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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
A.Κείµενο
Κανείς δεν αµφισβητεί ότι στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας η ιδιωτικότητα του ατόµου ασφυκτιά. Το θεµελιώδες αυτό ανθρώπινο δικαίωµα και χαρακτηριστικό µιας ελεύθερης, ανοιχτής και δηµοκρατικής κοινωνίας κινδυνεύει. Η συγκυρία, οµολογουµένως, δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για την προστασία
της ιδιωτικής σφαίρας.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε γενικές γραµµές, οι πληροφορίες
αποτελούν ολοένα και περισσότερο την κινητήρια δύναµη της παγκόσµιας οικονοµίας µε την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική σύγκλιση να καθιστούν δυνατή την
ταχύτατη διάθεση και επεξεργασία δεδοµένων κάθε τύπου και από διάφορες πηγές.
Επιπλέον, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη υποβοηθά
και την -εικονική και µη- παρακολούθηση σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα απ’ ό,τι στο
παρελθόν. Συσκευές GPS, webcameras, κινητά τηλέφωνα µε ενσωµατωµένες ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και κάµερες καθώς και άλλες εφαρµογές προηγµένης τεχνολογίας διευκολύνουν τη συλλογή, αλλά και ολοκληρωµένη επεξεργασία
πλήθους προσωπικών πληροφοριών, ταυτόχρονα δε την παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής.
Σε ένα περιβάλλον γενικευµένης «υπερέκθεσης» η διαµεσολαβηµένη ορατότητα έχει αποκτήσει έναν ανεξέλεγκτο και απρόβλεπτο χαρακτήρα. Οι νέες τεχνολογίες επιτήρησης έχουν εξελιχθεί και είναι πλέον ευρέως διαθέσιµες: µικροσκοπικοί
κοριοί, ισχυροί τηλεφακοί, µικροτσίπ, κινητά τηλέφωνα µε κάµερες και δυνατότητα
ταχύτατης µεταφοράς οπτικοακουστικών δεδοµένων είναι στη διάθεση των δηµοσιογράφων -και όχι µόνο- που, λειτουργώντας σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα υπό
πίεση, οδηγούνται συχνά στην υιοθέτηση µεθόδων µη θεµιτών για την επίτευξη
στόχου που δεν είναι άλλος από τη µεγιστοποίηση των κερδών της ιδιοκτησίας.
Η εµπορευµατοποίηση και ο ανελέητος ανταγωνισµός στα ΜΜΕ έχουν δηµιουργήσει µια σχολή δηµοσιογραφίας, η οποία χρησιµοποιεί ολοένα και πιο επιθετικές πρακτικές και αµφιλεγόµενες µεθόδους στην προσπάθεια διερεύνησης σκανδάλων και κάλυψης των αυξανόµενων αναγκών τροφοδότησης των ΜΜΕ µε υλικό.
Η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα, µε κυρίαρχη την εµπορική λογική της, έχει καταστεί ένα τεράστιο πεδίο έκθεσης ιδιωτικού βίου, διαπόµπευσης και διασυρµού µε
την παρακολούθηση να αναδεικνύεται σε θέαµα. Ο παθητικός τηλεθεατής αντικατα-

στάθηκε µε αυτόν που συµµετέχει στη δηµιουργία µέχρι του σηµείου να γίνει ο ίδιος
πρωταγωνιστής της εκποµπής, αφού παρέχεται η δυνατότητα να συνεισφέρει ακόµη και αυτοεξευτελιζόµενος στη δηµιουργία ενός τηλεοπτικού προϊόντοςπρογράµµατος. Εν κατακλείδι, αντλούνται πληροφορίες από διάφορες πηγές όχι
πλέον µόνο για το κοινό (ανέκαθεν τα ψυχογραφικά, δηµογραφικά χαρακτηριστικά
του κοινού αποτελούσαν υπερπολύτιµη πληροφορία), αλλά και από το ίδιο κοινό
που γνωρίζει ότι γίνεται πλέον µέρος της ίδιας της «κατασκευής».
Η σηµαντική πρόοδος στις τεχνολογίες υποκλοπών, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών, στη βιοµετρική σε συνδυασµό µε το ότι η ασφάλεια στην αυγή
του 21ου αιώνα προτάσσεται ως ύψιστης προτεραιότητας κοινωνικό αγαθό, έχουν
δηµιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο το άτοµο βιώνει ολοένα και περισσότερο
το αίσθηµα της επιτήρησης ως πολίτης, καταναλωτής, εργαζόµενος, χρήστης νέων
τεχνολογιών. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µετά την κλιµάκωση της διεθνούς τροµοκρατίας, η εξάπλωση των ολοένα και πιο αθέατων µορφών επιτήρησης µε το πρόσχηµα
της ασφάλειας αποτυπώνουν µια ταχύτατα εξελισσόµενη αγορά. Η ραγδαία ανάπτυξη µιας κοινωνίας της επιτήρησης κατέστησε -κατά κάποιο τρόπο- πιο «χαλαρές» τις προσδοκίες για ιδιωτικότητα υπό την πίεση του διεθνούς κλίµατος για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειµένου ( 90-110 λέξεις ).
25 µονάδες
Β1. «Το θεµελιώδες αυτό ανθρώπινο δικαίωµα και χαρακτηριστικό µιας ελεύθερης, ανοιχτής και δηµοκρατικής κοινωνίας κινδυνεύει»: λαµβάνοντας ως θεµατική
πρόταση την παραπάνω φράση, να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε µία παράγραφο
(80-100 λέξεων).
12 µονάδες
Β2. «Η εµπορευµατοποίηση και ο ανεξέλεγκτος ανταγωνισµός…µε υλικό»:
Ποια σύνταξη χρησιµοποιείται και γιατί; Να γίνει µετατροπή στο άλλο είδος σύνταξης.
6 µονάδες

Β3. Να δώσετε δύο τίτλους στο κείµενο, έναν µε σχόλιο και έναν χωρίς σχόλιο.
4 µονάδες
Β4. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: θεµελιώδες, δύναµη, αντιληπτό, προηγµένης, ολοκληρωµένη, ιδιωτικής, διασυρµού.
7 µονάδες
Β5. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: αµφισβητεί, ολοκληρωµένη, ιδιωτικής, διασυρµού, δυνατή, ύψιστης.
6 µονάδες
Γ. Υποθέστε ότι είστε ένας από τους µαθητές που εκπροσωπεί το νοµό σας στη
Βουλή των Εφήβων και η «κοινοβουλευτική οµάδα» στην οποία συµµετέχετε εξετάζει το ζήτηµα της καταπάτησης των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Λαµβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα φαινόµενα σκανδαλοθηρίας και βάναυσης παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, ακόµη και νέων παιδιών, από όλα τα µεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της
χώρας µας, να συντάξετε µια εισήγηση µε θέµα τους λόγους για τους οποίους
παραβιάζεται το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής από τα Μέσα Ενηµέρωσης και
τις επιπτώσεις του φαινοµένου στο κοινό τους και στο δηµοκρατικό πολίτευµα.
Το κείµενο σας θα εκφωνηθεί στη Βουλή και δε θα πρέπει να ξεπερνά τις
600 λέξεις.
40 µονάδες

Καλά Αποτελέσµατα!!

