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Κείμενο Ι  

Μέσα ενημέρωσης: δυνατότητες και προβλήματα  

Ορισμένοι ιστορικοί θεωρούν ως έναρξη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας την 

εφεύρεση των κινητών τυπογραφικών στοιχείων από τον Γουτεμβέργιο.  Η σημερινή, όμως, 

κατάσταση κατά την οποία δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται σ᾿ ένα φάσμα πανίσχυρων 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) είναι αποκλειστικά φαινόμενο του τέλους του 20ού 

αιώνα.  

  Είναι γεγονός πως από μια άποψη οι εξελίξεις στον τομέα των Μ.Μ.Ε δημιουργούν νέες 

δυνατότητες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο Τζον Ντιούι έγραφε: «Η 

κοινωνία όχι μόνο συνεχίζει  να υπάρχει με τη μετάδοση, με την επικοινωνία, αλλά υπάρχει 

στη μετάδοση, στην επικοινωνία».  

  Σ᾿ αυτή τη διαπίστωση μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σημασία  της επικοινωνίας.  Είναι 

φανερό πως έχει βελτιωθεί σήμερα η ποιότητα της επικοινωνίας λόγω της βελτίωσης της 

ποιότητας της ενημέρωσης. Η άνοδος του γνωστικού επιπέδου, η δυνατότητα γνωριμίας με 

άλλους πολιτισμούς, με υψηλά έργα τέχνης (μεταδίδονται και τέτοια) συμβάλλουν στη 

διεύρυνση των ανθρώπινων ενδιαφερόντων, της ανθρώπινης φύσης. Οι γνώσεις του σύγχρονου 

ανθρώπου είναι κατά πολύ περισσότερες από τις  γνώσεις του ανθρώπου της προηγούμενης  

μόλις πενταετίας.  

 Όλα τα προηγούμενα, όμως, φαντάζουν ειδυλλιακά, αν τα απομονώσουμε από την 

πραγματικότητα των σημερινών Μ.Μ.Ε.,  η οποία μπορεί να μην είναι άμεσα και πλήρως  

αντιληπτή, διαπερνά όμως ουσιαστικές πλευρές της καθημερινής μας ζωής. Ο έλεγχος της 

πληροφόρησης διαμορφώνει νέας ποιότητας προβλήματα στα μεγάλα θέματα της ελευθερίας, 

της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των Μ.Μ.Ε.  

 Το γεγονός πως τα μέσα ενημέρωσης σήμερα έρχονται να καλύψουν την ενημέρωση 

ανθρώπων διαφορετικής εθνικότητας, διαφόρων και διαφορετικών επιπέδων, ποικίλων 

απόψεων, επιδρά και στον τρόπο παρουσίασης των πολιτιστικών προϊόντων και των 

πληροφοριών. Ο δημοσιογράφος, ο εργαζόμενος σε μια πολυεθνική εταιρεία πληροφόρησης 
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μετατρέπεται, πολλές φορές,  σε φερέφωνο της πολιτικής που ακολουθεί η πορεία του. Οι 

ηρωικές μορφές των δημοσιογράφων οι οποίοι υπεράσπιζαν τη γνώμη τους μαχητικά κ αι 

έδιναν τη ζωή τους για την ελεύθερη πληροφόρηση τείνουν να εκλείψουν.  

 Σε νέο επίπεδο λοιπόν, τίθεται και η σχέση μέσων ενημέρωσης και δημοκρατίας. Αν 

παλιότερα τονιζόταν η σημασία της πολυφωνίας για τη δημοκρατική ενημέρωση των πολιτών, 

αν η έλλειψη λογοκρισίας σήμαινε ευνομούμενη δημοκρατία, αν η δυνατότητα προβολής όλων 

των απόψεων ήταν δείκτης της δημοκρατίας,  σήμερα περισσότερο παρά ποτέ οι  αρχές και οι  

αξίες αυτές υπονομεύονται. Έχουμε την αίσθηση πως κυριαρχεί μια πολύχρωμη μονοφωνία.  

Η επικράτηση, τέλος, της εικόνας στην πληροφόρηση δημιουργεί νέα πρόσθετα 

προβλήματα στην επικοινωνία, διαμορφώνει μια νέα κατάσταση που αφορά και τον τρόπο με 

τον οποίο προβάλλεται η πραγματικότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει πια 

ο σύγχρονος άνθρωπος  πλευρές αυτής της πραγματικότητας. Πολλές φορές η εικόνα καλύπτει 

την παραπληροφόρηση. Εφόσον «δείχνονται» τα «γεγονότα», βγαίνει  αβίαστα το συμπέρασμα 

πως είναι αληθινά. Δεν είναι λίγες οι  φορές που ο άνθρωπος, δεσμεύεται από τις συνεχείς 

εντυπωσιακές εικόνες που δέχεται με συνέπεια η τηλεοπτική εικόνα να υποκαθιστά τη σκέψη.  

Αιμιλία Κάραλη  

[«Λόγος, τεχνική και τέχνη στην Έκθεση», εκδ. Στάχυ, σελ. 214 -215] 

Κείμενο ΙΙ  

ΜΜΕ και άσκηση εξουσίας  

 

[.. .] Ως γνωστό έχουμε τρεις εξουσίες στο πολίτευμά μας: την εκτελεστική, τις  δημόσιες 

υπηρεσίες του Κράτους, τη νομοθετική, τη Βουλή, και την ελεγκτική, το Ελεγκτικό Συνέδριο 

και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  

  Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια μικρή 

κοινότητα για το τι  είχε συμβεί ή για αυτά που θα γινόντουσαν στο άμεσο μέλλον. Η 

εφημερίδα, μετά την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου, το ραδιόφωνο, αργότερα, και τηλεόραση, 

στα μέσα του 20ου αιώνα, μετέδιδαν τα  τεκταινόμενα  με πιο γρήγορο τρόπο. Η πληροφορία 

μεταδιδόταν πιο γρήγορα και ,  μαζί με αυτή, και η γνώση.  Παράλληλα, άρχισε να αναπτύσσεται 

και η κριτική σκέψη. Στην αρχή γίνονταν κριτική στην τοπική και κρατική εξουσία, αργότερα.   

   Αυτή η κριτική στην αρχή ήταν ένα εργαλείο σκέψης και πολιτικής διεργασίας για 

πολιτικές κινήσεις που είτε συμπολιτεύονταν είτε αντιπολιτεύονταν την εξουσία. Η κριτική 

των δημοσιογράφων στις δημόσιες υποθέσεις ήταν και είναι κάτι αναμενόμενο. Πολλές φορές, 

ιδίως σε δημοκρατικά καθεστώτα, αυτή η κριτική, εκτός από αναμενόμενη, είναι μια βοήθεια 

για αυτούς που ασκούν εξουσία. Η κριτική, όταν ασκείται με σωστό τρόπο, με επιχειρήματα,  

είναι μια βοήθεια για τη διαμόρφωση της πολιτικής. Τι συμβαίνει  όμως  όταν αυτή η κριτική 
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ξεπερνά τα όρια της κρίσης και φτάνει στην τοποθέτηση σε ένα πρόβλημα, δίχως πολλά 

στοιχεία και χωρίς έρευνα; Στην προκειμένη περίπτωση ξεπερνάμε τα όρια της κριτικής και 

φτάνουμε στην άσκηση της εξουσίας, άτυπα και χωρίς θεσμικό ρόλο.  

   Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας. Αν κάποιος 

ξεπεράσει αυτή τη γραμμή η επιστροφή είναι δύσκολη. Ουσιαστικά είναι αδύνατη  γιατί  αυτός 

που έχει περάσει από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να επιστρέψει, ουσιαστικά να αρνηθεί τον 

«πρωτοποριακό» του ρόλο ή αυτό του καθοδηγητή της κοινωνίας.  Πώς όμως συμβιβάζεται ο 

ρόλος του κριτικού με αυτού που εξασκεί εξουσία; Πώς μπορεί κάποιος να ελέγχει  και 

συγχρόνως να κυβερνά; Με άλλα λόγια, πώς μπορεί να ελέγχει τον ίδιο τον εαυτό του; Πολύ 

περισσότερο, όταν αυτός ο ρόλος της εξάσκησης της εξουσίας είναι άτυπος;  

   Το πέρασμα από την ελεγκτική ή κριτική εξουσία στην εκτελεστική είναι, ουσιαστικά, 

το τέλος της κριτικής. Τελικά, είναι το πέρασμα από την τέταρτη στην πρώτη εξουσία. Το 

αποτέλεσμα είναι να έχει χαθεί αυτός ο έλεγχος στον οποίο ο πολίτης έχει κάποιες 

ελπίδες,  δηλαδή  να υπάρχει ο δημόσιος έλεγχος και η ανοιχτή κριτική σε αυτούς που εξασκούν 

την εξουσία. Ο δημοσιογράφος πλέον γίνεται παραγωγός ειδήσεων και προγράμματος και,  

ανάμεσα σε αυτόν και την πηγή της πληροφορίας υπάρχει το ειδικευμένο γραφείο που την έχει  

επεξεργαστεί και την πλασάρει πλέον έτοιμη σε αυτόν που θα έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά.  

   Ο δημοσιογράφος δε γράφει για το δήμο, το κοινό,  αλλά  διαχειρίζεται την είδηση, την 

φτιάχνει έτσι για να αρέσει, τόσο στο αναγνωστικό κοινό του όσο και στον αποστολέα της 

είδησης. Πολύ σπάνια βλέπουμε ένα  γνήσιο  ρεπορτάζ, μια έρευνα που να έχει γίνει  επί τόπου, 

να ψάξει αν όντως έχει γίνει  αυτό το γεγονός και πως ακριβώς έχει  γίνει.  Πολύ περισσότερο, 

να ψάξει για να βρει τις αιτίες που δημιούργησαν το γεγονός για το οποίο γράφει και η κρι τική 

του να στοχεύει κατευθείαν στη ρίζα.  

   Αυτή είναι η σωστή δημοσιογραφία που δεν είναι επάγγελμα αλλά λειτούργημα, αφού 

ο δημοσιογράφος είναι αυτός που θέτει  τα θέματα προς συζήτηση στο κοινό χώρο. Αυτός 

σήμερα μπορεί να είναι  εικονικός, να έχει αντικαταστήσει την αγορά, στην Αρχαία Ελλάδα, ή 

το παραδοσιακό καφενείο (για τους άντρες) και το πλύσιμο ρούχων (για τις γυναίκες, 

παλιότερα), των αρχών του 20ου αιώνα, όμως ουσιαστικά υπάρχει. Αφού κάποια άτομα 

επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα θέμα υπό συ ζήτηση, ακόμα και αν δε βρίσκονται στο 

ίδιο μέρος, είναι ένας δήμος, μια  μάζωξη ανθρώπων για να συζητήσουν ένα θέμα που τους 

αφορά και το θεωρούν σημαντικό.  

Γιάννης Φραγκούλης, Απόσπασμα από το Διαδίκτυο  

(διασκευασμένο κείμενο ) 
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Κείμενο ΙΙΙ  

Ουμπέρτο Έκο, Φύλλο μηδέν  

Εισαγωγικό σημείωμα:  Ο Ουμπέρτο Έκο (Umberto Eco) ήταν Ιταλός σημειολόγος, 

δοκιμιογράφος, φιλόσοφος, κριτικός λογοτεχνίας και μυθιστοριογράφος. Σημαντικό μέρος της 

αρθρογραφίας του αφορά θέματα σχετικά με τον κόσμο των Μέσων ενημέ ρωσης και τις συνέπειες 

των νέων τεχνολογιών στη ζωή του ανθρώπου.  

 

Εκείνη τη βδομάδα, η δουλειά προχωρούσε με μεγάλες παύσεις. Κανείς δεν έδειχνε να 

έχει ιδιαίτερη διάθεση να δουλέψει. Εξάλλου, τα δώδεκα φύλλα μέσα σ’ ένα χρόνο ήταν κάτι 

πολύ διαφορετικό από το ένα φύλλο τη μέρα. Διάβαζα τα πρώτα κείμενα, ενοποιούσα το ύφος, 

προσπαθούσα να απαλείψω της εξεζητημένες εκφράσεις. Ο Σιμέι επικροτούσε: «Κύριοι,  

κάνουμε δημοσιογραφία όχι λογοτεχνία». […]  

Εκείνη τη μέρα καταπιαστήκαμε με το να ξαναδιαβάσουμε ένα άρθρο που είχε διορθωθεί 

καταπώς έπρεπε και ο Μπραγκαντότσο παρατήρησε: «Η οργή της Μόσχας; Μα δεν είναι  

μπανάλ να χρησιμοποιούμε πάντα τόσο εμφατικές εκφράσεις,  ο θυμός του προέδρου, η οργή 

των συνταξιούχων και ούτω καθεξής;».  

«Όχι», απάντησα, «ο αναγνώστης περιμένει αυτές τις εκφράσεις, έτσι τον έμαθαν όλες οι  

εφημερίδες. Ο αναγνώστης καταλαβαίνει εκείνο που συμβαίνει μόνο αν του πεις είμαστε με 

την πλάτη στον τοίχο, η κυβέρνηση αναγγέλλει δάκρυα και αίμα, ο δρόμος είναι ανηφορικός,  

η Προεδρία της Δημοκρατίας ετοιμάζεται για πόλεμο, ο Κράξι χτυπάει στο δόξα πατρί,  δεν 

πρέπει να δαιμονοποιούμε, δεν υπάρχουν περιθώρια για υπαναχωρήσεις, φτάσαμε στο 

παραπέντε ή βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Και οι πολιτικοί δεν δηλώνουν ή 

ισχυρίζονται με θέρμη, αλλά μιλούν έξω απ’ τα δόντια.  Και οι  δυνάμεις της τάξεως δρουν με 

επαγγελματική συνείδηση».  

«Πρέπει πάντα να μιλάμε για επαγγελματική συνείδηση;» διέκοψε η Μάια. «Εδώ όλοι 

δουλεύουν με επαγγελματική συνείδηση. […] Αυτή η επιμονή στις περιπτώσεις 

επαγγελματισμού, σαν να είναι κάτι εξαιρετικό, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  εν γένει  ο 

κόσμος κάνει τσαπατσουλοδουλειές».  

«Πράγματι», συνέχισα εγώ, «ο αναγνώστης νομίζει ότι οι  περισσότεροι δουλεύουν 

τσαπατσούλικα και πρέπει να υπογραμμίζουμε τις περιπτώσ εις επαγγελματισμού· είναι ένας 

τρόπος να πούμε ότι  όλα πήγαν καλά. Έπιασαν οι καραμπινιέροι τον κλεφτοκοτά; Επέδειξαν 

επαγγελματική συνείδηση».   

«Είναι κάπως σαν τον καλό πάπα. Προεξοφλεί ότι οι προηγούμενοι πάπες ήταν κακοί».  

«Μα μπορεί ο κόσμος να το πίστευε, αλλιώς δε θα τον έλεγαν καλό πάπα. Είδατε ποτέ καμιά 

φωτογραφία του Πίου ΙΒ΄; Έχει φάτσα για αρχηγός της Σπεκτρ στις ταινίες του 007».  
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«Το γεγονός ότι ο Ιωάννης ΚΓ΄ ήταν ο καλός πάπας το έλεγαν οι εφημερίδες και ο κόσμος τις  

ακολούθησε».  

«Ακριβώς. Οι εφημερίδες διδάσκουν στον κόσμο πώς πρέπει να σκέφτεται»,   διέκοψε ο Σιμέι.  

«Μα οι εφημερίδες ακολουθούν τις τάσεις του κόσμου ή τις δημιουργούν;».  

«Και τα δύο, δεσποινίς Φρέζια. Ο κόσμος στην αρχή δεν ξέρει τι τάσεις έχει,  μετά του το λέμε 

εμείς και συνειδητοποιεί ότι όντως τις έχει. Ας αφήσουμε κατ ά  μέρος τις φιλοσοφίες και ας 

δουλέψουμε σαν επαγγελματίες.  Εμπρός, συνεχίστε,  Κολόνα».  

«Εντάξει», ξανάρχισα, «κλείνω τον κατάλογό μου: και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα 

αφάγωτη, η αίθουσα ελέγχου, κατεβαίνου με στον στίβο, στο στόχαστρο των ανακριτών, φως 

στο τούνελ, αγκάθια στις διαπραγματεύσεις, συγκλονισμένη η διεθνής κοινή γνώμη, ο Μολώχ 

της ασφάλτου, η αστυνομία εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό, ο φόρος του αίματος,  κρούω τον 

κώδωνα του κινδύνου, αλλαγή πλεύσης,  η οργή του Εγκέλαδου, πέπλο μυστηρίου, σφίγγει ο 

κλοιός, αφουγκραζόμαστε την αγορά, στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών, θα χυθεί άπλετο φως, 

άνεμος αλλαγής, άρχισε η ομαδική έξοδος…   

Ουμπέρτο Έκο, Φύλλο μηδέν, εκδόσεις Ψυχογιός, σελ. 107 –  112  

Θέμα Α  

Α1.  Να καταγράψετε περιληπτικά πότε ασκείται με ορθό τρόπο η κριτική από πλευράς του 

δημοσιογράφου και πότε όχι, σύμφωνα με το Κείμενο ΙΙ. (50 -60 λέξεις)  

Μονάδες 15  

Θέμα Β  

Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα Ι και ΙΙ,  τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα 

κείμενα:  

α.   Ο δημοσιογράφος μένει πάντοτε ανεπηρέαστος από την εταιρεία στην οποία 

εργάζεται . (Κείμενο Ι)  

β.   Στη σύγχρονη κοινωνία, η πολυφωνία και η έλλειψη λογοκρισίας στα ΜΜΕ 

υποσκάπτονται . (Κείμενο Ι)  

γ.   Η κυριαρχία της εικόνας στην πληροφόρηση αποδεικνύεται προβληματική .  

(Κείμενο Ι)  

δ.   Η κριτική και η άσκηση εξουσίας είναι έννοιες σαφώς διακριτές μεταξύ τους.  

(Κείμενο ΙΙ)  

ε.   Η άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με ορθό τρόπο αποτελεί 

λειτούργημα. (Κείμενο ΙΙ)  

Μονάδες 10  
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Β2.  α.  Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της έκτης παραγράφου του 

Κειμένου Ι και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας («Σε νέο επίπεδ ο… πολύχρωμη 

μονοφωνία»).  (5 μονάδες)  

 β.   Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη («Στην αρχή… αργότερα.») και 

την τρίτη («Αυτή… θεσμικό ρόλο.») παράγραφο του Κειμένου ΙΙ; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (5 μονάδες)  

 γ.   Κείμενο Ι:  «Πολλές φορές η εικόνα καλύπτει την παραπληροφόρηση. »  

  Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 70 -80 λέξεων το παραπάνω απόσπασμα του 

κειμένου. (5 μονάδες)  

Μονάδες 15  

 

Β3.  α.  Να εντοπίσετε δύο (2) σημεία συνυποδηλωτικής (μεταφορικής) λειτουργίας της 

γλώσσας από το Κείμενο Ι και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  (5 μονάδες)  

 β.   Στην τέταρτη παράγραφο του Κειμένου ΙΙ («Μια λεπτή γραμμή… άτυπος;»)  

χρησιμοποιούνται πολλά ερωτήματα. Ποια είναι η λειτουργία τους;  (5 μονάδες)  

 γ.  βελτιωθεί,  συμβάλλουν, ελευθερίας, υπονομεύονται,  προσεγγ ίζει :  Να 

χρησιμοποιήσετε τις λέξεις του Κειμένου Ι σε προτάσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν 

το νόημα των λέξεων (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις σε οποιονδήποτε 

τύπο τους).  (5 μονάδες)  

Μονάδες 15  

Θέμα Γ  

«Ακριβώς. Οι εφημερίδες διδάσκουν στον κόσμο πώς πρέπει να σκέφτεται»,   διέκοψε ο Σιμέι .  

«Μα οι εφημερίδες ακολουθούν τις τάσεις του κόσμου ή τις δημιουργούν;»  

«Και τα δύο, δεσποινίς Φρέζια. Ο κόσμος στην αρχή δεν ξέρει τ ι τάσεις έχει, μετά του το λέμε 

εμείς και συνειδητοποιεί  ότι  όντως τις έχε ι».  

Αφού διαβάσετε το Κείμενο III και λάβετε υπόψη σας ιδιαίτερα το παραπάνω απόσπασμα ,  να 

αναφέρετε  ποια άποψη εκφράζει ο Σιμέι στην απάντησ ή του προς τη δεσποινίδα Φρέζια.  

Συμφωνείτε με την άποψη αυτή; Θεωρείτε ότι τα ΜΜΕ ακολουθούν τις τάσεις του κοινού, τις  

διαμορφώνουν ή και τα δύο; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 100 -150 λέξεων.  

Μονάδες 15  

Θέμα Δ  

Προβληματισμένοι από τα κείμενα που διαβάσατε, αποφασίζετ ε να συντάξετε ένα κείμενο που 

θα αφορά τα ΜΜΕ και την καθοριστική τους επίδραση στη σημερινή κοινωνία. Ποιες οι  

προϋποθέσεις για την ορθή  τους λειτουργία; Ποια τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

όταν τα ΜΜΕ δεν λειτουργούν αντικειμενικά και υπεύθυνα;  Στο κείμενό σας, που θα έχει τη 

μορφή άρθρου προς δημοσίευση στη σχολική σας εφημερίδα ,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

δημιουργικά ιδέες από τα κείμενα που διαβάσατε,.  (350 -400 λέξεις)  

Μονάδες 30  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


