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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ [14545] : ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο   

 

Α. 

Ο αρθρογράφος στο παρόν κείμενο αναλύει τα προτερήματα της ψηφιακά 

διαδικτυακής ενημέρωσης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά Μ.Μ.Ε. Αρχικά 

διακρίνει την διαφορά του κοινού που ενημερώνεται από τα παραδοσιακά 

Μ.Μ.Ε. σε σχέση με το κοινό που ενημερώνεται από το διαδίκτυο ως προς την 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, ακόμη και τον γεωγραφικό χώρο, αναδεικνύοντας 

την άμεση χωροχρονική προσέγγιση της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Ύστερα 

παρουσιάζει τις ελλείψεις-μειονεκτήματα των παραδοσιακών Μ.Μ.Ε. ως προς 

την παρουσίαση ενός γεγονότος σε κάθε επίπεδο, σ’ αντίθεση με το διαδίκτυο, το 

οποίο υπερβαίνει όλα αυτά τα μειονεκτήματα.  

 

 

Β.  

Το ερώτημα αυτό τίθεται στο τέλος της πρώτης παραγράφου, διότι αυτό ακριβώς 

θα αναλύσει στις επόμενες παραγράφους, δηλαδή την διαφορά του διαδικτύου 

με τα άλλα Μ.Μ.Ε.. Λειτουργεί σαν ένα είδος σύνδεσης και θεματικής περιόδου 

για τις επόμενες. Παράλληλα θέλει ο αρθογράφος να προάγει τον 

προβληματισμό του αναγνώστη, να τον κάνει ενεργό συμμέτοχο και έτσι να 

προσδώσει ζωντάνια στον λόγο του.  

 

 

 Γ.  

α. «Μπορεί άραγε το διαδίκτυο – αν και βρίσκεται ακόμη στην εφηβική ηλικία – 

να εκφράσει το εξελισσόμενο αυτό αίτημα;» : 

Η διπλή παύλα τίθεται εδώ για να σχολιάσει την άποψη-ερώτημα που 

καταθέτει. Η φράση αυτή εντός της διπλής παύλας είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση του ερωτήματος.  

Το ερωτηματικό στο τέλος τίθεται για να εκφράσει τον προβληματισμό του 

αναφορικά με το αν το διαδίκτυο μπορεί να ανταποκριθεί στις “νέες” απαιτήσεις της 

ενημέρωσης. 
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β. «Στην περίπτωση των διαδικτυακών μέσων τα πράγματα είναι διαφορετικά : 

καταναλωτές του προϊόντος είναι αναγκαστικά …» : 

Η άνω-κάτω τελεία τίθεται έτσι ώστε η περίοδος μετά το σημείο στίξης να 

ερμηνεύσει την προηγούμενη και να φανεί ως αποτέλεσμα της προηγούμενης. 

γ. «Ειδήσεις χωρίς εικόνα «θάβονται» σε μερικά δευτερόλεπτα στο τέλος των 

δελτίων» :  

Τα εισαγωγικά τίθενται έτσι ώστε να δηλώσει ότι η λέξη «θάβονται» έχει 

μεταφορική χρήση, δηλαδή ότι «οι ειδήσεις χωρίς εικόνα δεν παρουσιάζονται». 

δ. «Ο αναγνώστης ενημερώνεται άμεσα – μέσα σε ελάχιστα λεπτά – για την 

είδηση που αυτός επιθυμεί, πληροφορείται για προηγούμενα γεγονότα, έχει στη 

διάθεσή του απεριόριστο οπτικοακουστικό υλικό, αναλύσεις από άπειρες πηγές, 

αρθρογραφία...» :  

Τα κόμματα εδώ τίθενται μεταξύ προτάσεων και στο τέλος όρων συντακτικών 

(αντικείμενα), αφενός διότι το σχήμα είναι ασύνδετο, αφετέρου για να αποδώσει 

δομικά την πληθώρα των επιλογών του διαδικτύου και την σπουδή στις επιλογές 

αυτές.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

 Προς τα μέλη του Ε.Σ.Ρ.                                                                       Αθήνα, 1/12/2021 

 

Αξιότιμα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,  

 

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ :  με αφορμή την έντονη επισκεψιμότητα των πολιτών στο 

διαδίκτυο για την ενημέρωσή τους και την παράλληλη πτώση των κλασικών 

Μ.Μ.Ε. θα ήθελα, εκπροσωπώντας όλη την σχολική κοινότητα, να παραθέσω 

την γνώμη του μαθητικού κόσμου για το ζήτημα αυτό, προτρέποντάς σας έτσι με 

ταπεινότητα να προβείτε στις απαραίτητες παρεμβάσεις προς βελτίωση της 

ενημέρωσης των πολιτών.  

 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ :  

Θετικά > πλήρης ενημέρωση, αμεσότητα, ταχύτητα, ιστορικό γεγονότων και 

σύνδεσή τους, καλλιέργεια ερευνητικής διάθεσης, πλήθος πηγών ενημέρωσης 

για ευρεία αντίληψη και εμπεριστατωμένη γνώμη, άμεση πρόσβαση σε εθνικές 

και διεθνείς εξελίξεις, δημοκρατικότητα καθώς τίθενται σε δημόσιο διάλογο στα 

social media προβληματισμοί για κοινωνικές-οικονομικές-πολιτικές εξελίξεις 

άμεση πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα, κ.λπ. 

Αρνητικά-Φόβοι > φόβος παραπληροφόρησης λόγω διάδοσης ψευδών ή 

ανακριβών ειδήσεων, εξυπηρέτηση συμφερόντων, πολιτικών ή οικονομικών, 

μέσω διαδικτυακών αναληθών ειδήσεων ώστε υπάρχει ο φόβος να γίνεται 

προπαγάνδα, φόβος να ετεροκαθορίζεται η σκέψη και η γνώμη, ώστε να μην 

διαμορφώνονται πολίτες με κριτική ικανότητα, φόβος για δογματισμό και 

πόλωση από την προπαγάνδα. Και όλα αυτά επειδή απουσιάζει ο έλεγχος στις 

ειδήσεις, απουσιάζει ένα νομικό πλαίσιο στο διαδίκτυο, κ.λπ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ : Γνωρίζοντας την αρμοδιότητά σας και έχοντας εμπιστοσύνη στις 

έως τώρα παρεμβάσεις σας, ευελπιστούμε να εισακουστούμε και να παρέμβετε 

έγκαιρα και αποφασιστικά. Επιβάλλεται το πολύτιμο εργαλείο του διαδικτύου 

να καταστεί ο απαραίτητος διδάσκαλος στην πολιτική αγωγή των νέων 

ανθρώπων ως προς την ενημέρωσή τους και ως εκ τούτου ως προς την 

καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας.  

 

                          Με τιμή, ο εκπρόσωπος της σχολικής κοινότητας Αθηνών. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

    Ως προς την αφήγηση έχουμε μίμηση, δηλαδή πρωτοπρόσωπη αφήγηση με 

αφηγητή που συμμετέχει στην αφήγηση («κοιτάζω, προσπαθώ, να ξεχωρίσω, 

κ.α.»). 

Έχουμε, επίσης, περιγραφή, καθώς ο ποιητής αναπαριστά πρόσωπα, τόπους, 

πράγματα, καταστάσεις. Στόχος του είναι η αισθητική αναπαράσταση του 

χώρου και η προβολή στοιχείων που αιτιολογούν την θλίψη του («Μέσα σε 

ομοιόμορφα πλήθη προσπαθώ να μεγεθύνω τις φυσιογνωμίες να ξεχωρίσω 

την έκφραση του κάθε ανθρώπου τη θεληματική, την ανυποχώρητη, την 

εξεγερμένη την αιματοβαμμένη, τη χαρούμενη όμως τα πρόσωπα δείχνουν 

ξεθωριασμένα όπως το χαρτί των παλιών εφημερίδων», κ.α.).  

Επίσης ενέχει σχόλια, δηλαδή σκέψεις και απόψεις του αφηγητή («Άραγε απ’ 

όλους ποιοι πέθαναν και ξεχαστήκαν ποιοι από τότε κιόλας ήσαν 

αγνοημένοι  ποιοι βρίσκονται και σήμερα μαζί ποιοι ονειρεύονται από 

κοινού το ίδιο όνειρο ποιοι ακόμα μιλάνε μεταξύ τους ποιοι μένουν χωμένοι 

χώρια στη γωνιά τους ποιοι βρίσκουν καταφύγιο στην αβεβαιότητα ποιοι 

στην ατράνταχτη σιγουριά;  

Όσο κοιτάζω τις παλιές φωτογραφίες τόσο πιο καθαρά το βλέπω  

περισσότερο κι από το παρελθόν το μέλλον είναι που δεσμεύει.»).  

Τέλος πρόκειται για εσωτερικό μονόλογο, στον οποίο ο ίδιος ο ποιητής αποδίδει 

τις σκέψεις, τα συναισθήματά του και τις αναμνήσεις του.  

   Ο τίτλος του ποιήματος παρουσιάζει επισημότητα, καθώς απουσιάζει 

ρηματικός τύπος και έτσι καθιστά το μήνυμά του πιο άμεσο. Το επίθετο “παλιές” 

ενέχει και αναφορική και ποιητική λειτουργία, καθώς τίθεται και κυριολεκτικά 

και μεταφορικά. Το ύφος απλό και επίσημο. Για όλους αυτούς τους λόγους ο 

τίτλος μας προετοιμάζει κατάλληλα για το περιεχόμενο του ποιήματος.  

 

ΘΕΜΑ 4ο 

  Ο ποιητής αναφέρεται στο παρελθόν με νοσταλγία, καθώς αναπολεί και 

μνημονεύει πρόσωπα που συνδέθηκε μαζί τους, που αγωνίστηκε μαζί τους, 

καταστάσεις που βίωσε μαζί τους. Ο ποιητής νοιώθει θλίψη, καθώς ο χρόνος 

πέρασε και αγνοεί την τύχη όλων αυτών των προσώπων. Γνωρίζει πως ο χρόνος 

είναι αμείλικτος και γι’ αυτό αναρωτάται αν ζουν όλοι αυτοί, αν έχουν ακόμη 

οράματα και όνειρα που τα μοιράζονται.  

  Ο προβληματισμός και φόβος του αυτός είναι ακόμη πιο φανερός στους 

τελευταίους τέσσερεις στίχους, στους οποίους εκφράζει την βεβαιότητα ότι το 
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μέλλον, δηλαδή ο χρόνος, είναι αυτός που μας ορίζει και μας καθοδηγεί και όχι 

οι σχέσεις ούτε τα οράματα ούτε τα όνειρα. Το τέλος του βίου είναι πάντοτε αυτό 

που μας ορίζει, που μας καθοδηγεί, που μας γοητεύει. Με τον θάνατο 

φλερτάρουμε, είτε συνειδητά προς το τέλος της ζωής μας είτε ασύνειδα καθ’ όλο 

τον βίο μας, καθώς αυτή είναι η κινητήρια δύναμή μας, δηλαδή να αποφύγουμε 

τα δεσμά του… Ο ποιητής το αντιλαμβάνεται αυτό και ενδόμυχα αυτήν την 

βεβαιότητα-φόβο εκθέτει στο τέλος του ποιήματος.  

 

 

 
 
 

 


