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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/2/2019 
ΜΑΘΗΤΗΣ: 
 

 

Η ιδιωηική μας ζωή ζηο κσβερνορεύμα 

 
     Μίιηα πάλσ από ηα θεθάιηα καο, θαηαζθνπεπηηθέο θάκεξεο ζε ηξνρηά κπνξνύλ λα 
δηαθξίλνπλ αλ ην γθαδόλ ζαο ζέιεη θνύξεκα θαη ν ζθύινο ζαο πιύζηκν. Κη απηό δελ 
είλαη ηίπνηα κπξνζηά ζηελ εμέιημε πνπ ζα έρνπλ όια ηα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο 
κέρξη ην 2025. Αθόκα δελ έρνπκε γλσξίζεη ηε κεγαιύηεξε απεηιή γηα ηελ ηδησηηθή καο 
δσή. Σήκεξα καο ηπιίγνπλ ηα θύκαηα ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ. 
Τν 2025 ζα καο έρεη θαηαπηεί κηα “θπβεξλνζθαίξα” ζηελ νπνία ζα αησξνύληαη 
δηζεθαηνκκύξηα “πιεξνθνξηαθώλ δνκώλ” (αόξαησλ αιιά ππαξθηώλ, ζαλ ηα 
ξαδηνθύκαηα ). Τόηε δελ ζα ππάξρνπλ παξάιιεια δίθηπα γηα ηα ηειέθσλα, ηελ 
ηειεόξαζε, ηα θνκπηνύηεξ αιιά έλα δίθηπν γηα όια.  
     Οη ηειενξάζεηο, ηα ηειέθσλα θαη ηα θνκπηνύηεξ απιώο ζα ζπληνλίδνληαη κε απηέο 
ηηο πιεξνθνξηαθέο δνκέο, όπσο έλα ξαδηόθσλν “πηάλεη” έλα ζηαζκό. Οη 
θπβεξλνδνκέο ζα βγαίλνπλ ζε πνιιά ζρήκαηα θαη κεγέζε, αιιά έλαο ηύπνο, ην 
“θπβεξλνξεύκα” ζα είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο. Τν θπβεξλνξεύκα ζα είλαη ην ειεθηξνληθό 
ρξνληθό ηεο θαζεκεξηλήο ζαο δσήο, ζην νπνίν ηα αξρεία ζα ζπζζσξεύνληαη ζαλ 
καξγαξηηάξηα πεξαζκέλα ζε κηα θισζηή πνπ δηαξθώο ζα κεγαιώλεη - θάζε 
ηειεθώλεκα θαη κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θάζε ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή 
ζαο, θάζε θόκβνο πνπ επηζθεθηήθαηε ζην Ιληεξλέη, θάζε ξαληεβνύ πνπ 
θαηαγξάςαηε.  
     Βνιηθό: όιε ε δσή ζαο καδεκέλε. Σπληνλίδεζηε ρξεζηκνπνηώληαο νπνηαδήπνηε 
ηειεόξαζε, ηειέθσλν ή θνκπηνύηεξ. Αξθεί λα βάιεηε ηελ θάξηα ζαο ζηε ζρηζκή, λα 
πεξάζεηε έλα ηεζη αλαγλώξηζεο ( δίλνληαο ην password ζαο θαη ην δαθηπιηθό ζαο 
απνηύπσκα) λα κπαίλεηε γηα λα δείηε ηελ ειεθηξνληθή ζαο δσή ζηελ νζόλε ή λα ηελ 
αθνύζεηε ζην ηειέθσλν.            
     Τξνθνδνηώληαο κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ην κίμεξ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, νη 
πηζηνί ινγηζκηθνί ππεξέηεο ζαο ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ εμαηξεηηθά αθξηβείο 
πξνβιέςεηο σο πξνο ηα ζρέδηα ζαο γηα ην θνληηλό κέιινλ. Θα αληαπνθξίλνληαη 
ζσζηά ζε ζύληνκεο πξνθνξηθέο εληνιέο (“Τειεθώλεζε ζηελ Τδνύιηα”, “Παξάγγεηιε 
θαγεηό” , “Τύπσζε ηηο εηδήζεηο”, θηι.), γηαηί ζα μέξνπλ θαη πνηα είλαη ε Τδνύιηα θαη ηη 
θαγεηό ζέιεηε θαη πνηεο εηδήζεηο ζαο ελδηαθέξνπλ.  
     Πέξα όκσο από απηέο ηηο επθνιίεο, αλ θάπνηνο απνθηήζεη πξόζβαζε ζηελ 
ειεθηξνληθή ηζηνξία ζαο, ε “εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή δσή” απνθηά λέν λόεκα, γηαηί ν 
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εηζβνιέαο δελ ζα θιέςεη κόλν ην παξειζόλ θαη ην παξόλ ζαο, αιιά θαη ζα απνθηήζεη 
έλαλ αμηόπηζην νδεγό γηα ην κέιινλ ζαο.  
     Ωζηόζν απηέο νη πιεξνθνξηαθέο δνκέο κπνξεί λα είλαη πην αζθαιείο απ’ 
νηηδήπνηε ζα θαηαγξαθεί πνηέ ζε ραξηηά.. Μέρξη ην 2025 έλα κεγάιν πνζνζηό από 
ηηο πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ θόζκνπ ζα είλαη απνζεθεπκέλν ζε θνκπηνύηεξ 
ζπλδεδεκέλα κε έλα δηεζλέο δίθηπν θαη αλ έλαο θιέθηεο κπεη ζην δίθηπν, ζα βξίζθεη 
πέξαζκα γηα ην δηθό ζαο κεράλεκα.   
     Φπζηθά ην πέξαζκα ζα θπιάγεηαη ειεθηξνληθά θαη ζα είλαη ζρεδόλ απαξαβίαζην, 
εθηόο αλ ν ζηόρνο ηεο θινπήο έρεη δηαζώζεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζα έπξεπε –όπσο 
θάλνπλ ζπρλά νη άλζξσπνη. Καη αηπρώο νη ειεθηξνληθέο θινπέο θαη νη παξαβηάζεηο 
ηεο ηδησηηθήο δσήο δηαξθώο θαη απμάλνληαη. Δίλαη ν ηδαληθόο ηύπνο εγθιήκαηνο γηα 
έμππλνπο, αδίζηαθηνπο, δεηινύο απαηεώλεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα δηαθηλδπλεύζνπλ 
ηε δσή ή ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα. 
     Βέβαηα πάληα ε ηερλνινγία εζεσξείην απεηιή γηα ηελ πξνζσπηθή δσή. Όκσο 
ππάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα ηε δηαθπιάμεη θη απηό δελ είλαη νύηε νη λόκνη νύηε ν 
Τύπνο νύηε νη δηθαζηέο, αιιά ε ίδηα ε εζηθή. Σθεθηείηε όηη όινη καο ζα κπνξνύζακε 
λα πάξνπκε έλα δεπγάξη δπλαηά θηάιηα θαη λα παξαθνινπζνύκε ηνλ γείηνλά καο. Γελ 
ην θάλνπκε όρη επεηδή δελ κπνξνύκε ή είλαη παξάλνκν ή δελ καο ελδηαθέξεη (είλαη 
αλζξώπηλν λα ζέιεηο λα ρώλεζαη ζηηο ππνζέζεηο ησλ άιισλ) αιιά επεηδή ζεσξνύκε 
όηη καο ππνβηβάδεη. Γηαηί μέξνπκε όηη είλαη θαθό θαη ζα ληξεπόκαζηαλ αλ ην θάλακε.  
     Οη λόκνη δελ είλαη απνηειεζκαηηθά όπια γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθήο 
δσήο. Όηαλ ηνπο επηθαινύκαζηε, ζεκαίλεη όηη ην θαθό έρεη ήδε γίλεη θαη ε θνηλσλία 
έραζε. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα πξνζηαηεπζεί ε ηδησηηθή ζθαίξα είλαη εθείλνο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύζακε πάληα: ην λα καζαίλνπκε ηα παηδηά καο λα μερσξίδνπλ ην ζσζηό 
από ην ιάζνο θαη λα ηνπο δείρλνπκε όηη πεξηκέλνπκε από απηά λα θάλνπλ ην πξώην. 

 
 ( David Gelernter, εθεκεξίδα Καζεκεξηλή 5 Mαξηίνπ 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (100 – 120 ιέμεηο). 

Μονάδες 25 
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Β1. Να γξάςεηε από δύν παξάγσγά γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:  

α. ζπλαιιαγή 
β. αλαγλώξηζε  
γ. πξόζβαζε  
δ. απνζεθεπκέλν  
ε. λόκνη                                                                                                           

Μονάδες 5 

  

Β2. Να γξάςεηε ηηο ιέμεηο ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ πνπ εθθξάδνπλ 

ζπλππνδήισζε. 

 

Μονάδες 6 

 
Β3. Σηελ πξώηε παξάγξαθν λα εμεγήζεηε: 
 
α. ηνλ ηξόπν /νπο αλάπηπμήο ηεο θαη λα γξάςεηε ηνλ πιαγηόηηηιό ηεο. 
 
β. ηνλ ηξόπν/ νπο θαη ηα κέζα πεηζνύο. 

 

Μονάδες 10 

 
Β4. Να δηθαηνινγήζεηε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ ζην θείκελν. 

 

Μονάδες 6 

 
Β5. Να εμεγήζεηε ζε κηα παξάγξαθν (90 – 100 ιέμεσλ) ηε θξάζε “Οη λόκνη δελ είλαη 
απνηειεζκαηηθά όπια γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθήο δσήο. Όηαλ ηνπο 
επηθαινύκαζηε, ζεκαίλεη όηη ην θαθό έρεη ήδε γίλεη θαη ε θνηλσλία έραζε”. 
 

Μονάδες 8 

 

Γ.  Υπνζέζηε πσο ζε κηα εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο ηεο 

πόιεο ζνπ κε ζέκα “Η ηερλνινγηθή εμέιημε απεηιεί ηελ ηδησηηθή καο δσή” εθθσλείηε, 

εθπξνζσπώληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, ηε γξαπηή νκηιία ζαο (500 – 600 ιέμεηο). 

Μπνξείηε, κεηαμύ άιισλ, λα αλαθεξζείηε ζ’ απηή ηελ απεηιή, ζηνπο ιόγνπο 
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παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ, αιιά θαη ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο 

πξνζηαζίαο ηεο.  

  

 

Μονάδες 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

1. Στο εξϊφυλλο να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία 
μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα). Να μθν 
αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθ γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ το όνομά ςασ.  
2. Να γράψετε το Ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Συχόν 
ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να 
παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δε ςβινει.  
4. Κάκε απάντθςθ τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ(3) ϊρεσ. 
6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ 13.00’.  

ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΙΝΗΣΑ 

 

 
 


