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Κείκελν  

Γεκνζθνπήζεηο θαη ΜΜΔ ζήκεξα ζηελ Διιάδα 

Tα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο ηεθκεξηώλνπλ, αιιά θαη λνκηκνπνηνύλ ηνλ ιόγν ηνπο κε ην 

επηζηεκνληθό/ή κε θύξνο ησλ δεκνζθνπήζεσλ, δηεπξύλνληαο, ηαπηνρξόλσο ηα όξηα επηξξνήο ηνπο. 

Χξεζηκνπνηνύλ εθηεηακέλα ηηο δεκνζθνπήζεηο θαη γεληθόηεξα ηηο έξεπλεο θνηλήο γλώκεο, όρη κόλν ζηηο 

πξνεθινγηθέο πεξηόδνπο, αιιά θαη γηα ηελ θάιπςε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο αλαδεηθλύεη ε επηθαηξόηεηα. 

Καη’ εμνρήλ κε ηηο δεκνζθνπήζεηο, ηα Μέζα επηηπγράλνπλ όρη απιώο λα θαιύπηνπλ ηηο εηδήζεηο, αιιά 

θαη λα ηηο δεκηνπξγνύλ.  

Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζθνπήζεσλ από ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, 

παξά ην γεγνλόο όηη έρεη βειηησζεί, παξακέλεη πξνβιεκαηηθόο θαη πεγή κόληκσλ αληηπαξαζέζεωλ. Οη 

δεκνζθνπήζεηο παξνπζηάδνληαη πνιιέο θνξέο δηαζηξεβισκέλα ή επηιεθηηθά. Οη νξγαληζκνί εξεπλώλ δελ 

κπνξνύλ λα ειέγμνπλ πώο ηα Μέζα θαιύπηνπλ θαη πξνβάιινπλ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν πώο ηηηινθνξνύλ 

ηα δεδνκέλα ηνπο. Οη θώδηθεο δενληνινγίαο γηα ηελ παξνπζίαζε, πνπ εθαξκόδνληαη από ηηο ελώζεηο ησλ 

εηαηξεηώλ εξεπλώλ, δε δεζκεύνπλ θαηά θαλόλα θαη ηα Μέζα.  

Σηελ Ειιάδα παξόκνηνο θώδηθαο έρεη πηνζεηεζεί κόλν από ηε Δεκόζηα Τειεόξαζε, ρσξίο, όκσο, θαη 

απηόο λα έρεη ηζρύζεη πξαθηηθά κέρξη ζήκεξα. Τα Μέζα ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο πεξηνξίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πξόβιεςε ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο. Η ππεξβνιηθή πξνβνιή θαη πξνζνρή 

πνπ δίλνπλ ζην πνηνο πξνεγείηαη νδεγεί ζε πηώρεπζε ηνπ δεκόζηνπ θαη πνιηηηθνύ δηαιόγνπ, ζε 

απινπνίεζε θαη ζηξέβισζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνηόηεηαο ηεο Δεκνθξαηίαο. Σπκβαίλεη 

πνιύ ζπρλά αξθεηά ελδηαθέξνλ πιηθό, πέξα από ηελ πξόζεζε ςήθνπ ή ηηο δεκνηηθόηεηεο ησλ πνιηηηθώλ 

αξρεγώλ, λα παξακειείηαη ή λα πξνβάιιεηαη ειιηπώο. Επηπιένλ, έρεη ππάξμεη κηα ηππνπνίεζε θαη κηα 

«ζύγθιηζε» ησλ εξεπλεηηθώλ νξγαληζκώλ ζε ιίγεο βαζηθέο εξσηήζεηο-κεηαβιεηέο (πξόζεζε ςήθνπ, 

δεκνηηθόηεηεο πνιηηηθώλ αξρεγώλ, θαηαιιειόηεξνο πξσζππνπξγόο θ.ι.π.) πνπ απνηππώλνπλ ζρεκαηηθά 

ηελ πνιύπινθε θαη ξαγδαία κεηαβαιιόκελε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα.  

Η ρξήζε δεκνζθνπήζεσλ έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Μέζσλ, απμάλνληαο ζεκαληηθά 

ηελ επηξξνή ηνπο θαη εληζρύνληαο ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζηα πνιηηηθά θόκκαηα. Οη ζπλέπεηεο πνπ έρεη 

γηα ηα Μέζα ε ρξήζε δεκνζθνπήζεσλ ζπλνςίδνληαη ζε ηξία ζεκεία:  

Καη’ αξράο, εληζρύεη ζεκαληηθά ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία θαη θαζηζηά, όπσο ήδε 

εηπώζεθε, ηελ ηειεόξαζε εγεκνληθό παξάγνληα ζηελ θάιπςε εθινγώλ. Σήκεξα, ζηηο πεξηζζόηεξεο 

ρώξεο δελ ππάξρεη κέξα ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο θαηά ηελ νπνία λα κε δεκνζηεύνληαη 

δεκνζθνπήζεηο. Τελ ηειεπηαία εβδνκάδα παξαηεξείηαη θαηαθιπζκόο, ελώ θαη θαηά ηελ εκέξα ησλ 

εθινγώλ γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη αλαιύζεηο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ exit polls1.  
1 exit polls: αληηπξνζσπεπηηθή έξεπλα απόςεσλ ησλ ςεθνθόξσλ πξηλ ηηο εθινγέο  
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Έπεηηα, κηα λέα δηάζηαζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ είλαη όηη επεξεάδνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ηηο θξίζεηο θαη 

ηα ζρόιηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ ζρνιηαζηώλ, θαζόηη απηέο ζε γεληθέο γξακκέο εθιακβάλνληαη σο 

νη θαιύηεξνη δείθηεο γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο θαη ηελ απνδνρή ηεο πξνεθινγηθήο 

εθζηξαηείαο από απηό.  

Τέινο, κέζσ ησλ δεκνζθνπήζεσλ ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό ζήκεξα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πνιηηηθήο ζεκαηνινγίαο, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Με ηε 

δηεξεύλεζε ησλ δηαζέζεσλ ηεο θνηλήο γλώκεο αλαδεηθλύνπλ ζπρλά δεηήκαηα πνπ είλαη παξακειεκέλα 

από ηνπο πνιηηηθνύο, αιιά αλεζπρνύλ ηνπο ςεθνθόξνπο θαη απνηεινύλ ελδερνκέλσο θαη θξηηήξην 

ςήθνπ γη’ απηνύο. Τέηνηα ζέκαηα ζε δηάθνξεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο έρνπλ απνδεηρζεί ε 

κεηαλάζηεπζε, ε εγθιεκαηηθόηεηα θ.ιπ. Σπκβαίλεη, όκσο, θαη ην αληίζεην, λα κεηαηνπίδνπλ δειαδή γηα 

ιόγνπο πνιηηηθνύο ην επίθεληξν ηνπ δεκόζηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ζέκαηα ιηγόηεξν ζεκαληηθά, 

ππνβαζκίδνληαο ή ζπζθνηίδνληαο ηα ζεκαληηθόηεξα.  

Γ. Μαπξήο, εθ. Η Καθημερινή, 26.10.2003 (δηαζθεπή).  

 

 

 

ΘΔΜΑΤΑ  

Α. (Μνλάδεο 20)  
Α. Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (80 - 100 ιέμεηο).  

(κνλάδεο 20)  

 

Β. (Μνλάδεο 15)  
Β1. Πνηεο είλαη, ζύκθσλα κε ην θείκελν, νη ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζην ξόιν πνπ 

παίδνπλ ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο ζηηο εθινγέο; Να απαληήζεηε ζε κία παξάγξαθν (60-80 

ιέμεσλ).  

(μονάδες 10) 

Β2. α. Πώο αλαπηύζζεηαη ε δεύηεξε παξάγξαθνο (Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο... θαη ηα Μέζα) ηνπ θεηκέλνπ;  

(κνλάδεο 3)  

Β2. β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

(κνλάδεο 2)  

 

Γ. (Μνλάδεο 15)  
Γ1. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ έληνλε γξαθή κε ζεκαζηνινγηθά 

ηζνδύλακεο ιέμεηο/θξάζεηο, έηζη ώζηε λα απνδίδεηαη ην ίδην λόεκα: δεκηνπξγνύλ, αληηπαξαζέζεωλ, 

θώδηθεο, πηώρεπζε ηνπ δεκόζηνπ θαη πνιηηηθνύ δηαιόγνπ, εγεκνληθό παξάγνληα.  

(κνλάδεο 10)  

Γ2. «[Οη δεκνζθνπήζεηο] επεξεάδνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ηηο θξίζεηο θαη ηα ζρόιηα ηωλ 

δεκνζηνγξάθωλ θαη ηωλ ζρνιηαζηώλ...»:  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηεο ελεξγεηηθήο ζύληαμεο από ηνλ ζπγγξαθέα.  

(μονάδες 5) 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Τα τελευταύα χρόνια κυριαρχεύ η ϊποψη ότι οι τηλεοπτικού ςταθμού ενιςχύουν το ςυγκρουςιακό κλύμα 

ςτην κοινωνύα μασ. Με τη ςυμμετοχό ςασ ςε μια τηλεοπτικό ςυζότηςη να παρουςιϊςετε τουσ 

κινδύνουσ που κρύβει η παραπληροφόρηςη για τη λειτουργύα του δημοκρατικού πολιτεύματοσ και τισ 

προώποθϋςεισ τησ αντικειμενικόσ πληροφόρηςησ (400-500 λϋξεισ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


