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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Πόσο κινδυνεύουμε από το διαδίκτυο 

 

Μολονότι εκ πρώτης όψεως λιγότερο κατακλυσμικές, ανάλογες είναι οι προεκτάσεις της 

επανάστασης στις επικοινωνίες. Η εισβολή της τηλεόρασης και στη συνέχεια της 

τηλεματικής και του Διαδικτύου στη ζωή μας δεν αποτελεί μόνο μια επανάσταση στην 

επικοινωνία και στην πρόσβαση στην πληροφορία. Εξίσου σημαντική αλλά πολύ λιγότερο 

προφανής είναι μια άλλη συνέπεια: το γεγονός ότι μέσα ακριβώς από την πάνδημη πρόσβαση 

σε πληροφορίες κάθε λογής μετασχηματίζεται σταθερά το τρέχον κοινωνικό νόημα της 

δημοσιότητας, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αναπαριστάνουμε τη σημασία και συνεπώς και 

την ίδια την έννοια των «διαθέσιμων πληροφοριών» που είναι, και που συνεπώς υποτίθεται 

πως δικαιούνται να είναι, ενεργεία ή δυνάμει, κτήμα των πολλών ή όλων. Εφεξής η άμεση 

πρόσβαση σε εκείνο που «ενδιαφέρει» είναι τόσο απλή, ώστε να θεωρείται και κανονιστικά 

αυτονόητη. Και έτσι, ίσως παραδόξως εκ πρώτης όψεως, την ίδια στιγμή που η διάχυτη 

υπερπληροφόρηση δεν μπορεί παρά να υποβαθμίζει αυτή καθαυτή την «αξία» της κάθε 

συγκεκριμένης πληροφορίας, το άνευ όρων δικαίωμα στην πληροφόρηση αναδεικνύεται σε 

παλλάδιο του τεχνολογικά ενημερωμένου πολίτη. Ο τηλεθεατής, ο χρήστης του Διαδικτύου 

και ο αγοραστής των πληροφοριακών πακέτων κάθε λογής καταναλίσκουν ένα δημοσίως 

πωλούμενο και διαπραγματευόμενο εμπόρευμα από το οποίο κανείς δεν μπορεί να τον 

στερήσει. 

Έτσι ανοίγει μια νέα εποχή στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Τα νέα μέσα 

καθορίζουν νέα επικοινωνιακά ήθη και προανακρούουν τη γέννηση μιας νέας, πάνδημα 

διάχυτης «επικοινωνιακής τάξης». Η κοινωνία μας εμφανίζεται ως κυριολεκτικά «παμ-

πληροφορική», αφού ζει, αναπαράγεται και αναπτύσσεται μέσα στα πληροφοριακά δίκτυα. Η 

πληροφορία αναδεικνύεται σε αυταξία που, όπως και η φύση, αποτελεί απλώς την «πρώτη 

ύλη» που θα χρησιμοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί από τους χρήστες της. Στα πλαίσια αυτά η 

τεχνική δυσκολία ή αδυναμία πραγματικής προστασίας ενάντια στη διαρροή των 

πληροφοριών αλλά και ο συνακόλουθος φετιχισμός της ελεύθερης και ουδέτερης 

πληροφορίας είναι λογικό να υποβιβάζουν ή και να ακυρώνουν το συμφέρον εκείνων που θα 

επιθυμούσαν τη μη κοινοποίησή τους. Η επικοινωνιακή πραγματικότητα συγκροτείται λοιπόν 

κατά κύριο λόγο ως συναλλαγή ανάμεσα στον κάτοχο και στον επίδοξο χρήστη των 

διακινούμενων πληροφοριών. Το ερώτημα αν η πληροφορία «πρέπει» να είναι διαθέσιμη 

αφορά όλο και λιγότερο. 

Ποιούμενες λοιπόν ίσως την ανάγκη φιλοτιμία, οι έννομες τάξεις συναποδέχονται τις 

συνέπειες της προόδου, έστω και αν οι συνέπειες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις 
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κατεστημένες αξίες. Και όταν μεν διακυβεύονται τα συμφέροντα των ιδίων των κρατούντων, 

όπως συμβαίνει με την «πνευματική ιδιοκτησία» και τις πατέντες, οι ενδιαφερόμενοι για τη 

μη διάχυση των ήδη «ανηκουσών» πληροφοριών γνωρίζουν πώς να αμυνθούν. Για τους 

κοινούς πολίτες όμως το ιδιωτικό μυστικό είναι πλέον διάτρητο. Η τιμή και η υπόληψη των 

κοινών θνητών εκφεύγουν από τη δυνατότητα οποιουδήποτε ελέγχου. 

Έτσι, προκειμένου για τα μη προστατευόμενα «εμπορικά μυστικά», η δημοσιοποίηση και 

χρήση των πληροφοριών, δηλαδή η «δημοσιότητά» τους, δεν εμφανίζεται πλέον ως 

φορτισμένη σημασιοδότηση ενεργειών που προσδιορίζονται από το ουσιαστικό κανονιστικό 

περιεχόμενό τους, αλλά συγκροτείται ως ουδέτερο σύνολο όλων εκείνων συλλήβδην των 

διαθεσίμων «δεδομένων» που υπάγονται στους ελεύθερους αγοραίους κανόνες της 

προσφοράς και της ζήτησης. Όποιος πληρώνει για τις οποιεσδήποτε πληροφορίες που τον 

ενδιαφέρουν μπορεί να τις αποκτήσει από εκείνους που τις συγκεντρώνουν και τις 

διοχετεύουν στην αγορά. Και έτσι οι μη ειδικώς προστατευόμενες πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άτομα και στην ιδιωτική τους ζωή εμφανίζονται εκ πρώτης όψεως όπως και 

όλες οι άλλες: διατίθενται ελευθέρως στο πλαίσιο ενός θεσμοποιημένου οικουμενικού 

Panopticum που μπορεί να χρησιμοποιείται αδίστακτα και ελεύθερα. 

 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, άρθρο στο Βήμα, 13-02- 2000 (απόσπασμα) 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 

(90-110 λέξεις). 

Μονάδες 25 

 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

 

α. Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι δικαίωμα του καθενός 

β. Η πληροφόρηση είναι ένα εμπόρευμα που πωλείται ανέμεσα σε αυτόν που το κατέχει και 

σ’ αυτόν που θέλει να το αγοράσει  

γ. Οι κρατούντες διαχέουν και αυτοί τις πληροφορίες ελεύθερα 
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δ. Τα ιδιωτικά μυστικά προστατεύονται, ώστε να μην κοινοποιούνται  

ε. Τα μη προστατευόμενα «εμπορικά μυστικά» υπάγονται και αυτά στο νόμο της αγοράς και 

της ζήτησης 

Μονάδες 10 

 

Β2. Να εξηγήσετε τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην τρίτη 

παράγραφο του κειμένου (Ποιούμενες λοιπόν ίσως την ανάγκη φιλοτιμία ... εκφεύγουν από 

τη δυνατότητα οποιουδήποτε ελέγχου). 

 

Μονάδες 5 

 

Β3. α. Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: 

παλλάδιο, συγκροτείται, συλλήβδην, θεσμοποιημένου 

Μονάδες 4 

β. Σε κάθε ένα από τα παρακάτω αποσπάσματα, να αποδώσετε τη σημασία τους με δικό σας 

περιφραστικό τρόπο:  

 «Η πληροφορία αναδεικνύεται σε αυταξία» 

«Για τους κοινούς πολίτες όμως το ιδιωτικό μυστικό είναι πλέον διάτρητο» 

 

Μονάδες 6 

 

Β4. α. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στο απόσπασμα αυτό τέσσερις φορές το έτσι. Να 

εξηγήσετε σε κάθε περίπτωση τη λειτουργία του (μονάδες 5). 

 

β. Στην παρακάτω  φράση να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική - παθητική) 

και να το μετατρέψετε στο άλλο είδος (μονάδες 5). 

«Τα νέα μέσα καθορίζουν νέα επικοινωνιακά ήθη». 

Μονάδες 10  

 

Γ1. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο για την επικοινωνία των ανθρώπων και για 

τη διάχυση των πληροφοριών. Ωστόσο, ραγδαίως μετατρέπεται και σε ένα εργαλείο 

επικίνδυνο με ψευδείς υποβολιμαίες πληροφορίες και με εμπορευματοποίηση της κάθε είδους 

πληροφορίας. Με δεδομένα τα παραπάνω σε ένα δοκίμιο 500-600 λέξεων:  

α) Ποιους κινδύνους εγκυμονεί το διαδίκτυο;  
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β) Πώς θα μπορούσε να μεταβληθεί αυτή η κατάσταση, ώστε να αποτελεί μόνον χρήσιμο 

εργαλείο για την κοινωνία;  

Μονάδες 40 

 


