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Ο ΣΤΠΟ Ω ΣΕΣΑΡΣΗ ΕΞΟΤΙΑ 

Γηαηί ν ηύπνο ραξαθηεξίδεηαη 4
ε
 εμνπζία 

-Ο ηίηινο «ηέηαξηε εμνπζία» ππνγξακκίδεη ηελ ηεξάζηηα επηξξνή πνπ αζθεί ν ηύπνο, έληππνο 

θαη ειεθηξνληθόο. Η εμνπζία απηή ηνλ θαζηζηά ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηθήο δσήο θαη γη΄απηό ζπγθξίλεηαη κε ηηο ηξεηο άιιεο εμνπζίεο. 

-Ο Τύπνο κε ηελ ηδηαίηεξε ηζρύ πνπ δηαζέηεη, απνθαιείηαη ζπρλά ‘4
ε
 εμνπζία’.  

-Ο ηύπνο ήηαλ από ην 18ν αη. ε ηέηαξηε εμνπζία  δηόηη ηνπ απέδηδαλ ηνλ έιεγρν ησλ ηξηώλ 

άιισλ (λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή, εθηειεζηηθή).  

-Ο ηύπνο ήηαλ ην άγξππλν κάηη πνπ όξηζε ν ιαόο γηα λα πξνζηαηεύεη θαη λα δηεθδηθεί ηα 

δηθαηώκαηά ηνπ θαη λα ειέγρεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ. Είλαη ε εμνπζία πάλσ από ηηο 

εμνπζίεο πνπ δηακνξθώλεη πνιηηηθέο ζπλεηδήζεηο θαη νινθιεξώλεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ. Σπγθεθξηκέλα: 

 
Α. Δλέγσει ηην εξοςζία-επισειπήμαηα 

1. Ειέγρεη ηε λνκνζεηηθή εμνπζία : πνιιέο θνξέο ν ηύπνο θαηαςεθίδεη ή εγθξίλεη θάπνην λέν 

λνκνζρέδην ή επηβάιιεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ. Όηαλ θξίλεη επίζεο όηη πξέπεη λα 

θαηαξγεζεί θάπνηνο ππάξρσλ λόκνο, επηβάιιεη ηελ αιιαγή ηνπ.  

Οη βνπιεπηέο ππνινγίδνπλ θαη θνβνύληαη ηνλ ηύπνο, ν νπνίνο κπνξεί λα αζθεί ζθνδξή 

θξηηηθή γηα ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε νξηζκέλα λνκνζρέδηα. 

2. Ειέγρεη ηε δηθαζηηθή εμνπζία : επεξεάδεη ηε γλώκε ησλ δηθαζηώλ – πνιιέο θνξέο 

επηβάιιεη ηελ επαλεμέηαζε θάπνηαο ππόζεζεο, ακθηζβεηώληαο θαη αλαηξώληαο ην 

απνηέιεζκά ηεο.  

3. Ειέγρεη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία : ε θπβέξλεζε, νη δεκόζηνη νξγαληζκνί, ηα αζηπλνκηθά 

όξγαλα, ππνινγίδνπλ ηελ θξηηηθή ηνπ ηύπνπ, ηνλ ελεκεξώλνπλ, ηνλ ζέβνληαη,  

γηαηί είλαη ν εθπξόζσπνο ηνπ ιανύ, ν ζεκαηνθύιαθαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Ο ηύπνο 

απνθαιύπηεη απζαηξεζίεο, θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο, παξαιείςεηο, παξαηππίεο θ.ιπ. 

4. «Απέλαληη ζηηο θαηαρξήζεηο ησλ εμνπζηώλ, ν ηύπνο θαη η’ άιια κέζα ελεκέξσζεο 

ππήξμαλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, ζηα δεκνθξαηηθά θαζεζηώηα θπξίσο, έλα θαηαθύγην γηα 

ηνπο πνιίηεο. Απηό ζπλέβαηλε, γηαηί νη δημοζιογπάθοι ζεσξνύζαλ ζπρλά κέγηζην 

καθήκον όρη κόλν λα ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηώλ εμνπζηώλ (λνκνζεηηθήο, 

εθηειεζηηθήο, δηθαζηηθήο), κα θαη λα καηαγγέλλοςν ηηο ινγήο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έηζη, γηα πνιιά ρξόληα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

ζεσξνύληαλ η «ηέηαπηη εξοςζία».» Ι. Ramonet, εθ. Ειεπζεξνηππία, 5.10.2003 (δηαζθεπή) 

5. Πξνζαλαηνιίδεη πνιηηηθά ηελ θνηλή γλώκε αθνύ θαηαζθεπάδεη εγέηεο, πξνζζέηεη ή 

αθαηξεί από ην θύξνο θαη ηε δύλακε επεξεαζκνύ ησλ θνκκάησλ θαη ησλ πνιηηηθώλ 

πξνζσπηθνηήησλ. Δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο πνπ δεκόζηα πξόζσπα έρνπλ παξαηηεζεί 

θάησ από ηελ πίεζε πνπ ηνπο άζθεζε ν ηύπνο, κελ κπνξώληαο λα αληέμνπλ ηελ 

αλακέηξεζε καδί ηνπ.  

 

 

Β. Γιαμοπθώνει ηην κοινή γνώμη-επισειπήμαηα 

 Ο άηππνο απηόο ηίηινο εμεγείηαη επίζεο, ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο επίδξαζεο πνπ αζθεί ζηε    

 δηακόξθσζε ηεο θνηλήο γλώκεο. αθνύ: 

1. κπνξεί λα επηβάιιεη ηδενινγίεο, ελεκεξώλνληαο επηιεθηηθά θαη απνζπαζκαηηθά, 

πξνβάιινληαο ερεξνύο ηίηινπο, εληππσζηαθέο εηθόλεο, παξαπιεξνθνξώληαο, 

πξνπαγαλδίδνληαο. 

2. απεπζύλνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο αλεμαξηήησλ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

3. απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξσζεο, αθνύ νη πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη δελ δηαβάδνπλ βηβιία, νύηε κπνξνύλ λα εμαθξηβώζνπλ ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ. 

4. νη δεκνζηνγξάθνη εκπιέθνπλ έληερλα ην πξνζσπηθό ζρόιην κε ηελ είδεζε κε απνηέιεζκα 

νη δέθηεο λα κελ αληηιακβάλνληαη ηηο ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, 
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5. ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. Τν θνηλό αδπλαηεί λα αμηνινγήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

θσηνγξαθίαο, αθνύ δελ γλσξίδεη πόηε είλαη θαηαζθεπαζκέλν πξντόλ. 

6. «Ο Τύπνο ειέγρεη θαη νδεγεί θαη ην ιαό λα ειέγρεη, άξα νδεγεί ην ιαό ζην λα ζθέπηεηαη θαη 

λα δεη ηελ πνιηηηθή δωή ηεο δεκνθξαηίαο. Ο Τύπνο δηαθωηίδεη, θαζνδεγεί θαη δηακνξθώλεη 

θπξηνιεθηηθά, ηελ θνηλή γλώκε, απηή ηε δηάρπηε δύλακε πνπ έκκεζα ή άκεζα επεξεάδεη 

θαηά έλα βαζκό θάζε απόθαζε, θάζε θίλεζε κέζα ζην κεραληζκό ηεο πνιηηηθήο δωήο. Η 

δύλακε απηή είλαη απέξαληε, είλαη θπξηνιεθηηθά αθαηακέηξεηε. Η εθεκεξίδα κε έλα 

δεκνζίεπκά ηεο θάλεη ην θαιό ή ην θαθό, όρη κόλν κηα θνξά όπωο ζπκβαίλεη κε ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο, αιιά ηόζεο ρηιηάδεο θνξέο όζεο ρηιηάδεο θύιια ηεο ζα πνπιεζνύλ θαη ζα 

δηαβαζηνύλ.(Μ. Σηαζηλόπνπινο. Πξνβιήκαηα Τύπνπ θαη δεκνζηνγξαθίαο, 

Εθδ. Ε.Σ.Η.Ε.Α., Αζήλα 1977) 
7. «Η ηζηνξία ηνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνπο αγώλεο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ αηνκηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ ειεπζεξηώλ, απνηειεί βαζηθό θνηλσληθό όξγαλν γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 

θσηηζκό ηεο αιήζεηαο ησλ πξαγκάησλ. Δελ είλαη ηπραίν όηη θηκώλεηαη θαη ινγνθξίλεηαη 

ζηα νινθιεξσηηθά θαη δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα, επεηδή αζθεί κεγάιε επηξξνή ζηηο πιαηηέο 

κάδεο» 

 

Σε ηι διαθέποςν από ηιρ ςπόλοιπερ εξοςζίερ 

 «Αξέζεη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ λα  απηναπνθαινύληαη ωο ηέηαξηε εμνπζία, δει. κεηά 

ηε λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή. Με απηό ηνλ ραξαθηεξηζκό αλαθέξνληαη ζηε δύλακε 

επηβνιήο θαη δηακόξθωζεο ηεο θνηλήο γλώκεο. Ωζηόζν, ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηωλ 

άιιωλ εμνπζηώλ θαη ηνπ ηύπνπ είλαη όηη απηέο ζηεξίδνπλ ηε λνκηκόηεηά ηνπο ζην 

ζύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπηωζε ηνπ ηύπνπ πνπ 

πνιιέο θνξέο απζαηξεηεί θαη παξαβηάδεη ηνπο ζηνηρεηώδεηο θαλόλεο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

δενληνινγίαο.» 

 

 Κείμενο 

Η πέμπηη εξοςζία 
 
      Απέλαληη ζηηο θαηαρξήζεηο ησλ εμνπζηώλ, ν ηύπνο θαη η’ άιια κέζα ελεκέξσζεο 

ππήξμαλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ζηα δεκνθξαηηθά καθεζηώηα θπξίσο, έλα θαηαθύγην γηα 

ηνπο πνιίηεο. Απηό ζπλέβαηλε, γηαηί νη δεκνζηνγξάθνη ζεσξνύζαλ ζπρλά κέγηζην 

θαζήθνλ όρη κόλν λα ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηώλ εμνπζηώλ (λνκνζεηηθήο, 

εθηειεζηηθήο, δηθαζηηθήο), κα θαη λα θαηαγγέιινπλ ηηο λογήρ παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έηζη, γηα πνιιά ρξόληα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

ζεσξνύληαλ ε «ηέηαξηε εμνπζία». 

      Η «ηέηαξηε εμνπζία» ήηαλ, ράξε ζηελ αίζζεζε πνιηηηθήο θνπιηνύξαο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ράξε ζην ζάξξνο ηνικεξώλ δεκνζηνγξάθσλ, ην κόλν κέζν πνπ δηέζεηαλ 

νη πνιίηεο γηα λα επικπίνοςν, λα απνθξνύζνπλ, λα αληηηαρζνύλ δεκνθξαηηθά, ζηηο 

παξάλνκεο απνθάζεηο, νη νπνίεο κπνξνύζαλ λα είλαη άδηθεο, αθόκε θαη εγθιεκαηηθέο, 

ελάληηα ζε αζώνπο αλζξώπνπο. 

      Ωζηόζν, εδώ θαη δεθαπέληε ρξόληα ε «ηέηαξηε εμνπζία» άδεηαζε από ην πεξηερόκελό 

ηεο, έραζε ζηγά ζηγά ηελ νπζηαζηηθή ηεο ιεηηνπξγία σο αληίβαξνπ ησλ εμνπζηώλ. Τα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο εληάζζνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε δηνγθνύκελεο δνκέο γηα 

λα ζπγθξνηήζνπλ νκίινπο ελεκέξσζεο. Οη όκηινη απηνί έρνπλ παγθόζκηα εμάπισζε, 

είλαη πιαλεηηθνί, αξπάδνπλ ηνπο πνηθίινπο ηνκείο ελεκέξσζεο ζε πνιιέο ρώξεο θαη 

επείξνπο, αζρνινύληαη κε νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηνλ γξαπηό ιόγν, ηελ εηθόλα θαη ηνλ 

ήρν θαη ζπγθεληξώλνπλ ζηνπο θόιπνπο ηνπο όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα 

κπνξνύζακε λα νλνκάζνπκε ηνκείο ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

πιεξνθόξεζεο. 
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      Οη ηνκείο απηνί ήηαλ θάπνηε αςηόνομοι. Από ηε κηα πιεπξά, ε καδηθήΑπό ηε κηα 

πιεπξά, ε καδηθή θνπιηνύξα κε ηελ εκπνξηθή ινγηθή ηεο, ηηο ιατθέο δεκηνπξγίεο ηεο, 

ηνπο ζηόρνπο ηεο πνπ είλαη νπζηαζηηθά εκπνξηθνί. Από ηελ άιιε, ε επηθνηλσλία κε ηε 

δηαθεκηζηηθή έλλνηα, ην κάξθεηηλγθ, ε πξνπαγάλδα, ε ξεηνξηθή ηεο πεηζνύο. Καη ηέινο, ε 

πιεξνθόξεζε κε ηα πξαθηνξεία εηδήζεσλ θαη ηα ινγήο κέζα ελεκέξσζεο. Οη θάπνηε 

δηαθνξεηηθέο ηνύηεο ζθαίξεο ζηγά ζηγά κπιέρηεθαλ θαη ζήκεξα ζπγθξνηνύλ κία θαη 

κνλαδηθή θπθιώπεηα ζθαίξα κέζα ζηελ νπνία είλαη πνιύ δύζθνιν λα δηαθξίλνπκε ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καδηθή θνπιηνύξα, ηελ επηθνηλσλία ή ηελ 

πιεξνθόξεζε. 
        Οη κεγάινη όκηινη, ζηνπο θόιπνπο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαπάλσ 

«ζπγρώλεπζε», ελδηαθέξνληαη ππωηίζηωρλα ζπλερίζνπλ ηε γηγάλησζή ηνπο θαη δελ 

έρνπλ πάληνηε σο ζηόρν λα θαηαγγέιινπλ ηηο θαηαρξήζεηο ελάληηα ζην δίθαην, νύηε 

λα δηνξζώλνπλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ώζηε λα βειηησζεί ην πνιηηηθό 

ζύζηεκα. Πνιιέο θνξέο δελ δξνπλ σο αληίβαξν ζηελ εμνπζία, κεξηθέο θνξέο κάιηζηα 

ηελ θνιαθεύνπλ. 

     Επηπξόζζεηα, ζηηο κέξεο καο ε πιεξνθόξεζε ιόγσ ηεο ππεξαθζνλίαο ηεο 

δειεηεξηάδεηαη από θάζε είδνπο ςέκαηα, ξππαίλεηαη από ηηο θήκεο, ηηο δηαζηξεβιώζεηο, 

ηηο παξακνξθώζεηο, ηηο κεζνδεύζεηο. Μαο δειεηεξηάδεη ην κπαιό, καο ρεηξαγσγεί, 

πξνζπαζεί λα ελζηαιάμεη ζην αζπλείδεηό καο ηδέεο πνπ δελ είλαη δηθέο καο. 

       Τν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ινηπόλ είλαη: πώο ζα κπνξέζνπκε λα αληηζηαζνύκε ζε απηή 

ηελ επίζεζε ησλ νκίισλ θαη λα ππεξαζπηζηνύκε ηνλ εαπηό καοαπέλαληη ζηελ 

παξαπιεξνθόξεζε θαη ηελ πιύζε εγθεθάινπ; Πξέπεη, λνκίδσ, λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

«πέκπηε εμνπζία» πνπ ζα καο επηηξέςεη λα αληηηάμνπκε κηα δύλακε θνπιηνύξαο ησλ 

πνιηηώλ απέλαληη ζηνλ ζπλαζπηζκό ησλ νκίισλ. Λεηηνπξγία ηεο εμνπζίαο απηήο ζα είλαη 

λα θαηαγγέιιεη ηελ ππεξεμνπζία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ησλ νκίισλ 

πιεξνθόξεζεο, πνπ όρη κόλν έπαςαλ λα ππεξαζπίδνληαη ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη πνπ 

κεξηθέο θνξέο δξνπλ ελάληηα ζην θνηλό θαιό. Γη’ απηό πξνηείλακε ηε δεκηνπξγία ελόο 

Δηεζλνύο Παξαηεξεηεξίνπ Μέζσλ Ελεκέξσζεο πνπ ζα πξνεηδνπνηεί ηελ θνηλσλία γηα ηε 

ρεηξαγώγεζε πνπ αζθνύλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζα αγσλίδεηαη ελάληηα ζηνλ 

ζθεηεξηζκό1 ηνπ δηθαηώκαηνο έθθξαζεο θαη ζα ζπληζηά πεδίν δηαιόγνπ θαη 

δεκνθξαηηθήο δξάζεο. Ι. Ramonet, εθ. Ειεπζεξνηππία, 5.10.2003 (δηαζθεπή) 

 

ΘΔΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδερ20) 
Α.Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (80 -100 ιέμεηο). 

(μονάδερ 20) 

Β. (Μονάδερ 15) 
Β1.Πνηα επηρεηξήκαηα επηζηξαηεύεη ν αξζξνγξάθνο, γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε όηη ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δελ ιεηηνπξγνύλ πάληνηε ζαλ αληίβαξν ησλ εμνπζηώλ; (60-80 

ιέμεηο) 

(μονάδερ 10) 

Β2.Πνηνο ηξόπνο αλάπηπμεο αθνινπζείηαη ζηελ πξώηε παξάγξαθν (Απέλαληη.... «ηέηαξηε 

εμνπζία») ηνπ θεηκέλνπ;Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(μονάδερ 5) 

Γ. (Μονάδερ 15) 
Γ1.α.Να γξάςεηε κία ζπλώλπκε ιέμε γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ 

ένηονη γπαθή, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζεκαζία ηνπο ζην θείκελν: καθεζηώηα, λογήρ, 

επικπίνοςν, αςηόνομη, ππωηίζηωρ. 

(μονάδερ 5) 
Γ1.β.Να δεκηνπξγήζεηε κία πξόηαζε γηα θαζεκηά από ηηο ζπλώλπκεο ιέμεηο πνπ 

επηιέμαηε, έηζη ώζηε λα γίλεηαη θαλεξή ε ζεκαζία ηνπο. (Μπνξείηε λα δηαθνξνπνηήζεηε 
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ηνλ γξακκαηηθό ηύπν, δειαδή ηελ πηώζε, ηνλ αξηζκό, ην γέλνο, ηνλ ρξόλν, ην ξεκαηηθό 

πξόζσπν θ.ιπ.). 

(μονάδερ 5) 
Γ2α.Ναεπηζεκάλεηε ζην θείκελν δύν παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο/ζπλππνδεισηηθήο 

ρξήζεο ηεο γιώζζαο. 

(μονάδερ 2) 
Γ2β.Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπο.(μονάδερ 3) 


