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Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Όχι άλλη τηλεοπτική δηµοκρατία!

ÈÅ

Και όλοι ξέραµε ότι θα γίνουν επεισόδια το Σάββατο στην Αθήνα και όχι µόνο.
Και το γνωρίζαµε, γιατί καταρχήν το έδειχναν – και το προεξοφλούσαν - τα µεγάλα
τηλεοπτικά κανάλια, αναµεταδίδοντας διαρκώς και µε κάθε ευκαιρία επεισόδια (τις
ίδιες περίπου σκηνές, κάποιες από τις οποίες ήταν κιόλας αρχείου) στο φόντο δελτίων
ειδήσεων κι ενηµερωτικών εκποµπών, ήδη από τις παραµονές. Σε τέτοιο βαθµό, που
ένας ανυποψίαστος τουρίστας δικαίως θα πίστευε, βλέποντάς τις, ότι στην πόλη έχει
ξεσπάσει γενική εξέγερση! ∆ίχως, επιπλέον, κανείς από τους υψηλούς καλεσµένους ή
συνεντευξιαζόµενους σε αυτές να βγει να κράξει τους οικοδεσπότες του ότι, ξέρετε
κύριοι, είναι κοµµάτι άκυρο, αφενός να «απεύχεστε τα χειρότερα» κι αφετέρου να
καλλιεργείτε µε κάθε τρόπο κλίµα πολεµικής αναµέτρησης. Το «χάος» είχαν άλλωστε
προσπαθήσει να φέρουν και στον πρόσφατο εορτασµό του Πολυτεχνείου...
Ανάλογη τακτική ακολούθησαν τα µεγάλα κανάλια και στη διάρκεια των
πραγµατικών επεισοδίων της 6ης ∆εκεµβρίου1*, που όλες οι µαρτυρίες συγκλίνουν
ότι, ακόµα κι αν ήταν όντως προγραµµατισµένα από κάποιους «θερµοκέφαλους»,
σίγουρα ευνοήθηκαν κι από το συγκρουσιακό κλίµα που τα µεγάλα κανάλια
καλλιέργησαν µέρες πριν. Γι΄ αυτό, το ... χρυσό ειδησεογραφικό βατόµουρο
διεκδικούν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί των οποίων τα ευφάνταστα σχόλια για τα
επεισόδια στα Εξάρχεια θύµιζαν κάτι ανάµεσα σε X-Men και πολιορκία της Γάζας,
δίνοντας µπόλικο υλικό για τρολάρισµα στο ∆ιαδίκτυο: «Ιπτάµενοι» αναρχικοί
βοµβιστές, «επαναστατικό parkour», αστυνοµικά σχέδια για επίθεση «κοµάντο»
συνοδεία ελικοπτέρων σε ταράτσες πολυκατοικιών κι άλλα τέτοια ευτράπελα που
µεγαλοποίησαν και δραµατοποίησαν κάποια σκηνικά κατά το δοκούν. Οι κακές

Η 6η ∆εκεµβρίου είναι η µέρα µνήµης του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Κάθε χρόνο, τη
µέρα αυτή, που έγινε αντικείµενο πολιτικών διχογνωµιών, διοργανώνονται πορείες
διαµαρτυρίας.
1
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γλώσσες λένε πως τέτοιες ιστορίες γι' αγρίους µπορεί απλά να στρώνουν έδαφος για
ακόµα µεγαλύτερες αυθαιρεσίες.
∆εν είναι είδηση ότι η εκάστοτε στάση των µεγάλων καναλιών υπαγορεύεται
από συγκεκριµένα πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα. Πολλοί µάλιστα
τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν σαν ένα είδος τηλεοπτικής Εφηµερίδας των
Κυβερνήσεων. Όλοι θυµόµαστε τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν τα
τελευταία χρόνια να µας πείσουν πως υπεύθυνη για την κρίση είναι η κοινωνία που
την υφίσταται.
Νοµίζω όµως ότι έχουµε αποµακρυνθεί πια από την εποχή του «αφού το είπε η
τηλεόραση, έτσι είναι». Την παρακολουθούν µεν, αλλά δεν την εµπιστεύονται πλέον
µήτε οι συνταξιούχοι θαµώνες επαρχιακών καφενείων. Τα λεγόµενα συστηµικά
κανάλια φιλοδοξούν ακόµα να υπαγορεύουν κεντρικές πολιτικές, όµως στην αρένα
της ενηµέρωσης έχουν πια υπολογίσιµους αντιπάλους: Τα µπλοκ και τα κοινωνικά
δίκτυα καταγράφουν σε πρώτο χρόνο πραγµατικότητες που δεν µπορούν να
αποσιωπήσουν, όχι για πολύ, το βλέπουµε πια σε κάθε µεγάλο γεγονός στην Ελλάδα
και τον κόσµο. Καθένας µας πια είναι δυνάµει ανταποκριτής, αρκεί να διαθέτει
καθαρή συνείδηση και έστω ένα σµάρτφον! Η εµπειρία έχει άλλωστε δείξει ότι η
αξιοπιστία όλων εµάς, αν όχι του 99%, σίγουρα της δοκιµαζόµενης πλειοψηφίας,
είναι µεγαλύτερη από εκείνη της παρακµάζουσας δηµοκρατίας των τηλεοπτικών
µέσων.
∆ιασκευασµένο κείµενο του Θοδωρή Αντωνόπουλου, 8.12.2014,
από το διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου. (100-120 λέξεις)
(µονάδες 20)

Β1.

«Νοµίζω όµως ότι έχουµε αποµακρυνθεί πια από την εποχή του «αφού το
είπε η τηλεόραση, έτσι είναι. Στην αρένα της ενηµέρωσης υπάρχουν πια
υπολογίσιµοι αντίπαλοι: τα µπλοκ και τα κοινωνικά δίκτυα.» Να
σχολιάσετε µε συντοµία την άποψη του αρθρογράφου. (60-80 λέξεις)
(µονάδες 10)

Β2.

Τα αστέρια της είδησης είναι: η επικαιρότητα, η εγγύτητα, η εκκρεµότητα,
η εκρηκτικότητα, η σπουδαιότητα, η συγκίνηση, οι συνέπειες και η
σπανιότητα. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε πέντε αστέρια που
χαρακτηρίζουν την είδηση της δεύτερης παραγράφου του κειµένου.
(µονάδες 5)
(Μονάδες 15)
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Να χαρακτηρίσετε το ύφος (µονάδες 2) του αρθρογράφου στην δεύτερη
παράγραφο του κειµένου λαµβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των σηµείων
στίξης (µονάδες 2) και τη χρήση της γλώσσας (µονάδα 1).
(µονάδες 5)

Γ2.

α.

«Όλοι θυµόµαστε τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν τα
τελευταία χρόνια να µας πείσουν πως υπεύθυνη για την κρίση είναι
η κοινωνία που την υφίσταται.»: Στην παραπάνω περίοδο ο
αρθρογράφος χρησιµοποιεί δύο ονοµατικές αναφορικές προτάσεις. Να
εντοπίσετε τη µία από τις δύο (µονάδα 1), να την εντάξετε στην
κατάλληλη κατηγορία, ονοµατική προσδιοριστική ή ονοµατική
παραθετική (µονάδα 1), και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
(µονάδες 3).
(µονάδες 5)
(Μονάδες 15)
Παραγωγή λόγου
Τα επεισόδια της 6ης ∆εκεµβρίου και η κάλυψή τους από τα τηλεοπτικά
κανάλια συνηγορούν προς την άποψη ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί ενισχύουν το
συγκρουσιακό κλίµα στην κοινωνία µας. Με τη συµµετοχή σας σε µια
τηλεοπτική συζήτηση να παρουσιάσετε τους κινδύνους που κρύβει η
παραπληροφόρηση για τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και τις
προϋποθέσεις της αντικειµενικής πληροφόρησης. (400-500 λέξεις).
(µονάδες 50)
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∆.

Να συντάξετε µια παράγραφο 40-50 λέξεων, χρησιµοποιώντας τις
λέξεις του κειµένου µε έντονη γραφή: συµφέροντα, άοκνες
προσπάθειες, ευνοήθηκαν, αυθαιρεσίες, αποσιωπήσουν. (µονάδες 5)
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