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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

 

Ον/μο……………………..                                                 B’ Λσκείοσ 

20/11/2011 

 

A.ΚΔΙΜΔΝΟ : 

Ζ ειεθηξνληθή επαλάζηαζε νδήγεζε ζε πνιιαπιαζηαζκό ησλ ΜΜΔ 

ζε κηα αδηαλόεηε σο εθείλε ηελ επνρή θιίκαθα .Τη όκσο-εθηόο από ηελ 

ηερλνινγηθή πξόνδν-πξνθάιεζε απηή ηελ έθξεμε ; Πεξηζζόηεξν από 

νηηδήπνηε άιιν, ε αλαθάιπςε όηη ε πιεξνθνξία είλαη έλα εμαηξεηηθό 

πξντόλ πνπ θέξλεη κεγάια θέξδε θαη όηη ε διαζπορά θαη πώιεζή ηνπ 

είλαη απνδνηηθή επηρείξεζε .Άιινηε, ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο 

ππνινγηδόηαλ κε ηνπο όξνπο ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο θαηάδεημε ηεο 

αιήζεηαο θαη εζεσξείην επίζεο έλα ζεκαληηθό εξγαιείν ζηνλ πνιηηηθό 

αγώλα  γηα επηξξνή θαη εμνπζία .Σήκεξα , ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο 

θξίλεηαη από ην αλ είλαη ελκσζηική .Ζ είδεζε πξέπεη πάλσ απ’ όια λα 

πνπιάεη!  

Καη ε πην γλήζηα, αθόκε είδεζε, δελ έρεη αμία αλ δελ είλαη 

ειθπζηηθή, αλ δελ θαηαθέξλεη λα πξνζειθύζεη έλα αθξναηήξην πνπ 

πιήηηεη θαη γη’ απηό γίλεηαη όιν θαη πην ιδιόηροπο . 

             Ζ απνθάιπςε όηη ε πιεξνθνξία είλαη αποδοηική επηρείξεζε 

νδήγεζε ζε κηα βίαηε εηζβνιή ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ επηθξάηεηα ησλ ΜΜΔ 

.Οη , ζπρλά ηδεαιηζηέο, παιηνί θηρεσηές ηεο αιήζεηαο αληηθαηαζηήζεθαλ 

από επηρεηξεκαηίεο .Τα αιινηηλά γξαθεία , πνπ ζηεγάδνληαλ ζε ζιηβεξά 

θηίξηα , ζε κηθξά , βξώκηθα δσκάηηα πνπ ζπλσζνύληαλ νη δεκνζηνγξάθνη , 

θησρνληπκέλνη θαη ππνακεηβόκελνη , ηώξα κεηαθόκηζαλ νη 

δεκνζηνγξάθνη, αιιά θαη ε εμνπζία. 

Γηαηί ε εμνπζία δε βξίζθεηαη πηα ζηα ρέξηα ησλ θπβεξλήζεσλ, αιιά  

εθείλσλ  πνπ θαηέρνπλ ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο .Καη από ηε ζηηγκή πνπ 

έγηλε ανηιληπηό όηη  ε πιεξνθνξία θέξλεη ρξήκα, ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

εηδήζεσλ έπαςαλ λα θαζνξίδνπλ ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα ηεο αιήζεηαο 

θαη ηνπ ςεύδνπο, αιιά νη θαλόλεο ηεο αγνξάο. Ο θόζκνο ησλ ΜΜΔ 

γηγαληώζεθε ηόζν , πνπ άξρηζε λα γίλεηαη ασηάρκης , λα δεη ηε δηθή ηνπ 

απνθιεηζηηθή, θιεηζηή δσή. Ο δηεζλήο αληαγσληζκόο κεηαμύ 

εηδεζενγξαθηθώλ πξαθηνξείσλ θαη ηειενπηηθώλ δηθηύσλ έγηλε πην 

ζεκαληηθόο από ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο. 
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Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ άκεζεο επηθνηλσλίαο, ηδίσο ε 

αλαθάιπςε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη ησλ e-mail,μεηαμόρθωζαν 

ξηδηθά ηε ζρέζε ησλ αληαπνθξηηώλ κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπο .Οη άλζξσπνη 

ηνπ Τύπνπ έραζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ 

εξκελεία ησλ γεγνλόησλ θαη απηό είρε κεγάιν αληίθηππν ζηελ πνηόηεηα 

θαη ηε γνηζιόηηηα ηεο πιεξνθνξίαο. Σην παξειζόλ, ν αληαπνθξηηήο ηεο 

εθεκεξίδαο, ηνπ δηεζλνύο πξαθηνξείνπ ή ηνπ ξαδηνθώλνπ αλαδεηνύζε ηελ 

είδεζε, ζπγθέληξσλε δεδνκέλα, απνθάιππηε θάηη, δεκηνπξγνύζε. Σήκεξα, 

είλαη απιώο έλα πηόλη πνπ κεηαθηλείηαη ζηε ζθαθηέξα ηνπ θόζκνπ από ην 

αθεληηθό ζηα θεληξηθά γξαθεία, ηα νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηελ άιιε 

άθξε ηεο γεο. Απηό ην αθεληηθό πνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηαπηόρξνλα 

από πνιιέο πεγέο, ελδέρεηαη λα έρεη κηα εληειώο δηαθνξεηηθή εηθόλα γηα 

ην γεγνλόο από ηνλ επηηόπνπ αληαπνθξηηή ηνπ. Γελ έρεη νύηε ην ρξόλν 

νύηε ηε δηάζεζε λα πεξηκέλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιείαο ηνπ 

ξεπόξηεξ,  αιιά αληηζέησο, ηνλ πιεξνθνξεί γηα όζα μέξεη θαη απιώο 

πεξηκέλεη απ’ απηόλ ηελ επηβεβαίσζε. Πνιινί από ηνπο ξεπόξηεξ πνπ 

γλσξίδσ θνβνύληαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ αιήζεηα κε ην δηθό ηνπο, 

αλεμάξηεην ηξόπν. 

Πώο, ινηπόλ, ηα ΜΜΔ πεξηγξάθνπλ ηνλ θόζκν; Γπζηπρώο κε έλαλ 

επιθανειακό θαη απνζπαζκαηηθό ηξόπν, δείρλνληαο απιώο επηζθέςεηο 

αξρεγώλ ή ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Ταπηόρξνλα, ην 72% ηνπ ρξόλνπ ησλ 

εηδήζεσλ αθηεξώλεηαη ζε ξεπνξηάδ πεξί βίαο, λαξθσηηθώλ, επηζέζεσλ θαη 

δνινθνληώλ, ελώ νη δηεζλείο εηδήζεηο θαηαιακβάλνπλ κόλν ην 5% ηνπ 

ηειενπηηθνύ ρξόλνπ. 

Τν 1987, ην πεξηνδηθό «Time» αθηέξσζε έληεθα εμώθπιια ζε δηεζλή 

γεγνλόηα, αιιά δέθα ρξόληα αξγόηεξα κόλν έλα. Όιν θαη ζπρλόηεξα, ε 

επηινγή ηεο είδεζεο θαζνξίδεηαη από ηελ αξρή «ό,ηη έρεη αίκα πνπιάεη». 

Ενύκε ζ’ έλα παξάδνμν θόζκν. Από ηε κία πιεπξά, ιέγεηαη όηη ε 

αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληώλ ελώλεη ηνλ πιαλήηε καο,  όηη δνύκε ζε έλα 

παγθόζκην ρσξηό θ.α. από ηελ άιιε, ηα δηεζλή γεγνλόηα θαιύπηνληαη όιν 

θαη ιηγόηεξν θαη αληηθαζίζηαληαη από ηνπηθέο, ζπγθινληζηηθέο ηζηνξίεο, 

θνπηζνκπνιηά, αλνύζηεο θιπαξίεο. Όκσο αο είκαζηε αληηθεηκεληθνί θαη 

δίθαηνη. Υπάξρεη θαη ζπνπδαία πιεπξά ηνπ Τύπνπ θαη ηεο Τειεόξαζεο. 

Υπάξρνπλ θαη ζαπκάζηνη, ηαιαληνύρνη, επαίζζεηνη άλζξσπνη, γηα ηνπο 

νπνίνπο ν Άιινο απνηειεί κεγάιε αμία. Δθείλνη πνπ ζεσξνύλ ηνλ πιαλήηε 

καο έλαλ ππέξνρν ηόπν, πνπ αμίδεη λα ηνλ γλσξίζεηο, λα ηνλ καηανοήζεις, 

λα ηνλ ζώζεηο. 
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Απηνί νη άλζξσπνη ζπρλά εξγάδνληαη κε ηε κεγαιύηεξε αθνζίσζε 

θαη πάζνο, ζηεξεκέλνη από αλέζεηο, δηαθηλδπλεύνληαο αθόκε θαη ηε δσή 

ηνπο γηα λα γίλνπλ απηόπηεο κάξηπξεο ηνπ γεγνλόηνο θαη λα ην 

κεηαθέξνπλ, άιινηε απεηιεηηθό θαη άιινηε γεκάην ειπίδα. 

              

    Απόσπασμα ομιλίας τοσ Ρ. Καπισίνσκι στην τελετή 

            απονομής Δθνικών Γημοσιογραυικών Βραβείων , 1998 , μτυρ 

Κατ.Στινά 

 

 

Β. ΔΡΩΣΗΔΙ : 

1. Να ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε πεξίπνπ 130 ιέμεηο. 

                                                                                                 (Μονάδες 25) 

2. Να εληνπηζηνύλ ηα δνκηθά κέξε ηεο 2
εο

 θαη 3
εο

 παξαγξάθνπ. 

                                                                                                   (Μονάδες 5) 

3.α. Να δώζεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο : 

       κεηακόξθσζαλ , απνδνηηθή , ζεξεπηέο , γλεζηόηεηα , επηθαλεηαθό , 

       θαηαλνήζεηο , αληηιεπηό , δηαζπνξά , ηδηόηξνπν , απηάξθεο . 

                                                                                                 (Μονάδες 10) 

    β. Να βξείηε ηα ζπλζεηηθά ησλ παξαθάησ ιέμεσλ. Σηε ζπλέρεηα, κε ην  

        έλα ζπλζεηηθό, λα γξάςεηε κία νκόξξηδε ιέμε: θαηάδεημεο,  

        πξνζειθύζεη, δεκνζηνγξάθνη, ηειενπηηθώλ, επηθαλεηαθό.       

                                                                                                   (Μονάδες 5) 

                                                                                                                    

 4. Να δώζεηε ηίηιν ζην θείκελν έλαλ κε ζρόιην θαη έλαλ ρσξίο ζρόιην . 

                                                                                                 (Μονάδες 10) 

5. «Άιινηε , ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο ππνινγηδόηαλ κε ηνπο όξνπο ηεο  

    Αλαδήηεζεο θαη ηεο θαηάδεημεο ηεο αιήζεηαο  ....  Σήκεξα, ε είδεζε  

    πξέπεη πάλσ απ’όια λα πνπιάεη!».Να αλαπηύμεηε ηελ παξαπάλσ θξάζε  

    ζε κηα παξάγξαθν 100 ιέμεσλ  κε ηε κέζνδν ηεο ζύγθξηζεο/αληίζεζεο                                                                                                                  

                                                                                                 (Μονάδες 10) 

Γ. Παραγωγή λόγοσ: 

        « Τνλ ηειεπηαίν θαηξό όινη γηλόκαζηε κάξηπξεο ελόο 

απνγνεηεπηηθνύ ζεάκαηνο πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο θόιπνπο ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο νηθνγέλεηαο. Με επηζηνιή ζαο ζηνλ Πξόεδξν ηεο 

Δ.Σ.Ζ.Δ.Α λα εληνπίζεηε ηα δείγκαηα πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ παξαπάλσ 

άπνςε θαη λα αλαθεξζείηε ζηνπο θαλόλεο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο  
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πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ώζηε ηα ΜΜΔ γεληθόηεξα λα επηηεινύλ  ηνλ 

πξαγκαηηθό ηνπο ζηόρν. (500 ιέμεηο) 

                                                                                                 (Μονάδες 40) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ(ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ) 

 

1.  Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ δηαπηζηώλεη αξρηθά ηελ αικαηώδε αλάπηπμε 

ησλ Μ.Μ.Δ., ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν αιιά θαη ζην 

γεγνλόο όηη ν ρώξνο ηεο πιεξνθόξεζεο ζεσξείηαη πιένλ θεξδνθόξα 

επηρείξεζε θαη όρη ρώξνο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο θαη άζθεζεο 

πνιηηηθήο. Απηό, άιισζηε, νδήγεζε ζηελ είζνδν ηνπ θεθαιαίνπ ζηα 

Μ.Μ.Δ., ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πιεξνθνξίαο βάζεη ησλ θαλόλσλ ηεο 

αγνξάο, ζηελ άζθεζε εμνπζίαο από ηνπο ηδηνθηήηεο θαλαιηώλ θαη ζηελ 

πεξηραξάθσζε ησλ κέζσλ. Δίλαη γεγνλόο, όηη νη ζύγρξνλνη ηξόπνη  

επηθνηλσλίαο άιιαμαλ ηε ζρέζε ηνπ εθδόηε κε ηνπο ξεπόξηεξ, νη νπνίνη 

δελ έρνπλ πηα ην πξνλόκην ηεο αλεμάξηεηεο εξκελείαο ησλ γεγνλόησλ. 

Σήκεξα ηα δειηία παξνπζηάδνπλ ηνλ θόζκν δίλνληαο έκθαζε ζε 

επηθαλεηαθά γεγνλόηα, ηε βία θαη ηελ αλνύζηα θιπαξία γηα ζέκαηα 

ειάζζνλνο ζεκαζίαο. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη δεκνζηνγξάθνη πνπ 

εξγάδνληαη κε πάζνο θαη απηαπάξλεζε γηα λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ 

αιήζεηα. 

 

2. 2
ε
 παξάγξαθνο 

Θεκαηηθή πεξίνδνο: «Ζ απνθάιπςε όηη ε πιεξνθνξία ...ησλ ΜΜΔ». 

Λεπηνκέξεηεο: «Οη, ζπρλά ηδεαιηζηέο, ... γύξσ ηνπο». 

Πεξίνδνο Καηαθιείδα: Γελ ππάξρεη. 

 

3
ε
 παξάγξαθνο 

Θεκαηηθή πεξίνδνο: «Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ... δηεπζπληέο ηνπο» 

Λεπηνκέξεηεο: «Οη άλζξσπνη ηνπ Τύπνπ...,αλεμάξηεην ηξόπν». 

Πεξίνδνο Καηαθιείδα: Γελ ππάξρεη. 

 

3.α.άιιαμαλ(ηξνπνπνίεζαλ), επηθεξδήο(πξνζνδνθόξα), θπλεγνί, 

απζεληηθόηεηα, θαηλνκεληθό, θαηαιάβεηο, θαηαλνεηό, δηάδνζε, 

απαηηεηηθό, αλεμάξηεηνο. 

    

   β. θαηάδεημεοθαηά+ δεηθλύσ π.ρ. δείθηεο 

       πξνζειθύζεηοπξνο+ ειθύσ π.ρ. ειθπζηηθόο 

       δεκνζηνγξάθνη  δεκόζηνο+ γξάθσ π.ρ. γξαθηθόο 

       ηειενπηηθώλ ηειέ+ νπηηθόο π.ρ. ηειεόξαζε 

       επηθαλεηαθό επί +θαίλνκαη π.ρ. θαηλόκελν 
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4.Τίηινο κε ζρόιην: 

Ο παξάδνμνο θόζκνο ηεο ελεκέξσζεο 

Τίηινο ρσξίο ζρόιην: 

Οη δεκνζηνγξάθνη αληηθαηαζηάζεθαλ από επηρεηξεκαηίεο 

 

5.Τα θξηηήξηα κε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ζήκεξα ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο 

έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο επνρέο. Άιινηε, ε 

πιεξνθνξία είρε αμία, αλ αθνξνύζε ηελ αιήζεηα ησλ γεγνλόησλ. 

Δλδηέθεξε ε πιεξνθνξία πνπ δηακόξθσλε ηε ζθέςε θαη ηελ θξίζε ηνπ 

θνηλνύ ζπλέβαιε, ώζηε λα πάξεη ζέζε ζηα ηεθηαηλόκελα θαη λα θαζνξίζεη 

ηηο επηινγέο ηνπ. Αληίζεηα, ζήκεξα ζηα πιαίζηα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

ησλ Μ.Μ.Δ. ελδηαθέξεη ε πιεξνθνξία πνπ «πνπιάεη». Δθείλν πνπ θαζηζηά 

ηελ πιεξνθνξία ειθπζηηθή είλαη ην θέξδνο πνπ ζα απνθέξεη ζηνλ 

ηειενπηηθό ζηαζκό ή ζην έληππν πνπ ηε γλσζηνπνηεί. Φαξαθηεξίδεηαη 

επνκέλσο  από καδηθόηεηα, πξνζθέξεη ζπγθίλεζε, δηεγείξεη πάζε θαη 

ζπλαηζζήκαηα θαη εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ θνηλνύ. Φάλεη, όκσο κε 

απηό ηνλ ηξόπν ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ηεο θαη ηνλ πινπξαιηζκό ηεο θαη 

αξθείηαη ζηνλ εύθνιν εληππσζηαζκό θαη ζηελ ππεξβνιή. 

 

Γ. Παραγωγή Λόγοσ 

Προζθώνηζη 

Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε ηεο ΔΣΖΔΑ, 

 

Πρόλογος 

Δίκαζηε κάξηπξεο ελόο θαηλνκέλνπ εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθνύ: ηελ 

απαμίσζε ηνπ ξόινπ ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηε ζπλείδεζε ησλ λενειιήλσλ 

ιόγσ κεκνλσκέλσλ πεξηπηώζεσλ ζπκπεξηθνξάο επσλύκσλ ζπλαδέιθσλ 

ζαο, νη νπνίνη δπζθεκνύλ ην ιεηηνύξγεκά ζαο. Σαο απνζηέιισ, ινηπόλ, 

ηελ παξνύζα επηζηνιή γηα λα ζαο επηζεκάλσ ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ 

αλεζπρία κνπ. 

 

Σεκμηρίωζη ηοσ προβλημαηιζμού. 

 Γεκνζηνγξάθνη θέξνληαη ύπνπηνη γηα παξάλνκν πινπηηζκό. 

 Φέξνληαη λα ζπλδηαιέγνληαη θαη ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο γηα πξνζσπηθό όθεινο. 

 Γηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο πξνθιεηηθήο ριηδήο. 

 

 



 

                                                                                      

                                                                                               Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι  

 

www.efklidis.edu.gr                                                                                        Τρίκαλα ηηλ.-fax(24310-36733) 

 

 Με θάζε κέζν(θξπθέο θάκεξεο, δηαζηξεβιώζεηο, αιαδνλεία, 

ππνθξηζία), επηδίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή ππνλόκεπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ. 

 Φεηξαγσγνύλ ηελ θνηλή γλώκε κε ην ζπλαίζζεκα θαη δελ πξνάγνπλ 

ηνλ νξζό ιόγν θαη ηα κείδνλα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ιαό. 

 

Ο πραγμαηικός Ρόλος ηων Λειηοσργιών ηης Γημοζιογραθίας. 

 Υπεξάζπηζε θαη δηαζθάιηζε ηεο Αιήζεηαο, ηεο Γηθαηνζύλεο, ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ηεο Διεπζεξίαο. 

 Αληηθεηκεληθόο έιεγρνο θαη ηεθκεξησκέλε θξηηηθή ζηελ πνιηηηθή 

εμνπζία. 

 Απνθάιπςε ηεο αδηθίαο, ηεο παξαλνκίαο θαη θάζε κνξθήο 

θνηλσληθήο ζήςεο αιιά θαη απνθπγή δηόγθσζεο ησλ  θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Πξνβνιή κε παξξεζία ηεο γλώκεο, έλαληη νπνηνπδήπνηε 

πξνζσπηθνύ θόζηνπο. 

 Σηειίηεπζε ηεο παξαπιεξνθόξεζεο. 

 Σεβαζκόο ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηδησηηθήο δσήο επσλύκσλ θαη 

αλσλύκσλ. 

 

Δπίλογος 

Δίκαη πεπεηζκέλνο/ε, όηη εζείο ζα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

θιάδν ζαο ελέξγεηεο, ώζηε λα απνκνλσζνύλ νη απνθιίλνπζεο από ηε 

δενληνινγία ζπκπεξηθνξέο θαη όηη ζύληνκα ζα απνθαηαζηαζεί ε 

αμηνπηζηία θαη ην θύξνο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

κάρεηαη θαζεκεξηλά ζηελ πξώηε γξακκή ηεο ελεκέξσζεο. Δπίζεο, λα 

ζπκάζηε όηη ην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη ην όλεηξν πνιιώλ 

παηδηώλ πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά ζηα ζξαλία ηεο κάζεζεο. Μελ ηνπο 

απνγνεηεύζεηε. 

Απνθώλεζε 

Δπραξηζηώ 

Με εθηίκεζε 

Μαζεηήο/ηξηα Β΄ Λπθείνπ 

 

 


