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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρουσίαση του εγκλήματος από τα ΜΜΕ 

 

Το έγκλημα αποτελεί κύριο γνώρισμα των δελτίων ειδήσεων και των μέσων ψυχαγωγίας. 

Η προβολή του εγκληματικού επεισοδίου αυξάνει τα ποσοστά τηλεμετρήσεων και κατ’ 

επέκταση διαμορφώνει την τηλεοπτική αγορά. 

Οι διευθυντές ειδήσεων ιεραρχούν καθημερινά τις ειδήσεις εγκλήματος που έρχονται στα 

γραφεία τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και το έγκλημα ως είδηση φιλτράρεται μέσα 

από ορισμένη διαδικασία με βάση: 

Α. Τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Οι ανθρωποκτονίες, τα εγκλήματα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας, το σύγχρονο δουλεμπόριο ανθρώπων, το οργανωμένο έγκλημα 

έρχονται συνήθως πρώτα στον κατάλογο της ιεράρχησης. 

Β. Τη θέση του θύματος. Οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ειδικότερες 

κατηγορίες θυμάτων που χρήζουν ειδικής προστασίας. 

Γ. Τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε το έγκλημα. Αν για παράδειγμα το θύμα προκάλεσε 

τον δράστη, ή αν πρόκειται για περιπτώσεις ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν με ιδιαίτερα 

ειδεχθή τρόπο, όπως η περιύβριση νεκρού. 

Εάν ένα από τα παραπάνω κριτήρια πληρείται, τότε η είδηση για το εγκληματικό γεγονός 

δεν τυγχάνει μιας απλής αναφοράς, αλλά αποτελεί κύριο άρθρο στην τηλεόραση ή την 

εφημερίδα με πολλαπλές αναφορές μέσα από ειδικά ρεπορτάζ και αναλύσεις. 

Στον προσδιορισμό των παραγόντων παρουσίασης του εγκλήματος σημαντικό ρόλο 

παίζουν και τα εξής: 

Α. Πότε συνέβη το έγκλημα (για παράδειγμα ημέρα εορτασμού κάποιας επετείου) 

Β. Η σύνδεση του εγκλήματος με ένα αντίστοιχο κοινωνικό πρόβλημα 

Γ. Οι επαφές του δημοσιογράφου για τη συγκέντρωση στοιχείων: με την αστυνομία, το 

δικαστή ή τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, όταν πρόκειται για αυτόφωρη διαδικασία, το 

νοσοκομείο προκειμένου να πληροφορηθεί την κατάσταση του θύματος, τον συνήγορο 

υπεράσπισης του θέματος. 

Δ. Άλλο κριτήριο επιλογής της είδησης αποτελεί η επαγγελματική σταδιοδρομία ή 

οικονομική επιφάνεια των προσώπων- δραστών ή θυμάτων που σχετίζονται με την είδηση 

του εγκλήματος. Τα δημόσια πρόσωπα δηλαδή άνθρωποι που είναι γνωστοί λόγω του 

επαγγέλματος τους ή των αξιωμάτων που καταλαμβάνουν στην κοινωνία ελκύουν πάντα το 

ενδιαφέρον εκείνων που ασχολούνται με την ιεράρχηση των ειδήσεων 

Σε αρκετές περιπτώσεις τα ΜΜΕ προωθούν μέσω της ειδησιογραφίας, συμπεριφορές 

παράβασης του νόμου παρά συμμόρφωσης σε αυτόν. Η συμπεριφορά ατόμων που 
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δραστηριοποιούνται ως μέλος ομάδας συμμοριών προκαλεί το ενδιαφέρον των μέσων 

ενημέρωσης, τα οποία αναφέρονται με μεγάλη συχνότητα στη δράση των συμμοριών 

ειδικότερα αν τα μέλη τους είναι ανήλικοι. Υπερπροβάλλουν τις τεχνικές που υιοθετούν στη 

διάπραξη του εγκλήματος ωραιοποιούν τον τρόπο ζωής τους, προσδίδουν χαρακτηριστικά 

ήρωα στον εγκληματία.  

Τα ΜΜΕ και ιδίως η τηλεόραση επαναλαμβάνουν τις τεχνικές διάπραξης της 

εγκληματικές συμπεριφοράς ενώ παράλληλα αυξάνεται η υιοθέτηση επιθετικών στάσεων και 

αξιών. Ο κορεσμένος τηλεθεατής σταδιακά προσαρμόζεται και εξασθενεί η αντίδρασή του. Η 

στάση των ΜΜE ασκεί μεγάλη επίδραση στα μέλη των συμμοριών. Μελέτες αποδεικνύουν 

ότι οι συμμορίες απολαμβάνουν τη φήμη που τα μέσα ενημέρωσης τους προσδίδουν σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε να προσπαθούν να δρουν περισσότερο εντυπωσιακά.  

Σε αρκετές περιπτώσεις τα ΜΜΕ λειτουργούν «ως ανοιχτά πανεπιστήμια» διάδοσης της 

γνώσης του εγκλήματος και των τεχνικών του, με αποτέλεσμα οι δράστες μιας πράξης 

αρνούνται την ευθύνη και επικαλούνται την ειδησεογραφική προβολή μιας συμπεριφοράς 

αντίστοιχης μα τη δική τους προκειμένου να δικαιολογηθεί η πράξη τους. 

Κρίσιμη θεωρείται η αξιοποίηση των πηγών.  

Από τις πηγές εξαρτάται η έγκυρη πληροφόρηση του δημοσιογράφου, η αξιοπιστία της 

είδησης, η έκταση και προβολή της ως κύριο άρθρο/πρώτη είδηση, η ζωντανή σύνδεση. Η 

αστυνομία και το ποινικό δικαστικό σύστημα ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των 

πληροφοριών στις οποίες στηρίζονται οι δημοσιογράφοι. Συνεπώς προσδίδεται σε αυτές ένας 

βαθμός δύναμης καθώς αποτελούν τις ουσιαστικά αναγνωρισμένες πηγές. Αντίστοιχη είναι 

και η θεσμοθέτηση των δημοσιογράφων του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ ως 

crime or court reporter, δηλαδή ως ειδική κατηγορίας δημοσιογράφων στοιχείο που 

αποτυπώνεται και στις δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις.  

Οι κύριες πηγές πληροφόρησης των ΜΜΕ δια των εκπροσώπων τους είναι η αστυνομία 

και τα δικαστήρια. 

H αστυνομία που αποτελεί τη βασική πηγή για τους αστυνομικούς συντάκτες. Τα βίαια 

εγκλήματα όπως η δολοφονία, ο βιασμός, η επίθεση κ.ά. αποτελούν το περιεχόμενο των 

ειδήσεων. Η σχέση μεταξύ αστυνομίας ως πηγή ειδήσεων και ΜΜΕ είναι συμβιωτική, σχέση 

αλληλεξάρτησης και εμπιστοσύνης. Αρχικά η συμβιωτική σχέση αστυνομίας και μέσων 

ενημέρωσης γιατί οι πληροφορίες χρειάζονται επιβεβαίωση, εξακρίβωση από τα γραφεία 

τύπου της αστυνομίας. Επίσης οι αστυνομικοί αναζητούν τη συνδρομή των ΜΜΕ στη 

δημοσιοποίηση κάποιων στοιχείων της έρευνας για την εξιχνίαση μιας υπόθεσης που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεύτερον η σχέση αλληλεξάρτησης, γιατί η προσφορά πληροφοριών 
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της μιας πλευράς έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εικόνας της άλλης. Τρίτον η σχέση 

είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη των μέσων στην αστυνομία, ως βασική πηγή πληροφόρησης 

για το έγκλημα. 

Στη σημερινή κοινωνία ο ρόλος των ΜΜΕ είναι ολοένα και περισσότερο σημαντικός. Τα 

σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας καθορίζουν ποια γεγονότα από όσα διαδραματίζονται 

γύρω μας είναι σημαντικά και παράλληλα υποδεικνύουν τον τρόπο βάσει του οποίου θα 

γίνουν αντιληπτά. Στην προσπάθεια της επεξεργασίας ή ερμηνείας των μηνυμάτων 

επιστρατεύονται μέσα, όπως η εικόνα, η φωτογραφία, ο ήχος, η μουσική, η σκηνοθεσία της 

είδησης, η δραματοποίηση της εικόνας.  

Τα ΜΜΕ ασκούν επιρροή στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων ιδεολογιών για το έγκλημα, 

και την εγκληματικότητα. Δεν προβάλλουν απλά εγκληματογενή μηνύματα, αλλά 

αναφέρονται ειδικότερα στο έγκλημα, την επιβολή νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης. Οι 

εγκληματικές συμπεριφορές μπορούν να αποτελέσουν προϊόν εκμάθησης. Σε αυτή την 

διαδικασία τα ΜΜΕ διαδραματίζουν τον δικό τους σημαντικό ρόλο. 

 

Απόσπασμα από άρθρο του Γρηγορίου Μαυρομμάτη, δημοσιευμένο στο διαδίκτυο 

(https://curia.gr/)  

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 

(90-110 λέξεις). 

Μονάδες 25 

 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

α. Η τηλεθέαση για τα τελούμενα εγκλήματα είναι μικρή  

β. Τα ΜΜΕ προβάλλουν όλα τα εγκλήματα 

γ. Οι παραβατικές οργανώσεις επηρεάζονται από την προβολή των εγκλημάτων 

δ. Τα ΜΜΕ ενισχύουν τη διάπραξη εγκλημάτων με την προβολή τους 

ε. Τα ΜΜΕ ανακαλύπτουν και προβάλλουν τα εγκλήματα με δική τους έρευνα 

Μονάδες 10 
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Β2.  Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο περιπτώσεις αιτιολόγησης και να εξηγήσετε γιατί τις 

χρησιμοποιεί ο συγγραφέας.  

Μονάδες 6 

Β3. α. Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: 

ειδεχθή, προωθούν, παράλληλα, θεσμοθέτηση 

Μονάδες 4 

β. Σε κάθε ένα από τα παρακάτω αποσπάσματα, να αποδώσετε τη σημασία τους με δικό σας 

περιφραστικό τρόπο:  

«όταν πρόκειται για αυτόφωρη διαδικασία» 

«Ο κορεσμένος τηλεθεατής σταδιακά προσαρμόζεται και εξασθενεί η αντίδρασή του» 

Μονάδες 6 

 

Β4. α. Τι είδους συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στις παρακάτω παραγράφους;  

«Οι κύριες πηγές πληροφόρησης των ΜΜΕ ... ως βασική πηγή πληροφόρησης για το 

έγκλημα» (μονάδες 5). 

 

β. Στην παρακάτω  φράση να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική - παθητική) 

και να το μετατρέψετε στο άλλο είδος (μονάδες 4). 

«... οι αστυνομικοί αναζητούν τη συνδρομή των ΜΜΕ...» 

Μονάδες 9  

 

Γ1. Η βία και η εγκληματικότητα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, το οποίο προβάλλεται 

κατά κόρον από τα ΜΜΕ. Με δεδομένο ότι η εγκληματικότητα αποτελεί μέρος της 

καθημερινότητάς μας να εξηγήσετε σε ένα δοκίμιο 400-500 λέξεων:   

Πώς μπορούν τα ΜΜΕ να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και της 

εγκληματικότητας; 

 

Μονάδες 40 

 


