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Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

 

Κείμενο 1 

Η ψηφιακή εποχή έρχεται. Προετοιμαζόμαστε; 

Το παρακάτω κείμενο είναι ελαφρώς διασκευασμένο άρθρο του Ανδρέα Δρυμιώτη που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα «Καθημερινή» στις 13 Μαρτίου 2016. 

 

Σύμφωνα με τον Eric Schmidt, Εκτελεστικό Πρόεδρο της Google, «κάθε δύο μέρες παράγουμε 

τόσο ψηφιακό περιεχόμενο, όσο η ανθρωπότητα δημιούργησε από καταβολής κόσμου μέχρι το 

2003 – ποσότητα που αντιστοιχεί σε 5 exabytes πληροφορίας»! Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε 

εύκολα να συλλάβουμε το μέγεθος αυτής της μονάδας. Ενα exabyte είναι η εξηκοστή δύναμη του 

δύο ή ένας δεκαδικός αριθμός με 19 ψηφία. Και είναι βέβαιο ότι αυτό το περιεχόμενο μεγαλώνει 

εκθετικά, καθημερινά. Όλοι μας δημιουργούμε πληροφορίες και οι περισσότερες από αυτές 

βρίσκονται στο διαδίκτυο. Και «το διαδίκτυο περιλαμβάνεται μεταξύ των λίγων πραγμάτων που η 

ανθρωπότητα δημιούργησε, το οποίο η ανθρωπότητα δεν καταλαβαίνει και το οποίο είναι το 

μεγαλύτερο πείραμα στην αναρχία που είχαμε ποτέ», όπως λέει και πάλι ο Eric Schmidt. 

Παράλληλα, η τεράστια πρόοδος που έχει συντελεστεί σε υπολογιστική ισχύ, αισθητήρες, 

τηλεπικοινωνίες και ενεργοποιητές είναι τόσο μεγάλη που πολλές από τις δραστηριότητές μας που 

πιστεύαμε ότι μόνο άνθρωποι μπορούν να τις εκτελέσουν, σήμερα γίνονται από εξελιγμένες 

μηχανές. Οι επιπτώσεις στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας θα είναι δραματικές και μόνο 

όσοι είναι καλά προετοιμασμένοι θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε έναν εντελώς διαφορετικό 

κόσμο, ο οποίος έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ερήμην μας.  

Είναι ολοφάνερο ότι το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι η εξασφάλιση από την 

κακόβουλη χρήση των πληροφοριών. Όπως ακριβώς ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά, η οποία 

είναι εξαιρετικά χρήσιμη αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι πολύ καταστροφική, και στη συνέχεια 

δημιούργησε τα μέσα για την κατάσβεσή της, έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και η διάχυση των 

πληροφοριών. Ο Πρόεδρος Obama στον τελευταίο χρόνο της προεδρίας του, έβαλε στον 

προϋπολογισμό το ποσό των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υλοποίηση ενός σχεδίου 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτή είναι μια εντελώς καινούργια δραστηριότητα στον χώρο της 

πληροφορικής και είμαι απολύτως βέβαιος ότι πολλές εταιρείες θα χρειαστεί να δημιουργήσουν 

διευθύνσεις για την ασφάλεια και ακεραιότητα των πληροφοριών τους, τις οποίες θα πρέπει να 

στελεχώσουν με το κατάλληλο προσωπικό.  

 

Κείμενο 2 



Σχήμα 

Το ποίημα ανήκει στην πρώτη ποιητική συλλογή του Τάκη Παπατσώνη, «Εκλογή Α», η οποία εκδόθηκε το 1934. 

 

Δεν είναι φωτεινότερο πράγμα από την Αλήθεια·  

ψάχνεις μ’ έρωτα και μανία να τήνε βρεις; 

είναι η έρευνά σου σαν τη Νύχτα καρποφόρα,  

που έχει ασφαλές, ότι θα σκάσει ο Ήλιος πομπωδώς·  

η έρευνά σου σαν τη Νύχτα, που όσα ερέβη  

και αν δέρνουν, κάτι σιγολάμπει, είτε η πληθώρα 

των άστρων, είτε έστω, η αγωνιώδης μέσω συγνέφων 

θολή εκείνη φωταύγεια που οδηγάει.  

Αντίθετα, όποιος δεν νοιάζεται για την Αλήθεια,  

είναι της αμεριμνησίας του η δήθεν γαλήνη  

σαν την αιώνια νύχτα του κακού θανάτου, –άκαρπη, 

δίχως ουδενός πράγματος φόβο ή ελπίδα, δίχως αρχή, 

δίχως τέλος, ασυνείδητη, σαν την ψιλή έννοια 

θανάτου δίχως τρόπαια χρωμάτων, δίχως καν την στιλπνότητα 

Κρίσεως μελλοντικιάς μετά σαλπίγγων.  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να αποδώσεις περιληπτικά σε 40-50 λέξεις τις απόψεις του Eric Schmidt στο Κείμενο 1 για τα 

χαρακτηριστικά της ψηφιακής εποχής. 

Μονάδες 10 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να προσδιορίσεις δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου  του Κειμένου 1 (μονάδες 4), 

αιτιολογώντας τη χρήση τους στη συγκεκριμένη παράγραφο (μονάδες 6). 

Μονάδες 10 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 



Να σχολιάσεις τη χρήση του ερωτηματικού στον τίτλο του Κειμένου 1, τεκμηριώνοντας την 

απάντησή σου με στοιχεία και από το ίδιο το κείμενο (μονάδες 10). Τι αλλαγές θα δημιουργούσε η 

χρήση θαυμαστικού στην ίδια θέση (μονάδες 5);  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις με στοιχεία από το ποίημα του Τάκη Παπατσώνη (Κείμενο 2) τη στάση των 

ανθρώπων προς την αλήθεια και να προσδιορίσεις ποια θα διάλεγες εσύ, τεκμηριώνοντας σε κάθε 

περίπτωση την απάντησή σου. Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε 100-150 λέξεις. 

Μονάδες 15 


