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‐ Να προσεχθεί ιδιαίτερα η ορθογραφία και η εμφάνιση του γραπτού. 
‐ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες. 
‐ Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα και των δύο (2) μερών στα φύλλα εξέτασης που σας 

δίνονται. 
 

 Σημείωση για τους/τις φιλολόγους: 
Διευκρινίζεται  ότι  το  Δοκίμιο  Αξιολόγησης  έχει  αναδιαμορφωθεί  έτσι  ώστε  να  συνάδει  με  τους  Δείκτες 
Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας (ΔΕ –ΔΕ) και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τυπολόγιο ερωτήσεων και ασκήσεων 
που  αξιολογούν  όλο  το  φάσμα  των  ΔΕ  –  ΔΕ.  Ενδείκνυται  η  επιλογή  των  κειμένων  και  των  ασκήσεων  να 
ανταποκρίνεται στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να εξοικειωθούν με τα διάφορα είδη 
ερωτημάτων – ασκήσεων τόσο στο λεξιλόγιο, όσο και στη διατύπωσή τους, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
Στην  παρένθεση,  μετά  τις  ερωτήσεις,  παρατίθεται/νται  ο/οι  αντίστοιχος/οι  Δείκτης/ες  Επιτυχίας,  ο/οι 
οποίος/οι αξιολογείται/ούνται με την κάθε ερώτηση (Δείκτες Επιτυχίας = αξιολογητέα). 
  
  

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (ΜΟΝΑΔΕΣ 70) 
 

 Αδίδακτο κείμενο: Τα ΜΜΕ ως φορέας κοινωνικού ελέγχου στην εποχή της κρίσης 
 

Τα ΜΜΕ έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον ρόλο 
τους  στην  κοινωνία  και  στην  επιρροή  που  ασκούν  στον  άνθρωπο.  Η  δύναμη  που  διαθέτουν  τα 
παραδοσιακά  ΜΜΕ  εξακολουθεί  να  είναι  πολύ  μεγάλη.  Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  τα 
ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο. Πλέον δεν αποτελούν απλά μέρος της καθημερινής μας ζωής, αλλά 
θα  λέγαμε  ότι  αποτελούν  ένα  από  τα  κριτήρια  βαθμού  κοινωνικοποίησης  του  ατόμου.  Για  να  το 
κατανοήσουμε, αρκεί να ανατρέξουμε στον D. MacQuail, ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι μπορούμε 
να θεωρούμε ότι το να αφιερώσει κανείς κάποιο μέτριο χρόνο στα ΜΜΕ αποτελεί τουλάχιστον μία ένδειξη, 
ή πιθανώς ακόμα και ένα απαιτούμενο προσόν της ένταξης του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία. […] 
Η  προσωνυμία  «Τέταρτη  εξουσία»  αποτύπωσε  εύγλωττα  αυτή  την  πραγματικότητα,  θέλοντας  να 
αναδείξει τη λειτουργία του τύπου ως οργάνου δημόσιας συζήτησης και κριτικής, δηλαδή ένα ισχυρότατο 
όργανο  ελέγχου  της  κρατικής  εξουσίας.  Σήμερα,  τα ΜΜΕ δεν  εξετάζονται  πια ως  όργανα  ελέγχου  της 
κρατικής  εξουσίας,  αλλά  ως  όργανα  που  το  ίδιο  το  κράτος  ή  η  πολιτική  ελίτ,  έχει  τη  δυνατότητα  να 
χρησιμοποιεί στην άσκηση και επιβολή της κρατικής εξουσίας. 

 

Η οικονομική κρίση δεν τα άφησε ανεπηρέαστα. Μετά από 25 περίπου χρόνια οικονομικής ευημερίας θα 
έρθει η εποχή της κρίσης, όπου θα αναδείξει το γεγονός της συσσώρευσης ανορθολογικών πρακτικών, οι 
οποίες συνδέονται πρωτίστως με  τη διαπλοκή με  τους εκάστοτε κυβερνώντες  και  τη ψευδαίσθηση ότι 
αυτές  μπορούν  να  αναπαράγονται  στο  διηνεκές.  Έτσι,  οι  επιχειρήσεις  των  ΜΜΕ  εμφανίζονται 
απροετοίμαστες∙ μείωση διαφημιστικών εσόδων, διόγκωση του δανεισμού, απολύσεις δημοσιογράφων 
και  άλλων  εργαζομένων  στα  μέσα,  αλλαγές  στο  περιεχόμενο  κ.ά.  είναι  μερικές  από  τις  συνέπειες  της 
κρίσης στα ΜΜΕ. 
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Η εξέταση της κρίσης στον χώρο των ΜΜΕ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτο, διότι 
σχετίζεται με το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης και δεύτερο, γιατί η λειτουργία τους συνάπτεται ευθέως 
με  τη  λειτουργία  του  πολιτικού  συστήματος.  Αυτό  που  φαίνεται  να  συμβαίνει  είναι  τα  ΜΜΕ  να 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους μέσω της ροπής τους προς τη μία ή την άλλη πολιτική 
πλευρά. Στο σημείο αυτό η προπαγάνδα διαφαίνεται πιο έντονα από ποτέ, με τις βασικές προϋποθέσεις 
της, όπως η πρόθεση του κράτους να εναρμονίσει τους στόχους των πολιτών με τις δικές του επιδιώξεις, η 
επιλεκτική  διάχυση  πλευρών  της  πληροφορίας  και  η  εσωτερίκευση  από  τους  πολίτες  ως  δικές  τους 
πολιτικές τοποθετήσεις, ιδεολογίες και κουλτούρες που παρουσιάζονται ως υποδειγματικές από τα ΜΜΕ, 
να εφαρμόζονται μία προς μία. Διάφορες  τεχνικές βοηθούν προς αυτή  την  κατεύθυνση. Η δημιουργία 
στερεοτύπων, τα οποία για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ισχύουν ως λογικά σχήματα με βάση τα οποία 
ερμηνεύουν  τα  φαινόμενα  της  πραγματικότητας.  Για  παράδειγμα  το  φαινόμενο  της  ανεργίας,  έντονο 
φαινόμενο  της  οικονομικής  κρίσης,  γίνεται  αφορμή  για  τη  δημιουργία  στερεοτύπων  και 
προπαγανδιστικών μηνυμάτων μέσω των ΜΜΕ. 

 
Σίγουρα κανείς δε θα μπορούσε να αρνηθεί ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας προσφέρουν στο κοινό μια 
πλατιά  και  άμεση  ενημέρωση  για  τις  παγκόσμιες  πολιτικές  και  κοινωνικές  εξελίξεις.  Αυτό  όμως  που 
μπορούμε να πούμε επίσης είναι η ερμηνεία των εξελίξεων αυτών με συγκεκριμένους όρους. 

 
Συμπερασματικά,  θα  λέγαμε  πως  έχει  διαπιστωθεί  ότι  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  διατελούν 
συγκεκριμένους ρόλους και λειτουργίες. Η δύναμη των μέσων είναι βέβαιη όπως και η χρησιμότητά τους 
ως μέσου επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η σωστή λειτουργία τους δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση καθώς 
από τη μια, συνδέονται με το πολιτικό σύστημα ως πομπός ενημέρωσης των εξελίξεων και από την άλλη, 
αποτελούν επιχειρήσεις, που όπως κάθε επιχείρηση επιθυμεί να είναι κερδοφόρα. Το ερώτημα είναι πώς 
θα μπορούσε κανείς  να αντισταθεί στον έλεγχο  της σκέψης από τα ΜΜΕ. Είναι φανερό πως λύση δεν 
αποτελεί να καταργηθούν και να επιστρέψουμε σε παλαιότερες εποχές. Ίσως τελικά, η αντιμετώπιση του 
φόβου της απόρριψης, όταν εκφράζονται απόψεις διαφορετικές από την τεχνητά διαμορφωμένη «κοινή 
γνώμη», να αποτελεί μέρος αυτής. 

(Διασκευή) 
Κωνσταντίνα Κουρούση, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας 

Αντεγκληματική Πολιτική και κοινωνικός Έλεγχος σε εποχή κρίσης, Τιμητικός τόμος Κουράκη 
Αναρτημένο: http://crime‐in‐crisis.com 
Ημερ. ανάρτησης: 25 Ιανουαρίου 2016 

Ημερ. τελευταίας προσπέλασης: 9 Μαΐου 2016 
 
 
 
 

Ι. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ 16) ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ 14) 
 

1. Αφού μελετήσετε προσεκτικά το πιο πάνω κείμενο, να γράψετε περίληψη έκτασης 120 – 140 
λέξεων. To κείμενό σας πρόκειται να δημοσιευτεί στη στήλη της μαθητικής εφημερίδας «Ο 
κόσμος μας κι εμείς».  (Μονάδες  8) 

 
 Δείκτης Επιτυχίας B.β. 
Διακρίνουν σε προφορικό λόγο ή γραπτό κείμενο τις βασικές πληροφορίες και είτε τις καταγράφουν σε 
σημεία (Σημειώσεις) είτε τις αποδίδουν σε συνεχή λόγο (Περίληψη). 

 

 
2. Ποιος είναι ο ρόλος των σημείων στίξης, άνω τελείας και κόμματος, στο απόσπασμα «Έτσι … 

ΜΜΕ» της τρίτης (§3) παραγράφου του κειμένου; 
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 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.1. 
Ακροάζονται με τη δέουσα προσοχή/διαβάζουν σιωπηρά ή μεγαλόφωνα, με ευχέρεια και εκφραστικότητα. 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.4. 
Εντοπίζουν το επικοινωνιακό και κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο και επισημαίνουν πληροφορίες που έχουν 
σχέση με την ιστορικότητα του κειμένου. 

 

3. Σε  ποιο  κειμενικό  είδος  ανήκει  το  πιο  πάνω  κείμενο;  Να  τεκμηριώσετε  την  άποψή  σας 
παραθέτοντας, από το απόσπασμα, δύο χαρακτηριστικά αυτού του είδους. 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.3. 
(Ανα)γνωρίζουν  τα  βασικά χαρακτηριστικά κειμενικών τύπων/ειδών προφορικού/γραπτού λόγου και 
κατανοούν τη λειτουργία τους στην  επικοινωνία. 

 

 
4. Στην πρώτη (§1) παράγραφο: «Τα ΜΜΕ … σύγχρονη κοινωνία» εντοπίζεται, ως τρόπος πειθούς, η 

επίκληση στην αυθεντία. Να βρείτε ένα (1) μέσο πειθούς για τον πιο πάνω τρόπο τεκμηριώνοντας 
την απάντησή σας με στοιχεία από την παράγραφο. 

 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.5. 
Εντοπίζουν τις πληροφορίες και τις αξιολογούν και προσλαμβάνουν το κεντρικό νόημα του προφορικού / 
γραπτού κειμένου, εφαρμόζοντας και στρατηγικές κατανόησης προφορικού / γραπτού λόγου. 

 

 
5. Τα ΜΜΕ, λόγω της κρίσης, επιχειρούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Να τεκμηριώσετε την 

πιο πάνω άποψη, παραθέτοντας δύο (2) στοιχεία από το κείμενο. 
 

 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.5. 
Εντοπίζουν τις πληροφορίες και τις αξιολογούν και προσλαμβάνουν το κεντρικό νόημα του προφορικού / 
γραπτού κειμένου, εφαρμόζοντας και στρατηγικές κατανόησης προφορικού / γραπτού λόγου. 

 

6. Να  επαληθεύσετε  ή  να  διαψεύσετε  το  περιεχόμενο  των  πιο  κάτω  προτάσεων  του  κειμένου 
σημειώνοντας στο τέλος της κάθε πρότασης την ένδειξη Ορθό (Ο) ή Λάθος (Λ). 

 
i. Τα ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν το κέρδος. 
ii. Τα ΜΜΕ αποτελούν ένα από τα κριτήρια κοινωνικοποίησης του σύγχρονου ανθρώπου. 
iii. Τα ΜΜΕ προσφέρουν μια πλατιά, άμεση και αντικειμενική ενημέρωση για τις παγκόσμιες 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. 
iv. Επιβάλλεται η κατάργησή τους και η επιστροφή σε παλαιότερες εποχές. 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.5. 

 

7. Να δώσετε δύο (2) χαρακτηρισμούς για το ύφος του κειμένου και να το αξιολογήσετε σε σχέση με 
τον σκοπό της συγγραφέως. 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.5. 
Εξάγουν συμπεράσματα για το κεντρικό νόημα, με αναφορά στον σκοπό και το ύφος του κειμένου, αλλά και 
την οπτική γωνία του ομιλητή/ συντάκτη. 

 

8. «Ίσως   τελικά,  η αντιμετώπιση του φόβου της απόρριψης όταν, εκφράζονται απόψεις 
διαφορετικές από την τεχνητά διαμορφωμένη ‘κοινή γνώμη’, να αποτελεί μέρος αυτής». 
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Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, με δύο δικά σας επιχειρήματα. 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.Ι.9. 
Τοποθετούνται κριτικά έναντι των πληροφοριών/ απόψεων/ιδεών του κειμένου και καλλιεργούν την κριτική 
τους σκέψη, διαμορφώνοντας τη δική τους προσωπική άποψη. 

 
9. Να γράψετε μία δική σας πρόταση κατακλείδα για την τρίτη(§3) παράγραφο του κειμένου («Η 

οικονομική κρίση … ΜΜΕ») 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.ΙΙ.1. 
Αναγνωρίζουν και κατανοούν τη δομή του προφορικού/ γραπτού κειμένου και τα οργανωτικά πρότυπα 
συγκεκριμένων κειμενικών ειδών. 

 

10. Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης (§3) παραγράφου («Η οικονομική κρίση … 
ΜΜΕ»). Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, με στοιχεία από την παράγραφο. 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.ΙΙ.1. 

 

11. Να αναφέρετε τρία (3) γλωσσικά στοιχεία με τα οποία επιτυγχάνεται η συνοχή στην τελευταία 
παράγραφο του κειμένου. 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.ΙΙ.2. 
(Ανα)γνωρίζουν και αξιολογούν τα γλωσσικά στοιχεία (γραμματικά, συντακτικά, εκφραστικά μέσα) και άλλες 
γλωσσικές και μη γλωσσικές επιλογές του ομιλητή/συντάκτη. 

 

12. Τι δηλώνουν οι πιο κάτω διαρθρωτικές λέξεις του κειμένου; 
i. «Σίγουρα» (§5 παράγραφος) 
ii. «Όμως» (§5 παράγραφος) 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.ΙΙ.2. 

 

13. Ποιες δύο γλωσσικές αλλαγές (εκφράσεις, λέξεις – φράσεις κ.ά.) θα κάνατε στην πρώτη 
παράγραφο (§1), έτσι ώστε να μετατραπεί σε επίσημη ομιλία; 

 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.ΙΙ.2. 

 

14. Τι επιτυγχάνει η συγγραφέας με τη χρήση μακροπερίοδου λόγου στο απόσπασμα «Μετά … στο 
διηνεκές», στην τρίτη παράγραφο (§ 3) του κειμένου; 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.ΙΙ.2. 

 

15. Για ποιον λόγο η συγγραφέας επιλέγει τη λογική ‐ αναφορική λειτουργία της γλώσσας 
στο κείμενο; 
 Δείκτης Επιτυχίας Α.ΙΙ.2. 

 

Λεξιλογικά (Μονάδες 8) 
 

16. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των φράσεων με ένα (1) συνώνυμο και ένα (1) 
αντώνυμο, συμπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί, τον οποίο ακολούθως θα μεταφέρετε στο 
φύλλο αξιολόγησης. 

 
Α/Α  Φράσεις κειμένου Συνώνυμο Αντώνυμο 

1.  «... τα ενδυνάμωσε ακόμα 
περισσότερο …» 

  

 

 
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  4 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 
2.  «…η ραγδαία ανάπτυξη 

της τεχνολογίας…» 

  

 
 Δείκτης επιτυχίας Α.Ι.6. 
Κατανοούν τη σημασία των λέξεων μέσα από την Ετυμολογία και τις λειτουργίες της Παραγωγής – 

Σύνθεσης και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.. 
 

17. Να σχηματίσετε με το δεύτερο (β΄) συνθετικό μια νέα σύνθετη λέξη. 
 «… πως θα μπορούσε κανείς να αντισταθεί στον έλεγχο της σκέψης από τα ΜΜΕ» 

 

 Δείκτης επιτυχίας Α.Ι.6. 
 

18. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις/ φράσεις του κειμένου με μια συνώνυμή τους 
λέξη / φράση. 

 
α) «…αποτύπωσε εύγλωττα αυτή την πραγματικότητα…» 
β) «… και τη ψευδαίσθηση ότι αυτές μπορούν να αναπαράγονται εις το διηνεκές …» 

 

 Δείκτης επιτυχίας Α.Ι.6 
 

19. Να βρείτε τα αντώνυμα των πιο κάτω λέξεων από την τελευταία παράγραφο του κειμένου. 
i. Ζημιογόνα 
ii. Αποδοχή 

 
 Δείκτης επιτυχίας Α.Ι.6. 

 

20. Από ποιο ρήμα παράγεται η καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου; 
α) πρόθεση 
β) επιλεκτική 

 
 Δείκτης επιτυχίας Α.Ι.6. 

 
 

 

ΙΙ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  (ΜΟΝΑΔΕΣ 40) 
 

1. «Η δύναμη που διαθέτουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη. Η ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας τα ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο. Πλέον δεν αποτελούν απλά μέρος 
της  καθημερινής  μας  ζωής,  αλλά  θα  λέγαμε  ότι  αποτελούν  ένα  από  τα  κριτήρια  βαθμού 
κοινωνικοποίησης του ατόμου». 

 

 
ΘΕΜΑ: 
Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική εφημερίδα και με αφορμή το παράθεμα, να 
αναφερθείτε στον ρόλο που διαδραματίζουν στην εποχή μας  τα ΜΜΕ, καθώς επίσης και στα αίτια 
και στις συνέπειες της παραπληροφόρησης, προτείνοντας τρόπους απάμβλυνσης του φαινομένου. 

(Έκταση: 400 – 450 λέξεις) 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Γενικός Δείκτης Επιτυχίας Β. α. 
 

Παράγουν  προφορικά/  γραπτά  κείμενα  σε  ποικίλα  κειμενικά  είδη,  αξιοποιώντας  κυρίως  τον 

επιχειρηματολογικό, αλλά και τον αφηγηματικό λόγο. 

 

 Ειδικοί Δείκτες Επιτυχίας Β.Ι. ‐ Β.Ι.5. 
Παράγουν  προφορικό/  γραπτό  κείμενο,  τοποθετώντας  το  σε  επικοινωνιακό  και 
κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο. Εγγράφουν το κατάλληλο για την επικοινωνιακή περίσταση κειμενικό 
είδος. Επιλέγουν ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές για να τις αναπτύξουν περισσότερο, λιγότερο 
ή θα παραλείψουν, ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του κειμένου. Επιλέγουν τους κατάλληλους 
τρόπους και μέσα πειθούς που θα χρησιμοποιήσουν στο προφορικό/γραπτό κείμενό τους, ανάλογα 
με  το  θέμα,  τον  αποδέκτη,  την  επικοινωνιακή  περίσταση  και  τον  σκοπό  του  κειμένου. 
Διαμορφώνουν  το  κατάλληλο  ύφος.  Χρησιμοποιούν  το  κατάλληλο  θεματικό  λεξιλόγιο 
,εξειδικευμένη ορολογία ή και ειδική γλώσσα. 

 

 Ειδικοί Δείκτες Επιτυχίας Β.ΙΙ.1 – Β.ΙΙ.2. 
Οργανώνουν  τον  γραπτό  τους  λόγο  σε  επίπεδο  κειμένου,  παραγράφου,  πρότασης,  λέξης, 
ακολουθώντας  τη  δομή  του  συγκεκριμένου  κειμενικού  είδους  και  χρησιμοποιούν  τους 
κατάλληλους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου, αξιοποιώντας τα εξωτερικά και εσωτερικά δομικά 
στοιχεία. Αξιοποιούν τα κατάλληλα γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (ΜΟΝΑΔΕΣ 30) 
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