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ΑΠΟΔΕΛΤΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

 

ΘΕΜΑ 14548 :  Ενημέρωση και δημοσιογραφία 

 

Η 2η παράγραφος του Κειμένου 1 αρχίζει με ένα ερώτημα. Να 

περιγράψεις με συντομία πώς το ερώτημα συμβάλλει στη νοηματική 

σύνδεση των δύο πρώτων παραγράφων του κειμένου. 

 

Η 2η παράγραφος του Κειμένου 1 αρχίζει με ένα ερώτημα. Αυτό το 

ερώτημα θεωρείται άμεσο, καθώς στη συνέχεια δίνεται η απάντησή του 

από το συντάκτη. Βοηθάει στη συνοχή των δύο πρώτων παραγράφων, 

διότι ο ρόλος του είναι μεταβατικός. Στην πρώτη παράγραφο ο συντάκτης 

αφορμάται από πραγματικό γεγονός για τον τρόπο που αντιμετωπίζει 

την πληροφορία έντυπο ευρείας κυκλοφορίας της Αμερικής και μέσω 

αυτού διαπιστώνει την κρίση που διέρχεται η δημοσιογραφία. Στη 

συνέχεια, με τη χρήση του ερωτήματος για τις αιτίες αυτής της κρίσης 

προβαίνει στην ανάλυση των αιτιών και γενικότερα του θέματος της 

δημοσιογραφικής κρίσης που τον απασχολεί. 

 

 

ΘΕΜΑ 14545 : Δημοσιογραφία και ενημέρωση 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο Ηλίας Βεργίτσης κάνει 

χρήση του ερωτήματος «Τι είναι τελικά αυτό που διαφοροποιεί 

σήμερα τα ιντερνετικά μέσα ενημέρωσης από τα παραδοσιακά;» Να 

αιτιολογήσεις τον ρόλο του ερωτήματος αυτού στην οργάνωση του 

κειμένου. 

 

Ο ρόλος του ερωτήματος είναι δομικός. Ο συγγραφέας με βάση το 

ερώτημα που θέτει στην αρχή του κειμένου του και την απάντηση σε αυτό 
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οργανώνει αποτελεσματικά το κείμενό του. Αναρωτιέται αρχικά σε τι 

διαφοροποιούνται τα διαδικτυακά από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης 

και στη συνέχεια επισημαίνει τις διαφορές αυτές. Με τη χρήση του 

ερωτήματος το κείμενο αποκτά συνοχή. 

 

 
ΘΕΜΑ 15277 : Σεξισμός και τεχνολογία 

 

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίο τα ερωτήματα 

στην αρχή του Κειμένου 1 συμβάλλουν στην οργάνωση των 

νοημάτων του και στην εισαγωγή στο θέμα. 

 

Τα ερωτήματα λειτουργούν ως στοιχείο συνοχής, καθώς εισάγουν 

στο βασικό θέμα του κειμένου. Θέτουν εν ολίγοις όλους εκείνους τους 

προβληματισμούς, οι οποίοι θα σχολιαστούν στη συνέχεια από τις 

τέσσερις εικαστικούς. Επίσης, η εισαγωγή στο θέμα γίνεται με τρόπο που 

δημιουργεί προβληματισμό από την πλευρά της δημοσιογράφου και 

κεντρίζει την περιέργεια του αποδέκτη του μηνύματος, ώστε να διαβάσει 

με ενδιαφέρον τις απόψεις των εικαστικών που διατυπώνονται στη 

συνέχεια του κειμένου. 

 

ΘΕΜΑ 15316 : Ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 οι συντάκτες του παραθέτουν 

ερωτήματα. Τι θέλουν να πετύχουν με αυτόν τον τρόπο (μονάδες 10); 

Πιστεύεις ότι θα άλλαζε το ύφος λόγου της παραγράφου, αν στη θέση 

των ερωτημάτων υπήρχαν προτάσεις κρίσεως και γιατί (μονάδες 5) 

 

Με την παράθεση ερωτημάτων στην πρώτη παράγραφο του 

Κειμένου 1 οι συντάκτες του επιδιώκουν να προσδώσουν στον λόγο 

προφορικότητα, αμεσότητα και υφολογική ποικιλία. Επίσης, με αυτόν τον 

τρόπο ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του δέκτη και η εισαγωγική 

παράγραφος πετυχαίνει έναν βασικό της στόχο. Αν στη θέση των 

ερωτήσεων υπήρχαν κύριες προτάσεις κρίσεως, το ύφος του λόγου θα 

ήταν διαφορετικό, καθώς θα επρόκειτο για διατύπωση μιας κρίσης, 

σκέψης ή διαπίστωσης που εμπεριέχει έναν μεγάλο βαθμό βεβαιότητας ή 

μεταφέρει μια απλή πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο, ο λόγος δεν θα 

πετύχαινε την άμεση εμπλοκή των αναγνωστών/- στριών ούτε θα 

ενεργοποιούσε στον ίδιο βαθμό το ενδιαφέρον τους. 
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ΘΕΜΑ 15329 : Η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 η αρθρογράφος οργανώνει 

τον λόγο της με δύο ερωτήματα. Να τα καταγράψεις (μονάδες 2) και 

να εξηγήσεις ποιο στόχο εξυπηρετεί το καθένα από αυτά (μονάδες 8). 

 

Με το πρώτο ερώτημα «Μετά το Λύκειο, τι;» η αρθρογράφος εισάγει τον 

αναγνώστη στοθέμα της, τις δυσκολίες των σύγχρονων εφήβων να 

επιλέξουν επάγγελμα, προσελκύοντας την προσοχή του με μία γνωστή 

φράση-απορία, που παρουσιάζει με τον πιο ευσύνοπτο και παραστατικό –

άρα, επικοινωνιακά αποτελεσματικό- τρόπο την επαγγελματική τους 

αβεβαιότητα.   

Με το δεύτερο ερώτημα «Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αγωνία 

έναντι του άδηλου επαγγελματικού μέλλοντος στην Ελλάδα;» κινητοποιεί 

το ενδιαφέρον των αναγνωστών, προβληματίζοντάς τους για τους 

ενδεχόμενους τρόπους διαχείρισης της επαγγελματικής ανασφάλειας των 

νέων, τους οποίους και παρουσιάζει στη συνέχεια της παραγράφου. Με 

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή του λόγου μεταξύ των περιόδων 

και προσδίδεται διαλογικός χαρακτήρας στο κείμενο, το οποίο αποκτά 

αμεσότητα και υφολογική ποικιλία. 

 

 

ΘΕΜΑ 15397 : Ο Τύπος ως μέσο άσκησης κριτικής 

 

Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 αξιοποιούνται επανειλημμένα 

οι ερωτήσεις. Να τις εντοπίσεις (μονάδες 6) και να περιγράψεις με 

συντομία τον ρόλο τους (μονάδες 9). Μονάδες 15 

 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιεί η συγγραφέας στην 3η παράγραφο του 

Κειμένου 1:  

• «Όμως τι γίνεται όταν σχολιάζονται ως προσωπικότητες και μάλιστα με 

βάναυσο τρόπο;» • «Όταν τα τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά συνεργεία 

εισβάλλουν στις οικογένειές τους και με χαρακτηριστική ευκολία 

αποκαλύπτουν στοιχεία του παρελθόντος τους, ιδιαίτερα ευαίσθητα και 

προσωπικά;»  

• «Σε ποιον βαθμό μπορούν όλοι όσοι γράφουν ή εμφανίζονται στα 

τηλεοπτικά πάνελ να κρίνουν και να χαρακτηρίζουν χωρίς περιορισμούς 

και συνέπειες αυτούς που επέλεξαν να συμμετάσχουν στα εν λόγω 

παιχνίδια;»  

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι ρητορικές και αποσκοπούν να 

υπογραμμίσουν με έμφαση και παραστατικότητα την κακώς νοούμενη 



Ειρήνη Καλοκύρη Σελίδα 4 

 

ελευθεροτυπία και τα προβλήματα που δημιουργεί η παρέμβαση του 

τύπου σε θέματα της προσωπικής ζωής του ανθρώπου. Με τις ερωτήσεις 

εκφράζονται με μορφή επιχειρημάτων οι ενστάσεις που διατυπώνει η 

συγγραφέας για το γεγονός της προβολής εκπομπών τύπου ριάλιτι στο 

όνομα της ελεύθερης έκφρασης. Επίσης, δημιουργούνται ερεθίσματα 

προβληματισμού για τον/την αναγνώστη/-τρια. Τέλος, η τοποθέτηση των 

ερωτήσεων στο τέλος της παραγράφου δημιουργεί ομαλή νοηματική 

μετάβαση στην «απάντηση» που βρίσκεται στην αρχή της επόμενης: «Από 

τα παραπάνω ερωτήματα γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί στον βωμό της 

ελευθερίας του τύπου να θίγονται άλλα δικαιώματα». 

 

 
ΘΕΜΑ 15359 :  Δημοσιογραφία 

Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 διατυπώνονται μια σειρά από 

ερωτήματα από τον αρθρογράφο. Πώς εξυπηρετούν τη σύνδεση των 

νοημάτων του κειμένου (μονάδες 6) και τί προσφέρουν στο 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα; (μονάδες 4) Μονάδες 10  

 

Η διατύπωση των ερωτημάτων στην τρίτη παράγραφο στοχεύει:  

•Ως προς τη σύνδεση των νοημάτων: στη λειτουργία τους ως «γέφυρα» 

και μετάβαση μεταξύ του πρώτου μέρους του κειμένου, όπου αναλύονται 

τα αποτελέσματα της αυστηροποίησης του νόμου για τη διάδοση ψευδών 

ειδήσεων και οι αντιρρήσεις του αρθρογράφου σ’ αυτό και του δεύτερου 

μέρους, όπου ο ίδιος παρουσιάζει τις λύσεις που προτείνει, αφού έχει γίνει 

η παραδοχή πως το πρόβλημα υπάρχει. 

• Ως προς το επικοινωνιακό αποτέλεσμα: στην εκδήλωση του προσωπικού 

προβληματισμού του συγγραφέα για την κατάσταση και στην 

ευαισθητοποίηση και των αναγνωστών, στη διατήρηση του αμείωτου 

ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της ανάγνωσης. Επίσης, με τη διατύπωση 

των ερωτήσεων το άρθρο αποκτά αμεσότητα και ζωντάνια. 

 

 


