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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το ερώτηµα, ποια είναι η «σωστή» στάση που πρέπει να κρατούν όσοι 

έχουν ως ρόλο την έρευνα και την ενηµέρωση των πολιτών, δηλαδή οι 

δηµοσιογράφοι, είναι ένα θέµα που χωρά µεγάλη συζήτηση. Στην υπόθεση του 

ερωτικού σκανδάλου του Στρος-Καν, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, ο ρόλος των ΜΜΕ υπήρξε καταλυτικός, παρά τη 

διαφορετική στάση που υιοθέτησαν τα µίντια από τη µία και την άλλη πλευρά 

του Ατλαντικού. Η διαφορά κουλτούρας και ιδιοσυγκρασίας των Αµερικανών 

σε σχέση µε τους Ευρωπαίους είχε φανεί αµέσως από τον τρόπο που τα 

αµερικανικά ΜΜΕ αντιµετώπισαν τον Γάλλο πολιτικό και τα όσα 

διαδραµατίστηκαν στη σουίτα του «Σοφιτέλ». Από την άλλη, τα γαλλικά ΜΜΕ 

εκ παραδόσεως είναι πολύ πιο διακριτικά µε θέµατα που άπτονται της 

προσωπικής ζωής των πολιτικών τους.  

Ο Κριστόφ Ντελουάρ, διευθυντής του Κέντρου Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης Δηµοσιογράφων και συγγραφέας του βιβλίου «Sexus Politicus», 

σε άρθρο του στην εφηµερίδα «Λε Μοντ», µε πνεύµα αυτοκριτικής αναλύει τη 

στάση του γαλλικού Τύπου. 

«Η υπόθεση του δωµατίου του "Σοφιτέλ" αποδεικνύει πως τα κύρια 

άρθρα των εφηµερίδων δεν µας αποκαλύπτουν την αλήθεια, όπως και τα 

κηρύγµατα δεν προβλέπουν το µέλλον. Η γαλλική Δηµοκρατία χρειάζεται το 

φάρµακο που ανακάλυψε ένας Βρετανός, ο Τζορτζ Οργουελ, το "common 

decency", δηλαδή µια κοινή ευπρέπεια, µια ηθική απλότητας και τιµιότητας 

και θα έπρεπε να επιβαλλόταν στους πολιτικούς, στους "διανοούµενους", 

όπως και στους δηµοσιογράφους. Η κοινή ευπρέπεια σηµαίνει, ασφαλώς, 

σεβασµό στους ανθρώπους, αλλά κυρίως αποφυγή της ρητορικής 

υπερτροφίας, µια εµµονή υποταγής στα γεγονότα. 

»Αλλά ακόµη µία φορά, η επικαιρότητα µας υποχρεώνει να θέσουµε το 

ερώτηµα της χρησιµότητας των δηµοσιογράφων. Σε τι χρησιµεύουν; 

Ορισµένοι πολίτες θεωρούν -όχι παράλογα- πως κάποιοι από εµάς (όχι οι 

περισσότεροι, αλλά κάποιοι µεταξύ εκείνων που επηρεάζουν την κοινή γνώµη) 

επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους, αντί να πληροφορούν και τελικά 
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να διαµορφώνουν µια κυρίαρχη τάξη. Ένα είδος πολιτικής τάξης 

απελευθερωµένης από τις δυσκολίες της δράσης, αλλά που ποτέ δεν 

στερείται το δικαίωµα του λόγου. Μια επικοινωνιακή τάξη που δεν δρα (ρόλος 

των πολιτικών), δεν αναζητεί την αλήθεια (ρόλος των δηµοσιογράφων), αλλά 

κρίνει. Άραγε θα πρέπει να αφήσουµε στους χιουµορίστες το µονοπώλιο των 

αποκαλύψεων; 

»Αν αύριο οι Γάλλοι, αναγνώστες ή ψηφοφόροι, µας κατηγορήσουν ακόµη 

µία φορά πως κρατήσαµε κάποια πράγµατα µυστικά µεταξύ µας, ότι 

αποδεχθήκαµε για τους ισχυρούς κάτι που αρνούµαστε στους κοινούς 

θνητούς, τι θα τους απαντήσουµε; Πως κάποιοι από εµάς δεν γνωρίζαµε ή 

δεν ψάξαµε να µάθουµε; Ο ρόλος των δηµοσιογράφων είναι να προσεγγίζουµε 

όσο το δυνατόν από πιο κοντά την αλήθεια, χωρίς ποτέ να θεωρήσουµε πως 

ένα κατηγορητήριο, ακόµη και επίσηµο, είναι Ευαγγέλιο, χωρίς ποτέ να 

επιτρέψουµε στους εαυτούς µας να µη γνωρίζουµε, επειδή δεν έχουµε ψάξει».  
Διασκευή κειµένου, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=278417 

Επιµέλεια: ΒΙΚΗ ΤΣΙΩΡΟΥ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο σε 100 λέξεις. 

(25 µονάδες) 

 

Β1. Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 λέξεων την ακόλουθη φράση του 

κειµένου: «Ο ρόλος των δηµοσιογράφων είναι να προσεγγίζουµε όσο 

το δυνατόν από πιο κοντά την αλήθεια, χωρίς ποτέ να θεωρήσουµε 

πως ένα κατηγορητήριο, ακόµη και επίσηµο, είναι Ευαγγέλιο». 

(10 µονάδες) 

 

Β2. Ποιοι οι τρόποι ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του κειµένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(8 µονάδες) 
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Β3. Να εντοπίσετε την ποιητική λειτουργία της γλώσσας στην τελευταία 

περίοδο του κειµένου («Ο ρόλος των δηµοσιογράφων είναι… δεν 

έχουµε ψάξει») και να γράψετε τι εξυπηρετεί τον Κ. Ντελουάρ η 

συγκεκριµένη γλωσσική λειτουργία. 

(7 µονάδες) 

 

Β4. α) Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις υπογραµµισµένες 

λέξεις της πρώτης παραγράφου του κειµένου: πρέπει, προσωπικής, 

θέµα, διαδραµατίστηκαν, ενηµέρωση. 

(5 µονάδες) 

 

β) Να δηλώσετε τη νοηµατική σχέση που εκφράζει καθεµία από τις 

εξής  διαρθρωτικές λέξεις του κειµένου: δηλαδή, κυρίως, αλλά, ή, 

επειδή. 

(5 µονάδες) 

 

Γ. Να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφηµερίδα (500-600 

λέξεις), στο οποίο θα παρουσιάσετε αρνητικά φαινόµενα της 

τηλεοπτικής ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας και θα προτείνετε τρόπους 

αντιµετώπισής τους.  

(40 µονάδες) 

 

 

 

 

 

 


