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B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
[…] Ως γνωστό έχουµε τρεις εξουσίες στο πολίτευµά µας: την εκτελεστική, τις 
δηµόσιες υπηρεσίες του Κράτους, τη νοµοθετική, τη Βουλή, και την ελεγκτική, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Στην αρχή τα µέσα 
ενηµέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενηµέρωνε µια µικρή κοινότητα για το 
τι είχε συµβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο άµεσο µέλλον. Η εφηµερίδα, µετά την 
ανακάλυψη του Γουτεµβέργιου, το ραδιόφωνο, αργότερα, και η τηλεόραση, στα µέσα 
του 20ου αιώνα, µετέδιδαν τα τεκταινόµενα µε πιο γρήγορο τρόπο. Η πληροφορία 
µεταδιδόταν πιο γρήγορα και, µαζί µε αυτή, και η γνώση. Παράλληλα, άρχισε να 
αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη. Στην αρχή γινόταν κριτική στην τοπική και 
κρατική εξουσία, αργότερα.  
Αυτή η κριτική στην αρχή ήταν ένα εργαλείο σκέψης και πολιτικής διεργασίας για 
πολιτικές κινήσεις που είτε συµπολιτεύονταν είτε αντιπολιτεύονταν την εξουσία. Η 
κριτική των δηµοσιογράφων στις δηµόσιες υποθέσεις ήταν και είναι κάτι 
αναµενόµενο. Πολλές φορές, ιδίως σε δηµοκρατικά καθεστώτα, αυτή η κριτική, εκτός 
από αναµενόµενη, είναι µια βοήθεια για αυτούς που ασκούν εξουσία. Η κριτική, όταν 
ασκείται µε σωστό τρόπο, µε επιχειρήµατα, είναι µια βοήθεια για τη διαµόρφωση της 
πολιτικής. Τι συµβαίνει όµως όταν αυτή η κριτική ξεπερνά τα όρια της κρίσης και 
φτάνει στην τοποθέτηση σε ένα πρόβληµα, δίχως πολλά στοιχεία και χωρίς έρευνα; 
Στην προκειµένη περίπτωση ξεπερνάµε τα όρια της κριτικής και φτάνουµε στην 
άσκηση της εξουσίας, άτυπα και χωρίς θεσµικό ρόλο.  
Μια λεπτή γραµµή διαχωρίζει την κριτική από την άσκηση εξουσίας. Αν κάποιος 
ξεπεράσει αυτή τη γραµµή η επιστροφή είναι δύσκολη. Ουσιαστικά είναι αδύνατη 
γιατί αυτός που έχει περάσει από την άλλη πλευρά δεν µπορεί να επιστρέψει, 
ουσιαστικά να αρνηθεί τον «πρωτοποριακό» του ρόλο ή αυτό του καθοδηγητή της 
κοινωνίας. Πώς όµως συµβιβάζεται ο ρόλος του κριτικού µε αυτού που εξασκεί 
εξουσία; Πώς µπορεί κάποιος να ελέγχει και συγχρόνως να κυβερνά; Με άλλα λόγια, 
πώς µπορεί να ελέγχει τον ίδιο τον εαυτό του; Πολύ περισσότερο, όταν αυτός ο ρόλος 
της εξάσκησης της εξουσίας είναι άτυπος;  
Το πέρασµα από την ελεγκτική ή κριτική εξουσία στην εκτελεστική είναι, 
ουσιαστικά, το τέλος της κριτικής. Τελικά, είναι το πέρασµα από την τέταρτη στην 
πρώτη εξουσία. Το αποτέλεσµα είναι να έχει χαθεί αυτός ο έλεγχος στον οποίο ο 
πολίτης έχει κάποιες ελπίδες, δηλαδή να υπάρχει ο δηµόσιος έλεγχος και η ανοιχτή 
κριτική σε αυτούς που εξασκούν την εξουσία. Ο δηµοσιογράφος πλέον γίνεται 
παραγωγός ειδήσεων και προγράµµατος και, ανάµεσα σε αυτόν και την πηγή της 
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πληροφορίας υπάρχει το ειδικευµένο γραφείο που την έχει επεξεργαστεί και την 
πλασάρει πλέον έτοιµη σε αυτόν που θα έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά.  
Ο δηµοσιογράφος δε γράφει για το δήµο, το κοινό, αλλά διαχειρίζεται την είδηση, την 
φτιάχνει έτσι για να αρέσει, τόσο στο αναγνωστικό κοινό του όσο και στον 
αποστολέα της είδησης. Πολύ σπάνια βλέπουµε ένα γνήσιο ρεπορτάζ, µια έρευνα που 
να έχει γίνει επί τόπου, να ψαχθεί αν όντως έχει γίνει αυτό το γεγονός και πώς 
ακριβώς έχει γίνει. Πολύ περισσότερο, να ψάξει για να βρει τις αιτίες που 
δηµιούργησαν το γεγονός για το οποίο γράφει και η κριτική του να στοχεύει 
κατευθείαν στη ρίζα. 
Αυτή είναι η σωστή δηµοσιογραφία που δεν είναι επάγγελµα αλλά λειτούργηµα, 
αφού ο δηµοσιογράφος είναι αυτός που θέτει τα θέµατα προς συζήτηση στο κοινό 
χώρο. Αυτός σήµερα µπορεί να είναι εικονικός, να έχει αντικαταστήσει την αγορά, 
στην Αρχαία Ελλάδα, ή το παραδοσιακό καφενείο (για τους άντρες) και το πλύσιµο 
ρούχων (για τις γυναίκες, παλιότερα), των αρχών του 20ου αιώνα, όµως ουσιαστικά 
υπάρχει. Αφού κάποια άτοµα επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα θέµα υπό 
συζήτηση, ακόµα και αν δε βρίσκονται στο ίδιο µέρος, είναι ένας δήµος, µια µάζωξη 
ανθρώπων για να συζητήσουν ένα θέµα που τους αφορά και το θεωρούν σηµαντικό. 

Γιάννης Φραγκούλης, Απόσπασµα από το ∆ιαδίκτυο 
(διασκευασµένο κείµενο) 

 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξεις. 

Μονάδες 25 
Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 - 100 λέξεων το περιεχόµενο του 

παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: «Η κριτική, όταν ασκείται µε σωστό 
τρόπο, µε επιχειρήµατα, είναι µια βοήθεια για τη διαµόρφωση της 
πολιτικής.» 

Μονάδες 12 
 
Β2. Να γράψετε έναν τίτλο µε σχόλιο και έναν τίτλο χωρίς σχόλιο για το κείµενο 

που σας δόθηκε. 
Μονάδες 6 

 
Β3. α) Να γράψετε τι δηλώνουν οι παρακάτω λέξεις που συµβάλλουν στη 

συνοχή των περιόδων του κειµένου: παράλληλα, όµως, γιατί , δηλαδή, 
αλλά. 

Μονάδες 5 
β) «Στην αρχή τα µέσα ενηµέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που 

ενηµέρωνε µια µικρή κοινότητα για το τι είχε συµβεί ή για αυτά που θα 
γίνονταν στο άµεσο µέλλον.» 
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Να προσδιορίσετε το είδος της σύνταξης και να τη µεταφέρετε στην άλλη 
φωνή από αυτή που βρίσκεται. 
Τι θέλει να πετύχει ο συντάκτης κάθε κειµένου όταν χρησιµοποιεί 
ενεργητική σύνταξη και τι όταν χρησιµοποιεί παθητική; 

Μονάδες 7 
Β4. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 

τεκταινόµενα, πρωτοποριακό, γνήσιο, εικονικός, µάζωξη. 
Μονάδες 5 

Γ. Σε ένα άρθρο που θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του σχολείου σας να 
επιχειρηµατολογήσετε υπέρ της άποψης ότι ο τύπος συχνά στις µέρες µας µε 
τον τρόπο λειτουργίας του υπονοµεύει το δηµοκρατικό πολίτευµα και να 
αναπτύξετε τις προϋποθέσεις ώστε να λειτουργεί ευεργετικά για τη 
δηµοκρατία. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 40 
 
 


