
Κείμενο 1 

Τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 

    

Για να μην γίνουμε σε μερικά χρόνια παθητικοί θεατές του διαδικτύου, όπως 

είμαστε ως τηλεθεατές, πρέπει επιτέλους να διακρίνουμε πού παρέχεται η σωστή 

γνώση, η αντικειμενική πληροφόρηση...  

   Πολλοί νέοι σήμερα περνούν αρκετές ώρες καθημερινά μπροστά από την οθόνη 

του υπολογιστή τους. Διαβάζουν σε διαφορετικές γλώσσες, τουιτάρουν, στέλνουν 

μηνύματα, γράφουν greeklish, googlaρουν, κάνουν chat με γνωστούς ή αγνώστους, 

ρισκάρουν στο fb, επικοινωνούν διαδικτυακά. Αποφεύγουν να ενημερώνονται από 

τα παραδοσιακά ΜΜΕ, πολύ περισσότερο από τις εφημερίδες πλην τις αθλητικές. 

Τις οπαδικές!  

   Εμπιστεύονται περισσότερο, όχι αυτό που θα ακούσουν φευγαλέα από την 

τηλεόρασή τους αλλά αυτό που θα διαβάσουν μέσα σε ένα site ή κάποιο blog 

επώνυμο ή ανώνυμο και ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες που διαθέτει ο κάθε 

ένας, ή την κουλτούρα, τη γνώση και τον πολιτισμό, πιστεύει ή δεν πιστεύει αυτό 

που διαβάζει στην οθόνη του υπολογιστή του.  

   Η τηλεόραση το ισχυρότερο επικοινωνιακό μέσο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, 

όπου δεν είναι σοβαρή και δεν σέβεται τον μέσο τηλεθεατή, παραδίδει σταδιακά 

ζωτικό χώρο στις νέες μορφές επικοινωνίας διαδραστικές ή αμφίδρομες όπως είναι 

σήμερα το διαδίκτυο.  

   Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά ό,τι ξεκίνησε στην χώρα μας ξεκίνησε λάθος. 

Όπως στα ιδιωτικά ΜΜΕ το 1989 που μέσα σε ένα βράδυ άνοιξαν και επέβαλαν 

στρεβλά στους τηλεθεατές έναν συγκεκριμένο τρόπο παρακολούθησης με 

αποτέλεσμα σήμερα τόσα χρόνια και μετά να προκαλούν σοκ και δέος, έτσι και σε 

ορισμένα όχι τα περισσότερα ευτυχώς διαδικτυακά μέσα δημιουργήθηκαν 

προφανώς για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς. Προσωπικές φιλοδοξίες, 

συναλλαγές παντός είδους, ποικίλες δραστηριότητες, πίεση για άνομες στοχεύσεις 

κ.ο.κ. Υπάρχουν βεβαίως και τα σοβαρά ενημερωτικά, γνώμης, εξειδικευμένα. 

 

 



   Πραγματικά αν το καλοσκεφτεί κανείς αυτό, λίγα είναι τα διαδικτυακά μέσα που 

προσφέρουν πραγματική ενημέρωση και γνώση. Επαγγελματισμό και 

υπευθυνότητα. Που έχουν υπογραφή και πρόσωπο στο φως, που δεν λειτουργούν  

στο σκοτάδι. Η πολιτεία είχε μια ευκαιρία να ρυθμίσει κατά το δικαιότερο αυτό τον 

νέο τρόπο ενημέρωσης που προσφέρουν τα διαδικτυακά μέσα. Τα πρώτα σε 

επισκεψιμότητα τέτοια μέσα δεν είναι και απαραίτητα τα πιο έγκυρα. Και συνήθως 

όχι τα πιο αθώα ή που διαθέτουν άλλοθι για τις υποτιθέμενες καλές τους 

προθέσεις. Δεν έβαλε κανόνες, όπως δεν μπήκαν και στην τηλεόραση κανόνες. 

   Εμείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι αυτολογοκριθήκαμε κάνοντας πως έχουμε 

αριστερή σκέψη δεν θελήσαμε να πιέσουμε και να ζητήσουμε από μόνοι μας να 

μπούνε κανόνες που εν τέλει εμάς τους ίδιους θα διασφάλιζαν. Όσοι τόλμησαν κάτι 

τέτοιο, περίπου, τους έστησαν στα πέντε μέτρα. Τους είπαν συντηρητικούς, δεξιούς, 

μικρόνοους. Προσωπικά δεν θέλησα ποτέ να επιβάλω το ένα ή το άλλο. Τελευταία 

όμως διαπιστώνοντας τη δύναμη του διαδικτύου, διαπίστωσα το εξής: πως ο 

καθένας ό,τι θέλει γράφει, ό,τι θέλει κάνει post, ο,τι θέλει κάνει γενικώς, έχοντας 

απίστευτη ελευθερία και εξουσία του γραπτού λόγου την οποία δεν μπορεί αλλού 

πουθενά να βρει. Το κάνει με την ίδια ευκολία, επώνυμα ή ανώνυμα βγάζοντας από 

τα βάθη της ψυχής του διάφορα απωθημένα.  

   Πού θέλω να καταλήξω. Για να μην γίνουμε σε μερικά χρόνια παθητικοί θεατές 

του διαδικτύου όπως είμαστε ως τηλεθεατές, πρέπει επιτέλους να διακρίνουμε πού 

παρέχεται η σωστή γνώση, η αντικειμενική πληροφόρηση, η ανόθευτη και άδολη 

ενημέρωση (αν υπάρχει) ώστε αυτό που λέγεται από τον οποιονδήποτε να ισχύει 

και να μην είναι απλώς λόγια του αέρα όπως γίνεται μέχρι τώρα. Θα τα 

καταφέρουμε;  

                                 Βαγγέλης Γιακουμής, δημοσιογράφος. Πηγή: Protagon.gr 

 

 

 

 

 

 

 



Κείμενο 2 

 

 

 

 

Κείμενο 3 

Στο απόσπασμα από το μυθιστόρημα φαντασίας «Βαθμολογίες» που ακολουθεί η δράση 
εκτυλίσσεται στο Λύκειο του Σόμερτον στο οποίο οι μαθητές χωρίζονταν σε ομάδες ανάλογα με τη 
βαθμολογία τους η οποία εξαρτιόταν και από τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών της ομάδας.  

 

Στο εσωτερικό του λυκείου τα πάντα ήταν γκρι: τα ντουλαπάκια, οι τοίχοι, τα 

πατώματα ακόμα και ο αέρας. Τα πάντα εκτός από τα ματάκια δηλαδή, τα οποία 

βρίσκονταν κρεμασμένα από το ταβάνι σε απόσταση τριών μέτρων το ένα από το 

άλλο. Το μέρος ήταν καταθλιπτικό, ακόμα και στα καλύτερά του, όμως την πρώτη 

Τρίτη κάθε μήνα, όταν αναρτώνταν οι νέες βαθμολογίες, γινόταν έως και 

απειλητικό. 

Υπήρχαν 763 παιδιά στο σχολείο και τα περισσότερα ήταν τρομοκρατημένα. Κάτω 

από τα άγρυπνα ματάκια έκοβαν το ένα το άλλο κι αναρωτιόντουσαν αν ήταν 

ασφαλή στις ομάδες τους, αν είχαν έστω και μία ελπίδα να ανέβουν στην κλίμακα ή 

αν θα έτρωγαν μείωση. Ό,τι συμπεριφορά κι αν είχαν επιδείξει τις προηγούμενες 

τέσσερις εβδομάδες, οι αρχές του μήνα ήταν για όλους η ώρα της κρίσης. […] 

Οι δύο πρώτες ώρες ήταν ξεγραμμένες για τους περισσότερους μαθητές. Ήταν 

σχεδόν αδύνατο να συγκεντρωθείς στον καθηγητή, όταν ο βαθμός σου πετούσε ήδη 

στους αιθέρες σε σχήμα σφαίρας ή φιλιού. Οι περισσότεροι καθηγητές το ήξεραν 



και δεν έκαναν τον κόπο να διδάξουν στις τάξεις τους τίποτα σημαντικό προτού 

αναρτηθούν οι βαθμολογίες, κάτι που συνέβαινε μεταξύ εννέα και έντεκα το πρωί. 

Η Ιμάνι πέρασε την ώρα των ισπανικών κοιτάζοντας με απλανές βλέμμα τον 

ψηφιακό πίνακα του κυρίου Μάλτα με την ατελείωτη λίστα ρημάτων στη σωστή 

τους κλίση. Δεν πρόσεχε – κάτι που ερχόταν σε σύγκρουση με το τέταρτο στοιχείο 

καταλληλότητας, την επιμέλεια, καθώς και με το δεύτερο στοιχείο, τον έλεγχο των 

παρορμήσεων. Αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμα της 

Κιάρα Χίσλοπ, που καθόταν δύο θρανία πιο πέρα. 

Η Κιάρα παρακολουθούσε απόλυτα συγκεντρωμένη τον πίνακα, με έκφραση 

γαλήνης στο πρόσωπό της. Φορούσε τα ψηφιακά γυαλιά με τον χρυσό σκελετό που 

έδινε η Score Corp σε όσους είχαν βαθμολογία από 97 και πάνω. Τα γυαλιά 

πρόσφεραν οπτική πρόσβαση στο ίντερνετ και επέτρεπαν στη Score Corp να 

κατασκοπεύει ακόμα πιο στενά τους πιο υψηλόβαθμους παίκτες. […] 

Η Κιάρα θα πήγαινε στο Χάρβαρντ το φθινόπωρο, με πλήρη υποτροφία, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε την υψηλή της βαθμολογία. Η Score Corp θα της 

πλήρωνε τα δίδακτρα για οποιοδήποτε δημόσιο πανεπιστήμιο της 

Μασσαχουσέττης, όμως το Χάρβαρντ είχε ειδικό κληροδότημα για όσους είχαν 

βαθμολογία από 97 και πάνω. […] 

Πάνω από το κεφάλι του κυρίου Μάλτα οι δείκτες του ρολογιού προχωρούσαν 

αργά, ενώ στην τάξη η ταραχή φούντωνε όλο και περισσότερο. Η Ιμάνι δεν ήταν η 

μόνη που παρέβαινε τους κανονισμούς περί επιμέλειας και ελέγχου των 

παρορμήσεων. Η αγωνία –ο ήχος των ποδιών που χτυπούσαν νευρικά στο πάτωμα, 

το σύρσιμο των ρούχων στις καρέκλες από το στριφογύρισμα– ερχόταν κατά 

κύματα από το πίσω μέρος της αίθουσας. Όταν επιτέλους χτύπησε το κουδούνι, η 

τάξη πετάχτηκε πάνω μονομιάς και όλοι έτρεξαν, σαν ένας άνθρωπος, προς την 

πόρτα. Μόνο η Κιάρα παρέμεινε ήρεμη· μάζεψε πρώτα τα βιβλία της και ύστερα 

βγήκε περπατώντας στον διάδρομο, χωρίς να χάσει ούτε λεπτό την αφύσικη 

ψυχραιμία της. Η Ιμάνι προσπάθησε να μιμηθεί τον αέρα και τον ρυθμό της, αλλά 

σύντομα έπιασε τα πόδια της να τρέχουν προς τα μπρος, παρασυρμένα από το 

ορμητικό ρεύμα των μέτριων μαθητών του Λυκείου του Σόμερτον. 

Για να καταπολεμήσουν την αντιγραφή και τους περισπασμούς, όλα τα ψηφιακά 

εξαρτήματα –βραχιόλια, γυαλιά, κινητά, ταμπλέτες, συσκευές αφής, γάντια κτλ.-



απενεργοποιούνταν αυτόματα στον χώρο του σχολείου από αισθητήρες που 

βρίσκονταν διάσπαρτοι παντού. Ο μόνος τρόπος να μάθεις τη νέα σου βαθμολογία 

ήταν να μπεις στο ίντερνετ από τις ταμπλέτες της βιβλιοθήκης ή να τσεκάρεις έξω 

από το γραφείο της διευθύντριας την αλφαβητική λίστα που κολλούσε με σελοτέιπ 

στο τζάμι η γραμματέας του σχολείου, η κυρία Μπρόνσον. Το πλήθος των μαθητών 

συνωστιζόταν απεγνωσμένα και στα δύο αυτά σημεία, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. 

(απόσπασμα από το μυθιστόρημα) 

Λόρεν ΜακΛάφλιν, Βαθμολογίες, εκδόσεις Πατάκη, 2015, σελ. 25-29 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο 1, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος.  

Α.Οι οπαδικές αθλητικές εφημερίδες προκαλούν το ενδιαφέρον των νέων σήμερα. 

Β. Εμπιστεύονται αυτό που θα ακούσουν φευγαλέα από την τηλεόραση 

Γ. Τα διαδικτυακά μέσα προσφέρουν πραγματική ενημέρωση και γνώση. 

Μονάδες 6 

Α2.Εξηγήστε σε ένα φίλο σας που δεν το κατανοεί με απλά λόγια το νόημα του 
παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου 1: 
 
«…πρέπει επιτέλους να διακρίνουμε πού παρέχεται η σωστή γνώση, η αντικειμενική 
πληροφόρηση, η ανόθευτη και άδολη ενημέρωση (αν υπάρχει) ώστε αυτό που 
λέγεται από τον οποιονδήποτε να ισχύει…» (έως 40λ) 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Β 

Β3. Πώς συνδέονται τα κείμενα 1 & 2 με βάση το θέμα της ενότητας; Τι 

παρατηρείται ως  προς  την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του καθενός; Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία των κειμένων. 

Μονάδες 15 

Β2.α.Το κείμενο ανήκει στον κειμενικό τύπο του άρθρου. Να δικαιολογήσετε την 
κατάταξή του   

Μονάδες 5 



Β3.Ποιος είναι ο ισχυρισμός του κειμενογράφου στην 5η παράγραφο και με ποιον 
τρόπο προσπαθεί να τον υποστηρίξει; Να τον σχολιάσετε. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ποιο είναι το βασικό θέμα του αποσπάσματος; Πώς θα νιώθατε εσείς, εάν 
φοιτούσατε σε ένα σχολείο όπως αυτό που περιγράφηκε; Να αναπτύξετε την 
απάντησή σας σε ένα ενιαίο κείμενο 150-200 λέξεων. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Τύπος κειμένου: Ημερίδα που οργανώνει ο Δήμος 

Εισηγητής/τρια: Μαθητής/τρια 

Θέμα: Τα αίτια της  εξάρτησης των Νέων από το Διαδίκτυο 

Αξιοποιήστε τα στοιχεία των κειμένων 

Μονάδες 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


