
 

 

 

3ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ελευθερία του λόγου είναι το πολιτικό δικαίωµα να κοινοποιεί κανείς τις απόψεις και ιδέες του 

χρησιµοποιώντας το σώµα και την ιδιοκτησία του, προς όποιον είναι πρόθυµος να τα δεχτεί. Ο όρος 

«ελευθερία της έκφρασης» χρησιµοποιείται κάποιες φορές συνώνυµα, αλλά αυτός περιλαµβάνει κάθε 

πράξη αναζήτησης, παραλαβής και µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, ανεξάρτητα από το µέσο που 

χρησιµοποιείται. 

Κάθε κυβέρνηση περιορίζει την ελευθερία του λόγου ως ένα βαθµό. Οι συχνότεροι περιορισµοί της 

ελευθερίας του λόγου αφορούν: δυσφήµηση, συκοφαντία, βωµολοχία, στάση (στασιασµό), ρητορική 

µίσους, διαβαθµισµένες πληροφορίες, παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων, εµπορικό απόρρητο, 

συµφωνίες µη-αποκάλυψης, δικαίωµα στην ιδιωτικότητα, δικαίωµα στη λήθη και µεταρρυθµίσεις στις 

χρηµατοδοτήσεις εκλογικών εκστρατειών. To κατά πόσο αυτοί οι περιορισµοί µπορούν να 

δικαιολογούνται βάσει της αρχής της βλάβης, εξαρτάται από το κατά πόσον επηρεάζουν τις απόψεις ή 

τις ενέργειες τρίτου αρνητικά ως προς ένα δεύτερο µέρος (άτοµο), προξενώντας του µια τέτοια βλάβη 

ή όχι. 

Ο όρος «αρχή της προσβολής» χρησιµοποιείται επίσης για να διευρύνεται το πεδίο περιορισµών της 

ελευθερίας του λόγου, ώστε να απαγορεύσει τις µορφές έκφρασης που θεωρούνται προσβλητικές 

για την κοινωνία, κάποιες οµάδες ειδικών συµφερόντων ή ιδιώτες. Για παράδειγµα, η ελευθερία του 

λόγου είναι περιορισµένη υπό πολλές δικαιοδοσίες, από πολύ διαφορετικά θρησκευτικά και νοµικά 

συστήµατα, θρησκευτική προσβολή ή νόµους που υποκινούν εθνικό ή φυλετικό µίσος. 

Το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωµα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 19 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζεται από το 

διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

∆ικαιώµατα (∆ΣΑΠ∆). Το άρθρο 19 του ∆ΣΑΠ∆ προβλέπει ότι «κάθε πρόσωπο θα έχει το δικαίωµα της 

γνώµης χωρίς παρεµβάσεις» και «ο καθένας θα έχει το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Το 

δικαίωµα αυτό θα περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και µετάδοσης πληροφοριών και 

ιδεών όλων των ειδών, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, εγγράφως ή σε έντυπη µορφή, σε µορφή 

τέχνης ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο της επιλογής του». Το Άρθρο 19 συνεχίζει λέγοντας ότι η άσκηση 

των εν λόγω δικαιωµάτων φέρει «ειδικά καθήκοντα και ευθύνες» και µπορεί «ως εκ τούτου, να 

υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς», όταν χρειάζεται «για την προάσπιση των δικαιωµάτων ή της 

φήµης των άλλων» ή «για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης ή της 

δηµόσιας υγείας ή της ηθικής». 

https://el.wikipedia 



 

 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Σε ποιες περιπτώσεις µπορεί να επιτραπεί ο περιορισµός της ελευθερίας του λόγου;     

(µονάδες 2) 

 

2. Να βρεθούν οι επιρρηµατικοί προσδιορισµοί, η µορφή και η σηµασία τους. (µονάδες 3) 

• ∆ιάβαζα ώρες για να προετοιµαστώ καλά για το διαγώνισµα. 

• Συνεχώς κάνει τα ίδια λάθη. 

• Κάτσε εκεί ήσυχα. 

 

3. Να γραφούν οι µετοχές. (µονάδες 2) 

• Παρακαλώ (ενεργ φωνή): 

• Σκάβω (παθητ παρακείµ): 

• Εργάζοµαι (παθητ ενεστ): 

• Γερνώ (παθητ παρακειµ): 

 

4. Να βρεθούν τα αντώνυµα των λέξεων: ελευθερία, δικαίωµα, απαγορεύσει, δηµόσιας, βλάβη, 

πρόθυµος. (µονάδες 3) 

 

5. Σε δύο παραγράφους να περιγράψεις τα προβλήµατα που προκαλεί το διαδίκτυο. (200-250 

λέξεις) (µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


