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Διαγώνισμα Β’ Λυκείου 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Neil Postman (8 Μαρτίου 1931- 5 Οκτωβρίου 2003) ήταν 

Αμερικανός συγγραφέας, εκπαιδευτικός, θεωρητικός των μέσων ενημέρωσης και του 

πολιτισμού. Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από τη μελέτη του Διασκέδαση 

μέχρι θανάτου. Ο δημόσιος λόγος στην εποχή του θεάματος. 

Διασκέδαση μέχρι θανάτου 

     Στην τηλεοπτική παρουσίαση των «δελτίων ειδήσεων» δεν εμφανίζονται μόνο 

αποσπασματικές ειδήσεις, αλλά ειδήσεις χωρίς πλαίσιο, χωρίς συνέπειες, χωρίς αξία, 

κατά συνέπεια χωρίς ουσιαστική σοβαρότητα. Οι ειδήσεις, δηλαδή, παρουσιάζονται ως 

είδος διασκέδασης. […] 

     Η θεώρηση των ενημερωτικών προγραμμάτων ως είδους θεατρικής παράστασης 

σκηνοθετημένης κατά τρόπο ώστε κυρίως να ψυχαγωγεί, επιτείνεται από ορισμένα 

χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων η μέση διάρκεια κάθε ιστορίας που είναι σαράντα 

πέντε δευτερόλεπτα. Δεν είναι, βέβαια, δυνατόν ένα γεγονός να θεωρηθεί σοβαρό, αν οι 

επιπτώσεις του εξαντλούνται μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Έτσι, γίνεται πράγματι 

εμφανές ότι οι τηλεοπτικές ειδήσεις δεν προτίθενται να υποδηλώσουν ότι οποιαδήποτε 

ιστορία έχει οποιαδήποτε επίπτωση, γιατί αυτό θα απαιτούσε από τους τηλεθεατές να 

συνεχίσουν να σκέφτονται την ίδια ιστορία μετά την ολοκλήρωσή της και, συνεπώς, θα 

τους εμπόδιζε να στρέψουν την προσοχή τους στην επόμενη ιστορία, που περιμένει με 

λαχτάρα να περάσει στο προσκήνιο. 

     Πάντως, οι τηλεθεατές, έτσι κι αλλιώς, δεν έχουν την ευκαιρία να αποσύρουν την 

προσοχή τους από ιστορίες με εντυπωσιακά κινηματογραφικά στοιχεία και εικόνες που 

συντρίβουν τις λέξεις και βραχυκυκλώνουν την ενδοσκόπηση. Ο ύποπτος δολοφονίας 

που προσάγεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, το θυμωμένο πρόσωπο ενός εξαπατημένου 

καταναλωτή, η αποβίβαση του Προέδρου από ένα ελικόπτερο στον κήπο του Λευκού 

Οίκου, όλα αυτά είναι πάντα συναρπαστικά ή ευχάριστα και ικανοποιούν με ευκολία τις 

απαιτήσεις ενός ψυχαγωγικού σόου. […] 

     Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να έχουμε καλύτερη ψυχαγωγία, αλλά χειρότερη 

ενημέρωση. Και το λέω αυτό, διαφωνώντας με την πιο δημοφιλή και αλαζονική θεωρία, 

ότι η τηλεόραση, ως παράθυρο στον κόσμο, προσφέρει ένα υπερβολικά υψηλό επίπεδο 

ενημέρωσης. Γιατί εδώ πολλά εξαρτώνται από το τι σημαίνει « ενημερωμένος». Σήμερα 

όλοι έχουν γνώμη για τα γεγονότα, όμως αυτές είναι γνώμες εντελώς διαφορετικής 

τάξεως από τις απόψεις του 18ου ή 19ου αιώνα. Ίσως ο χαρακτηρισμός να ήταν 

ακριβέστερος, αν τις ονομάζαμε συγκινησιακές εντυπώσεις και όχι απόψεις, αφού 

άλλωστε αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, όπως μας λένε οι εταιρίες 
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δημοσκοπήσεων. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι η τηλεόραση 

αλλοιώνει την έννοια «ενημερωμένος», δημιουργώντας ένα είδος πληροφοριών που, 

ίσως καλύτερα στο σύνολό τους, θα ονομαζόταν παραπληροφόρηση. Πρόκειται για 

παραπλανητική πληροφόρηση, άστοχη, άσχετη, αποσπασματική ή επιφανειακή, που 

δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι κάτι γνωρίζουμε, αλλά στην ουσία αποπροσανατολίζει. 

     Λέγοντας αυτά δε θέλω να υποδηλώσω ότι οι τηλεοπτικές ειδήσεις ηθελημένα έχουν 

στόχο να στερήσουν τους τηλεθεατές από τη συνεκτική και σχετική κατανόηση του 

κόσμου τους. Θέλω να πω ότι, όταν οι ειδήσεις παρουσιάζονται με συσκευασία 

ψυχαγωγίας, κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο. Υποστηρίζοντας ότι τα τηλεοπτικά 

ενημερωτικά σόου ψυχαγωγούν και δεν ενημερώνουν, λέω κάτι πολύ πιο σοβαρό από το 

ότι στερούμαστε την αυθεντική ενημέρωση. Λέω ότι χάνουμε την αίσθηση του τι 

σημαίνει να είμαστε καλά ενημερωμένοι. Η άγνοια μπορεί να διορθωθεί. Αλλά τι πρέπει 

να κάνουμε, αν θεωρούμε την άγνοια γνώση; 

Neil Postman, Διασκέδαση μέχρι θανάτου, εκδ. Κατάρτι, σελ. 124-132( διασκευή) 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση ( 5 μονάδες) και να την εξηγήσετε σε μια 

παράγραφο 40-50 λέξεων ( 10 μονάδες). 

Τι ακριβώς υποστηρίζει ο Neil Postman; 

α) Τα κανάλια παρουσιάζουν κυρίως ενημερωτικές εκπομπές και ελάχιστες 

ψυχαγωγικές. 

β) Τα κανάλια προβάλλουν κυρίως ψυχαγωγικές εκπομπές και ελάχιστες ενημερωτικές. 

γ) Οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά ψυχαγωγίας. 

Μονάδες 15 

Α2.  Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο των δυο τελευταίων παραγράφων 

του κειμένου σε ένα κείμενο 50-60 λέξεων. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τη δομή της τρίτης παραγράφου (« Πάντως, 

οι τηλεθεατές … ενός ψυχαγωγικού σόου»). 

Μονάδες 10 
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Β2. α)Να εντοπίσετε αν το παρακάτω απόσπασμα βρίσκεται σε ενεργητική ή 

παθητική σύνταξη. Που αποσκοπεί η επιλογή αυτή;                                     Μονάδες 5 

                                                                                                                          

      β) Να μετατρέψετε τη σύνταξη στο αντίθετο είδος.                                 Μονάδες 5 

 

« Η θεώρηση των ενημερωτικών προγραμμάτων ως είδους θεατρικής παράστασης [ …] 

επιτείνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων η μέση διάρκεια κάθε 

ιστορίας που είναι σαράντα πέντε δευτερόλεπτα». 

Β3.  α) Να εξηγήσετε τη χρήση εισαγωγικών στο παρακάτω χωρίο: 

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι η τηλεόραση αλλοιώνει την έννοια 

«ενημερωμένος», δημιουργώντας ένα είδος πληροφοριών που, ίσως καλύτερα στο 

σύνολό τους, θα ονομαζόταν παραπληροφόρηση. 

Μονάδες 6 

        β)  Να αντικαταστήσετε καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις στο 

παρακάτω απόσπασμα της τελευταίας παραγράφου με μια συνώνυμη. 

Λέγοντας αυτά δε θέλω να υποδηλώσω ότι οι τηλεοπτικές ειδήσεις ηθελημένα έχουν 

στόχο να στερήσουν τους τηλεθεατές από τη συνεκτική και σχετική κατανόηση του 

κόσμου τους. Θέλω να πω ότι, όταν οι ειδήσεις παρουσιάζονται με συσκευασία 

ψυχαγωγίας, κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο. 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου καλείστε να γράψετε ένα 

άρθρο στη σχολική εφημερίδα όπου θα θίγετε τις αρνητικές συνέπειες που έχουν τα 

Μ.Μ.Ε. για τον άνθρωπο καθώς και τις προϋποθέσεις της σωστής λειτουργίας τους 

( 300-350 λέξεις). 

Μονάδες 40 
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Πέτρος Μάρκαρης είναι συγγραφέας αστυνομικών 

μυθιστορημάτων στα οποία θίγει καίρια ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής 

πραγματικότητας. Έχει γράψει, επίσης, σενάρια για τον κινηματογράφο και το θέατρο, 

ενώ ασχολείται και με τη μετάφραση. Το κείμενο είναι απόσπασμα από το αστυνομικό 

μυθιστόρημά του Ο Τσε αυτοκτόνησε (2011) 

Ο Τσε αυτοκτόνησε 

Εισβάλλω στο καθιστικό και βρίσκω την Ανδριανή, όπως κάθε απόγευμα, με το 

τηλεκοντρόλ στο χέρι. 

    «Πού είσαι καλέ ; Εδώ χαλάει ο κόσμος!» μου φωνάζει, λες και είχα πάει για μπάνιο 

στη Βάρκιζα. 

     Στήνομαι φάτσα στο γυαλί και περιμένω εναγωνίως την συνταρακτική είδηση, αλλά η 

τηλεόραση είναι στο τρία πουλάκια κάθονται. Ένας τηλεπαρουσιαστής βγάζει σε 

πλειστηριασμό τις γνώσεις δυο νεαρών, κατενθουσιασμένος όταν πέφτουν σωστά και 

πρέπει να πληρώσει και περίλυπος όταν απαντούν λάθος και κάνει οικονομία. Βουτάω το 

τηλεκοντρόλ και παίρνω σβάρνα τα κανάλια, αλλά πέφτω από τη μια σούπα στην άλλη. 

     «Μην κάνεις έτσι» με παρηγορεί η Ανδριανή. «Συνήθως το δείχνουν κάθε ώρα. Το 

έδειξαν στις επτά. Θα το ξαναδείξουν στις οκτώ». 

     Μιλάει η πείρα χρονών και παραιτούμαι. Περιμένω ένα τέταρτο για να τελειώσει η 

εκπομπή και ένα δεκάλεπτο για να περάσουν οι διαφημίσεις. Εντέλει πάνω στο μισάωρο, 

πέφτει ο τίτλος: ΣΥΛΛΗΨΗ ΝΕΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΥΡΔΩΝ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ- 

ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ. 

     Ατάκα εμφανίζονται τρεις κουρεμένοι και μπρατσωμένοι, με χειροπέδες και από δυο 

δικούς μας στα πλευρά τους, να διέρχονται το γνώριμο διάδρομο όπου είναι το γραφείο 

μου. Ο πρώτος φοράει ένα μακό φανελάκι μ’ ένα τέρας της κολάσεως ζωγραφισμένο 

πάνω του. Οι άλλοι δυο βαδίζουν κολλητά και δεν είναι ορατό το σήμα κατατεθέν τους. 

Στις πλευρές του διαδρόμου είναι παραταγμένοι ρεπόρτερ με μικρόφωνα που 

προσπαθούν να τα κολλήσουν στα μούτρα των νεαρών. Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή: 

«Τι έχετε να πείτε γι’ αυτά που σας κατηγορούν; Εσείς σκοτώσατε τους δυο Κούρδους; 

Τι νιώσατε όταν τους πυροβολούσατε; Τι πιστεύετε για το ρατσισμό; Πώς πείσατε τον 

Φαβιέρο και τον Στεφανάκο ν’ αυτοκτονήσουν;». Οι νεαροί έχουν το κεφάλι σκυμμένο 

και δεν απαντούν, ενώ οι αστυνομικοί τους σπρώχνουν για να τους βγάλουν από τον 

κλοιό. Μόλις εξαφανίζονται, η μεγάλη ατραξιόν χάνεται και η οθόνη τεμαχίζεται σε 

παράθυρα. […] 
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     «Δεν υπάρχουν δηλώσεις της αστυνομίας, Βάσο;» ρωτάει ο παρουσιαστής ειδήσεων. 

     «Βεβαίως. Υπάρχουν δηλώσεις του προϊσταμένου του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, 

αστυνόμου Πολυχρόνη Γιαννούτσου». 

     «Καλά, πότε πήρε αυτός τη θέση σου;» με ρωτάει έκπληκτη η Ανδριανή.  

     «Αφού είμαι σε αναρρωτική, κάποιος έπρεπε να πάρει τη θέση μου». 

     «Ναι, αλλά δεν έπρεπε να τον δηλώσουν ως αναπληρωτή σου;» 

     «Ψύλλους στ’ άχυρα γυρεύεις». 

     Παρ’ όλα αυτά, μου κάνει εντύπωση που εμφανίζεται ο Γιαννούτσος και όχι ο Γκίκας. 

Ο Γκίκας θεωρεί τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους αποκλειστικό χωράφι του, πώς 

αφήνει να του το καταπατά ο Γιαννούτσος, και μάλιστα σε μια τόσο σπουδαία υπόθεση; 

[…] 

     Εκεί που σπάω το κεφάλι μου να βγάλω άκρη, εμφανίζεται ο ένας από τους 

δικηγόρους των τριών κατηγορουμένων. 

     «Ο πελάτης μου είναι αθώος. […] Ποιος άνθρωπος με σώας τας φρένας μπορεί να 

πιστέψει ότι τρεις νεαροί έσπρωξαν στην αυτοκτονία δυο σπουδαίες προσωπικότητες του 

οικονομικού και πολιτικού βίου, όπως ο Ιάσων Φαβιέρος και ο Λουκάς Στεφανάκος;» 

     «Και οι δυο Κούρδοι;» τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος. 

     «Ο πελάτης μου ουδεμία ανάμειξη έχει στη δολοφονία των Κούρδων και θα το 

αποδείξουμε στο δικαστήριο». 

     «Πιστεύετε δηλαδή ότι οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες;» τον ρωτάει ένας άλλος 

δημοσιογράφος. 

     «Πιστεύω ότι κάποιοι ψάχνουν για εξιλαστήρια θύματα, ώστε να κοπάσει ο θόρυβος 

γύρω από τα σκάνδαλα και τα κανάλια που κάνει κακό στην κυβέρνηση». 

     «Τα βλέπεις που δε με πίστευες;» θριαμβολογεί η Ανδριανή. 

     Κουνάω το κεφάλι μου σαν να της δίνω δίκιο, γιατί δεν έχω όρεξη για κουβέντες αυτή 

τη στιγμή. […] 

 

Πέτρος Μάρκαρης, Ο Τσε αυτοκτόνησε, εκδ. Γαβριηλίδης, 2011, απόσπασμα 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Στο παραπάνω απόσπασμα οι διάλογοι πραγματοποιούνται σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα/ χώρους. Να γράψετε στο τετράδιο της τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και 

δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση στον 

παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το νόημα του κειμένου. 

ΣΤΗΛΗ Α ( Διάλογοι)                                                               ΣΤΗΛΗ Β ( Χώροι) 

1. «Μην κάνεις έτσι. Συνήθως το δείχνουν κάθε ώρα.»               α. Στούντιο 

2. «Τι έχετε να πείτε γι’ αυτά που σας κατηγορούν;                     β. Στα γραφεία της  

3. «Δεν υπάρχουν δηλώσεις της αστυνομίας, Βάσο;»                        αστυνομίας        

4. « Και οι δυο Κούρδοι;»                                                              γ. Μπροστά στην οθόνη  

5. « Τα βλέπεις που δε με πίστευες;»                                                της τηλεόρασης 

Μονάδες 15 

Α2. Να αναδιηγηθείτε με συντομία ( 60-70 λέξεις) την ιστορία που παρουσιάζεται στο 

παραπάνω απόσπασμα.                                                                                         Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σε ορισμένα σημεία η αφήγηση χρωματίζεται με ειρωνικά και αποδοκιμαστικά σχόλια 

του αφηγητή για την ποιότητα των τηλεοπτικών εκπομπών και τη συμπεριφορά των 

δημοσιογράφων. Να εντοπίσετε δυο τέτοια σημεία.                                                  Μονάδες 10 

Β2. Να χαρακτηρίσετε το είδος του αφηγητή ως προς τη συμμετοχή του στην ιστορία 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σας με αναφορές σε συγκεκριμένα χωρία του κειμένου.                                                                                                              

 Μονάδες 10 

Β3. Στο κείμενο αναμειγνύονται τρεις διάλογοι που διεξάγονται σε διαφορετικούς χώρους. 

Τι επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο;                                                                          Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ. Να σχολιάσετε τη στάση των δημοσιογράφων/ ρεπόρτερ απέναντι στους συλληφθέντες. 

Πιστεύετε ότι αυτή η στάση είναι μια επινόηση του συγγραφέα για τις ανάγκες της 

μυθοπλαστικής αφήγησης ή παρατηρείται και στην καθημερινή δημοσιογραφική 

ενημέρωση σήμερα; (150 περίπου λέξεις)                                                                   Μονάδες 40 

      


