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Κείμενο 1 

Διαδόςεισ και κουτςομπολιό 

Το απόςπαςμα προζρχεται από το κείμενο τησ Jean Seaton με τίτλο «Δημόςιο, 

ιδιωτικό και μζςα ενημζρωςησ» και αντλήθηκε από το βιβλίο «Τα μζςα ενημζρωςησ 

ςτον 21ο αιώνα» (Επιμζλεια: Στ. Παπαθαναςόπουλοσ, εκδ. Καςτανιώτη, 2011).  

       Οι αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία των μζςων επικοινωνίασ και θ επιτάχυνςθ ςτθν 

ειδθςεογραφικι διαδικαςία ζχουν ςυμβάλει ςε μια άλλθ τάςθ: ςτθ διόγκωςθ των 

διαδόςεων. Μια πτυχι αυτισ τθσ τάςθσ είναι θ αναφορά «γεγονότων» που, πολφ 

απλά, δεν είναι αλικεια, εξαιτίασ τθσ πίεςθσ να διαδοκοφν με ταχφτθτα παρά να 

«αναλωκοφν» χρόνοσ και πθγζσ για να ελεγχκοφν τα ςτοιχεία. Ζνα άλλο ςτοιχείο 

είναι θ καταςκευι ιςτοριϊν που «πουλάνε» και οι οποίεσ προζρχονται από 

κομμάτια που μπορεί να είναι ακριβι. Μια ςειρά γεγονότων μποροφν να 

ςυνδεκοφν και να οδθγιςουν ςε ζνα ψζμα -κι αυτό ςυμβαίνει ςυχνά. Οι 

δθμοςιογράφοι εκπαιδεφονται να ελζγχουν τθν ακρίβεια αυτϊν που μπορεί να 

ονομάηουμε «ςυςτατικά» μιασ ιςτορίασ. Αλλά αυτό είναι εντελϊσ διαφορετικό από 

το να ρωτάμε εάν θ ιςτορία είναι μια ακριβισ απεικόνιςθ τθσ πραγματικότθτασ, θ 

οποία κα αξίηει να τθσ δοκεί χϊροσ και κα προςελκφςει αναγνϊςτεσ και κεατζσ. 

Αγνοοφν, απορρίπτουν και αποκλείουν με αδίςτακτο τρόπο κάκε ςτοιχείο που δεν 

υποςτθρίηει τθν ιςτορία. Πράγματι, ελάχιςτοι δθμοςιογραφικοί οργανιςμοί (και οι 

περιςςότεροι από αυτοφσ υπό πίεςθ) ζχουν τθν πολυτζλεια ι τθν τάςθ να κζτουν 

ευρφτερα και πιο γενικά ερωτιματα για τθ ςθμαςία των ιςτοριϊν. Και ακόμα και 

αυτοί οι οργανιςμοί υποτάςςουν ςυνικωσ τα ερωτιματά τουσ αυτά ςτισ απαιτιςεισ 

τθσ αφιγθςθσ μιασ ιςτορίασ που κα είναι εφκολο για το κοινό να τθν κατανοιςει.  

     Η ιςτορία που για τουσ δθμοςιογράφουσ είναι ςυνικωσ ελκυςτικι δεν είναι μια 

νζα ι δφςκολθ ιςτορία, αλλά μάλλον ζνα εφλθπτο αφιγθμα που όλοι οι άλλοι 

ςυναγωνίηονται να πουν. Πράγματι, από τθ ςτιγμι που κα ξεκινιςει μια τρζλα, 



 

 

μπορεί να τροφοδοτθκεί με κάτι λίγο περιςςότερο από μια απλι επανάλθψθ, ίςωσ 

αρκετά αςτιρικτθ, κάποιων παλαιότερων δθμοςιευμάτων του Τφπου. *…+ Ζτςι, 

κακϊσ θ προςφορά των ειδιςεων αυξάνεται, υπάρχει ζνασ πιο ανελζθτοσ αγϊνασ 

να προςελκφςουν τθν προςοχι του κοινοφ μακριά από τον κόρυβο των άλλων 

μζςων ενθμζρωςθσ -κι άλλων πθγϊν ψυχαγωγίασ-, που αδθμονοφν να 

προςελκφςουν μζςα από κραυγζσ και ψικφρουσ τα μζλθ του κοινοφ. Σε ζνα τζτοιο 

καταπιεςτικό κλίμα, οι προβλζψιμεσ και ςυναρπαςτικζσ ειδιςεισ ςχετικά με 

προςωπικζσ αποτυχίεσ πουλάνε πιο εφκολα παρά οι πολφπλοκεσ ατελζςφορεσ 

αφθγιςεισ.  

   υνεπώσ, τα ιδιωτικά παραπτϊματα αποτελοφν καλφτερεσ ιςτορίεσ από τθν 

πολιτικι.  

 

 

Κείμενο 2  

Σενεςί των Αμπελοκήπων (απόςπαςμα) 

Το απόςπαςμα προζρχεται από το ομότιτλο διήγημα του Κωνςταντίνου Μοφςςα και 

περιλαμβάνεται ςτη ςυλλογή «Μεςοτοιχίεσ» (εκδ. Κζδροσ, 2021).  

 

      Παρατιρθςε, ακολουκϊντασ το περίεργο όραμα, τθν οκόνθ με τα ζντονα 

κόκκινα γράμματα και τισ τονιςμζνεσ: Ζκτακτθ Επικαιρότθτα. *…+ Μια ςαδιςτικι 

πραγματικότθτα, που εδϊ και μερικζσ βδομάδεσ βίωνε ολόκλθροσ ο πλανιτθσ και 

για εκείνον παρζμενε εντελϊσ αδιάφορθ.  

       Δεν φοβόταν, όχι γιατί δεν είχε τίποτα να χάςει, αλλά γιατί ό,τι του είχε 

απομείνει ιταν αςιμαντο γι’ αυτόν. Μόλισ ζξι εφτά μινεσ φερμζνοσ από ζνα ορεινό 

χωριό τθσ Κορινκίασ, φοιτθτισ πλζον ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο, δεν είχε 

φίλουσ, δεν ιξερε καλά τθν απρόςωπθ πόλθ και δεν ζβγαινε ζτςι κι αλλιϊσ ςυχνά. 

Πριν από τθν καραντίνα κατζβαινε τθ λεωφόρο Αλεξάνδρασ αργά το βράδυ, 

ακοφγοντασ δυνατά μουςικι από το κινθτό και πίνοντασ καφζ ςτο χζρι. 

Παρατθροφςε τισ γεραςμζνεσ πολυκατοικίεσ, τα κλειςτά μαγαηιά, με πρϊτο και 

καλφτερο το κρυλικό ηαχαροπλαςτείο Σόνια, τα παρατθμζνα παρκάκια με τουσ 

άςτεγουσ και τουσ μετανάςτεσ, τισ πιτςαρίεσ και τα κζντρα αιςκθτικισ με τισ 

φωτεινζσ επιγραφζσ και τισ κακόγουςτεσ επωνυμίεσ. Κατζβαινε τθ φαρδιά λεωφόρο 

ςαν ςε νεκρικι πομπι των δικϊν του αναμνιςεων ι άλλοτε ςαν ςε γιορτινι και 

επινίκια παρζλαςθ για όλεσ τισ μζχρι τότε χαμζνεσ μάχεσ, για όλεσ τισ ταπεινωτικζσ 

ιττεσ. Ο ξαφνικόσ χωριςμόσ του από τθ Μυρτϊ, μια γλυκιά, μοναχικι κοπζλα, 

ςυμμακιτριά του ςτο λφκειο, ο κάνατοσ ςε αυτοκινθτικό δυςτφχθμα του καλφτεροφ 

του φίλου Αλζξθ, ωσ κι αυτι θ «επιτυχία» ςτισ Πανελλινιεσ, που τον οδιγθςε ςτα 

ςπλάχνα του κιτουσ των Ακθνϊν, ςτθν κοιλιά του κθρίου, ςτο αρχαίο χωνευτιριο 

τόςων και τόςων ψυχϊν. Εκείνοσ αγαποφςε το κζατρο, τα φϊτα, τθ ςκθνι. Τι 

γφρευε ς’ αυτι τθν πόλθ, ς’ αυτι τθ ςχολι, ς’ αυτό το διαμζριςμα; *…+  



 

 

        Διζςχιςε απειλθτικά και πάλι τθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ, μια αρμάδα 

κατακόκκινων τετραγωνιςμζνων γραμμάτων -ςχθμάτιηαν θχθρζσ λζξεισ και 

προτάςεισ, που ςάλπιηαν γενικό ςυναγερμό ςτουσ ζντρομουσ τθλεκεατζσ: «Ζκτακτθ 

Επικαιρότθτα. Δελτίο Ειδιςεων ςε τίτλουσ...».  

 

ΘΕΜΑΣΑ  

ΘΕΜΑ 1  

1ο  υποερώτημα  

Πϊσ καταςκευάηονται από τουσ δθμοςιογράφουσ οι ιςτορίεσ που «πουλάνε» ςτο 

κοινό, ςφμφωνα με το Κείμενο 1; Να απαντιςεισ ςε μία παράγραφο 40-50 λζξεων. 

Μονάδεσ 10  

2ο υποερώτημα  

Πράγματι (παράγραφοσ 1), υνεπώσ (παράγραφοσ 2):Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των 

λζξεων αυτϊν ςτθ ςυνοχι των νοθμάτων  ςτο Κείμενο 1 (μονάδεσ 2), ποια 

νοθματικι ςχζςθ εκφράηουν (μονάδεσ 4) και ποια νοιματα προςδιορίηουν (μονάδεσ 

4);  

Μονάδεσ 10  

3ο υποερώτημα  

α. … ζχουν ςυμβάλει ςε μια άλλθ τάςθ: ςτθ διόγκωςθ των διαδόςεων (1θ 

παράγραφοσ)  

β. … να «αναλωκοφν» (1θ παράγραφοσ)  

γ. -κι αυτό ςυμβαίνει ςυχνά. (1θ παράγραφοσ)  

δ. (και οι περιςςότεροι από αυτοφσ υπό πίεςθ) (1θ παράγραφοσ)  

ε. - κι άλλων πθγϊν ψυχαγωγίασ – (2θ παράγραφοσ)  

Στα παραπάνω χωρία του Κειμζνου 1 να εξθγιςεισ τθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ με 

κριτιριο τθν πρόκεςθ κάκε φορά τθσ κειμενογράφου. 

 Μονάδεσ 15  

Θζμα 2 

Σε κείμενό ςασ που κα δθμοςιευκεί ςτο προςωπικό ςασ blog να αναφερκείτε ςτουσ 

λόγουσ που εξθγοφν τθν ιδιαίτερθ εναςχόλθςθ  του κοινοφ με τθν ιδιωτικι ηωι 

ανκρϊπων που ζχουν δθμοςιότθτα, τoνίηοντασ  ότι δεν είναι μόνο αποτζλεςμα τθσ 

προβολισ τθσ  ιδιωτικότθτασ  από τα ΜΜΕ.  Η απάντθςι ςασ να είναι 300-350 

λζξεισ. 

Μονάδεσ 30 

 

Θζμα 3 

Στο Κείμενο 2 ο ιρωασ εμφανίηεται αδιάφοροσ για όςα ςυμβαίνουν ςτθν 

επικαιρότθτα. Ποφ αποδίδεισ τθν αδιαφορία του αυτι; Να επιβεβαιϊςεισ τθν 

απάντθςι ςου με αναφορά ςε δφο (2) αφθγθματικοφσ τρόπουσ. 

Μονάδεσ 20 

 



 

 

 

 

Θζμα 4  

Να ερμθνεφςεισ με άξονα το Κείμενο 2 τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ ςτθν οποία 

βρίςκεται ο ιρωασ (μονάδεσ 10) και να εκκζςεισ τθν προςωπικι ςου τοποκζτθςθ 

για τθν ποιότθτα ηωισ που αναδεικνφει θ αφιγθςθ (μονάδεσ 5). Ανάπτυξε ςε 120-

150 λζξεισ τθν απάντθςι ςου.  

Μονάδεσ 15 

 

 

 


