

επιθυμείτε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: ποσοστό, 

αποχή, άλλοθι, αναγνωστική παράδοση, εισβολή της τηλεόρασης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση και τον αριθμό). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο Ευρωβαρόμετρο, θα δούμε ότι 

οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης»: 

 

Να αιτιολογήσετε τη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου στην παραπάνω 

περίοδο λόγου της τελευταίας παραγράφου (Παρά το γεγονός… τηλεθέασης) του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Η αναγνωστική αποχή και η τηλεόραση] 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 

ποσοστό των Ευρωπαίων, που δήλωσαν ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν είχαν 

ανοίξει βιβλίο, ήταν αρκετά μεγάλο, σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, ήταν κατά πολύ υψηλότερο. Αντίθετα, η αναγνωστική αποχή είναι 

εξαιρετικά χαμηλή στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Βρετανία. 

Πώς θα μπορούσε άραγε να ερμηνευτεί η αναγνωστική μας «ανορεξία»; 

Σύμφωνα με μια ερασιτεχνική, αλλά ευρείας αποδοχής, ερμηνεία, οι κάτοικοι της 

«ωραιότερης χώρας του κόσμου» δεν έχουν λόγους να κλειστούν στους τέσσερις 

τοίχους, για να διαβάσουν, όταν η αγαθή μοίρα τους επιτρέπει να περιφέρονται 

ηλιόλουστοι τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις εποχές του έτους, ενώ οι Βόρειοι 

διαβάζουν, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Το άλλοθι είναι έξυπνο, 

αλλά, μολονότι εξηγεί γιατί «απέχουμε από ογκώδεις τόμους», δεν εξηγεί γιατί, 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το ένα πέμπτο διαβάζει συχνά εφημερίδες, που 

ασφαλώς απαιτούν λιγότερο χρόνο και διαβάζονται σε καθημερινή βάση σε 

αντιδιαστολή με τα τρία τέταρτα των Φιλανδών και των Σουηδών και των Γερμανών. 

Η πραγματική εξήγηση, σύμφωνα με έναν Ελβετό αναλυτή, έχει μεγάλο 

ιστορικό βάθος. Ενώ μέχρι το τέλος περίπου του δέκατου πέμπτου αιώνα οι 

αναλφάβητοι ήταν ισομερώς κατανεμημένοι στην Ευρώπη, στη συνέχεια 

δρομολογήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι χώρες του βόρειου και 

βορειοδυτικού ευρωπαϊκού τόξου προσχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. 

Επειδή οι Μεταρρυθμιστές θεωρούσαν απαράβατο χριστιανικό καθήκον την ανάγνωση 

της Βίβλου, οι αρχές μερίμνησαν για τη βελτίωση της ικανότητας των πιστών για 

ανάγνωση και γραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά των αναλφάβητων.  

Αργότερα, η Βίβλος ως ανάγνωσμα υποχώρησε, αλλά η εγγραμματοσύνη και η 

αναγνωστική παράδοση έμειναν.  

Η εικόνα είναι διαφορετική στο Νότο. Η Μεταρρύθμιση άφησε αδιάφορους 

τους Καθολικούς της Ιβηρικής και της Νότιας Ιταλίας, ενώ ανατολικότερα η ελληνική 

Ορθοδοξία είχε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Στο Νότο, εξάλλου, ο 

Διαφωτισμός δεν έφτασε παρά μόνο σε μικρές ομάδες διανοουμένων, ενώ ο 

αναλφαβητισμός άρχισε να υποχωρεί αισθητά στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου 



αιώνα, για να περιοριστεί σε ελεγχόμενα επίπεδα μόλις μετά το τέλος του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου. 

Παρά το γεγονός ότι για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε σημαντικά η 

ανάπτυξη της αναγνωστικής μας κουλτούρας, η απόσταση θα μπορούσε να κλείσει με 

γρήγορους ρυθμούς, αν το τέλος του αναλφαβητισμού δε συνέπιπτε χρονικά με τη 

«μιντιακή»
1
 επανάσταση του εικοστού αιώνα, κυρίως με την εισβολή της τηλεόρασης 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του. Έτσι, ενώ αλλού, εξαιτίας μιας παγιωμένης και 

ώριμης αναγνωστικής παράδοσης, υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, στην 

Ελλάδα «το στραβό κλήμα» της «υπό ανάπτυξη» αναγνωστικής κουλτούρας το έφαγε 

και «ο γάιδαρος της τηλεόρασης». Αν ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο 

Ευρωβαρόμετρο
2
, θα δούμε ότι οδηγούμε την κούρσα της ευρωπαϊκής τηλεθέασης. 

 

 Θ. Παπαγγελής, εφ. το ΒΗΜΑ, 17.11.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια βασική διαφορά, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, υπάρχει ανάμεσα στη χώρα 

μας και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης στο θέμα της ανάγνωσης βιβλίων και σε 

ποιους ιστορικούς λόγους αποδίδεται; (60-80 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2α. Να εντοπίσετε δύο φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην 

τέταρτη (Η εικόνα… πολέμου) και την πέμπτη παράγραφο (Παρά… τηλεθέασης) 

του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

                                                           
1
   Η επανάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2
  Έτσι ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: βάθος, εικόνα χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από 

αυτήν που έχουν στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο 

ως προς την πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Αφού εντοπίσετε στο κείμενο ένα σημείο στο οποίο γίνεται φανερή η ειρωνεία 

του αρθρογράφου, να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 5) 

  

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Τηλεόραση και πολιτισμός   
 

Μύδροι
1
 εξαπολύονται τον τελευταίο καιρό κατά της ελληνικής ιδιωτικής 

τηλεόρασης, με αφορμή τις τουρκικές σειρές που καθημερινά παρελαύνουν στις 

οθόνες μας. Από τον Μουράτ στην Ασί και απ’ εκεί στον Σουλεϊμάν τον 

Μεγαλοπρεπή και πάει λέγοντας … 

Ως συνήθως, στη χώρα που αιώνες πριν γέννησε το μέτρο χάνουμε το μέτρο 

αιώνες μετά. Πράγματι η τηλεόραση αποτελεί έναν ευανάγνωστο δείκτη πολιτισμού. 

Πράγματι οι τηλεοπτικές παραγωγές, ιδιαίτερα οι καθημερινές, μπορούν να 

επιφέρουν αυτό που αποκαλούμε πολιτισμική αλλοτρίωση, ξενομανία κ.λ.π. 

Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται τον ρόλο και το 

κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές, δείγματα πολιτιστικά της 

δικής μας κουλτούρας, που θα αποτελέσουν και καταπίστευμα
2
 για το μέλλον. 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, όμως, έως τη δαιμονοποίηση των τουρκικών 

σίριαλ υπάρχει μεγάλη απόσταση, που διανύεται αυθαίρετα και, μετά από πολλά 

λογικά χάσματα, οδηγούμαστε στο «συμπέρασμα» του αφελληνισμού. Πρώτον, διότι 

η τηλεόραση αποτελεί περισσότερο αντανάκλαση του πολιτισμού μας και λιγότερο 

γενεσιουργό αιτία. Σίγουρα και η ίδια, με τη δυναμική της εικόνας που διαθέτει, 

μεταβάλλεται προοδευτικά από αιτιατό
3
 σε αίτιο πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Δεν 

αντανακλά δηλαδή μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά και τον διαμορφώνει.  

Όμως δε φταίει αυτή, που πολλοί νέοι σήμερα συγχέουν στο μυαλό τους την 

ελληνική επανάσταση με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ακόμα, δε φταίει η τηλεόραση 

για το γεγονός ότι οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό 

ζυγό πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους και τόσα άλλα 

πολύτιμα δείγματα ενός πολιτισμού που άνθισε σε αντίξοες συνθήκες, στο όνομα 

ενός άκριτου και άναρχου εξευρωπαϊσμού. Για όλα τα παραπάνω δεν ευθύνονται τα 

τουρκικά σίριαλ … 

Εξάλλου, η ξενομανία μας δεν είναι φαινόμενο τωρινό, αφού ξένες 

τηλεοπτικές σειρές και παραγωγές ή φτηνές απομιμήσεις τους μας συντροφεύουν εδώ 

και δεκαετίες, και οι οποίες δεν είναι τουρκικής προέλευσης. Παράλληλα, οι 

χολυγουντιανές ταινίες μονοπωλούν σχεδόν τις κινηματογραφικές μας προτιμήσεις, 

αποτελώντας οχήματα γλώσσας, αξιών, μόδας, πολιτισμού. Για πολλά χρόνια, επίσης, 

                                                           
1
 μύδρος: οβίδα κανονιού//(μεταφορικά) έντονη κριτική, κατηγορίες εναντίον κάποιου 

2
 καταπίστευμα: αγαθό που εμπιστευόμαστε σε κάποιον για να το διατηρήσει στο μέλλον 

3
 αιτιατό: το αποτέλεσμα που δημιουργείται από μια αιτία 



οι Έλληνες παρακολουθούσαν κατά δεκάδες τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες 

λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες
4
. 

Τέλος, είναι αλήθεια ότι η ιδιωτική κυρίως τηλεόραση ευθύνεται για τη 

στήριξη της εγχώριας τηλεοπτικής παραγωγής. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι 

μονόδρομος. Μέρος της ευθύνης χρειάζεται να αναλάβουν και οι παραγωγοί, οι 

οποίοι καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αντιγραφής ξενικών προτύπων, αλλά και 

το κοινό. Το τελευταίο, ενώ διαμαρτύρεται για τις τουρκικές σειρές, τις επιβραβεύει 

με υψηλές τηλεθεάσεις.  

Συνεπώς, μια ελληνική τηλεόραση, με όλη τη σημασία της λέξης, απαιτεί 

συλλογική προσπάθεια και διάθεση, για να παράγει αυτό που λέμε πολιτισμό. Απαιτεί 

ειλικρινή παραδοχή των ημαρτημένων, αυτεπίγνωση και όχι ανέξοδη και εύκολη 

κριτική κατά πάντων. Οι Άγγλοι ετοιμάζονται να εισάγουν τα αρχαία ελληνικά ως 

βασικό μάθημα στα σχολεία τους. Λέτε να αποφάσισαν να «παραδώσουν γη και 

ύδωρ» στο λαμπρό, ομολογουμένως, ελληνικό πολιτισμό; 

 

Γ. Λιάππης, εφημ. Το Βήμα, 30.11.2012 (διασκευή).  

 

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, η σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα 

στην τηλεόραση και τον πολιτισμό; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-80 

λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος 

(Εξάλλου...σαπουνόπερες) του κειμένου;  

 (μονάδες 3) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 

 

  

                                                           
4
σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με μεγάλο     

  αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τηλεόραση, πολιτισμική 

αλλοτρίωση, Νεοέλληνες, άναρχου εξευρωπαϊσμού, ξενομανία. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.    «...οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό 

πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

τους...»: 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

  

(μονάδες 5) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Τηλεόραση και πολιτισμός   
 

Μύδροι
1
 εξαπολύονται τον τελευταίο καιρό κατά της ελληνικής ιδιωτικής 

τηλεόρασης, με αφορμή τις τουρκικές σειρές που καθημερινά παρελαύνουν στις 

οθόνες μας. Από τον Μουράτ στην Ασί και απ’ εκεί στον Σουλεϊμάν τον 

Μεγαλοπρεπή και πάει λέγοντας … 

Ως συνήθως, στη χώρα που αιώνες πριν γέννησε το μέτρο χάνουμε το μέτρο 

αιώνες μετά. Πράγματι η τηλεόραση αποτελεί έναν ευανάγνωστο δείκτη πολιτισμού. 

Πράγματι οι τηλεοπτικές παραγωγές, ιδιαίτερα οι καθημερινές, μπορούν να 

επιφέρουν αυτό που αποκαλούμε πολιτισμική αλλοτρίωση, ξενομανία κ.λ.π. 

Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται τον ρόλο και το 

κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές, δείγματα πολιτιστικά της 

δικής μας κουλτούρας, που θα αποτελέσουν και καταπίστευμα
2
 για το μέλλον. 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, όμως, έως τη δαιμονοποίηση των τουρκικών 

σίριαλ υπάρχει μεγάλη απόσταση, που διανύεται αυθαίρετα και, μετά από πολλά 

λογικά χάσματα, οδηγούμαστε στο «συμπέρασμα» του αφελληνισμού. Πρώτον, διότι 

η τηλεόραση αποτελεί περισσότερο αντανάκλαση του πολιτισμού μας και λιγότερο 

γενεσιουργό αιτία. Σίγουρα και η ίδια, με τη δυναμική της εικόνας που διαθέτει, 

μεταβάλλεται προοδευτικά από αιτιατό
3
 σε αίτιο πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Δεν 

αντανακλά δηλαδή μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά και τον διαμορφώνει.  

Όμως δε φταίει αυτή, που πολλοί νέοι σήμερα συγχέουν στο μυαλό τους την 

ελληνική επανάσταση με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ακόμα, δε φταίει η τηλεόραση 

για το γεγονός ότι οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό 

ζυγό πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους και τόσα άλλα 

πολύτιμα δείγματα ενός πολιτισμού που άνθισε σε αντίξοες συνθήκες, στο όνομα 

ενός άκριτου και άναρχου εξευρωπαϊσμού. Για όλα τα παραπάνω δεν ευθύνονται τα 

τουρκικά σίριαλ … 

Εξάλλου, η ξενομανία μας δεν είναι φαινόμενο τωρινό, αφού ξένες 

τηλεοπτικές σειρές και παραγωγές ή φτηνές απομιμήσεις τους μας συντροφεύουν εδώ 

και δεκαετίες, και οι οποίες δεν είναι τουρκικής προέλευσης. Παράλληλα, οι 

χολυγουντιανές ταινίες μονοπωλούν σχεδόν τις κινηματογραφικές μας προτιμήσεις, 

αποτελώντας οχήματα γλώσσας, αξιών, μόδας, πολιτισμού. Για πολλά χρόνια, επίσης, 

                                                           
1
 μύδρος: οβίδα κανονιού//(μεταφορικά) έντονη κριτική, κατηγορίες εναντίον κάποιου 

2
 καταπίστευμα: αγαθό που εμπιστευόμαστε σε κάποιον για να το διατηρήσει στο μέλλον 

3
 αιτιατό: το αποτέλεσμα που δημιουργείται από μια αιτία 



οι Έλληνες παρακολουθούσαν κατά δεκάδες τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες 

λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες
4
. 

Τέλος, είναι αλήθεια ότι η ιδιωτική κυρίως τηλεόραση ευθύνεται για τη 

στήριξη της εγχώριας τηλεοπτικής παραγωγής. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι 

μονόδρομος. Μέρος της ευθύνης χρειάζεται να αναλάβουν και οι παραγωγοί, οι 

οποίοι καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αντιγραφής ξενικών προτύπων, αλλά και 

το κοινό. Το τελευταίο, ενώ διαμαρτύρεται για τις τουρκικές σειρές, τις επιβραβεύει 

με υψηλές τηλεθεάσεις.  

Συνεπώς, μια ελληνική τηλεόραση, με όλη τη σημασία της λέξης, απαιτεί 

συλλογική προσπάθεια και διάθεση, για να παράγει αυτό που λέμε πολιτισμό. Απαιτεί 

ειλικρινή παραδοχή των ημαρτημένων, αυτεπίγνωση και όχι ανέξοδη και εύκολη 

κριτική κατά πάντων. Οι Άγγλοι ετοιμάζονται να εισάγουν τα αρχαία ελληνικά ως 

βασικό μάθημα στα σχολεία τους. Λέτε να αποφάσισαν να «παραδώσουν γη και 

ύδωρ» στο λαμπρό, ομολογουμένως, ελληνικό πολιτισμό; 

 

Γ. Λιάππης, εφημ. Το Βήμα, 30.11.2012 (διασκευή).  
 

 

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, η βαθύτερη αιτία της πολιτισμικής 

αλλοτρίωσής μας; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 11) 

 

Β2.   Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Ως συνήθως...για το 

μέλλον) του κειμένου;  

 (μονάδες 4) 

  

                                                           
4
σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με μεγάλο     

  αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: παρελαύνουν, αλλοτρίωση, συγχέουν, αντίξοες, 

μονοπωλούν.  Να φροντίσετε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή 

η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λ.π.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται το 

ρόλο και το κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές...»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια 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 

Τηλεόραση και πολιτισμός   
 

Μύδροι
1
 εξαπολύονται τον τελευταίο καιρό κατά της ελληνικής ιδιωτικής 

τηλεόρασης, με αφορμή τις τουρκικές σειρές που καθημερινά παρελαύνουν στις 

οθόνες μας. Από τον Μουράτ στην Ασί και απ’ εκεί στον Σουλεϊμάν τον 

Μεγαλοπρεπή και πάει λέγοντας … 

Ως συνήθως, στη χώρα που αιώνες πριν γέννησε το μέτρο χάνουμε το μέτρο 

αιώνες μετά. Πράγματι η τηλεόραση αποτελεί έναν ευανάγνωστο δείκτη πολιτισμού. 

Πράγματι οι τηλεοπτικές παραγωγές, ιδιαίτερα οι καθημερινές, μπορούν να 

επιφέρουν αυτό που αποκαλούμε πολιτισμική αλλοτρίωση, ξενομανία κ.λ.π. 

Πράγματι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα και η ιδιωτική, που σέβεται τον ρόλο και το 

κοινό της, οφείλει να υποστηρίζει ελληνικές παραγωγές, δείγματα πολιτιστικά της 

δικής μας κουλτούρας, που θα αποτελέσουν και καταπίστευμα
2
 για το μέλλον. 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, όμως, έως τη δαιμονοποίηση των τουρκικών 

σίριαλ υπάρχει μεγάλη απόσταση, που διανύεται αυθαίρετα και, μετά από πολλά 

λογικά χάσματα, οδηγούμαστε στο «συμπέρασμα» του αφελληνισμού. Πρώτον, διότι 

η τηλεόραση αποτελεί περισσότερο αντανάκλαση του πολιτισμού μας και λιγότερο 

γενεσιουργό αιτία. Σίγουρα και η ίδια, με τη δυναμική της εικόνας που διαθέτει, 

μεταβάλλεται προοδευτικά από αιτιατό
3
 σε αίτιο πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Δεν 

αντανακλά δηλαδή μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά και τον διαμορφώνει.  

Όμως δε φταίει αυτή, που πολλοί νέοι σήμερα συγχέουν στο μυαλό τους την 

ελληνική επανάσταση με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ακόμα, δε φταίει η τηλεόραση 

για το γεγονός ότι οι Νεοέλληνες μετά την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό 

ζυγό πέταξαν στα σκουπίδια, ούτε καν στην ανακύκλωση, τις λαϊκές τους 

παραδόσεις, τα λαϊκά τραγούδια, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους και τόσα άλλα 

πολύτιμα δείγματα ενός πολιτισμού που άνθισε σε αντίξοες συνθήκες, στο όνομα 

ενός άκριτου και άναρχου εξευρωπαϊσμού. Για όλα τα παραπάνω δεν ευθύνονται τα 

τουρκικά σίριαλ … 

Εξάλλου, η ξενομανία μας δεν είναι φαινόμενο τωρινό, αφού ξένες 

τηλεοπτικές σειρές και παραγωγές ή φτηνές απομιμήσεις τους μας συντροφεύουν εδώ 

και δεκαετίες, και οι οποίες δεν είναι τουρκικής προέλευσης. Παράλληλα, οι 

χολυγουντιανές ταινίες μονοπωλούν σχεδόν τις κινηματογραφικές μας προτιμήσεις, 

αποτελώντας οχήματα γλώσσας, αξιών, μόδας, πολιτισμού. Για πολλά χρόνια, 

                                                           
1
 μύδρος: οβίδα κανονιού//(μεταφορικά) έντονη κριτική, κατηγορίες εναντίον κάποιου 

2
 καταπίστευμα: αγαθό που εμπιστευόμαστε σε κάποιον για να το διατηρήσει στο μέλλον 

3
 αιτιατό: το αποτέλεσμα που δημιουργείται από μια αιτία 



επίσης, οι Έλληνες παρακολουθούσαν κατά δεκάδες τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες 

λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες
4
. 

Τέλος, είναι αλήθεια ότι η ιδιωτική κυρίως τηλεόραση ευθύνεται για τη 

στήριξη της εγχώριας τηλεοπτικής παραγωγής. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι 

μονόδρομος. Μέρος της ευθύνης χρειάζεται να αναλάβουν και οι παραγωγοί, οι 

οποίοι καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αντιγραφής ξενικών προτύπων, αλλά και 

το κοινό. Το τελευταίο, ενώ διαμαρτύρεται για τις τουρκικές σειρές, τις επιβραβεύει 

με υψηλές τηλεθεάσεις.  

Συνεπώς, μια ελληνική τηλεόραση, με όλη τη σημασία της λέξης, απαιτεί 

συλλογική προσπάθεια και διάθεση, για να παράγει αυτό που λέμε πολιτισμό. Απαιτεί 

ειλικρινή παραδοχή των ημαρτημένων, αυτεπίγνωση και όχι ανέξοδη και εύκολη 

κριτική κατά πάντων. Οι Άγγλοι ετοιμάζονται να εισάγουν τα αρχαία ελληνικά ως 

βασικό μάθημα στα σχολεία τους. Λέτε να αποφάσισαν να «παραδώσουν γη και 

ύδωρ» στο λαμπρό, ομολογουμένως, ελληνικό πολιτισμό; 

 

Γ. Λιάππης, εφημ. Το Βήμα, 30.11.2012 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.    Ποια φαινόμενα, κατά τον συγγραφέα, αποδεικνύουν την πολιτισμική 

αλλοτρίωση των Νεοελλήνων; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2. α.   Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην έκτη (Τέλος...τηλεθεάσεις) και 

την έβδομη (Συνεπώς...ελληνικό πολιτισμό;) παράγραφο του κειμένου; 

 

 (μονάδες 4) 

 

Β2. β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 1) 

 

                                                           
4
σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με μεγάλο 

αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 



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: επιφέρουν, αλλοτρίωση, κουλτούρας, 

μεταβάλλεται, οχήματα. 

(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. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να γράψετε πέντε περιπτώσεις 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.   

(μονάδες 5) 
 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Εικονικός πολιτισμός] 

 

Η τηλεοπτική επικοινωνία οδηγεί κυρίαρχα στη φυγή από την πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, η τηλεόραση κατασκευάζει ένα μοντέλο της πραγματικότητας ολότελα 

«εξωπραγματικό», στο οποίο «βασιλεύει» η ισότητα, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, 

προσφέροντας στον μέσο θεατή την ευκαιρία να ζήσει άγνωστες καταστάσεις και 

εμπειρίες, την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. «Καταναλώνοντας» τα προϊόντα της ο 

σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί σε κόσμους διαφορετικούς από τον δικό του, 

να αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα και να υποδυθεί κοινωνικούς ρόλους, που στην 

καθημερινή του ζωή είναι εντελώς απρόσιτοι. Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει, 

δίνεται ένα επίχρισμα ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα. 

Ακόμη, ο τρόπος προβολής συμβάλλει, ώστε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

βλέπουμε στην οθόνη να μοιάζουν πραγματικά και φυσικά. Το αποτέλεσμα είναι ο 

θεατής να αισθάνεται ότι και οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στην 

οθόνη, πρέπει να είναι και αυτές αληθινές. Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

αληθοφάνειας, που καθιστά τη φυγή στον κόσμο της τηλεόρασης δυνατή. Στους 

μοντέρνους καιρούς η πραγματικότητα έχει υποκύψει και έχει εξαλειφθεί από την 

προβολή των ειδώλων που μεταφέρονται και κυριαρχούν στην τηλεόραση. 

Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό η τηλεόραση μιλά τη γλώσσα των συγκινήσεων και 

των συναισθηματικών καταστάσεων, από τις οποίες εκμαιεύονται εσωτερικές 

συγκρούσεις, ταυτίσεις και επιθυμίες παράλληλα με τα ιδεολογικά μηνύματα. Για να 

κατακτήσει, λοιπόν, ένα ευρύ κοινό, η τηλεόραση πρέπει να στοχεύει στις 

συναισθηματικές ανάγκες και στις προσωπικές επιθυμίες του, επειδή η τηλεοπτική 

επικοινωνία δίνει διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και στα όνειρα 

του σύγχρονου ανθρώπου, καθηλώνοντάς τον έτσι στο επίπεδο της φαντασίωσης και 

της αυταπάτης. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος, τον οποίο προβάλλει η τηλεόραση, 

παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα αυτής της φυγής. Μόνο που η φυγή είναι απατηλή, δε 

λειτουργεί ως φυγή αλλά ως κοινωνική επανένταξη ή ενσωμάτωση, καθώς πείθει το 

κοινό, ώστε να δέχεται το αντίθετο του πραγματικού ως φυσικό. Συμπερασματικά, το 

κοινό των μηνυμάτων της τηλεόρασης ζει σ’ έναν κόσμο, στον οποίο η φαντασία 

υποκαθιστά την πραγματικότητα, ενώ η εικόνα έχει περισσότερη σημασία από το 

πρωτότυπο.  



Πώς, όμως, υλοποιείται αυτή η μεταφορά του κοινωνικού σε εικονικό; Πρώτα 

πρώτα με την έντονη συγκινησιακή φόρτιση των τηλεοπτικών εικόνων. Ακόμη και οι 

αρνητικές καταστάσεις των ανθρώπων προβάλλονται στην τηλεόραση με τρόπο, ώστε 

να προκύπτει το συμπέρασμα πως το κοινωνικό σύστημα είναι παντοδύναμο και δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα αλλαγής. Επίσης, με τον προσωποποιημένο χαρακτήρα των 

τηλεοπτικών εικόνων ο κόσμος των τηλεοπτικών σειρών εμφανίζεται ως 

εξατομικευμένος κόσμος, η κοινότητα δεν υπάρχει, ενώ τα προβλήματα παρουσιάζονται 

ως αποτέλεσμα των ελαττωμάτων ή της διαφθοράς των ατόμων και όχι των κοινωνικών 

συνθηκών. Επιπλέον, η τηλεοπτική επικοινωνία επιδιώκει να παρέχει ανακούφιση από 

τον σκληρό κόσμο της δουλειάς και το κοινό νιώθει ότι συμμετέχει με το να 

παρουσιάζεται η τηλεοπτική επικοινωνία ως κάτι φυσιολογικό. Τέλος, οι τηλεοπτικές 

εικόνες είναι ένας ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, είναι 

περιεκτικές και σύντομες εξιδανικεύσεις του πώς θα έπρεπε να είναι οι οικογενειακές 

σχέσεις, οι ταξικές διαφορές και οι ταυτότητες των ομάδων. 

  

Γ. Τσουρβάκας (1998). Μειονότητες, φύλα και κοινωνικές τάξεις στην 

τηλεοπτική επικοινωνία. Ανάλυση του περιεχομένου της επικοινωνίας και των 

επιδράσεών του. Προβλήματα και Επισημάνσεις ΙΙ. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 92-96 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα ο συγγραφέας τεκμηριώνει την άποψη πως η κυρίαρχη 

εικόνα της τηλεοπτικής επικοινωνίας είναι φυγή από την πραγματικότητα; (60 – 

80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις της τελευταίας παραγράφου 

(Πώς, όμως,… των ομάδων) του κειμένου με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή 

του κειμένου. 

(μονάδες 2) 



Β2.β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση της κάθε διαρθρωτικής λέξης. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με την έντονη γραφή:  άνθρωπος, οθόνη, αληθινές, συγκινήσεων, 

συναισθηματικές ανάγκες. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει η τηλεόραση, δίνεται ένα επίχρισμα 

ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα». 

 

Γ2.α. Η λέξη επίχρισμα χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά; Να αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη επίχρισμα. Στην πρώτη περίπτωση να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 2) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Εικονικός πολιτισμός] 

 

Η τηλεοπτική επικοινωνία οδηγεί κυρίαρχα στη φυγή από την πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, η τηλεόραση κατασκευάζει ένα μοντέλο της πραγματικότητας ολότελα 

«εξωπραγματικό», στο οποίο «βασιλεύει» η ισότητα, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, 

προσφέροντας στον μέσο θεατή την ευκαιρία να ζήσει άγνωστες καταστάσεις και 

εμπειρίες, την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. «Καταναλώνοντας» τα προϊόντα της ο 

σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί σε κόσμους διαφορετικούς από τον δικό του, να 

αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα και να υποδυθεί κοινωνικούς ρόλους, που στην 

καθημερινή του ζωή είναι εντελώς απρόσιτοι. Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει, 

δίνεται ένα επίχρισμα ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα. 

Ακόμη, ο τρόπος προβολής συμβάλλει, ώστε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

βλέπουμε στην οθόνη να μοιάζουν πραγματικά και φυσικά. Το αποτέλεσμα είναι ο 

θεατής να αισθάνεται ότι και οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στην 

οθόνη, πρέπει να είναι και αυτές αληθινές. Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

αληθοφάνειας, που καθιστά τη φυγή στον κόσμο της τηλεόρασης δυνατή. Στους 

μοντέρνους καιρούς η πραγματικότητα έχει υποκύψει και έχει εξαλειφθεί από την 

προβολή των ειδώλων που μεταφέρονται και κυριαρχούν στην τηλεόραση. 

Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό η τηλεόραση μιλά τη γλώσσα των συγκινήσεων και 

των συναισθηματικών καταστάσεων, από τις οποίες εκμαιεύονται εσωτερικές 

συγκρούσεις, ταυτίσεις και επιθυμίες παράλληλα με τα ιδεολογικά μηνύματα. Για να 

κατακτήσει, λοιπόν, ένα ευρύ κοινό, η τηλεόραση πρέπει να στοχεύει στις 

συναισθηματικές ανάγκες και στις προσωπικές επιθυμίες του, επειδή η τηλεοπτική 

επικοινωνία δίνει διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και στα όνειρα 

του σύγχρονου ανθρώπου, καθηλώνοντάς τον έτσι στο επίπεδο της φαντασίωσης και 

της αυταπάτης. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος, τον οποίο προβάλλει η τηλεόραση, 

παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα αυτής της φυγής. Μόνο που η φυγή είναι απατηλή, δε 

λειτουργεί ως φυγή αλλά ως κοινωνική επανένταξη ή ενσωμάτωση, καθώς πείθει το 

κοινό, ώστε να δέχεται το αντίθετο του πραγματικού ως φυσικό. Συμπερασματικά, το 

κοινό των μηνυμάτων της τηλεόρασης ζει σ’ έναν κόσμο, στον οποίο η φαντασία 

υποκαθιστά την πραγματικότητα, ενώ η εικόνα έχει περισσότερη σημασία από το 

πρωτότυπο.  



Πώς, όμως, υλοποιείται αυτή η μεταφορά του κοινωνικού σε εικονικό; Πρώτα 

πρώτα με την έντονη συγκινησιακή φόρτιση των τηλεοπτικών εικόνων. Ακόμη και οι 

αρνητικές καταστάσεις των ανθρώπων προβάλλονται στην τηλεόραση με τρόπο, ώστε 

να προκύπτει το συμπέρασμα πως το κοινωνικό σύστημα είναι παντοδύναμο και δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα αλλαγής. Επίσης, με τον προσωποποιημένο χαρακτήρα των 

τηλεοπτικών εικόνων ο κόσμος των τηλεοπτικών σειρών εμφανίζεται ως 

εξατομικευμένος κόσμος, η κοινότητα δεν υπάρχει, ενώ τα προβλήματα παρουσιάζονται 

ως αποτέλεσμα των ελαττωμάτων ή της διαφθοράς των ατόμων και όχι των κοινωνικών 

συνθηκών. Επιπλέον, η τηλεοπτική επικοινωνία επιδιώκει να παρέχει ανακούφιση από 

τον σκληρό κόσμο της δουλειάς και το κοινό νιώθει ότι συμμετέχει με το να 

παρουσιάζεται η τηλεοπτική επικοινωνία ως κάτι φυσιολογικό. Τέλος, οι τηλεοπτικές 

εικόνες είναι ένας ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, είναι 

περιεκτικές και σύντομες εξιδανικεύσεις του πώς θα έπρεπε να είναι οι οικογενειακές 

σχέσεις, οι ταξικές διαφορές και οι ταυτότητες των ομάδων.  

 

Γ. Τσουρβάκας. (1998). Μειονότητες, φύλα και κοινωνικές τάξεις στην 

τηλεοπτική επικοινωνία. Ανάλυση του περιεχομένου της επικοινωνίας και των 

επιδράσεών του. Προβλήματα και Επισημάνσεις ΙΙ. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 92-96 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τηλεόραση μπορεί να 

κατακτήσει ένα ευρύ κοινό; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τελευταία παράγραφο (Πώς, όμως, 

… των ομάδων) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 



 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-460 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις: τηλεοπτική επικοινωνία, εικόνων. (Επισημαίνεται ότι οι 

λέξεις/φράσεις είναι στο κείμενο με υπογράμμιση). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω λέξεις της πρώτης 

παραγράφου (Η τηλεοπτική … πραγματικότητα) του κειμένου: 

«εξωπραγματικό», «βασιλεύει». 

(μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

 

[Εικονικός πολιτισμός] 

 

Η τηλεοπτική επικοινωνία οδηγεί κυρίαρχα στη φυγή από την πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, η τηλεόραση κατασκευάζει ένα μοντέλο της πραγματικότητας ολότελα 

«εξωπραγματικό», στο οποίο «βασιλεύει» η ισότητα, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, 

προσφέροντας στον μέσο θεατή την ευκαιρία να ζήσει άγνωστες καταστάσεις και 

εμπειρίες, την αυταπάτη μιας άλλης ζωής. «Καταναλώνοντας» τα προϊόντα της ο 

σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί σε κόσμους διαφορετικούς από τον δικό του, να 

αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα και να υποδυθεί κοινωνικούς ρόλους, που στην 

καθημερινή του ζωή είναι εντελώς απρόσιτοι. Σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, που χτίζει, 

δίνεται ένα επίχρισμα ρεαλισμού μέσω του οποίου η φαντασίωση μεταμφιέζεται σε 

πραγματικότητα. 

Ακόμη, ο τρόπος προβολής συμβάλλει, ώστε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

βλέπουμε στην οθόνη να μοιάζουν πραγματικά και φυσικά. Το αποτέλεσμα είναι ο 

θεατής να αισθάνεται ότι και οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στην 

οθόνη, πρέπει να είναι και αυτές αληθινές. Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

αληθοφάνειας, που καθιστά τη φυγή στον κόσμο της τηλεόρασης δυνατή. Στους 

μοντέρνους καιρούς η πραγματικότητα έχει υποκύψει και έχει εξαλειφθεί από την 

προβολή των ειδώλων που μεταφέρονται και κυριαρχούν στην τηλεόραση. 

Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό η τηλεόραση μιλά τη γλώσσα των συγκινήσεων και 

των συναισθηματικών καταστάσεων, από τις οποίες εκμαιεύονται εσωτερικές 

συγκρούσεις, ταυτίσεις και επιθυμίες παράλληλα με τα ιδεολογικά μηνύματα. Για να 

κατακτήσει, λοιπόν, ένα ευρύ κοινό, η τηλεόραση πρέπει να στοχεύει στις 

συναισθηματικές ανάγκες και στις προσωπικές επιθυμίες του, επειδή η τηλεοπτική 

επικοινωνία δίνει διέξοδο στις καταπιεσμένες επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και στα όνειρα 

του σύγχρονου ανθρώπου, καθηλώνοντάς τον έτσι στο επίπεδο της φαντασίωσης και 

της αυταπάτης. Αναμφίβολα, ο ονειρεμένος κόσμος, τον οποίο προβάλλει η τηλεόραση, 

παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα αυτής της φυγής. Μόνο που η φυγή είναι απατηλή, δε 

λειτουργεί ως φυγή αλλά ως κοινωνική επανένταξη ή ενσωμάτωση, καθώς πείθει το 

κοινό, ώστε να δέχεται το αντίθετο του πραγματικού ως φυσικό. Συμπερασματικά, το 

κοινό των μηνυμάτων της τηλεόρασης ζει σ’ έναν κόσμο, στον οποίο η φαντασία 

υποκαθιστά την πραγματικότητα, ενώ η εικόνα έχει περισσότερη σημασία από το 

πρωτότυπο.  



Πώς, όμως, υλοποιείται αυτή η μεταφορά του κοινωνικού σε εικονικό; Πρώτα 

πρώτα με την έντονη συγκινησιακή φόρτιση των τηλεοπτικών εικόνων. Ακόμη και οι 

αρνητικές καταστάσεις των ανθρώπων προβάλλονται στην τηλεόραση με τρόπο, ώστε 

να προκύπτει το συμπέρασμα πως το κοινωνικό σύστημα είναι παντοδύναμο και δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα αλλαγής. Επίσης, με τον προσωποποιημένο χαρακτήρα των 

τηλεοπτικών εικόνων ο κόσμος των τηλεοπτικών σειρών εμφανίζεται ως 

εξατομικευμένος κόσμος, η κοινότητα δεν υπάρχει, ενώ τα προβλήματα παρουσιάζονται 

ως αποτέλεσμα των ελαττωμάτων ή της διαφθοράς των ατόμων και όχι των κοινωνικών 

συνθηκών. Επιπλέον, η τηλεοπτική επικοινωνία επιδιώκει να παρέχει ανακούφιση από 

τον σκληρό κόσμο της δουλειάς και το κοινό νιώθει ότι συμμετέχει με το να 

παρουσιάζεται η τηλεοπτική επικοινωνία ως κάτι φυσιολογικό. Τέλος, οι τηλεοπτικές 

εικόνες είναι ένας ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, είναι 

περιεκτικές και σύντομες εξιδανικεύσεις του πώς θα έπρεπε να είναι οι οικογενειακές 

σχέσεις, οι ταξικές διαφορές και οι ταυτότητες των ομάδων.  

 

Γ. Τσουρβάκας. (1998). Μειονότητες, φύλα και κοινωνικές τάξεις στην 

τηλεοπτική επικοινωνία. Ανάλυση του περιεχομένου της επικοινωνίας και των 

επιδράσεών του. Προβλήματα και Επισημάνσεις ΙΙ. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 92-96 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, μετατρέπεται η κοινωνική 

πραγματικότητα σε εικονική; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη (Η 

τηλεοπτική…πραγματικότητα) και στη δεύτερη παράγραφο (Ακόμη, ο τρόπος… 

τηλεόραση) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

 



Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση για 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: αυταπάτη, προβολής, να 

στοχεύει, τηλεοπτική, εξιδανικεύσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(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  

 [Η τηλεόραση ως «φθηνή πολυτέλεια»] 

 

Πρόσφατα άκουσα τυχαία έναν άνδρα γύρω στα 35 - 40 να περιγράφει πόσο 

όμορφα θα περνάει τώρα που απολύθηκε. «Δεν τους έχω ανάγκη», έλεγε σαν να 

προσπαθούσε να δώσει κουράγιο στον εαυτό του. «Έχω την τηλεόραση plasma, 42 

ίντσες όλες δικές μου, φαγητό τζάμπα, γιατί να δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί; Όλη 

μέρα ξάπλα μπρος στην plasma». Δεν ξέρω ποιος θα του εξασφαλίζει τη δωρεάν 

σίτιση. Ενδεχομένως οι συνταξιούχοι γονείς ή κάποιο εισόδημα στο χωριό. Όμως, ο 

άνθρωπος αυτός θέλοντας να δώσει κουράγιο στον εαυτό του περιέγραφε μια 

ονειρική ζωή αεργίας και αέναης τηλεθέασης. 

H μεγάλη έγχρωμη τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι πια σημάδια πλούτου, αλλά βασικά 

αγαθά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού στο 

Μεξικό, τα νοικοκυριά που έχουν τηλεόραση (93%) είναι περισσότερα από αυτά που 

διαθέτουν ψυγείο (82%) ή ντους (65%), «κάτι αρκετά περίεργο για μια ζεστή χώρα με 

φριχτή τηλεόραση», παρατηρεί σοκαρισμένος ο συντάκτης του σχετικού άρθρου στο 

περιοδικό «Εconomist». 

Σε μια έρευνα για την πείνα στον κόσμο, στο τρέχον τεύχος ενός άλλου 

περιοδικού, του «Foreign Policy», οι μελετητές ρωτούν έναν πάμπτωχο χωρικό στην 

Ινδονησία γιατί αγόρασε τηλεόραση, τη στιγμή που η οικογένειά του λιμοκτονεί. 

Εκείνος γελάει και απαντά: «Μα, η τηλεόραση είναι πιο σημαντική από το φαγητό!». 

Και όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά και το κινητό τηλέφωνο. Μετανάστες που δεν 

έχουν ούτε στρώμα να πλαγιάσουν χρειάζονται το κινητό για να επικοινωνούν με 

συγγενείς και συμπατριώτες τους στην Ευρώπη ή στην πατρίδα τους. Η μικρή αυτή 

συσκευή γίνεται η πυξίδα που τους βοηθάει να μη θαλασσοπνίγονται. Οι ίδιοι οι 

πρόσφυγες αποτυπώνουν στο βίντεο του κινητού τους τις στιγμές του απόπλου από 

τις ακτές της Bόρειας Αφρικής των σαπιοκάραβων που θα τους μεταφέρουν στη 

Λαμπεντούζα
1
 (αν σταθούν τυχεροί και δεν τους καταπιεί η φονική Μεσόγειος). 

Γέλια, χαρές και το καράβι σαλπάρει. 

Συχνά η τηλεόραση, ανεξάρτητα από το πόσο άθλιο ή εκλεκτό είναι το 

πρόγραμμά της, κάνει μια δύσκολη ζωή, μοναχική ή μη, υποφερτή. Η έξοδος από το 

σπίτι κοστίζει και γι’ αυτό η άνοδος της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση της 

τηλεθέασης. Όπως δείχνουν σχετικές μετρήσεις, από τον Οκτώβριο του 2010 έως τα 

                                                           
1
 Λαμπεντούζα: ιταλικό νησί ανάμεσα στη Σικελία και τις ακτές της Τυνησίας, από το οποίο 

εισέρχονται συχνά μετανάστες στην Ευρώπη.  

 



μέσα Μαρτίου του 2011, η μέση ημερήσια τηλεθέαση στην Ελλάδα (5 ώρες και 12 

λεπτά) ήταν 10 λεπτά υψηλότερη απ’ ό,τι το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, 

αν και πολλοί απομακρύνονται από την τηλεόραση και παρακολουθούν τις ταινίες 

και τις εκπομπές της αρεσκείας τους στην οθόνη του υπολογιστή τους ή ξοδεύουν 

ατέλειωτες ώρες περιπλανώμενοι στο Διαδίκτυο. 

Επομένως, σε συνθήκες ύφεσης, είναι πιο εύκολο να στραφεί κανείς στις 

λεγόμενες «φθηνές πολυτέλειες», παρά να επιδιώξει την κοινωνική δράση ή την 

πνευματική του καλλιέργεια. Άξενος και απειλητικός γίνεται ο πραγματικός κόσμος, 

γιατί αυτός αλλάζει, ενώ εμείς βουλιάζουμε. Είναι κωμικό ίσως και απάνθρωπο να 

ρωτήσουμε έναν άνεργο γιατί ζει μέσω της οθόνης, αντί να διαβάζει βιβλία, να 

ακούει μουσική, να επισκέπτεται μουσεία και γκαλερί ή να αφοσιωθεί στον 

εθελοντισμό. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην εποχή τους, να μαθαίνουν για τον 

μεγάλο κόσμο (έστω για κάποιες «φέτες» του) και όχι απλώς να επιβιώνουν. Τέλος, 

όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς, όσο η εργασία γίνεται 

όνειρο απατηλό ή προσωρινό, τόσο βυθιζόμαστε σε έναν ιδιωτικό μικρόκοσμο, 

γινόμαστε αφεντικό του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου και χτίζουμε εικονικές 

φιλίες και ταυτότητες. 

 

Μ. Τζιαντζή, εφ. Η Καθημερινή, 15.5.2011 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, σε συνθήκες ύφεσης είναι πιο εύκολο να 

στραφεί κανείς στις «φθηνές πολυτέλειες», παρά να επιδιώξει την κοινωνική 

δράση ή την πνευματική του καλλιέργεια; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 

60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 



Β2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην τέταρτη παράγραφο (Συχνά η τηλεόραση,... 

στο Διαδίκτυο) του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε απο μία πρόταση με καθεμιά τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: λιμοκτονεί, μετανάστες, ανεργίας, τηλεθέασης, 

ύφεσης. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η 

σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Τέλος, όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς...»:  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από την αρθρογράφο. 

(μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 [Η τηλεόραση ως «φθηνή πολυτέλεια»] 

 

Πρόσφατα άκουσα τυχαία έναν άνδρα γύρω στα 35 - 40 να περιγράφει πόσο 

όμορφα θα περνάει τώρα που απολύθηκε. «Δεν τους έχω ανάγκη», έλεγε σαν να 

προσπαθούσε να δώσει κουράγιο στον εαυτό του. «Έχω την τηλεόραση plasma, 42 

ίντσες όλες δικές μου, φαγητό τζάμπα, γιατί να δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί; Όλη 

μέρα ξάπλα μπρος στην plasma». Δεν ξέρω ποιος θα του εξασφαλίζει τη δωρεάν 

σίτιση. Ενδεχομένως οι συνταξιούχοι γονείς ή κάποιο εισόδημα στο χωριό. Όμως, ο 

άνθρωπος αυτός θέλοντας να δώσει κουράγιο στον εαυτό του περιέγραφε μια 

ονειρική ζωή αεργίας και αέναης τηλεθέασης. 

H μεγάλη έγχρωμη τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι πια σημάδια πλούτου, αλλά βασικά 

αγαθά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού στο 

Μεξικό, τα νοικοκυριά που έχουν τηλεόραση (93%) είναι περισσότερα από αυτά που 

διαθέτουν ψυγείο (82%) ή ντους (65%), «κάτι αρκετά περίεργο για μια ζεστή χώρα με 

φριχτή τηλεόραση», παρατηρεί σοκαρισμένος ο συντάκτης του σχετικού άρθρου στο 

περιοδικό «Εconomist». 

Σε μια έρευνα για την πείνα στον κόσμο, στο τρέχον τεύχος ενός άλλου 

περιοδικού, του «Foreign Policy», οι μελετητές ρωτούν έναν πάμπτωχο χωρικό στην 

Ινδονησία γιατί αγόρασε τηλεόραση, τη στιγμή που η οικογένειά του λιμοκτονεί. 

Εκείνος γελάει και απαντά: «Μα, η τηλεόραση είναι πιο σημαντική από το φαγητό!». 

Και όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά και το κινητό τηλέφωνο. Μετανάστες που δεν έχουν 

ούτε στρώμα να πλαγιάσουν χρειάζονται το κινητό για να επικοινωνούν με συγγενείς 

και συμπατριώτες τους στην Ευρώπη ή στην πατρίδα τους. Η μικρή αυτή συσκευή 

γίνεται η πυξίδα που τους βοηθάει να μη θαλασσοπνίγονται. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες 

αποτυπώνουν στο βίντεο του κινητού τους τις στιγμές του απόπλου από τις ακτές της 

Bόρειας Αφρικής των σαπιοκάραβων που θα τους μεταφέρουν στη Λαμπεντούζα
1
 (αν 

σταθούν τυχεροί και δεν τους καταπιεί η φονική Μεσόγειος). Γέλια, χαρές και το 

καράβι σαλπάρει. 

Συχνά η τηλεόραση, ανεξάρτητα από το πόσο άθλιο ή εκλεκτό είναι το 

πρόγραμμά της, κάνει μια δύσκολη ζωή, μοναχική ή μη, υποφερτή. Η έξοδος από το 

σπίτι κοστίζει και γι’ αυτό η άνοδος της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση της 

τηλεθέασης. Όπως δείχνουν σχετικές μετρήσεις, από τον Οκτώβριο του 2010 έως τα 

μέσα Μαρτίου του 2011, η μέση ημερήσια τηλεθέαση στην Ελλάδα (5 ώρες και 12 

                                                           
1
 Λαμπεντούζα: ιταλικό νησί ανάμεσα στη Σικελία και τις ακτές της Τυνησίας, από το οποίο 

εισέρχονται συχνά μετανάστες στην Ευρώπη.  



λεπτά) ήταν 10 λεπτά υψηλότερη απ’ ό,τι το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, 

αν και πολλοί απομακρύνονται από την τηλεόραση και παρακολουθούν τις ταινίες 

και τις εκπομπές της αρεσκείας τους στην οθόνη του υπολογιστή τους ή ξοδεύουν 

ατέλειωτες ώρες περιπλανώμενοι στο Διαδίκτυο. 

Επομένως, σε συνθήκες ύφεσης, είναι πιο εύκολο να στραφεί κανείς στις 

λεγόμενες «φθηνές πολυτέλειες», παρά να επιδιώξει την κοινωνική δράση ή την 

πνευματική του καλλιέργεια. Άξενος και απειλητικός γίνεται ο πραγματικός κόσμος, 

γιατί αυτός αλλάζει, ενώ εμείς βουλιάζουμε. Είναι κωμικό ίσως και απάνθρωπο να 

ρωτήσουμε έναν άνεργο γιατί ζει μέσω της οθόνης, αντί να διαβάζει βιβλία, να 

ακούει μουσική, να επισκέπτεται μουσεία και γκαλερί ή να αφοσιωθεί στον 

εθελοντισμό. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην εποχή τους, να μαθαίνουν για τον 

μεγάλο κόσμο (έστω για κάποιες «φέτες» του) και όχι απλώς να επιβιώνουν. Τέλος, 

όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς, όσο η εργασία γίνεται 

όνειρο απατηλό ή προσωρινό, τόσο βυθιζόμαστε σε έναν ιδιωτικό μικρόκοσμο, 

γινόμαστε αφεντικό του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου και χτίζουμε εικονικές 

φιλίες και ταυτότητες. 

 

Μ. Τζιαντζή, εφ. Η Καθημερινή, 15.5.2011 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια παραδείγματα, η αρθρογράφος, αποδεικνύει ότι η τηλεόραση δεν 

αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό αγαθό; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 

60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 



Β2. α. Με ποια διαρθρωτική λέξη εξασφαλίζεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη 

παράγραφο (Συχνά... στο Διαδίκτυο) και στην πέμπτη παράγραφο 

(Επομένως,… ταυτότητες) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη; 

(μονάδες 3) 

 

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: 

αέναης, σημάδια, άνοδος, (να) αφοσιωθεί, απατηλό. 

(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 ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος, το χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.  Να εκθέσετε με συντομία τους λόγους για τους οποίους η συγγραφέας στην 

τελευταία παράγραφο του κειμένου τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«φθηνές πολυτέλειες».  

(μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο  

 [Η τηλεόραση ως «φθηνή πολυτέλεια»] 

 

Πρόσφατα άκουσα τυχαία έναν άνδρα γύρω στα 35 - 40 να περιγράφει πόσο 

όμορφα θα περνάει τώρα που απολύθηκε. «Δεν τους έχω ανάγκη», έλεγε σαν να 

προσπαθούσε να δώσει κουράγιο στον εαυτό του. «Έχω την τηλεόραση plasma, 42 

ίντσες όλες δικές μου, φαγητό τζάμπα, γιατί να δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί; Όλη 

μέρα ξάπλα μπρος στην plasma». Δεν ξέρω ποιος θα του εξασφαλίζει τη δωρεάν 

σίτιση. Ενδεχομένως οι συνταξιούχοι γονείς ή κάποιο εισόδημα στο χωριό. Όμως, ο 

άνθρωπος αυτός θέλοντας να δώσει κουράγιο στον εαυτό του περιέγραφε μια 

ονειρική ζωή αεργίας και αέναης τηλεθέασης. 

H μεγάλη έγχρωμη τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι πια σημάδια πλούτου, αλλά βασικά 

αγαθά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού στο 

Μεξικό, τα νοικοκυριά που έχουν τηλεόραση (93%) είναι περισσότερα από αυτά που 

διαθέτουν ψυγείο (82%) ή ντους (65%), «κάτι αρκετά περίεργο για μια ζεστή χώρα με 

φριχτή τηλεόραση», παρατηρεί σοκαρισμένος ο συντάκτης του σχετικού άρθρου στο 

περιοδικό «Εconomist». 

Σε μια έρευνα για την πείνα στον κόσμο, στο τρέχον τεύχος ενός άλλου 

περιοδικού, του «Foreign Policy», οι μελετητές ρωτούν έναν πάμπτωχο χωρικό στην 

Ινδονησία γιατί αγόρασε τηλεόραση, τη στιγμή που η οικογένειά του λιμοκτονεί. 

Εκείνος γελάει και απαντά: «Μα, η τηλεόραση είναι πιο σημαντική από το φαγητό!». 

Και όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά και το κινητό τηλέφωνο. Μετανάστες που δεν έχουν 

ούτε στρώμα να πλαγιάσουν χρειάζονται το κινητό για να επικοινωνούν με συγγενείς 

και συμπατριώτες τους στην Ευρώπη ή στην πατρίδα τους. Η μικρή αυτή συσκευή 

γίνεται η πυξίδα που τους βοηθάει να μη θαλασσοπνίγονται. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες 

αποτυπώνουν στο βίντεο του κινητού τους τις στιγμές του απόπλου από τις ακτές της 

Bόρειας Αφρικής των σαπιοκάραβων που θα τους μεταφέρουν στη Λαμπεντούζα
1
 (αν 

σταθούν τυχεροί και δεν τους καταπιεί η φονική Μεσόγειος). Γέλια, χαρές και το 

καράβι σαλπάρει. 

Συχνά η τηλεόραση, ανεξάρτητα από το πόσο άθλιο ή εκλεκτό είναι το 

πρόγραμμά της, κάνει μια δύσκολη ζωή, μοναχική ή μη, υποφερτή. Η έξοδος από το 

σπίτι κοστίζει και γι’ αυτό η άνοδος της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση της 

τηλεθέασης. Όπως δείχνουν σχετικές μετρήσεις, από τον Οκτώβριο του 2010 έως τα 

                                                           
1
 Λαμπεντούζα: ιταλικό νησί ανάμεσα στη Σικελία και τις ακτές της Τυνησίας, από το οποίο 

εισέρχονται συχνά μετανάστες στην Ευρώπη.  

 



μέσα Μαρτίου του 2011, η μέση ημερήσια τηλεθέαση στην Ελλάδα (5 ώρες και 12 

λεπτά) ήταν 10 λεπτά υψηλότερη απ’ ό,τι το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, 

αν και πολλοί απομακρύνονται από την τηλεόραση και παρακολουθούν τις ταινίες 

και τις εκπομπές της αρεσκείας τους στην οθόνη του υπολογιστή τους ή ξοδεύουν 

ατέλειωτες ώρες περιπλανώμενοι στο Διαδίκτυο. 

Επομένως, σε συνθήκες ύφεσης, είναι πιο εύκολο να στραφεί κανείς στις 

λεγόμενες «φθηνές πολυτέλειες», παρά να επιδιώξει την κοινωνική δράση ή την 

πνευματική του καλλιέργεια. Άξενος και απειλητικός γίνεται ο πραγματικός κόσμος, 

γιατί αυτός αλλάζει, ενώ εμείς βουλιάζουμε. Είναι κωμικό ίσως και απάνθρωπο να 

ρωτήσουμε έναν άνεργο γιατί ζει μέσω της οθόνης, αντί να διαβάζει βιβλία, να 

ακούει μουσική, να επισκέπτεται μουσεία και γκαλερί ή να αφοσιωθεί στον 

εθελοντισμό. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην εποχή τους, να μαθαίνουν για τον 

μεγάλο κόσμο (έστω για κάποιες «φέτες» του) και όχι απλώς να επιβιώνουν. Τέλος, 

όσο οι αποφάσεις στον μεγάλο κόσμο λαμβάνονται χωρίς εμάς, όσο η εργασία γίνεται 

όνειρο απατηλό ή προσωρινό, τόσο βυθιζόμαστε σε έναν ιδιωτικό μικρόκοσμο, 

γινόμαστε αφεντικό του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου και χτίζουμε εικονικές 

φιλίες και ταυτότητες. 

 

Μ. Τζιαντζή, εφ. Η Καθημερινή, 15.5.2011 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιο λόγο, σύμφωνα με την αρθρογράφο, οι άνθρωποι σε συνθήκες 

ύφεσης βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στον ιδιωτικό μικρόσκοσμό τους; 

Πώς συντελεί σε αυτό η τηλεόραση και το διαδίκτυο; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 



Β2. α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Σε μια έρευνα... σαλπάρει) του κειμένου 

σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή με 

σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις ή φράσεις, έτσι ώστε να αποδίδεται το ίδιο 

νόημα: να δώσει κουράγιο, λιμοκτονεί, σε συνθήκες ύφεσης, βουλιάζουμε, 

όνειρο απατηλό. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «(εμείς) χτίζουμε εικονικές φιλίες και ταυτότητες»: Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

  

(μονάδες 5) 

 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο εθισμός στην τηλεόραση] 

 

 

Μπαίνουμε στο σπίτι και η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το κουμπί 

του τηλεκοντρόλ. Συζητούμε με φίλους, αλλά το μάτι όλο ξεγλιστρά προς την 

πολύχρωμη οθόνη, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση, αλλά δεν 

κλείνουμε και την τηλεόραση. Κατηγορούμε έντονα το περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, αλλά δεν παραλείπουμε να τα παρακολουθούμε. 

Οι περισσότεροι, λοιπόν, έχουν με την τηλεόραση μια σχέση αγάπης-μίσους. 

Χαζοκούτι από τη μια, αλλά απαραίτητος σύντροφος στην καθημερινότητα. 

Τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα περνούν κατά μέσο όρο οι κάτοικοι των 

αναπτυγμένων χωρών μπροστά στις τηλεοράσεις. Όταν ένα άτομο φτάσει στην 

ηλικία των 75 ετών, θα έχει περάσει τα εννιά χρόνια της ζωής του βλέποντας 

τηλεόραση. Πρόκειται πια για την τρίτη ανθρώπινη δραστηριότητα μετά την εργασία 

και τον ύπνο. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη 

μικρή οθόνη. ΄H μήπως είναι; Τελικά η τηλεόραση προκαλεί εθισμό κλινικού τύπου; 

Μια τέτοια υπόθεση δεν είχε απασχολήσει μέχρι τώρα τους ερευνητές, παρά μόνο με 

τη μεταφορική της έννοια.  

Όμως, ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό «Scientific American» θέτει ξανά 

το ερώτημα. Όσοι βλέπουν υπερβολικά πολύ τηλεόραση εμφανίζουν συμπτώματα 

εθισμού, σημειώνει. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η «αντίδραση 

προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια συσκευή, όπως η τηλεόραση, 

που εκπέμπει έντονα χρώματα και ήχους, με απότομες εναλλαγές σκηνών και 

ακουσμάτων. Θεμελιωτής της αντίδρασης προσανατολισμού είναι ο Ιβάν Παβλόφ, ο 

οποίος χρησιμοποιούσε στα πειράματά του σκυλάκια
1
. Δυστυχώς, ο άνθρωπος-

τηλεθεατής μέσω της υπερβολικής κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων μοιάζει να 

συναγωνίζεται σε υποταγή και αβουλία τα μικρά σκυλάκια, με τα οποία 

πειραματιζόταν ο Παβλόφ. 

                                                           
1
 Στα πειράματα αυτά ο Παβλόφ χρησιμοποίησε δύο ομάδες σκύλων, που λάμβαναν το γεύμα τους 

καθημερινά την ίδια ώρα. Η μία ομάδα άκουγε τον χτύπο ενός κουδουνιού λίγα λεπτά πριν από τη 

χορήγηση της τροφής. Όταν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο Παβλόφ άρχισε να χτυπά το κουδούνι 

σε άσχετες ώρες χωρίς να προσφέρει τροφή, διαπίστωσε ότι οι σκύλοι ανταποκρίνονταν, όπως ακριβώς 

όταν τους πρόσφερε τροφή: τους έτρεχαν τα σάλια. Στην άλλη ομάδα σκύλων δεν υπήρχε η ίδια 

αντίδραση. Η διασύνδεση µεταξύ δύο ερεθισµάτων έγινε γνωστή ως εξαρτηµένο ανακλαστικό και η 

διαδικασία ονοµάστηκε κλασική εξάρτηση. Μέσω αυτής επέρχεται σημαντική αλλαγή της 

συμπεριφοράς. 

 



Ίσως, βέβαια, δεν είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τις αιτίες της τηλεοπτικής 

γοητείας σε βιολογικούς παράγοντες. «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή», 

έγραφε ένα σύνθημα στους τοίχους. Ίσως, λοιπόν, πριν καταδικάσουμε την 

τηλεόραση, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ένα μέσο 

ψυχαγωγικό και εκπολιτιστικό, ας προβληματιστούμε για τη μουντή και άχαρη ζωή, η 

οποία συχνά μοιάζει ακόμα πιο ανιαρή και χυδαία από το κάθε «μπιγκ μπράδερ»
2
. Ας 

αντιδράσουμε για τους κοινωνικούς όρους της εργασιακής εξουθένωσης και της 

διαπροσωπικής απομόνωσης, που μετατρέπει και τα σκουπίδια της τηλεόρασης σε 

διαμάντια σε τιμή ευκαιρίας.� 

Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα οι συχνές στιγμές 

βίας. Λιγότερο, όμως, έχει μελετηθεί η ίδια η σαγήνη του μέσου στον άνθρωπο, 

δηλαδή το ίδιο το μέσο και όχι το μήνυμα. ΄H μήπως αντίστοιχα με την περίφημη 

ρήση «το μέσο είναι το μήνυμα», ισχύει ότι «το μέσο είναι το πρόβλημα»!  

 

Γ. Ελαφρός, εφ. Η Καθημερινή, 17.3.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Πώς λειτουργεί, σύμφωνα με το κείμενο, η «αντίδραση προσανατολισμού» 

για τους τηλεθεατές; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 11) 

 

Β2. α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη  

και τη δεύτερη παράγραφο, καθώς και ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη 

παράγραφο του κειμένου;   

 (μονάδες 2) 

Β2. β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις;  

(μονάδες 2) 

 

                                                           
2
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 

 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: αναπτυγμένων, εξαρτημένοι, εθισμό, 

εργασιακής εξουθένωσης, σαγήνη.  Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση 

να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά...» 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μια αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να τη χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική 

είτε ως παραθετική ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση 

με τον προσδιοριζόμενο όρο.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο εθισμός στην τηλεόραση] 

 

Μπαίνουμε στο σπίτι και η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το κουμπί 

του τηλεκοντρόλ. Συζητούμε με φίλους, αλλά το μάτι όλο ξεγλιστρά προς την 

πολύχρωμη οθόνη, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση, αλλά δεν 

κλείνουμε και την τηλεόραση. Κατηγορούμε έντονα το περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά δεν παραλείπουμε να τα παρακολουθούμε. 

Οι περισσότεροι, λοιπόν, έχουν με την τηλεόραση μια σχέση αγάπης-μίσους. 

Χαζοκούτι από τη μια, αλλά απαραίτητος σύντροφος στην καθημερινότητα. 

Τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα περνούν κατά μέσο όρο οι κάτοικοι των 

αναπτυγμένων χωρών μπροστά στις τηλεοράσεις. Όταν ένα άτομο φτάσει στην ηλικία 

των 75 ετών, θα έχει περάσει τα εννιά χρόνια της ζωής του βλέποντας τηλεόραση. 

Πρόκειται πια για την τρίτη ανθρώπινη δραστηριότητα μετά την εργασία και τον 

ύπνο. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη μικρή 

οθόνη. ΄H μήπως είναι; Τελικά η τηλεόραση προκαλεί εθισμό κλινικού τύπου; Μια 

τέτοια υπόθεση δεν είχε απασχολήσει μέχρι τώρα τους ερευνητές, παρά μόνο με τη 

μεταφορική της έννοια.  

Όμως, ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό «Scientific American» θέτει ξανά 

το ερώτημα. Όσοι βλέπουν υπερβολικά πολύ τηλεόραση εμφανίζουν συμπτώματα 

εθισμού, σημειώνει. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η «αντίδραση 

προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια συσκευή, όπως η τηλεόραση, 

που εκπέμπει έντονα χρώματα και ήχους, με απότομες εναλλαγές σκηνών και 

ακουσμάτων. Θεμελιωτής της αντίδρασης προσανατολισμού είναι ο Ιβάν Παβλόφ, ο 

οποίος χρησιμοποιούσε στα πειράματά του σκυλάκια
1
. Δυστυχώς, ο άνθρωπος-

τηλεθεατής μέσω της υπερβολικής κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων μοιάζει να 

συναγωνίζεται σε υποταγή και αβουλία τα μικρά σκυλάκια, με τα οποία 

πειραματιζόταν ο Παβλόφ. 

                                                           
1
 Στα πειράματα αυτά ο Παβλόφ χρησιμοποίησε δύο ομάδες σκύλων, που λάμβαναν το γεύμα τους 

καθημερινά την ίδια ώρα. Η μία ομάδα άκουγε τον χτύπο ενός κουδουνιού λίγα λεπτά πριν από τη 

χορήγηση της τροφής. Όταν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο Παβλόφ άρχισε να χτυπά το κουδούνι 

σε άσχετες ώρες χωρίς να προσφέρει τροφή, διαπίστωσε ότι οι σκύλοι ανταποκρίνονταν, όπως ακριβώς 

όταν τους πρόσφερε τροφή: τους έτρεχαν τα σάλια. Στην άλλη ομάδα σκύλων δεν υπήρχε η ίδια 

αντίδραση. Η διασύνδεση µεταξύ δύο ερεθισµάτων έγινε γνωστή ως εξαρτηµένο ανακλαστικό και η 

διαδικασία ονοµάστηκε κλασική εξάρτηση. Μέσω αυτής επέρχεται σημαντική αλλαγή της 

συμπεριφοράς. 

 



Ίσως, βέβαια, δεν είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τις αιτίες της τηλεοπτικής 

γοητείας σε βιολογικούς παράγοντες. «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή», 

έγραφε ένα σύνθημα στους τοίχους. Ίσως, λοιπόν, πριν καταδικάσουμε την 

τηλεόραση, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ένα μέσο 

ψυχαγωγικό και εκπολιτιστικό, ας προβληματιστούμε για τη μουντή και άχαρη ζωή, η 

οποία συχνά μοιάζει ακόμα πιο ανιαρή και χυδαία από το κάθε «μπιγκ μπράδερ»
2
. Ας 

αντιδράσουμε για τους κοινωνικούς όρους της εργασιακής εξουθένωσης και της 

διαπροσωπικής απομόνωσης, που μετατρέπει και τα σκουπίδια της τηλεόρασης σε 

διαμάντια σε τιμή ευκαιρίας.� 

Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα οι συχνές στιγμές 

βίας. Λιγότερο, όμως, έχει μελετηθεί η ίδια η σαγήνη του μέσου στον άνθρωπο, 

δηλαδή το ίδιο το μέσο και όχι το μήνυμα. ΄H μήπως αντίστοιχα με την περίφημη 

ρήση «το μέσο είναι το μήνυμα», ισχύει ότι «το μέσο είναι το πρόβλημα»!  

 

Γ. Ελαφρός, εφ. Η Καθημερινή, 17.3.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

 (μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι αιτίες για τον εθισμό του σύγχρονου 

ανθρώπου στην τηλεοπτική γοητεία; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (60-

80 λέξεων). 

(μονάδες 11) 

  

                                                           
2
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 

 



 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Όμως... ο Παβλόφ) του 

κειμένου;  

 (μονάδες 4) 

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: 

κατηγορούμε, υποστηρίζουν, δημιουργεί, εξουθένωσης, σαγήνη. 

(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 ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

Γ2. α.  «...υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η 

«αντίδραση προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια 

συσκευή..»: 

 Στο παραπάνω απόσπασμα ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή 

περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Ο εθισμός στην τηλεόραση] 

 

 

Μπαίνουμε στο σπίτι και η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το κουμπί 

του τηλεκοντρόλ. Συζητούμε με φίλους, αλλά το μάτι όλο ξεγλιστρά προς την 

πολύχρωμη οθόνη, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση, αλλά δεν 

κλείνουμε και την τηλεόραση. Κατηγορούμε έντονα το περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά δεν παραλείπουμε να τα παρακολουθούμε. 

Οι περισσότεροι, λοιπόν, έχουν με την τηλεόραση μια σχέση αγάπης-μίσους. 

Χαζοκούτι από τη μια, αλλά απαραίτητος σύντροφος στην καθημερινότητα. 

Τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα περνούν κατά μέσο όρο οι κάτοικοι των 

αναπτυγμένων χωρών μπροστά στις τηλεοράσεις. Όταν ένα άτομο φτάσει στην ηλικία 

των 75 ετών, θα έχει περάσει τα εννιά χρόνια της ζωής του βλέποντας τηλεόραση. 

Πρόκειται πια για την τρίτη ανθρώπινη δραστηριότητα μετά την εργασία και τον 

ύπνο. Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη μικρή 

οθόνη. ΄H μήπως είναι; Τελικά η τηλεόραση προκαλεί εθισμό κλινικού τύπου; Μια 

τέτοια υπόθεση δεν είχε απασχολήσει μέχρι τώρα τους ερευνητές, παρά μόνο με τη 

μεταφορική της έννοια.  

Όμως, ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό «Scientific American» θέτει ξανά 

το ερώτημα. Όσοι βλέπουν υπερβολικά πολύ τηλεόραση εμφανίζουν συμπτώματα 

εθισμού, σημειώνει. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μια ενστικτώδης βιολογική αντίδραση του ανθρώπου, η «αντίδραση 

προσανατολισμού», που δημιουργεί μια έλξη προς μια συσκευή, όπως η τηλεόραση, 

που εκπέμπει έντονα χρώματα και ήχους, με απότομες εναλλαγές σκηνών και 

ακουσμάτων. Θεμελιωτής της αντίδρασης προσανατολισμού είναι ο Ιβάν Παβλόφ, ο 

οποίος χρησιμοποιούσε στα πειράματά του σκυλάκια
1
. Δυστυχώς, ο άνθρωπος-

τηλεθεατής μέσω της υπερβολικής κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων μοιάζει να 

συναγωνίζεται σε υποταγή και αβουλία τα μικρά σκυλάκια, με τα οποία 

πειραματιζόταν ο Παβλόφ. 

                                                           
1
 Στα πειράματα αυτά ο Παβλόφ χρησιμοποίησε δύο ομάδες σκύλων, που λάμβαναν το γεύμα τους 

καθημερινά την ίδια ώρα. Η μία ομάδα άκουγε τον χτύπο ενός κουδουνιού λίγα λεπτά πριν από τη 

χορήγηση της τροφής. Όταν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο Παβλόφ άρχισε να χτυπά το κουδούνι 

σε άσχετες ώρες χωρίς να προσφέρει τροφή, διαπίστωσε ότι οι σκύλοι ανταποκρίνονταν, όπως ακριβώς 

όταν τους πρόσφερε τροφή: τους έτρεχαν τα σάλια. Στην άλλη ομάδα σκύλων δεν υπήρχε η ίδια 

αντίδραση. Η διασύνδεση µεταξύ δύο ερεθισµάτων έγινε γνωστή ως εξαρτηµένο ανακλαστικό και η 

διαδικασία ονοµάστηκε κλασική εξάρτηση. Μέσω αυτής επέρχεται σημαντική αλλαγή της 

συμπεριφοράς. 



Ίσως, βέβαια, δεν είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τις αιτίες της τηλεοπτικής 

γοητείας σε βιολογικούς παράγοντες. «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή», 

έγραφε ένα σύνθημα στους τοίχους. Ίσως, λοιπόν, πριν καταδικάσουμε την 

τηλεόραση, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ένα μέσο 

ψυχαγωγικό και εκπολιτιστικό, ας προβληματιστούμε για τη μουντή και άχαρη ζωή, η 

οποία συχνά μοιάζει ακόμα πιο ανιαρή και χυδαία από το κάθε «μπιγκ μπράδερ»
2
. Ας 

αντιδράσουμε για τους κοινωνικούς όρους της εργασιακής εξουθένωσης και της 

διαπροσωπικής απομόνωσης, που μετατρέπει και τα σκουπίδια της τηλεόρασης σε 

διαμάντια σε τιμή ευκαιρίας.� 

Για δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την επίδραση που έχει η 

τηλεθέαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα οι συχνές στιγμές 

βίας. Λιγότερο, όμως, έχει μελετηθεί η ίδια η σαγήνη του μέσου στον άνθρωπο, 

δηλαδή το ίδιο το μέσο και όχι το μήνυμα. ΄H μήπως αντίστοιχα με την περίφημη 

ρήση «το μέσο είναι το μήνυμα», ισχύει ότι «το μέσο είναι το πρόβλημα»!  

 

Γ. Ελαφρός, εφ. Η Καθημερινή, 17.3.2002 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων να αναπτύξετε το σύνθημα των τοίχων που 

παρατίθεται στο κείμενο: «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή» . 

(μονάδες 10) 

 

                                                           
2
 Μπιγκ Μπράδερ: To Big Brother (Μεγάλος Αδελφός) υπήρξε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι 

σόου. Οι παίκτες συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι, το οποίο παρακολουθούνταν από κάμερες. Ο στόχος 

για τον κάθε παίκτη ήταν να παραμείνει στο παιχνίδι. Η επιλογή του παίκτη που θα αποχωρούσε (κάθε 

εβδομάδα) γινόταν από το τηλεοπτικό κοινό. 

 



Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιλο για την τέταρτη παράγραφο (Ίσως... 

ευκαιρίας) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

κατηγορούμε, εξαρτημένοι, καταδικάσουμε, ανιαρή, απομόνωσης. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. «Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι εξαρτημένοι από τη 

μικρή οθόνη. ΄H μήπως είναι; Είναι τελικά η τηλεόραση «ναρκωτικό», 

που προκαλεί εθισμό κλινικού τύπου;»: 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εξηγήσετε τη χρήση των ερωτήσεων σε 

σχέση με τον επικοινωνιακό στόχο του αρθρογράφου.  

(μονάδες 5) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης 

 

Εικονική ή εναλλακτική πραγµατικότητα είναι αυτή που µας προσφέρει η 

τηλεόραση; Σε ποια συµφέροντα υπακούει και από ποια φίλτρα περνάει η 

καθηµερινή, πραγµατική ζωή, πριν µας παρουσιαστεί από την τηλεόραση; 

Αλλοιώνεται και πώς η πραγµατικότητα; Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που 

θα έπρεπε να απαντήσουµε, αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε έστω και σε έναν 

µικρό βαθµό τις σχέσεις εξουσίας που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή της 

εναλλακτικής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η τηλεόραση.  

Είναι γεγονός, και πιθανώς αναπόφευκτο, ότι η τηλεόραση µας παρουσιάζει 

µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε στην αληθινή ζωή. 

Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα µε το κανάλι που τα ετοιµάζει. Οι ειδικές εκποµπές παρουσίασης 

και σχολιασµού της πραγµατικότητας, είτε αυτές λέγονται ενηµερωτικές είτε 

ψυχαγωγικές, αλλά ακόµα και οι «σαπουνόπερες»
1
, ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν ή 

κατηγορούν και καταδικάζουν φυσικά πρόσωπα, καταστάσεις και θεσµούς.  

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήµερα για τους οποίους η τηλεόραση αποτελεί 

την κεντρική διέξοδο προς την κοινωνία, αποτελεί το παράθυρο από το οποίο 

έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία στην οποία ζουν. 

Όταν, λοιπόν, αυτό το παράθυρο είναι εφοδιασµένο µε παραµορφωτικά κρύσταλλα, 

είναι φανερό ότι η εικόνα των ανθρώπων αυτών για την κοινωνία και τις σχέσεις 

εξουσίας θα είναι «παραµορφωµένες».  

Ας δούµε ένα πολύ απλό και καθηµερινό παράδειγµα. Είναι γνωστό ότι η 

τηλεόραση χρησιµοποιείται κατά κόρον στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας, αφού 

ωραιοποιεί ή καταδικάζει γεγονότα και εξελίξεις µε απώτερο στόχο το πολιτικό 

κέρδος. Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική 

πραγµατικότητα πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν και µε την 

οποία έχουν σχέσεις οι πολίτες. Η διαχείριση µιας εικονικής πραγµατικότητας από 

τους πολιτικούς είναι πιο εύκολη. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι προεκλογικοί αγώνες 

έχουν μεταφερθεί από την πραγµατική ζωή στον τηλεοπτικό χώρο, από τις 

συγκεντρώσεις λαοθαλασσών στις σκηνοθετηµένες τηλεμαχίες. Συνεπώς, οι 

πολιτικοί έρχονται όλο και πιο σπάνια σε επαφή µε τον λαό, αποφεύγουν την 

κατάκτηση των ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο, ενώ προτιµούν να παρουσιάζουν τα 

επιχειρήµατα και τις απόψεις τους µέσα από την τηλεόραση.  

                                                           
1
 σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με 

μεγάλο αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο. 



Και βέβαια, οι λίγες εµφανίσεις τους στην πραγµατική ζωή είναι απλές, 

θέλουν να δείξουν πόσο κοινοί άνθρωποι είναι και γι’ αυτό δεν κάνουν εντυπωσιακές 

εµφανίσεις στον πραγµατικό κοινωνικό χώρο, όπως πριν από µερικά χρόνια. Έτσι, 

αφήνουν την εικόνα µέσα από την τηλεόραση να πείσει τον κόσµο, µε οµιλίες και 

διαλέξεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, φυσικά υπό την καθοδήγηση κάποιου 

σκηνοθέτη, µε την παρουσία βοηθητικού προσωπικού (δηµοσιογράφου) και πάντα µε 

τους πίσω από τις κάµερες συµβούλους και καθοδηγητές, αφανείς ήρωες και 

κατασκευαστές της εικονικής πολιτικής πραγµατικότητας που προσφέρεται στους 

πολίτες.  

 

Ν.Σ. Σαρτζετάκης. (1997). Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης. Στο: 

Προβάλλοντας την θεωρία του Foucault για την εξουσία του λόγου στα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης  - το σήμερα και το αύριο (εργασία στο 

πλαίσιο του ΠΜΣ του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών), 15-18. Από το 

διαδίκτυο (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, οι πολιτικοί αποφεύγουν την κατάκτηση των 

ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο και προτιµούν να παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα 

και τις απόψεις τους µέσα από την τηλεόραση; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

  



 

Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Είναι γεγονός... και θεσμούς) του 

κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: σχέσεις εξουσίας, δελτία 

ειδήσεων, εικονική πραγµατικότητα, τηλεμαχίες, πολίτες. Φροντίστε, ώστε 

μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α. «Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική 

πραγµατικότητα πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν 

και µε την οποία έχουν σχέσεις οι πολίτες...»: 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις και 

να τις χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστικές είτε ως παραθετικές με βάση τις 

πληροφορίες που περιέχουν σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 3) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης 

 

Εικονική ή εναλλακτική πραγµατικότητα είναι αυτή που µας προσφέρει η 

τηλεόραση; Σε ποια συµφέροντα υπακούει και από ποια φίλτρα περνάει η 

καθηµερινή, πραγµατική ζωή, πριν µας παρουσιαστεί από την τηλεόραση; 

Αλλοιώνεται και πώς η πραγµατικότητα; Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που 

θα έπρεπε να απαντήσουµε, αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε έστω και σε έναν 

µικρό βαθµό τις σχέσεις εξουσίας που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή της 

εναλλακτικής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η τηλεόραση.  

Είναι γεγονός, και πιθανώς αναπόφευκτο, ότι η τηλεόραση µας παρουσιάζει 

µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε στην αληθινή ζωή. 

Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα µε το κανάλι που τα ετοιµάζει. Οι ειδικές εκποµπές παρουσίασης 

και σχολιασµού της πραγµατικότητας, είτε αυτές λέγονται ενηµερωτικές είτε 

ψυχαγωγικές, αλλά ακόµα και οι «σαπουνόπερες»
1
, ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν ή 

κατηγορούν και καταδικάζουν φυσικά πρόσωπα, καταστάσεις και θεσµούς.  

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήµερα για τους οποίους η τηλεόραση αποτελεί 

την κεντρική διέξοδο προς την κοινωνία, αποτελεί το παράθυρο από το οποίο 

έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία στην οποία ζουν. 

Όταν, λοιπόν, αυτό το παράθυρο είναι εφοδιασµένο µε παραµορφωτικά κρύσταλλα, 

είναι φανερό ότι η εικόνα των ανθρώπων αυτών για την κοινωνία και τις σχέσεις 

εξουσίας θα είναι «παραµορφωµένες».  

Ας δούµε ένα πολύ απλό και καθηµερινό παράδειγµα. Είναι γνωστό ότι η 

τηλεόραση χρησιµοποιείται κατά κόρον στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας, αφού 

ωραιοποιεί ή καταδικάζει γεγονότα και εξελίξεις µε απώτερο στόχο το πολιτικό 

κέρδος. Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική πραγµατικότητα 

πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν και µε την οποία έχουν σχέσεις 

οι πολίτες. Η διαχείριση µιας εικονικής πραγµατικότητας από τους πολιτικούς είναι 

πιο εύκολη. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι προεκλογικοί αγώνες έχουν μεταφερθεί από 

την πραγµατική ζωή στον τηλεοπτικό χώρο, από τις συγκεντρώσεις λαοθαλασσών 

στις σκηνοθετηµένες τηλεμαχίες. Συνεπώς, οι πολιτικοί έρχονται όλο και πιο σπάνια 

σε επαφή µε τον λαό, αποφεύγουν την κατάκτηση των ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο, 

ενώ προτιµούν να παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα και τις απόψεις τους µέσα από την 

τηλεόραση.  

                                                           
1
 σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με 

μεγάλο αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 



Και βέβαια, οι λίγες εµφανίσεις τους στην πραγµατική ζωή είναι απλές, 

θέλουν να δείξουν πόσο κοινοί άνθρωποι είναι και γι’ αυτό δεν κάνουν εντυπωσιακές 

εµφανίσεις στον πραγµατικό κοινωνικό χώρο, όπως πριν από µερικά χρόνια. Έτσι, 

αφήνουν την εικόνα µέσα από την τηλεόραση να πείσει τον κόσµο, µε οµιλίες και 

διαλέξεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, φυσικά υπό την καθοδήγηση κάποιου 

σκηνοθέτη, µε την παρουσία βοηθητικού προσωπικού (δηµοσιογράφου) και πάντα µε 

τους πίσω από τις κάµερες συµβούλους και καθοδηγητές, αφανείς ήρωες και 

κατασκευαστές της εικονικής πολιτικής πραγµατικότητας που προσφέρεται στους 

πολίτες.  

 

Ν.Σ. Σαρτζετάκης. (1997). Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης. Στο: 

Προβάλλοντας την θεωρία του Foucault για την εξουσία του λόγου στα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης  - το σήμερα και το αύριο (εργασία στο 

πλαίσιο του ΠΜΣ του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών), 15-18. Από το 

διαδίκτυο (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Πώς ασκεί η τηλεόραση, σύμφωνα με το κείμενο, εξουσία στο κοινό; Πώς 

παρουσιάζει την πολιτική πραγματικότητα και το σχετικό με αυτήν σύστημα 

εξουσίας; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 9) 

 

Β2. α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή στην τέταρτη 

παράγραφο (Ας δούμε... από την τηλεόραση) του κειμένου;  

 (μονάδες 3) 

Β2. β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις;  

 (μονάδες 3) 

  



 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: εναλλακτική, αλλοιώνεται, απορρέουν, 

θεσµούς, τηλεμαχίες.  Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται 

φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το πρόσωπο 

κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιους λόγους ο συγγραφέας διατυπώνει διαδοχικά ερωτήματα  στην 

αρχή της πρώτης παραγράφου (Εικονική... η τηλεόραση); . 

 (μονάδες 5) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης 

 

Εικονική ή εναλλακτική πραγµατικότητα είναι αυτή που µας προσφέρει η 

τηλεόραση; Σε ποια συµφέροντα υπακούει και από ποια φίλτρα περνάει η 

καθηµερινή, πραγµατική ζωή, πριν µας παρουσιαστεί από την τηλεόραση; 

Αλλοιώνεται και πώς η πραγµατικότητα; Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που 

θα έπρεπε να απαντήσουµε, αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε έστω και σε έναν 

µικρό βαθµό τις σχέσεις εξουσίας που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή της 

εναλλακτικής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η τηλεόραση.  

Είναι γεγονός, και πιθανώς αναπόφευκτο, ότι η τηλεόραση µας παρουσιάζει 

µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε στην αληθινή ζωή. 

Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα µε το κανάλι που τα ετοιµάζει. Οι ειδικές εκποµπές παρουσίασης 

και σχολιασµού της πραγµατικότητας, είτε αυτές λέγονται ενηµερωτικές είτε 

ψυχαγωγικές, αλλά ακόµα και οι «σαπουνόπερες»
1
, ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν ή 

κατηγορούν και καταδικάζουν φυσικά πρόσωπα, καταστάσεις και θεσµούς.  

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήµερα για τους οποίους η τηλεόραση αποτελεί 

την κεντρική διέξοδο προς την κοινωνία, αποτελεί το παράθυρο από το οποίο 

έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία στην οποία ζουν. 

Όταν, λοιπόν, αυτό το παράθυρο είναι εφοδιασµένο µε παραµορφωτικά κρύσταλλα, 

είναι φανερό ότι η εικόνα των ανθρώπων αυτών για την κοινωνία και τις σχέσεις 

εξουσίας θα είναι «παραµορφωµένες».  

Ας δούµε ένα πολύ απλό και καθηµερινό παράδειγµα. Είναι γνωστό ότι η 

τηλεόραση χρησιµοποιείται κατά κόρον στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας, αφού 

ωραιοποιεί ή καταδικάζει γεγονότα και εξελίξεις µε απώτερο στόχο το πολιτικό 

κέρδος. Χρησιµοποιείται, δηλαδή, για να παρουσιάσει µια εικονική πραγµατικότητα 

πολιτικής κατάστασης στην οποία υποτίθεται ότι ζουν και µε την οποία έχουν σχέσεις 

οι πολίτες. Η διαχείριση µιας εικονικής πραγµατικότητας από τους πολιτικούς είναι 

πιο εύκολη. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι προεκλογικοί αγώνες έχουν μεταφερθεί από 

την πραγµατική ζωή στον τηλεοπτικό χώρο, από τις συγκεντρώσεις λαοθαλασσών 

στις σκηνοθετηµένες τηλεμαχίες. Συνεπώς, οι πολιτικοί έρχονται όλο και πιο σπάνια 

σε επαφή µε τον λαό, αποφεύγουν την κατάκτηση των ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο, 

ενώ προτιµούν να παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα και τις απόψεις τους µέσα από την 

τηλεόραση.  

                                                           
1
 σαπουνόπερα: μειωτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε αισθηματική τηλεοπτική σειρά με 

μεγάλο αριθμό επεισοδίων και με μελοδραματικό συνήθως περιεχόμενο 



Και βέβαια, οι λίγες εµφανίσεις τους στην πραγµατική ζωή είναι απλές, 

θέλουν να δείξουν πόσο κοινοί άνθρωποι είναι και γι’ αυτό δεν κάνουν εντυπωσιακές 

εµφανίσεις στον πραγµατικό κοινωνικό χώρο, όπως πριν από µερικά χρόνια. Έτσι, 

αφήνουν την εικόνα µέσα από την τηλεόραση να πείσει τον κόσµο, µε οµιλίες και 

διαλέξεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, φυσικά υπό την καθοδήγηση κάποιου 

σκηνοθέτη, µε την παρουσία βοηθητικού προσωπικού (δηµοσιογράφου) και πάντα µε 

τους πίσω από τις κάµερες συµβούλους και καθοδηγητές, αφανείς ήρωες και 

κατασκευαστές της εικονικής πολιτικής πραγµατικότητας που προσφέρεται στους 

πολίτες.  

 

Ν.Σ. Σαρτζετάκης. (1997). Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης. Στο: 

Προβάλλοντας την θεωρία του Foucault για την εξουσία του λόγου στα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης  - το σήμερα και το αύριο (εργασία στο 

πλαίσιο του ΠΜΣ του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών), 15-18. Από το 

διαδίκτυο (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πώς αποδεικνύεται, σύμφωνα με το κείμενο, το γεγονός ότι η τηλεόραση 

παρουσιάζει µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας ζούµε 

στην αληθινή ζωή; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθείται στην τέταρτη παράγραφο (Ας 

δούμε... από την τηλεόραση) του κειμένου;  

 (μονάδες 2) 

 

Β2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  

 (μονάδες 3) 

 

 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο κείμενο: 

εικονική, καταδικάζουν, διέξοδο, αποφεύγουν, αφανείς. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες 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.  «Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα καθηµερινά γεγονότα µε 

διαφορετικούς τρόπους...»: 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα. 

 

 (μονάδες 5) 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] 

 

Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων 

του κοινού συνδέεται με τις επιδράσεις των τηλεοπτικών θεαμάτων στη συνήθεια της 

ανάγνωσης. Ωστόσο, αρκεί να δείξουμε ότι και από αυτήν την άποψη δεν είναι η ίδια 

η τηλεόραση, αλλά η ιδιαίτερη χρήση της που την κάνει αρνητικό πολιτιστικό 

στοιχείο. Με άλλα λόγια, είναι θεμιτό να θεωρήσουμε ότι η τηλεόραση δεν αποσπά 

από την ανάγνωση, παρά μόνο σ’ εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η ανάγνωση 

δεν αποτελεί στοιχείο πολιτιστικής διαμόρφωσης.  

Ενδεχομένως, θα ήταν υπερβολικό να καταγράψουμε εδώ τις πολυάριθμες 

έρευνες που έγιναν γι’ αυτό το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως μετά τα πρώτα 

χρόνια της εγκατάστασης επαρκών τηλεοπτικών δικτύων. Παρ’ όλ’ αυτά, από τις εν 

λόγω έρευνες μπορούμε να αντλήσουμε τις παρακάτω γενικές ενδείξεις. Η πρακτική 

της τηλεόρασης δε φαίνεται να μείωσε την ανάγνωση των εφημερίδων (που είναι οι 

μόνες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ένα ορισμένο είδος πληροφόρησης και 

συνδέονται με την καθημερινή τελετουργία του πρωινού γεύματος και της διαδρομής 

προς τον τόπο δουλειάς). Αντίθετα, αυτά που υπέστησαν τον ισχυρότερο 

ανταγωνισμό ήταν τα λαϊκά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν διηγήματα 

παραπλήσια με τις τηλεοπτικές αφηγήσεις. Παρόμοια ήταν και η κάμψη που 

σημείωσαν τα εβδομαδιαία περιοδικά επικαιρότητας, τα οποία προλάβαιναν οι 

τηλεοπτικές ειδήσεις. Όμως, ανέβηκε η κυκλοφορία ειδικευμένων περιοδικών 

(επιστημονικής, ιστορικής, γεωγραφικής εκλαΐκευσης), που μπορούσαν να 

ανταποκριθούν καλύτερα στις απορίες τις οποίες γεννούσαν οι τηλεοπτικές 

εκπομπές, και - τέλος - ανέβηκαν τα μηνιαία περιοδικά υψηλού επιπέδου. 

Ακόμη, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά ανάλογων παρατηρήσεων και 

για την Ιταλία, τουλάχιστον όσον αφορά τα περιοδικά ποικίλης ύλης. Είναι 

σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα πολιτικά περιοδικά, δεν 

εμφανίστηκε κανένα πράγματι αξιόλογο περιοδικό ποικίλης ύλης, ενώ είδαμε την 

άνθηση «μονογραφικών» περιοδικών, τα οποία εστιάζουν σε ζητήματα ιστορίας, 

φυσικού περιβάλλοντος και γεωγραφίας, τεχνολογίας και τα οποία, πέρα από κάθε 

πολιτιστική αξιολόγηση, αποτελούν χωρίς αμφιβολία ένα κοινωνικό φαινόμενο με 

μεγάλες διαστάσεις. Έτσι, η τηλεόραση φαίνεται ότι απέσπασε τους επιφανειακούς 

αναγνώστες από μια σειρά επιφανειακών αναγνώσεων, χωρίς να απειλήσει το κύρος 

των εφημερίδων, αλλά ωθώντας τες να «οπτικοποιηθούν» περισσότερο και να 

αποκτήσουν την όψη περιοδικών ποικίλης ύλης. 



 Όσον αφορά τα βιβλία, μια ουσιαστική στατιστική θα έπρεπε να μας πει πόση 

επιτυχία περιμένει τους εκδότες (και υπάρχουν πολλοί που συναγωνίζονται), οι 

οποίοι βγάζουν νέες εκδόσεις γνωστών έργων με την ευκαιρία κάποιας τηλεοπτικής 

μεταφοράς τους. 

Ένα ακόμα πρόβλημα αφορά την επίδραση της τηλεόρασης στις 

υποανάπτυκτες περιοχές. Όπως παρατήρησε ο Ντέιβιντ Ρίσμαν
1
, η έλευση των 

τηλεοπτικών μέσων σε πρωτόγονες κοινωνίες που κυριαρχούνται από την προφορική 

κουλτούρα και που δεν έχουν προλάβει να περάσουν τη φάση της γραπτής παιδείας, 

τον «πολιτισμό του βιβλίου», μπορεί να γίνει πηγή διαφόρων ανισορροπιών. 

 Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι σε περιοχές όπως ο Νότος της Ιταλίας, όπου ο 

πολιτισμός του βιβλίου δεν μπόρεσε να εισχωρήσει σε βάθος, η απότομη έλευση 

ενός μέσου που, έτσι ή αλλιώς, παρουσιάζει νέες μορφές ζωής, διαφορετικές 

κοινωνικές πραγματικότητες, φαινόμενα συχνά ακατανόητα αλλά γεμάτα κύρος, όλα 

αυτά είναι κίνημα, περιέργεια, ξύπνημα, είναι παιδαγωγικά θετικές φάσεις για τις 

ανθρώπινες ομάδες που είχαν αποκοιμηθεί σε μια αγιάτρευτη εγκατάλειψη αιώνων. 

 

U. Eco (1994). Κήνσορες και θεράποντες, μετάφραση Έφη Καλλιφατίδη. 

Αθήνα: Γνώση, 420-422 (διασκευή). 

 

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, η επίδραση της τηλεόρασης στην 

κυκλοφορία των εφημερίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

                                                           
1
 Ντέιβιντ Ρίσμαν (1909-2002): Αμερικανός κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ από το 1958, όπου για είκοσι περίπου χρόνια δίδαξε για τη σχέση του αμερικανικού 

χαρακτήρα και των κοινωνικών δομών.  



Β2. α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (Ενδεχομένως...υψηλού 

επιπέδου) σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 3) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τηλεόραση, ανάγνωση 

των εφημερίδων, κάμψη, περιοδικά επικαιρότητας, τηλεοπτικές ειδήσεις.    

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «...η έλευση των τηλεοπτικών μέσων σε πρωτόγονες κοινωνίες που 

κυριαρχούνται από την προφορική κουλτούρα...» 

Στο παραπάνω απόσπασμα λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση 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 επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] 

 

Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων 

του κοινού συνδέεται με τις επιδράσεις των τηλεοπτικών θεαμάτων στη συνήθεια της 

ανάγνωσης. Ωστόσο, αρκεί να δείξουμε ότι και από αυτήν την άποψη δεν είναι η ίδια 

η τηλεόραση, αλλά η ιδιαίτερη χρήση της που την κάνει αρνητικό πολιτιστικό 

στοιχείο. Με άλλα λόγια, είναι θεμιτό να θεωρήσουμε ότι η τηλεόραση δεν αποσπά 

από την ανάγνωση, παρά μόνο σ’ εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η ανάγνωση 

δεν αποτελεί στοιχείο πολιτιστικής διαμόρφωσης.  

Ενδεχομένως, θα ήταν υπερβολικό να καταγράψουμε εδώ τις πολυάριθμες 

έρευνες που έγιναν γι’ αυτό το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως μετά τα πρώτα 

χρόνια της εγκατάστασης επαρκών τηλεοπτικών δικτύων. Παρ’ όλ’ αυτά, από τις εν 

λόγω έρευνες μπορούμε να αντλήσουμε τις παρακάτω γενικές ενδείξεις. Η πρακτική 

της τηλεόρασης δε φαίνεται να μείωσε την ανάγνωση των εφημερίδων (που είναι οι 

μόνες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ένα ορισμένο είδος πληροφόρησης και 

συνδέονται με την καθημερινή τελετουργία του πρωινού γεύματος και της διαδρομής 

προς τον τόπο δουλειάς). Αντίθετα, αυτά που υπέστησαν τον ισχυρότερο 

ανταγωνισμό ήταν τα λαϊκά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν διηγήματα 

παραπλήσια με τις τηλεοπτικές αφηγήσεις. Παρόμοια ήταν και η κάμψη που 

σημείωσαν τα εβδομαδιαία περιοδικά επικαιρότητας, τα οποία προλάβαιναν οι 

τηλεοπτικές ειδήσεις. Όμως, ανέβηκε η κυκλοφορία ειδικευμένων περιοδικών 

(επιστημονικής, ιστορικής, γεωγραφικής εκλαΐκευσης), που μπορούσαν να 

ανταποκριθούν καλύτερα στις απορίες τις οποίες γεννούσαν οι τηλεοπτικές 

εκπομπές, και - τέλος - ανέβηκαν τα μηνιαία περιοδικά υψηλού επιπέδου. 

Ακόμη, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά ανάλογων παρατηρήσεων και 

για την Ιταλία, τουλάχιστον όσον αφορά τα περιοδικά ποικίλης ύλης. Είναι 

σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα πολιτικά περιοδικά, δεν 

εμφανίστηκε κανένα πράγματι αξιόλογο περιοδικό ποικίλης ύλης, ενώ είδαμε την 

άνθηση «μονογραφικών» περιοδικών, τα οποία εστιάζουν σε ζητήματα ιστορίας, 

φυσικού περιβάλλοντος και γεωγραφίας, τεχνολογίας και τα οποία, πέρα από κάθε 

πολιτιστική αξιολόγηση, αποτελούν χωρίς αμφιβολία ένα κοινωνικό φαινόμενο με 

μεγάλες διαστάσεις. Έτσι, η τηλεόραση φαίνεται ότι απέσπασε τους επιφανειακούς 

αναγνώστες από μια σειρά επιφανειακών αναγνώσεων, χωρίς να απειλήσει το κύρος 

των εφημερίδων, αλλά ωθώντας τες να «οπτικοποιηθούν» περισσότερο και να 

αποκτήσουν την όψη περιοδικών ποικίλης ύλης. 



 Όσον αφορά τα βιβλία, μια ουσιαστική στατιστική θα έπρεπε να μας πει πόση 

επιτυχία περιμένει τους εκδότες (και υπάρχουν πολλοί που συναγωνίζονται), οι 

οποίοι βγάζουν νέες εκδόσεις γνωστών έργων με την ευκαιρία κάποιας τηλεοπτικής 

μεταφοράς τους. 

Ένα ακόμα πρόβλημα αφορά την επίδραση της τηλεόρασης στις 

υποανάπτυκτες περιοχές. Όπως παρατήρησε ο Ντέιβιντ Ρίσμαν
1
, η έλευση των 

τηλεοπτικών μέσων σε πρωτόγονες κοινωνίες που κυριαρχούνται από την προφορική 

κουλτούρα και που δεν έχουν προλάβει να περάσουν τη φάση της γραπτής παιδείας, 

τον «πολιτισμό του βιβλίου», μπορεί να γίνει πηγή διαφόρων ανισορροπιών. 

 Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι σε περιοχές όπως ο Νότος της Ιταλίας, όπου ο 

πολιτισμός του βιβλίου δεν μπόρεσε να εισχωρήσει σε βάθος, η απότομη έλευση 

ενός μέσου που, έτσι ή αλλιώς, παρουσιάζει νέες μορφές ζωής, διαφορετικές 

κοινωνικές πραγματικότητες, φαινόμενα συχνά ακατανόητα αλλά γεμάτα κύρος, όλα 

αυτά είναι κίνημα, περιέργεια, ξύπνημα, είναι παιδαγωγικά θετικές φάσεις για τις 

ανθρώπινες ομάδες που είχαν αποκοιμηθεί σε μια αγιάτρευτη εγκατάλειψη αιώνων. 

 

U. Eco (1994). Κήνσορες και θεράποντες, μετάφραση Έφη Καλλιφατίδη. 

Αθήνα: Γνώση, 420-422 (διασκευή). 

 

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, η επίδραση της τηλεόρασης στην 

κυκλοφορία των λαϊκών περιοδικών και των περιοδικών επικαιρότητας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 9) 

                                                           
1
 Ντέιβιντ Ρίσμαν (1909-2002): Αμερικανός κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ από το 1958, όπου για είκοσι περίπου χρόνια δίδαξε για τη σχέση του αμερικανικού 

χαρακτήρα και των κοινωνικών δομών.  



 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Ακόμη...ποικίλης 

ύλης) του κειμένου;  

 (μονάδες 6) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε πέντε προτάσεις χρησιμοποιώντας σε κάθε πρόταση μια 

από τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: επικαιρότητας, 

εστιάζουν, κύρος, κουλτούρα, έλευση.  Να φροντίσετε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λ.π.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α.  «...η απότομη έλευση ενός μέσου που, έτσι ή αλλιώς, παρουσιάζει νέες 

μορφές ζωής..» 

Στο παραπάνω απόσπασμα 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 

 

H εύκολη κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο 

 

Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης κριτικής, 

σύµφωνα µε την οποία η τηλεόραση είναι απλά ένα χαζοκούτι.  Όλες οι µεγάλες 

εφηµερίδες έχουν καθιερώσει στήλες που ειδικεύονται σ’ αυτήν την κριτική. 

Μάλιστα, οι σχετικές στήλες θα µπορούσαν να ονοµάζονται «ζαπίσµατα» από τον 

τρόπο παράθεσης των κριτικών σχολίων, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

έρευνα των τηλεοπτικών εκποµπών. Ακόμη και οι µη εντεταλµένοι 

επιφυλλιδογράφοι επωµίζονται προθύµως µια περιστασιακή επί παντός κριτική στην 

τηλεόραση.  

Βέβαια, οι προϋποθέσεις της εύκολης κριτικής είναι εξίσου εύκολες. Η πρώτη 

συνθήκη είναι «υλική» µάλλον, παρά συµβολική. Η κριτική ασκείται από ένα 

απειλούµενο µέσο, τον Τύπο, σε ένα µέσο που κυριάρχησε, την τηλεόραση. Στην 

κριτική της τηλεόρασης από τον Τύπο λανθάνει
1
 ένα παιχνίδι χαµένης εξουσίας. 

Άλλωστε, οι συµβολικοί όροι µε τους οποίους ασκείται η κριτική προϋποθέτουν 

ακριβώς τη διάκριση ενός «χαµηλού» από ένα «υψηλό» µέσο. Η κριτική προέρχεται 

από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο, µε όλη την ευλογοφάνεια αυτής της 

προϋπόθεσης. Επιπλέον, η διάκριση «χαµηλού»-«υψηλού» µέσου αντιστοιχεί στην 

ύποπτη διάκριση «χαµηλής»-«υψηλής» κουλτούρας. 

Όμως, ας µην παραβλέψουµε µία ακόµη προϋπόθεση. Ότι η κριτική στην 

τηλεόραση, ακριβώς χάρη στην επαναληψιµότητά της, είναι τόσο κοινότοπη όσο 

τουλάχιστον αυτό που κατακρίνει. Μία από τις κοινοτοπίες της τηλεόρασης είναι ότι 

ό,τι και να δείχνει, προβάλλει τελικά ένα πράγµα, έναν τρόπο ζωής, ένα ήθος, το ήθος 

δηλαδή των ανθρώπων που καταναλώνουν αντί να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Μία ακόµη κοινοτοπία είναι ότι το «κακό» πουλάει περισσότερο από το «καλό» 

και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αντιστρόφως ανάλογες οι ακροαµατικότητες των 

καναλιών και οι κυκλοφορίες των φύλλων. Κοινότοπη είναι και η φοβία ότι η υψηλή 

κουλτούρα κινδυνεύει να µολυνθεί από τη χαµηλή.  

Ωστόσο, αντί να ελέγξουµε τις προϋποθέσεις τέτοιων κοινοτοπιών, που 

υποτιµούν τον ενηµερωτικό και παιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης, θα ήταν 

χρησιµότερο να τις στρέψουµε στον εαυτό τους, για να δούµε τι θα απέφεραν σε µιαν 

υποθετική κριτική προς τον ίδιο τον Τύπο. Τότε, ίσως να διαπιστώναµε ότι η εύκολη 

κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο. Βέβαια, σ’ ένα τέτοιο 

«αναστοχαστικό» εγχείρηµα, θα µπορούσαµε να αναλογιστούµε πρώτα πρώτα γιατί ο 
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παραπανίσιος έντυπος κριτικός λόγος δεν ξοδεύεται στο ίδιο το µέσο από το οποίο 

εκπορεύεται; Γιατί σπανίζουν, λοιπόν, στις εφηµερίδες οι στήλες ανοιχτού διαλόγου, 

διεξοδικής επιχειρηµατολογίας και τεκµηριωµένης καταγγελίας; Γιατί σπανίζουν στις 

εφηµερίδες οι στήλες κριτικής των εφηµερίδων;  

Μήπως, όμως, ένας τέτοιος τύπος κριτικής θα παραβίαζε το άρρητο 

consensus
2
 του Τύπου, που, για να συντηρείται, έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό 

εχθρό, ένα άλλοθι, την τηλεόραση; Ή µήπως οι εφηµερίδες, ειδικά αυτό το µεγάλο 

ποσό που αθροίζεται κάθε Κυριακή, δεν έχουν σαβούρα; Ας µην υποτιµάµε αυτό που 

ο αναγνώστης ξέρει. Ξέρει δηλαδή να πετάει, περιορίζοντας όσα του προσφέρονται 

στην πραγµατική τους αξία, η οποία κυμαίνεται στο ένα περίπου ευρώ, και σε όσα 

βεβαίως πραγµατικά τον ενδιαφέρουν. Κυρίως, ας µην υποτιµήσουµε το γεγονός ότι 

ο αναγνώστης διαβάζει εφηµερίδα µε τον τρόπο ακριβώς που οι περισσότεροι 

βλέπουµε τηλεόραση, µε «ζαπίσµατα». 

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτηµα των πολλαπλών εξαρτήσεων και διαπλοκών 

του Τύπου, ας περιοριστούµε στα «υψηλά» θέµατα, όπως ο Τύπος τα εννοεί, κι ας 

αναρωτηθούµε: µέσα από ποιες και πόσες εξαρτήσεις, διευκολύνσεις και παρεΐστικα 

κανακέµατα, παρά τις µεγαλοστοµίες, προσεγγίζει ο Τύπος τα µεγάλα, τα υψηλά 

θέµατα του πολιτισµού. 

 

Σπ. Μοσχονάς, εφημ. Η Καθημερινή, 8.4.2001(διασκευή).  

 

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 σημεία, στα οποία συνήθως οι   

εφημερίδες ασκούν κριτική στην τηλεόραση; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 

(60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος (Σχεδόν 

καθημερινά...στην τηλεόραση) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας μία συνώνυμη ή 

σημασιολογικά ισοδύναμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή: επωµίζονται, κυριάρχησε, κατακρίνει, κοινότοπη, 

εκπορεύεται. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς 

την πτώση, το γένος, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λ.π.) 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η κριτική προέρχεται από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο»: 

 

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 

 

H εύκολη κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο 

 

Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης κριτικής, 

σύµφωνα µε την οποία η τηλεόραση είναι απλά ένα χαζοκούτι.  Όλες οι µεγάλες 

εφηµερίδες έχουν καθιερώσει στήλες που ειδικεύονται σ’ αυτήν την κριτική. 

Μάλιστα, οι σχετικές στήλες θα µπορούσαν να ονοµάζονται «ζαπίσµατα» από τον 

τρόπο παράθεσης των κριτικών σχολίων, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

έρευνα των τηλεοπτικών εκποµπών. Ακόμη και οι µη εντεταλµένοι 

επιφυλλιδογράφοι επωµίζονται προθύµως µια περιστασιακή επί παντός κριτική στην 

τηλεόραση.  

Βέβαια, οι προϋποθέσεις της εύκολης κριτικής είναι εξίσου εύκολες. Η πρώτη 

συνθήκη είναι «υλική» µάλλον, παρά συµβολική. Η κριτική ασκείται από ένα 

απειλούµενο µέσο, τον Τύπο, σε ένα µέσο που κυριάρχησε, την τηλεόραση. Στην 

κριτική της τηλεόρασης από τον Τύπο λανθάνει
1
 ένα παιχνίδι χαµένης εξουσίας. 

Άλλωστε, οι συµβολικοί όροι µε τους οποίους ασκείται η κριτική προϋποθέτουν 

ακριβώς τη διάκριση ενός «χαµηλού» από ένα «υψηλό» µέσο. Η κριτική προέρχεται 

από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο, µε όλη την ευλογοφάνεια αυτής της 

προϋπόθεσης. Επιπλέον, η διάκριση «χαµηλού»-«υψηλού» µέσου αντιστοιχεί στην 

ύποπτη διάκριση «χαµηλής»-«υψηλής» κουλτούρας. 

Όμως, ας µην παραβλέψουµε µία ακόµη προϋπόθεση. Ότι η κριτική στην 

τηλεόραση, ακριβώς χάρη στην επαναληψιµότητά της, είναι τόσο κοινότοπη όσο 

τουλάχιστον αυτό που κατακρίνει. Μία από τις κοινοτοπίες της τηλεόρασης είναι ότι 

ό,τι και να δείχνει, προβάλλει τελικά ένα πράγµα, έναν τρόπο ζωής, ένα ήθος, το ήθος 

δηλαδή των ανθρώπων που καταναλώνουν αντί να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Μία ακόµη κοινοτοπία είναι ότι το «κακό» πουλάει περισσότερο από το «καλό» 

και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αντιστρόφως ανάλογες οι ακροαµατικότητες των 

καναλιών και οι κυκλοφορίες των φύλλων. Κοινότοπη είναι και η φοβία ότι η υψηλή 

κουλτούρα κινδυνεύει να µολυνθεί από τη χαµηλή.  

Ωστόσο, αντί να ελέγξουµε τις προϋποθέσεις τέτοιων κοινοτοπιών, που 

υποτιµούν τον ενηµερωτικό και παιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης, θα ήταν 

χρησιµότερο να τις στρέψουµε στον εαυτό τους, για να δούµε τι θα απέφεραν σε µιαν 

υποθετική κριτική προς τον ίδιο τον Τύπο. Τότε, ίσως να διαπιστώναµε ότι η εύκολη 

κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο. Βέβαια, σ’ ένα τέτοιο 

«αναστοχαστικό» εγχείρηµα, θα µπορούσαµε να αναλογιστούµε πρώτα πρώτα γιατί 
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ο παραπανίσιος έντυπος κριτικός λόγος δεν ξοδεύεται στο ίδιο το µέσο από το οποίο 

εκπορεύεται; Γιατί σπανίζουν, λοιπόν, στις εφηµερίδες οι στήλες ανοιχτού διαλόγου, 

διεξοδικής επιχειρηµατολογίας και τεκµηριωµένης καταγγελίας; Γιατί σπανίζουν στις 

εφηµερίδες οι στήλες κριτικής των εφηµερίδων;  

Μήπως, όμως, ένας τέτοιος τύπος κριτικής θα παραβίαζε το άρρητο 

consensus
2
 του Τύπου, που, για να συντηρείται, έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό 

εχθρό, ένα άλλοθι, την τηλεόραση; Ή µήπως οι εφηµερίδες, ειδικά αυτό το µεγάλο 

ποσό που αθροίζεται κάθε Κυριακή, δεν έχουν σαβούρα; Ας µην υποτιµάµε αυτό που 

ο αναγνώστης ξέρει. Ξέρει δηλαδή να πετάει, περιορίζοντας όσα του προσφέρονται 

στην πραγµατική τους αξία, η οποία κυμαίνεται στο ένα περίπου ευρώ, και σε όσα 

βεβαίως πραγµατικά τον ενδιαφέρουν. Κυρίως, ας µην υποτιµήσουµε το γεγονός ότι 

ο αναγνώστης διαβάζει εφηµερίδα µε τον τρόπο ακριβώς που οι περισσότεροι 

βλέπουµε τηλεόραση, µε «ζαπίσµατα». 

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτηµα των πολλαπλών εξαρτήσεων και διαπλοκών 

του Τύπου, ας περιοριστούµε στα «υψηλά» θέµατα, όπως ο Τύπος τα εννοεί, κι ας 

αναρωτηθούµε: µέσα από ποιες και πόσες εξαρτήσεις, διευκολύνσεις και παρεΐστικα 

κανακέµατα, παρά τις µεγαλοστοµίες, προσεγγίζει ο Τύπος τα µεγάλα, τα υψηλά 

θέµατα του πολιτισµού. 

 

Σπ. Μοσχονάς, εφημ. Η Καθημερινή, 8.4.2001(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 που διατυπώνει ο συγγραφέας: «η εύκολη κριτική 

στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο» (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στην 

τρίτη παράγραφο (Όμως, ας µην…χαμηλή) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε 

με συντομία την επιλογή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 
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Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο 

κείμενο: διάκριση, προέρχεται, υποτιµούν, εγχείρηµα, ξοδεύεται. 

(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 ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2.α.  Να επισημάνετε στο κείμενο τρεις ρητορικές ερωτήσεις. 

 (μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των ρητορικών ερωτήσεων από τον συγγραφέα. 

 

 (μονάδες 2) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

H εύκολη κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο 

 

Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης κριτικής, 

σύµφωνα µε την οποία η τηλεόραση είναι απλά ένα χαζοκούτι.  Όλες οι µεγάλες 

εφηµερίδες έχουν καθιερώσει στήλες που ειδικεύονται σ’ αυτήν την κριτική. 

Μάλιστα, οι σχετικές στήλες θα µπορούσαν να ονοµάζονται «ζαπίσµατα» από τον 

τρόπο παράθεσης των κριτικών σχολίων, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

έρευνα των τηλεοπτικών εκποµπών. Ακόμη και οι µη εντεταλµένοι 

επιφυλλιδογράφοι επωµίζονται προθύµως µια περιστασιακή επί παντός κριτική στην 

τηλεόραση.  

Βέβαια, οι προϋποθέσεις της εύκολης κριτικής είναι εξίσου εύκολες. Η πρώτη 

συνθήκη είναι «υλική» µάλλον, παρά συµβολική. Η κριτική ασκείται από ένα 

απειλούµενο µέσο, τον Τύπο, σε ένα µέσο που κυριάρχησε, την τηλεόραση. Στην 

κριτική της τηλεόρασης από τον Τύπο λανθάνει
1
 ένα παιχνίδι χαµένης εξουσίας. 

Άλλωστε, οι συµβολικοί όροι µε τους οποίους ασκείται η κριτική προϋποθέτουν 

ακριβώς τη διάκριση ενός «χαµηλού» από ένα «υψηλό» µέσο. Η κριτική προέρχεται 

από µέσο που θεωρεί εαυτόν ανώτερο, µε όλη την ευλογοφάνεια αυτής της 

προϋπόθεσης. Επιπλέον, η διάκριση «χαµηλού»-«υψηλού» µέσου αντιστοιχεί στην 

ύποπτη διάκριση «χαµηλής»-«υψηλής» κουλτούρας. 

Όμως, ας µην παραβλέψουµε µία ακόµη προϋπόθεση. Ότι η κριτική στην 

τηλεόραση, ακριβώς χάρη στην επαναληψιµότητά της, είναι τόσο κοινότοπη όσο 

τουλάχιστον αυτό που κατακρίνει. Μία από τις κοινοτοπίες της τηλεόρασης είναι ότι 

ό,τι και να δείχνει, προβάλλει τελικά ένα πράγµα, έναν τρόπο ζωής, ένα ήθος, το ήθος 

δηλαδή των ανθρώπων που καταναλώνουν αντί να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Μία ακόµη κοινοτοπία είναι ότι το «κακό» πουλάει περισσότερο από το «καλό» 

και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αντιστρόφως ανάλογες οι ακροαµατικότητες των 

καναλιών και οι κυκλοφορίες των φύλλων. Κοινότοπη είναι και η φοβία ότι η υψηλή 

κουλτούρα κινδυνεύει να µολυνθεί από τη χαµηλή.  

Ωστόσο, αντί να ελέγξουµε τις προϋποθέσεις τέτοιων κοινοτοπιών, που 

υποτιµούν τον ενηµερωτικό και παιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης, θα ήταν 

χρησιµότερο να τις στρέψουµε στον εαυτό τους, για να δούµε τι θα απέφεραν σε µιαν 

υποθετική κριτική προς τον ίδιο τον Τύπο. Τότε, ίσως να διαπιστώναµε ότι η εύκολη 

κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο. Βέβαια, σ’ ένα τέτοιο 

«αναστοχαστικό» εγχείρηµα, θα µπορούσαµε να αναλογιστούµε πρώτα πρώτα γιατί ο 
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παραπανίσιος έντυπος κριτικός λόγος δεν ξοδεύεται στο ίδιο το µέσο από το οποίο 

εκπορεύεται; Γιατί σπανίζουν, λοιπόν, στις εφηµερίδες οι στήλες ανοιχτού διαλόγου, 

διεξοδικής επιχειρηµατολογίας και τεκµηριωµένης καταγγελίας; Γιατί σπανίζουν 

στις εφηµερίδες οι στήλες κριτικής των εφηµερίδων;  

Μήπως, όμως, ένας τέτοιος τύπος κριτικής θα παραβίαζε το άρρητο 

consensus
2
 του Τύπου, που, για να συντηρείται, έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό 

εχθρό, ένα άλλοθι, την τηλεόραση; Ή µήπως οι εφηµερίδες, ειδικά αυτό το µεγάλο 

ποσό που αθροίζεται κάθε Κυριακή, δεν έχουν σαβούρα; Ας µην υποτιµάµε αυτό που 

ο αναγνώστης ξέρει. Ξέρει δηλαδή να πετάει, περιορίζοντας όσα του προσφέρονται 

στην πραγµατική τους αξία, η οποία κυμαίνεται στο ένα περίπου ευρώ, και σε όσα 

βεβαίως πραγµατικά τον ενδιαφέρουν. Κυρίως, ας µην υποτιµήσουµε το γεγονός ότι 

ο αναγνώστης διαβάζει εφηµερίδα µε τον τρόπο ακριβώς που οι περισσότεροι 

βλέπουµε τηλεόραση, µε «ζαπίσµατα». 

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτηµα των πολλαπλών εξαρτήσεων και διαπλοκών 

του Τύπου, ας περιοριστούµε στα «υψηλά» θέµατα, όπως ο Τύπος τα εννοεί, κι ας 

αναρωτηθούµε: µέσα από ποιες και πόσες εξαρτήσεις, διευκολύνσεις και παρεΐστικα 

κανακέµατα, παρά τις µεγαλοστοµίες, προσεγγίζει ο Τύπος τα µεγάλα, τα υψηλά 

θέµατα του πολιτισµού. 

 

Σπ. Μοσχονάς, εφημ. Η Καθημερινή, 8.4.2001(διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιο λόγο, κατά τον συγγραφέα, οι εφημερίδες, αντί να ασκούν κριτική 

στις εφημερίδες, ασκούν κριτική στην τηλεόραση; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο (60-80 λέξεων). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Σχεδόν   

καθημερινά....στην τηλεόραση) του κειμένου;  

 (μονάδες 5) 
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Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή: εφηµερίδες, διαλόγου, επιχειρηµατολογίας, 

κριτικής, εξαρτήσεις. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α.  «Σχεδόν καθηµερινά ασκείται στην τηλεόραση ένα είδος εύκολης 

κριτικής»: Να βρείτε το είδος της σύνταξης (ενεργητική-παθητική). 

 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2. β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση της συγκεκριμένης σύνταξης από τον συγγραφέα. 

 (μονάδες 3) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 



της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον λόγο 

αυτό, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων 

και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των 

μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί o αρθρογράφος θεωρεί τυχερά τα παιδιά που περνούν τις διακοπές τους σε 

κάποιο θέρετρο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Τέτοιες   … μέσα) και την 

τέταρτη παράγραφο (Εδώ   …εκπαίδευση) του κειμένου; Να απαντήσετε 

αναφέροντας τη σχέση που σηματοδοτείται.  

(μονάδες 5) 



 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: Τα παιδιά αφιερώνουν, τηλεοπτικά 

προγράμματα, συνέπειες, επηρεάζουν καθοριστικά, Ακόμη. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου και 

να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 



της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον 

λόγο αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των 

μέσων και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων 

των μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τoν αρθρογράφο, η τηλεόραση μπορεί να ονομαστεί και «άλλο 

σχολείο»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην τρίτη (Τέτοιες …μέσα) παράγραφο του κειμένου;  

(μονάδες 5) 



 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά από 

τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: βάσιμα, ελκυστικές, τυχερά, 

ατομική, επαρκώς. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η 

σημασία της κάθε αντώνυμης λέξης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος κ.λπ.). 

 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να γράψετε μία περίοδο (20-30 λέξεων) στην οποία θα χρησιμοποιήσετε 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά τις λέξεις αφετηρία και τομές.  

(μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 



της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον λόγο 

αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων 

και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων 

των μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (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 «παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών»; (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Εδώ …εκπαίδευση) 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: διαθέσιμα, 

συνυπολογίζει, χαρακτηρισμός, έλλειψη, ριζικές (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ωστόσο, αυτή η προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες 

κοινωνικές αλλαγές, που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές 

τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των μέσων».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.   

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή  

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 



ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;] 

 

 

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις 

καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά 

που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες 

ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που 

περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες. 

 Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να 

χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν 

άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία 

του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα 

στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν 

συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά 

άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. 

Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, 

αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και 

των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της 

τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της 

ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις 

ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο 

στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν 

τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, 

όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών 

αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.  

Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους 

πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε 

μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών 



της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 

προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον λόγο 

αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων 

και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.  

Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η 

εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός 

σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και 

τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, 

εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της 

παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της 

εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία 

των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η 

προοπτική βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των 

μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις 

προωθεί η ίδια η εκπαίδευση. 

 

Π. Χαραμής, Eκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (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 αρθρογράφου ότι «η εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί 

βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη». 

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην τέταρτη (Εδώ …εκπαίδευση.) 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: ερευνητικά, εκτίθενται, 

παρεμβάσεων, δεοντολογίας, συμβολή (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά που 

χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές 

ασχολίες ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα.».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.   

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή 

παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 



Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δεν συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποια είναι η «αφελής πεποίθηση»των περισσότερων πολιτικών σε σχέση με 

τη δύναμη της τηλεόρασης; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τρίτη παράγραφο (Όταν … 

αποφασιστικά.) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  



 

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: άμεσα, μεταδίδει, 

πλειονότητα, αντιπαράθεση, επηρεάζει (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «…στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, 

η εικόνα του μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της 

προσωπικής του γοητείας. …». 

 

 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 εικόνα. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 



Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δεν συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα σχετικά με την επίδραση της τηλεμαχίας 

Νίξον – Κένεντυ στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Πολύ ...πολιτικών) του κειμένου και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: δημοκρατική παράδοση, 

τηλεόραση, αποφασιστικής σημασίας, επηρεάζει, φαίνεται. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  

(μονάδες 3) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 



Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δε συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Σε ποιον βαθμό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τηλεόραση διαμορφώνει τις 

εκλογικές συμπεριφορές; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου (Πολύ …πολιτικών) 

του κειμένου.   

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  



 

 

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: συμμερίζονται, 

αναποφάσιστο, χειριστούν, ακράδαντα, προκαθορισμένου (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να αναφέρετε ένα σημείο του κειμένου στο οποίο εντοπίζετε σαρκασμό-

ειρωνεία.  

(μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και κρατική εξουσία] 

 

Ακόμα και στις χώρες με μακρά δημοκρατική παράδοση το κράτος 

αντιστέκεται δύσκολα στην επιθυμία του να ελέγχει άμεσα την τηλεόραση. Η αφελής 

πεποίθηση που κυριαρχεί και την οποία συμμερίζονται πολιτικοί όλων των 

παρατάξεων είναι ότι η μικρή οθόνη είναι παντοδύναμη. Το καινούριο μέσο 

υποτίθεται ότι διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο έλεγχός του, λοιπόν, 

μεταφράζεται σε ακατανίκητη εξουσία. Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την 

ψυχολογική σχέση του πολιτικού με την τηλεόραση. Το θέμα, φυσικά, δεν είναι 

απλώς ότι η τηλεόραση μεταδίδει και κάνει γνωστό τον πολιτικό του λόγο, αλλά ότι 

στη σχέση του με την τηλεόραση εμπλέκεται και ο ναρκισσισμός του, η εικόνα του 

μέσα από τα μάτια των άλλων, η διαδικασία άσκησης της προσωπικής του γοητείας.  

Έτσι, οι πολιτικοί ονειρεύονται να συγκινήσουν μέσω της τηλεόρασης τον 

αναποφάσιστο εκλογέα, αυτό το μυθικών διαστάσεων πρόσωπο, αυτόν που κάθεται 

στο σπίτι του και δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, αυτόν που δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν μέσω του δικτύου των οργανωμένων κινημάτων και δραστηριοτήτων· 

ονειρεύονται να αγγίξουν αυτό το παθητικό κοινό που θεωρούν ότι αποτελεί την 

πλειονότητα και πιστεύουν ότι μπορούν να το χειριστούν κατά βούληση. Από τότε, 

λοιπόν, που η αποφασιστικής σημασίας δύναμη της τηλεόρασης θεωρήθηκε ως κάτι 

δεδομένο, η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε από διάφορες απατηλές ενδείξεις.  

Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και κάποιος πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι 

παντοδύναμη, πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή είναι εκείνη που το προκάλεσε. Φαύλος 

κύκλος δηλαδή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίφημη αντιπαράθεση Νίξον – 

Κέννεντυ
1
 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1960. Η αντιπαράθεση αυτή έπεισε τους 

πολιτικούς της δυτικής Ευρώπης για την τεράστια σπουδαιότητα της τηλεόρασης. Ο 

Νίξον ήταν σε κακή κατάσταση, πονούσε το γόνατό του, ήταν άσχημα 

μακιγιαρισμένος, ενώ είχαν αρχίσει να φυτρώνουν τα γένια του κι έμοιαζε με 

κατάδικο που τον πήγαιναν στην κρεμάλα. Αντίθετα, απέναντί του ο Κέννεντυ ήταν 

φρέσκος-φρέσκος και ροδαλός (φαινόταν ακόμη και στην ασπρόμαυρη εικόνα). 

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, βλέποντας αυτές τις εικόνες στο ίδρυμα JFK της 

                                                           
1 Στην πρώτη στην ιστορία τηλεμαχία ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίξον 

και Κέννεντυ (1960), ο τελευταίος κέρδισε τις εντυπώσεις των τηλεθεατών, ενώ ο πρώτος των 

ακροατών (δηλαδή όσων άκουγαν τη συζήτηση από το ραδιόφωνο). Ο Κέννεντυ κέρδισε τελικά τις 

εκλογές και κάποιοι είπαν ότι η τηλεοπτική εικόνα είχε κάνει τη διαφορά. 



Βοστώνης
2
 νιώθει κανείς και πάλι αυτό το ίδιο αίσθημα της ανισότητας που ένιωσαν 

και οι θεατές της εποχής εκείνης. Παρ’ όλα αυτά, μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με 

την εξέλιξη της κοινής γνώμης αποδεικνύουν ότι ο Κέννεντυ κατόρθωσε να 

προηγηθεί του αντιπάλου του πολύ αργότερα και ότι η συζήτηση αυτή, αν όντως 

συνέβαλε σ’ αυτό, πάντως δεν συνέβαλε αποφασιστικά.  

Πολύ γρήγορα οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί άρχισαν να αποδεικνύουν ότι 

τα πράγματα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα απ’ όσο νόμιζαν οι πολιτικοί. Θα ήταν 

φυσικά παράλογο να αρνηθούμε ότι η τηλεόραση παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των 

εκλογικών συμπεριφορών. Ο ρόλος αυτός, όμως, φαίνεται ότι απέχει από τον 

καθορισμό των προτιμήσεων των πολιτών. Οι προτιμήσεις αυτές περισσότερο 

ενισχύονται παρά τροποποιούνται, αφού με τις τηλεοπτικές εκπομπές και βάσει ενός 

προκαθορισμένου συστήματος επιλογής όλοι ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα 

επιχειρήματα, για να ενισχύσουν τις αντιλήψεις τους. Με τη σειρά τους οι αντιλήψεις 

είναι αποτέλεσμα πολύ πιο πολύπλοκων και παλιών επιδράσεων. Επομένως, η άποψη 

ότι η τηλεόραση επηρεάζει δραματικά τις επιλογές των εκλογέων φαίνεται ότι είναι 

μια αυταπάτη, ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών.  

 

J. Jeanneney (1996). H Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: 

Παπαδήμας, 350 - 352 (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 άποψη ότι η τηλεόραση επηρεάζει 

δραματικά τις επιλογές των εκλογέων «φαίνεται ότι είναι μια αυταπάτη, 

ορισμένων τουλάχιστον πολιτικών»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Όταν ...αποφασιστικά) του κειμένου και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

(μονάδες 5) 

                                                           
2
 Ίδρυμα που περιλαμβάνει μουσείο και βιβλιοθήκη στη μνήμη του 35

ου
  Αμερικανού προέδρου Τ. 

Κέννεντυ.  



 

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: υποτίθεται, 

αποφασιστικής, δεδομένο, απατηλές, αντιπαράθεση (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α.  «Αυτή η ψευδής βεβαιότητα τρέφεται από την ψυχολογική σχέση του 

πολιτικού με την τηλεόραση.» 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια, να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

 

(μονάδες 3) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση] 

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση. Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των 

ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η 

άποψη ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση 

μιας σειράς φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες 

κοινωνίες. Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από 

τέτοιες βαριές κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων 

που εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος 

επιλέγει ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται 

τόσο εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών 

τους. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 



Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι πολύ 

εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι απαιτείται 

σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τους 

την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη του Popper ότι «η τηλεόραση παράγει βία και την 

εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν». (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για 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: Είναι γεγονός, προβάλλεται η 

άποψη, ενημερωμένο πολίτη, μηνύματα, παθητικός δέκτης. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Έτσι, ο Karl Popper συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη 

νέα γενιά». 

Γ2α  Στην παραπάνω περίοδο 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) 

 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση] 

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση! Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον 

των ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους 

νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η άποψη 

ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση μιας σειράς 

φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. 

Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από τέτοιες βαριές 

κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων που 

εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος επιλέγει 

ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο 

εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών τους. 

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 



Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι πολύ 

εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι απαιτείται 

σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τους 

την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η στάση της επιστημονικής 

κοινότητας απέναντι στο ζήτημα της επίδρασης των ΜΜΕ στη διαμόρφωση 

προβληματικών κοινωνικών συμπεριφορών ; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 



 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στη 

δεύτερη (Όμως …θεωρήσεις) παράγραφο 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: αφιερώνει, εστιάσουν, 

ποικίλες, ασκεί, σύνθετες (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, ο συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού 

στην πρώτη παράγραφο (Είναι … στην τηλεόραση!) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση] 

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση. Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των 

ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η 

άποψη ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση 

μιας σειράς φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες 

κοινωνίες. Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από 

τέτοιες βαριές κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων 

που εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος 

επιλέγει ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται 

τόσο εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών 

τους. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός Αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 



Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι 

πολύ εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι 

απαιτείται σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν 

υπόψη τους την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο 

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι «η 

τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας»; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Ακόμη …δέκτη) 

του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: οι νέοι, τηλεόραση, 

προβάλλεται η άποψη, αντιφατικά συμπεράσματα, σήμερα. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το πρόσωπο κλπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες 

είναι πολύ εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό.». 

Γ2α  Στην παραπάνω περίοδο 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) 

 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Τηλεόραση και βία: μια επίκαιρη συζήτηση]  

 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Κατά μέσο όρο 

ο πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα στη 

μικρή οθόνη, χωρίς να υπολογιστούν ο κινηματογράφος, ο τύπος ή το Διαδίκτυο. 

Ειδικά τα παιδιά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αφιερώνουν στην τηλεόραση 

περίπου όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή στην οικογένεια και τους φίλους τους. 

Μάλιστα στις ΗΠΑ οι νέοι φαίνεται πως ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση από όσο στη σχολική τάξη: κατά μέσο όρο ένας απόφοιτος Λυκείου έχει 

αφιερώσει περίπου 12.000 ώρες στο σχολείο και περίπου 19.000 ώρες στην 

τηλεόραση. Και μόνα αυτά τα δεδομένα αρκούν, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον των 

ειδικών στη μελέτη της επίδρασής της στο κοινό, ιδίως στα παιδιά και στους νέους. 

Όμως, και στο ζήτημα αυτό η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται 

διχασμένη. Στη σχετική συζήτηση, στο ένα άκρο του φάσματος προβάλλεται η άποψη 

ότι τα μέσα, κυρίως η τηλεόραση, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση μιας σειράς 

φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. 

Στο άλλο άκρο παρατηρείται η τάση τα μέσα να απαλλάσσονται από τέτοιες βαριές 

κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως υπό την επίδραση θεωρήσεων που 

εκλαμβάνουν τον δέκτη ως ενεργητικό και ενημερωμένο πολίτη, ο οποίος επιλέγει 

ορθολογικά ανάμεσα στα προσφερόμενα μηνύματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο 

εύκολα, όσο συνήθως πιστεύουμε, από τις ποικίλες τεχνικές των παραγωγών τους. 

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες εκδοχές μπορεί κανείς να κατατάξει μια 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία από ενδιάμεσες θεωρήσεις.  

Έτσι, ο Karl Popper
1
 συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 

υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά. 

Για τον Popper η βία, το σεξ και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για 

την προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου της τηλεόρασης οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την 

ακραία βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. Αφετηρία του 

προβληματισμού του είναι η ιδέα του «προσανατολισμού μέσα στον κόσμο». Τα 

παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, νιώθουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια, η διανοητική τους εξέλιξη 

εξαρτάται από αυτά. Η τηλεόραση ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος ασκεί 

σημαντική επίδραση στα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «η τηλεόραση 

παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά δε θα τη γνώριζαν».  

                                                           
1
 Σημαντικός αυστριακός φιλόσοφος του 20

ου
 αιώνα. 



Ακόμη, με μια σειρά άλλων ερευνών επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι τυχόν 

θετικές επιδράσεις της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, για παράδειγμα, 

ως ποιον βαθμό η παρουσίαση θετικών κοινωνικών σχέσεων διαμορφώνει στα παιδιά 

αντίστοιχες θετικές συμπεριφορές. Ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα των σχετικών 

μελετών είναι ότι, ενώ μετά την παρακολούθηση βίαιων προγραμμάτων από παιδιά, 

αυξάνονται σαφώς οι αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές τους, στην περίπτωση 

παρακολούθησης θετικών και μη βίαιων συμπεριφορών η αντίστοιχη θετική ωφέλεια 

εμφανίζεται πολύ πιο έντονη. Εξάλλου, μια άλλη πρόσφατη ερευνητική κατεύθυνση 

αμφισβητεί ότι ο τηλεθεατής είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, που έχει ελάχιστες 

δυνατότητες αντίστασης στην επίδραση των μέσων. Οι ερευνητές αυτής της τάσης 

στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων 

καθένας μας προσλαμβάνει, ερμηνεύει και κατανοεί τα εκπεμπόμενα από την 

τηλεόραση μηνύματα. Σε αυτήν τη βάση διαμορφώθηκε μια κατηγορία των 

λεγόμενων ερευνών πρόσληψης, που είχε στόχο να δοθεί έμφαση στη σχετική 

ανεξαρτησία του δέκτη. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι τα ασαφή και σε πολλές περιπτώσεις 

αντιφατικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι πολύ 

εύκολο να οδηγήσουν σε έντονο σκεπτικισμό. Εκείνο που φαίνεται ότι απαιτείται 

σήμερα είναι πιο συστηματικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τους 

την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις.  

 

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 13.2.2004 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

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

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Πώς τεκμηριώνει ο αρθρογράφος τη θέση ότι στο ζήτημα της επίδρασης της 

τηλεόρασης «η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη»; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική)  ακολουθεί ο 

αρθρογράφος στην τέταρτη (Ακόμη …δέκτη) παράγραφο 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: αφιερώνουν, 

εκλαμβάνουν, εκδοχές, προβληματισμού, ωφέλεια (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Οι ερευνητές αυτής της τάσης στρέφουν το ενδιαφέρον μας προς τη 

μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων καθένας μας προσλαμβάνει τα 

εκπεμπόμενα από την τηλεόραση μηνύματα..». 

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 

 

[Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της τηλεόρασης] 

 

Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο «ενεργός τηλεθεατής» είναι κάποιος που 

βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι είναι αυτός που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να 

αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό τους ή να αξιολογήσει τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι περισσότεροι 

βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση, ότι αξιολογούμε τα τηλεοπτικά 

προγράμματα επιλέγοντας να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά και ότι τα παιδιά 

και οι έφηβοι δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση παρά μπροστά 

στους δασκάλους τους. 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες 

επιδράσεις της τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ πως η γλώσσα και η ρητορική της 

υποβοηθούν στη δημιουργία και την επιβεβαίωση των ιδεολογικών στερεοτύπων και 

κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου 

μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και τις 

πολιτιστικές προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, 

το ερώτημα είναι αν υπάρχει μία και μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες 

και σε ποιον βαθμό είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη 

περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η 

δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί οι 

επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι επιλογές αυτές 

καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ). 

Έχω την άποψη ότι η τηλεόραση, αλλά και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, επηρεάζει 

μακροπρόθεσμα όχι μόνο τα άτομα, αλλά και τον πολιτισμό, το πεδίο της γνώσης, 

τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, επειδή προσφέρει μια σειρά από εικόνες, 

ιδέες και εκτιμήσεις με βάση τις οποίες τα μέλη του κοινού μπορούν να επιλέξουν και 

να διαμορφώσουν τις δικές τους τάσεις. Ωστόσο, τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της τηλεόρασης, παρέχουν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις έναν «ορισμό της 

κατάστασης» και μία εικόνα της επικρατούσας αντίληψης. Για παράδειγμα, στη 

σφαίρα των προσωπικών ενδυματολογικών επιλογών η τηλεόραση εκφράζει συχνά 

μία άποψη για το τι θεωρείται της μόδας και τι παρωχημένο. Έτσι, το κοινό 

μακροπρόθεσμα υιοθετεί την αντίληψη των ΜΜΕ για τα ζητήματα και τα γεγονότα. 

 



Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι 

ξεχωριστά και μεμονωμένα μηνύματα, αλλά ολόκληρες σειρές ή συστήματα 

μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι εδώ σε θέματα, όπως η 

άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση διακίνηση ιδεών. 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και 

ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα συστήματα αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων. Όμως, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον 

οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι 

μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε την τηλεόραση για να 

ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, όντας 

αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς 

υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις 

αισθήσεις της όρασης και της ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας. 

 

Στ. Παπαθανασόπουλος (1997). Η δύναμη της τηλεόρασης. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 67-68 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν μεσοπρόθεσμα τόσο τα άτομα όσο και τον 

πολιτισμό; (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 11) 

 

Β2.  Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται 

η νοηματική συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Έχω… γεγονότα) του κειμένου και 

να αναφέρετε τη σχέση που η καθεμιά σηματοδοτεί. 

(μονάδες 4) 

 

 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: τηλεόραση, παιδιά, 

επιδράσεις, στερεοτύπων, ενδυναμώνει. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας και να το εντάξετε σε μία νέα, δική σας περίοδο λόγου 20-

30 λέξεων. 

(μονάδες 5) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της τηλεόρασης] 

 

Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο «ενεργός τηλεθεατής» είναι κάποιος που 

βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι είναι αυτός που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να 

αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό τους ή να αξιολογήσει τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι περισσότεροι 

βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση, ότι αξιολογούμε τα τηλεοπτικά 

προγράμματα επιλέγοντας να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά και ότι τα παιδιά 

και οι έφηβοι δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση παρά μπροστά 

στους δασκάλους τους. 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες 

επιδράσεις της τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ πως η γλώσσα και η ρητορική της 

υποβοηθούν στη δημιουργία και την επιβεβαίωση των ιδεολογικών στερεοτύπων και 

κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου 

μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και τις 

πολιτιστικές προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, 

το ερώτημα είναι αν υπάρχει μία και μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες 

και σε ποιον βαθμό είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη 

περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η 

δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί οι 

επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι επιλογές αυτές 

καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ). 

Έχω την άποψη ότι η τηλεόραση, αλλά και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, επηρεάζει 

μακροπρόθεσμα όχι μόνο τα άτομα, αλλά και τον πολιτισμό, το πεδίο της γνώσης, 

τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, επειδή προσφέρει μια σειρά από εικόνες, 

ιδέες και εκτιμήσεις με βάση τις οποίες τα μέλη του κοινού μπορούν να επιλέξουν και 

να διαμορφώσουν τις δικές τους τάσεις. Ωστόσο, τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της τηλεόρασης, παρέχουν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις έναν «ορισμό της 

κατάστασης» και μία εικόνα της επικρατούσας αντίληψης. Για παράδειγμα, στη 

σφαίρα των προσωπικών ενδυματολογικών επιλογών η τηλεόραση εκφράζει συχνά 

μία άποψη για το τι θεωρείται της μόδας και τι παρωχημένο. Έτσι, το κοινό 

μακροπρόθεσμα υιοθετεί την αντίληψη των ΜΜΕ για τα ζητήματα και τα γεγονότα. 

 



Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι 

ξεχωριστά και μεμονωμένα μηνύματα, αλλά ολόκληρες σειρές ή συστήματα 

μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι εδώ σε θέματα, όπως η 

άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση διακίνηση ιδεών. 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και 

ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα συστήματα αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων. Όμως, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον 

οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι 

μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε την τηλεόραση για να 

ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, όντας 

αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς 

υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις 

αισθήσεις της όρασης και της ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας. 

 

Στ. Παπαθανασόπουλος (1997). Η δύναμη της τηλεόρασης. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 67-68 (διασκευή). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώστε περιληπτικά το κείμενο ( 80 – 100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι η τηλεόραση 

μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον 

κοινωνικό περίγυρο; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Είναι… δασκάλους 

τους) και την τρίτη παράγραφο (Έχω την… γεγονότα) του κειμένου. 

(μονάδες 4) 



 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση» «κυρίαρχη ιδεολογία» και 

«δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών». 

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω φράσεις, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν 

πολλά κανάλια». 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μία ονοματική 

αναφορική πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία 

είτε των ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών 

παραθετικών/προσθετικών προτάσεων. 

(μονάδες 3) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

 (μονάδες 2) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της τηλεόρασης] 

 

Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο «ενεργός τηλεθεατής» είναι κάποιος που 

βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό περιεχόμενο των 

τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι είναι αυτός που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να 

αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό τους ή να αξιολογήσει τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι περισσότεροι 

βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση, ότι αξιολογούμε τα τηλεοπτικά 

προγράμματα επιλέγοντας να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά και ότι τα παιδιά 

και οι έφηβοι δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση παρά μπροστά 

στους δασκάλους τους. 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες 

επιδράσεις της τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ πως η γλώσσα και η ρητορική της 

υποβοηθούν στη δημιουργία και την επιβεβαίωση των ιδεολογικών στερεοτύπων και 

κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου 

μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και τις 

πολιτιστικές προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, 

το ερώτημα είναι αν υπάρχει μία και μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες 

και σε ποιον βαθμό είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη 

περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η 

δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί οι 

επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι επιλογές αυτές 

καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής 

ΜΜΕ). 

Έχω την άποψη ότι η τηλεόραση, αλλά και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, επηρεάζει 

μακροπρόθεσμα όχι μόνο τα άτομα, αλλά και τον πολιτισμό, το πεδίο της γνώσης, 

τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, επειδή προσφέρει μια σειρά από εικόνες, 

ιδέες και εκτιμήσεις με βάση τις οποίες τα μέλη του κοινού μπορούν να επιλέξουν και 

να διαμορφώσουν τις δικές τους τάσεις. Ωστόσο, τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της τηλεόρασης, παρέχουν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις έναν «ορισμό της 

κατάστασης» και μία εικόνα της επικρατούσας αντίληψης. Για παράδειγμα, στη 

σφαίρα των προσωπικών ενδυματολογικών επιλογών η τηλεόραση εκφράζει συχνά 

μία άποψη για το τι θεωρείται της μόδας και τι παρωχημένο. Έτσι, το κοινό 

μακροπρόθεσμα υιοθετεί την αντίληψη των ΜΜΕ για τα ζητήματα και τα γεγονότα. 

 



Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι 

ξεχωριστά και μεμονωμένα μηνύματα, αλλά ολόκληρες σειρές ή συστήματα 

μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι εδώ σε θέματα, όπως η 

άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση διακίνηση ιδεών. 

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και 

ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα συστήματα αξιών, 

πεποιθήσεων και στάσεων. Όμως, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον 

οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι 

μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε την τηλεόραση για να 

ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, όντας 

αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς 

υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις 

αισθήσεις της όρασης και της ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας. 

 

Στ. Παπαθανασόπουλος (1997). Η δύναμη της τηλεόρασης. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 67-68 (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 που διατυπώνει ο συγγραφέας στην πρόταση: «οι 

επιλογές [των τηλεθεατών] καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης» (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 11) 

 

Β2.  Ποια είναι τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου (Κανείς δεν… εξής 

ΜΜΕ) του κειμένου;  

(μονάδες 4) 

 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: τηλεόραση, επικρατούσας 

αντίληψης, υιοθετεί, ενημερωθούμε, ψυχαγωγηθούμε. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Η λέξη αναμειγνύει (τελευταία παράγραφος) χρησιμοποιείται με την 

κυριολεκτική/δηλωτική ή με τη μεταφορική/συνυποδηλωτική της σημασία;  

 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Γράψτε μια πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη αναμειγνύει με την αντίθετη 

σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε παραπάνω στο κείμενο. 

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο μύθος του «τηλεοπτικού εγκληματία»] 

 

Αν κανείς παρακολουθήσει την τρέχουσα ειδησεογραφία, θα σχηματίσει την 

εντύπωση ότι η χώρα μας μαστίζεται από μια περίεργη ομάδα «ανθρωπόμορφων 

τεράτων». «Στυγεροί δολοφόνοι», «αδίστακτοι έμποροι λευκού θανάτου», 

«διεστραμμένοι βιαστές», «πανούργοι σατανιστές» αποτελούν μέρη ενός ατέλειωτου 

καταλόγου τίτλων, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του σημειολογική αξία. 

Πλήθος εκπομπών, άρθρων και σχολίων αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της 

φυσιογνωμίας ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα. Ανατριχιαστικές σκηνές 

απίστευτης βιαιότητας εξιστορούνται, αναπαρίστανται με τον δράστη τους σε ρόλο 

τηλεοπτικού πρωταγωνιστή. 

Η αναγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος 

σε κεντρικό σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία. 

Αρχικά, η εικόνα του μανιακού, διεστραμμένου ή σατανικού δράστη και η προβολή 

ορισμένων στοιχείων της φυσιογνωμίας του, λόγου χάρη της εθνικότητάς του ή του 

τρόπου ζωής του, δημιουργεί ή υπηρετεί το στερεότυπο του εγκληματία. Με τον 

τρόπο αυτόν, βέβαια, προωθείται το πρότυπο του ορθού, όπως αυτό κατά βούληση 

και κατά περίπτωση νοείται. Έπειτα, ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» προσφέρει εύκολη 

και αρκούντως πειστική αιτιολόγηση του εγκλήματος, απενοχοποιεί το 

εγκληματογόνο κοινωνικό περιβάλλον και συντελεί στην εύρεση αποδιοπομπαίου 

τράγου. Ασφαλώς, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου δημιουργεί 

αποπροσανατολισμό και έτσι ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών 

αιτιών που το εκκόλαψαν. Επομένως, εκείνο που φαίνεται να προέχει είναι ο 

εντοπισμός του «άλλου» και η εξόντωσή του. 

Η κατακραυγή του αποδιοπομπαίου τράγου επιτελεί ταυτόχρονα μια μάλλον 

αφανή ψυχολογική λειτουργία. Ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» ενσαρκώνοντας τον 

«άλλο» συγκεκριμενοποιεί, εξατομικεύει και τέλος δίνει υλική υπόσταση στο «κακό». 

Έτσι, προσφέρεται η ικανοποίηση της αναγνώρισης στον «φιλήσυχο πολίτη», αφού 

αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κακού. 

Επιπλέον, η αντιδιαστολή «κακός- καλός», που πάντα «πουλάει», εξηγεί ίσως 

τη μεγάλη δημοτικότητα τόσο των πραγματικά θλιβερών εγκληματικών δράσεων όσο 

και των δραστών τους, ενώ προσδίδει αληθοφάνεια στις ταινίες αστυνομικού 

περιεχομένου που στηρίζονται ακριβώς σε αυτό το σχήμα. Τέλος, η εύρεση, ο 

εξευτελισμός και η εξολόθρευση του «κακού» - αν αυτό είναι δυνατόν - δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωτικής νίκης έναντι του αιώνιου εχθρού. Η 



διαπόμπευση του «κακούργου» λειτουργεί ως μηχανισμός ελεγχόμενης διοχέτευσης 

και κυρίως ακίνδυνης εκτόνωσης της συσσωρευμένης λαϊκής οργής. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση διάχυτης έντασης η κατάληξη φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η έκκληση για αυστηρότητα κατά την επιβολή των ποινών βρίσκει συχνά την 

αποδοχή κάποιων δημοσίων προσώπων που αβασάνιστα και ανέξοδα πλειοδοτούν 

στις κλήσεις για ένταση της ποινικής καταστολής. Οι παράλληλες τηλεοπτικές δίκες 

και καταδίκες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε η ελεύθερη κρίση του δικαστή 

να φαίνεται αμφίβολη δυνατότητα και η απαιτούμενη ψυχραιμία σχεδόν ανέφικτη 

διεκδίκηση. Η αυτοσυγκράτηση παραμένει ζητούμενο. 

 

Ε. Φυτράκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 18/8/1995 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (70 – 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο αρθρογράφος στην πρόταση: «Η 

διαπόμπευση του “κακούργου” λειτουργεί ως μηχανισμός […] εκτόνωσης 

της συσσωρευμένης λαϊκής οργής» (60-80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθείται 

στη δεύτερη παράγραφο (Η αναγωγή... εξόντωσή του) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (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: 

σκιαγράφηση, βούληση, επισήμανσης, αντιδιαστολή, ανέφικτη. (Μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 



Γ2.α. «Πλήθος εκπομπών […] αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας 

ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα».  

 

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 

 

[Ο μύθος του «τηλεοπτικού εγκληματία»] 

 

Αν κανείς παρακολουθήσει την τρέχουσα ειδησεογραφία, θα σχηματίσει την 

εντύπωση ότι η χώρα μας μαστίζεται από μια περίεργη ομάδα «ανθρωπόμορφων 

τεράτων». «Στυγεροί δολοφόνοι», «αδίστακτοι έμποροι λευκού θανάτου», 

«διεστραμμένοι βιαστές», «πανούργοι σατανιστές» αποτελούν μέρη ενός ατέλειωτου 

καταλόγου τίτλων, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του σημειολογική αξία. 

Πλήθος εκπομπών, άρθρων και σχολίων αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της 

φυσιογνωμίας ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα. Ανατριχιαστικές σκηνές 

απίστευτης βιαιότητας εξιστορούνται, αναπαρίστανται με τον δράστη τους σε ρόλο 

τηλεοπτικού πρωταγωνιστή. 

Η αναγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος 

σε κεντρικό σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία. 

Αρχικά, η εικόνα του μανιακού, διεστραμμένου ή σατανικού δράστη και η προβολή 

ορισμένων στοιχείων της φυσιογνωμίας του, λόγου χάρη της εθνικότητάς του ή του 

τρόπου ζωής του, δημιουργεί ή υπηρετεί το στερεότυπο του εγκληματία. Με τον 

τρόπο αυτόν, βέβαια, προωθείται το πρότυπο του ορθού, όπως αυτό κατά βούληση 

και κατά περίπτωση νοείται. Έπειτα, ο «τηλεοπτικός  εγκληματίας» προσφέρει 

εύκολη και αρκούντως πειστική αιτιολόγηση του εγκλήματος, απενοχοποιεί το 

εγκληματογόνο κοινωνικό περιβάλλον και συντελεί στην εύρεση αποδιοπομπαίου 

τράγου. Ασφαλώς, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου δημιουργεί 

αποπροσανατολισμό και έτσι ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών 

αιτιών που το εκκόλαψαν. Επομένως, εκείνο που φαίνεται να προέχει είναι ο 

εντοπισμός του «άλλου» και η εξόντωσή του. 

Η κατακραυγή του αποδιοπομπαίου τράγου επιτελεί ταυτόχρονα μια μάλλον 

αφανή ψυχολογική λειτουργία. Ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» ενσαρκώνοντας τον 

«άλλο» συγκεκριμενοποιεί, εξατομικεύει και τέλος δίνει υλική υπόσταση στο «κακό». 

Έτσι, προσφέρεται η ικανοποίηση της αναγνώρισης στον «φιλήσυχο πολίτη», αφού 

αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κακού. 

Επιπλέον, η αντιδιαστολή «κακός- καλός», που πάντα «πουλάει», εξηγεί ίσως 

τη μεγάλη δημοτικότητα τόσο των πραγματικά θλιβερών εγκληματικών δράσεων όσο 

και των δραστών τους, ενώ προσδίδει αληθοφάνεια στις ταινίες αστυνομικού 

περιεχομένου που στηρίζονται ακριβώς σε αυτό το σχήμα. Τέλος, η εύρεση, ο 

εξευτελισμός και η εξολόθρευση του «κακού» - αν αυτό είναι δυνατόν -  δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωτικής νίκης έναντι του αιώνιου εχθρού. Η 



διαπόμπευση του «κακούργου» λειτουργεί ως μηχανισμός ελεγχόμενης διοχέτευσης 

και κυρίως ακίνδυνης εκτόνωσης της συσσωρευμένης λαϊκής οργής. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση διάχυτης έντασης η κατάληξη φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η έκκληση για αυστηρότητα κατά την επιβολή των ποινών βρίσκει συχνά την 

αποδοχή κάποιων δημοσίων προσώπων που αβασάνιστα και ανέξοδα πλειοδοτούν 

στις κλήσεις για ένταση της ποινικής καταστολής. Οι παράλληλες τηλεοπτικές δίκες 

και καταδίκες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε η ελεύθερη κρίση του δικαστή 

να φαίνεται αμφίβολη δυνατότητα και η απαιτούμενη ψυχραιμία σχεδόν ανέφικτη 

διεκδίκηση. Η αυτοσυγκράτηση παραμένει ζητούμενο. 

 

Ε. Φυτράκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 18/8/1995 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου 

ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών αιτιών που το 

εκκόλαψαν; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Αν κανείς… 

πρωταγωνιστή) 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, στερεότυπο, εγκληματίας, αποπροσανατολισμό, πουλάει. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, τον χρόνο, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). 

 

(μονάδες 10) 



Γ2. Να εξηγήσετε γιατί ο αρθρογράφος τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«τηλεοπτικός εγκληματίας» στη δεύτερη παράγραφο (Η αναγωγή… εξόντωσή 

του) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Ο μύθος του «τηλεοπτικού εγκληματία»] 

 

Αν κανείς παρακολουθήσει την τρέχουσα ειδησεογραφία, θα σχηματίσει την 

εντύπωση ότι η χώρα μας μαστίζεται από μια περίεργη ομάδα «ανθρωπόμορφων 

τεράτων». «Στυγεροί δολοφόνοι», «αδίστακτοι έμποροι λευκού θανάτου», 

«διεστραμμένοι βιαστές», «πανούργοι σατανιστές» αποτελούν μέρη ενός ατέλειωτου 

καταλόγου τίτλων, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του σημειολογική αξία. 

Πλήθος εκπομπών, άρθρων και σχολίων αφιερώνεται στη σκιαγράφηση της 

φυσιογνωμίας ανθρώπων που έχουν διαπράξει έγκλημα. Ανατριχιαστικές σκηνές 

απίστευτης βιαιότητας εξιστορούνται, αναπαρίστανται με τον δράστη τους σε ρόλο 

τηλεοπτικού πρωταγωνιστή. 

Η αναγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος 

σε κεντρικό σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία. 

Αρχικά, η εικόνα του μανιακού, διεστραμμένου ή σατανικού δράστη και η προβολή 

ορισμένων στοιχείων της φυσιογνωμίας του, λόγου χάρη της εθνικότητάς του ή του 

τρόπου ζωής του, δημιουργεί ή υπηρετεί το στερεότυπο του εγκληματία. Με τον 

τρόπο αυτόν, βέβαια, προωθείται το πρότυπο του ορθού, όπως αυτό κατά βούληση 

και κατά περίπτωση νοείται. Έπειτα, ο «τηλεοπτικός  εγκληματίας» προσφέρει 

εύκολη και αρκούντως πειστική αιτιολόγηση του εγκλήματος, απενοχοποιεί το 

εγκληματογόνο κοινωνικό περιβάλλον και συντελεί στην εύρεση αποδιοπομπαίου 

τράγου. Ασφαλώς, η προσωποποίηση ενός εγκληματικού φαινομένου δημιουργεί 

αποπροσανατολισμό και έτσι ακυρώνει τη δυνατότητα επισήμανσης των κοινωνικών 

αιτιών που το εκκόλαψαν. Επομένως, εκείνο που φαίνεται να προέχει είναι ο 

εντοπισμός του «άλλου» και η εξόντωσή του. 

Η κατακραυγή του αποδιοπομπαίου τράγου επιτελεί ταυτόχρονα μια μάλλον 

αφανή ψυχολογική λειτουργία. Ο «τηλεοπτικός εγκληματίας» ενσαρκώνοντας τον 

«άλλο» συγκεκριμενοποιεί, εξατομικεύει και τέλος δίνει υλική υπόσταση στο «κακό». 

Έτσι, προσφέρεται η ικανοποίηση της αναγνώρισης στον «φιλήσυχο πολίτη», αφού 

αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κακού. 

Επιπλέον, η αντιδιαστολή «κακός- καλός», που πάντα «πουλάει», εξηγεί ίσως 

τη μεγάλη δημοτικότητα τόσο των πραγματικά θλιβερών εγκληματικών δράσεων όσο 

και των δραστών τους, ενώ προσδίδει αληθοφάνεια στις ταινίες αστυνομικού 

περιεχομένου που στηρίζονται ακριβώς σε αυτό το σχήμα. Τέλος, η εύρεση, ο 

εξευτελισμός και η εξολόθρευση του «κακού» - αν αυτό είναι δυνατόν - δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωτικής νίκης έναντι του αιώνιου εχθρού. Η 



διαπόμπευση του «κακούργου» λειτουργεί ως μηχανισμός ελεγχόμενης διοχέτευσης 

και κυρίως ακίνδυνης εκτόνωσης της συσσωρευμένης λαϊκής οργής. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση διάχυτης έντασης η κατάληξη φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η έκκληση για αυστηρότητα κατά την επιβολή των ποινών βρίσκει συχνά την 

αποδοχή κάποιων δημοσίων προσώπων που αβασάνιστα και ανέξοδα πλειοδοτούν 

στις κλήσεις για ένταση της ποινικής καταστολής. Οι παράλληλες τηλεοπτικές δίκες 

και καταδίκες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε η ελεύθερη κρίση του δικαστή 

να φαίνεται αμφίβολη δυνατότητα και η απαιτούμενη ψυχραιμία σχεδόν ανέφικτη 

διεκδίκηση. Η αυτοσυγκράτηση παραμένει ζητούμενο. 

 

Ε. Φυτράκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 18/8/1995 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά (70 – 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι η αναγωγή 

από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δράστη ενός εγκλήματος σε κεντρικό 

σημείο αναφοράς συνιστά μια πολυεπίπεδη/πολυδιάστατη λειτουργία; (60-80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθείται 

στην πρώτη παράγραφο (Αν κανείς… πρωταγωνιστή) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις/φράσεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: στυγεροί, αποδιοπομπαίου τράγου, διαπόμπευση, αναπόφευκτη, 

αυτοσυγκράτηση. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 



Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο ένα χωρίο στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-

ειρωνεία. 

(μονάδες 5) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Αξίες της τηλεόρασης, οικογένεια και σχολείο] 

 

Η τηλεόραση επηρεάζει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές των 

τηλεθεατών. Όμως, δεν επιδρά σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Η επιρροή της ποικίλλει 

ανάλογα με τον χρόνο που οι άνθρωποι περνούν μπροστά στην οθόνη και ανάλογα με 

το περιεχόμενο των εκπομπών που παρακολουθούν. Εξάλλου, το επίπεδο μόρφωσης 

του τηλεθεατή, το κοινωνικό περιβάλλον του, ιδιαίτερα η οικογένεια και το σχολείο, 

είναι παράγοντες που καθορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό την επιρροή που ασκεί η 

τηλεόραση. Εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν οικογένειες που σπάνια 

ενδιαφέρονται να παρέμβουν στα προγράμματα που παρακολουθούν τα παιδιά και 

επειδή το σχολείο σε πολλές χώρες του κόσμου παραμένει εξίσου αδιάφορο για την 

τηλεόραση, πολλά παιδιά δεν μπορούν να υπολογίζουν παρά μόνο στους εαυτούς 

τους, για να δώσουν ένα νόημα σε όσα τους παρουσιάζει αυτό το μέσο επικοινωνίας. 

Αναμφίβολα είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους η τηλεόραση ασκεί μεγάλη 

επιρροή στα παιδιά. Ο σημαντικότερος όμως θεωρώ ότι είναι το γεγονός πως αρκετοί 

από τους θεσμούς που ασχολούνται με τα παιδιά λειτουργούν άσχημα σήμερα. Στη 

διάρκεια των προηγούμενων αιώνων οι μύθοι και τα παραμύθια κατείχαν σημαντική 

θέση στη ζωή των παιδιών. Μάλιστα ως σχετικά πρόσφατα οι γονείς κι οι δάσκαλοι 

ήταν εκείνοι που τα διάβαζαν στα μικρότερα παιδιά και που ενθάρρυναν τα 

μεγαλύτερα σ’ αυτήν τη δραστηριότητα. Σήμερα όμως η τηλεόραση έχει 

αντικαταστήσει τα παραμύθια, που διαβάζονταν κάποτε στις οικογένειες, με 

σύγχρονες ιστορίες. Οι ιστορίες που προβάλλει είναι παρόμοιες με τα παραμύθια, 

αλλά πολύ λιγότερο αρμονικές σε σύγκριση με αυτά. Επιπλέον, τα παιδιά περνούν 

μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους βλέποντας τηλεόραση κι όχι διαβάζοντας 

εξωσχολικά βιβλία, ενώ αρκετοί γονείς δεν φαίνεται να ενοχλούνται από αυτό. 

Αντίθετα, παραδίδουν τα παιδιά στα χέρια μιας υπηρέτριας, της τηλεόρασης, η οποία 

το μόνο που τους προσφέρει είναι  συχνά «ασυνάρτητες ιστορίες, στις οποίες δρουν 

ανακόλουθα πρόσωπα». 

Από πολλές απόψεις βρίσκουμε στην τηλεόραση κάποια από τα μειονεκτήματα 

του σχολείου. Το σχολείο στις μέρες μας δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την 

τελειότητα και η τηλεόραση δεν παρωθεί προς αυτήν. Επιπλέον, το σχολείο και η 

τηλεόραση φαίνεται να συμπλέουν και στο ότι προκαλούν την περιέργεια των 

ανθρώπων ολοένα και λιγότερο και δεν τους ζητούν, όσο ίσως θα έπρεπε, να 

συμμετέχουν ενεργητικά σε δραστηριότητες. 

 



Ποιος αναλαμβάνει, λοιπόν, την κύρια ευθύνη να μεταδώσει τις ηθικές αξίες 

στα παιδιά μας; Το σχολείο; Πιθανώς. Η οικογένεια; Ενδεχομένως. Η τηλεόραση, 

πάντως, σίγουρα ναι. Οι αξίες, όμως, που μεταδίδει είναι αυτές που θέλουμε να 

υιοθετήσουν τα παιδιά μας; 

 

Karl Popper – John Condry (1995). Τηλεόραση, κίνδυνος για τη δημοκρατία. 

(μτφ. Α. Φιλιππάτος). Αθήνα: Λιβάνη, 81-82 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

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

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι, κατά τους συγγραφείς, οι παράγοντες που καθορίζουν σε σημαντικό 

βαθμό την επιρροή που ασκεί η τηλεόραση; (60-80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.  Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθούν 

οι συγγραφείς στη δεύτερη παράγραφο (Αναμφίβολα... πρόσωπα») του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  «[Οι άνθρωποι] θα έπρεπε να συμμετέχουν ενεργητικά σε 

δραστηριότητες.» 

 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 

50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Για ποιους λόγους οι συγγραφείς χρησιμοποιούν το α΄ πληθυντικό πρόσωπο 

στην τελευταία παράγραφο (Ποιος... παιδιά μας) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 


