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Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Λυκείου 

2o Διαγώνισµα 

ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (B) 

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 

 Για πολλούς αναλυτές η εµφάνιση του Διαδικτύου εµπεριέχει την υπόσχεση της άπλετης 

πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δηµόσιου διαλόγου. Σύµφωνα µε αυτήν την 

άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφενός µείωνε το κόστος της πληροφόρησης και αφετέρου 

έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αµοιβαία κριτική. 

Όλα αυτά φυσικά θα ήταν προς όφελος των δηµοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του 

πολιτικού διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δηµοκρατία.  

 Όµως, δυστυχώς σήµερα βλέπουµε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν επαληθεύονται. Αντίθετα, 

σε µεγάλο βαθµό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον πολιτικό εξτρεµισµό και τη µονοσήµαντη 

πληροφόρηση. Σύµφωνα µε τον γνωστό πανεπιστηµιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι 

καθοριστικό µε το Διαδίκτυο δεν είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη 

πληροφόρηση. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την 

πληροφόρηση που δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο µε τη νέα τεχνολογία», γράφει, 

«είναι η αυξανόµενη δύναµη των καταναλωτών να “φιλτράρουν” αυτό που βλέπουν». Ένα από τα 

πιο σηµαντικά αποτελέσµατα αυτού του φιλτραρίσµατος είναι ότι οι χρήστες εκτίθενται µόνο στην 

πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήµερα τα ιστολόγια που αναπτύσσονται ταχύτερα είναι 

εκείνα που έχουν µια µονοσήµαντη ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις προτιµήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο 

παραπέµπει σε άλλα που έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

 Όµως, το πρόβληµα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει την 

πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να πληροφορείται για 

οτιδήποτε άλλο. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το φαινόµενο, το οποίο οι ψυχολόγοι ονοµάζουν 

«οµαδική πόλωση», δηλαδή την τάση που έχουν οι άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν 

συνοµιλούν µόνο µε άτοµα των ίδιων απόψεων. Το φαινόµενο της «οµαδικής πόλωσης» έχει 

τεκµηριωθεί µε πολλά πειράµατα.  

 Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το φαινόµενο της 

οµαδικής πόλωσης. Σύµφωνα µε µια θεωρία, όταν τα άτοµα συζητούν µόνο µε άλλους που έχουν 

τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήµατα υπέρ των απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις 

υιοθετούν µε ακόµη µεγαλύτερο πάθος. Ακόµη, σύµφωνα µε µια άλλη θεωρία, τα άτοµα 

προσπαθούν συνεχώς να ξεπεράσουν αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε µια οµάδα συµφωνούν ότι π.χ. 
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θα πρέπει να διατηρηθεί η µονιµότητα στον δηµόσιο τοµέα, σύντοµα θα εµφανιστούν και αυτοί που 

θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

 Η τάση της οµαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύµφωνα µε τον Sunstein 

παίρνει τη µορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, «λειτουργεί για πολλούς ως το 

εκτροφείο του εξτρεµισµού, επειδή ακριβώς αυτοί που συµφωνούν επικοινωνούν µεταξύ τους µε 

µεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». Αυτό το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν µέσο παραπληροφόρησης. 

Στον βαθµό που προσφεύγεις µόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε 

ενδιαφέρει αν η πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται ποτέ να την 

ελέγξεις.  

 Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφηµερίδων ως φορέων της 

ποικιλοµορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώµα γίνεται ακόµα πιο σηµαντικός. 

Οι εφηµερίδες θα είναι ο µοναδικός χώρος, στον οποίο ο αναγνώστης θα µπορεί να βρει 

συγκεντρωµένες, τόσο τις απόψεις µε τις οποίες συµφωνεί όσο και αυτές µε τις οποίες διαφωνεί.  

Μίχας, Τ. (2009, 7 Δεκεµβρίου). Η (παρα)πληροφόρηση στο www. Ελευθεροτυπία.  

Ανακτήθηκε από http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=109516 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 20)  

Να αποδώσετε περιληπτικά του περιεχόµενο του κειµένου σε 80 έως 100 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Για ποιον λόγο ο συγγραφέας του κειµένου προτείνει ως διέξοδο στα προβλήµατα πληροφόρησης, 

που προκαλεί το διαδίκτυο, την εφηµερίδα. (παράγραφος 60 έως 80 λέξεων). 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

Να καταγράψετε τα δοµικά µέρη και δύο από τους τρόπους ανάπτυξης της β’ παραγράφου («Όµως 

δυστυχώς σήµερα … πολιτική τοποθέτηση») του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ1. (µονάδες 10)  

[α] «άπλετης», «επαληθεύονται», «προωθεί», «καθοριστικό», «ενισχύουν»: Να αντικαταστήσετε 

καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία συνώνυµή της. (µονάδες 5) 

[β] «εµπεριέχει», «αυξανόµενη», «ταχύτερα», «ενισχύει», «ακραίες»: Να αντικαταστήσετε 

καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία αντίθετή της. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ2. (µονάδες 5)  

Το άρθρο αρθρώνεται γύρω από τις απόψεις του πανεπιστηµιακού Cass Sunstein. Για ποιον λόγο, 

κατά τη γνώµη σας, ο αρθρογράφος έκανε αυτή την επιλογή; 

ΘΕΜΑ Δ. (µονάδες 50)  

Στο κείµενο που διάβασατε παρουσιάζεται µία σειρά θεωριών σύµφωνα µε τις οποίες το ίντερνετ 

ενισχύει την πολιτική πόλωση και τον εξτρεµισµό. Αποφασίζετε λοιπόν να δηµοσιεύσετε ένα 

απαντητικό κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, στο οποίο 

αναδεικνύετε τη συµβολή του διαδικτύου στην κοινωνική και πολιτική ζωή των σύγχρονων 

κοινωνιών και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που 

επισηµαίνει στο άρθρο του ο Τάκης Μίχας. 
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