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ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Α) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Στο εξώφυλλο να γράψετε τα ατοµικά σας στοιχεία (όνοµα, τµήµα) και την ηµεροµηνία εξέτασης. 
Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στα φύλλα των απαντήσεων.  
Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω στα θέµατα δε θα βαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να 

παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο στυλό µε µελάνι που δεν σβήνει. 
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 

Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ένας αληθινός φίλος, που πρόωρα χάθηκε, µου έλεγε κάποτε, σε πολύ κρίσιµες ώρες: 

«Λύσε µου το πρόβληµα της ελευθεροτυπίας και σου λύνω αµέσως το πρόβληµα της 

δηµοκρατίας». Άλυτο έµεινε ως σήµερα το πρόβληµα της ελευθεροτυπίας και γι’ αυτό άλυτο µένει 

και το πρόβληµα της δηµοκρατίας. 

 Πότε ο άνθρωπος µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τους στοχασµούς του; Δεν αρκεί να µην 

υπάρχει µια αντίθετη ρητή απαγόρευση. Δεν αρκεί να µην επιτρέπεται και έµµεσα ακόµα να 

εµποδίζεται στην έκφραση των στοχασµών του (π.χ. µε ποικίλες υλικές ή κοινωνικές κυρώσεις). 

Δεν αρκεί να διώκεται η δόλια παρεµπόδιση της ελεύθερης έκφρασης. Πρέπει και θετικά να 

παρέχονται στον άνθρωπο όλα τα µέσα, για να εκφράζει ελεύθερα τους στοχασµούς του. Εκφράζω 

ελεύθερα τους στοχασµούς µου σηµαίνει µπορώ ελεύθερα να µεταδώσω τους στοχασµούς µου σε 

άλλους. Πρέπει γι’ αυτό να έχει ο καθένας στη διάθεση του τα αναγκαία µέσα µεταδόσεως 

στοχασµών. Και φυσικά για να υπάρξει σε µια πολιτεία, πραγµατικά θεσπισµένη, αυτή η πρώτη 

αρχή της ελευθερίας, θα έπρεπε όλοι εξίσου να διαθέτουν όλα τα υπάρχοντα µέσα µετάδοσης 

στοχασµών. 

 Αυτό όµως είναι µια ιδανική ανέφικτη κατάσταση. Αρκούµεθα να έχει ο καθένας µια 

περιορισµένη δυνατότητα να εκφράζει τους στοχασµούς του, να έχει ο καθένας στη διάθεση του 

ένα µερίδιο περιορισµένο εκφραστικών µέσων. Το περιορισµένο όµως µερίδιο του καθενός πρέπει 

να είναι προσδιορισµένο µε δικαιοσύνη· να έχει ο καθένας ό,τι πρέπει να έχει. Αλλά και η δίκαιη 

αυτή κατανοµή είναι ανέφικτη, λόγω του πλήθους των ανθρώπων που θέλουν να εκφρασθούν και 

της περιορισµένης δυναµικότητας των µέσων. Εξάλλου ούτε αριθµητικά ίση πρέπει να είναι για 

όλους, ανεξάρτητα από την παιδεία τους, ούτε πάλι η κατ’ αξίαν ίση κατανοµή είναι πρακτικά 

εφικτή. Αν µπορούσε να υπάρξει και να λειτουργήσει ο απαραίτητος για µια κατ’ αξίας κατανοµή 

ζυγός ακριβείας, θα έπαιρνε το ζύγισµα τόσο χρόνο, ώστε όλη η διαδικασία της κατανοµής να 

καταντά µάταιη. Αλλά και η έλλειψη χρόνου καθιστά συχνά αδύνατη την έκφραση της σκέψης του 

καθενός µε τα υπάρχοντα µέσα, όσο δίκαια και αν θέτονταν κατά κάποια σειρά στη διάθεση όλων. 

Αυτόµατα λοιπόν η ελευθερία να εκφράζεις τους στοχασµούς σου έτσι, ώστε να µεταδίδεται 

αµέσως σε πλήθος ανθρώπων, είναι από τη φύση των πραγµάτων σε κάθε πολιτεία περιορισµένη. 

 Σε αυτές τις δυσκολίες από τη φύση των πραγµάτων προστίθενται οι δυσκολίες από τη 

διάρθρωση της κοινωνίας. Τα µέσα µετάδοσης βρίσκονται ή στα χέρια της πολιτικής εξουσίας ή 
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στα χέρια λίγων ιδιωτών. Στην πρώτη περίπτωση η πολιτική εξουσία επιβάλλει τη δική της γνώµη, 

αφήνοντας να εκφράζονται µόνο όσοι συµφωνούν µαζί της. Και έτσι δεν υπάρχει ελευθερία. Γνώµη 

έχουν κατ’ ουσίαν µόνο οι εξουσιαστές. Στη δεύτερη περίπτωση οι λίγοι ιδιώτες ιδιοκτήτες των 

µέσων µετάδοσης ασκούν µια τυραννία παραπλήσια µε αυτήν που ασκούν στην πρώτη περίπτωση 

οι εξουσιαστές. Με µια όµως διαφορά που απαµβλύνει την τυραννία των ιδιωτών των κατεχόντων 

τα µέσα µετάδοσης. Ενώ το κράτος έχει µία γνώµη, οι κάτοχοι ιδιώτες έχουν ενδεχοµένως 

περισσότερες γνώµες, αντίθετες, αποκλίνουσες και προκαλείται έτσι ένας γόνιµος και λυτρωτικός 

διάλογος. Αλλά και αυτό το πλεονέκτηµα δεν αίρει παρά µερικώς το κακό: πρώτα, διότι σε πολλά 

θέµατα οι λίγοι αυτοί, έχοντας κοινά συµφέροντα, και δη το συµφέρον να διατηρηθεί το µονοπώλιο 

των µέσων µετάδοσης στα λίγα χέρια τους, δεν αφήνουν να διατυπωθούν αντίθετες γνώµες, και, 

δεύτερον, ο κάθε άνθρωπος δεν ευκαιρεί να παρακολουθεί αυτόν τον λυτρωτικό διάλογο. Αποκτά 

για τον κάθε απλό άνθρωπο ένα από τα όργανα, ένα από τα µέσα µετάδοσης, τέτοια επιρροή ώστε 

τα άλλα να τα αγνοεί. Και αυτή η αποκλειστική κατάκτηση του κάθε ακροατή αποτελεί φυσικά µια 

επιδίωξη του κάθε ιδιοκτήτη ενός µέσου µετάδοσης. Πάντως οι λίγοι εµπορευόµενοι τα µέσα 

µετάδοσης δεν έχουν τη δύναµη της µονολιθικότητας του κράτους και έτσι ένα µέρος ελευθερίας 

έκφρασης διασώζεται. 

 Και έτσι καταλήγουµε και εδώ, εκεί όπου καταλήγουν όλα τα προβλήµατα καλής 

λειτουργίας µιας ελεύθερης πολιτείας: στην ανάγκη να ανυψωθεί η πνευµατική στάθµη του 

αναγνωστικού κοινού. Ώσπου στα βάθη του µέλλοντος αυτό να κατορθωθεί, ο τύπος θα είναι 

ελεύθερος όχι µόνο κατά το µέτρο που το θέλουν οι κρατούντες, αλλά και κατά το µέτρο που το 

θέλουν οι κρατούµενοι… 

Τσάτσος, Κ. (1961). Προβλήµατα ελευθεροτυπίας. Ευθύνη, τ.1. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 20)  

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο, να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε το περιεχόµενο των 

προτάσεων που ακολουθούν, αποδίδοντάς τους τον χαρακτηρισµό «Σωστό» ή «Λάθος» αντίστοιχα. 

[α] Η ελευθεροτυπία αποτελεί προϋπόθεση για τη δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών. 

[β] Για την αδυναµία πλήρους διασφάλισης του δικαιώµατος της ελευθεροτυπίας ευθύνονται και οι 

ίδιοι οι φορείς του. 

[γ] Η ελευθεροτυπία δεν µπορεί να διασφαλιστεί ούτε όταν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ανήκουν 

σε ιδιώτες. 

[δ] Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην ελεύθερη έκφραση της γνώµης τους. 

[ε] Ο δοκιµιογράφος είναι αισιόδοξος για τη δυνατότητα ουσιαστικής διασφάλισης της ελευθερίας 

του τύπου. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

Να καταγράψετε τη δοµή και δύο τρόπους ανάπτυξης της δ’ παραγράφου του κειµένου. Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας, παραπέµποντας σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Γ1. (µονάδες 10) 

[α] «ρητή», «µάταιη», «παραπλήσια», «γόνιµος», «µέτρο»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του 

κειµένου να γράψετε µία συνώνυµη, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία που έχει στο κείµενο.  

[β] «πρόωρα», «δόλια», «πρακτικά», «απαµβλύνει», «αποκλίνουσες»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη. 

ΘΕΜΑ Γ2. (µονάδες 5)  

Να ερµηνεύσετε τη χρήση των σηµείων στίξης στις φράσεις που ακολουθούν:  

• «Ένας αληθινός φίλος, που πρόωρα χάθηκε, µου έλεγε κάποτε, σε πολύ κρίσιµες ώρες:» (διπλή 

τελεία).  
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• «Λύσε µου το πρόβληµα της ελευθεροτυπίας και σου λύνω αµέσως το πρόβληµα της 

δηµοκρατίας» (εισαγωγικά). 

• «Πότε ο άνθρωπος µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τους στοχασµούς του;» (ερωτηµατικό). 

• «Το περιορισµένο όµως µερίδιο του καθενός πρέπει να είναι προσδιορισµένο µε δικαιοσύνη· να 

έχει ο καθένας ό,τι πρέπει να έχει» (άνω τελεία). 

• «αλλά και κατά το µέτρο που το θέλουν οι κρατούµενοι…» (αποσιωπητικά).  

 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)  

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ελευθεροτυπίας (3η Μαΐου) δηµοσιεύεις µία ανοιχτή επιστολή 

στην εφηµερίδα του σχολείου σου (500 έως 600 λέξεις), που απευθύνεται στον πολιτικό κόσµο της 

χώρας και στην οποία αναλύεις τη σηµασία της ελευθερίας της έκφρασης των στοχασµών και της 

ελευθεροτυπίας και προτείνεις τρόπους για την ουσιαστική της διασφάλιση. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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