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Κείμενο 1 

Ο εύθραυστος θρίαμβος της πληροφορίας 

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύθηκε στις 2/5/2008 στο Βήμα Ιδεών από τον διευθυντή ερευνών στο Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών της Γαλλίας Dominique Wolton. 

 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότιη επικοινωνία είναι από τα ισχυρά σύμβολα του 21ου 

αιώνα,όπως βεβαίως υπήρξε σημαντικό ιδεώδες προσεγγίσεως των ανθρώπων, των αξιών και των 

πολιτισμών τον 20ό αιώνα. Φιλοδοξία της ήταν να αποτελέσει την καρδιά του δημοκρατικού 

μοντέλου του περασμένου αιώνα, ωστόσο η επικοινωνία απειλείται σήμερα από σοβαρούς 

κινδύνους, γι’ αυτό πρέπει να προστατευθεί με μια προσπάθεια να την καταλάβουμε. 

Στον 20ό αιώνα το ιδεώδες της πληροφόρησης- «όλα να γίνονται γνωστά αμέσως και σε όλον 

τον κόσμο»- στις δημοκρατικές χώρες έγινε πραγματικότητα σε λιγότερο από τριάντα χρόνια. Τη 

στιγμή, όμως, που το ιδεώδες πραγματώνεται, το όνειρο θρυμματίζεται, πρώτον, γιατί η πληροφορία 

απλοποιείται σε σχέση με την πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου και, δεύτερον, διότι οι 

συνέπειες που γεννιούνται από την πληροφορία πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα με την ίδια 

ταχύτητα. Συνεπώς, παρά τις τεχνικές διευκολύνσεις και την ταχύτητα μετάδοσής της, η πληροφορία 

σήμερα είναι τόσο αβέβαιη όσο και χθες, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η φαινομενική επιτυχία 

της δεν πρέπει να μάς κάνει να ξεχνάμε ότι παραμένει σπάνια και εύθραυστη. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια το αίτημα για ελεύθερη μετάδοση της πληροφορίας μετετράπη 

σε πραγματικό βομβαρδισμό πληροφοριών, διότι η τεχνική επέτρεψε, προοδευτικά, να μαθαίνουμε- 

ή, μάλλον, να πληροφορούμαστε- πολλά πράγματα ταχύτατα. Έτσι η πληροφορία γίνεται πανταχού 

παρούσα και καταλήγει να είναι μια τυραννία της στιγμής. Μαθαίνουμε τα πάντα από κάθε γωνιά της 

Γης, χωρίς να έχουμε τον χρόνο να τα καταλάβουμε με αποτέλεσμα να αναιρείται η κριτική σκέψη. 

Έτσι παρά το γεγονός ότι η πληροφόρηση είναι άμεση, όταν ξεσπά κάποια κρίση, εν τούτοις δεν 

συμβάλλει καθόλου στην κατανόηση της κρίσης. Τα γεγονότα συνθλίβουν τα πάντα. Υπό αυτήν την 

έννοια, οι απευθείας μεταδόσεις αποπροσανατολίζουν το κοινό που παρακολουθεί με άμεση 

συνέπεια να μην καταλαβαίνει τι τελικώς συμβαίνει. 

Κατ’ επέκταση, στις σημερινές συνθήκες, ο άθλος δεν έγκειται στην πρόσβαση στην 

πληροφορία, αλλά στην κατανόηση και στην ερμηνεία της. Βλέπω δεν σημαίνει καταλαβαίνω. Και 

αυτή είναι επικίνδυνη εξέλιξη, διότι υπονομεύει την κριτική σκέψη και, σε τελευταία ανάλυση, 

εξουδετερώνει την προσωπική ελευθερία, που είναι η ελευθερία της κριτικής σκέψης.Συνεπώς, αντί 



η πληροφορία να είναι επιλογή μεταξύ πολλών γεγονότων, μετατρέπεται σε άθροισμά τους.Με άλλα 

λόγια, όσο περισσότερα γεγονότα υπάρχουν τόσο περισσότερο απομακρύνονται οι δυνατότητες από 

τους αποδέκτες των πληροφοριών να μπορέσουν να τις ερμηνεύσουν.[...] 

  

Κείμενο 2 

Τα επόμενα εκατό χρόνια 

Το ποίημα ανήκει στην ποιήτρια και μεταφράστρια Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη. Ανθολογία ποίησης 

«Μέτρα Λιτότητας». Εκδόσεις Άγρα, 2017. 

 

Έπιασα να δω 

τι θα ‘πρεπε να πρωτομάθω 

για να ζωγραφίσω απ’ την αρχή τον κόσμο· 

κι όλα έβγαζαν άθροισμα ηλεκτρονικό 

ούτε πουλιά ούτε ψάρια 

ούτε τα ίδια απ’ την αρχή 

τίποτα όπως ήταν 

ή όπως σχεδιάζουν· 

μόνο ένα ατέλειωτο πλέγμα πληροφοριών 

σ’ ένα κόσμο που ζυγίζει τ’ ορθολογικό 

με το κιλό και το πουλάει χύμα 

στα μανάβικα. 

Και ξέρεις τι; 

Δε φοβήθηκα. Καιρός ν’ αλλάξουνε τα πράγματα. 

 

Καιρός να μείνει το νερό για το νερό 

τα ψάρια για τα ψάρια 

κι ο άυλος, εναργής άνθρωπος 

να επιστρέψει στην αστρόσκονη 

και να χαθεί· ούτε οίκτος 

ούτε περηφάνια 

ούτε δικαιοσύνη. 

 

Μια σιωπή μονάχα, κοσμική 

κι εμείς αστράκια που ανάβουμε τις νύχτες 



στο αιώνιο κι απέραντο σκοτάδι. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Πώς η πληθώρα των πληροφοριών υπονομεύει την κριτική σκέψη, σύμφωνα με τον συγγραφέα του 

Κειμένου 1; (60 - 70 λέξεις) 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Στο Κείμενο 1 ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για την οργάνωση της δεύτερης παραγράφου την 

αιτιολόγηση και την αντίθεση. Να εντοπίσεις τα σχετικά χωρία (μονάδες 6) και να δικαιολογήσεις 

γιατί, κατά τη γνώμη σου, επιλέγει τους συγκεκριμένους τρόπους (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Να εντοπίσεις τρεις κειμενικές ενδείξεις στην 3η παράγραφο του Κειμένου 1 με τις οποίες ο λόγος 

αποκτά μια πιο δραματική χροιά (μονάδες 9). Δικαιολόγησε το ύφος λόγου που επιλέγει ο 

συγγραφέας σε συνδυασμό με το νοηματικό κέντρο της παραγράφου (μονάδες 6). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις με σχετικές αναφορές στο Κείμενο 2 τη διαπίστωση του ποιητικού υποκειμένου ότι 

είναι «Καιρός ν’ αλλάξουνε τα πράγματα».Η απάντησή σου να εκτείνεται σε 100 – 150 λέξεις. 

 

Μονάδες 15 


