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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Πληροφοριακός  πρωτογονισμός 

Πού θα οδηγηθεί η Ευρώπη και ο κόσμος είναι δύσκολο να το προβλέψουν, όχι μόνο 

οι ευφυείς και με επαρκή κατάρτιση πολίτες, αλλά και οι εξειδικευμένοι 

επαγγελματίες αναλυτές των διεθνών σχέσεων. 

      Κύριος συντελεστής της ασάφειας και αβεβαιότητας μοιάζει η αχρήστευση της 

πληροφορίας. Στην εποχή της «πληροφορικής», των εκπληκτικών ταχυτήτων και της 

«ελευθερίας» στη μετάδοση της πληροφόρησης, η πληροφορία (τουλάχιστον στο 

πεδίο της επικαιρικής ενημέρωσης) είναι είδος υπό εξαφάνιση. Τα Δελτία Ειδήσεων 

ενός φιλοκυβερνητικού και ενός αντικυβερνητικού «καναλιού» μεταγγίζουν στον 

πολίτη, που θα ακούσει και τα δυο, μία κυρίως βεβαιότητα, ψηλαφητή: Ότι η 

«πληροφορία» είναι όπλο μανιασμένης αντιμαχίας, χαλκευμένη εξαπάτηση, σκόπιμη 

παραπληροφόρηση – ευφυέστατα μεθοδευμένη πλύση εγκεφάλου των μαζών. Και 

δημοσιογραφία δεν είναι το κοινωνικό λειτούργημα ενημέρωσης των πολιτών, αλλά 

οι επινοήσεις και τα τεχνάσματα παραπλάνησής τους. 

       Να πούμε το μαύρο άσπρο, το άσπρο μαύρο, χωρίς ενδοιασμούς και αναστολές 

– ταλέντο έχει ο δημοσιογράφος που παραποιεί την είδηση έτσι, ώστε να παραμένει 

αληθοφανής και την αλλοιώνει τόσο, ώστε να μην έχει ερείσματα επέμβασης ο 

εισαγγελέας. Όπως και στον πόλεμο: να σκοτώνεις και να πληγώνεις, χωρίς να 

σκοτωθείς ή πληγωθείς – με την ίδια φρενίτιδα, το ίδιο πείσμα και πάθος, όχι για 

κάποιο όραμα ή κάποια πίστη, αλλά μόνο για τη μέθη της αντιμαχίας, σαν 

μισθοφόρος πολεμιστής. 

     […] 

       Διακηρύσσονται πάντα και υπογράφονται πομπωδώς οι «Αρχές Δεοντολογίας 

του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος», θεμελιωμένες ούτε καν στην άμμο αλλά στην 

υδαρή αστάθεια του «ατομικού δικαιώματος»: O πολίτης έχει «δικαίωμα στην 

πληροφόρηση», ο δημοσιογράφος «δικαίωμα στην ελευθερία γνώμης και 

έκφρασης»! Ποιος θα εξασφαλίσει την ισορρόπηση, τον σεβασμό των δύο 

«δικαιωμάτων», όταν το κανάλι λειτουργεί με στελέχωση και χρηματοδότηση 



 

κρατική, δηλαδή του κόμματος που κυβερνάει ή του κόμματος που θέλει να εκβιάσει 

σε παραίτηση την κυβέρνηση, για να κυβερνήσει αυτό και οι δικοί του χρηματοδότες; 

Χρήστος Γιανναράς, εφημ. Καθημερινή 26/03/2017  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  2 

(Η Ντιάνα Τουρμπάι Κιντέρο (1950 -1991) υπήρξε δημοσιογράφος στην Κολομβία. 

Έπεσε θύμα απαγωγής από το καρτέλ των Medellin και σκοτώθηκε από τους 

αστυνομικούς κατά τη συμπλοκή για τη διάσωσή της). 

 

Στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν έμαθε για τις απαγωγές της Μαρίνα Μοντόγια και 

του Φρανσίσκο Σάντος, η Ντιάνα κατάλαβε – χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία που είχαν 

οι απέξω για να κρίνει – πως η δική της απαγωγή δεν ήταν μια μεμονωμένη πράξη, 

όπως είχε σκεφτεί στην αρχή, αλλά μια πολιτική επιχείρηση με τεράστιες 

προεκτάσεις στο μέλλον για να ασκηθεί πίεση στους όρους παράδοσης. Ο δον Πάτσο 

τής το επιβεβαίωσε: υπήρχε ένας επιλεγμένος κατάλογος με δημοσιογράφους και 

προσωπικότητες τους οποίους θα απήγαγαν εφόσον ήταν αναγκαίο για τα 

συμφέροντα των απαγωγέων. Τότε ήταν που αποφάσισε να κρατάει ημερολόγιο, όχι 

τόσο για να διηγείται το πώς περνούσε όσο για να καταθέτει τις ψυχικές της 

διαθέσεις και τις εκτιμήσεις των γεγονότων. Είναι φανερό πως η Ντιάνα δεν είχε 

σκεφτεί ένα κείμενο για δημοσίευση, παρά ένα πολιτικό και ανθρώπινο ντοκουμέντο 

που η ίδια η δυναμική των γεγονότων μετέτρεψε σε μια σπαραξικάρδια συζήτηση με 

τον εαυτό της.  

[…]Η Ντιάνα Τουρμπάι Κιντέρο είχε, όπως και ο πατέρας της, μια έντονη και 

παθιασμένη αίσθηση της εξουσίας και μια κλίση για την ηγεσία που καθόρισαν τη 

ζωή της. Μεγάλωσε ανάμεσα στα ονόματα της πολιτικής και ήταν δύσκολο να μην 

είναι από τότε η προοπτική του κόσμου της. «Η Ντιάνα είναι άνθρωπος του κράτους», 

είχε πει μια φίλη της που την καταλάβαινε και την αγαπούσε. «Και η πιο σπουδαία 

ενασχόληση στη ζωή της ήταν μια πεισματική επιθυμία να υπηρετεί τη χώρα». Αλλά 

η εξουσία - όπως και ο έρωτας -  είναι δίκοπο μαχαίρι : εξουσιάζει και εξουσιάζεται. 

Ενώ επιφέρει μια κατάσταση πραγματικής έκστασης, επιφέρει επίσης και το αντίθετό 

της : την αναζήτηση μιας ακαταμάχητης και φευγαλέας ευτυχίας, που συγκρίνεται 

μόνο με την αναζήτηση ενός εξιδανικευμένου έρωτα, που επιθυμεί κανείς αλλά και 

φοβάται, που τον αναζητεί αλλά δεν τον βρίσκει. Η Ντιάνα υπέφερε τα πάντα με μια 

αχόρταγη απληστία να τα μάθει όλα, να βρίσκεται παντού, να ανακαλύπτει το γιατί 

και το πώς των πραγμάτων και τον λόγο της ύπαρξής τους. Μερικοί που τη γνώρισαν 

και την αγάπησαν από κοντά το αισθάνθηκαν μες στην αβεβαιότητα της καρδιάς της 

και πιστεύουν πως πολύ λίγες φορές υπήρξε ευτυχισμένη.  

[…] Γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1950, κάτω από το αμείλικτο ζώδιο των Ιχθύων, 

όταν ο πατέρας της βρισκόταν ήδη στη γραμμή αναμονής για την Προεδρία της 

Δημοκρατίας. Υπήρξε γεννημένη αρχηγός όπου και να βρέθηκε: στο Κολέγιο Αντίνο 

της Μπογκοτά, στο Σέικρεντ Χάρτ της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο του Σάντο 

https://www.kathimerini.gr/author/christos-giannaras/


 

Τομάς ντε Ακίνο, επίσης στην Μπογκοτά, όπου τέλειωσε τα νομικά χωρίς να πάρει το 

πτυχίο της. 

 Η καθυστερημένη είσοδός της στη δημοσιογραφία – που ευτυχώς είναι η 

εξουσία χωρίς θρόνο -  θα πρέπει να ήταν γι’ αυτή μια επανασύνδεση με ό,τι 

καλύτερο είχε μέσα της. Ίδρυσε το περιοδικό Hoy x Hoy και το πρόγραμμα ειδήσεων 

Cripton στην τηλεόραση με απώτερο σκοπό να δουλέψει για την ειρήνη. «Τώρα πια 

δε βρίσκομαι σε εμπόλεμη κατάσταση με κανέναν ούτε έχω όρεξη να αρχίσω 

καβγάδες με κανέναν», είπε τότε. «Τώρα είμαι απολύτως υπέρ της συμφιλίωσης».  

Τόσο πολύ, που κάθισε να κουβεντιάσει για την ειρήνη με τον Κάρλος Πισάρο, αρχηγό 

της Μ-19, που είχε ρίξει μια στρατιωτική ρουκέτα σχεδόν μες στο δωμάτιο όπου 

βρισκόταν ο Πρόεδρος Τουρμπάι. Η φίλη που το διηγείται λέει σκασμένη στα γέλια: 

«Η Ντιάνα κατάλαβε πως έπρεπε να φέρεται σαν παίκτης του σκακιού και όχι σαν 

πυγμάχος που χτυπάει όλο τον κόσμο». 

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Η είδηση μίας απαγωγής,εκδ. «Νέα Σύνορα – 

Α.Α.Λιβάνη. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α   

Να γράψετε την περίληψη των τριών πρώτων παραγράφων του Κειμένου 1 σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων.  

 

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος του Κειμένου 

1  (Να πούμε … πολεμιστής ) και γιατί τον επέλεξε ο συντάκτης ; 

Μονάδες 15 

 

Ερώτημα 2ο 

Στο τέλος του Κειμένου 1 ο συντάκτης διατυπώνει ένα ερώτημα. Σε τι αποσκοπεί με 

την επιλογή της συγκεκριμένης διατύπωσης;  

Μονάδες 10 

 

Ερώτημα  3ο 

α. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στην παρακάτω περίοδο 

λόγου και να εξηγήσετε την επιλογή της παθητικής από τον συντάκτη. Ποιες αλλαγές 

παρατηρείτε στο ύφος μετά  τη μετατροπή; 

• Διακηρύσσονται πάντα και υπογράφονται πομπωδώς οι «Αρχές Δεοντολογίας 

του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος», θεμελιωμένες ούτε καν στην άμμο αλλά 

στην υδαρή αστάθεια του «ατομικού δικαιώματος». 

                                                 Μονάδες 10 

 



 

β. Να αποδώσετε με ύφος πιο ανεπίσημο και οικείο τις υπογραμμισμένες λέξεις στις 

παρακάτω φράσεις: 

 

• όχι μόνο οι ευφυείς και με επαρκή κατάρτιση πολίτες 

• Ότι η «πληροφορία» είναι όπλο μανιασμένης αντιμαχίας, χαλκευμένη 

εξαπάτηση 

• ώστε να μην έχει ερείσματα επέμβασης ο εισαγγελέας 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο Κείμενο 2 γίνεται λόγος για μία γυναίκα δημοσιογράφο. Ποια είναι, κατά τη 

γνώμη σας, η σχέση που ανέπτυξε η Ντιάνα Τουρμπάι με τη δημοσιογραφία; Να 

στηρίξετε την απάντησή σας σε τρεις κειμενικούς δείκτες. Πιστεύετε ότι η 

δημοσιογραφία σήμερα υπηρετεί την αποκάλυψη της αλήθειας; (150 - 200 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Με αφορμή  σχόλια που κάνατε με την παρέα σας για το επίπεδο  των τηλεοπτικών 

εκπομπών στην εποχή μας, αποφασίζετε να γράψετε ένα κείμενο που θα 

δημοσιευθεί στην   ιστοσελίδα του σχολείου σας. Σε αυτό αναφέρεστε σε δύο αρχές 

της δημοσιογραφικής δεοντολογίας  που εσείς θεωρείτε καθοριστικές για την 

άσκηση του δημοσιογραφικού έργου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εποχή μας  

διακρίνεται από την παραβίασή τους. Το κείμενό σας να είναι 300 λέξεων  περίπου.  

Μονάδες 30 

 

 


