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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΘΕΜΑ 14548) : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ   

 

ΘΕΜΑ 1 (απαντημένο από ΙΕΠ)  
 

1ο υποερώτημα 

Σύμφωνα με το συντάκτη του Κειμένου 1, η δημοσιογραφία διέρχεται κρίση λόγω του 

ανταγωνισμού με την τηλεόραση. Προσπαθώντας ο Τύπος να μην αφανισθεί, λόγω της 

έγκαιρης τηλεοπτικής ενημέρωσης, έδωσε βαρύτητα σε επουσιώδεις πληροφορίες ή ακόμη 

και έρευνες που χρειάζονται σύντομη προετοιμασία. Η δημοσιογραφική κρίση βαθαίνει 

εξαιτίας της προτίμησης των νέων προς το Διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι είναι ευκολότερη 

η παραπλάνηση του κοινού κατά τη διαδικτυακή πληροφόρηση. 

2ο υποερώτημα 

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. 

3ο υποερώτημα 

1. β  2. γ  3. δ  4. γ  5. γ 

 

ΘΕΜΑ 2 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο 

Ύφος: απλό, σοβαρό, αντικειμενικό 

Γλώσσα: προσιτή (για τη μαθητική κοινότητα), προσεγμένη (χρήση παθητικής σύνταξης), α’ 

ενικό πρόσωπο (προσωπική άποψη), γ’ ρηματικό πρόσωπο (για αντικειμενικότητα, 
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ουδετερότητα), α’ πληθυντικό πρόσωπο (για να ενταχθεί ο γράφων μέσα στο ευρύτερο 

σύνολο) 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

1. Τίτλος (π.χ Προβλήματα και κίνδυνοι της ψηφιακής ενημέρωσης, Διαδίκτυο και 

ενημέρωση) 

2. Πρόλογος: Εισαγωγή στο θέμα - Σχολιασμός έκτασης και έντασης φαινομένου - 

Διαπίστωση  

π.χ Η ψηφιακή ενημέρωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης 

πραγματικότητας. Το διαδίκτυο φαίνεται να είναι  το επικρατέστερο μέσο πληροφόρησης στις 

προτιμήσεις των ανθρώπων. Ωστόσο, η προτίμηση αυτή ενέχει κινδύνους…  

3. Κυρίως θέμα: 

Προβλήματα – Κίνδυνοι ψηφιακής ενημέρωσης:  

- Αναξιοπιστία γράφοντος: Η είδηση δεν αποτελεί πλέον μονοπώλιο της τηλεόρασης, 

του ραδιοφώνου ή των εφημερίδων. Η φιλοσοφία του διαδικτύου στηρίζεται στον 

πλουραλισμό/ στην πολυφωνία και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κάθε χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει μια πληροφορία ανά πάσα στιγμή και να εκφράσει τη γνώμη του, χωρίς 

να απαιτείται έλεγχος από κάποιον αρμόδιο οργανισμό ή κάποιον ιεραρχικά ανώτερο 

χρήστη (π.χ αρχισυντάκτης). 

- Παραπληροφόρηση και προπαγάνδα: Σκόπιμη διάδοση ψευδών/ παραποιημένων 

ειδήσεων  Καλλιέργεια φανατισμού και μισαλλοδοξίας, προσηλυτισμός, 

ωραιοποίηση πραγματικότητας, κινδυνολογία, εκφοβισμός, επιλεκτική προβολή 

συγκεκριμένων πτυχών ενός γεγονότος  Αποπροσανατολισμός - Προσεταιρισμός 

κοινής γνώμης για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπιμοτήτων (π.χ κομματικά 

συμφέροντα) 

- Υπερπληροφόρηση: Ο καταιγιστικός ρυθμός με τον οποίο δημοσιεύονται οι ειδήσεις 

στο διαδίκτυο δεν επιτρέπει στον δέκτη να επεξεργαστεί κριτικά όλα τα δεδομένα με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να διακρίνει το ουσιώδες απ’ το επουσιώδες. Όλες οι 

πληροφορίες συγχέονται και χάνουν την αξία τους.  

- Διαφημιστικά μηνύματα από χορηγούς ιστοσελίδων που εσκεμμένα τοποθετούνται 

στο αναγνωστικό περιβάλλον της είδησης: Αιχμαλωτίζουν το υποσυνείδητο του δέκτη 

οδηγώντας τον στον υπερκαταναλωτισμό. 

Θεωρώ προβληματική την σιγουριά με την οποία εμπιστευόμαστε οτιδήποτε αναρτάται/ 

δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Η επικινδυνότητα του φαινομένου θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί αν… 

Τρόποι καλύτερης/ αποτελεσματικότερης προστασίας: 
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- Αναγνώριση ψευδών πληροφοριών – έλεγχος ορθότητας (εγκυρότητα, πραγματικές 

διαστάσεις γεγονότος) - διάκριση γεγονότος και προσωπικού σχολίου. 

- Έρευνα για τη γνησιότητα της πηγής/ διερεύνηση αξιοπιστίας. 

-  Προβληματισμός για τους σκοπούς του συγγραφέα (ιδεολογία, συμφέροντα). 

- Αναζήτηση άλλων δημοσιεύσεων για διασταύρωση πληροφοριών/ αναζήτηση 

αντικειμενικής αλήθειας. 

- Κριτική σκέψη, επιφυλακτικότητα, υπευθυνότητα. 

- Απόκτηση υγιούς πολιτικής συνείδησης μέσω συμμετοχής στα κοινά. 

4. Επίλογος: Ανακεφαλαίωση – Συμπέρασμα - Προτροπή για δράση 

π.χ Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως - ειδικά στον κόσμο του διαδικτύου -  η αλήθεια είναι  

δυσδιάκριτη γι’ αυτό και είναι σημαντικό να διαθέτουμε/ είμαστε οπλισμένοι με τα 

απαραίτητα/ κατάλληλα εφόδια, ώστε να ενημερωνόμαστε ορθά και να μην 

παραπλανιόμαστε/ ετεροκατευθυνόμαστε με τόση ευκολία, πιστεύοντας ό,τι μας 

«σερβίρεται» ως είδηση.  

 

ΘΕΜΑ 3 

Το κυρίαρχο ρηματικό πρόσωπο του Κειμένου 2 είναι το α’ ενικό (δεν υπάρχω, μοιάζω, έχω, 

είμαι κ.λπ). Τα ΜΜΕ σε ρόλο ποιητικού υποκειμένου “αυτοσυστήνονται” ως εκμεταλλευτές 

του ανθρώπινου πόνου που εξαπατούν, χειραγωγούν και υποτιμούν τη νοημοσύνη του 

κοινού. Η χρήση του προσώπου αυτού προσδίδει ζωντάνια και αμεσότητα στο τραγούδι, αφού 

τα ΜΜΕ απευθύνονται ευθέως και με μεγάλη οικειότητα σε αυτούς που τα παρακολουθούν. 

Ταυτόχρονα καθιστά πιο εύληπτο το μήνυμα που θέλει να επικοινωνήσει ο στιχουργός, 

δηλαδή την ολοκληρωτική υποταγή του κοινού στη δύναμή τους. H απροκάλυπτη παραδοχή 

των ΜΜΕ για την επιρροή που ασκούν στους ανθρώπους φανερώνει την “προσωπικότητά”/ 

το “ποιόν” τους και τους σκοπούς τους επιβεβαιώνοντας την άποψη του δημιουργού. 

 

ΘΕΜΑ 4 (απαντημένο από ΙΕΠ) 

Στο Κείμενο 2 σατιρίζεται η κατάσταση των σύγχρονων Μέσων Ενημέρωσης. Το ποιητικό 

υποκείμενο καυτηριάζει τις ενέργειες του πομπού των ειδήσεων και πληροφοριών (σου 

χαϊδεύω τ’ αυτιά κι είμαι πάντα εδώ, κι άμα είσαι καλός θα σου δείξω και πτώματα, σε 

παγίδα στημένη στη γνωστή συνταγή). Όπως φαίνεται, η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλα 

τα Μέσα Ενημέρωσης, είτε πρόκειται για το ραδιόφωνο, την εφημερίδα ή την τηλεόραση 

(Καλημέρα λοιπόν ακροατή κι ακροάτρια, Καλημέρα λοιπόν αναγνώστη μυστήριε, 

Καλησπέρα λοιπόν θεατή αθεράπευτε). Ωστόσο, η ειρωνεία του ποιητικού υποκειμένου 

στρέφεται και προς τους δέκτες των πληροφοριών όλων των Μέσων Ενημέρωσης (είμαι 

θύτης και θύμα των δικών σου καημών). Χαρακτηρίζει το δέκτη άθλιο και αδιάφορο. Επίσης, 

είναι έτοιμος (ο δέκτης), σε κάθε ευκαιρία, να δώσει την άποψή του, προκειμένου να 
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εμφανισθεί σε κάποιο κανάλι (να έχεις γνώμη για όλα θα ρωτάμε εμείς ετοιμάζουμε γκάλοπ 

στον αέρα θα βγεις).  

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να συμφωνήσει ή διαφωνήσει με τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στο τραγούδι, αρκεί να αιτιολογήσει την απάντησή του/της. 

 

 

 


