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Κείμενο 1 

Ο ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής στον βωμό της επισκεψιμότητας 

[1] «Πού το έμαθες αυτό;» «Το διάβασα στο internet». Πόσες φορές δεν έχουμε 
ακούσει αυτή τη φράση καθώς το διαδίκτυο αποτελεί πλέον για όλους μας, ειδικά 
για τις νεότερες γενιές τη βασική πηγή ενημέρωσης. Με την «παραδοσιακή 
δημοσιογραφία» να υποχωρεί με ραγδαίο ρυθμό και τα social media να αποτελούν 
τον πιο γρήγορο και διαδεδομένο τρόπο για να ενημερωθεί κάποιος, οι κίνδυνοι 
που ελλοχεύουν είναι πολλοί και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψιν. 

[2] Η μεγάλη συνέπεια που την συναντούμε ήδη μπροστά μας, είναι πως αυτός ο 
παραδοσιακός τρόπος «συλλογής της είδησης» και εκφοράς δημόσιου λόγου, που 
περιλαμβάνει την ενυπόγραφη άποψη – άρα και τις ανάλογες ευθύνες – μαζί  με 
τον έλεγχο της πηγής και της αξιοπιστίας της, συμπιέζεται από ένα πλήθος 
ανώνυμων δημοσιευμάτων που μπορεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά να αναπαραχθούν 
με τέτοιο ρυθμό που ακόμα και να διαψευστούν εκ των υστέρων, η «ζημιά» έχει 
γίνει και η «είδηση» έχει ταξιδέψει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να πάρει τον 
δρόμο του γυρισμού. 

[3] Στον «μαγικό» κόσμο των social media, ο κάθε πολίτης γίνεται ουσιαστικά ένας 
εν δυνάμει «δημοσιογράφος», καθώς  αποτελεί τον πομπό μεταφοράς 
πληροφορίας. Επηρεάζει την κοινή γνώμη, γίνεται δέκτης και πολλαπλασιαστής 
ειδήσεων με καταιγιστικό ρυθμό. Πόσες φορές έχουμε δει μία ψευδή πληροφορία, 
η οποία κάπου στα… μέσα της διαδρομής διαψεύδεται, αλλά την επόμενη μέρα 
συνεχίζει να αναπαράγεται καθώς ο δέκτης δεν πληροφορήθηκε ποτέ την διάψευση 
μέσα στο χάος της υπερπληροφόρησης. 

[4] Με δεδομένο μάλιστα πως η αμφισβήτηση όλων των παραδοσιακών δομών άρα 
και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης αυξάνεται από ένα παγκόσμιο κύμα που 
αυτοχαρακτηρίζεται της «μη πολιτικής ορθότητας», κάποιοι επιτήδειοι μπορεί να 
βρουν πολύ εύκολα «ευήκοα ώτα» για να διασπείρουν είτε τις θεωρείς συνωμοσίας 
τους, είτε ψευδείς ειδήσεις και προπαγανδιστικό υλικό. Ο κίνδυνος δεν είναι 
καθόλου αμελητέος αν σκεφτεί κάποιος πως η πληροφορία είναι Δημοκρατία, και 



 

 

πως το δικαίωμα στην ορθή και αξιόπιστη είδηση είναι αναφαίρετο δικαίωμα του 
κάθε πολίτη. 

[5] Στο εξωτερικό η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει. Τόσο το facebook όσο και η Google 
έχουν εξαγγείλει πως αναζητούν τρόπους καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων, 
καθώς σε ένα κόσμο που ολοένα και περισσότερο ενημερώνεται μέσω διαδικτύου, 
αν συνεχιστεί το φαινόμενο θα είναι δυσδιάκριτη η διαφορά μεταξύ μίας αληθινής 
ή ψεύτικης είδησης. Ο  πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα είχε δηλώσει 
λίγους μήνες πριν την λήξη της θητείας του πως η απαξίωση των ειδησεογραφικών 
οργανισμών και η διάδοση της παραπληροφόρησης είναι μείζον θέμα τονίζοντας 
πως «αν δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα σοβαρά επιχειρήματα από την 
προπαγάνδα, τότε βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολύ σημαντικού προβλήματος». Την 
ίδια ώρα στην Γερμανία μελετούν τους τρόπους με τους οποίους θα καταπολεμηθεί 
η «μάστιγα» των ψευδών ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές του Βερολίνου 
σκέφτονται όπως είχε δηλώσει ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Τόμας ντε 
Μεζιέρ να καταπολεμήσουν τις λεγόμενες «ψεύτικες ειδήσεις» που διακινούνται 
μέσω των social media δημιουργώντας ένα «κέντρο άμυνας ενάντια στην 
παραπληροφόρηση». 

[6] Εκτός της πολιτικής σφαίρας που έχει δείξει κάποιο ενδιαφέρον για το θέμα, 
στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί η πρώτη πλατφόρμα που ασχολείται με το 
συγκεκριμένο θέμα. Είναι η ομάδα «ellinika hoaxes». Μιλήσαμε με τον 
δημοσιογράφο Δημήτρη Αλικάκο, εκ των βασικών συνεργατών της προσπάθειας, ο 
οποίος μας ανέλυσε την σημασία του εγχειρήματος και τους κινδύνους από αυτή τη 
νέα παγκόσμια «μάστιγα». 

[7] «Η προσπάθειά μας έχει μεγάλη απήχηση, και αυτό φαίνεται τόσο από την 
επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας, όσο και από διάδοση της δουλειάς μας από 
διάφορα ΜΜΕ. Ωστόσο, το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων δεν είναι εύκολο να 
εξαλειφθεί. Άλλωστε δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Με την εμφάνιση του 
διαδικτύου η είδηση ξέφυγε από τη διαχείριση του επαγγελματία δημοσιογράφου 
και πέρασε (και) στον απλό χρήστη. Αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα –όχι 
απαραίτητα κακή- που όμως έκανε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση της ανεύθυνης 
ενημέρωσης που δεν υπακούει σε καμία δεοντολογία και κανόνα» αναφέρει ο κ. 
Αλικάκος. Στην ερώτηση αν αυτό το φαινόμενο μπορεί κατά τη γνώμη του να 
επηρεάσει την ίδια την Δημοκρατία, κάνει λόγο για την ποιότητα του πολιτεύματος 
και την αξία αλλά και το δικαίωμα ενός πολίτη να είναι σωστά ενημερωμένος. 

                            Σταύρος Παπαντωνίου, εφημ. Η Καθημερινή,  24.01.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kathimerini.gr/author/stayros-papantonioy/


 

 

Κείμενο 2 

[Στο απόσπασμα ένας  αστυνομικός ρεπόρτερ παρουσιάζει, στον αρχισυντάκτη της 
εφημερίδας για την οποία εργάζεται, το κείμενο που έγραψε ως ανταποκριτής για 
να αποδώσει  έναν θανατηφόρο ξυλοδαρμό. ] 

«Να τος!» φωνάζει ο μεγαλόσωμος άντρας και χυμούν όλοι προς το μέρος του. Ο 
νεαρός γυρίζει το κεφάλι και τους κοιτάζει, τα μάτια του σκούρα και λαμπερά, το δέρμα 
του βελούδινο, ένα εξωτικό ζώο που πιάστηκε σε παγίδα ξελιγωμένων κυνηγών. Ο 
εξηντάρης βουτάει το ξύλο από τα χέρια του, κοντοστέκεται και έπειτα το κατεβάζει με 
δύναμη στο κεφάλι του. Ο νεαρός βογκάει και κάνει να ξεφύγει, αλλά ο μεγαλόσωμος 
άντρας τον πιάνει και τον χτυπάει ακόμα πιο δυνατά. Τα χτυπήματα εξακολουθούν, 
άλλα άγρια και βίαια, άλλα για τη χαρά της συμμετοχής. 

Όλοι παίρνουν μέρος. 

Ο νεαρός δεν κουνιέται. Η ομάδα παρακολουθεί, τα πρόσωπά τους ανέκφραστα, 
παγωμένα, μα τα σωθικά τους ζεσταίνει κρυφή χαρά. Το ξύλο έχει γεμίσει αίματα κι ο 
εξηντάρης, αδειασμένος από οργή, το πετάει πάνω στον ξένο. Η ομάδα οπισθοχωρεί, ο 
καθένας προς διαφορετική κατεύθυνση. Φεύγουν βιαστικοί αλλά ήσυχοι, κανείς δεν θα 
τους αναζητήσει, ποιος θα νοιαστεί για έναν ξένο, ο εξηντάρης μάλιστα δεν φοβάται 
καν ότι η αστυνομία θα βρει τα αποτυπώματά του στο ξύλο, «χάρη τους κάναμε» 
μουρμουρίζει. Χάνονται, η πόλη τούς καταπίνει και η Κυριακή συνεχίζει να κυλάει όπως 
τη θέλουν. Το άγαλμα του βασιλιά είναι στη θέση του. Όλα επιστρέφουν στη θέση τους. 

Ο νεαρός κείτεται στο χώμα, τα μάτια του ακόμη δεν έχουν πάρει να αδειάζουν. Γύρω 
του μαζεύονται πουλιά που ’χαν σκορπίσει φοβισμένα στα δέντρα. Κοιτάζουν το άψυχο 
κορμί του, σκύβουν τα γκρίζα τους κεφάλια κι έπειτα πέφτουν με τα μούτρα στα 
ξεροκόμματα απ’ τα καρβέλια που έσπαγε πάνω στις πλάκες. Από μικρός αγαπούσε τα 
πουλιά. Θα τα τάιζε ψωμί κι εκείνα θα έρχονταν μαζί του, διώχνοντας τον φόβο τους 
μακριά. 

Αρχισυντάκτης: Αν αυτό είναι ρεπορτάζ, εγώ είμαι το άγαλμα του Κωνσταντίνου. 
Περνιέσαι για λογοτέχνης; 

Συντάκτης: Αυτά είναι όσα μου είπε ο μεγαλόσωμος άντρας στην καφετέρια απέναντι. 
Θα βάλω κι άλλα στοιχεία. 

Αρχισυντάκτης: Για να σκεφτώ. Στην καφετέρια που πήγες φεύγοντας από τη 
συνέντευξη τύπου που υποτίθεται πως έπρεπε να καλύψεις; Τουλάχιστον το όνομα του 
νεαρού το ξέρουμε; 

Συντάκτης: Η αστυνομία δεν βρήκε χαρτιά και κανείς δεν τον έχει αναζητήσει ακόμη. 

Αρχισυντάκτης: Κι ούτε πρόκειται. Όσο για το κείμενο, τι μας νοιάζουν τα πρησμένα 
πόδια και οι πέρλες της κάθε θείτσας; Αλλά να ’ταν μόνο αυτά; Και τι δεν έχεις βάλει 
μέσα. Πουλιά, κυνηγούς, παγίδες, εξωτικά ζώα, βελούδα, ξανά πέρλες. Αυτά τα κτίρια 
με τα κλειδωμένα στόματα τι είναι; Μουγγά; Κι άντε, όλα αυτά, πες, θα φάνε ψαλίδι. 
Πού ξέρεις ότι η πηγή σου δεν σου πούλησε φούμαρα; 

Συντάκτης: Πέθανε ένας άνθρωπος. 

Αρχισυντάκτης: Τον είδες; 



 

 

Συντάκτης: Είδα το ασθενοφόρο. 

Αρχισυντάκτης: Αλλά εσύ κώλωσες να πας. 

Συντάκτης: Ξέρουμε ποιος τον σκότωσε. 

Αρχισυντάκτης: Αν δεν μιλήσει ο νεκρός, δεν ξέρεις τίποτα. 

 

 Βάσια Τζανακάρη, Η καρέκλα του κυρίου Έκτορα, Μεταίχμιο 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 70-80 λέξεις, τους κινδύνους που εγκυμονεί, 
σύμφωνα με τον συντάκτη του Κειμένου 1,  ο νέος τρόπος  προβολής  των 
ειδήσεων. 

 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β  

Ερώτημα 1 

Να σχολιάσετε τη συνεκτικότητα του λόγου στο Κείμενο 1. Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας με αναφορές σε αντίστοιχα χωρία. 

Μονάδες 15 

Ερώτημα 2 

α. Να χαρακτηρίσετε (παραγωγική/επαγωγική/αναλογική) τη λογική οργάνωση της 
πέμπτης παραγράφου του Κειμένου 1 και να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισμό σας. 

Μονάδες 5 

β. Να σχολιάσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της διπλής παύλας σε καθένα από 
τα παρακάτω σημεία της 1ης και 2ης παραγράφου του Κειμένου 1. 

• «παραδοσιακή δημοσιογραφία» 

• -άρα και τις ανάλογες ευθύνες – 

• η «ζημιά» έχει γίνει  

• και η «είδηση» έχει ταξιδέψει 



 

 

                                              Μονάδες 10 

Ερώτημα 3 

 α. Έχει  σημειωθεί από τους μελετητές ότι το άρθρο αποτελεί είδος λόγου που 
συνδυάζει αρμονικά διαφορετικούς τύπους λεξιλογίου, όπως i. απλό- καθημερινό, 
ii. λόγιο  iii. ξενικό . 

Να αναγνωρίσετε αυτούς τους τύπους στο Κείμενο 1, κάνοντας μία αναφορά   για 
τον  καθένα  σε αντίστοιχο χωρίο.[Να καταγράψετε τον αριθμό της  παραγράφου  
στην οποία κάνετε την αναφορά].   

                                             Μονάδες 6 

β. Να εντοπίσετε ένα σημείο του Κειμένου 1 στο οποίο ο συντάκτης αξιοποιεί τον 
ευθύ λόγο. Τι επιδιώκει με αυτή την επιλογή του στη συγκεκριμένη περίπτωση; 

                                             Μονάδες 4 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ποια είναι, στο Κείμενο 2, η γνώμη του αρχισυντάκτη για τον τρόπο παρουσίασης 
του γεγονότος από πλευράς του ρεπόρτερ; Για την απάντησή σας να λάβετε υπόψη 
σας δύο κειμενικούς δείκτες. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε  τον τρόπο προβολής 
παρόμοιων γεγονότων που περιλαμβάνονται στα δελτία ειδήσεων;  

Το κείμενό σας να έχει έκταση 150- 200 λέξεων. 

Μονάδες 15 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στην τάξη σας, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, διαβάσατε το Κείμενο 1 και 
παρατηρήσατε ότι ο συντάκτης ολοκληρώνοντας  την παρουσίαση των απόψεών 
του  γράφει : «Στην ερώτηση αν αυτό το φαινόμενο μπορεί κατά τη γνώμη του να 
επηρεάσει την ίδια την Δημοκρατία, κάνει λόγο για την ποιότητα του πολιτεύματος 
και την αξία αλλά και το δικαίωμα ενός πολίτη να είναι σωστά ενημερωμένος .» 

Ένας εκ των συμμαθητών σας, πήρε τον λόγο και ανέλαβε να σχολιάσει  αυτές τις 
θέσεις του συντάκτη. 

Να παρουσιάσετε την άποψη  του συμμαθητή σας σε  ένα κείμενο 350-400 λέξεων. 

Μονάδες 30 

 

 


