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Κείμενο 1  
 
Εισαγωγικό σημείωμα: Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο, ανεξάρτητο, εθελοντικό κίνημα, 
του οποίου τα μέλη αγωνίζονται για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
σταματήσουν οι παραβιάσεις τους. 
 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Google και το Facebook αντλούν έσοδα από τη 
συσσώρευση και την ανάλυση των δεδομένων για τους ανθρώπους.  Αντί να χρεώνουν τέλη για τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αυτές οι επιχειρήσεις απαιτούν όποιος επιθυμεί να τα 
χρησιμοποιήσει, να εγκαταλείψει τα προσωπικά του δεδομένα. Το Facebook και το Google είναι 
πολυεθνικοί όμιλοι, και ως εκ τούτου οι λειτουργίες τους ποικίλλουν σημαντικά σε ένα ευρύ φάσμα 
θυγατρικών, προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, και οι δύο εταιρείες έχουν το ίδιο βασικό 
επιχειρηματικό μοντέλο, δηλαδή: 

1. αναπτύσσουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που οι χρήστες θεωρούν χρήσιμα. Στη 
συνέχεια συλλέγουν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με άτομα που χρησιμοποιούν ή αλληλεπιδρούν 
με αυτές τις πλατφόρμες. Ωστόσο, αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τους ανθρώπους που έχουν 
εγγραφεί στις πλατφόρμες τους· πρόκειται για διάχυτη παρακολούθηση των δεδομένων στον ιστό. 

2. χρησιμοποιούν αλγοριθμικά συστήματα για να αναλύσουν αυτή την τεράστια ποσότητα 
συγκεντρωτικών δεδομένων, δημιουργούν λεπτομερή προφίλ ατόμων και ομάδων και προβλέπουν 
τα συμφέροντα και τη συμπεριφορά τους. 

3. πωλούν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές σε οποιονδήποτε επιθυμεί να στοχεύσει 
μια καθορισμένη ομάδα ανθρώπων. Ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης είναι να πωλεί 
διαφημιστικές τοποθετήσεις που επιτρέπουν στους εμπόρους και τους διαφημιστές να στοχεύουν 
άτομα online.  

Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι οι εταιρείες δεν πωλούν προσωπικά δεδομένα. Τα συνολικά 
έσοδα της Google και του Facebook προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τη διαφήμιση, στο 
84% και το 98% αντίστοιχα. Οι πληροφορίες τους είναι τόσο ελκυστικές για τους διαφημιζόμενους 
που οι δύο εταιρείες περιγράφονται συχνά ότι έχουν ένα «δυοπώλιο» -κατά το «μονοπώλιο»- 
πάνω από την αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης. Αλλά δεν είναι «απλώς διαφημίσεις»: οι 
πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν πλήθος φορέων και εταιρειών, ακόμα και κρατών.  

Η άνοδος του «Big Data» και η συνεχής παρακολούθηση της ζωής των ανθρώπων online 
δημιούργησε μια "χρυσή εποχή της επιτήρησης " για τα κράτη, παρέχοντας στις αρχές πρόσβαση 
σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Εκτός της Κίνας1, η 
κυριαρχία της Google και του Facebook είναι ξεκάθαρα εμφανής σε όλους τους ακόλουθους τομείς: 

• Κοινωνικά μέσα: Το Facebook κυριαρχεί στα κοινωνικά μέσα, με την πλατφόρμα να 
διαθέτει 2.45 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% 
των χρηστών των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

• Μηνύματα: WhatsApp, η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει στο Facebook, 
μαζί με το Facebook Messenger, αντιπροσωπεύουν μερίδιο αγοράς 75% σε κινητά μηνύματα 
εκτός της Κίνας. 

• Αναζήτηση: Η Google είναι μακράν η κυρίαρχη μηχανή αναζήτησης, με πάνω από το 90% 
του συνόλου των διαδικτυακών αναζητήσεων που πραγματοποιούνται μέσω των πλατφορμών της 
Google. Το εταιρικό της όνομα είναι συνώνυμο της αναζήτησης. 

• Βίντεο: Το YouTube που ανήκει στο Google είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή 
αναζήτησης στον κόσμο και η μεγαλύτερη πλατφόρμα βίντεο. 

• Περιήγηση στο Web: Το Google Chrome είναι το κυριότερο πρόγραμμα περιήγησης στον 
κόσμο που καθιστά το Google την πύλη προς ολόκληρο τον ιστό. 

 

                                                           
1
 Η Κίνα εδώ και μία δεκαετία έχει μπλοκάρει το Google και όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου 

οι χρήστες να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες κινέζικες υπηρεσίες και προϊόντα. 

http://maps.google.com/maps?z=16&q=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%2B%26amp%3B%2B%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%2B1%2C%2B41332%2C%2B%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
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• Κινητές πλατφόρμες: Το Android της Google είναι το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα 

κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Υπάρχουν πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια μηνιαίες ενεργές 
συσκευές Android. Αυτό καθιστά την Google σταθερή παρουσία στο πιο αποκαλυπτικό αντικείμενο 
στη ζωή ενός σύγχρονου ατόμου - το smartphone του. 

Διασκευασμένο κείμενο από την Έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας, 21/11/2019,  
“Surveillance Giants” [κλικ]  

  
Κείμενο 2  
 
Αποκηρύξαμε το Facebook και τη Google αλλά ακόμα τα χρειαζόμαστε: Αυτό ακριβώς είναι 

το πρόβλημα. 

Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν υποτιθέμενη δωρεάν 
πρόσβαση αλλά αντί να τους χρεώνουν κάποια συνδρομή, απαιτούν να δίνει το κάθε άτομο τα 
προσωπικά του στοιχεία. Έπειτα τα στοιχεία αυτά αναλύονται για να κατηγοριοποιηθούν οι 
άνθρωποι σε ομάδες και να γίνουν προβλέψεις για τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά τους – 
κυρίως έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η γνώση για να αυξήσουν τα διαφημιστικά έσοδα. Η 
έκθεση εντόπισε ότι η κλίμακα συλλογής και οικονομικής αποτίμησης των προσωπικών δεδομένων 
από αυτές τις πλατφόρμες είναι ασύμβατη με το δικαίωμα των ανθρώπων στην ιδιωτικότητα. 

Παρόλο που οι κύριες εκκλήσεις στην έκθεση απευθύνονται στις κυβερνήσεις και στον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ελέγχουν τη βιομηχανία, επιβάλλεται όλοι/ες μας να 
αναρωτηθούμε το ρόλο που διαδραματίζουμε. 

Στη Διεθνή Αμνηστία είμαστε το ίδιο εξαρτημένοι/ες από αυτές τις πλατφόρμες όσο 
οι  μεγάλες εταιρίες, τα  πολιτικά κόμματα και οι τοπικές επιχειρήσεις, με σκοπό 
μας  να  προσεγγίσουμε, να ενσωματώσουμε και να αυξήσουμε το κοινό μας. Η διαδεδομένη 
δύναμη αυτών των μέσων είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δημοσιεύσαμε μια έκθεση για 
αυτές. 

Ποιες είναι οι επιλογές μας; Δεν μπορούμε να εκκενώσουμε τις πλατφόρμες. Δεν είναι 
απλώς η κεντρική  πλατεία μιας πόλης. Είναι και οι κεντρικοί δρόμοι και η περιοχή με τα 
καταστήματα και τις επιχειρήσεις. Μπορεί να γίνει η χειρουργική επέμβαση του γιατρού μας και η 
τράπεζά μας. Οι πλατφόρμες αυτές είναι όλη η πόλη. 

Το να αφαιρέσουμε το Facebook και τη Google από τον εργασιακό μας περιβάλλον αυτή τη 
στιγμή, θα είχε αρνητικές επιδράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα περιόριζε τη δυνατότητα 
να διαδώσουμε το μήνυμα μας. Δεν υπάρχουν άλλες εφικτές εναλλακτικές για να προσεγγίσουμε 
το κοινό. Για την ώρα, η πιο ορθή κίνηση είναι να μοιραστούμε ανοικτά το δίλημμα μας και τι 
κάνουμε για αυτό. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε με το κοινό μας για αυτό το ζήτημα. 

Έχω ακούσει άτομα από τη βιομηχανία της διαφήμισης να λένε ότι δεν παρουσιάζεται καμία 
άλλη εναλλακτική λύση στην ηγεμονία του Facebook και της Google. Αυτό που ξεχνούν είναι ότι η 
Silicon Valley2 έχει χτιστεί πάνω στο ρομαντισμό των επιχειρηματιών που ξεκίνησαν την πορεία 
τους στη βιομηχανία από τα γκαράζ τους. Κάτι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί τους επόμενους 
μήνες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ειδικά αν η κυβέρνηση δημιουργήσει το κατάλληλο 
περιβάλλον για αυτό. 

Πρέπει να υπάρξει ένα κίνητρο ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να εξυγιανθούν. Κάποιες 
φορές στο παρελθόν βοήθησαν καταλυτικά, υποστηρίζοντας την ελευθερία και παίζοντας 
σημαντικό ρόλο στην ανατροπή δικτατορικών καθεστώτων. Αυτό αποτελούσε παρακαταθήκη για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Osama Bhutta, Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών της Διεθνούς Αμνηστίας  [κλικ] 
 

                                                           
2
 Περιοχή στις ΗΠΑ στην οποία εδρεύουν όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. 

http://maps.google.com/maps?z=16&q=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%2B%26amp%3B%2B%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%2B1%2C%2B41332%2C%2B%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/1404/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/we-called-out-facebook-and-google-but-need-them/
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Κείμενο 3 
 
Εισαγωγικό σημείωμα: Το ποιητικό υποκείμενο αποτυπώνει τις σκέψεις του για τη διαδικτυακή 
επικοινωνία που κρατά με το παιδί του, το οποίο ζει μακριά. 
 
 
Skype 
 
Το ηλεκτρονικό σου γέλιο 
Οι ηλεκτρονικές σου πυτζάμες 
Το ηλεκτρονικό σας σπίτι 
Το ηλεκτρονικό σας μπαλκόνι με τις γλάστρες 
Τα ηλεκτρονικά σας γραφεία 
 
Τα ηλεκτρονικά μου γενέθλια 
Οι ηλεκτρονικοί μου επίδεσμοι 
Οι ηλεκτρονικές διαβεβαιώσεις μου πως είμαι καλά 
 
Αύριο τα ηλεκτρονικά σας παιδιά 
Οι ηλεκτρονικές τους λεξούλες 
Τα ηλεκτρονικά τους δώρα 
Οι ηλεκτρονικές τους ζωγραφιές 
 
Κι ύστερα πάλι, μα τι λες ας είσαι 
κι ας τους βλέπεις κι ηλεκτρονικά. 
Ας νιώθεις κι ας τους νιώθεις ηλεκτρονικά. 
Άφησε τα αυτονόητα. 
Εσύ δες τι θα κάνεις 
με αυτό το κλομπ που ’ρχεται πίσω σου 
να θέλει να σου λιώσει το κεφάλι. 

 

 Κούλα Αδαλόγλου, «Οδυσσέας, τρόπον τινά», εκδ. Σαιξπηρικόν, Θεσσαλονίκη [κλικ] 
 
Θέμα Α 
1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 60-80 λέξεις, το περιεχόμενο των τριών πρώτων παραγράφων 

του Κειμένου 2 και να παρουσιάσετε το περιεχόμενό του στην τάξη.  

Θέμα Β 
1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδουν ορθά τις πληροφορίες του Κειμένου 1; Να 
τεκμηριώσεις κάθε απάντησή σου παραθέτοντας σχετικά αποσπάσματα από το κείμενο: 

i. Το επιχειρηματικό μοντέλο των κολοσσών έχει επηρεάσει τη βιομηχανία της τεχνολογίας.  
ii. Το Facebook και η Google πουλούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε εταιρείες. 
iii. Οι δύο κολοσσοί επιβάλλουν χρηματικό ποσό στους χρήστες για να παρέχουν τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. 
iv. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχουν περάσει στα χέρια ακόμα και κρατών.  
v. Το Facebook και η Google έχουν πολλούς ανταγωνιστές στο κομμάτι της διαδικτυακής 

διαφήμισης. 
 
 

 

http://maps.google.com/maps?z=16&q=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%2B%26amp%3B%2B%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%2B1%2C%2B41332%2C%2B%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
http://www.authors.gr/members/view/koula-adaloglou
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2. α) Πώς οργανώνει ο συντάκτης την 4η παράγραφο του Κειμένου 2; β) Ποια νομίζεις ότι είναι η 

πρόθεση του συντάκτη στη συγκεκριμένη παράγραφο του κειμένου; Πώς ο τρόπος, με τον οποίο 

επέλεξε να αναπτύξει την παράγραφο, υπηρετεί αυτή την πρόθεση; 

3. Στο παρακάτω απόσπασμα του Κειμένου 2 ο συντάκτης χρησιμοποιεί το α’ πληθυντικό 
πρόσωπο. Να μετασχηματίσετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το γ ́ ενικό πρόσωπο. Τι αλλάζει ως 
προς το ύφος; 
Στη Διεθνή Αμνηστία είμαστε το ίδιο εξαρτημένοι/ες από αυτές τις πλατφόρμες όσο οι  μεγάλες 
εταιρίες, τα  πολιτικά κόμματα και οι τοπικές επιχειρήσεις, με σκοπό μας  να  προσεγγίσουμε, να 
ενσωματώσουμε και να αυξήσουμε το κοινό μας. Η διαδεδομένη δύναμη αυτών των μέσων είναι 
ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δημοσιεύσαμε μια έκθεση για αυτές. 
 
4. «Αντί να χρεώνουν τέλη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αυτές οι επιχειρήσεις απαιτούν 
όποιος επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει, να εγκαταλείψει τα προσωπικά του δεδομένα.» [Κείμενο 
1] 
α) Να δικαιολογήσεις την επιλογή των υπογραμμισμένων λέξεων λαμβάνοντας υπόψη την 
πρόθεση αυτών που υπογράφουν το κείμενο.  
β) Να αντικαταστήσεις κάθε μία από αυτές με μια συνώνυμη λέξη. Τι αλλάζει ως προς το ύφος; 
 
5. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κείμενο 1 και το Κείμενο 2 είναι κείμενα μελών της Διεθνούς 
Αμνηστίας, γραμμένα την ίδια μέρα, σχολιάστε τις διαφορές τους ως προς το περιεχόμενο.  
 
Θέμα Γ 
1. Πώς εναλλάσσονται τα συναισθήματα του ποιητικού υποκειμένου για το μέσο το οποίο του 
επιτρέπει να μιλά με το παιδί του (το Skype); Για ποιο λόγο αλλάζει την αρχική του στάση; Ποιες 
σκέψεις και συναισθήματα σας γεννά η αλλαγή αυτή; (200 λέξεις) 
 
Θέμα Δ 
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες του Κειμένου 2, συντάσσετε ένα άρθρο για την 
ιστοσελίδα του σχολείου προκειμένου να προτείνετε τρόπους με τους οποίους οι νέοι/οι νέες 
μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφυλάξουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. (350-400 λέξεις) 
 

 

 

 

  

http://maps.google.com/maps?z=16&q=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%2B%26amp%3B%2B%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%2B1%2C%2B41332%2C%2B%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1

