
 

 
 

 
 

 
Η βασική έννοια αυτής της ενότητας είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρου-

σιάζουμε διεξοδικά την ανάλυσή της, ξεκινώντας από:  

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Το λεξιλόγιο και τις λεξιλογικές ασκήσεις.  

Β΄ΜΕΡΟΣ: Το γνωστικό υλικό (πληροφορίες γύρω από τη βασική έννοια – ρητά 
και αποφθέγματα).  

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Ανα- γνωστικό υλικό (παραθέματα από τον ημερήσιο και περιοδικό 
τύπο, από το διαδίκτυο, αποσπάσματα κειμένων ή και ολόκληρα κείμε-
να). 

∆΄ ΜΕΡΟΣ: Θέματα εκθέσεων αναπτυγμένα σε… σχεδιάγραμμα. 

Ε΄ ΜΕΡΟΣ: Κριτήρια αξιολόγησης. 

Στ’ ΜΕΡΟΣ: Απαντήσεις λεξιλογικών ασκήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Β΄ 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

τύπος (ο) το σύνολο των εφημερίδων και των πε-
ριοδικών, καθώς και το σύνολο των αν-
θρώπων που εργάζονται σε αυτά. 

αρχ.ρ. τύ-
πτω(=ελέγχω, ψέγω) 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

τύπωμα(=η εκτύπωση) 
τυπώνω(=εκτυπώνω) 
τυπωτής(=πρόσωπο που τυπώνει κάτι) 
τυπωτικός(=αυτός που σχετίζεται με την εκτύπωση) 
τυπογραφείο(=ο χώρος στον οποίο εκτυπώνονται έντυπα) 
τυπογράφος(=ο ιδιοκτήτης ή ο τεχνίτης του τυπογραφείου) 
εκτύπωση 
τα τυπωτικά(=τα έξοδα εκτύπωσης) 
τυποκλοπία(=η παράνομη ανατύπωση ξένου συγγράμματος για κερδοσκοπικούς λόγους) 

 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

εκπρόσωπος τύπου πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των δημοσιο-
γράφων (σε κόμμα, εταιρεία, οργανισμό, υπουργείου κ.λπ.) 

υπουργός τύπου υπουργός υπεύθυνος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
γραφείο τύπου υπηρεσία υπουργείου, επιχείρησης κ.τ.λ. αρμόδια για την ενημέ-

ρωση των δημοσιογράφων, αλλά και για την παρακολούθηση των 
δημοσιευμάτων των εφημερίδων 

διά του Τύπου μέσω των εφημερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων 
πρακτορείο τύπου ειδησεογραφικό πρακτορείο, οργανισμός που συγκεντρώνει και 

διακινεί ειδήσεις δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος μέσω δικτύου 
ανταποκριτών 

κίτρινος τύπος έτσι χαρακτηρίζεται το σύνολο του τύπου ή κάποιο έντυπο συ-
γκεκριμένα που προσπαθεί ν’ αυξήσει την κυκλοφορία του με 
σκανδαλοθηρικές (= σχετικά με την αποκάλυψη σκανδάλων) ει-
δήσεις.  

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ 

Ο χαρακτηρισμός: «κίτρινος τύπος» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη δεκαε-
τία του 1890 για την τακτική που συνηθιζόταν στον αχαλίνωτο συναγωνισμό ανάμεσα σε 
δύο εφημερίδες της Νέας Υόρκης, τον “Κόσμο” και την “Ημερησία”. Ο εκδότης του “Κό-
σμου” χρησιμοποίησε φανταχτερά και εντυπωσιακά ρεπορτάζ για ν’ αυξήσει την κυκλοφο-
ρία της εφημερίδας. Ο ανταγωνιστής του, ο εκδότης της “Ημερησίας” δωροδόκησε πολ-
λούς δημοσιογράφους για να μη συνεργαστούν με τον “Κόσμο”. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

   
Α΄
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ένας δημοσιογράφος του “Κυριακάτικου Κόσμου” που είχε δημιουργήσει τη δημοφιλέστατη 
σειρά γελοιογραφιών “The yellow kid” (= το κίτρινο παιδί). Ο “Κόσμος” προσέλαβε έναν 
άλλο γελοιογράφο και οι δύο αντίπαλες γελοιογραφικές σειρές διασκέδαζαν τόσο πολύ το 
πλατύ κοινό, ώστε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο εφημερίδες αποκλήθηκε “κίτρινη 
δημοσιογραφία”. 
 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

δημοσιογρά-
φος (ο) 

αυτός που συγκεντρώνει 
ειδήσεις πολιτικής, κοινωνι-
κής, πνευματικής, κ.τ.λ. φύ-
σεως και τις γνωστοποιεί 
μέσω του τύπου. 

απόδ. του γαλλ. 
publiciste 

δημοσιογραφώ 
δημοσιογραφία 
δημοσιογραφικός-ή-ό 
δημοσιογραφώ 
 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

ρεπόρτερ(=ο δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ, τη δημοσιογραφική, δηλαδή, έρευνα 
πάνω σε ένα θέμα της επικαιρότητας και τη δημοσίευσή της στον τύπο). 
συντάκτης(=αυτός που συντάσσει ένα κείμενο στην εφημερίδα). 
αρθρογράφος(=εκείνος που συντάσσει ένα άρθρο, πραγματεύεται, δηλαδή, ένα συγκεκριμένο ειδι-
κό θέμα). 
ειδησεογράφος(=ο δημοσιογράφος που καταγράφει κάποιο είδηση) 
επιφυλλιδογράφος(=ο δημοσιογράφος που γράφει επιφυλλίδες, δηλαδή, κείμενα, που δημοσιεύο-
νται σε εφημερίδα, με περιεχόμενο κατά κύριο λόγο μη ειδησεογραφικό, που αφορά σε θέματα 
επιστημονικά, εγκυκλοπαιδικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά ή και πολιτικά). 
χρονογράφος(=ο δημοσιογράφος που γράφει χρονογραφήματα, κείμενα, δηλαδή, που σχολιάζουν 
την επικαιρότητα με εύθυμο τρόπο) 

 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

είδηση (η) (γενικά) ό,τι αναγ-
γέλλεται, οτιδήπο-
τε πληροφορείται 
κάποιος 

αρχ. εἴδησις, (αρ-
χική σημασία. 
«γνώση»)  

γεγονός 

επικαιρότητα(=δημοσίευμα για πρό-
σφατα γεγονότα) 

ανταπόκριση(=δημοσίευμα εφημερίδας 
που στέλνεται από ανταποκριτή της, 
δημοσιογράφο, δηλαδή, που μεταδίδει 
πληροφορίες από άλλο τόπο από αυτόν 
όπου εκδίδεται η εφημερίδα) 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

ειδησεογραφία(=η ανακοίνωση ειδήσεων από τα Μ.Μ.Ε.) 
ειδησεογράφος 
ειδησεογραφικός-ή-ό 
ειδησεογραφικά 
ειδησεολογία(=η συλλογή ειδήσεων κοινού ενδιαφέροντος για δημοσίευση στον ημερήσιο ή περιο-
δικό τύπο ή για μετάδοση από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης) 
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ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 παίρνω είδηση: αντιλαμβάνομαι κάτι ή κάποιον 
 έχω είδηση / ειδήσεις: λαμβάνω πληροφορίες, γνωρίζω την κατάσταση και τα νέα 
 φέρνω ειδήσεις: δίνω πληροφορία 
 βγάζω είδηση: εκμαιεύω σημαντική πληροφορία (μέσα από τη συζήτηση για άλλο θέμα) 

 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

γεγονός (το) κάτι που έχει συμβεί, δηλώνει μια 
πραγματική κατάσταση, η οποία δεν 
μπορεί να διαψευστεί ή να αλλάξει. 

αρχ. ρ. γίγνομαι 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

συμβάν(=τονίζει το τυχαίο και το συγκυριακό χαρακτήρα μιας πράξης) 
περιστατικό(=δηλώνει το αποτέλεσμα ορισμένων συνθηκών ή περιστάσεων, το προσωρινό, 
το μη κανονικό ή αναμενόμενο) 
επεισόδιο(=δηλώνει κάτι που έγινε παρενθετικά, αποτελώντας μια παρεμβολή) 

Εκφράσεις 
 Είναι γεγονός: είναι αλήθεια, είναι αναμφισβήτητο. 
 Εκ του γεγονότος ότι: από το αναμφισβήτητο δεδομένο ότι …  
 Παρά το γεγονός ότι: μολονότι. 

 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

σχόλιο (το) η έκφραση της άποψης κάποιου και η 
διατύπωση θετικών ή αρνητικών χα-
ρακτηρισμών σχετικά με κάποιον/κάτι. 

μετγν. σχόλιον 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

σχολιογράφος(=το πρόσωπο που γράφει σχόλια για κάποιον/κάτι). 
σχολιογραφία 

Εκφράσεις 
 Ουδέν σχόλιον: κανένα σχόλιο. 

 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

κριτική (η) η έκφραση γνώμης για κάποιον/κάτι, συνήθως 
ο εντοπισμός των θετικών και αρνητικών 
στοιχείων του. 

αρχ. κριτική 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

κριτικός-ή-ό(= αυτός που σχετίζεται με την κριτική) 
 
 
 
 



ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

7

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

πληροφόρηση (η) η παροχή και η πρόσ-
ληψη πληροφοριών 
(γύρω από πράξεις, 
ιδέες κ.λπ.) 

μετφρ. δάνειο από 
γαλλ. informativity 

ενημέρωση 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

πληροφορητής(=το πρόσωπο που δίνει πληροφορίες) 
πληροφορητικότητα(=η ιδιότητα του κειμένου να έχει μηνύματα πρωτότυπα, ενδιαφέροντα και 
αποκαλυπτικά για τον αποδέκτη τους) 
πληροφορία(=κάθε στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για κάποιον, που θα ήθελε κάποιος να το 
γνωρίζει) 
πληροφοριακά(=με σκοπό την πληροφόρηση) 
πληροφοριοδότης(=αυτός που δίνει χρήσιμες πληροφορίες) 
πληροφορώ(=παρέχω άμεσα ή μεταδίδω έμμεσα σε κάποιον πληροφορίες) 
 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

εφημερίδα (η) έντυπη έκδοση, που περιέ-
χει σχόλια, ειδήσεις, αντα-
ποκρίσεις, διαφημίσεις και 
οτιδήποτε άλλο έχει σχέση 
με την επικαιρότητα. 

αρχ. ἐφήμερος δημοσίευμα 
κείμενο 
 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

εφημεριδογραφία(=η άσκηση της δημοσιογραφίας σε εφημερίδα) 
εφημεριδογράφος(=επαγγελματίας δημοσιογράφος εφημερίδας) 
εφημεριδοποιός(=αυτός που «στήνει» μια εφημερίδα) 
εφημεριδοπώλης(=πρόσωπο που πουλά τις εφημερίδες) 
εφημεριδοφάγος(=ο φανατικός αναγνώστης εφημερίδων) 
 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

τηλεόραση (η) η μετάδοση με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων κινούμενων ή ακίνητων εικόνων και 
ήχου, που μπορούν είτε να αναπαράγονται σε 
οθόνη ταυτόχρονα με τη λήψη τους είτε να εγ-
γραφούν σε κατάλληλο μέσο για μεταγενέστερη 
αναπαραγωγή. 

αρχ."τη-
λέ"(="μακριά")+"όρασ
η". 
 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

τηλεοπτικός-ή-ό(=αυτός που σχετίζεται με την τηλεόραση) 
τηλεορασόπληκτος(=αυτός που βλέπει τηλεόραση σε υπερβολικό βαθμό, που δεν αντέχει 
χωρίς την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων) 
τηλεπαιχνίδι(=παιχνίδι που παίζεται μεταξύ παικτών σε τηλεοπτικό στούντιο και μεταδίδε-
ται από τηλεοπτικό σταθμό) 
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τηλεπαρουσιαστής(=το πρόσωπο που παρουσιάζει κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα) 
τηλεπειρατεία(=η παράνομη εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος χωρίς την απαιτούμενη 
άδεια) 
τηλεπεριοδικό(=το εβδομαδιαίο περιοδικό το οποίο περιέχει και προγράμματα των τηλεοπτι-
κών καναλιών) 
 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

ραδιόφωνο (το) σύστημα τηλεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα συγκεκριμένης 
εμβέλειας και συχνότητας για τη μετάδοση 
ακουστικών μηνυμάτων σε μεγάλες απο-
στάσεις χωρίς τη χρήση καλωδίων. 
το σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών 
η ραδιοφωνική εκπομπή 

αγγλ. radiophone 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

ραδιοφωνία(=η μετάδοση ομιλιών, μουσικής κ.λπ. μέσω του ραδιοφώνου στο ευρύ κοινό) 
ραδιοφωνικός-ή-ό(=αυτός που σχετίζεται με τη ραδιοφωνία) 

 
ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

διαδίκτυο (το) το παγκόσμιο δίκτυο μέσω του οποίου συνδέ-
ονται υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών 
που είναι εγκατεστημένα σε πανεπιστήμια, 
βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, ιδρύματα και ορ-
γανισμούς, επιτυγχάνεται η μεταξύ τους επι-
κοινωνία, καθώς και η παροχή στο χρήστη 
διάφορων υπηρεσιών(π.χ. ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο, ίντερνετ) 

δάνειο από αγγλ. inter-
net 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

διαδικτυακός-ή-ό 
διαδικτυακά 
διαδικτυώνομαι(=συνδέομαι με το διαδίκτυο) 

 
Όροι σχετικοί με τα Μ.Μ.Ε. 

 πομπός, δέκτης, εκφωνητής, παρουσιαστής 

 επικαιρότητα 

 αναγνώστης, ακροατής, τηλεθεατής, κοινό, κοινή γνώμη 

 πολυφωνία, πλουραλισμός (=ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων, ιδεών) 

 δεοντολογία (=κανόνες σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να γίνεται κάτι) 

 δημοκρατία, πολιτεία, κράτος 
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 ιστοσελίδα(=σελίδα στο διαδίκτυο που μπορεί να αποτελείται από ένα κείμενο ή 
να περιέχει και εικόνες σταθερές ή κινούμενες, η έννοια της σελίδας αντιστοιχεί 
στο εύρος μιας σελίδας Η/Υ), πλοήγηση(η διαδικασία της αναζήτησης και της α-
νάκτησης ιστοσελίδων από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τα ειδικά προγράμμα-
τα φυλλομετρητών), σερφάρισμα(η πλοήγηση στο internet, η επίσκεψη σε ιστο-
σελίδες), παγκόσμιος ιστός(το διαδίκτυο) 

 

Λεκτικά και Ρηματικά σύνολα σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

Λεκτικά σύνολα 

 

Τύπος 

Είδη Χαρακτηρισμοί τύπου 

ηλεκτρονικός 

καθημερινός 

περιοδικός 

πρωινός 

αθλητικός 

πολιτικός 

 

 

σκανδαλοθηρικός- κίτρι-
νος(=τα έντυπα εκείνα 
που δεν ενημερώνουν, 
αλλά ασχολούνται με την 
προβολή σκανδάλων, που 
σπιλώνουν την προσωπι-
κότητα διάσημων προσώ-
πων) 
 

ανεξάρτητος(=ο τύπος 
που δεν εξαρτάται από 
πολιτικά συμφέροντα 
και σκοπιμότητες) 

κομματικός(=ο τύπος 
που λειτουργεί σύμφω-
να με κομματικά κριτή-
ρια, με δημοσιεύματα, 
δηλαδή, που τάσσονται 
υπέρ ενός συγκεκριμέ-
νου κόμματος) 

αντιπολιτευτικός(=ο 
τύπος που στρέφεται 
κατά της κυβέρνησης)

 

φιλοκυβερνητικός(=ο 
τύπος που τοποθε-
τείται υπέρ της κυ-
βέρνησης) 

 

 

∆ημοσιογράφος 

αντικειμενικός (=να εκθέτει 
τα γεγονότα όπως συνέβησαν 
στην πραγματικότητα) 

αμερόληπτος (=να εκθέτει 
ένα θέμα χωρίς να επηρεάζε-
ται από τις προσωπικές του 
απόψεις) 

έγκριτος(=αυτός που έχει κύ-
ρος στο χώρο του) 
ανεξάρτητος 
 
εξαρτημένος (εκείνος που ερ-
γάζεται εξυπηρετώντας οικονο-
μικά – πολιτικά συμφέροντα) 

αδιάφθορος (=ο ακέραιος, 
ο αδέκαστος, ο έντιμος) 
 

διεφθαρμένος 

 

Ρηματικά σύνολα 

Μ.Μ.Ε.: 
 ενημερώνουν 
 ψυχαγωγούν 
 κρίνουν 

 καυτηριάζουν 
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 προπαγανδίζουν(=προσπαθούν συστηματικά να επηρεάσουν την κοινή γνώμη προς μια 
ορισμένη κατεύθυνση) 

 παραπλανούν ή διαβουκολούν το κοινό(=διαβουκολώ: παραπλανώ δημιουργώντας 
ψευδείς εντυπώσεις) 

 παραπληροφορούν(=παραποιούν την αλήθεια, τροποποιούν την πραγματική είδηση) 

 αποκαλύπτουν 

 αποκρύπτουν 

 γνωστοποιούν 

 μεταδίδουν 

 διαστρεβλώνουν/αλλοιώνουν/παραποιούν την πραγματικότητα 

 διασταυρώνουν(=εξακριβώνουν την εγκυρότητα μιας είδησης ανατρέχοντας και σε άλ-
λες πηγές) 

 διαψεύδουν(=δηλώνουν ότι κάτι είναι ψευδές, δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή, στην πραγ-
ματικότητα) 

 χειραγωγούν – ποδηγετούν(=καθοδηγούν την κοινή γνώμη στην κατεύθυνση που θέ-
λουν εκείνα, επιβάλλουν την εξουσία τους) 

 

Μεταφορικές εκφράσεις σχετικές με τα Μ. Μ. Ε. 

• καταιγισμός ειδήσεων και πληροφοριών 

• πηγή πληροφοριών 

• δίαυλοι επικοινωνίας 

Τα Μ. Μ. Ε.: 

• κεντρίζουν την προσοχή του κοινού 

• φωτίζουν τις ψυχές της ζωής μας 

• πλαστογραφούν/παραμορφώνουν την αλήθεια 

• χαλκεύουν (=κατασκευάζουν ψεύτικες) ειδήσεις ή πληροφορίες 

• αιχμαλωτίζουν τη σκέψη μας 
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1. Να συμπληρώσετε τα κενά του ακόλουθου κειμένου χρησιμοποιώντας τον κα-
τάλληλο τύπο των λέξεων που ακολουθούν. 

 
προπαγάνδα  επηρεάζω  αντικειμενικός  παραπληροφόρηση 

αξιοπιστία  μεροληπτώ  υποκειμενικός 
 

Καθήκον των δημοσιογράφων που επιθυμούν να ασκήσουν με ………………… το λει-
τούργημά τους, είναι να παρουσιάζουν με ………………… τρόπο την είδηση. Καθώς γνω-
ρίζουν ότι …………………… ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, επιβάλλεται να παρουσιάζουν ο-
λόπλευρα το κάθε θέμα, χωρίς να προσθέτουν το ……………………. τους στοιχείο. Είναι 
απαραίτητο οι δημοσιογράφοι να μην είναι εξαρτημένοι από οποιοδήποτε πολιτικό ή 
οικονομικό συμφέρον και να μη ………………………… υπέρ μιας κατεύθυνσης. Είναι καλό 
να πολεμούν την …………………. ή την ………………….., προκειμένου να διαγράψουν μια 
αξιόλογη πορεία στον τομέα της ενημέρωσης. 
 
 
2. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας το σωστό κάθε φορά 

επίθετο από αυτά των παρενθέσεων. 

 
1. Ο αθλητής χάρη στην άψογη επίδοσή του, κατάφερε να αποσπάσει τα 

…………………………. (θετικά, κολακευτικά, επιδοκιμαστικά) σχόλια των περισσότε-
ρων δημοσιογράφων. 

 
2. Ο τύπος μετά το σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο που ξέσπασε στη χώρα, τοποθε-

τήθηκε με …………………………… (αρνητικά, δριμύτατα, καυστικά) σχόλια εις βάρος 
του αρμόδιου υπουργού. 

 
3. Είναι υπέρ της ……………………….. (εύστοχης, ωφέλιμης, εποικοδομητικής ) κριτι-

κής, που οδηγεί πάντα σε άμεσα αποτελέσματα. 
 
4.  Οι τηλεθεατές παρακολουθούν το συγκεκριμένο δελτίο ειδήσεων, διότι προσφέ-

ρει ……………………….. (ακριβή, έγκυρη, άκαιρη) ενημέρωση. 
 
5.  Η ………………………………… (αντιπολιτευτική, φιλοκυβερνητική, συμπολιτευόμενη) ε-

φημερίδα σπάνια προβαίνει σε ………………………. σχόλια εις βάρος της κυβέρνησης. 
 
 
 

Λεξιλογικές 

Ασκήσεις 
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3. Να δώσετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για τα παρακάτω επίθετα. 

 
 Συνώνυμο Αντώνυμο 
αντικειμενική είδηση   
πολύπλευρη ενημέρωση   
δηκτικό σχόλιο   
επίκαιρο γεγονός   
αυστηρή κριτική   
 
4. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας κάθε φορά το κα-

τάλληλο ρήμα στο σωστό τύπο. 

 
1. Πρόσφατα η στατιστική υπηρεσία ……………………. (ανακοινώνω, δημοσιεύω, παρου-
σιάζω) τα αποτελέσματα της πανελλαδικής δημοσκόπησης. 
 
2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ………………………… (διαδίδω, μεταδίδω, γνωστοποιώ) καθη-
μερινά ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαφημιστικά μηνύματα. 
 
3. Η κυβέρνηση …………………………. (προαναγγέλλω, εξαγγέλλω, ανακοινώνω) τα μέτρα 
εξάρθρωσης της τρομοκρατίας στη χώρα μας. 
 
4. Ο γνωστός συγγραφέας βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο, για να ………………….. (δημο-
σιεύω, κοινοποιώ, παρουσιάζω) το νέο του λογοτεχνικό βιβλίο. 
 
5. Ο διευθυντής της πολυεθνικής εταιρείας συγκάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο 
και ……………………….. (κοινοποιώ, γνωστοποιώ, αποκαλύπτω) στους συνεργάτες του 
τις μελλοντικές του κινήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης βρίσκονται στις σελίδες 67 
- 68 αυτού του τεύχους.  
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Σ΄ αυτό το μέρος δίνουμε πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τις έννοιες πληροφόρηση, μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, παραπληροφόρηση, απ’ όπου μπορείτε να αντλήσετε όχι μόνο τις α-
παιτούμενες γνώσεις για την ανάπτυξη σχετικών θεμάτων, αλλά και να διευρύνετε το γνω-
στικό σας πεδίο. 

 
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗ  ––  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  

 
 Ορισμός της πληροφόρησης - ενημέρωσης 

 
Πληροφόρηση – Ενημέρωση είναι η πράξη, η ενέργεια του να παρέχει ή να παίρνει 
κανείς πληροφορίες, να ενημερώνει ή να ενημερώνεται για ένα θέμα. 
 
 Γιατί είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση του σύγχρονου ανθρώπου; 

 
Ο έντονος ρυθμός ζωής 

Ζούμε στην εποχή των πολλαπλών απαιτήσεων, βιώνουμε μια πραγματικότητα 
της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι ο ταχύς ρυθμός εκτύλιξης των γεγονότων, η α-
διάκοπη ροή των πραγμάτων, ο έντονος ρυθμός ζωής. Η επιστήμη παρουσιάζει συ-
νεχώς νέα επιτεύγματα, ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπε-
δο(χρεοκοπίες, πόλεμοι, δημιουργία νέων κρατώ, κ.ά.). Προκειμένου ο άνθρωπος ν’ 
ανταποκριθεί σ’ αυτή την κατάσταση έχει ανάγκη την ενημέρωση γύρω από ζη-
τήματα που αφορούν την προσωπική, την κοινωνική αλλά και τη διεθνή δράση. 

 
Η οικουμενική διάσταση της σύγχρονης ζωής 

Σήμερα επικρατεί ένα πνεύμα παγκοσμιοποίησης, μεταδίδονται ειδήσεις που α-
φορούν σε διάφορους λαούς ανά τον κόσμο και συνειδητοποιούμε ότι τα γεγονότα που 
πραγματοποιούνται μακριά μας, μας αφορούν και μας επηρεάζουν με διάφορους τρό-
πους. 
 
Η σωστή πολιτική παρέμβαση 

Ο πολίτης στα πλαίσια της δημοκρατικής κοινωνίας επιθυμεί να ενημερώνεται, 
προκειμένου να διαμορφώνει την πολιτική του συνείδηση και να είναι σε θέση να πα-
ρεμβαίνει με ένα κριτικό, εποικοδομητικό τρόπο, για το καλό του συνόλου. 
 
Η ορθή εκτίμηση και λήψη αποφάσεων 

Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν πριν λάβουν κάποια απόφαση, να ενημερώνονται 
αναφορικά με το θέμα που τους απασχολεί, να σκέφτονται, να κρίνουν, να συγκρίνουν 
και ανάλογα να πράττουν. 
 

 
Γνωστικό υλικό    

Β΄
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Η επικοινωνία με τις άλλες γενιές 
Η ενημέρωση προωθεί την επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους. Καθώς δε δι-

ανύουν όλοι την ίδια ηλικιακή φάση, η ενημέρωση βοηθά στο να γίνονται γνωστές οι 
ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας και έτσι να υπάρχει πνεύμα διαλόγου μεταξύ τους. 
 
 
 Αξία της πληροφόρησης-ενημέρωσης 

 
Η σημασία της πληροφόρησης εστιάζεται στα εξής: 

 ο άνθρωπος επικοινωνεί ευκολότερα με το περιβάλλον του, έρχεται σ’ επαφή με 
τη δημιουργία, με τα έργα του πνευματικού πολιτισμού 

 η είδηση ασκεί διαπαιδαγωγικό ρόλο, παιδευτικό έργο, έχει μορφωτική αποστολή 
 ο άνθρωπος ασκεί την κρίση του, ενδεχομένως ικανοποιεί την περιέργειά του, 
σε τελική ανάλυση διαπιστώνει τον πολυσχιδή κοινωνικό του ρόλο, την ευθύνη 
του που οριοθετείται από τη συνολική δραστηριότητά του στο χώρο και το χρόνο 

 προβληματίζεται πάνω σε ζητήματα που άπτονται του δημόσιου ενδιαφέροντος, 
πάνω στα καίρια σύγχρονα παθογενή προβλήματα, γνωρίζει την κουλτούρα άλλων 
λαών, του δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθεί στο ζήτημα της πολιτιστικής του 
ταυτότητας 

 μέσω της είδησης ενημερώνεται για την κίνηση των πολιτικών ηγετών, για τις 
αποφάσεις τους, για τις ιδέες που διαμορφώνουν πολιτικά «πιστεύω» 

 ταυτόχρονα, ευαισθητοποιείται για τα παγκόσμια προβλήματα, για τον υποσιτι-
σμό, για τη μόλυνση και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, για τις πολεμικές συρρά-
ξεις και τις προσπάθειες ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών ανάμεσα στους 
λαούς 

 αποδεσμεύεται από δεισιδαιμονίες, προλήψεις ή προκαταλήψεις που τον κρα-
τούν δέσμιο, εγκλωβισμένο στην ατομικότητά του 

 γνωρίζει τις επιστημονικές επιτεύξεις, τις ιατρικές ανακαλύψεις 
 με την είδηση μπορεί να καλλιεργηθεί το δημοκρατικό φρόνημα και ήθος, μπορεί 
ο άνθρωπος ν’ αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι σε θέματα και γεγονότα 

 με τη διάδοση των ειδήσεων επιτυγχάνεται η συνείδηση από τον άνθρωπο του 
οικουμενικού του ρόλου, ενώ ταυτόχρονα μέσω της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης 
προσεγγίζει συνανθρώπους του που κατοικούν σε άλλο μέρος του πλανήτη 

 η σκέψη του απελευθερώνεται από το δογματισμό, την απολυτότητα, καθώς 
αντιμετωπίζει πολυπρισματικά και ενημερώνεται πολυφωνικά για τα διαδραματι-
ζόμενα στον κοινωνικό βίο 

 γίνεται γνώστης σύγχρονων φιλοσοφικών ρευμάτων, νέων πολιτικών αντιλήψεων 
 αποκτά ιστορικές γνώσεις που συμβάλλουν στην απόκτηση αυτογνωσίας, στην 
αυτοκριτική, στον αυτοέλεγχο 

 πληροφορείται για τις πολιτικές ή οικονομικές ατασθαλίες, αξιολογεί, απορρίπτει 
 ελέγχει την κυβέρνηση, τις δραστηριότητες των βουλευτών, στηλιτεύει καθετί 
που αντιστρατεύεται στο κοινωνικό συμφέρον 

 καυτηριάζει το χυδαίο, το ευτελές, προδιατίθεται θετικά απέναντι στο διάλογο, 
την αμερόληπτη και εποικοδομητική κριτική. 
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ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΜΜΑΑΖΖΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  
 

 

 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών μέ-
σων με τα οποία μεταδίδονται ειδήσεις, πληροφορίες, γεγονότα, ιδέες, γνώσεις σε 
απεριόριστο αριθμό ανθρώπων. 

 
 
 

 
 

 Τύπος 
 
 
 Ραδιόφωνο 

 
 Τηλεόραση 

 
 ∆ιαδίκτυο 

 
 

ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  
 
 Ορισμός 

 
Τύπος λέγεται η τυπογραφία κα γενικότερα η δημοσιογραφία, το σύνολο των εφη-

μερίδων και των περιοδικών που εκδίδονται, που εκθέτουν διάφορα θέματα και έ-
χουν ως στόχο να ενημερώσουν, αλλά και να ψυχαγωγήσουν τον αναγνώστη. 
 
 Η εφημερίδα και τα είδη της 

 
Η εφημερίδα ανάλογα με την ώρα της κυκλοφορίας της διακρίνεται σε: 

 πρωινή 
 απογευματινή 

 
Ανάλογα με το περιεχόμενό της διακρίνεται σε: 

 πολιτικές 
 οικονομικές 
 αθλητικές 

 
 

 Ορισμός των Μ.Μ.Ε. 

 Είδη των Μ.Μ.Ε. 

ημερήσιος 
 
περιοδικός 
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 Ιστορική αναδρομή 
 
• Για πρώτη φορά εκδίδεται εβδομαδιαία εφημερίδα το 1631 στη Γαλλία από το 

γιατρό και βασιλικό ιστοριογράφο Theophraste Renandot (1586-1653). 
• Καθημερινές εφημερίδες κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1702 και 

στη Γαλλία το 1771. 
• Η πρώτη εφημερίδα στην ελεύθερη Ελλάδα κυκλοφόρησε στην Καλαμάτα το 1821 

με τον τίτλο: «Ελληνική Σάλπιγξ». Την εποχή του Καποδίστρια εκδίδονται οι ε-
φημερίδες: «Φίλος του νόμου» και «Απόλλων». Στις ελληνικές παροικίες της 
διασποράς από το τέλος του ΙΗ’ αιώνα άρχισε η έκδοση εφημερίδων, όπως στη 
Βιέννη από το 1791 της εφημερίδας που επιμελούνται οι αδελφοί Μαρκίδες Που-
λίου. 

 
 Τα θετικά στοιχεία – Οι λειτουργίες του τύπου 

 
 Κοινωνικές 
Η ανάγνωση του τύπου σημαίνει ουσιαστικά διάλογο με τον κόσμο. Γνωστοποιεί τα 

νέα παγκοσμίως, υπαγορεύει ιδέες, μεταδίδει αξίες. Παρέχει έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με πολιτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, 
εκπαιδευτικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά δρώμενα. Έτσι, συντελεί στη διαμόρφωση της 
κοινωνικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, δίνοντας μέσα από τη θεματολογία του 
ερεθίσματα για προβληματισμό και συζήτηση.  

 
 Μορφωτικές - Επιμορφωτικές 
Μέσω του Τύπου οι άνθρωποι γνωρίζουν τη ζωή άλλων λαών, την κουλτούρα 

τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, γενικότερα επιμορφώνονται. 
Καλλιεργεί το νου του ανθρώπου και διευρύνει το γνωστικό του ορίζοντα. 

 
 Πολιτικές 
Αποτελεί την τέταρτη εξουσία, που ελέγχει την κυβέρνηση και τη βουλή. Είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος του ελεύθερου και δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Είναι προστάτης, φρουρός των αναφαίρετων δικαιωμάτων του πολίτη. ∆ιαφυλάττει 

το δημοκρατικό πολίτευμα, τους θεσμούς από κάθε άνομη παρέμβαση, από αυταρχικά 
καθεστώτα ή ενέργειες πολιτικών προσώπων. Προσανατολίζει πολιτικά τους πολί-
τες, προκειμένου να έχουν αποκρυσταλλωμένη γνώμη και να την εκφράσουν, όταν 
τους ζητηθεί. Ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο χαρακτηρισμό τους ως τέταρτη εξου-
σία, που εκπροσωπεί την κοινή γνώμη και μεταφέρει στους άρχοντες τη λαϊκή βού-
ληση. 
 

 Πολιτισμικές 
Ο Τύπος προβάλλει παραδείγματα και πρότυπα για μίμηση ή και για αποφυγή, κα-

θώς αποτελεί μέσο διάδοσης πολιτισμικών στοιχείων και συντελεί στη δημιουργική 
ζύμωση των πολιτών με την Παράδοση και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά του τόπου τους 
στοιχεία 
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 Ψυχολογικές 
Η ανάγνωση του Τύπου επηρεάζει την ψυχολογία των ατόμων. Οι εφημερίδες ή 

τα περιοδικά με τα αφηγήματα και τις εικόνες βοηθούν τα άτομα να εκτονώνουν τα 
πάθη τους, να χαλαρώνουν, να ξεχνούν το καθημερινό τους άγχος. 

 
 Πληροφόρησης 
Ο Τύπος αποτελεί χρήσιμο όργανο στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Η πολυπλοκό-

τητα της σημερινής ζωής καθιστά απαραίτητο το έντυπο υλικό, προκειμένου να λαμ-
βάνει κάποιος τις απαραίτητες πληροφορίες για διάφορα καλλιτεχνικά γεγονό-
τα(εκδηλώσεις, θεάματα), καθώς και για θέματα επαγγελματικά(μικρές αγγελίες εύ-
ρεσης εργασίας). 
 
 
 Συμπτώματα παθολογίας του Τύπου 

 
Ο κίτρινος τύπος: 
• Παρέχει κατευθυνόμενη πληροφόρηση, αλλοιωμένες ειδήσεις 
• Ασκεί προπαγάνδα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα πολιτικά ή οικονομικά συμφέ-

ροντα 
• Αποσιωπά σημαντικά γεγονότα, προβάλλει και διογκώνει δευτερεύουσας σημα-

σίας γεγονότα, εξυπηρετώντας πάντα ιδιοτελείς σκοπούς. 
• ∆εν επιδιώκει την ορθή πληροφόρηση, αλλά προκειμένου να αυξήσει την κυ-

κλοφορία τους, παραποιεί την αλήθεια, εξάπτοντας πολιτικά πάθη ή σπιλώνο-
ντας την υπόληψη, την αξιοπρέπεια διάφορων προσωπικοτήτων.  

• Βομβαρδίζει τον αναγνώστη με μηνύματα επαναλαμβανόμενα, που οδηγούν στην 
μαζική πλύση εγκεφάλου και την παθητικοποίηση του δέκτη. 

• Συνειδητά εμπλέκει την είδηση με το σχόλιο, ενώ χρησιμοποιεί πηχιαίους 
τίτλους με εμπρηστικό χαρακτήρα, τις περισσότερες φορές άσχετους με το πε-
ριεχόμενο της είδησης, μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσουν και να ωθήσουν τον 
πολίτη να αγοράσει το έντυπο. 

• Οι δημοσιογράφοι διαπαιδαγωγούνται να λειτουργούν κερδοσκοπικά και υποκρι-
τικά με γνώμονα το κέρδος και όχι την υπηρέτηση του λειτουργήματός τους. 

 
 
 Προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του Τύπου 

 
 Ελευθεροτυπία / πλουραλισμός 

 
 Οικονομική αυτονομία. Απαλλαγή από την κηδεμονία πολιτικών και οικονομι-
κών συμφερόντων. Συμβολή του κράτους μέσω επιδοτήσεων για την εξυγίαν-
ση των οικονομικών των εφημερίδων. 

 
 Επαγγελματική ακεραιότητα και ευσυνειδησία των δημοσιογράφων / εφαρμο-
γή του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας: σεβασμός του ανθρώπου / 
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προώθηση του δημόσιου συμφέροντος / αντικειμενική απόδοση της πραγματι-
κότητας. 

 
 Αφύπνιση της κριτικής ικανότητας του κοινού / αναπροσαρμογή των στόχων 
της παιδείας στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των νέων ατόμων. 

 
 Ώριμο κοινό: διασταύρωση πληροφοριών, συστηματική επεξεργασία ειδήσε-
ων, διαρκής ενημέρωση, δυνατότητα διάκρισης του γεγονότος από το σχόλιο, 
αντίσταση στον ιδεολογικό δογματισμό και φανατισμό. 

 
 

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΣΣ  
 
 Ορισμός  

 
Ο δημοσιογράφος είναι εκείνος που συγκεντρώνει ειδήσεις πολιτικής, κοινωνικής, 

πνευματικής κ.τ.λ. φύσεως και τις διαδίδει μέσω του Τύπου και των ηλεκτρονικών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την πληροφόρηση του πολίτη. 
 

 

 

 Κοινωνική ευθύνη 
Ο δημοσιογράφος πρέπει να έχει συνείδηση της κοινωνικής του αποστολής, να 

συμμετέχει στις κοινωνικές διαδικασίες, να ασκεί υπεύθυνα τα καθήκοντά του, να 
σέβεται τον άνθρωπο, τους κοινωνικούς θεσμούς, τις αξίες και τις παραδόσεις, να 
ενδιαφέρεται για την κοινωνική πρόοδο και να δείχνει ευαισθησία απέναντι στα κοι-
νωνικά συμφέροντα. 

 

 Επαγγελματική ακεραιότητα 
Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα και όχι επάγγελμα, εφόσον από την έγκυρη 

πληροφόρηση και αμερόληπτη και απροκατάληπτη κρίση της εξαρτώνται οι αποφά-
σεις και οι ενέργειες των πολιτών. Ο δημοσιογράφος πρέπει να διαθέτει άρτια ε-
παγγελματική κατάρτιση, σφαιρική παιδεία και ολόπλευρη καλλιέργεια, αναπτυγμέ-
νη κρίση και αντίληψη – εφευρετικότητα, ικανότητα λόγου – τέχνη πειθούς, εχεμύ-
θεια – εντιμότητα, πνεύμα πειθαρχίας και δικαιοσύνης, ευθύτητα, παρρησία, ήθος, 
ειλικρίνεια και γενικά επαγγελματική συνείδηση. 

παρρησία: το θάρρος της γνώμης 

 

 Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου 
Ο ευσυνείδητος δημοσιογράφος σέβεται τον προσωπικό βίο των επώνυμων πο-

λιτών μόνο του μέλημα είναι η δημοσιογραφική έρευνα, η έγκυρη, έγκαιρη και αντι-
κειμενική ενημέρωση. 

 Αρχές (ηθικός κώδικας) των δημοσιογράφων 
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Σεβασμός του δημόσιου συμφέροντος (προάσπιση του κοινωνικού συμφέρο-
ντος) 
Αυτός απαιτεί την άσκηση του λειτουργήματος της δημοσιογραφίας σύμφωνα με τις 

προηγούμενες αρχές που αναλύσαμε. Γενικότερα, ο δημοσιογράφος πρέπει να ενημε-
ρώνει – καθοδηγεί την κοινή γνώμη, να υπηρετεί μόνο το δημόσιο συμφέρον (και 
όχι σκοτεινά κέντρα με ταπεινά συμφέροντα και επιδιώξεις), να αποκαλύπτει και να 
κατακρίνει αποφάσεις ή πράξεις που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και να μην ανα-
κοινώνει ειδήσεις που μπορεί να είναι επιζήμιες για τα εθνικά θέματα. 

 

 Ηθική ακεραιότητα 
Ο “καλός” δημοσιογράφος διαθέτει ηθικές αρχές και αξίες, που του απαγορεύουν 

κάθε είδους παραβίαση του ορθού. Είναι έντιμος, αμερόληπτος, ισχυρός χαρακτή-
ρας, δε χρηματίζεται και δεν προκρίνει το ιδιωτικό έναντι του δημόσιου συμφέρο-
ντος. 

 
 Οι παραπάνω αρχές δεοντολογίας ακολουθούνται από όλους τους δημοσιο-
γράφους; 

 
Στο σύγχρονο, τεχνολογικά εξελιγμένο κόσμο, όπου οι ανάγκες για ενημέρωση 

είναι αυξημένες, ο ρόλος του δημοσιογράφου, ως λειτουργού της ενημέρωσης, δεν 
έγκειται μόνο στη συλλογή πληροφοριών, αλλά και στην αντικειμενική και αμερό-
ληπτη παρουσίασή τους στο κοινό. Όμως, συχνά οι δημοσιογράφοι δεν εμφορούνται 
από τις παραπάνω αρχές δεοντολογίας και τότε καθίστανται υπεύθυνοι παραπληρο-
φόρησης και είναι επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. 
 
Τι παρατηρείται σήμερα; 
 
Ο δημοσιογράφος: 

 Χρησιμοποιεί ανεπιβεβαίωτες και ύποπτες ως προς την προέλευσή τους 
πληροφορίες. 

 Παραλείπει σημαντικές πληροφορίες από την είδηση. 
 Ενσωματώνει σχόλια στα γεγονότα, που παραπλανούν τον αναγνώστη. 
 Υπερπροβάλλει ασήμαντα θέματα, που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώ-
μη. 

 Υποπίπτει σε λαϊκισμούς που φτάνουν στην υπερβολή. 
 Εξυπηρετώντας προσωπικά συμφέροντα, στιγματίζει προσωπικότητες, δημι-
ουργώντας διάφορα σενάρια που σπιλώνουν την υπόληψή τους. 

 Αναλαμβάνει δικαστικές αρμοδιότητες και οδηγείται σε αυθαίρετα συμπερά-
σματα. 
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 Τρόποι αντιμετώπισης 
 
Οι δημοσιογράφοι: 

 Να ασκούν το επάγγελμά τους με ευσυνειδησία και συναίσθηση της κοινωνικής 
τους ευθύνης. 

 Να στηλιτεύουν μέσα από τα συλλογικά τους όργανα ανάρμοστες συμπεριφορές 
των συναδέλφων τους. 

 Να ασκούν πίεση στις επιχειρήσεις των ΜΜΕ με τη δύναμη που τους δίνει ο 
συνδικαλισμός, ώστε να επικρατεί στην ενημέρωση διαφάνεια. 

 
Τα ΜΜΕ: 

 Να απεξαρτηθούν με την οικονομική βοήθεια της πολιτείας από τη χειραγώγηση 
των διάφορων οικονομικών συμφερόντων των ΜΜΕ. 

 Να συνεννοηθούν, ώστε να λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. 

 Να σέβονται τους δημοσιογράφους και το έργο τους, ώστε να μην τους εξωθούν 
σε αθέμιτες πράξεις. 

 
Η πολιτεία: 

 Να θεσπίσει βασικούς κανόνες με βάση τους οποίους θα λειτουργούν τα κανάλια 
και θα εργάζονται οι δημοσιογράφοι. 

 Να ενδυναμώσει τους μηχανισμούς ελέγχου της ενημέρωσης και επιβολής ποι-
νών, όταν αυτοί καταστρατηγούνται. 

 Να διακόψει τη διαπλοκή των ΜΜΕ με ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς 
παράγοντες. 

 Να παράσχει κατάλληλη εκπαίδευση μέσω του σχολείου ή άλλων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων. 

 Να συνδράμει στους δημοσιογράφους, ώστε να μπορούν να αντισταθούν στη δύ-
ναμη των ΜΜΕ με την ποιοτική τους δουλειά. 

 
Οι πολίτες: 

 Να αξιολογούν κριτικά την ποιότητα της ενημέρωσης που τους παρέχεται από τα 
διάφορα κανάλια. 

 Να περιθωριοποιούν τους δημοσιογράφους και τις εκπομπές που παραβιάζουν 
τον κώδικα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 

 Να συστήσουν συλλόγους, ώστε να μπορούν να αντιδρούν ομαδικά απέναντι στις 
παραβιάσεις των δημοσιογράφων. 

 
 Η Τηλεόραση 

 
Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που χρησιμεύει στη μετάδοση 

και λήψη κινούμενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Aποτελεί το κυριότερο και 
δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδε-
δομένη. Ο όρος καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών δραστηριοτήτων που α-
φορούν τα τηλεοπτικά προγράμματα, όπως και τη μετάδοσή τους. Συνηθέστατα, λέ-
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γοντας "τηλεόραση" εννοούμε τη συσκευή, δηλαδή το δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το 
(τηλεοπτικό) σήμα που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε συγκεκριμένες συχνό-
τητες(ή αλλιώς κανάλια) με την οθόνη που απεικονίζει το αποτέλεσμα της εκπο-
μπής (μετατροπή του σήματος σε εικόνα και ήχο). 

 
 
 Οι ωφέλειες της τηλεόρασης 

 

• Ενημέρωση 

Πρωταρχικός σκοπός της τηλεόρασης είναι η έγκαιρη, έγκυρη ενημέρωση γύρω 
από διάφορα θέματα (οικονομικές δραστηριότητες, διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, 
επιτεύγματα επιστήμης, καλλιτεχνικά γεγονότα, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.ά). 

• Οικουμενικότητα 

Εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να βλέπουν την ίδια στιγμή ένα γεγονός ή να α-
κούν τον ίδιο ομιλητή. Έτσι, διαμορφώνεται η οικουμενική συνείδηση. Καταλαβαί-
νουμε, δηλαδή, πως ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας, στην ήπειρό μας, στον 
πλανήτη ολόκληρο μας αφορά άμεσα ή έμμεσα. 

• Πολιτικοποίηση - Κοινωνικοποίηση 

Έννοιες, όπως το κράτος, ο νόμος, η εξουσία, η δικαιοσύνη, η ελευθερία γίνονται 
γνωστές σε πολλούς για πρώτη φορά ίσως, φορά από την προβολή εκπομπών ή 
έργων. 

• Στήριγμα δημοκρατίας 

Εκφράζει όλες οι απόψεις, στηρίζει την ελευθερία της έκφρασης, δίνοντας το 
ερέθισμα για ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του πολίτη. 

• Μόρφωση 

Μεταδίδει μορφωτικά μηνύματα, που καθώς συνδυάζουν την εικόνα και το λόγο, 
μπορούν να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ευκολία στον πολίτη. Έτσι, καλλιεργεί-
ται το πνεύμα, η ψυχή και αναπτύσσεται η ευαισθησία του πολίτη. 

• Ψυχαγωγία 

Εκφράζει το ωραίο σε όλες τις μορφές τέχνης. Το ωραίο διεγείρει τα συναισθή-
ματά μας και έτσι, διαπλάθεται ο εσωτερικός κόσμος του τηλεθεατή. ∆ίνεται η 
δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν τη γοητεία της τέχνης, να ψυχαγωγηθούν και 
να περάσουν μερικές από τις ώρες του ελεύθερού τους χρόνου, διασκεδάζοντας. 
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 Τα αρνητικά στοιχεία της τηλεόρασης 
 

• Κατευθυνόμενη πληροφόρηση 

Προβάλλονται επιλεκτικά ορισμένες πτυχές ενός γεγονότος και κάποιες άλλες 
αποκρύπτονται, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνεται η αλήθεια, εξυπηρετώντας 
ανώτερα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. 

• Προβολή προτύπων εγκληματικότητας, βίας, διαφθοράς 

Πολλές τηλεοπτικές εκπομπές προβάλλουν πρότυπα εγκληματικότητας, βίας, 
διαφθοράς που οδηγούν στον εκμαυλισμό των συνειδήσεων κυρίως των νέων. 
Παρουσιάζουν ως αξίες τα πρότυπα της απάτης και της χρήσης αθέμιτων μέσων 
για την κατάκτηση ενός στόχου. 

• Απομόνωση ανθρώπων 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας καθηλώνονται μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης. Γο-
ητευμένοι από το θέαμα χάνουν την επαφή, την επικοινωνία με το περιβάλλον 
τους. Σύζυγοι, φίλοι, συντροφιές προτιμούν την παθητική ακρόαση ακόμη και αν 
έχουν πολλά να πουν. Η υπερβολική παρακολούθηση της τηλεόρασης αποχαυ-
νώνει, απομακρύνει, αποξενώνει τους ανθρώπους. 

• Γλωσσική ένδεια 

Η εικόνα εκτοπίζει το λόγο, τον εμποδίζει να εκδηλωθεί, να αναπτυχθεί. Μια 
εικόνα μπορεί να αντικαταστήσει μια περιγραφή. Ακόμη, τα γλωσσικά λάθη των 
παρουσιαστών διάφορων εκπομπών σε συνδυασμό με την αλλοίωση που υφίσταται 
η γλώσσα στα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα για λόγους εντυπωσιασμού δεν 
καλλιεργούν σωστά τη γλώσσα και οι άνθρωποι δεν ασκούνται στο σωστό άκου-
σμα της γλώσσας τους. 

• Προβολή καταναλωτικών προτύπων 

Η τηλεόραση προβάλλει έντονα το εκσυγχρονισμένο καταναλωτικό πρότυπο των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα το αποτυπώνει με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν 
αφήνει περιθώριο επιλογής στο θεατή. Υπάρχει κίνδυνος, λοιπόν, οι τηλεθεατές 
να αποδεχθούν άκριτα τα πρότυπα αυτά και υιοθετώντας τα στη ζωή τους να 
απεμπολήσουν τα στοιχεία εκείνα που διακρίνουν τον ξεχωριστό πολιτισμό τους. 

• Αδράνεια του σώματος 

Η συνεχής παρακολούθηση της τηλεόρασης με προσηλωμένο το βλέμμα σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο ακινητοποιεί το κινητικό σύστημα του σώματος. Παραμε-
λείται η σωματική άσκηση, γεγονός εξαιρετικά αρνητικά ιδιαίτερα για τους νέους 
ανθρώπους. 
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 Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά στοιχεία της τηλεόρασης; 
 

• Ουσιαστική παιδεία 

Η παιδεία αποτελεί ασπίδα σε κάθε κακόβουλη προσπάθεια παροχής αναξιόπι-
στων πληροφοριών. Ο μορφωμένος δεν αρκείται σε αυτά που βλέπει ή ακούει, 
αλλά ψάχνει να βρει, να εξηγήσει τα αίτια των γεγονότων, να κρίνει, να ελέγχει. 
∆ιαθέτει το σωστό κριτήριο επιλογής των εκπομπών εκείνων, που διακρίνονται 
για την ποιότητά τους σε επίπεδο ενημέρωσης και επικοινωνίας. 

• Τήρηση κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας 

Ο δημοσιογράφος οφείλει να έχει αντιληφθεί το επάγγελμά του ως λειτούργημα. 
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να σέβεται την κοινή γνώμη και να έχει πάντα ως στό-
χο του την αντικειμενική και ολόπλευρη ενημέρωσή της. 

• Σωστή διαπαιδαγώγηση από την οικογένεια 

Η οικογένεια είναι καλό να προσανατολίζει τα νεαρά μέλη της στην παρακολού-
θηση των τηλεοπτικών εκείνων προγραμμάτων που έχουν πολλά να τους προ-
σφέρουν σε γνωστικό και ψυχικό επίπεδο. 

• Σωστή διαπαιδαγώγηση από το σχολείο 

Το σχολείο επιβάλλεται να εξηγήσει στους μαθητές ότι πρέπει να αντιμετωπί-
ζουν με κριτικό πνεύμα την τηλεόραση, καθώς αποτελεί ένα μέσο στα χέρια του 
ανθρώπου.  

 

 Το ραδιόφωνο 
 

To ραδιόφωνο είναι η συσκευή που λαμβάνει τις εκπομπές ραδιοφωνικών σταθ-
μών. Τα ραδιοφωνικά κύματα εκπέμπονται από τον πομπό και φτάνουν στο δέκτη 
(δηλαδή το ραδιόφωνο). Τα κύματα αυτά αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και 
παράγουν ήχο που είναι και το τελικό αποτέλεσμα του ραδιοφώνου. Ραδιόφωνο επί-
σης θεωρείται και όλη η διαδικασία εκπομπής και λήψης ραδιοκυμάτων. 

 
 Ωφέλειες του ραδιοφώνου 

 
-μεταδίδει άμεσα και ζωντανά τις ειδήσεις 
-μεταδίδει μουσική, που «εξημερώνει» τα ήθη 
-ενημερώνει, μορφώνει και ψυχαγωγεί τον ακροατή 
-ανταποκρίνεται σε όλες τις ηλικίες 
-είναι αχώριστος σύντροφος στη μοναξιά και την πλήξη του ανθρώπου. 
 
 Ζημιές του ραδιοφώνου 

 
-παραποιεί την αλήθεια 
-με την προπαγάνδα του κάνει «πλύση εγκεφάλου» στους πολίτες 
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-αλλοιώνει και διογκώνει τα γεγονότα 
-εξυπηρετεί ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες. 
 
 Το διαδίκτυο - INTERNET 

 

Το διαδίκτυο είναι ένα σύνολο από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές 
που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες 
του σε εκατομμύρια χρήστες.  

Μία από τις υπηρεσίες του διαδικτύου είναι το ίντερνετ (internet). Αποτελείται 
από διάφορες ιστοσελίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν πληθώρα πληροφοριών πάνω σε 
ποικίλα θέματα. 

Αποτελεί ένα “Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Χωριό”, οι “κάτοικοι” του οποίου, ανε-
ξάρτητα από υπηκοότητα, ηλικία, θρήσκευμα και χρώμα, μοιράζονται πληροφορίες 
και ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις πέρα από γεωγραφικά και κοινωνικά σύνορα. 
Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, αυτός ο παγκόσμιος ιστός υπολογιστών και 
χρηστών αριθμεί σήμερα πάνω από δέκα εκατομμύρια υπολογιστές και εκατό εκα-
τομμύρια χρήστες, ενώ επεκτείνεται διαρκώς με εκθετικούς ρυθμούς. 

 

 Χαρακτηριστικά του INTERNET 

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό του ίντερνετ είναι ότι μπορεί να συνδέει υπολογι-
στές διαφορετικού τύπου, δηλαδή, υπολογιστές που μπορεί να διαφέρουν όσον 
αφορά την αρχιτεκτονική του υλικού (hardware), το λειτουργικό σύστημα που 
χρησιμοποιούν και το πρωτόκολλο δικτύωσης που εφαρμόζεται στο τοπικό 
τους δίκτυο. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της ευελιξίας του, εξαπλώθηκε σε ολό-
κληρο τον πλανήτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 

 Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του ίντερντετ είναι ότι είναι αποκεντρω-
μένο και αυτοδιαχειριζόμενο. ∆εν υπάρχει δηλαδή κάποιος κεντρικός οργανι-
σμός που να το διευθύνει και να παίρνει συνολικά αποφάσεις σχετικά με το 
είδος των πληροφοριών που διακινούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
τους διάφορους υπολογιστές του ή τη διαχείρισή του. Καθένα από τα μικρότε-
ρα δίκτυα που το αποτελούν διατηρεί την αυτονομία του και είναι το ίδιο υ-
πεύθυνο για το είδος των πληροφοριών που διακινεί, τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν οι υπολογιστές του και τη διαχείρισή του. 

 Τι μας προσφέρει το Internet

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ίντερνετ βασικά για δύο πράγματα: 

α) για να αντλήσουν πληροφορίες και 

β) για να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους που είναι κι αυτοί χρήστες του. 
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α) Μπορούμε να θεωρήσουμε το Internet σαν μια τεράστια αποθήκη πληροφο-
ρίας, μια παγκόσμια βιβλιοθήκη. Στους υπολογιστές του, βρίσκονται αποθηκευμένα 
χιλιάδες Gigabytes πληροφορίας, αρκετά από τα οποία διατίθενται ελεύθερα στους 
χρήστες του. Έτσι, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε απομακρυ-
σμένες βάσεις δεδομένων, να ανακτάμε αρχεία με προγράμματα, εικόνες, κείμενα, 
κλπ., να έχουμε πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, να διαβάζουμε ηλεκτρονικές εφημερίδες 
και περιοδικά, ακόμη και να παρακολουθούμε ραδιοφωνικά προγράμματα. 

β) Το ίντερνετ είναι επίσης ένα μέσο που μας επιτρέπει να ερχόμαστε σε επα-
φή με άλλους ανθρώπους γρήγορα και εύκολα. Μπορούμε, λοιπόν, να ανταλλάξου-
με ηλεκτρονικά μηνύματα ή να μιλήσουμε “ζωντανά” με ένα φίλο μας που βρίσκεται 
π.χ. στις ΗΠΑ, στην Κίνα ή σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, να γνωρίσουμε και-
νούργιους ανθρώπους, να εγγραφούμε σε λίστες συζητήσεων εάν μας ενδιαφέρουν 
οι απόψεις των άλλων γύρω από κάποιο θέμα ή ακόμη να παίξουμε μια σειρά από 
παιχνίδια με πολλούς αντιπάλους ταυτόχρονα που μπορεί να βρίσκονται διασκορπι-
σμένοι σε διάφορα μέρη της γης. 

Με το ίντερνετ, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου χωρίς να 
χρειαστεί να μετακινηθούμε από τον υπολογιστή μας 

(www.uth.gr) 

 
 Αρνητικά στοιχεία ίντερνετ 

 
• Οι χρήστες εθίζονται στη χρήση του 

• Απομονώνονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον, εφόσον πολλές επιθυμίες 
του ικανοποιούνται μέσα από την πλοήγησή τους στο internet. 

• Χάνεται η άμεση ανθρώπινη επικοινωνία. 

• Τα μηνύματα που προβάλλονται στις διάφορες ιστοσελίδες είναι αμφίβολης 
ποιότητας. 

• ∆εν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου να μεταδίδονται μόνο οι 
χρήσιμες, ωφέλιμες πληροφορίες. Υπάρχει πλήρη ελευθερία στη διακίνηση 
κάθε τύπου πληροφορίας. 

• Η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι πολύ εύκολη ακόμη και για τα μικρά παιδιά, με 
αποτέλεσμα να δέχονται ερεθίσματα και εικόνες που δεν ταιριάζουν στην ηλι-
κία τους και να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗ  
 

 
 

Παραπληροφόρηση είναι η σκόπιμη διάδοση ψευδών ή παραποιημένων ει-
δήσεων, με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς ορισμένη κατεύθυνση και να 
εξυπηρετηθούν ιδιοτελή συμφέροντα. 

[Προσοχή: Προπαγάνδα: η με κάθε μέσο συστηματική προσπάθεια μονόπλευρου 
επηρεασμού της κοινής γνώμης προς ορισμένη κατεύθυνση]. 

 

 

 ∆ιαστρέβλωση και παραποίηση της αλήθειας. 

 Επιλεκτική και αποσπασματική προβολή ορισμένων πτυχών ενός γεγονότος → 
σκόπιμος τονισμός και υπογράμμιση ορισμένων σημείων και απόκρυψη κάποιων 
άλλων → πλημμελής ενημέρωση. 

 Μετάδοση ψευδών ειδήσεων – δυσφήμηση. 

 ∆ιαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση. 

 Χρήση φορτισμένων (“ηχηρών”) τίτλων. 

 Μέγεθος των άρθρων, θέση τους στη σελιδοποίηση της εφημερίδας ή η σειρά 
των ειδήσεων (η πιο σημαντική είδηση παρουσιάζεται πρώτη) και ο χρόνος που 
αφιερώνεται σε κάθε θέμα στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. 

 

 

 

Η σωστή πληροφόρηση πρέπει: 

                                           αντικειμενικότητα 

• να διακρίνεται από:                υπευθυνότητα 
                                                   πληρότητα 

• να είναι έγκυρη και ακριβής 
• να δίνεται έγκαιρα 
• να μη δέχεται παρεμβάσεις από κάθε είδους “κέντρα” 
• να έχει κατάλληλη οργάνωση (ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού, γνώση 

θεμάτων κλπ.)  
 

 

 

 

 Ορισμός παραπληροφόρησης 

 Τρόποι παραπληροφόρησης 

 Χαρακτηριστικά σωστής πληροφόρησης 
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• Υποταγή των Μ.Μ.Ε. σε πολιτικά / κομματικά συμφέροντα και σκοπιμότητες 
Τα πολιτικά κέντρα χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Ε. για να προωθήσουν την κομματική 

ιδεολογία τους, να αυξήσουν τη δύναμή τους, να αυξήσουν την επιρροή τους στο λαό 
και να εδραιώσουν την κρατική εξουσία. Έτσι τα Μ.Μ.Ε. γίνονται υποχείριο* της ε-
κάστοτε κρατικής εξουσίας ή διάφορων πολιτικών κομμάτων και λειτουργούν ως 
φερέφωνά* τους. 
*υποχείριος –α –ο = αυτός που βρίσκεται υπό την εξουσία κάποιου και εκτελεί τις εντολές 
του ΣΥΝ. υποτελής, υπεξούσιος ΑΝΤ. ανεξάρτητος, αυτεξούσιος.  
*φερέφωνο (το): το πρόσωπο που εκφράζει τις απόψεις άλλου, που μιλά και δρα σύμφωνα με 
τις επιθυμίες άλλου. 

 

• Υποταγή – εξάρτηση των Μ.Μ.Ε. από οικονομικά συμφέροντα 
∆ιάφοροι οικονομικοί φορείς (π.χ. εταιρείες, χρηματιστηριακοί κύκλοι, συντεχνί-

ες κτλ.), από τους οποίους εξαρτώνται οικονομικά τα Μ.Μ.Ε. (χρηματοδότηση), προ-
κειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους, διαδίδουν ψευδείς ή παραποιημένες πληροφο-
ρίες (αποκρύπτουν ειδήσεις που θίγουν φορείς της οικονομικής εξουσίας, τυχόν α-
τασθαλίες και παράνομες δραστηριότητες) και μέσω της διαφήμισης επιδιώκουν την 
αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων τους. 

 

• Ομάδες πολιτιστικής επιρροής και δυνάμεις κοινωνικής πίεσης 
Πρόκειται για παράγοντες που χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση με στόχο  

τους την προώθηση των θέσεών τους, την εξασφάλιση κύρους, τη  συγκέντρωση ε-
ξουσίας και τον προσηλυτισμό.* 

 
*προσηλυτισμός, ο:  
1. η προσπάθεια κάποιου να μεταβάλει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το θρήσκευμα άλ-
λων με αθέμιτα μέσα (π.χ. με βία, απειλή, εκμετάλλευση της ανάγκης, της κουφότητας 
ή της απειρίας κάποιου, με κατάχρηση εξουσίας σε περίπτωση ειδικής σχέσης εξουσίας 
ή μέριμνας, όπως σε περιπτώσεις επιτροπείας, γονικής μέριμνας κλπ.). 

2. (γενικότ.) η προπαγανδιστική προσπάθεια επηρεασμού των αντιλήψεων (πολιτικών, ι-
δεολογικών, φιλοσοφικών κλπ.) κάποιου και προσεταιρισμού του ως ομοϊδεάτη ή οπα-
δού. 

 

• Η μη τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από την  πλευρά 
των δημοσιογράφων 

Οι δημοσιογράφοι πολλές φορές επιδιώκουν την προσωπική τους ανάδειξη και την 
αύξηση της δημοτικότητάς τους, καλύπτουν μονόπλευρα και μεροληπτικά τα γεγο-
νότα, τονίζουν ή αποκρύπτουν πτυχές ενός γεγονότος, υποτάσσονται σε ιδιοτελείς 
σκοπούς και εμπλέκουν την είδηση με το σχόλιο. 

 

 

 Αίτια της παραπληροφόρησης 
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• Αδιαφορία, παθητικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου 
Οι αυξημένες υποχρεώσεις δεν αφήνουν στον άνθρωπο ελεύθερο χρόνο και διά-

θεση για ενασχόληση με τα κοινά, με αποτέλεσμα να μη δίνει την πρέπουσα σημασία 
και να μην αξιολογεί σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα Μ.Μ.Ε. 

 

• Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
Καθιστά αδύνατη την κριτική επεξεργασία των πληροφοριών και συντηρεί την 

παραπληροφόρηση. 

 

 
 

• Για το άτομο 
Παθητικοποίηση ατόμου 
Με τον καιρό, λόγω της συστηματικής και κατευθυνόμενης πληροφόρησης, ατονεί 
η κριτική διάθεση και η επιθυμία για έλεγχο της γνησιότητας και διασταύρωσης 
των πληροφοριών. Ο πολίτης μετατρέπεται σε παθητικό δέκτη των μηνυμάτων, 
δέχεται ανεπεξέργαστο ό,τι του προσφέρεται, οδηγείται λοιπόν στην  πνευματική 
και ιδεολογική χειραγώγηση, χάνει την ελευθερία σκέψης και ο  νους του αιχμα-
λωτίζεται σε προκαθορισμένο τρόπο σκέψης, με συνέπεια σταδιακά να μετατρέ-
πεται σε υπήκοο. 

 

• Για την κοινωνία 
Η κοινή γνώμη χειραγωγείται. 
 Καταρρέουν τα ανθρωπιστικά ιδεώδη – καλλιεργείται ο αμοραλισμός* και ο 
αριβισμός*, κλονίζονται οι υγιείς ηθικές αρχές και αξίες, κυριαρχεί κλίμα κα-
χυποψίας, ανασφάλειας, αβεβαιότητας. 

 ∆ιογκώνονται οι κοινωνικές ανισότητες, τα κοινωνικά προβλήματα. 
 Υποσκάπτονται τα θεμέλια της δημοκρατίας, καθώς καταστρατηγείται το 
δημοκρατικό δικαίωμα  της σφαιρικής και αντικειμενικής ενημέρωσης, απο-
προσανατολίζεται η κοινή γνώμη από τα καίρια και ουσιώδη ζητήματα, δεν 
υπάρχει έλεγχος της εξουσίας και προβολή της λαϊκής επιταγής και έτσι υ-
πάρχει κίνδυνος ανάδειξης απoλυταρχικών καθεστώτων. 

 
*αμοραλισμός (ο) = ο τρόπος ζωής και συμπεριφοράς που διέπεται από έλλειψη ηθι-
κών ενδοιασμών και που μπορεί να οδηγεί σε αναισχυντία και έκλυση των ηθών. 
*αριβισμός (ο) = η χρησιμοποίηση κάθε μέσου (θεμιτού και αθέμιτου) για τη γρήγορη 
ανάδειξη σε διάφορους χώρους (πολιτική, οικονομία κλπ.). ΣΥΝ. καιροσκοπισμός, 
τυχοδιωκτισμός. 
 

 

 

  Συνέπειες της παραπληροφόρησης 
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• Πολύπλευρη και ανθρωπιστική παιδεία 
Η κατάλληλη παιδεία έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζο-

ντες του ανθρώπου και να καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα. Το άτομο λοιπόν 
θα μπορεί να επεξεργάζεται κριτικά, να αποκωδικοποιεί και να αξιολογεί σωστά τα 
μηνύματα που δέχεται. 

 
• Ανεξαρτητοποίηση των Μ.Μ.Ε. 

Η απρόσκοπτη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης προϋποθέτει την ανε-
ξαρτητοποίησή τους από κάθε είδους κύκλους συμφερόντων, οικονομικών και πο-
λιτικών. Έτσι, τα Μ.Μ.Ε. θα πάψουν να είναι φερέφωνα πολιτικών ιδεολογιών και 
κομματικής προπαγάνδας. 

 
• Τήρηση δημοσιογραφικής δεοντολογίας 

Οι δημοσιογράφοι έχουν χρέος να συνειδητοποιήσουν το ρόλο και την ευθύνη 
τους, να κατανοήσουν ότι ασκούν λειτούργημα και επομένως να εφαρμόζουν τις αρ-
χές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ώστε να επιτελούν σωστά το έργο τους. 

 
• Έλεγχος των κέντρων πληροφόρησης από την πολιτεία 

Το κράτος οφείλει να συστήσει όργανα, τα οποία θα πραγματοποιούν ελέγχους 
στα Μ.Μ.Ε., για να διαπιστώσουν την ορθή λειτουργία τους. 

 
• Οικογένεια 

Ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτελεί το φορέα αγωγής που 
καθορίζει την ανάπτυξη των παιδιών. Οφείλει να διαπαιδαγωγεί σωστά τους νέους, 
να τους βοηθά να αντιλαμβάνονται σωστά τη γύρω τους πραγματικότητα, να οξύνει 
την κρίση τους και γενικά να διαμορφώνει ισχυρές προσωπικότητες. 
 
• Ο ίδιος ο άνθρωπος: 

 να ασκεί κριτικό έλεγχο στις πληροφορίες 
 να ελέγχει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες 
 να συσχετίζει γεγονότα, καταστάσεις και φαινόμενα 
 να αντιμετωπίζει τις πληροφορίες χωρίς ιδεολογική, κομματική προκατάληψη 
 να συνειδητοποιεί τις αρνητικές συνέπειες της παραπληροφόρησης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Τρόποι αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης 
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Ρητά – Αποφθέγματα – Απόψεις 

Σχετικά με την πληροφόρηση, την παραπληροφόρηση και τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης. 
 
«Πληροφορούμαι σημαίνει ενημερώνομαι για όσα συμβαίνουν γύρω μου. 
Ενημερώνομαι σημαίνει διαμορφώνομαι, δηλαδή, τελικά μορφώνομαι 
πώς να βλέπω και να κατανοώ τα πράγματα, τους ανθρώπους, το σύ-
μπαν. 

(Jean le Duc) 
 

Ο πολιτισμός είναι συγκερασμός πληροφοριών. 
(Γ. Καψάλης) 

 
Οι πληροφορίες μετριάζουν την παράτολμη παρόρμηση να πλεύσουμε σε 
άγνωστα νερά, κινδυνεύοντας να χαθούμε, να ναυαγήσουμε. 

(Jean Baudrillard, 1986) 
 
«Ο δημοσιογράφος είναι ο κρίκος σύνδεσης εξουσίας και λαού». 

Ουώλτερ Λίπμαν 
 
«Δίχως εφημερίδες τα πάντα είναι σκότος». 

Δημ. Ψαθάς 
 
«Ο τύπος είναι στην ουσία η πρώτη εξουσία». 

Ν. Σ. Αρίπολος 
 
«Η μαζική επικοινωνία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, είναι απλώς μια 
δύναμη, και, όπως οποιαδήποτε άλλη δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καλά ή άσχημα» 

ALDOUS HUXLEY 
 

«Πιστεύουμε ότι μια χώρα αξίζει συχνά ό,τι αξίζει ο Τύπος της …». 

ALBERT CAMUS 

 

«Αν και καλύπτει κάποτε σκοπούς μηχανορράφων, 

Το έργο είναι άγιον των δημοσιογράφων». 

Αλ. Σούτσος 
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Στο μέρος αυτό θα βρείτε παραθέματα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, από το διαδί-

κτυο, καθώς και αποσπάσματα κειμένων ή και ολόκληρα κείμενα που αφορούν τις έννοιες που 
έχουν αναλυθεί. Η ανάγνωσή τους θα σας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση 
του γνωστικού υλικού που προηγήθηκε και θα εμβαθύνει την κρίση σας. 

 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Η 4η εξουσία 

∆ιεθνώς επικρατεί για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ο όρος «mass media». 
Υποδηλώνει τα σύγχρονα μέσα μετάδοσης μηνυμάτων που αγκαλιάζουν το ευρύτατο 
κοινό, τη «μάζα». Έχουν περάσει πάνω από 150 χρόνια από τότε που ο Τύπος, το 
βιβλίο και η αφίσα ήταν τα κύρια μέσα ενημέρωσης των ανθρώπων. 

Το τέλος του αιώνα μας σημαδεύεται από την τεχνολογική επανάσταση και την 
έκρηξη των επικοινωνιών. Οι δορυφόροι άμεσης μετάδοσης, η καλωδιακή τηλεόραση 
και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχουν στη σημερινή κοινωνία τη δυνατότητα ταυτό-
χρονης μετάδοσης του μηνύματος ή της πληροφορίας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο. 

Υπάρχει ο λεγόμενος «διακυβερνητικός χώρος» ή το «πλανητικό χωριό», στο 
οποίο, μόλις καταχωρείται η πληροφορία -  και αυτό σήμερα γίνεται ταχύτατα – ανα-
μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου (Internet) στα πέρατα της γης. 

Στις μέρες μας η τεχνολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας έχει τεράστια 
εξέλιξη και απροσδόκητη κάθε φορά χρήση. 

Στα ΜΜΕ ανήκουν: οπτικοακουστικά μέσα (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογρά-
φος), Τύπος, βιβλίο, μουσική, βίντεο, διαφήμιση, διεθνή πρακτορεία ειδήσεων. Άλλα 
από αυτά, τα περισσότερα, χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τεχνική και άλλα, ελάχι-
στα, επιμένουν στην παραδοσιακή τυπογραφία. […] 

Εισαγωγή στο ∆ίκαιο και 

τους Πολιτικούς Θεσμούς, 

Β΄Ενιαίου Λυκείου, ΟΕ∆Β 

 

 

 

 
 

 

 
Ανα- γνωστικό  
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Το λίκνο της ελληνικής δημοσιογραφίας 
 

Ο ελληνικός τύπος της Βιέννης 
 

Η προετοιμασία και το ξεκίνημα του ελληνικού Τύπου, στα τέλη του 18ου αι., 
δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στον ελλαδικό χώρο, όπου οι φιλελεύθερες ιδέες λόγω 
του τουρκικού ζυγού ήταν δύσκολο να αναπτυχθούν, αλλά έξω απ’ αυτόν στη μεί-
ζονα Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου ήκμαζαν εμπορικά και πνευματικά μεγάλες 
ελληνικές παροικίες. 

Η τεράστια διάδοση και καλλιέργεια των ιδεών και των κοινωνικοπολιτικών 
θέσεων του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, που βρήκαν την πολιτική τους έκ-
φραση στο ιδεολογικό υπόβαθρο της Γαλλικής Επαναστάσεως, συνετέλεσε στο ξε-
σήκωμα των εθνοτήτων και ιδιαίτερα των Ελλήνων ραγιάδων, με κύριους εκφραστές 
τους τους λόγιους της διασποράς και τους εμπόρους, πραγματευτάδες και καραβο-
κύρηδες, που ήταν φορείς της εμπορικής μεταποιητικής και γενικότερα οικονομικής 
ζωής στην Ευρώπη. 

Οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες είδαν το φως στην πρωτεύουσα της Αυ-
στρίας, τη Βιέννη. Σε δέκα χιλιάδες περίπου υπολογίζονται οι Έλληνες της Βιέννης 
της εποχής των Ναπολεόντιων πολέμων. Από τις τάξεις του βγήκαν οι σοβαροί έ-
μποροι, οι δάσκαλοι, οι λόγιοι κι εκείνοι που ετοίμασαν το δρόμο απ’ όπου θα περ-
νούσε η ελευθερία για την Ελλάδα. 
 

Ο νεώτερος ελληνικός τύπος 
Απαρχή του κομματικού Τύπου 

 
Η μεταπολίτευση του 1862 βρίσκει τον ελληνικό Τύπο στην αρχή ενός οργα-

σμού τεχνικής και δημοσιογραφικής ανασυγκροτήσεως. Βελτιώνονται οι εγκαταστά-
σεις, καθιερώνεται ο θεσμός των επαγγελματιών ανταποκριτών και οι συντάκτες 
χωρίζονται σε ειδικότητες. 
Ιδιαίτερα μετά την παραχώρηση του Συντάγματος του 1864 παρακμάζουν οι καθα-

ρά πολιτικές εφημερίδες που αγωνίστηκαν για την ανάπτυξη των συνταγματικών ε-
λευθεριών του λαού. Ακολουθεί περίοδος μεταβατική, στη διάρκεια της οποίας, οι 
εκδιδόμενες εφημερίδες έχουν πλέον έντονο κομματικό χαρακτήρα. 
Τότε άρχισαν να πολιτικοποιούνται οι εφημερίδες και να γίνονται όργανα ηγετών 

διάφορων κομμάτων, όπως ο «Εθνοφύλαξ» (1862) του Θρασύβουλου Ζαΐμη, το «Ε-
θνικό Πνεύμα» (1868 – 1876) του Αλ. Κουμουνδούρου, η «Ώρα» (1875 – 1888) του 
Χαρίλαου Τρικούπη, η «Εφημερίς των Συζητήσεων» (1870 – 1893) του Επαμ. ∆ελη-
γεώργη και η «Πρωία» (1874 – 1904) του Θεοδ. ∆ηλιγιάννη. …  
 

 
Ο τύπος από το 1901 έως το 1944 

Ο εκσυγχρονισμός του Τύπου 
Ο εικοστός αιώνας βρήκε την ελληνική δημοσιογραφία σε αναδημιουργικό οργα-

σμό. Η λεγόμενη βιομηχανική περίοδος των εφημερίδων κυκλοφορίας βρίσκεται στο 
αποκορύφωμα των επιτεύξεών της. Η ραγδαία εξέλιξη στα τεχνικά και γενικά εκ-
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δοτικά μέσα, το νέο σχήμα των εφημερίδων, οι δημοσιογραφικές αποστολές και κα-
μπάνιες, συντελούν στην αύξηση του τιράζ των εφημερίδων, ενώ τα πολυσέλιδα με 
πλούσια εικονογράφηση κατακτούν διαρκώς έδαφος. 

Από το 1909 ο Τύπος αντανακλά τις μεταβολές που έφερε στην Ελλάδα το ανέ-
βασμα στην εξουσία δυνάμεων προοδευτικών της αστικής τάξεως, με κύριους εκ-
φραστές τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Αντανακλά επίσης 
τη σύγκρουση αυτών των δυνάμεων με τις συντηρητικές δυνάμεις και του παλαιοκομ-
ματισμού, που συσπειρώθηκαν γύρω από τη δυναστεία. 

Πάνος Καρυκόπουλος, 200 Χρόνια Ελληνικού Τύπου, 1784 – 1984 
 

 

Ο Τύπος ως εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης 

[…] Η άλλη λειτουργία του Τύπου είναι η διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης, συνέ-
χεια και αποτέλεσμα της έκφρασης. Ο τρόπος δηλαδή που μεταφέρει, που παρουσιά-
ζει τα γεγονότα, οδηγεί στη διαμόρφωση από το κοινό μιας άποψης πάνω στο περι-
στατικό που παρουσιάζει. Και τούτο συμβαίνει για πολλούς λόγους. Πρώτα – πρώτα 
οι άνθρωποι που γράφουν, οι δημοσιογράφοι, έχουν πολιτικές, οικονομικές και συ-
ναισθηματικές θέσεις. Αν λοιπόν το πρόβλημα που παρουσιάζουν, συμφωνεί με τις 
απόψεις τους, όσο κι αν θέλουν να είναι αντικειμενικοί, το τονίζουν και έτσι εμείς 
επηρεαζόμαστε. 

Στη συνέχεια οι εκδότες των εφημερίδων και των περιοδικών είναι και επιχει-
ρηματίες. Αυτό σημαίνει πως η βασικότερη ή μια από τις βασικές τους επιδιώξεις 
είναι το κέρδος. Και το εξασφαλίζουν από την κυκλοφορία των εντύπων τους, από 
τις διαφημίσεις που παρουσιάζουν, από τις κρατικές ανακοινώσεις που τους προσφέ-
ρονται. Έτσι λοιπόν γίνονται περισσότερο ενδοτικοί στις πιέσεις. Πιέζουν τα κόμ-
ματα και μάλιστα αν εκφράζουν πολύ κόσμο, επομένως μεγάλη κυκλοφορία, ή αν το 
κόμμα που πιέζει είναι αυτό με το οποίο συμφωνεί ο εκδότης. Πιέζουν οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που δημοσιεύουν διαφημίσεις, πιέζει η κυβέρνηση που προσφέρει τις 
κρατικές ανακοινώσεις ή ακόμα την ατέλεια χάρτου, τη δυνατότητα δηλαδή να αγο-
ράζουν οι εκδότες χαρτί χωρίς δασμούς. 

Επίσης υπάρχουν περιοδικά, εφημερίδες αλλά και βιβλία που είναι κομματικά όρ-
γανα, κυρίως τα δυο πρώτα. Αυτά ενημερώνουν μονόπλευρα, από τη σκοπιά του 
κόμματος και έτσι διαμορφώνουν την Κοινή Γνώμη όπως αυτά θέλουν. Τουλάχιστον 
όμως είναι έντιμα, αφού αρκετές φορές αναφέρουν στην προμετωπίδα τους ότι είναι 
κομματικά όργανα. Αντίθετα άλλες εφημερίδες και περιοδικά τονίζουν ότι είναι αδέ-
σμευτα, ανεξάρτητα, αντικειμενικά, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν καμιά σχέ-
ση με τα παραπάνω. 

Γ. Κ. Μαυρογιάννη,  

“∆οκίμια”  
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Τα αίτια της κρίσης 
Αναξιοπιστία του τύπου. Πολιτική και τύπος 

Όταν, λοιπόν, μιλάμε για «κρίση του τύπου», για κρίση δηλαδή στα μέσα πληροφό-
ρησης και ενημέρωσης, εννοούμε την κρίση που θίγει ολόκληρο το σύστημα της 
σφαίρας, αν την εννοήσουμε σχηματικά μ’ αυτόν τον τρόπο, που κλείνει μέσα της ό-
λες τις δυνατότητες μετάδοσης μηνυμάτων, πληροφοριών και γεγονότων. … 

{…} Μια βασική αιτία της κρίσης είναι αναμφισβήτητα ο κλονισμός της αξιοπιστίας 
των εφημερίδων. 
Το γιατί κλονίστηκε η αξιοπιστία των εφημερίδων, δεν είναι θέμα που σηκώνει μο-

νολεκτική ή περιορισμένη απάντηση. Η αξιοπιστία είναι μια έννοια που στηρίζεται 
πάνω σε καθαρά και σαφή δεοντολογικά κριτήρια, είναι συνάρτηση του επιπέδου του 
προσωπικού μιας εφημερίδας, είναι συνάρτηση των σύγχρονων μεθόδων έκδοσης, 
εξαρτάται από την ευσυνειδησία του συντάκτη, του εκδότη και, ιδιαίτερα, του διευ-
θυντή της. Είναι απόρροια της έντιμης και υπεύθυνης ή ανεύθυνης στάσης των πολι-
τικών απέναντι στον Τύπο. Είναι, πολλές φορές, εξάρτημα του κυκλοφοριακού στό-
χου ή των οικονομικών εσόδων. Έχει σχέση με την οργάνωση των σημερινών ε-
φημερίδων, η οποία ίσχυε και πριν από πενήντα χρόνια. Και, βέβαια, έχει απόλυτη 
και άμεση επίδραση ο ρόλος που ασκεί το συνδικαλιστικό δημοσιογραφικό σωματείο, 
το οποίο θεωρείται θεματοφύλακας μιας ανύπαρκτης στη βάση της, - για τη χώρα 
μας τουλάχιστον, - δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Είναι πολλές φορές και αποτέλε-
σμα φτωχού έμψυχου δυναμικού, που εγκαθίσταται αναξιοκρατικά στις εφημερίδες. 
Κι αυτό, γιατί δεν υπάρχουν κριτήρια εισόδου σ’ αυτό το τόσο σημαντικό επάγγελμα. 
Τέλος, είναι οπωσδήποτε συνάρτηση της καθημερινής στάσης των εφημερίδων, που, 
στην προσπάθειά τους να εντυπωσιάσουν, υπερεκτιμούν σκόπιμα τα γεγονότα ή και 
τα «δημιουργούν» πολλές φορές από το τίποτα. … 

{…} Αναξιόπιστη Εξουσία σημαίνει και (σχεδόν πάντοτε) αναξιόπιστο Τύπο. 
{…} Θα αντιληφθούμε έτσι πόσο επικίνδυνο είναι για τον Τύπο και κατ’ ακο-

λουθία για τον Έλληνα αναγνώστη, να ενημερώνεται με ανειλικρίνεια από τις 
δημόσιες αρχές και την κυβέρνηση του τόπου. Πολλά κέντρα κρατικής πληροφό-
ρησης εκμεταλλεύονται την έλλειψη εμπιστοσύνης του λαού στις εφημερίδες και προ-
σπαθούν να ρίξουν πάνω του δικές τους παραλείψεις ή δικά τους λάθη. Χωρίς σαφή-
νεια, χωρίς αυτοκριτική τις περισσότερες φορές, «εναποθέτουν» τις ευθύνες τους 
στον Τύπο. Συχνά υπεύθυνοι φορείς απαντάνε σε σχετικά ερωτήματα: «Ξέρετε τώ-
ρα πώς διογκώνουν τα πράγματα οι εφημερίδες» … Και κανείς δεν μπορεί να το αρ-
νηθεί αυτό. 

 
Λυκούργος Κομίνης, Η κρίση του ελληνικού Τύπου 

 
Εισαγωγή 
 
Όταν οι ανθρωπολόγοι άρχισαν να συγκρίνουν τις σημειώσεις τους σχετικά με τους 

ελάχιστους εναπομείναντες πρωτόγονους πολιτισμούς, ανακάλυψαν κάτι απροσδόκη-
το. Από τις πιο απομονωμένες φυλετικές κοινωνίες στην Αφρική μέχρι τα πιο 
απομακρυσμένα νησιά του Ειρηνικού, οι άνθρωποι είχαν ουσιαστικά τον ίδιο ορι-
σμό για το τι είναι είδηση. ∆ιακρίνονταν από την ίδια διάθεση για κουτσομπολιό. 
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Ακόμη αναζητούσαν τις ίδιες ιδιότητες στους αγγελιαφόρους που επέλεγαν να συ-
γκεντρώνουν και να μεταφέρουν τα νέα τους. Ήθελαν ανθρώπους που μπορούσαν να 
τρέξουν γρήγορα στο διπλανό λόφο, να συγκεντρώσουν ακριβείς πληροφορίες για να 
τις μεταφέρουν πειστικά. Οι ιστορικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ίδι-
ες βασικές ειδησεογραφικές αξίες έχουν διατηρηθεί στο πέρασμα του χρόνου. 
«Οι άνθρωποι έχουν ανταλλάξει ένα πανομοιότυπο μείγμα ειδήσεων … σε όλη τη 
διάρκεια της Ιστορίας και σε όλους τους πολιτισμούς», έγραψε ο ιστορικός Mitchell 
Stephens. 
Πώς εξηγούμε αυτή τη μυστηριώδη συνάφεια; Η απάντηση, έχουν συμπεράνει ιστο-

ρικοί και κοινωνιολόγοι, είναι ότι η είδηση ικανοποιεί μια βασική ανθρώπινη πα-
ρόρμηση. Οι άνθρωποι έχουν μια εσωτερική ανάγκη – ένα ένστικτο – να γνωρίζουν 
τι συμβαίνει πέρα από τα όρια της άμεσης εμπειρίας τους. Η δυνατότητα να γνωρί-
ζουμε γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε οι ίδιοι, γεννά ένα αίσθημα 
ασφάλειας, ελέγχου και σιγουριάς. Κάποιος συγγραφέας το αποκάλεσε «πείνα για 
ανθρώπινη ενημέρωση». 
Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι όταν συναντούν ένα φίλο ή 

γνωστό είναι να ανταλλάσσουν πληροφορίες. «Άκουσες ότι; … «. Θέλουμε να ξέρουμε 
αν έχουν ακούσει ό,τι κι εμείς και αν το έχουν ακούσει με τον ίδιο τρόπο. Συγκινεί 
μια κοινή διαπίστωση. ∆ιαμορφώνουμε σχέσεις, διαλέγουμε φίλους, καταλήγουμε σε 
προσωπικές κρίσεις που βασίζονται εν μέρει στο αν και κατά πόσο αντιδρά κάποιος 
στην πληροφόρηση με τον τρόπο που αντιδρούμε κι εμείς. 
Όταν η ροή των ειδήσεων εμποδίζεται, «απλώνεται ένα σκοτάδι» και μεγαλώ-

νει η ανησυχία. Πρακτικά, ο κόσμος γίνεται πολύ ήσυχος. Αισθανόμαστε μόνοι. 
… Χρειαζόμαστε ειδήσεις για να ζούμε, να αυτοπροστατευόμαστε, να δημιουργού-

με δεσμούς, να διαχωρίζουμε εχθρούς και φίλους. Η δημοσιογραφία είναι απλώς το 
σύστημα που δημιουργούν οι κοινωνίες για να εξασφαλίζουν τις ειδήσεις αυτές. 
Γι’ αυτό και ενδιαφερόμαστε για το επίπεδο των ειδήσεων και της δημοσιογραφίας 
που έχουμε: επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας, των σκέψεών μας και της 
κουλτούρας μας. 

... Υπάρχουν ορισμένες σαφείς αρχές στις οποίες συμφωνούν οι δημοσιογράφοι – 
και τις οποίες δικαιούνται να προσδοκούν οι πολίτες. Είναι αρχές οι οποίες έχουν 
εξασθενήσει και υποχωρήσει με τα χρόνια, αλλά, κατά κάποιο τρόπο, παραμένουν 
πάντα προφανείς. Είναι οι βασικές αρχές της δημοσιογραφίας. … 
1. Η πρώτη υποχρέωση της δημοσιογραφίας είναι απέναντι στην αλήθεια. 
2. Η δημοσιογραφία οφείλει πρώτα απ’ όλα να είναι πιστή στους πολίτες. 
3. Η πεμπτουσία της είναι η συνέπεια στη διασταύρωση της πληροφορίας. 
4. Οι λειτουργοί της πρέπει να διατηρούν την ανεξαρτησία τους από εκείνους τη 

δραστηριότητα των οποίων καλύπτουν δημοσιογραφικά. 
5. Πρέπει να λειτουργεί σαν ένας ανεξάρτητος ελεγκτής της εξουσίας. 
6. Πρέπει να παρέχει βήμα δημόσιας κριτικής και συναίνεσης. 
7. Πρέπει να προσπαθεί να κάνει το σημαντικό γεγονός ελκυστικό και οικείο. 
8. Πρέπει να παρουσιάζει τις ειδήσεις κατά τρόπο κατανοητό και περιεκτικό. 
9. Οι λειτουργοί της πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενεργούν με βάση τη συ-

νείδησή τους. 
Μπιλ Κόβατς – Τομ Ρόζενστιλ, Εισαγωγή στη δημοσιογραφία. 
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Επιδράσεις της τηλεόρασης 

 
Από την τηλεόραση επηρεάζεται εύκολα η συμπεριφορά των παιδιών. Συχνά 

θεωρούν διάσημους τηλεοπτικούς ήρωες ή τραγουδιστές που πρωταγωνιστούν σε 
video-clips ως παραδείγματα για μίμηση. ∆υστυχώς είναι σπάνια η παρακολούθηση 
θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς και συχνότερη η παρακολούθηση αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς (βία, σεξ, σαδομαζοχισμός, ακραίες καταστάσεις). Ακόμη και τα παιδι-
κά προγράμματα και τα κινούμενα σχέδια περιέχουν βία και προβάλλουν μια ανταγω-
νιστική και προκλητική συμπεριφορά. Η τηλεοπτική βία (όπως και η βία στις κινημα-
τογραφικές ταινίες ή στα video-games) κάνει τα παιδιά πιο ανεκτικά στην επιθετικό-
τητα άλλων παιδιών, λιγότερο συναισθηματικά και λιγότερο αρνητικά απέναντι στη 
βία. 
Η τηλεόραση επηρεάζει όλους μας και ως καταναλωτές. Προβάλλει έναν τρόπο 

ζωής όπου κυριαρχούν τα πολυτελή αυτοκίνητα, οι πισίνες και τα χιλιάδες προϊόντα, 
που θεωρούνται απαραίτητα για την καθημερινή μας ζωή. Οι διαφημίσεις είναι υπερ-
βολικά ελκυστικές, με πολλή, γρήγορη και επαναλαμβανόμενη δράση, με ωραία μου-
σική και όμορφα πρόσωπα. Όσο μεγαλύτερη επαφή έχουμε με την τηλεόραση, τόσο 
μεγαλώνουν οι υλιστικές απαιτήσεις μας. 

{…} Όλες οι πληροφορίες που διοχετεύονται μέσα από τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να 
γίνονται αντικείμενα συζήτησης, εκτίμησης και αμφισβήτησης. Οι γονείς μπορούν να 
επηρεάσουν το είδος των κοινωνικών γνώσεων που παίρνουν τα παιδιά από μια εκ-
πομπή σχολιάζοντας, τονίζοντας, φιλτράροντας και εξηγώντας αυτά που συμβαίνουν 
στην οθόνη. Η συζήτηση βοηθάει στη συγκράτηση πληροφοριών και στη διαμόρφωση 
ιδεών. Γονείς και παιδιά παρακολουθούν μαζί τηλεόραση ή ταινίες, παίζουν παιχνίδια 
στον υπολογιστή αλλά σπάνια κάνουν σχόλια. 

(www.gym-n-souliou.ser.sch.gr) 
 

Το διαδίκτυο 

Στην γενική του έννοια, διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
(δια)συνδέει άλλα δίκτυα. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη 
σύνθεση λέξεων inter-network. 
Στην πιο εξειδικευμένη και περισσότερο χρησιμοποιούμενη μορφή, με τους όρους 

∆ιαδίκτυο, Ιντερνέτ ή Ίντερνετ (με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα) περιγράφεται το 
παγκόσμιο πλέγμα διασυνδεδεμένων υπολογιστών περιλαμβανομένων και των υ-
πηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Το ∆ιαδίκτυο χρησι-
μοποιεί την μεταγωγική μετάδοση πακέτων (packet switching) και το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας TCP/IP. Έτσι ο όρος διαδίκτυο κατέληξε να αναφέρεται στο παγκόσμιο 
αυτό δίκτυο. Η τεχνική της σύνδεσης δικτύων με αυτό τον τρόπο ονομάζεται 
internetworking. 
 

Η κουλτούρα του ∆ιαδικτύου 
Το Ίντερνετ επίσης έχει μία μεγάλη επίδραση στην γνώση και τη διαμόρφω-

ση απόψεων. Μέσα από την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών (key words) μέσω της χρή-
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σης μηχανών αναζήτησης, όπως το Google, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εύκολη 
και άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο, παγκόσμιο και ποικίλο όγκο πληροφοριών. 
Συγκρινόμενο με τις έντυπες εγκυκλοπαίδειες και τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες, το 
Ίντερνετ αντιπροσωπεύει μία ξαφνική και απότομη αποκέντρωση των πληροφο-
ριών και των δεδομένων. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο για την 
επικοινωνία στο Ίντερνετ είναι η Αγγλική κυρίως λόγω της καταγωγής του Ίντερ-
νετ, της χρήσης της Αγγλικής στον προγραμματισμό λογισμικού και στην αδυναμία 
των πρώτων γενιών υπολογιστών να χρησιμοποιήσουν άλλους χαρακτήρες πέραν του 
λατινικού αλφάβητου. Το δίκτυο μεγάλωσε αρκετά τα τελευταία χρόνια και επαρκές 
περιεχόμενο είναι πλέον διαθέσιμο στις γλώσσες των περισσότερο ανεπτυγμένων 
χωρών. 

(el.wikipedia.org) 

Παραπληροφόρηση 

[…] ∆εν υπάρχει αμφιβολία, ότι ένα αδιόρατο πλέγμα άμεσων και έμμεσων συμ-
φερόντων κατευθύνει και διαπλάθει το τελικό προϊόν, που αγοράζουμε στα περί-
πτερα. Αυτό βέβαια είναι χαρακτηριστικό κάθε καπιταλιστικής επιχείρησης και δε 
θα πρέπει να λησμονάμε ότι ένα φύλλο, που θ’ αγνοήσει τον παράγοντα συμφέροντα – 
διασυνδέσεις και θα λειτουργήσει στη βάση της αυστηρής δημοσιογραφικής δεοντο-
λογίας και αντικειμενικότητας, το λιγότερο που θα χάσει είναι κάθε μορφής διαφήμι-
ση, που είναι γνωστό τι σημασία έχει για τα οικονομικά κάθε εφημερίδας. Επομένως, 
είναι μια γενικότερη οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα, που αντανακλάται 
στον τρόπο λειτουργίας του Τύπου. 

    Αν εξαιρέσει κανείς τα λεγόμενα κομματικά έντυπα, που εκφράζουν συγκεκριμέ-
να μαζικά κοινωνικο-πολιτικά συμφέροντα και επιδιώξεις, ο υπόλοιπος Τύπος είναι 
λιγότερο ή περισσότερο δεσμευμένος με την έννοια ότι η αμεροληψία του κινείται 
μέσα στα δεδομένα πλαίσια, που καθορίζουν σκοτεινές διασυνδέσεις και «σκοπι-
μότητες». Με τον τρόπο αυτόν  ασφαλώς πραγματοποιείται ένα είδος μερικής αυτο-
κατάργησης και αυτοεξουδετέρωσης του Τύπου, ο οποίος πράγματι είναι η τέταρτη 
εξουσία στη ∆ημοκρατία, όταν λειτουργεί σωστά. Πολλές από τις «αλήθειες», που 
σερβίρει ο Τύπος όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τη ∆ημοκρατία, αλλά συσκοτίζουν 
τα πράγματα, δυσχεραίνουν τον πολιτικό διάλογο και πολλές φορές δημιουργούν μια 
ατμόσφαιρα τεχνητής ένταση πολύ επικίνδυνης για την υπόστασή της. 

   Από τη στιγμή, που ο τρόπος παρουσίασης είναι μονομερής, ανεπαρκής ή και λα-
θεμένος, ο Τύπος συμβάλλει στη γενική σύγχυση και προχειρολογία, που χαρακτηρί-
ζει την κοινωνία της διαφήμισης, του υπερκαταναλωτισμού και της «αφθονίας». Ο 
άνθρωπος, αντί να γίνεται κριτικότερος και ορθολογικότερος, γίνεται όλο και σε με-
γαλύτερο βαθμό ανευθυνότερος και εξωκατευθυνόμενος, παθητικός δέκτης και 
«συλλέκτης πληροφοριών», όπως τόσο εύστοχα είπε ένας πολύ σημαντικός αμερικα-
νός θεωρητικός. 

Βασίλης Φίλιας,  

“Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις” 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕ…  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε αναπτυγμένα σχεδιαγράμματα εκθέσεων, αφού θα 

προηγείται η ανάλυση των δεδομένων και των ζητούμενων του καθενός από αυτά. Τα θέματα 
είναι επιλεγμένα σύμφωνα με τις ανάγκες της δεύτερης λυκειακής τάξης και ανταποκρίνονται 
στις δυνατότητες των μαθητών της, γι’ αυτό όλοι σας θα πρέπει να τα διαβάσετε γιατί συνή-
θως αυτά είναι τα βασικότερα θέματα που αφορούν την έννοια της κάθε ενότητας. 

 

ΘΕΜΑ 1ο   

«Τύπος: Ποιος ο ρόλος του; Ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και 
πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;» 

Κεντρική έννοια του θέματος είναι ο Τύπος. Με αυτό το δεδομένο θα ασχολη-
θούμε στον πρόλογο της έκθεσής μας. Τα τρία ευδιάκριτα ζητούμενα μας καθοδη-
γούν ως προς τον τρόπο ανάπτυξης του θέματος στο κύριο μέρος. Θα γίνει, λοι-
πόν, λόγος: α) για το θετικό ρόλο του Τύπου, β) για τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει και που προκαλούν δυσάρεστες επιπτώσεις στον τομέα της ενημέρωσης, γ) 
καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων του Τύπου. 

 

Βασική έννοια:  Τύπος 
 

Το σύνολο των εντύπων που παρουσιάζουν ει-
δήσεις ποικίλου περιεχομένου στο κοινό. 

Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
 

α) Ο Τύπος και η αξία του, ο ρόλος του 
β) τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
γ) Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; 

 
 Στον πρόλογο μπορούμε να κάνουμε μια γενική εισαγωγή στη λειτουργία του 

τύπου. 
 

 Ενδεικτικός πρόλογος 
Ο Τύπος αποτελεί το σύνολο των εντύπων εκείνων που αποβλέπουν 

στην ειδησεογραφία και την πληροφόρηση. Ο Τύπος από τα πρώτα χρόνια 
της εμφάνισής του εξέφραζε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της αν-
θρώπινης σκέψης. Με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα άλλαξαν και ο 
Τύπος προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτά. Επηρεάζεται από τις γενικότε-
ρες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες και τις αποτυπώνει, δεικνύοντας το κλίμα 
της εποχής. 

   
Δ΄
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Ο ρόλος του τύπου: 
 
 
 
 
 
 

 Αποτελεί την τέταρτη εξουσία. Είναι το βασικό 
όργανο της κοινής γνώμης, της λαϊκής κυριαρχί-
ας. 

 
 Ενημερώνει, πληροφορεί για ποικίλα θέματα για 
γεγονότα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. 

 
 ∆ιακινεί ιδέες, απόψεις που δίνουν το ερέθισμα 
για προβληματισμό και καλλιέργεια της κριτικής 
ικανότητας του αναγνώστη. 

 
 Προσανατολίζει πολιτικά, ασκεί κριτική στην 
κυβέρνηση, ελέγχει τις αυθαιρεσίες των αρχό-
ντων και των υπαλλήλων. 

 
 Μεταδίδει ηθικές αξίες καταγγέλλοντας τις αδι-
κίες, τις ανομίες, καυτηριάζοντας τους ανέντι-
μους, τους κλέφτες, ενθαρρύνοντας τους ελευ-
θερόφρονες, τους τίμιους υπαλλήλους που εργά-
ζονται για την αναζήτηση του δικαίου. 

 
 Αγωνίζεται για την εθνική και κοινωνική ανά-
πτυξη, σχολιάζοντας διάφορα θέματα, με σκοπό 
την άμεση επίλυσή τους. 

 
 Συνδέει τους ανθρώπους μέσω της είδησης, δια-
μορφώνοντας έτσι, την οικουμενική συνείδηση. 

 
 Ψυχαγωγεί, προβάλλοντας διάφορα πολιτισμικά 
γεγονότα και εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας όλες 
τις μορφές τέχνης. 

 
 Προβάλλει τον αθλητισμό, μεταδίδοντας το πρό-
τυπο του υγιούς σε σωματικό και πνευματικό ε-
πίπεδο ανθρώπου. 

 
 Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, που διευκολύ-
νουν την καθημερινή ζωή των ανθρώ-
πων(καταχωρίσεις για διάφορες εκδηλώσεις, αγ-
γελίες, κ.ά.). 
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Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Τύ-
πος και που δυσχε-
ραίνουν το έργο του. 
 

 
 

 Οικονομικά έξοδα. 
Η είσοδος της τεχνολογίας διαμόρφωσε νέα δεδο-
μένα στον τρόπο παραγωγής της εφημερίδας (ταχυ-
πιεστήρια, φωτοσύνθεση, ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι, 
μηχανικός εξοπλισμός), που απαιτεί αξιοσέβαστα 
χρηματικά ποσά. 
 

 Έλλειψη ελευθεροτυπίας 
Στην ουσία δεν υπάρχει ελευθερία στην ενημέρωση 
του κοινού, διότι οι δημοσιογράφοι εξαρτώνται από 
τα συμφέροντα των εκδοτών τους. Γράφουν ό,τι ε-
κείνοι πιστεύουν, προκειμένου να μην υπάρξει πρό-
βλημα στη συνεργασία τους. Ακόμη, οι περισσότερες 
εφημερίδες ελέγχονται από κάποια κομματική παρά-
ταξη. Η εφημερίδα, προκειμένου να επιβιώσει και να 
αντέξει τον ανταγωνισμό, υποδουλώνεται στα διάφο-
ρα πολιτικά συμφέροντα, τα οποία προωθεί, χωρίς 
να υπάρχει αντικειμενικότητα στα γραφόμενα στις 
στήλες της. 
 

 Χαμηλό πνευματικό επίπεδο εκδοτών και δη-
μοσιογράφων. 

Οι εκδότες συμπεριφέρονται ως σκληροί επιχειρη-
ματίες και οι δημοσιογράφοι δέχονται να λειτουργούν 
αντιδεοντολογικά, προκειμένου να μη χάσουν την 
οικονομική τους εύνοια και στήριξη. Το αποτέλεσμα 
είναι να μη δίνεται βάση στην αντικειμενική παρουσί-
αση των ειδήσεων, αλλά στην εξυπηρέτηση των οι-
κονομικών τους συμφερόντων. 
 

 Παραγκωνισμός Τύπου από την τηλεόραση και 
το internet. 

Στη σημερινή εποχή ο Τύπος δεν έχει τη δυναμική 
που είχε στο παρελθόν. Έχει παραμεριστεί από την 
τηλεόραση αλλά και από το διαδίκτυο. Και τα δύο η-
λεκτρονικά ΜΜΕ προσφέρουν ενημέρωση για ποικίλα 
θέματα και προσελκύουν την προσοχή των πολιτών, 
μέσω της δύναμης της εικόνας τους. Έτσι, οι εφημε-
ρίδες πωλούν λιγότερα φύλλα και έτσι, εντείνονται 
τα οικονομικά τους προβλήματα. 
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Οι τρόποι αντιμετώ-
πισης των προβλημά-
των του Τύπου 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Σύσταση ειδικής επιτροπής για την εξέταση 
των προβλημάτων του Τύπου 

Η επιτροπή αυτή θα καταθέσει τα πορίσματα για τις 
δυσκολίες του Τύπου και μετά από συζήτηση στη 
Βουλή, να κάνει κάποιες νομοθετικές προτάσεις. Το 
θέμα του Τύπου επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί θε-
σμικά, υπερκομματικά. 
 

 Η κατοχύρωση της ελευθερίας, της ανεξαρτη-
σίας του Τύπου. 

Θεσμικά είναι κατοχυρωμένη η ελευθερία της έκ-
φρασης και της διάδοσης των στοχασμών του αν-
θρώπου, αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να ανα-
γνωριστεί θεσμικά η ανεξαρτησία του Τύπου από 
κάθε παράγοντα και μάλιστα να τεθεί το όριό της 
από την ασυδοσία. 
 

 Λήψη μιας σειρά μέτρων για την εξασφάλιση 
της οικονομικής αυτονομίας και της ανεξαρτη-
σίας των εφημερίδων: 

α) ο περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα της 
διαφήμισης του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. 
β) η μείωση του κόστους έκδοσης των εφημερίδων 
με απευθείας επιδότησής τους από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό 
γ) η ρύθμιση των κρατικών δημοσιεύσεων και των 
υπό κρατικό έλεγχο οργανισμών κατά τρόπο, που να 
συμβάλλουν στην εξυγίανση των οικονομικών των 
εφημερίδων. 
 

 Καθιέρωση με ειδικό νόμο ειδικό δικαστήριο 
Τύπου 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαία νομολογία για τα 
αδικήματα του Τύπου που να εκδικάζονται από συ-
γκεκριμένο φορέα. 
 

   Η δεοντολογική συμπεριφορά των δημοσιο-
γράφων. 

Οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν συναίσθηση του 
λειτουργήματός τους και να ακολουθούν πιστά  
τον κώδικα δεοντολογίας απέναντι στο κοινό και 
τους συναδέλφους τους.  
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 Πολιτική ωρίμανση των πολιτών. 
Οι πολίτες είναι καλό να διαμορφώνουν κριτική 
στάση απέναντι στον Τύπο και να διακρίνουν τα α-
ξιόπιστα από τα αναξιόπιστα δημοσιεύματα. Έτσι, 
θα στείλουν το δικό τους μήνυμα στις εφημερίδες. 

 
 

Ενδεικτικός επίλογος 
Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό ότι ο Τύπος μπορεί να προσφέ-

ρει πολλά, εάν καταφέρει να οργανωθεί καλύτερα στα πλαίσια της σύγχρονης 
ανταγωνιστικής κοινωνίας. Ο γραπτός λόγος είναι εκείνος που αποτυπώνε-
ται καλύτερα στο μυαλό του αναγνώστη και στην περίπτωση που είναι γόνι-
μος, μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα στο επίπεδο της πνευματικής 
καλλιέργειας και της πολιτικής αφύπνισης των πολιτών. 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο   

“Υπάρχει η άποψη ότι η ελευθερία του τύπου (ελευθεροτυπία) είναι βασική 
προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά η δημοσιογραφία. Τι είναι η ελευθερία 
του τύπου; Πότε ο τύπος μπορεί να επηρεάσει θετικά την κοινή γνώμη;” 

 

Κεντρική έννοια του θέματος είναι η ελευθεροτυπία ως απαραίτητη προϋπόθε-
ση λειτουργίας της δημοσιογραφίας. Αυτό είναι και το δεδομένο, με το οποίο θα 
ασχοληθούμε στον πρόλογο της έκθεσής μας. Τα ζητούμενα του θέματος είναι δύο: 
α) Τι είναι η ελευθερία του τύπου;, β) Πότε ο τύπος μπορεί να επηρεάσει θετικά 
την κοινή γνώμη; 
 

 
Βασική έννοια:  Ελευθεροτυπία 

                ΟΡΙΣΜΟΣ 
η έκδοση εφημερίδων και περιοδικών καθώς και 
άλλων εντύπων, χωρίς να προβάλλονται εμπόδι-
α,  αρκεί τα έντυπα αυτά να τηρούν τους νόμους 
του κράτους και τους περιορισμούς 

 
Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
 

α) Τι είναι η ελευθερία του τύπου; 
 
β) Πότε ο τύπος μπορεί να επηρεάσει θετικά την 
κοινή γνώμη; 

 
Στον πρόλογο θα τονίσουμε τη σημασία της ελευθεροτυπίας, προκειμένου να 

παρέχεται στους πολίτες σωστή και έγκυρη ενημέρωση. 
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Ενδεικτικός πρόλογος 
 

Πολύ συχνά γίνεται λόγος, κυρίως από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, 
ότι περιορίζεται η ελευθερία του τύπου και αφαιρείται έτσι το δικαίωμα που 
έχουν οι πολίτες για ελεύθερη και σωστή πληροφόρηση. Είναι, επομένως, 
γενικά αποδεκτό ότι για να λειτουργήσει σωστά η δημοσιογραφία θα πρέπει 
να υπάρχει ελευθεροτυπία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) Τι είναι η ελευ-
θερία του τύπου; 

 
 
 
 
 
 
 
 
β) Πότε ο τύπος 
μπορεί να επη-
ρεάσει θετικά την 
κοινή γνώμη; 

 
 
 
 
 

 
Η ελευθερία του τύπου κατοχυρώθηκε από τα συ-
ντάγματα των χωρών: 

 Γαλλική επανάσταση 1789 

 Σύνταγμα Επιδαύρου 1827 

 Σύνταγμα της Ελλάδας 1975 

 
 Αποτελεί: εγγύηση της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας 

 Συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του τύπου 
και στη σωστή πληροφόρηση των πολιτών που 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά τους. 

 
 όταν διαφωτίζει και καθοδηγεί σωστά την κοινή 
γνώμη 

 όταν προβάλλει τα ουσιαστικά προβλήματα του 
τόπου και της κοινωνίας και προτείνει λύσεις γι’ 
αυτά 

 όταν συμβάλλει στην πνευματική αναβάθμιση της 
χώρας 

 όταν μεταφέρει ιδέες και προβληματισμούς από 
χώρα σε χώρα 

 όταν συμβάλλει στην πολιτική, οικονομική, πνευ-
ματική συνεργασία των λαών 

 όταν καταπολεμά την αδικία, τη βία, το έγκλημα 
και την εκμετάλλευση 

 όταν στηρίζει τους αγώνες των πολιτών για ει-
ρήνη, ισότητα, δημοκρατία 

 όταν μέσω αυτού μπορεί ο καθένας να εκφράσει 
τη γνώμη του και τα πιστεύω του 

 όταν δεν κρύβει την αλήθεια, αλλά έχει το 
θάρρος να την αποκαλύπτει στο κοινό. 
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Στον επίλογο συνοψίζουμε τα συμπεράσματά μας για τη σημασία της ελευθερο-

τυπίας. 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικός επίλογος 
 

Η ελευθερία του τύπου, λοιπόν, είναι από τα σημαντικότερα δι-
καιώματα του ανθρώπου. Χωρίς την ελευθερία του τύπου δεν μπορεί 
να υπάρξει και ελευθερία της γνώμης και επομένως περιορίζεται και η 
ελευθερία του ατόμου. Εξάλλου, αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να λειτουργήσει σωστά ο τύπος, ωφελεί και το κοινωνικό σύνο-
λο, γιατί ο τύπος έχει πολλές θετικές επιδράσεις για την κοινή γνώμη 
και την κοινωνία γενικότερα. 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

 
“Έχεις διαπιστώσει ότι ορισμένες φορές τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν τα γεγονότα 

και επιδιώκουν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Σε μια επιστολή σου προς 
τον Υπουργό Τύπου να παρουσιάσεις την κατάσταση και να προτείνεις τη λήψη 
μέτρων”. 
 
Κεντρική έννοια του θέματος είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ). Το 

δεδομένο είναι η τεράστια δύναμη που έχουν τα ΜΜΕ στη σύγχρονη εποχή, και με 
αυτό θα ασχοληθούμε στον πρόλογο της έκθεσής μας. Τα ζητούμενα του θέματος 
είναι δύο: α)τα αρνητικά αποτελέσματα των ΜΜΕ, β)οι τρόποι με τους οποίους το 
σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους νέους να αντιμετωπίσουν αυτά τα αρνητικά. Προ-
σέχουμε πως το θέμα καθορίζει το είδος του κειμένου, το οποίο καλούμαστε να 
συντάξουμε, που είναι μια επιστολή απευθυνόμενη στον /στην υπουργό Παιδεί-
ας. Επομένως, η έκθεσή μας θα έχει τη μορφή επιστολής (ημερομηνία, προ-
σφώνηση, αποφώνηση, υπογραφή). 

 
 

 Βασική έννοια:  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
(ή ΜΜΕ) 
                       ⇓ ΟΡΙΣΜΟΣ 

το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, με 
τα οποία μεταδίδονται ειδήσεις, πληροφορίες, γεγο-
νότα, ιδέες, γνώσεις σε απεριόριστο αριθμό ανθρώ-
πων 
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Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
 

α)   αρνητικά αποτελέσματα των ΜΜΕ 
 
β)  πώς μπορεί το σχολείο σήμερα να βοηθήσει 

τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά 
των ΜΜΕ, δηλαδή ποια εφόδια θα πρέπει να 
παράσχει το σχολείο στα παιδιά 

 
 Στον πρόλογο, αφού γράψουμε τον τόπο και την ημερομηνία σύνταξης της 

επιστολής και την προσφώνηση, θα αναφερθούμε γενικά στο σημαντικό 
ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και στην αρνητική τους επί-
δραση. 
 

 Ενδεικτικός πρόλογος 
 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2005
 
Κύριε/Κυρία υπουργέ, 
 
Είναι γενικά παραδεκτό πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζουν 
σπουδαίο ρόλο στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Ωστόσο, στη σημερινή 
εποχή συχνά εντοπίζεται η αρνητική τους επίδραση σε διάφορους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) αρνητικά των 
ΜΜΕ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 παραπληροφόρηση: παραμόρφωση, συσκότιση 
της πραγματικότητας, διαστρέβλωση της αλή-
θειας, προπαγάνδα κτλ., με αποτέλεσμα την πα-
ραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό του κοι-
νού, της κοινής γνώμης. 

 παθητικοποίηση, χειραγώγηση του κοινού: 
“πλύση εγκεφάλου” από τα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα 
η κρίση να αποδυναμώνεται, το άτομο να δέχεται 
άκριτα ό,τι του προσφέρεται, να καθίσταται πα-
θητικό και εύκολα να χειραγωγείται. 

 Βία, εγκληματικότητα: η συνεχής προβολή σκη-
νών βίας και εγκληματικότητας με αποτέλεσμα 
την εξοικείωση με τα φαινόμενα αυτά και τη μί-
μησή τους, κυρίως από τους νέους. 

 καταναλωτισμός: διαφημίσεις, προβολή υλιστι-
κού προτύπου ζωής, δημιουργία τεχνητών ανα-
γκών με αποτέλεσμα την  ώθηση του ανθρώπου 
όχι μόνο στην κατανάλωση αλλά στην υπερκατα-
νάλωση.  

 σπίλωση υπολήψεων – εμπορευματοποίηση αν-
θρώπινου πόνου:  εισχώρηση στην προσωπική 
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ζωή επωνύμων, παραβίαση προσωπικών δεδο-
μένων, σκανδαλοθηρία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 υποβάθμιση πνευματικού επιπέδου: χαμηλή 
ποιότητα λόγου (γραπτού ή προφορικού) και πε-
ριεχομένου με αποτέλεσμα την  υποβάθμιση της 
γλώσσας και γενικά του πνευματικού επιπέδου. 

 απομόνωση, αποξένωση: πολύωρη παρακολού-
θηση τηλεοπτικών κυρίως εκπομπών με α απο-
τέλεσμα την  έλλειψη ανθρώπινης επικοινωνίας, 
την απουσία διαλόγου, την εσωστρέφεια, την 
απομόνωση. 

 κίνδυνος αλλοτρίωσης εθνικού πολιτισμού: 
παραμερισμός της παράδοσης, προβολή ξένων 
πολιτιστικών στοιχείων, καλλιέργεια μιμητισμού 
με αποτέλεσμα την  προώθηση της παγκοσμιο-
ποίησης και του παγκόσμιου πολιτισμού, τον πα-
ραγκωνισμό των  πολιτισμών μικρών λαών. 

 
 
 

β)τρόποι αντιμετώ- 
πισης των κινδύ-
νων: εφόδια που 
πρέπει να παρέχει 
το σχολείο στους 
νέους για το λόγο 
αυτό: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 όξυνση κριτικής ικανότητας: η κρίση είναι απα-
ραίτητη, ώστε οι νέοι να αξιολογούν σωστά το 
έργο και τη λειτουργία των ΜΜΕ και να μην πα-
ραπλανώνται απ’ αυτά. 

 διαμόρφωση ισχυρής προσωπικότητας: το 
σχολείο οφείλει να δημιουργεί ολοκληρωμένους 
ανθρώπους με ισχυρή προσωπικότητα, ώστε να 
μην παρασύρονται από τα ΜΜΕ και τα προβαλ-
λόμενα πρότυπα. 

 εμφύσηση αξιών, ηθικών αρχών: ορθή καθο-
δήγηση, προβολή υγιών προτύπων, ώστε οι νέοι 
να στηρίζουν τη ζωή τους σε στέρεη βάση και να 
μην παρασύρονται. 

 ενημέρωση για το ρόλο και τον τρόπο λει-
τουργίας των ΜΜΕ: αφιέρωση διδακτικών 
ωρών σε γνωριμία των ΜΜΕ και των νέων τε-
χνολογιών που αυτά χρησιμοποιούν, ώστε οι νέ-
οι να γνωρίζουν πώς να τα αντιμετωπίσουν. 
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Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα από όσα αναπτύξαμε παραπάνω και 
τονίζουμε το ρόλο του σχολείου για την ορθή αντιμετώπιση των μέσων μαζι-
κής ενημέρωσης από τους νέους. Επίσης, μετά τον επίλογο βάζουμε την ε-
πιφώνηση και την υπογραφή. 

Ενδεικτικός επίλογος 
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ,λοιπόν, επηρεάζουν σημαντικά τους αν-

θρώπους και κυρίως τα νεαρά άτομα. Βέβαια, τα αποτελέσματά τους δεν εί-
ναι μόνο αρνητικά, αλλά υπάρχουν και πολλά θετικά. Όμως, για την ορθή 
λειτουργία τους και τον περιορισμό των κινδύνων είναι απαραίτητη η συμβο-
λή του σχολείου, το οποίο θα διαμορφώσει ολοκληρωμένους ανθρώπους, ι-
κανούς να αξιολογούν σωστά τα μέσα ενημέρωσης και να δέχονται από αυτά 
μόνο τα θετικά τους.  

Με σεβασμό, 
…………………

 
 

Πώς συντάσσουμε μια επιστολή; 
 

Ημερομηνία, ……………  
 

Προσφώνηση  → ποικίλλει ανάλογα με τον παραλήπτη: 
Για φιλικά/συγγενικά πρόσωπα: αγαπημένε μου, πατέρα μου, παιδί μου, κ.ά. 
Για πρόσωπα με τα οποία δεν έχουμε στενές σχέσεις: Σεβαστέ μου κύριε, φίλε κύριε τάδε, 
κ.ά. 
Για πρόσωπα άγνωστα: Αξιότιμε κύριες τάδε, κ.ά. 
 
Περιεχόμενο  → Πρόλογος: αφορμή σύνταξης επιστολής 
    Κύριο θέμα: ό,τι έχουμε να ανακοινώσουμε 
    Επίλογος: ευχές, χαιρετισμούς, κ.ά. 
 
Επιφώνηση  → Για φιλικά/συγγενικά πρόσωπα: Σας φιλώ με αγάπη, με φιλι-
κούς χαιρετισμούς, κ.ά. 
Για πρόσωπα με τα οποία δεν έχουμε στενές σχέσεις: Με άπειρο σεβασμό, με βαθύτατο σε-
βασμό, με πολλή εκτίμηση, κ.ά. 
Για πρόσωπα άγνωστα:, κ.ά. 
 
Υπογραφή  → το όνομα, όταν απευθυνόμαστε σε φιλικά πρόσωπα 

            το όνομα και το επώνυμο σε όλες τις υπόλοιπες 
            περιπτώσεις. 
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ΘΕΜΑ 4Ο 

 
“Να συντάξεις ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σου, όπου θα εκ-

φράζεις τις απόψεις σου για την προσφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο 
άτομο και την κοινωνία καθώς και τα εφόδια που θα πρέπει να διαθέτει ο δημο-
σιογράφος, ώστε  να επιτελεί σωστά το έργο του”. 

 
Η κεντρική έννοια του θέματος είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το δεδομένο 

είναι η λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με το οποίο θα ασχοληθούμε 
στον πρόλογο της έκθεσής μας. Τα ζητούμενα είναι τα εξής: α) η προσφορά των μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης στο άτομο και την κοινωνία, β) τα εφόδια του καλού δημο-
σιογράφου. 
 
Βασική έννοια:  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

(ή ΜΜΕ) 
                       ⇓ ΟΡΙΣΜΟΣ 

το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, με 
τα οποία μεταδίδονται ειδήσεις, πληροφορίες, γεγονό-
τα, ιδέες, γνώσεις σε απεριόριστο αριθμό ανθρώπων 

 
∆ευτερεύουσα έννοια:    ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

⇓ ΟΡΙΣΜΟΣ 
πρόσωπο που ασχολείται επαγγελματικά με τη δημοσιο-
γραφία (=συγκέντρωση ειδήσεων πολιτικής, κοινωνικής, 
πνευματικής κτλ. φύσης και η διάδοσή τους μέσω του 
τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρω-
σης με στόχο την πληροφόρηση του πολίτη) 

 
 
Βασικός άξονας ανάπτυξης: α) η προσφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο 

άτομο και την κοινωνία, δηλαδή τα θετικά απο-
τελέσματά τους 

 
β) τα εφόδια του δημοσιογράφου, ώστε να επιτελεί 

σωστά το έργο του, δηλαδή οι αρχές που θα 
πρέπει να ακολουθεί, οι αρετές/ χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να διαθέτει ο καλός δημοσιογρά-
φος 

 



ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

49

 Στον πρόλογο αναφερόμαστε γενικά στη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου 
με τα ΜΜΕ και ορίζουμε γενικά τα τελευταία. 
 
α) σχέση ανθρώπου - ΜΜΕ: γενική αναφορά 
  
β) γενικός ορισμός ΜΜΕ  
 

 
Ενδεικτικός πρόλογος 

 
Καθημερινά ο σύγχρονος άνθρωπος λαμβάνει κάθε είδους πληροφορίες, 

τις οποίες παρέχουν τα μέσα, που είναι γνωστά πια ως μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης. Πρόκειται βέβαια για τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που η 
εξέλιξή του υπήρξε ραγδαία τα τελευταία χρόνια και η σημασία του τερά-
στια. 

 
 α)θετικά αποτελέ-

σματα των ΜΜΕ: 
 

 

 
 ενημέρωση, πληροφόρηση: για κάθε είδους 
θέματα (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολι-
τιστικά κ.α.).  

 
 ανάδειξη προβλημάτων και συμβολή στην ε-
πίλυσή τους: προβολή προβλημάτων (κυρίως 
κοινωνικών) ευαισθητοποίηση κοινού με απο-
τέλεσμα την  αμεσότερη και καλύτερη επίλυσή 
τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 εδραίωση ειρήνης και φιλίας: αποτελούν πα-
γκόσμιο δίαυλο επικοινωνίας, προωθούν τα κοινά 
χαρακτηριστικά των λαών. 

 
 διαμόρφωση και ενίσχυση κοινωνικής συνεί-
δησης: πληροφόρηση για κοινωνικοπολιτικά θέ-
μα-τα, ευαισθητοποίηση, με αποτέλεσμα την  α-
νάπτυξη του πνεύματος της συμμετοχής στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι. 

 
 προβολή προτύπων, αξιών, ιδανικών: προώ-
θηση αρχών και αξιών, όπως η ελευθερία, η δι-
καιοσύνη, η ισότητα κ.α. 

 
 διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης: ενημέρωση 
για πολιτικά δρώμενα με αποτέλεσμα την πολιτι-
κοποίηση των ατόμων. 
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 ενίσχυση δημοκρατίας: πολυφωνία, πλουραλι-
σμός, έλεγχος εξουσίας, αντικειμενική ενημέρω-
ση. 

 
 μόρφωση, διεύρυνση πνευματικών οριζόντων: 
καλλιέργεια πνεύματος, όξυνση νου, απόκτηση 
γνώσεων, ανάπτυξη φαντασίας, κρίσης κ.ά., με 
αποτέλεσμα την απαλλαγή από προλήψεις, προ-
καταλήψεις, δογματισμό. 

 
 αισθητική καλλιέργεια: ανάπτυξη καλαισθησίας 

(κινηματογραφικά/θεατρικά έργα, εκπομπές υ-
ψηλής ποιότητας κτλ.). 

 
 ψυχαγωγία: χαλάρωση, εκτόνωση, ανανέωση, 
ψυχική ισορροπία. 

 
 οικονομική ανάπτυξη: διαφήμιση, με αποτέλεσμα 
την  ώθηση στην οικονομία της χώρας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

β)εφόδια – αρχές δη-
μοσιογράφου: 

 
 

 

 
 επαγγελματική ακεραιότητα:  επαγγελματική 
κατάρτιση, παιδεία, ικανότητα λόγου, αντίληψη, 
κρίση, παρρησία, επαγγελματική συνείδηση. 

 
 υπευθυνότητα: συνείδηση της κοινωνικής του 
απο-στολής, προάσπιση του κοινωνικού συμφέ-
ροντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 σεβασμός του ανθρώπου: ευαισθητοποίηση α-
πέναντι σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, σεβα-
σμός της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης α-
ξιοπρέπειας. 

 
 ηθική ακεραιότητα: ηθικές αρχές (τιμιότητα, 
αμεροληψία κ.α.) αποτέλεσμα  προτεραιότητά του το 
δημόσιο συμφέρον, ανεξαρτησία από παράγοντες 
οικονομικούς, πολιτικούς κ.α. 

 
 Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα από όσα αναπτύξαμε παραπάνω, 

επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης των αρχών δημοσιογραφικής δεοντο-
λογίας. 
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Ενδεικτικός επίλογος 

 
Είναι, λοιπόν, σαφές πως η παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

στη ζωή του ανθρώπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αυτά προάγουν τη 
ζωή του. Όμως, για την ορθή και, επομένως, ευεργετική λειτουργία τους 
απαραίτητη είναι η τήρηση ορισμένων αρχών, τις οποίες οφείλουν να ακο-
λουθούν οι δημοσιογράφοι, ώστε να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στο 
κοινωνικό σύνολο, το οποίο άλλωστε υπηρετούν. 

 
 

 
 

 
“Ως συντάκτης της σχολικής εφημερίδας καλείσαι να γράψεις ένα άρθρο για 

την παραπληροφόρηση. Να εκφράσεις τις απόψεις σου για τις επιπτώσεις της 
και να προτείνεις τρόπους με τους οποίους μπορεί να περιοριστεί ”. 
 
Κεντρική έννοια του θέματος είναι η παραπληροφόρηση. Με αυτό το δεδομένο θα 

ασχοληθούμε στον πρόλογο της έκθεσής μας συγκρίνοντάς το με την πληροφόρηση. 
Τα ζητούμενα είναι δύο: α) οι επιπτώσεις της παραπληροφόρησης, β) οι τρόποι με 
τους οποίους μπορεί να περιοριστεί. 
 
Βασική έννοια:    
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
⇓ ΟΡΙΣΜΟΣ 

η σκόπιμη διάδοση ψευδών ή παραποιημένων ειδή-
σεων, με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς 
ορισμένη κατεύθυνση και να εξυπηρετηθούν ιδιο-
τελή συμφέροντα 
 

 
Βασικός άξονας ανάπτυξης:   α) ποιες είναι οι επιπτώσεις, δηλαδή τα αρνητικά 

αποτελέσματα της παραπληροφόρησης 
 
 β) ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να 

περιοριστούν τα παραπάνω αρνητικά (από το 
άτομο, την κοινωνία κτλ.) 

 
 Στον πρόλογο αναφερόμαστε γενικά στην πληροφόρηση και επισημαίνουμε 

την ύπαρξη της παραπληροφόρησης.  
 
α) πληροφόρηση: σημαντική κατάκτηση  
 
β) παραπληροφόρηση: αρνητικό φαινόμενο της πληροφόρησης 

ΘΕΜΑ 5Ο 
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Ενδεικτικός πρόλογος 

 
Αναμφίβολα, μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του ανθρώπινου 

γένους είναι εκείνη της πληροφόρησης. Όμως, ενώ τα μέσα πληροφόρησης 
έχουν εξελιχθεί και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον 
άνθρωπο, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός αρνητικού 
φαινομένου, που αφορά την ενημέρωση, η παραπληροφόρηση. 

 
Συνδετική παράγραφος: ορισμός της έννοιας “παραπληροφόρηση”, δηλαδή τι 

σημαίνει ο συγκεκριμένος όρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α)επιπτώσεις παρα-
πληροφόρησης: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 παθητικοποίηση ατόμων: κατευθυνόμενη πλη-
ροφόρηση αποτέλεσμα  ατονία κριτικής ικανότητας, 
άκριτη αποδοχή πληροφοριών αποτέλεσμα  μετα-
τροπή πολίτη σε άβουλο ον, εύκολα χειραγωγή-
σιμο.   

 
 ηθική παρακμή: ισοπέδωση ηθικών αξιών, κα-
ταπάτηση ηθικών αρχών, κατάρρευση ανθρω-
πιστικών ιδεωδών, καλλιέργεια ανηθικότητας. 

 
 κίνδυνος για τη δημοκρατία: αποπροσανατολι-
σμός κοινής γνώμης, έλλειψη ελέγχου της πολι-
τικής εξουσίας, μη αντικειμενική ενημέρωση, 
στροφή κοινού προς τα επουσιώδη και άγνοια 
των ουσιωδών. 

 
 απώλεια ελευθερίας της σκέψης: η σκέψη του 
ατόμου κατευθυνόμενη, προκαθορισμένος τρό-
πος σκέψης. 

 
      
 

β)τρόποι αντιμετώ-
πισης παραπλη-
ροφόρησης:  

 
 
 
 
 
 

 
 

 παιδεία: πολύπλευρη και ανθρωπιστική: 
διεύρυνση του πνεύματος, όξυνση νοητικών 
ικανοτήτων, καλλιέργεια κριτικής ικανότητας 
αποτέλεσμα  ορθή αξιολόγηση πληροφοριών. 

 
 ανεξάρτητη λειτουργία ΜΜΕ: ανεξαρτητο-

ποίηση ΜΜΕ από συμφέροντα και παράγοντες 
(οικο-νομικούς, πολιτικούς κ.α.). 
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 τήρηση αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογί-
ας: εφαρμογή αρχών από δημοσιογράφους: 
υπευθυνότητα, εντιμότητα, αμεροληψία. 

 
 κρατικός έλεγχος ΜΜΕ: σύσταση οργάνων 

για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των ΜΜΕ 
και την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις πα-
ραβάσεων. 

 
 οικογένεια: ορθή διαπαιδαγώγηση, διαμόρφω-

ση ισχυρών χαρακτήρων – ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων με κρίση και ηθικές αντι-
στάσεις. 

 
 

Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα από όσα αναπτύξαμε παραπάνω 
και προτείνουμε τη δραστηριοποίηση των ατόμων για τον περιορισμό του 
φαινομένου. 
 

 
Ενδεικτικός επίλογος 

Συμπεραίνει, λοιπόν, κάποιος πως οι συνέπειες της παραπληροφόρησης 
είναι σημαντικές τόσο για τους ανθρώπους ξεχωριστά όσο και για την κοι-
νωνία γενικότερα. Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη κάθε άτομο να δραστη-
ριοποιείται, ώστε οι πληροφορίες που μεταδίδονται στη σημερινή κοινωνία, 
την κοινωνία της πληροφορίας, να λειτουργούν προς όφελος του πολίτη και 
να συντελούν στη βελτίωση της ζωής του. 

 
Θέμα 6ο  

«Νέοι και ίντερνετ: Ποια είναι η σχέση των σύγχρονων νέων με το ίντερ-
νετ; Ποιοι οι κίνδυνοι του ίντερνετ για τους νέους;». 

 
Η κεντρική έννοια του θέματος είναι το ίντερνετ. Αυτό είναι και το δεδομένο με 

το οποίο θα ασχοληθούμε στον πρόλογο της έκθεσής μας. Τα ζητούμενα, που θα α-
ναπτύξουμε στο κύριο μέρος της έκθεσής μας είναι δύο: α) η σχέση των νέων με το 
ίντερνετ, και β) οι κίνδυνοι του ίντερντετ για τους νέους. 
 

Βασική έννοια:  το ίντερνετ 

 
ηλεκτρονικός τόπος, στον οποίο υπάρχει πρόσβα-
ση μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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Βασικός άξονας ανάπτυ-
ξης: 

  

α) ποια η σχέση των νέων με το ίντερνετ; Σε ποιους 
τομείς της ζωής τους το χρησιμοποιούν; 

β) ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από τη χρήση του ί-
ντερνετ; 

 Στον πρόλογο αναφερόμαστε γενικά στο ίντερνετ και τον τρόπο της λει-
τουργίας του στη σύγχρονη εποχή. 

 Ενδεικτικός πρόλογος 

Το ίντερνετ είναι το σύγχρονο ηλεκτρονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, 
που έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Εκ-
φράζει τη σύγχρονη πραγματικότητα, στην οποία οι εξελίξεις, οι αλλαγές 
είναι ραγδαίες και το ισχυρό όπλο του ανθρώπου απέναντί τους είναι η 
έγκαιρη και πλήρης ενημέρωσή του γύρω από αυτές. Το ίντερνετ παρέχει 
αυτή τη δυνατότητα, καθώς περιλαμβάνει πολλές ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις, που αφορούν σε ποικίλα θέματα.  

 

Συνδετική παράγραφος: Ποιοι χρησιμοποιούν κυρίως το ίντερνετ; Οι νέοι, καθώς 
έχουν πιο ανοιχτό πνεύμα απέναντι στην τεχνολογία. 

Στο ίντερνετ έχουν πλέον πρόσβαση όλοι και οι νέοι είναι εκείνοι που κυρίως επι-
σκέπτονται τους διάφορους ηλεκτρονικούς τόπους. 

 

 Πώς χρησιμο-
ποιούν οι νέοι 
το ίντερνετ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι νέοι χρησιμοποιούν το ίντερνετ: 

 

 Στην εργασία 

Σε πολλά επαγγέλματα πλέον, ο ηλεκτρονικός υ-
πολογιστής σε συνδυασμό με τη χρήση του διαδι-
κτύου είναι δύο απαραίτητα στοιχεία. Όσοι, λοιπόν, 
έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και πλοήγησης στο διαδίκτυο θεωρούνται ότι έχουν 
τα απαραίτητα προσόντα, για να αντεπεξέλθουν 
στις νέες επαγγελματικές προκλήσεις. 

 Στις σπουδές 

Οι νέοι κατά τη διάρκεια τω σπουδών τους χρησι-
μοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επισκέπτο-
νται το διαδίκτυο, από το οποίο αντλούν χρήσιμο 
υλικό για την εκπόνηση εργασιών, αλλά και για τον 
εμπλουτισμό των γνώσεών τους. 

 Στην ενημέρωση 

Οι νέοι ως ανήσυχα πνεύματα επιθυμούν να γνωρί-
ζουν για  όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους, αλλά και 
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Οι κίνδυνοι χρή-
σης του ίντερνετ 

γενικότερα στον κόσμο. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το 
σύγχρονο κλίμα της εποχής. Έτσι, πλοηγούνται στο 
διαδίκτυο και εκεί πληροφορούνται για τα γεγονότα 
της επικαιρότητας σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. 

 Στην ψυχαγωγία 

Οι νέοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και στο επίπε-
δο της ψυχαγωγίας. Έχοντας άνεση με την τεχνο-
λογία ασχολούνται με διάφορα ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, που οξύνουν το πνεύμα και τη φαντασία τους.  

 Στην επικοινωνία 

Οι νέοι μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έ-
χουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους 
γνωστούς και φίλους τους που βρίσκονται μακριά 
τους, εκμηδενίζοντας έτσι, τις αποστάσεις. Επι-
πλέον, μπορούν να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες 
με άτομα από άλλες χώρες και να γνωρίσουν έτσι 
διαφορετικές νοοτροπίες και κουλτούρες. 

 

Όμως, ο χώρος του διαδικτύου παρουσιάζει πολ-
λούς κινδύνους: 

• Αποπροσανατολίζει το κοινό, λόγω της υπερ-
πληροφόρησης που παρέχει. Οι συνεχείς πληρο-
φορίες γύρω από οποιοδήποτε θέμα, οδηγούν 
τον άνθρωπο σε μια δίνη ειδήσεων, από τις ο-
ποίες αδυνατεί να ξεχωρίσει ποιες είναι οι σημα-
ντικές και ποιες όχι. 

• Κυριαρχεί το ανούσιο, το περιττό σε βάρος του 
ουσιώδους, του σημαντικού. Τούτο συμβαίνει, με 
σκοπό τον εντυπωσιασμό του κοινού και την 
προσέλκυσή του στην επίσκεψη συγκεκριμένων 
ιστοσελίδων. 

• Επικρατεί η καταναλωτική νοοτροπία. Προβάλ-
λει τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα ζωής, που εί-
ναι ιδιαίτερα εξελιγμένα τεχνολογικά και τα 
προωθεί ως απαραίτητα προς μίμηση από όλους 
του σύγχρονους ανθρώπους. 

• Συχνά παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα, 
μέσα από τη χρήση κωδίκων για την πρόσβαση 
σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. 

• Χάρη στην ιδιότυπη ηλεκτρονική επικοινωνία, 
που τείνει να παγιωθεί μέσω του internet οι 
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άνθρωποι απομονώνονται, χάνουν την άμεση, 
ουσιαστική, ζεστή επαφή. Καθώς έχουν τη δυνα-
τότητα να συνομιλούν με γνωστούς και αγνώ-
στους χωρίς να μετακινηθούν, κλείνονται στο 
σπίτι τους μπροστά στην οθόνη, χωρίς να ενδι-
αφέρονται πολλές φορές γι το τι γίνεται δίπλα 
τους. 

• Οι άνθρωποι εθίζονται στη χρήση της τεχνο-
λογίας, αποδεχόμενοι απολύτως τη νέα τους η-
λεκτρονική ταυτότητα. Λειτουργούν μηχανικά, 
και πιστεύουν απόλυτα στη δύναμη της μηχανής. 

 

 Στον επίλογο συνοψίζουμε τα συμπεράσματά μας για την αξία του ίντερ-
νετ ως  μέσου μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. 

 Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι το διαδίκτυο είναι το σύγχρονο μέσο 
που προσφέρει πολλές δυνατότητες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Καθώς 
είναι δημιούργημα της τεχνολογικής εξέλιξης, οι νέοι είναι εκείνοι που έ-
χουν την άνεση να το γνωρίσουν και να το χρησιμοποιήσουν. Είναι απαραίτη-
το, όμως, το νέο αίμα να αναπτύξει σταδιακά κριτική στάση απέναντι σε αυτό 
το μέσο και να το αντιμετωπίζει ως ένα εργαλείο που διευκολύνει τη ζωή 
του.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Παιδιά, παρακάτω παραθέτουμε τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον 
τρόπο που δίνονται τα θέματα στις εξετάσεις. Καλό θα είναι να προσπαθήσετε να 
απαντήσετε μόνοι σας στις παρατηρήσεις που ακολουθούν τα κείμενα και στη συ-
νέχεια να ελέγξετε τις απαντήσεις σας με βάση τις απαντήσεις που δίνονται στο 
τέλος κάθε κριτηρίου. 

  

11οο   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   
  

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

∆ε θα ήταν άσκοπο να αναλογιστούμε ως κοινωνία τις επιπτώσεις ενός πολιτι-
σμού της τηλεοπτικής εικόνας στη ζωή μας. Η ενσωμάτωση της λογικής των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης στον ψυχισμό δημιουργεί νέες παραμέτρους, σημαδεύει την ι-
στορία. Τίποτα δεν είναι όπως πριν. 

Για παράδειγμα, η μονοκρατορία του χρώματος και της φωτογραφίας εξακοντίζει 
στο περιθώριο το γραπτό λόγο και υποθηκεύει την ανάγνωση. Η ραστώνη1 της συνε-
χούς εναλλαγής καναλιών (του ζάπινγκ) και η ευκολία της «σαρώσεως» έγχρωμων 
εικόνων καθιστούν αφόρητο για το παιδί τον κόπο της μελέτης και, ως εκ τούτου, το 
αποξενώνουν από την αποθησαυρισμένη γραμματεία. 

Σήμερα, τα νέα παιδιά θεωρούν «βουνό» την ανάγνωση βιβλίων που δεν έχουν 
έγχρωμες εικόνες σε κάθε σελίδα ή εμφανίζουν μεγάλες παραγράφους. Το φαινόμενο 
αυτό, σε μια κοινωνία που ήδη δε διάβαζε, οφείλει να μας απασχολήσει σοβαρά, διότι 
το βιβλίο αποτελεί βασικό μέσο για την αγωγή. Εγείρει δε νέες απαιτήσεις για την 
ποιότητα και την κίνηση του εξωσχολικού αναγνώσματος, όπως είναι τα βιβλία για 
παιδιά και εφήβους, τα κόμικς, τα περιοδικά, τα λογοτεχνικά κείμενα. 

Όλοι δεχόμαστε, βέβαια, ότι η ενασχόληση με το βιβλίο συνιστά δημιουργική αξιο-
ποίηση του χρόνου. Η τηλεόραση, αντίθετα, έχει επιβάλει μια ριζικά διαφορετική αί-
σθηση του χρόνου από εκείνη που μας κληροδότησε η παράδοση αιώνων.   

Αξιοπρόσεκτες, επίσης, είναι και οι επιπτώσεις αυτής της νέας αίσθησης του χρό-
νου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατηρείται π.χ. δυσκολία συγκέντρωσης της 
προσοχής των παιδιών, όπως και υπερβολική κινητικότητα, αφού η καθημερινή ζωή 
δε συμβαδίζει με το ρυθμό της τηλεοπτικής εικόνας. Πολύ φυσικό είναι να θεωρείται 
ανιαρό το σχολικό μάθημα, όπως και ο διάλογος στην οικογένεια, που τώρα έχει α-
ντιπάλους τα κανάλια με τα ελκυστικά τους προγράμματα. Ας μην παραλείψουμε και 
τις ταινίες του Σαββατόβραδου, οι οποίες έχουν στοιχίσει σε πλήθος παιδιών την 
απουσία από τον κυριακάτικο εκκλησιασμό ή από το οικογενειακό τραπέζι. 

Τέλος, πελώρια ζητήματα τίθενται ενώπιόν μας για το περιεχόμενο της διδαχής. 
Πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε στους νέους ανθρώπους αντίβαρο στο ρεύμα 

   
Ε΄
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του εντυπωσιασμού; Τι είδους αγωγή θα πρέπει να δοθεί και με ποιους τρόπους, 
ώστε να ανακαλύψουν οι νέοι «τις πνευματικές ηδονές»; Πώς τα λόγια και το ήθος 
της οικογενειακής, σχολικής, κοινωνικής ζωής θα εισάγουν και θα εδραιώνουν την 
ανθρώπινη ποιότητα; 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν, είναι πια η μόνη εξουσία, διότι εξουσιάζουν 
το θυμικό2 των ανθρώπων. Οι περισσότεροι διανοητικά αμφισβητούν την αξιοπιστία 
τους λέγοντας: «Μας κοροϊδεύουν». Συναισθηματικά, όμως, την έχουν αναγνωρίσει 
ως τη μόνη αυθεντία κι έχουν παραδοθεί άνευ όρων, αφού για το ασυνείδητο αξιόπι-
στο είναι ό,τι επαληθεύει την παντοδυναμία του. 

Βασίλειος Θερμός,  
Ποιμαίνοντες μετ’ επιστήμης, 

 Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 1996,  
σ.σ. 148-152 (∆ιασκευή) 

 
 

Λεξιλόγιο 
1. ραστώνη = νωθρότητα, τάση αδράνειας και παθητικής αποδοχής πραγμάτων 
2. θυμικό = ψυχή 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 περίπου 

λέξεις. 

Μονάδες 25 
 
Β1. «Σήμερα, τα νέα παιδιά θεωρούν «βουνό» την ανάγνωση βιβλίων που δεν 

έχουν έγχρωμες εικόνες σε κάθε σελίδα ή εμφανίζουν μεγάλες παραγρά-
φους»: Να σχολιάσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην παραπά-
νω περίοδο σε 60-80 λέξεις. 

Μονάδες 10 
 
Β2. Πώς οργανώνεται η πέμπτη παράγραφος του κειμένου; (∆ομή και τρόποι  ανά-

πτυξης). 

Μονάδες 5 
 
Β3. Να δώσετε για την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου μια συνώνυ-

μη: εξακοντίζει, αποξενώνουν, ενασχόληση, επιπτώσεις, ελκυστικά.  

Μονάδες 5 

 
 Β4. Να ξαναγράψετε τις επόμενες δύο περιόδους μετατρέποντας την ενεργητική 

σύνταξη σε παθητική: 
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α. «Η μονοκρατορία του χρώματος και της φωτογραφίας εξακοντίζει στο περι-
θώριο το γραπτό λόγο και υποθηκεύει την ανάγνωση». 

 
β. «Η τηλεόραση, αντίθετα, έχει επιβάλει μια ριζικά διαφορετική αίσθηση του 

χρόνου από εκείνη που μας κληροδότησε η παράδοση». 

Μονάδες 5 

 

 
Γ.   Είσαι διευθυντής ή διευθύντρια Λυκείου και αποφασίζεις να απευθύνεις μέσω 

της μαθητικής εφημερίδας έκκληση στους μαθητές να περιορίσουν το χρόνο 
που διαθέτουν για την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών (τύπου reali-
ties – ιστοριών από τη ζωή) και να τον διαθέσουν για την ανάγνωση εξωσχολι-
κών λογοτεχνικών βιβλίων, ώστε ο ελεύθερος χρόνος τους να αποβεί δημι-
ουργικός. Να γράψεις το κείμενο - έκκληση που θα έδινες προς δημοσίευση στη 
μαθητική εφημερίδα, φροντίζοντας να επιτυγχάνει το κατάλληλο επικοινωνιακό 
αποτέλεσμα. (400 - 500 λέξεις) 

Μονάδες 50 
 

(Θέματα προαγωγικών εξετάσων 2003, 
Β΄τάξης Ενιαίου Λυκείου) 
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22οο   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Πόση τηλεόραση μπορείτε να καταναλώσετε; 

 
Πολύ λογικά στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Panorama» ο Φούριο Κολό-

μπο προσπαθεί να κατευνάσει την αναταραχή που κάθε τόσο δημιουργείται από το 
ερώτημα αν η τηλεόραση είναι καλή ή κακή. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα εργαλείο 
ικανό να μας προσφέρει κάποια πράγματα. Πολλά από αυτά είναι κακής ποιότητας 
και παράγονται με βάση την άποψη ότι η αγορά αυτά ακριβώς ζητάει. Υπάρχουν και 
άλλα που είναι χρήσιμα (όπως οι ειδήσεις), ή και ενδιαφέροντα (όπως αρκετά προ-
γράμματα). Το πρόβλημα δε βρίσκεται στην TV, που είναι αυτό που είναι και που πο-
τέ δεν είχε την απαίτηση να παραστήσει την Ακαδημία Επιστημών, αλλά σ’ εμάς. Η 
TV είναι ένα σούπερ μάρκετ, δικό μας καθήκον είναι να το χρησιμοποιήσουμε σωστά, 
να μην κάνουμε άσκοπες δαπάνες και να μη δημιουργήσουμε μαζί του μια νευρωτική 
σχέση. 

Η τηλεόραση, όμως, είναι δωρεάν. Είναι αλήθεια ότι ξοδεύουμε για να αγοράσου-
με τη συσκευή και πληρώνουμε και κάποια εισφορά, από τη στιγμή εκείνη όμως το 
κάθε προϊόν που μας προσφέρει η μικρή οθόνη είναι δωρεάν. Μοιάζει, βέβαια, με 
σούπερ μάρκετ, μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να πληρώσουμε. Αν το κα-
λοσκεφτούμε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν προϊόντα (εκτός από τα ραδιοφωνικά προ-
γράμματα) ή υπηρεσίες που να προσφέρονται τελείως δωρεάν ή τουλάχιστον δωρεάν 
όσο η τηλεόραση. Τα τρόφιμα πρέπει να τα πληρώσουμε, οι μεταφορές στοιχίζουν, το 
αλκοόλ και ο καπνός είναι ακριβά, τα ναρκωτικά πανάκριβα και τα τηλεφωνήματα 
έχουν τιμή μονάδος. Αντίθετα, μπορούμε να βλέπουμε τηλεόραση εικοσιτέσσερις ώ-
ρες και κοστίζει τόσο όσο και αν δεν τη βλέπουμε. Έτσι, όμως, χωρίς αμφιβολία, αλ-
λάζει η σχέση μας με το μέσο και επηρεάζονται οι δυνατότητές μας ελέγχου και επι-
λογής. Βέβαια, αν το αλκοόλ διανεμόταν δωρεάν στις γωνίες των δρόμων, ο αριθμός 
των αλκοολικών θα μεγάλωνε σημαντικά και, να το κρέας μοιραζόταν τζάμπα οι πε-
ριπτώσεις αρθριτικών θα ήταν αμέτρητες. Ακόμη και μια κάποια ευκολία (που τώρα 
πια δεν είναι της μόδας) στην παραχώρηση δωρεάν φαρμάκων, οδήγησε πολλούς σε 
καταχρήσεις. Εύκολα μια μητέρα μπορεί να περιορίσει τη λαιμαργία των παιδιών της 
για παγωτά, αρκεί να μην τους δώσει χρήματα για να αγοράσουν, είναι όμως πιο δύ-
σκολο να περιορίσει την επιθυμία τους για μια εκπομπή που προσφέρεται χωρίς να 
απαιτείται κάποιο αντάλλαγμα. 

Ας έρθουμε τώρα στο στοιχείο που αφορά τη φυσιολογία. Ας υποθέσουμε ότι πο-
τά, ναρκωτικά, τρόφιμα, φάρμακα μοιράζονταν όλα δωρεάν. Σίγουρα όλοι θα έκαναν 
υπερβολική κατανάλωση, επειδή όμως πρόκειται για υλική κατανάλωση, κάποια στιγ-
μή θα μπει σε λειτουργία η βαλβίδα κορεσμού. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει με τις 
πνευματικές καταναλώσεις. Μπορώ να διαβάζω τη Βίβλο ή τον Όμηρο μέρες και μέ-
ρες χωρίς να πεθάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε ακούγοντας συνέχεια μουσική 
με ακουστικά, και αν τελικά αποβλακώνονται, χρειάζεται καιρός πριν οι ίδιοι (ή οι 
άλλοι) το αντιληφθούν. Συνεπώς, όταν ένα πνευματικό προϊόν παρέχεται δωρεάν, 
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μπορούμε να το καταναλώσουμε σε υπερβολικές ποσότητες, μέχρι τη νεύρωση, χω-
ρίς να χτυπάει το καμπανάκι του κορεσμού και χωρίς να πέφτουμε σε κώμα. 

Από την άποψη αυτή η TV αποτελεί πρόβλημα ακόμη και για όσους τη χρησιμο-
ποιούν με μέτρο. Έχει συμβεί σε όλους μας (που μη όντας νευρωτικοί περνάμε τις 
πρώτες ώρες του βραδινού προσπαθώντας να αποδείξουμε το θεώρημα του 
Format), να καθόμαστε αργά τη νύχτα μπροστά στη μικρή οθόνη, κι επειδή ακριβώς 
δε λειτουργεί κανένα ταξίμετρο, να πιάνουμε τις μικρές ώρες παρακολουθώντας 
προγράμματα που μας φαίνονταν απαράδεκτα. 

Τίποτα το ανεπανόρθωτο, για όνομα του Θεού. Θα επιβιώσουμε. Κι όσο για όλα 
τα υπόλοιπα, είναι θέμα φυσικής επιλογής. Η δωρεάν όμως λειτουργία του μέσου και 
το γεγονός ότι για τον κορεσμό απαιτείται τεράστια κατανάλωση, πρέπει ν’ αποτελέ-
σουν αντικείμενο στοχασμού. Και ο στοχασμός χρησιμεύει και στο να επιβληθεί η 
πειθαρχία και στη φυσική επιλογή. 

 
4 Οκτωβρίου 1992 

Ουμπέρτο Έκο 
Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α.  Να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 150 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 

Β1.  «Η TV είναι ένα σούπερ μάρκετ»: Να σχολιάσετε την παραπάνω περίοδο σε 
60-80 λέξεις. 

Μονάδες 10 

 

Β2. Ποιος κίνδυνος ελλοχεύει από το γεγονός ότι η τηλεόραση παρέχεται δωρεάν 
στον άνθρωπο; Να απαντήσετε σε 10 περίπου σειρές. 

Μονάδες 5 

 

Β3. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με συνώνυμες. 

Μονάδες 5 

Β4. Ποια η δομή της πρώτης παραγράφου του κειμένου; 

Μονάδες 5 

Γ. Σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων να αναφερθείτε στις θετικές και αρνητικές συ-
νέπειες της λειτουργίας της τηλεόρασης στο σύγχρονο άνθρωπο. 

Μονάδες 50 
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33οο   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η ∆εοντολογία 
 

{…} Ο τύπος έχει το ύψιστο καθήκον να πληροφορεί και να ενημερώνει το λαό πά-
νω σε όσα συμβαίνουν. Πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, επιστημονικά, αθλητικά, 
κτλ. γεγονότα περιγράφουν οι εφημερίδες, για να φτάσουν μέχρι τον αναγνώστη, που 
πρέπει να ενημερωθεί. Να ξέρει πού πηγαίνει ως άτομο, ως «πολιτικό όν» ως μέλος 
κάποιας κοινωνικής ομάδας. Να ενημερώνεται, για να μπορεί να επιλέγει τους ηγέ-
της που θα τον κυβερνήσουν και που θα πρέπει να έχουν ως στόχο να κάνουν τη 
ζωή του καλύτερη. Το υπέρτατο αυτό, όμως, καθήκον ασκείται με τους κανόνες τους 
ίδιους που ασκείται το εμπόριο οποιουδήποτε είδους. Η εφημερίδα είναι ένα εμπο-
ρεύσιμο είδος που παράγεται από μια βιομηχανική επιχείρηση. Και την έχουν κατα-
τάξει σ’ αυτή την κατηγορία, γιατί για την έκδοσή της απαιτεί κεφάλαια και τεχνικά 
μέσα για την παραγωγή της. Έτσι αυτόματα ο Τύπος γίνεται υπόθεση στην οποία επι-
τρέπεται η συναλλαγή. Παύει να είναι λειτούργημα. 

{…} Το πρώτο λάθος: χαρακτηρίζουμε τον Τύπο λειτούργημα, χωρίς να του έχουμε 
δώσει τις δυνατότητες να είναι. Το δεύτερο λάθος: θέλει η πολιτική εξουσία έναν 
Τύπο ανεξάρτητο, αλλά στο βαθμό που δε θίγει την ίδια. 

{…} Είναι φανερή η προσπάθεια που γίνεται καθημερινά σε εφημερίδες για να διο-
γκωθεί η πραγματικότητα, για να διαστρεβλωθεί η είδηση. Άλλος έχει στόχο την αύ-
ξηση της κυκλοφορίας. Άλλος το παιχνίδι με την πολιτική εξουσία, για να εξασφαλί-
σει για άλλες επιχειρήσεις του αναθέσεις έργων, προμηθειών, συναλλαγών. Είναι οι 
περιπτώσεις που η αντιδεοντολογική τακτική αποτελεί κακούργημα και εξαφανίζει 
κάθε ίχνος δεοντολογίας. Ποιος μπορεί να σταματήσει έναν τέτοιο κατήφορο; 
Για όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις. Αρκεί η θέληση. Η δημοσιογραφική θέληση 

πρώτα και η πολιτική θέληση μετά. 
{…} Η κατασκευή μιας είδησης είναι ευδιάκριτη, αν προσέξει ο αναγνώστης. Φτιά-

χνεται μια πρώτη παράγραφος εντυπωσιακή, με κάποιο αμυδρό επιχείρημα, ούτε καν 
στοιχείο μπορεί να το θεωρήσει κανείς, και ακολουθεί κείμενο με πηγές «έγκυρους 
κύκλους», «το περιβάλλον του πρωθυπουργού», «κύκλους προσκείμενους στον υ-
πουργό», «κύκλους του κόμματος», κτλ. Ή προβλέπονται μελλοντικές εξελίξεις με 
την πρόταξη της φράσης «διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν». Όταν δεν υ-
πάρχει κάτι σημαντικό, επιστρατεύονται φανταστικές πηγές. Η μεγάλη προσπάθεια, 
λοιπόν, γίνεται στην πρώτη παράγραφο. Σ’ αυτή θα δοθεί όλο το «μεγαλείο» της 
πλαστής είδησης. 

{…} Υπάρχουν εφημερίδες που σ’ αυτή την πρώτη παράγραφο εξαντλούν το σχόλιο 
της ημέρας. Προτάσσουν μια σχολιογραφική φράση, που δεν αντλείται από την ειδη-
σεογραφία. Η μίξη του σχολίου και του γεγονότος είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. 
Ο αναγνώστης καλείται να πληροφορηθεί το γεγονός μέσα από το συμπέρασμα του 
δημοσιογράφου. Γιατί το συμπέρασμα και η ανάλυση είναι αναγκαία. Αλλά, όταν προ-
τάσσονται των στοιχείων της είδησης, τότε η εφημερίδα υποτιμά τη νοημοσύνη του 
αναγνώστη. Όχι σπάνια, χρησιμοποιούνται μερικά μόνο στοιχεία. Όσα ενισχύουν το 
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συμπέρασμα που θέλουμε. Τα άλλα, τα ασύμφορα, αποσιωπούνται. Η ίδια λογική ακο-
λουθείται στους τίτλους. Συχνά είναι συμπέρασμα, δεν αποδίδουν τα γεγονότα. Η 
επιστροφή στην πραγματική δεοντολογική γραμμή, επιβάλλει το διαχωρισμό γεγονό-
τος και σχολίου. Το συμπέρασμα; Η δημοσιογραφική ερμηνεία, η επεξήγηση, η ανάλυ-
ση ενός γεγονότος ή μιας δέσμης ομοειδών πληροφοριών, είναι μοιραίο και αναγκαίο 
να δοθούν. Όμως δεν πρέπει να αναμειχθούν με την πραγματικότητα ή να προτα-
χθούν από πραγματικά στοιχεία του ρεπορτάζ. 

{…} Πολλές φορές οι διάφοροι φορείς εξουσίας διοχετεύουν στον Τύπο ψεύτικες 
πληροφορίες, για να πετύχουν άλλους στόχους, άγνωστους στο δημοσιογράφο και 
στον αναγνώστη. Μερικές από τις συνηθισμένες, τέτοιου είδους πληροφορίες, δίνο-
νται συχνά στη διάρκεια απεργιών. Οι δηλώσεις μιλούν για «σπάσιμο» της απεργίας ή 
αποτυχία. Η δημοσίευση τέτοιων «πληροφοριών» έχει στόχο να κάμψει απεργούς 
που αμφιταλαντεύονται ή δεν αντέχουν οικονομικά. Το ίδιο συμβαίνει και σ’ άλλους 
τομείς. Ο Τύπος σ’ αυτή την περίπτωση μεταβάλλεται σε όργανο συμφερόντων. Ακό-
μη κι αν αυτά τα συμφέροντα είναι μιας νόμιμης κυβέρνησης, δεν παύει να είναι αντι-
δεοντολογική μια τέτοια τακτική. Όταν μεταδίδονται πληροφορίες σκοπιμότητας από 
το δημοσιογράφο, είναι αυτονόητο ότι έχει ξεφύγει και ο ίδιος και η εφημερίδα του 
από τη δεοντολογική γραμμή. Γιατί δεοντολογία πριν απ’ όλα σημαίνει αλήθεια. 

 
Λυκούργος Κομίνης, Η κρίση του ελληνικού Τύπου 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. 
Μονάδες 25 

Β1. «Η εφημερίδα είναι ένα εμπορεύσιμο είδος που παράγεται από μια βιομηχανική 
επιχείρηση. Και την έχουν κατατάξει σ’ αυτή την κατηγορία, γιατί για την έκδοσή της 
απαιτεί κεφάλαια και τεχνικά μέσα για την παραγωγή της. Έτσι αυτόματα ο Τύπος 
γίνεται υπόθεση στην οποία επιτρέπεται η συναλλαγή. Παύει να είναι λειτούργημα»: 
Να σχολιάσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας παραπάνω σε 60-80 λέξεις. 

 

Μονάδες 10 

 
Β2. «Για όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις. Αρκεί η θέληση. Η δημοσιογραφική θέ-
ληση πρώτα και η πολιτική θέληση μετά»: Πώς αντιλαμβάνεστε τη σχέση τύπου και 
πολιτικής; Να αναπτύξετε την άποψή σας σε ένα κείμενο 60-80 λέξεων. 
 

Μονάδες 5 
 
Β3. Να ξαναγράψετε τις επόμενες δύο περιόδους μετατρέποντας την Ενεργητική σε 
Παθητική σύνταξη. 
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α) Η εφημερίδα είναι ένα εμπορεύσιμο είδος που παράγεται από μια βιομηχανική ε-
πιχείρηση. Και την έχουν κατατάξει σ’ αυτή την κατηγορία, γιατί για την έκδοσή της 
απαιτεί κεφάλαια και τεχνικά μέσα για την παραγωγή της. 

 

β) Πολλές φορές οι διάφοροι φορείς εξουσίας διοχετεύουν στον Τύπο ψεύτικες πλη-
ροφορίες, για να πετύχουν άλλους στόχους, άγνωστους στο δημοσιογράφο και στον 
αναγνώστη. 
 

Μονάδες 5 

Β4. Να γράψετε τα αντώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου. 

 

Μονάδες 5 

Γ. Σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων αναπτύξετε το θέμα της αντιδεοντολογικής συ-
μπεριφοράς του δημοσιογράφου που απαξιώνει το δημοσιογραφικό επάγγελμα και 
προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης 

Μονάδες 50 
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44οο   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το Internet 

Το Internet έχει διεισδύσει στην καθημερινή μας ζωή και σιγά σιγά επηρεάζει 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.  

Προκαλεί μεταβολές στην εργασία όπως τη γνωρίσαμε στα χρόνια του βιομηχα-
νικού πολιτισμού. Έκανε την εμφάνισή της η τηλεεργασία, με όλα τα θετικά ή αρνητι-
κά που συνοδεύσουν την εφαρμογή της. Αλλάζει τις αγοραστικές συνήθειες. Το 1997 
οι αγορές που έγιναν μέσα από το Internet έφτασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το 
2000 υπολογίζονται να φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια και τα επόμενα χρόνια θα 
φτάσουν σε επίπεδα τρισεκατομμυρίων. 

Αγγίζει την ψυχαγωγία. Η πολυδιαφημιζόμενη ενοποίηση του δικτύου με την τη-
λεόραση (WebTV) θα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργεί το προ-
σωπικό του τηλεοπτικό πρόγραμμα, να δει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί την ταινία ή 
την είδηση που τον ενδιαφέρει. Η μαζική επικοινωνία μετατρέπεται σε αμφίδρομη, 
χάρη στην αλληλεπιδραστικότητα που προσφέρει κι έτσι ο χρήστης αποκτά μεγαλύ-
τερο έλεγχο στις πληροφορίες. 

Στις διαπροσωπικές επικοινωνίες έχει να επιδείξει νέες ελκυστικότερες μορφές 
πιο κοντά στη φυσική κατά πρόσωπο επικοινωνία. Το άμεσο μέλλον ανήκει στη 
Video-συνδιάσκεψη και το αμέσως απώτερο στην εικονική πραγματικότητα  (Virtual 
Reality). 

Οι νέες αυτές επικοινωνιακές δυνατότητες δημιουργούν έναν νέου τύπου "πολί-
τη", του "δικτυακού πολίτη" (Netizen). Χαρακτηριστικό στοιχείο του Netizen είναι 
ότι χωρίς τη φυσική παρουσία, από το σπίτι του, συμμετέχει σε νέου τύπου κοινότη-
τες, τις εικονικές κοινότητες (Virtual Communities), χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες, κά-
νει αγορές.. 

Καταργεί τις αποστάσεις, καταρρίπτει τα εθνικά σύνορα και προσφέρει σε κάθε 
άτομο, κοινοτική ή εθνοτική ομάδα, ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, εθνότητας ή άλ-
λων χαρακτηριστικών, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και συμμετοχής στον Κυβερνοχώ-
ρο. Φέρνει σε επαφή πολλές ομάδες με διαφορετικές συνήθειες και κουλτούρες κι 
έτσι ανάγεται σε σημαντικότατο πολυπολιτισμικό φορέα της εποχής μας. Ταυτοχρό-
νως δημιουργεί ένα νέο είδος κουλτούρας, την Κυβερνοκουλτούρα που  έχει δημι-
ουργήσει νέους όρους, αρχές και τρόπους συμπεριφοράς  (netiquette) στο δίκτυο.  

Ένα ζήτημα που αφορά στην παγκόσμια χρήση του δικτύου είναι ο διαφαινόμενος 
γλωσσικός ιμπεριαλισμός της αγγλικής γλώσσας. Λύση μπορεί να δοθεί τόσο με τη 
διευρυνόμενη συμμετοχή όλων των ομάδων του πλανήτη, όσο και από την ανάπτυξη 
προγραμμάτων αυτόματης μετάφρασης των κειμένων σε κάθε γλώσσα, έτσι ώστε η 
μεταφορά και ανάγνωση ενός κειμένου να γίνεται πάντα στη γλώσσα του χρήστη ανε-
ξαρτήτως σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο. 

Στην εκπαίδευση παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για εμπλουτισμό της διδακτικής 
διαδικασίας και την ενεργητική μάθηση. ∆ιευκολύνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και παρέχονται οι τεχνικές δυνατότητες για μια δια βίου εκπαίδευση. Άρχισαν να εμ-
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φανίζονται Πανεπιστήμια που παρέχουν μέσα από το Internet πτυχιακές σπουδές. 
Η υπάρχουσα γνώση δεν παραμένει αμετάβλητη τόσο από πλευράς ποσότητας όσο 
και ταχύτητας. Οι γνώσεις διανέμονται πλέον αστραπιαία σε κάθε γωνιά του πλανή-
τη, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται ετησίως.  

Τελικά το Internet είναι ένα ακόμη τεχνολογικό μέσο που προσφέρει πολλές νέ-
ες δυνατότητες, τη χρήση των οποίων   καθορίζει  ο άνθρωπος και τα αποτελέσματα 
θα κριθούν από την Ιστορία. 

(www.web.auth.gr) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α. Να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 180-200 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 

Β1. «Οι νέες αυτές επικοινωνιακές δυνατότητες δημιουργούν έναν νέου τύπου "πο-
λίτη", του "δικτυακού πολίτη" (Netizen)»: Να αναπτύξετε την άποψή σας σε ένα κεί-
μενο 60-80 λέξεων. 

Μονάδες 10 

 

Β2. «ο διαφαινόμενος γλωσσικός ιμπεριαλισμός της αγγλικής γλώσσας»: Πώς κα-
ταλαβαίνετε αυτή την πρόταση. Αναπτύξτε την άποψή σας. 

Μονάδες 5 

 

Β3. Να γράψετε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου. 
Μονάδες 5 

 

Β4. Να γράψετε τρία ομόρριζα για τις καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ψυχαγωγία, 
εργασία, εκπαίδευση. 

Μονάδες 5 

 
Γ. Σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων να αναπτύξετε τις σκέψεις σας για την προσφορά 
του διαδικτύου στην ανθρωπότητα, καθώς και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
από την υπερανάπτυξή του. 

Μονάδες 50 

Οι απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης βρίσκονται στις σελίδες 68 
- 78 αυτού του τεύχους.  
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Απαντήσεις λεξιλογικών ασκήσεων 

και κριτηρίων αξιολόγησης 
 

 

Α. Απαντήσεις λεξιλογικών ασκήσεων 
 
1. 
 

Καθήκον των δημοσιογράφων που επιθυμούν να ασκήσουν με αξιοπιστία το λειτούργημά 
τους, είναι να παρουσιάζουν με αντικειμενικό τρόπο την είδηση. Καθώς γνωρίζουν ότι επη-
ρεάζουν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, επιβάλλεται να παρουσιάζουν ολόπλευρα το κάθε θέμα, 
χωρίς να προσθέτουν το υποκειμενικό τους στοιχείο. Είναι απαραίτητο οι δημοσιογράφοι να 
μην είναι εξαρτημένοι από οποιοδήποτε πολιτικό ή οικονομικό συμφέρον και να μη μερολη-
πτούν υπέρ μιας κατεύθυνσης. Είναι καλό να πολεμούν την προπαγάνδα ή την παραπληροφό-
ρηση, προκειμένου να διαγράψουν μια αξιόλογη πορεία στον τομέα της ενημέρωσης. 
 
2.  

1.  Ο αθλητής χάρη στην άψογη επίδοσή του, κατάφερε να αποσπάσει τα επιδοκιμαστικά 
(θετικά, κολακευτικά, επιδοκιμαστικά) σχόλια των περισσότερων δημοσιογράφων. 

 
2.  Ο τύπος μετά το σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο που ξέσπασε στη χώρα, τοποθετήθη-

καν με δριμύτατα (αρνητικά, δριμύτατα, καυστικά) σχόλια εις βάρος του αρμόδιου υ-
πουργού. 

 
3.  Είναι υπέρ της εποικοδομητικής (εύστοχης, ωφέλιμης, εποικοδομητικής ) κριτικής, 

που οδηγεί πάντα σε άμεσα αποτελέσματα. 
 
4.  Οι τηλεθεατές παρακολουθούν το συγκεκριμένο δελτίο ειδήσεων, διότι προσφέρει 

έγκυρη (ακριβής, έγκυρη, άκαιρη) ενημέρωση. 
 
5.  Η φιλοκυβερνητική (αντιπολιτευτική, φιλοκυβερνητική, συμπολιτευόμενη) εφημερίδα 

σπάνια προβαίνει σε καυστικά σχόλια εις βάρος της κυβέρνησης. 
 
3.   

 Συνώνυμο Αντώνυμο 
αντικειμενική είδηση αμερόληπτη είδηση κατευθυνόμενη είδηση 
πολύπλευρη ενημέρωση σφαιρική ενημέρωση μονόπλευρη ενημέρωση 
δηκτικό σχόλιο προσβλητικό σχόλιο ευγενικό σχόλιο 
επίκαιρο γεγονός σύγχρονο γεγονός ανεπίκαιρο γεγονός 
αυστηρή κριτική σκληρή κριτική ήπια κριτική 

 
4.  

1. Πρόσφατα η στατιστική υπηρεσία δημοσίευσε (ανακοινώνω, δημοσιεύω, παρουσιάζω) 
τα αποτελέσματα της πανελλαδικής δημοσκόπησης. 

 

   
ΣΤ΄
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2.  Ο ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδει (διαδίδω, μεταδίδω, γνωστοποιώ) καθημερινά 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαφημιστικά μηνύματα. 

 
3.  Η κυβέρνηση εξαγγέλλει (προαναγγέλλω, εξαγγέλλω, ανακοινώνω) τα μέτρα εξάρ-

θρωσης της τρομοκρατίας στη χώρα μας. 
 
4.  Ο γνωστός συγγραφέας βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο, για να παρουσιάσει (δημοσιεύω, 

κοινοποιώ, παρουσιάζω) το νέο του λογοτεχνικό βιβλίο. 
 
5. Ο διευθυντής της πολυεθνικής εταιρείας συγκάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο 

και γνωστοποίησε (κοινοποιώ, γνωστοποιώ, αποκαλύπτω) στους συνεργάτες του τις 
μελλοντικές του κινήσεις. 

 
 

Β. Απαντήσεις κριτηρίων αξιολόγησης 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  

Α.   Το κείμενο πραγματεύεται τις αλλαγές που επέφερε η τηλεόραση στη σχέση του αν-
θρώπου με την ανάγνωση και με τη μάθηση. Αρχικά, ο συγγραφέας αναφέρεται στην ευ-
κολία με την οποία προσλαμβάνονται οι εικόνες, στοιχείο που παραγκωνίζει το γραπτό 
λόγο. Έπειτα, καταγράφει τις δυσκολίες των νέων σχετικά με την ανάγνωση βιβλίων, 
τονίζοντας τον παιδαγωγικό ρόλο των τελευταίων και την προσφορά τους στην εποικο-
δομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Συνεχίζει δίνοντας παραδείγματα των συ-
νεπειών που προκύπτουν απ’ τη νέα αίσθηση του χρόνου που επέβαλε η τηλεόραση στην 
εκπαίδευση. Τέλος, αναρωτιέται για το περιεχόμενο της αγωγής, που θα αντισταθμίσει 
την κυριαρχία των ΜΜΕ στον ανθρώπινο ψυχισμό. 
 

Β1. Η κυριαρχία στη σύγχρονη εποχή της εικόνας, η οποία εύκολα - χωρίς ιδιαίτερη προ-
σπάθεια - προσλαμβάνεται, καθιστά ανιαρό το διάβασμα, που απαιτεί συγκέντρωση και, 
επομένως, κόπο. Η καθημερινή ζωή των σημερινών παιδιών κατακλύζεται από πλήθος 
χρωμάτων και φωτογραφιών, που μπορεί βέβαια να ζωντανεύουν τα κάθε είδους μηνύ-
ματα, όμως παραγκωνίζουν το λόγο και αποδυναμώνουν τις πνευματικές ικανότητές 
τους. Έτσι, τα παιδιά απωθούνται από την ανάγνωση βιβλίων, η οποία προϋποθέτει αυ-
τοσυγκέντρωση και πνευματική εγρήγορση.  

 
Β2. ∆ομή της πέμπτης παραγράφου 

• Θεματική περίοδος: “Αξιοπρόσεκτες, επίσης, … στην εκπαιδευτική διαδικασία”. 
• Λεπτομέρειες – Σχόλια: “Παρατηρείται … από το οικογενειακό τραπέζι”. 
• Κατακλείδα: δεν υπάρχει 
 
Τρόποι ανάπτυξης της πέμπτης παραγράφου 
Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων: α)με αίτια και αποτελέσματα και 
β)με παραδείγματα. 
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α) Η ανάπτυξη με αίτια – αποτελέσματα είναι φανερή από τη λέξη “επιπτώσεις” στη θε-
ματική πρόταση της παραγράφου. Αίτια: η καθημερινή ζωή δε συμβαδίζει με το ρυθμό 
της τηλεοπτικής εικόνας, το σχολικό μάθημα θεωρείται ανιαρό, όπως και ο διάλογος 
στην οικογένεια. Αποτέλεσμα: νέα αίσθηση του χρόνου στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
β) Η ανάπτυξη με παραδείγματα δηλώνεται με τη συντομογραφία “π.χ.” Τα παραδείγματα 
είναι: δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής των παιδιών, υπερβολική κινητικότητα, οι 
ταινίες του Σαββατόβραδου έχουν στοιχίσει σε πλήθος παιδιών την απουσία από τον 
κυριακάτικο εκκλησιασμό ή από το οικογενειακό τραπέζι. 
 

Β3.  εξακοντίζει  εκτινάσσει 
          αποξενώνουν  απομακρύνουν 
          ενασχόληση  απασχόληση 
          επιπτώσεις  συνέπειες 
          ελκυστικά  γοητευτικά 
 

 
Β4.   α. Η μονοκρατορία του χρώματος και της φωτογραφίας εξακοντίζει στο περιθώριο το 

γραπτό λόγο και υποθηκεύει την ανάγνωση Ù Ο γραπτός λόγος εξακοντίζεται στο 
περιθώριο και η ανάγνωση υποθηκεύεται από τη μονοκρατορία του χρώματος και 
της φωτογραφίας. 

 
 β. Η τηλεόραση, αντίθετα, έχει επιβάλει μια ριζικά διαφορετική αίσθηση του χρόνου 

από εκείνη που μας κληροδότησε η παράδοση Ù Αντίθετα, έχει επιβληθεί από την 
τηλεόραση μια ριζικά διαφορετική αίσθηση του χρόνου από εκείνη που μας κληροδο-
τήθηκε από την παράδοση. 

 
Γ.  

Πιθανός πρόλογος 
    ∆ημιουργήματα της σύγχρονης εποχής, οι εκπομπές ριάλιτι, όπως ονομάζονται, προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον του κοινού και καθηλώνουν μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη τους νέ-
ους και όχι μόνο. Χαμένο, βέβαια, από αυτή την άνιση μάχη είναι το βιβλίο, το οποίο οι νέοι 
παραμελούν, προκειμένου να παρακολουθήσουν μια εκπομπή ριάλιτι. 
 
 

Τα αρνητικά από την παρακολούθηση 
εκπομπών τύπου ριάλιτι -  ιστοριών από 
τη ζωή: 

 
 

 υποβάθμιση πνευματικού επιπέδου: εθισμός 
του κοινού σε τηλεοπτικά προϊόντα χαμηλού ε-
πιπέδου, υποβάθμιση του αισθητικού κριτηρίου, 
της αισθητικής καλλιέργειας 

 αποπροσανατολισμός κοινής γνώμης: τα άτομα 
ασχολούνται με την ιδιωτική ζωή συνανθρώπων 
τους και αδιαφορούν για σημαντικά ζητήματα 
που αφορούν το κοινωνικό σύνολο αποτέλεσμα  
ενασχόληση με το επουσιώδες και αδιαφορία για 
το ουσιαστικό, παθητικοποίηση του ατόμου, με-
τατροπή του σε άβουλο ον 
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 εμπορευματοποίηση ανθρώπινων σχέσεων, 
εξευτελισμός των ιδιαίτερων -  προσωπικών 
στιγμών: η ιδιωτική ζωή καθίσταται προϊόν εκ-
μετάλλευσης, το δικαίωμα της ατομικής ζωής 
καταπατάται, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια καταρ-
ρακώνεται 

 προβολή αρνητικών προτύπων: προβάλλεται ο 
πλούτος, ο υλικός ευδαιμονισμός, η χλιδή, η κα-
τάκτηση αγαθών με τη λιγότερη δυνατή προ-
σπάθεια 

Τα θετικά από την ανάγνωση εξωσχολι-
κών λογοτεχνικών βιβλίων: 

 
 

 διεύρυνση πνευματικών οριζόντων: από-κτηση 
γνώσεων, καλλιέργεια φαντασίας, προβληματι-
σμός, όξυνση του νου 

 ψυχική ισορροπία, συναισθηματική πλη-
ρότητα: καταπολέμηση της μοναξιάς, της πλή-
ξης, της ανίας, σημαντική μορφή ψυχαγωγίας, 
βίωση ευγενών συναισθημάτων, ενδοσκόπηση 
και κατάκτηση αυτογνωσίας 

 γνώση της γλώσσας: διεύρυνση λεξιλογίου, 
μάθηση του ορθού τρόπου χρήσης της γλώσσας 

 ηθική ολοκλήρωση: προβολή ευγενών προ- 
τύπων, αξιών, ιδεών, ιδανικών 

 
Πιθανός επίλογος 

Είναι, λοιπόν, διακριτή από τη μια μεριά η αρνητική επίδραση που ασκούν οι τηλεοπτικές 
εκπομπές ριάλιτι και από την άλλη η αξία των βιβλίων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η στροφή 
προς τα βιβλία, η οποία απαιτεί όμως από κάθε άτομο ξεχωριστά προσπάθεια, που προϋποθέ-
τει αρετές όπως το σθένος, η αποφασιστικότητα και η επιμονή. 
 
  

ΑΑππααννττήήσσεε ιι ςς   22 οο υυ   ΚΚρρ ιι ττ ηηρρ ίί οουυ   ΑΑξξ ιι οο λλόόγγηησσηηςς   

 
Α. 

Το κείμενο αυτό πραγματεύεται τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης και της αντιμετώπισής 
της από τον άνθρωπο. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή τηλεόραση, αλλά κακός ή κα-
κός τρόπος χρήσης της από τον ίδιο τον άνθρωπο. Καθώς η τηλεόραση αποτελεί ένα μέσο 
που παρέχεται δωρεάν, εύκολα γίνονται καταχρήσεις ως προς τη χρήση του. Οι άνθρωποι, 
λοιπόν, καταλήγουν να παρακολουθούν ατελείωτες ώρες τηλεοπτικά προγράμματα, που δεν 
τους προσφέρουν κάτι το ουσιαστικό. Μάλιστα, σημειώνεται ότι αυτό γίνεται, καθώς δεν υ-
πάρχει η έννοια του κορεσμού, όπως συμβαίνει στην υπερκατανάλωση υλικών αγαθών. 
 
 
Β1. 

Ο συγγραφέας με τη φράση αυτή εννοεί ότι η τηλεόραση αποτελεί ουσιαστικά ένα κατά-
στημα, που περιλαμβάνει διάφορα προϊόντα. Από τα προϊόντα αυτά άλλα είναι καλής και άλλα 
κακής ποιότητας. Εναπόκειται στη δική μας κρίση και θέληση ποιο θα επιλέξουμε να παρακο-
λουθήσουμε. Έτσι, με το επιχείρημα αυτό ο συγγραφέας τονίζει ότι η τηλεόραση από μόνη της 
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δε μας βλάπτει και ότι ο βαθμός επιρροής της εξαρτάται από το βαθμό που τη χρησιμοποιού-
με. 
 
Β2. 

Είναι γεγονός ότι η τηλεόραση παρέχεται δωρεάν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν επι-
βαρύνεται οικονομικά για τα προϊόντα που προβάλλονται στη μικρή οθόνη. Το γεγονός αυτό 
τον οδηγεί στην ασύδοτη χρήση του μέσου, στην απόλυτη κατάχρησή του. Οι άνθρωποι, λοι-
πόν, χωρίς κριτική και μέτρο παρακολουθούν κάθε τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς να φθάνουν 
στο σημείο του κορεσμού, όπως φθάνουν εκείνοι που καταναλώνουν σε υπερβολικό βαθμό 
υλικά αγαθά. Έτσι, παρατηρείται η εμμονή στην τηλεόραση, που χρήζει βαθύτερου στοχασμού 
και προβληματισμού. 
 
Β3.  
να κατευνάσει: να ηρεμήσει    δαπάνες: σπατάλες 
νευρωτική σχέση: αρρωστημένη σχέση   καταχρήσεις: ασυδοσίες 
κορεσμού: υπερπλήρωσης    ανεπανόρθωτο: αθεράπευτο 
στοχασμού: συλλογισμού    πειθαρχία: αυστηρότητα 
 
Β4. 
 

Θεματική περίοδος: «Πολύ λογικά στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Panorama» ο 
Φούριο Κολόμπο προσπαθεί να κατευνάσει την αναταραχή που κάθε τόσο δημιουργείται από 
το ερώτημα αν η τηλεόραση είναι καλή ή κακή». 

Λεπτομέρειες: «Έχουμε στη διάθεσή μας ένα εργαλείο ικανό να μας προσφέρει κάποια 
πράγματα. Πολλά από αυτά είναι κακής ποιότητας και παράγονται με βάση την άποψη ότι η 
αγορά αυτά ακριβώς ζητάει. Υπάρχουν και άλλα που είναι χρήσιμα (όπως οι ειδήσεις), ή και 
ενδιαφέροντα (όπως αρκετά προγράμματα). Το πρόβλημα δε βρίσκεται στην TV, που είναι 
αυτό που είναι και που ποτέ δεν είχε την απαίτηση να παραστήσει την Ακαδημία Επιστημών, 
αλλά σ’ εμάς». 

Πρόταση κατακλείδα: «Η TV είναι ένα σούπερ μάρκετ, δικό μας καθήκον είναι να το 
χρησιμοποιήσουμε σωστά, να μην κάνουμε άσκοπες δαπάνες και να μη δημιουργήσουμε μαζί 
του μια νευρωτική σχέση». 

 
 
Γ.  

Πιθανός πρόλογος 
Η τηλεόραση αποτελεί το ηλεκτρονικό εκείνο μέσο, που ασκεί ιδιαίτερη επιρροή στον 

τηλεθεατή. Η δύναμη της εικόνας, σε συνδυασμό με το ότι το πρόγραμμά της παρέχεται δω-
ρεάν, καθιστά την τηλεόραση ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποτελεί 
την εφεύρεση εκείνη που μπαίνει στα σπίτια όλων και μέσα από τα διάφορα κανάλια περνάει 
τα μηνύματά της, από τα οποία άλλα είναι θετικά και άλλα αρνητικά. 
 
α) Τα θετικά στοιχεία της τη-
λεόρασης 
 
 
 
 
 

 
• Ενημερώνει, πληροφορεί, βάζει τον άνθρωπο στο 

κλίμα της εποχής. 
• Αποτελεί βασικό φορέα κοινωνικοποίησης, καθώς 

παρουσιάζει με άμεσο τρόπο ό,τι γίνεται την ίδια 
στιγμή σε όλο τον κόσμο. 

• ∆ιαμορφώνει την κοινή γνώμη. Μέσα από συζητή-
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β) Τα αρνητικά στοιχεία της τη-
λεόρασης: 
 
 

σεις πολιτικού περιεχομένου, ο τηλεθεατής έχει τη 
δυνατότητα να ακούσει τις απόψεις των πολιτικών 
και να σχηματίσουν την πολιτική τους άποψη. 

• ∆ιαδίδει πολιτικές και ηθικές αξίες 
• Ασκεί πολιτικό έλεγχο 
• Συμβάλλει στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων 

και των λαών 
• Ψυχαγωγεί, καθώς παρουσιάζει εκπομπές που αφο-

ρούν σε όλες τις μορφές τέχνης, καλλιεργώντας τον 
ψυχισμό και την αισθητική των τηλεθεατών. 

 
 
• Παραπληροφορεί, αλλοιώνει την είδηση, αποκρύ-

πτει βασικά στοιχεία, τονίζει τα ασήμαντα, εξυπη-
ρετώντας οικονομικά - πολιτικά συμφέροντα. 

• Κάνει πλύση εγκεφάλου με τα συνεχή διαφημιστικά 
μηνύματα, εντείνοντας το όλο καταναλωτικό πνεύμα. 

• Προβάλλει αρνητικά πρότυπα (βία, εγκληματικότη-
τα), μέσα από διάφορες εκπομπές ή έργα, με σκοπό 
να αυξήσει το ποσοστό της θεαματικότητας. 

• Προπαγανδίζει και χειραγωγεί πολιτικά την κοινή 
γνώμη. Εξαρτημένη από συμφέρονται πολιτικά η τη-
λεόραση περνά μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή 
στο κοινό, παρουσιάζοντάς την ως την ιδανική. 

• Παθητικοποιεί πνευματικά και κριτικά των άνθρωπο. 
Οι τηλεθεατές μαγεμένοι από την εντυπωσιακή ει-
κόνα δε χρησιμοποιούν το μυαλό τους, την κριτική 
τους ικανότητα και δέχονται αβίαστα ό,τι τους προ-
βάλλεται. 

• Υπονομεύει τις διαπροσωπικές – οικογενειακές σχέ-
σεις. Μπροστά στη μικρή οθόνη, κάθε διάλογος δια-
κόπτεται. 

• Οξύνει το φαινόμενα της γλωσσικής ένδειας, διότι 
κυριαρχεί η εικόνα, που αντικαθιστά την περιγραφή ή 
προσπάθεια χρήσης του λεξιλογικού πλούτου της 
γλώσσας μας. 

• Προβάλλει το ανούσιο, το εύπεπτο, το λαμπερό, το 
εντυπωσιακό για να ικανοποιήσει τα υψηλά ποσοστά 
θεαματικότητας. 

 
Πιθανός Επίλογος 

Γίνεται κατανοητό ότι η τηλεόραση κοντά στις αναμφισβήτητα σημαντικές θετικές 
λειτουργίες της έχει και πολλές αρνητικές. Οι άνθρωπος είναι απαραίτητο να αντιμε-
τωπίζει την τηλεόραση ως ένα μέσο και όχι ως κυρίαρχη δύναμη. Έτσι θα μπορέσει να 
τη χρησιμοποιήσει σωστά, αξιολογώντας σωστά τα προγράμματα που μπορεί να τον ω-
φελήσουν. 
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Απαντήσεις 3ου Κριτηρίου Αξιολόγησης 
 
Α.  

Το κείμενο αυτό αποτυπώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα ως προς το βαθμό της 
δεοντολογίας που ισχύει στο χώρο της έντυπης ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι 
θεωρητικά καθήκον του τύπου είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού πάνω σε όσα 
συμβαίνουν καθημερινά (στον πολιτικό – κοινωνικό – οικονομικό – επιστημονικό – αθλητικό 
χώρο). Όμως, το καθήκον αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εκπληρωθεί, καθώς η εφη-
μερίδα αποτελεί εμπορεύσιμο είδος, που χρειάζεται οικονομικούς πόρους για να επιβιώσει. 
Εξαρτάται, λοιπόν, από τον ιδιοκτήτη της, ικανοποιώντας τα δικά του συμφέροντα. 

 
Β1. 

Ο συγγραφέας στην περίοδο αυτή εκφράζει τη σημερινή διάσταση της εφημερίδας. Η 
έκδοση της εφημερίδας απαιτεί κεφάλαια και η παραγωγή της τεχνικά μέσα. Όλα αυτά τα έ-
ξοδα τα αναλαμβάνει κάποιοι ή κάποιος, που μέσω της εφημερίδας μεταδίδουν τις δικές τους 
απόψεις. Ο τύπος, λοιπόν, δεν έχει σήμερα την έννοια του λειτουργήματος ότι επιτελεί, δηλα-
δή, υψηλό σκοπό χωρίς οικονομικές απολαβές με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο την παροχή 
αξιόπιστης ενημέρωσης. Από τη στιγμή που υπάρχει η οικονομική αυτή εξάρτηση, η εφημερί-
δα λειτουργεί με τρόπο συμφεροντολογικό που νομιμοποιεί ακόμη και κραυγαλέα αντιδεοντο-
λογικά φαινόμενα. 
 
Β2.  

Μια από τις βασικές λειτουργίες του τύπου είναι η διαμόρφωση της πολιτικής συνεί-
δησης των πολιτών. Οι πολίτες θεωρητικά μπορούν διαβάζοντας τα άρθρα των δημοσιογρά-
φων να αποκρυσταλλώσουν πολιτική άποψη. Από τη στιγμή όμως, που οι εφημερίδες έχουν 
συναλλαγές με τα κόμματα, προκειμένου να επιβιώσουν στο γενικότερο ανταγωνισμό που επι-
κρατεί, το θεωρητικό αυτό πλαίσιο δεν ισχύει. Οι εφημερίδες λοιπόν, γίνονται όργανα των 
ισχυρών κομματικών παραγόντων και, όπως είναι επόμενο διαστρεβλώνουν τις ειδήσεις, για 
να ικανοποιήσουν αυτά τα συμφέροντα. Η αντιδεοντολογία νομιμοποιείται και η αλλαγή θα 
έρθει μόνο με την ισχυρή θέληση δημοσιογράφων και πολιτικών για την εξυγίανση του συστή-
ματος. 
 
Β3. 
α). Και έχει καταταγεί σ’ αυτή την κατηγορία, γιατί για την έκδοσή της απαιτούνται κεφάλαια 
και τεχνικά μέσα για την παραγωγή της. 

 

β) Πολλές φορές διοχετεύονται στον Τύπο από τους διάφορους φορείς εξουσίας ψεύτικες 
πληροφορίες, για να επιτευχθούν άλλοι στόχοι, άγνωστοι στο δημοσιογράφο και στον αναγνώ-
στη. 

 
Β4.  
πληροφορεί ≠ παραπληροφορεί 
διαστρεβλωθεί ≠ ξεκαθαριστεί 
πλαστής ≠ αληθινής 
αμυδρό ≠ ξεκάθαρο 
προτάσσονται ≠ έπονται 
αποσιωπούνται ≠ φανερώνονται 
αμφιταλαντεύονται ≠ αποφασίζουν 
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Γ. 
Πιθανός πρόλογος 

 
Στο σύγχρονο, τεχνολογικά εξελιγμένο κόσμο ο ρυθμός ζωής είναι έντονος και κα-

θημερινά υπάρχει μια πληθώρα ερεθισμάτων και ειδήσεων ανά τον κόσμο. Η ανάγκη, λοιπόν, 
της αδιάλειπτης ενημέρωσης είναι απαραίτητη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. 
Σύγχρονος είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης. Γι’ αυτό, ο δημοσιογράφος ως λειτουργός της 
ενημέρωσης δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με τη συλλογή πληροφοριών, αλλά και με την α-
ντικειμενική παρουσίασή τους στο κοινό.  
 
 
 
 
α) Τα απαξιωτικά για τη 
δημοσιογραφία φαινόμενα, 
που εκδηλώνονται στις 
μέρες μας είναι τα εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη σημερινή εποχή όμως, είναι πολλοί εκείνοι οι δημοσιο-
γράφοι που δε λειτουργούν σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολο-
γίας και παραπληροφορούν το κοινό. 

 
 
 

 Η χρήση ανεπιβεβαίωτων και ύποπτων ως προς την προέ-
λευσή τους πληροφοριών. Συχνά οι δημοσιογράφοι μετα-
δίδουν μια είδηση χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει την ορ-
θότητά της. 

 Η παράλειψη σημαντικών λεπτομερειών από μια είδηση. Οι 
δημοσιογράφοι αποσιωπούν ουσιώδεις λεπτομέρειες ενός 
θέματος, με δική τους πρωτοβουλία, σύμφωνα με τα δικά 
τους μέτρα και σταθμά.  

 Η παραπλανητική ενσωμάτωση σχολίων στα γεγονότα. Ο 
δημοσιογράφος δεν παρουσιάζει με αντικειμενικότητα ένα 
γεγονός, αλλά σε αυτό παρεισφρύει την υποκειμενική του 
γνώμη και μάλιστα με τρόπο που δε γίνεται αντιληπτή η 
προσπάθειά του από το δέκτη. 

 Ο αποπροσανατολισμός του κοινού με την υπερπροβολή 
ασήμαντων θεμάτων. Οι δημοσιογράφοι εξυπηρετώντας 
διάφορα πολιτικά – οικονομικά συμφέροντα, συχνά αποσιω-
πούν τα σοβαρά θέματα, προβάλλοντας ιδιαίτερα τα ασή-
μαντα και ανάξια λόγου. 

 Ο λαϊκισμός που συνοδεύεται από υπερβολές. Οι δημοσιο-
γράφοι, για να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους εκείνους 
που δεν έχουν ιδιαίτερο πνευματικό επίπεδο, χρησιμοποι-
ούν γλώσσα λαϊκίστικη, δημιουργώντας θετικό κλίμα υπέρ 
της άποψης ή της γραμμής που υποστηρίζουν. 

 Η ονοματολογία κι η σεναριολογία που συνοδεύεται από 
στιγματισμό προσώπων. Οι δημοσιογράφοι συχνά ψεύδο-
νται, πλάθουν σενάρια γύρω από πρόσωπα που κυριαρχούν 
στον κοινωνικό, πολιτικό βίο του τόπου, με στόχο να πλή-
ξουν την υπόληψή τους και να κατευθύνουν το κοινό στην 
υποστήριξη προσωπικοτήτων που και οι ίδιοι υποστηρί-
ζουν. 

 Η αυθαίρετη ανάληψη δικαστικών αρμοδιοτήτων από δημο-
σιογράφους. Έχουμε παρακολουθήσει από τα ΜΜΕ δημοσι-
ογράφους να τοποθετούνται για ένα θέμα ανοιχτά, να υπο-
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β)Τα μέτρα αυτά απευθύ-
νονται σε ένα σύνολο πα-
ραγόντων: 
 
 
 
 
 
 
 
 

στηρίζουν την άποψή τους και μάλιστα να καταδικάζουν 
εκείνους που θεωρούνται υπεύθυνοι.  

 
 
 
Τα φαινόμενα αυτά, καθώς διαρκώς πληθαίνουν, καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων. 
 
Οι δημοσιογράφοι: 
 

 Να ασκούν το επάγγελμά τους με ευσυνειδησία και συναί-
σθηση της κοινωνικής τους ευθύνης. 
 Να στηλιτεύουν μέσα από τα συλλογικά τους όργανα ανάρ-
μοστες συμπεριφορές των συναδέλφων τους. 

 
Τα ΜΜΕ: 

 Να απεξαρτηθούν από τη χειραγώγηση διάφορων οικονο-
μικών παραγόντων με την οικονομική βοήθεια της πολιτεί-
ας. 
 Να συνεννοηθούν, ώστε να λειτουργούν μέσα σε ένα συ-
γκεκριμένο πλαίσιο και υπό ορισμένες προϋποθέσεις 

 
Η πολιτεία: 

 Να θεσπίσει βασικούς κανόνες με βάση τους οποίους θα 
λειτουργούν τα κανάλια και θα εργάζονται κατά την προ-
βολή των ειδήσεων στο κοινό. 

 Να ενδυναμώσει τους μηχανισμούς ελέγχου της ενημέ-
ρωσης και επιβολής ποινών, όταν καταστρατηγούνται 
βασικές αρχές δεοντολογίας. 

 Να συνδράμει στους δημοσιογράφους, ώστε να μπορούν 
να λειτουργούν δεοντολογικά στο χώρο τους. 

  
Οι πολίτες: 

 Να αξιολογούν κριτικά την ποιότητα της ενημέρωσης που 
τους παρέχεται από τα ΜΜΕ. 

 Να περιθωριοποιούν τους δημοσιογράφους και τις εκπο-
μπές που παραβιάζουν τον κώδικα της δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας. 

 
Πιθανός Επίλογος 

 
Γίνεται κατανοητό ότι στις μέρες μας ο άκρατος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τα ΜΜΕ 

στην υιοθέτηση μιας αντιδεοντολογικής στάσης, προκειμένου να επιβιώσουν. Επιβάλλεται 
όμως, να υπάρξει πλήρης συνειδητοποίηση όλων, προκειμένου να διασωθεί η αντικειμενική, 
έγκυρη και αξιόπιστη είδηση. Τούτο είναι κάτι που το έχουν όλοι ανάγκη και σίγουρα θα συ-
ντελέσει στη πρόοδο των ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. 
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Απαντήσεις 4ου Κριτηρίου Αξιολόγησης 
 

Α.  
Στο κείμενο αυτό γίνεται λόγος για το ίντερνετ, το διαδίκτυο, με άλλα λόγια, που έχει δι-

εισδύσει στη σύγχρονη καθημερινότητα. Τονίζεται ότι το ίντερνετ πλέον προσδιορίζει τις 
σύγχρονες κοινωνίες, είναι ευρέως διαδεδομένο και προσφέρει άπειρες δυνατότητες σε ό-
λους τους τομείς. Το ίντερνετ υπάρχει παντού: στην εργασία, στην ψυχαγωγία, στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις, στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα μέσο, η σωστή, ή όχι, χρήση του οποίο 
εναπόκειται στον ίδιο τον άνθρωπο. 

 
Β1. 
Η κυριαρχία του ίντερνετ τείνει να καθιερώσει μια νέα φιλοσοφία, μια νέα στάση ζωής. Το 

κύριο χαρακτηριστικό του διαδικτύου είναι ότι προσφέρει παροχές σε όλα τα επίπεδα, χωρίς 
ο άνθρωπος να απομακρυνθεί από τον υπολογιστή του. Αυτό είναι το πρότυπο του δικτυακού 
πολίτη, που με το πάτημα κάποιων πλήκτρων βρίσκεται παντού, κάνοντας διάφορες δραστη-
ριότητες (επισκέπτεται βιβλιοθήκες, επικοινωνεί, αγοράζει, κ.ά.). Έτσι, ο σύγχρονος άνθρω-
πος με την πρόσβασή του στο ίντερνετ ενημερώνεται για καθετί που τον ενδιαφέρει, γνωρίζει 
νέους τόπους, έρχεται σε επικοινωνία με άγνωστους ανθρώπους, χωρίς να αναλώσει απεριό-
ριστο χρόνο. 

 
Β2. 
Με τον όρο: «γλωσσικός ιμπεριαλισμός της αγγλικής» εννοείται η εξάπλωση της αγγλικής 

γλώσσας. Καθώς το διαδίκτυο χρησιμοποιείται παγκοσμίως, η γλώσσα που κυριαρχεί, αφού τη 
γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι η αγγλική. Παρατηρείται, λοιπόν, ένας συνεχής επεκτατι-
σμός της αγγλικής γλώσσας. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι, που καθώς ασχολούνται πολύ με 
το ίντερνετ υιοθετούν και στο καθημερινό τους λεξιλόγιο όρους που συναντούν κατά την 
πλοήγησή τους σ’ αυτό. Είναι ευοίωνο το ότι γίνεται προσπάθεια να μεταφράζονται τα κείμενα 
στη γλώσσα του καθενός χρήστη. 
 
Β3. 

 έχει διεισδύσει: έχει εισχωρήσει 
 ενοποίηση: ομογενοποίηση 
 αμφίδρομη: αμοιβαία 
 πρόσβασης: διόδου, προσέγγισης 
 ιμπεριαλισμός: επεκτατισμός 
 εμπλουτισμό: βελτίωση, αύξηση 
 αστραπιαία: γρήγορα 

 
Β4. 

 ψυχαγωγία: ψυχαγωγικός, ψυχαγωγία, ψυχαγωγώ, ψυχαγωγός. 
 εργασία: εργασιακός, εργάσιμος, εργασιοθεραπεία, εργασιομανής. 
 εκπαίδευση: εκπαιδεύσιμος, εκπαιδευτήριο, εκπαιδευτής, εκπαιδευτικός. 
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Γ. 
Πιθανός πρόλογος 

 
Τα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής καθιστούν απαραίτητη τη χρήση του ηλε-

κτρονικού υπολογιστή. Το διαδίκτυο έχει εισχωρήσει στη ζωή μας με γοργούς ρυθμούς και 
διαρκώς εξαπλώνεται. Εντυπωσιάζει επαγγελματίες και απλούς ανθρώπους, χάρη στην πλη-
θώρα πληροφοριών που παρέχει, σε συνδυασμό με την επικοινωνία που προάγει μεταξύ αν-
θρώπων που τους χωρίζουν απίστευτες χιλιομετρικές αποστάσεις. 

 
α) Τα θετικά στοιχεία του 
διαδικτύου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Οι κίνδυνοι από τη υ-
περβολική χρήση του δια-
δικτύου 

 
 Πληροφορεί, ενημερώνει, επιμορφώνει, χάρη στη θεματική 
ποικιλία που παρουσιάζει. 

 Ψυχαγωγεί, καθώς πολλές ιστοσελίδες είναι αφιερωμένες 
σε όλες τις μορφές της τέχνης. Ο άνθρωπος μπορεί να 
έρθει σε επαφή με την ιστορία, την εξέλιξη, τις εκδηλώ-
σεις κάθε καλλιτεχνικής έκφρασης. 

 Παρέχει τη δυνατότητα διαφήμισης διάφορων προϊόντων. 
Μέσα από την έντονη εικόνα με τα ζωηρά χρώματα τα υλι-
κά αγαθά προβάλλονται μεγεθυμένα και κινούν την προσο-
χή των επισκεπτών των διάφορων ιστοσελίδων. 

 ∆ιευκολύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία. ∆ίνει τη δυ-
νατότητα μέσα από διάφορους μηχανισμούς στους ανθρώ-
πους να συνομιλήσουν μεταξύ τους, εκμηδενίζοντας τις 
αποστάσεις, που τους χωρίζουν. Παράλληλα, είναι δυνατόν 
οι χρήστες του διαδικτύου μέσα από τη χρήση συγκεκριμέ-
νου προγράμματος να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, διευ-
ρύνοντας έτσι τον κύκλο τους και γνωρίζοντας νέους τύ-
πους ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 
κουλτούρες. 

 Προάγει την ελευθερία της έκφρασης, της ανάπτυξης δια-
λόγου και ανταλλαγής απόψεων. 

 
 

 Αποπροσανατολίζει το κοινό, λόγω της υπερπληροφόρη-
σης που παρέχει. Οι συνεχείς πληροφορίες γύρω από ο-
ποιοδήποτε θέμα, οδηγούν τον άνθρωπο σε μια δίνη ειδή-
σεων, από τις οποίες αδυνατεί να ξεχωρίσει ποιες είναι οι 
σημαντικές και ποιες όχι. 

 Κυριαρχεί το ανούσιο, το περιττό σε βάρος του ουσιώδους, 
του σημαντικού. 

 Επικρατεί η καταναλωτική νοοτροπία. Προβάλλει τα δυτι-
κοευρωπαϊκά πρότυπα ζωής, που είναι ιδιαίτερα εξελιγμέ-
να τεχνολογικά και τα προωθεί ως απαραίτητα προς μίμη-
ση από όλους τους σύγχρονους ανθρώπους. 

 Συχνά παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα, μέσα από 
τη χρήση κωδίκων για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ι-
στοσελίδες. 

 Χάρη στην ιδιότυπη ηλεκτρονική επικοινωνία, που τείνει 
να παγιωθεί μέσω του ίντερνετ οι άνθρωποι απομονώνο-
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νται, χάνουν την άμεση, ουσιαστική, ζεστή επαφή. 
 Οι άνθρωποι εθίζονται στη χρήση της τεχνολογίας, α-
ποδεχόμενοι απολύτως τη νέα τους ηλεκτρονική ταυτότη-
τα. 

 
 
 

Πιθανός επίλογος 
Γίνεται κατανοητό ότι το ίντερνετ εκφράζει το σύγχρονο τρόπο ζωής και σκέψης. 

Παρέχει άπειρες δυνατότητες, αλλά επιβάλλεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει με κριτική 
ικανότητα καθετί που βλέπει στην οθόνη και να μην το ενστερνίζεται άκριτα. Αποτελεί ένα 
σύνθετο μέσο μαζικής ενημέρωσης, που δε βλάπτει όταν χρησιμοποιείται με σύνεση και μέ-
τρο. 
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