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ΑΠΟΔΕΛΤΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ 15316 : Ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 επιστρατεύεται η τεχνική του 

ορισμού. Ποια είναι η έννοια που ορίζεται και ποια τα χαρακτηριστικά της 

(μονάδες 4); Πιστεύεις ότι λογικά και δομικά δικαιολογείται ο ορισμός στη 

δεύτερη παράγραφο; Δικαιολόγησε την απάντησή σου (μονάδες 6). Μονάδες 

10  

 

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 ορίζεται η έννοια του bodyshaming. 

Πρόκειται για μια πρακτική με ρίζες στο παρελθόν, που εμφανίζεται πλέον ως 

όρος και αφορά την αρνητική κριτική που μπορεί να δεχτεί κάποιος για το σώμα 

του. Το bodyshaming σχετίζεται και με τα δυο φύλα, αλλά στοχοποιεί κυρίως τις 

γυναίκες. Η επιλογή των συντακτών του Κειμένου 1 να δώσουν έναν ορισμό της 

έννοιας υπηρετεί τη συνοχή των παραγράφων και την αλληλουχία των ιδεών, 

όπως αυτές παρουσιάζονται σε μορφή ερωτήσεων στην πρώτη παράγραφο που 

αποτελεί και τη βάση, πάνω στην οποία οικοδομείται το άρθρο. Επίσης, ο 

ορισμός συνδέεται και με τον τίτλο του Κειμένου 1, μέρος του οποίου είναι 

ξενόγλωσσος και απαιτεί ερμηνεία. 

  

  

ΘΕΜΑ 14568 : ΜΜΕ και Διαδίκτυο 

  

Στην τέταρτη παράγραφο του Κειμένου 1 οι συντάκτες του άρθρου 

επιλέγουν να οργανώσουν την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας με 

την τεχνική της αντίθεσης. Ποια είναι τα δύο σκέλη της αντίθεσης (μονάδες 

6) και ποια θέση αναδεικνύεται με αυτήν; (μονάδες 4) 

 

Τα δύο σκέλη της αντίθεσης στην τέταρτη παράγραφο του Κειμένου 1 είναι από 

τη μια ότι οι περισσότερες χώρες ενημερώνονται από ιστότοπους μέσων του 
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παραδοσιακού τοπίου (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί) και από την άλλη ότι η 

Ελλάδα ενημερώνεται από πολλά είδη δικτυακών τόπων. Από την αντίθεση 

προκύπτει ότι εκτός από ιστότοπους παραδοσιακών μέσων υπάρχουν μέσα που 

δημιουργήθηκαν από δημοσιογράφους και ανώνυμα ιστολόγια (με θεωρίες 

συνωμοσίας και ανυπόστατες ειδήσεις) 

 

 

ΘΕΜΑ 15179 : Αγορά εργασίας 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 συναντάμε ως τρόπο οργάνωσης 

την αιτιολόγηση. Εξήγησε για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σου, επιλέγεται το 

συγκεκριμένο κειμενικό σχήμα. 

 

Με την αιτιολόγηση ο συντάκτης του Κειμένου 1 επιδιώκει να εξηγήσει την 

αναγκαιότητα απασχόλησης των μεταναστών/μεταναστριών, των 

αιτούντων/αιτουσών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ως σημαντικού 

μέσου ένταξής τους στην κοινωνία υποδοχής τους. Υποστηρίζει ότι η εργασία 

παίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης, διότι έτσι συμμετέχουν στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η αιτιολόγηση ενισχύει την 

πειστικότητα του κειμένου, καθώς πρόκειται για κείμενο που έχει ενημερωτικό 

και επιμορφωτικό ρόλο, ενώ παράλληλα έχει συνταχθεί για λογαριασμό του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

  

ΘΕΜΑ 15184 : Reality show 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας επιχειρεί μια 

σύγκριση. Ποια είναι αυτή (μονάδες 5) και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί 

(μονάδες 5); 

 

Σύγκριση: Το «Big Brother» μπορεί να συγκριθεί με το θέαμα των μονομαχιών 

στη ρωμαϊκή εποχή. Σε αντίθεση με τις μονομαχίες, όπου οι θεατές ήταν 

αμέτοχοι, στο νέο τηλεοπτικό παιχνίδι συμμετέχουν, αν και έμμεσα, ενεργά, 

καθώς η ετυμηγορία τους είναι αυτή που αναδεικνύει τελικά τον νικητή.  

Συγκρίνει το παιχνίδι «Big Brother» με το θέαμα των μονομαχιών στη ρωμαϊκή 

αρένα, διότι θέλει να δείξει το μέγεθος της δημοφιλίας του παιχνιδιού αυτού 

στους θεατές. Επίσης, στη σύγκριση κάνει μια αντίθεση λέγοντας πως στη 

ρωμαϊκή αρένα οι θεατές ήταν αμέτοχοι, ενώ τώρα αποφασίζουν για τον νικητή. 

Σκοπός της σύγκρισης είναι να δείξει την καταλυτική επίδραση που ασκεί ένα 

τηλεπαιχνίδι αυτού του περιεχομένου και πόσο μπορεί να εμπλέξει τον 

αδιάφορο, συνήθως, θεατή στη διαδικασία του, καθιστώντας το πρότυπο 

κοινωνικής επιρροής και όχι απλά ένα παιχνίδι για ψυχαγωγία. 
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ΘΕΜΑ 15202 : Η αναγκαιότητα της ενημέρωσης 

 

Ποια θέση διατυπώνει ο συγγραφέας του Κειμένου 1 στη δεύτερη 

παράγραφο και με ποιον τρόπο την αναπτύσσει; 

 

Η θέση που διατυπώνει ο συγγραφέας είναι ότι τον μήνα Αύγουστο συμβαίνουν 

σημαντικά γεγονότα. Χρησιμοποιεί ως τρόπο ανάπτυξης τα παραδείγματα από 

την ιστορία και την επικαιρότητα. Ειδικότερα αναφέρει τον Α΄ και Β΄Παγκόσμιο 

Πόλεμο, τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, τις φυσικές 

καταστροφές, τις επιδημίες, τα δυστυχήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με 

αυτό τον τρόπο τεκμηριώνεται η αρχική του θέση. 

 

 

ΘΕΜΑ 15203 : Ισότητα δύο φύλων 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 η ομιλήτρια επιλέγει ως τεχνική 

ανάπτυξης των σκέψεών της την αντίθεση. Να εντοπίσεις τα μέρη της 

αντίθεσης (μονάδες 4) και να δικαιολογήσεις την επιλογή της σε σχέση με 

το θέμα που προσεγγίζει και την πρόθεσή της (μονάδες 6) 

 

Μέρη αντίθεσης:   

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την πλήρη και ίση άσκηση των δικαιωμάτων 

των γυναικών – οι γυναικείες κατακτήσεις στην πολιτική και κοινωνική ζωή 

είναι πολλές.   

Οι έμφυλες προκαταλήψεις και τα αρνητικά στερεότυπα παραμένουν ισχυρά 

στοιχεία, εμποδίζοντας την ισόρροπη ανάπτυξη των νεαρών κοριτσιών και την 

αυτοπραγμάτωσή τους.  

Με την αντίθεση φωτίζεται το περιεχόμενο των αντιτιθέμενων «μερών» και 

αναδεικνύεται το θέμα (οι ανισότητες φύλου εξακολουθούν να υπάρχουν παρά 

την πρόοδο που έχει σημειωθεί). Ταυτόχρονα, η ομιλήτρια επιδιώκει με αυτόν 

τον τρόπο να τονίσει την ανάγκη παρακολούθησης των σεμιναρίων από τις νέες 

γυναίκες που οργανώνει το ίδρυμα Λαμπράκη για την εξάλειψη των ανισοτήτων 

φύλου. 
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ΘΕΜΑ 15237 : Πληροφορική και διαδίκτυο 

 

Στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας επιλέγει την 

τεχνική της διαίρεσης, για να οργανώσει τον λόγο του. Ποια είναι τα δύο 

σκέλη της διαίρεσης (μονάδες 4), ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο αυτή 

γίνεται (μονάδες 2) και ποια θέση αποδεικνύει με αυτό τον τρόπο (μονάδες 

4); 

 

Σκέλη της διαίρεσης:   

άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται απόØ την 

εξοικείωσή τους σε μεγάλο βαθμό με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις 

σύγχρονες εφαρμογές που τα συνοδεύουν.   

τμήματα του πληθυσμού (Ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ασθενήØ στρώματα) 

τα οποία θα χαρακτηρίζονται από χαμηλά γνωστικά προσόντα και την 

αδυναμία προσαρμογής τους στις επερχόμενες αλλαγές, με πιθανό κίνδυνο να 

βρεθούν στο περιθώριο 

Κριτήριο διαίρεσης: η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις νέες 

τεχνολογικές και επικοινωνιακές εφαρμογές  

Η επιλογή του συγγραφέα να διακρίνει σε δύο ομάδες τους πολίτες, αυτούς που 

θα έχουν πρόσβαση και άνεση στη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων και σε 

αυτούς που θα αποκλειστούν από αυτήν, αποσαφηνίζει την κύρια θέση του, ότι η 

κοινωνία της πληροφορίας θα καθορίσει την επερχόμενη πραγματικότητα και 

επιφυλάσσει σαρωτικές αλλαγές στη ζωή του ανθρώπου ως πολίτη. 

  

  

ΘΕΜΑ 15236 : Ισότητα δυο φύλων και εκπαίδευση 

 

 Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 τα αποτελέσματα ερευνών 

αποδίδονται αντιθετικά. Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο γίνεται η 

σύγκριση – αντίθεση (μονάδες 5) και πώς σχετίζεται με το θέμα του κειμένου 

(μονάδες 5); 

 

Κριτήριο με το οποίο γίνεται η σύγκριση – αντίθεση: ο βαθμός στον οποίο 

ορισμένα από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά θεωρούνται τυπικό γνώρισμα για 

το κάθε φύλο.  

Παρουσιάζονται πρώτα οι ιδιότητες που αποδίδονται στους άντρες, που 

χαρακτηρίζονται/ ονομάζονται γενικά ως οργανωτικά γνωρίσματα και έπειτα 

παρατίθενται οι ιδιότητες που αποδίδονται στις γυναίκες, τα λεγόμενα 

εκφραστικά χαρακτηριστικά. 

Η επιλογή της αντιθετικής παράθεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι η διάκριση οργανωτικών και εκφραστικών 
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χαρακτηριστικών συνιστά ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη 

αναφορικά με την ψυχολογία ανδρών και γυναικών και τις διαφορές των δύο 

φύλων σε όλο τον κόσμο. 

Σχετίζεται άμεσα με το θέμα του κειμένου, που αφορά στον τρόπο που 

καλλιεργούνται στα παιδιά τα στερεότυπα για τους ρόλους και τις ιδιότητες των 

δύο φύλων. 

  

ΘΕΜΑ 15376 : Θεωρίες συνωμοσίας # πνευματικός άνθρωπος 

 

Στην 1η παράγραφο του Κειμένου 1 εντοπίζουμε την οργάνωση του λόγου 

με τη μέθοδο της αντίθεσης. Να εντοπίσεις τα δύο σκέλη της (μονάδες 6) και 

να δικαιολογήσεις την επιλογή του συγγραφέα (μονάδες 4). Μονάδες 10 

 

Η αντίθεση στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 εντοπίζεται ανάμεσα στον 

πεφωτισμένο/υγιή σκεπτικισμό από τη μία και στις θεωρίες συνωμοσίας από την 

άλλη. Με την αντίθεση που επιχειρεί ο συγγραφέας έχει ως πρόθεση να 

διαφωτίσει την έννοια του υγιούς σκεπτικισμού και της σημασίας του για τις 

σύγχρονες κοινωνίες με δεδομένη την πληθώρα των πηγών ενημέρωσης και της 

σύγχυσης που προκαλείται, με αποτέλεσμα να ωθούνται πολλοί άνθρωποι με 

θεωρίες συνομωσίας . Παράλληλα με την αντίθεση ενισχύεται αποδεικτικά ο 

προτρεπτικός τόνος που διακρίνεται στην αρχή της παραγράφου, καθώς ο 

συγγραφέας τονίζει την αναγκαιότητα να ενεργοποιούμε τον σκεπτικισμό μας 

εκεί που χρειάζεται. 

 

ΘΕΜΑ 15398 : Μ.Μ.Ε.  

 

Δύο από τους τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του Κειμένου 1 

είναι α) η χρήση παραδειγμάτων και β) η σύγκριση και αντίθεση. Να τους 

εντοπίσεις στη συγκεκριμένη παράγραφο (μονάδες 4) και να εξηγήσεις τη 

λειτουργία τους στην ανάπτυξη του κειμένου (μονάδες 6). Μονάδες 1 

 

Α) Παραδείγματα: 

• «Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε 

50 εκατομμύρια νοικοκυριά.»  

• «Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά θαύματα του εικοστού 

αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50 εκατομμύρια νοικοκυριά.» • 

«Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε …… στο Διαδίκτυο).»  

• «Και μάλιστα για το Facebook… στο Διαδίκτυο» 

• «Υπολογίζεται ότι σήμερα κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά 

από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.»  
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Τα παραδείγματα προέρχονται από δεδομένα της έρευνας και αξιοποιούνται, 

προκειμένου να τεκμηριώσουν τη «θεαματική» ταχύτητα ανάπτυξης των μέσων 

επικοινωνίας αποδεικνύοντας έτσι την άποψη του συγγραφέα που υποστηρίζει 

στην πρώτη παράγραφο. Β 

) Στο πλαίσιο ορισμένων παραδειγμάτων χρησιμοποιείται η σύγκριση και 

αντίθεση:  

• «Το Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε σύγκριση με εκείνη 

της τηλεόρασης.» 

• «Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο πριν από λιγότερο από δέκα 

χρόνια, ενώ τώρα έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο»  

Η σύγκριση και αντίθεση λειτουργεί υποστηρικτικά στα παραδείγματα και 

ενισχύει την απόδειξη της θέσης του συγγραφέα, καθώς τεκμηριώνει ότι στην 

εποχή μας κάθε νέο μέσο επικοινωνίας επιβάλλεται ταχύτερα από τα 

παλαιότερα.  

Επισήμανση: δεν υφίσταται σύγκριση-αντίθεση στη φράση «Και μάλιστα για το 

Facebook ήταν αρκετά τριάμισι χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ 

υπολογίζεται ότι σήμερα κυκλοφορούν στον πλανήτη περισσότερα κινητά από 

ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός», διότι το «ενώ» δεν έχει εδώ αντιθετική, αλλά 

προσθετική λειτουργία.  

 

 

ΘΕΜΑ 15395 : Επιλογή επαγγέλματος 

 

Η πρώτη παράγραφος του Κειμένου 1 αναπτύσσεται με διάφορους τρόπους. 

Να εντοπίσεις δύο από αυτούς (μονάδες 4) και να εξηγήσεις τη λειτουργία 

τους στην ανάπτυξη του κειμένου (μονάδες 6). Μονάδες 10 3ου  

υποερωτήματος (μονάδες 15)  

 

Τρόποι ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του Κειμένου 1:  

• Αιτιολόγηση 1 η : Οι λεπτομέρειες της παραγράφου («Από τη μια ο ρόλος της… 

κοινωνικοποίηση)» αιτιολογούν τη θεματική περίοδο («Η αξία της εργασίας… 

πολύπλευρη»). Υπονοείται η λέξη «διότι» στην αρχή των λεπτομερειών. Η 

αιτιολόγηση προσφέρει την απαραίτητη τεκμηρίωση στη θέση της συγγραφέα, η 

οποία τοποθετείται στη θεματική περίοδο.  

• Διαίρεση: «Από τη μια ο ρόλος της είναι βιοποριστικός […], από την άλλη 

ψυχολογικός». Οι διαφορετικοί και σημαντικοί ρόλοι της εργασίας αποδεικνύουν 

την «πολύπλευρη» αξία της.  

• Παραδείγματα: τα στοιχεία που παρατίθενται εντός παρενθέσεων ως 

παραδείγματα, στην πρώτη περίπτωση συγκεκριμενοποιούν τον βιολογικό ρόλο 

της εργασίας («σταθερό εισόδημα, κάλυψη βιοτικών αναγκών, αυτονομία, 

ανεξαρτησία») και στην δεύτερη διασαφηνίζουν τις πλευρές της 
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προσωπικότητας που ο ψυχολογικός ρόλος της εργασίας ευεργετεί («κριτική 

σκέψη, πρωτοβουλία, φαντασία/δημιουργικότητα, ψυχική ευφορία, 

κοινωνικοποίηση»).  

• Αιτιολόγηση 2η : Η φράση «καθώς βοηθά… κοινωνικοποίηση)» αιτιολογεί τον 

ψυχολογικό ρόλο της εργασίας και το «καθώς» έχει την έννοια του «διότι» (είναι 

δηλαδή αιτιολογικός σύνδεσμος και όχι χρονικός).  

 

ΘΕΜΑ 15354 : Ψηφιακός κόσμος 

 

Να προσδιορίσεις δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου 

του Κειμένου 1 (μονάδες 4), αιτιολογώντας τη χρήση τους στη συγκεκριμένη 

παράγραφο (μονάδες 6). 

  

Ο συντάκτης, έχοντας περιγράψει τον καταιγισμό πληροφοριών τον οποίο 

υφιστάμεθα στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής, κυρίως μέσω του διαδικτύου, 

τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για την προστασία των ανθρώπων από 

την κακόβουλη χρήση πληροφοριών (θεματική περίοδος). Τη θέση του αυτή την 

τεκμηριώνει αναπτύσσοντάς τη σε παράγραφο με την τεχνική της αναλογίας 

και των παραδειγμάτων. 

Στο πλαίσιο της αναλογίας η εφεύρεση των ψηφιακών μέσων διάχυσης 

πληροφοριών, κυρίως του διαδικτύου, παραλληλίζεται με την ανακάλυψη της 

φωτιάς. Η δεύτερη συνιστά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ανθρώπου, η 

οποία κατέστη «εξαιρετικά χρήσιμη» για την καθημερινότητά του, αλλά 

ταυτόχρονα και «πολύ καταστροφική». Χάρη στη φωτιά ο άνθρωπος ανέπτυξε 

πολιτισμό, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής του (π.χ. με τη θέρμανση) και 

διευκολύνοντας την καθημερινότητά του (π.χ. με την κατασκευή διαφόρων 

εργαλείων). Η ίδια ωστόσο αυτή ανακάλυψη, αξιοποιούμενη με λανθασμένο 

τρόπο, έχει οδηγήσει επανειλημμένως σε καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος και απώλειες υλικές, αλλά και ανθρώπινες. Το ίδιο «χρήσιμη» 

αλλά και «καταστροφική» είναι και η διάχυση πληροφοριών. Μέσω της 

ενημέρωσης που εξασφαλίζει, βοηθά το άτομο να έχει πλήρη εικόνα των 

πραγμάτων, να μην εξαπατάται, να διαμορφώνει άποψη και να ασκεί κριτική 

στα κακώς κείμενα ώστε να τα βελτιώνει. Όταν ωστόσο ο έλεγχος της 

πληροφορίας περνά σε «λάθος» χέρια, η συνεπαγόμενη παραπληροφόρηση 

μπορεί να εξελιχθεί σε μία ανεξέλεγκτη λαίλαπα με τεράστιες απώλειες, 

ατομικές (προσωπική πλάνη, παθητικότητα, φανατισμός) αλλά και κοινωνικές 

(πνευματική αδρανοποίηση και χειραγώγηση μιας ολόκληρης κοινότητας –

μεμονωμένης ομάδας, λαού, έθνους– ακόμα και ολόκληρου του κόσμου). Όπως 

ωστόσο ο άνθρωπος, βλέποντας την επικινδυνότητα της φωτιάς, έλαβε τα μέτρα 

του και «δημιούργησε τα μέσα για την κατάσβεσή της», έτσι «πρέπει να 

αντιμετωπίσει και τη διάχυση των πληροφοριών»· αναλογικά: να κατασκευάσει 
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δηλαδή αντίστοιχους «πυροσβεστήρες», ώστε να ελέγχει και να περιορίζει την 

κακόβουλη μετάδοση της πληροφορίας. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλει να 

περάσει ο συντάκτης μέσω της συγκεκριμένης αναλογίας. 

Προκειμένου μάλιστα να ισχυροποιήσει τη θέση του αυτή, δίνει ο ίδιος ένα 

παράδειγμα τέτοιου «πυροσβεστήρα», αναφερόμενος στην περίπτωση του 

Obama και στο ενδιαφέρον που επέδειξε ως Πρόεδρος των ΗΠΑ για την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, στον τελευταίο 

χρόνο της προεδρίας εκείνου η Αμερική συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό της 

την επένδυση ενός τεράστιου χρηματικού ποσού, 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 

στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού για την ενίσχυση της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο με τη μέριμνα του ίδιου του κράτους. 

  

 

ΘΕΜΑ 15280 Ρατσισμός και ολοκληρωτικά καθεστώτα 

 

Η 2η παράγραφος του Κειμένου 1 οργανώνεται με τη μέθοδο του αιτίου – 

αποτελέσματος. Ποιο είναι το αίτιο και ποιο το αποτέλεσμα (μονάδες 6); Πώς 

αυτή η μέθοδος υπηρετεί την πρόθεση του συγγραφέα στο κείμενο (μονάδες 

4) 

 

Ως αίτιο παρουσιάζεται: η αδυναμία λογικής σκέψης του ατόμου που υιοθετεί 

ρατσιστικές αντιλήψεις και η εκχώρηση των βασικών ατομικών του 

χαρακτηριστικών στον αρχηγό και την ομάδα. Ως αποτέλεσμα, με τη χρήση και 

της διαρθρωτικής λέξης «έτσι», παρουσιάζεται: η μετατροπή του σε ένα τυφλό 

όργανο υποταγής, το οποίο αναπαράγει άκριτα την νέα ιδεολογία, 

καθοδηγούμενο από φανατικά και βίαια συναισθήματα.  

Με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας καταφέρνει να παρουσιάσει με εύληπτο και 

λογικά οργανωμένο τρόπο τις ολέθριες συνέπειες που έχει στον τρόπο σκέψης 

και συμπεριφοράς του ατόμου η υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων. Αυτή είναι 

και η κύρια πρόθεσή του με τη δημοσίευση του κειμένου, να αναδείξει δηλαδή 

την επικινδυνότητα που έχει η υιοθέτηση ακραίων ιδεολογιών από το άτομο και 

τις συνέπειες που επιφέρει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. 

 

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 η αρθρογράφος οργανώνει τον λόγο 

της με αίτιοαποτέλεσμα. Να περιγράψεις με συντομία αυτόν τον τρόπο 

οργάνωσης (μονάδες 6) και να εξηγήσεις τι πετυχαίνει με την επιλογή της 

(μονάδες 4). 

  

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 η αρθρογράφος παρουσιάζει τις αιτίες 

και τα αποτελέσματα της αναπαραγωγής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των 

στερεοτύπων, που σχετίζονται με τη γυναικεία ομορφιά.  Συγκεκριμένα, θεωρεί 
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ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδρούν στο υποσυνείδητο των κοριτσιών 

εφηβικής ηλικίας με την προβολή μοντελοποιημένων προτύπων ομορφιάς 

(αιτία), ωθώντας τα σε μια ολέθρια, για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, 

μίμηση (αποτέλεσμα). Επιπλέον, συμπληρώνει πως το καταναλωτικό πρότυπο 

ζωής επιβάλλει την αντιγραφή των μοντέλων (αιτία), μετατρέποντας τις νέες 

γυναίκες σε έρμαιο της βιομηχανίας της μόδας (αποτέλεσμα).  

Με την επιλογή της αυτή η αρθρογράφος πετυχαίνει να  αποκαλύψει με 

πειστικό τρόπο τις αιτιακές σχέσεις που συνδέουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις 

για τη γυναίκα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον γυναικείο ψυχισμό,  να 

αναδείξει την αρνητική επίδραση που έχουν αυτά τα στερεότυπα στην ίδια τη 

ζωή των νεαρών κυρίως γυναικών. 

 

ΘΕΜΑ 15264 :  Δημοσιογραφία και δεοντολογία 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας οργανώνει τα 

νοήματα με τη μέθοδο της διαίρεσης. Ποια είναι τα μέλη της διαίρεσης και 

σε ποια σχέση βρίσκονται μεταξύ τους; 

 

Μέλη της διαίρεσης: οι απόψεις για τη δημοσιογραφία διακρίνονται σε: - αυτές 

που τη θεωρούν «λειτούργημα», γιατί υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα και 

συμβαδίζει με το πάθος, το μεράκι και τη θέληση συμμετοχής στα κοινά, - αυτές 

που θεωρούν ότι είναι επάγγελμα καθαρά κερδοσκοπικό, αφού οι 

δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται μόνο για το «άμεσο» ή «έμμεσο» κέρδος.  

Σχέση μελών της διαίρεσης: αντιθετική (σε δεοντολογικό, ιδεολογικό και ηθικό 

επίπεδο). 

 

 

 

 

 
 


