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Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1 

Η δημοσιογραφία δεν χρειάζεται περισσότερες ποινές και απαγορεύσεις αλλά συζήτηση για το 

πώς θα ξαναβρεί την ψυχή της 

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα in.gr στις 12 – 11 - 2021 από τoν Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο. 

Προσπελάστηκε διαδικτυακά στις 05 - 12 - 2021. (διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης). 

Μια από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που ψηφίστηκαν ήταν η αυστηροποίηση του 

πλαισίου για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η συγκεκριμένη αλλαγή προκάλεσε σημαντικές 

αντιδράσεις, που μίλησαν για κίνδυνο περιορισμού των περιθωρίων των δημοσιογράφων να κάνουν 

ελεύθεροι τη δουλειά τους και για απειλή ποινικοποίησης της δημοσιογραφικής εργασίας. Αυτοί που 

υπερασπίζονται τη νομοθετική αλλαγή, κυρίως, στέκονται στους κινδύνους από τα κάθε λογής 

fakenews1 και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν ειδικά σε συγκυρίες κρίσιμες. 

Κατανοώ την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τους πραγματικούς κινδύνους από τη διασπορά 

ψευδών ειδήσεων, ιδίως από τη στιγμή που το διαδίκτυο και ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέπουν πολύ μεγάλη αναπαραγωγή ψευδών, θεωριών συνωμοσίας και ρατσιστικών θεωριών.  

Όμως, δεν πιστεύω ότι ωφελούν βήματα που απειλούν να φέρουν τους δημοσιογράφους 

αντιμέτωπους με πιο συχνές ποινικές διώξεις για πράγματα που έγραψαν, κάνοντας τη δουλειά τους 

και με σεβασμό στη δεοντολογία. Ιδίως, όταν ήδη βλέπουμε τριγύρω μας τα προβλήματα που 

προκαλούν οι αλλεπάλληλες αγωγές που δέχονται δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης. Αγωγές 

που μπορεί να μην έχουν θετική έκβαση για όσους τις καταθέτουν, αλλά για όσους τις δέχονται 

σημαίνουν μεγάλη ταλαιπωρία και κόστος, ψυχικό και υλικό. Γι’ αυτό και πολλές φορές έχουν 

περιγραφεί ως απόπειρες φίμωσης των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται τίποτα να αλλάξει στα ζητήματα; Ότι είναι όλα καλά στον 

τρόπο που ασκείται στη χώρα η δημοσιογραφία; Ότι δεν χρειάζεται να στοχαστούμε τι γίνεται, όταν 

όντως η δημοσιογραφία «περνάει τα όρια»; Κάθε άλλο.  

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σήμερα και στον τρόπο που ασκείται η δημοσιογραφία. Συχνά 

υπάρχει μικρότερη τεκμηρίωση και μεγαλύτερη ευκολία στο να γράφονται καταγγελίες με την 

επικίνδυνη ελαφρότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα, υπάρχει μεγαλύτερος πειρασμός 

 
1 Ψευδείς ειδήσεις 



για «δολοφονίες χαρακτήρα». Υπάρχει ανευθυνότητα στο πώς αναπαράγονται φήμες, θεωρίες που 

δεν έχουν αποδειχτεί, διαδόσεις που δεν αναλογούν στην πραγματικότητα. 

Όμως, όλα αυτά δεν λύνονται με αυστηρότερες ποινές. Ούτε με μεγαλύτερη ευκολία να 

ασκούνται διώξεις στους δημοσιογράφους. Ούτε με εισαγγελείς που θα εντοπίζουν παντού «ψευδείς 

ειδήσεις». 

Αυτά λύνονται με μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να γίνει εντός των ίδιων των 

δημοσιογράφων και όσων διαμορφώνουν την κατεύθυνση των μέσων ενημέρωσης. Μια κουβέντα 

για το πώς οι ίδιοι βάζουμε όρια. Για το πώς οι ίδιοι αντιστεκόμαστε στον πειρασμό της ψευδολογίας. 

Για το πώς επιστρέφουμε στον πυρήνα της δημοσιογραφίας που τελικά είναι να αναζητάς την 

αλήθεια, ακόμη και όταν θέλει η εξουσία να την αποκρύψει. Κοντολογίς, να ξαναβρούμε την ψυχή 

μας και την ουσία του επαγγέλματός μας. 

 

Κείμενο 2 

[Ψέμα] 

Ο Γιάννης Τόλιας γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1956 στην Πάτρα. Ζει και εργάζεται στην ίδια πόλη. Το 

ποίημα περιέχεται στην συγκεντρωτική έκδοση «Ό,τι άγγιξα και ό,τι θυμάμαι» 2011, εκδόσεις Γαβριηλίδη. 

Απόσπασμα. 

 

«Αλήθεια, α στερητ.+ λήθη προσδιορίζει γεγονότα ή πράγματα 

που δεν είναι δυνατόν να λησμονηθούν ή να αποκρυβούν» 

Αλήθεια 

Σκληρή λέξη 

τιμωρός 

σου στερεί τη διαδικασία της λήθης 

και σε καταδικάζει σε μια συνεχή και δια βίου επώδυνη υπόμνηση 

Επιστρέφει την φθαρμένη πραγματικότητα μιας εποχής περασμένης 

Απουσιολόγος αριστούχος του χρόνου 

δεν σου χαρίζει ούτε μια απουσία λησμονιάς 

Ω! ψέμα εφήμερο, επινόηση, και κρύπτη της φαντασίας. 

Υ.Γ.2 Η μυστική συνάντηση με το γοητευτικό ψέμα 

είναι η ανομολόγητη αμαρτία της αλήθειας. 

*** 

Η αλήθεια έχει πολλές εκδοχές 

 
2 Υστερόγραφο 



Διαλέγουμε όποια μας συμφέρει 

Το ψέμα όμως έχει μια και μόνη συναρπαστική εκδοχή 

Ένα περίτεχνο ψέμα διαθέτει θεατρικότητα 

Μια φτωχή εκδοχή της αλήθειας, θεατρινισμό 

Το ψέμα προσφέρει θαλπωρή 

Η αλήθεια παγετώνα 

Το ψέμα κοχλάζει στην κόλαση της φαντασίας 

λεπτοτέχνημα απάτης 

Μεταίχμιο ονειρικού με το γήινο 

Μπισκότο τραγανό 

με παχιά στρώση σοκολάτας 

ψημένο στο φούρνο της επινόησης 

Επιμύθιο ανομολόγητου φόβου 

Υ.Γ. Μήπως και το όνειρο ψέμα της αλήθειας μας δεν είναι; 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1( μονάδες 35 ) 

 

1ο υποερώτημα ( μονάδες 10 ) 

Ποια είναι η ένσταση που διατυπώνει ο συντάκτης του Κειμένου 1 στην αυστηροποίηση του νομικού 

πλαισίου για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τι αντιπροτείνει ως λύση γι’ αυτό; Να συνοψίσεις τις 

απόψεις του σε ένα κείμενο περίπου 70 λέξεων. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 διατυπώνονται μια σειρά από ερωτήματα από τον 

αρθρογράφο. Πώς εξυπηρετούν τη σύνδεση των νοημάτων του κειμένου (μονάδες 6) και τί 

προσφέρουν στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα; (μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 



Στο Κείμενο 1 ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί σε κάποια σημεία το α΄ ενικό και πληθυντικό ρηματικό 

πρόσωπο. Να γράψεις δύο παραπομπές του κειμένου για κάθε ρηματικό πρόσωπο (μονάδες 8) και 

να εξηγήσεις ποιον στόχο του συντάκτη ικανοποιεί η πρώτη επιλογή (μονάδες 4) και ποιον η δεύτερη 

(μονάδες 3). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Στο Κείμενο 2 το ψέμα φαίνεται να είναι πιο γοητευτικό από την αλήθεια. Να το τεκμηριώσεις 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από το κείμενο. Ποια είναι η δική σου άποψη σχετικά με τον 

προβληματισμό; (120 - 150 λέξεις.) 

Μονάδες 15 

 


