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ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 
Τα νέα κοινά αγαθά του 21ου αιώνα 
 

 
         Όταν γίνεται λόγος για τα κοινά (ή και τα δημόσια αγαθά), οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται τα 
παραδοσιακά αγαθά που μας προσφέρει η φύση, όπως ο αέρας , το νερό, οι παραλίες ο δασικός πλούτος, οι 
βοσκότοποι κ.λπ. Όμως στην εποχή μας ως κοινά αγαθά δεν θα πρέπει να θεωρούνται μόνο τα 
παραδοσιακά, αλλά και τα νέα αγαθά που επιφέρει η τεχνολογία και η χρήση της, όπως για παράδειγμα η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη γνώση, η ελεύθερη διακίνηση αποτελεσμάτων δημιουργικών εργασιών, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το λογισμικό αλλά και το ψηφιακό περιεχόμενο. 

Το διαδίκτυο προσφέρει τις πλέον κατάλληλες υποδομές για τη διακίνηση ιδεών .Με τη δημιουργία 
περιεχομένου από τους χρήστες του , υπάρχει πλουραλισμός απόψεων σε  blogs  και  wikis, πλατφόρμες οι 
οποίες επιτρέπουν στον καθένα  να δημοσιεύσει ψηφιακό υλικό, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και δίνουν τη 
δυνατότητα στον καθένα  να σταθεί μπροστά  από μια λευκή ηλεκτρονική σελίδα και να γίνει δημοσιογράφος 
, αρθρογράφος  ή απλά να πει την άποψή του στη δική του ηλεκτρονική  εφημερίδα , στον δικό του χώρο. 

Δυστυχώς, η ελευθερία της διακίνησης περιεχομένου διακυβεύεται από την προσπάθεια  για τον 
έλεγχο του είτε για εμπορικούς , είτε για πολιτικούς  λόγους .Συγκεκριμένα , όσον αφορά  τα πολυμέσα ( 
μουσική , ταινίες κτλ.) , οι μεγάλες πολυεθνικές προσπαθούν  να εκμεταλλευτούν  οικονομικά , με παράλογα 
μέσα , τη διακίνηση και χρήση αυτών. 

Από την άλλη πλευρά , έχει ξεκινήσει ένα ς εξαντλητικός έλεγχος της πληροφορίας που δημοσιεύεται 
στο διαδίκτυο .Βλέπουμε να έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος εναντίον των  bloggers , οι οποίοι προβληματίζονται  
για τα φλέγοντα ζητήματα της κοινωνίας. Οποιαδήποτε αντίδραση μέσω του διαδικτύου λογοκρίνεται 
άνανδρα από διάφορα ΜΜΕ που αποτελούν υποστηρικτές της κυβέρνησης .Τα  blogs δαιμονοποιούνται καθώς 
δεν είναι ανεκτή η ιδέα ότι το διαδίκτυο είναι χώρος όπου η πληροφορία διακινείται τόσο γρήγορα και 
αποτελεσματικά.  

 
 

Κείμενο από το διαδίκτυο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iascpeurope.eco.unibs.it/papers/Berra.pdf


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ  

Από τί κινδυνεύει η ελευθερία του τύπου σήμερα  
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Ελευθερία του Τύπου, δηλαδή ημέρα 

διάδοσης της επίγνωσης ότι η ελευθεροτυπία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμ α. Στην έννοια 
αυτή περιλαμβάνεται κάθε μορφή τεχνικά πολλαπλασιαζόμενου δημόσιου λόγου, πέρα από 
τη μορφή του τεχνικού μέσου, πέρα από την ιδιότητα του εκφραζόμενου ως επαγγελματία ή 
μη. Η εξάπλωση του Διαδικτύου έχει ενισχύσει το ίδιο το εύρος του δικαιώ ματος, το οποίο 
παλαιότερα αναγνωριζόταν ως η θετική ελευθερία των δημοσιογράφων να πληροφορούν και 
το δικαίωμα του κοινού να πληροφορείται.   
 

Ενώ παλαιότερα οι κίνδυνοι για την ελευθερία του τύπου αφορούσαν επίσημες 
απαγορεύσεις και λογοκριτικές επιτροπές, σήμερα οι περιορισμοί είναι διαφορετικοί και 
συνήθως έχουν το πρόσχημα της νομικής προστασίας που επιχειρεί να λειτουργήσει 
"παραδειγματικά", προκειμένου να τιμωρηθεί ο ενοχλητικός δημοσιογράφος αλλά και να 
αποτραπούν οι τρίτοι να συνεχίσουν το δρόμο του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο όρο για τέτοιου είδους νομικές 
επιδιώξεις: "chil l ing effect", αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια 
σκοπεύει σε ένα αποτέλεσμα που επιδιώκει να αποτ ρέψει τον ίδιο τον δημοσιογράφο ή και 
οποιονδήποτε τρίτο να ασκήσει το δικαίωμα, αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος. Δύο 
είναι οι περιπτώσεις στις οποίες θα κατηγοριοποιούσα το chil l ing effect στην Ελλάδα: το 
πρώτο είναι οι συλλήψεις για αδικήματα που τελο ύνται δια του τύπου και το δεύτερο είναι 
οι υπέρογκες αποζημιώσεις που ζητούνται από τα Δικαστήρια.  
 

Η ιστορία των κινδύνων της ελευθερίας του Τύπου είναι τελικά  μια  αποτίμηση της 
ουσιαστικής αξίας της ελευθερίας αυτής. Όσο πιο "ενοχλητικούς" δημοσιογράφ ους -  
bloggers έχουμε, τόσο πιο πολύ θα αναζητούνται τρόποι για να περιοριστεί η φωνή τους, με 
κατάχρηση πολλές φορές των νομικών κανόνων. Έργο των νομικών είναι να μεριμνούν για 
την ανάδειξη των καταχρήσεων, την διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου και της  
προσεκτικής εφαρμογής των κανόνων που περιλαμβάνουν τους θεμιτούς περιορισμούς της 
ελευθερίας αυτής.   
 
 

Β α σί λ ης  Σ ω τ ηρ ό π ο υ λ ο ς ,  e - L a w y e r .  3  Μ α ΐ ο υ  2 0 1 3  

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ  
Ποίημα για το Διαδίκτυο   
Το ίντερνετ είναι δημιουργία, φουλ στη πληροφορία  
γεμάτο ιστορία, αναζητώντας την ελευθερία.  
 Όμως κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί, γι’  αυτό πρόσεχε πολύ.  
Τη ζωή σου μην ξεχνάς και συνέχισε να χαμογελάς.  
 
 Πληροφορίες, παιχνίδια, ειδήσεις πολλές,  
 γεγονότα του κόσμου να μάθεις, αν θες,  
 όμως όλοι σου οι φίλοι είναι εδώ και όχι πίσω απ΄αυτό,  
 πάτα αποσύνδεση και βγες έξω, κάνε κάτι και διασκέδασέ το.  

Δ ή μ η τ ρ α  Α λ ε ξ ί ο υ ,  Γ ιώ τ α  Κ α τ σ α ρ α μ ε ν ίδ ο υ ,  1 ο  Γ ε ν ι κό  Λ ύ κ ε ιο  Κ ο υ φ α λ ίω ν ,  τ ά ξ η  Β ’ 1 ,  Β ’ 2  
S a f e r in t e r n e t _g r _P o i im a t a _ g ia _ t o _A s f a le s _D ia d ik t y o .  

 
 

http://elawyer.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
https://www.blogger.com/profile/07013855875828367258


ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑΤΑ  
Α.   Να αποδώσετε περιληπτικά σε 60 λέξεις του περιεχόμενο του πρώτου κειμένου.  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β1.  Με βάση τις πληροφορίες των δύο κειμένων να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ  

ή ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω  περιόδους :  
α Η χρήση της τεχνολογίας περιόρισε την ελεύθερη πληροφόρηση. 

β Για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας απαραίτητη είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. 

γ Το διαδίκτυο έδωσε την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να εκφράσει και να δημοσιοποιήσει την άποψή 

του. 

δ Τα συμβατικά ΜΜΕ συνήθως ενισχύουν την προσπάθεια ελεύθερης διακίνησης υλικού και ιδεών 

που γίνεται στο διαδίκτυο. 

ε Γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωνή των ‹‹ενοχλητικών››  bloggers πάντα , όμως , με 

θεμιτά μέσα. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β2.  Χρησιμοποιώντας την παρακάτω περίοδο ως θεματική περίοδο: ‹‹ Η ιστορία των 

κινδύνων της ελευθερίας του Τύπου είναι τελικά  μια  αποτίμηση της ουσιαστικής 
αξίας της ελευθερίας αυτής. ››   να συντάξετε μια παράγραφο 50 -60 λέξεων  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β3.  Στο παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο Ι Ι  να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες 

λέξεις με άλλες νοηματικά ισοδύναμες:  
Οποιαδήποτε νομική ενέργεια σκοπεύει  σε ένα αποτέλεσμα που επιδιώκει να αποτρέψει  
τον ίδιο τον δημοσιογράφο ή και οποιονδήποτε τρίτο να ασκήσει το δικαίωμα, αποτελεί 
παραβίαση  του δικαιώματος. Δύο είναι οι περιπτώσεις στις οποίες θα 
κατηγοριοποιούσα το chil l ing effect στην Ελλάδα: το πρώτο είναι οι συλλήψεις για 
αδικήματα που τελούνται  δια του τύπου και το δεύτερο είναι οι υπέρογκες  
αποζημιώσεις που ζητούνται από τα Δι καστήρια.  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β4.   Ποια είναι τα δομικά μέρη και ο τρόπος ανάπτυξης της 3 η ς  παραγράφου του πρώτου 

κειμένου ( ΚΕΙΜΕΝΟ Ι);  
5 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 
Β5.  ‹‹Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χρησιμοποιεί ένα 

συγκεκριμένο όρο για τέτοιου είδους νομικές επιδιώξεις››:  Να αναγνωρίσετε τη σύνταξη 
στο παραπάνω απόσπασμα και να την τρέψε στην αντίθετή της και να επισημάνετε τις 
διαφορές που παρατηρείται στο νόημα και στο ύφος.  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Γ.   Ποιο θέμα θίγει το κείμενο Ι ΙΙ;  Να  απαντήσετε σε μια παράγρ αφο 60-80  λέξεων 

σχολιάζοντας ταυτόχρονα τις γλωσσικές επιλογές τω ν δημιουργών ( ρηματικό πρόσωπο ,  
εγκλίσεις ρημάτων )  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ.  Στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που διοργανώνει το σχολείο σας με θέμα :‹‹ Διαδίκτυο :  
Δυνατότητες και Κίνδυνοι ›› αναλαμβάνε τε να εκφωνήσετε μια ομιλία σχετικά με τις 
αρνητικές πτυχές της πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου . ( 300 -350 λέξεις )  

30 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 

 


