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Κείμενο 1 

Η ψθφιακι εποχι ζρχεται. Προετοιμαηόμαςτε; 

Το παρακάτω κείμενο είναι ελαφρώσ διαςκευαςμζνο άρθρο του Ανδρζα Δρυμιώτη 

που δημοςιεφτηκε ςτην εφημερίδα «Καθημερινή» ςτισ 13 Μαρτίου 2016. 

Σφμφωνα με τον EricSchmidt, Εκτελεςτικό Πρόεδρο τθσ Google, «κάκε δφο 

μζρεσ παράγουμε τόςο ψθφιακό περιεχόμενο, όςο θ ανκρωπότθτα δθμιοφργθςε 

από καταβολισ κόςμου μζχρι το 2003 – ποςότθτα που αντιςτοιχεί ςε 5 exabytes 

πλθροφορίασ»! Δεν είμαι βζβαιοσ ότι μποροφμε εφκολα να ςυλλάβουμε το μζγεκοσ 

αυτισ τθσ μονάδασ. Ζνα exabyte είναι θ εξθκοςτι δφναμθ του δφο ι ζνασ δεκαδικόσ 

αρικμόσ με 19 ψθφία. Και είναι βζβαιο ότι αυτό το περιεχόμενο μεγαλϊνει 

εκκετικά, κακθμερινά. Όλοι μασ δθμιουργοφμε πλθροφορίεσ και οι περιςςότερεσ 

από αυτζσ βρίςκονται ςτο διαδίκτυο. Και «το διαδίκτυο περιλαμβάνεται μεταξφ των 

λίγων πραγμάτων που θ ανκρωπότθτα δθμιοφργθςε, το οποίο θ ανκρωπότθτα δεν 

καταλαβαίνει και το οποίο είναι το μεγαλφτερο πείραμα ςτθν αναρχία που είχαμε 

ποτζ», όπωσ λζει και πάλι ο EricSchmidt. Παράλλθλα, θ τεράςτια πρόοδοσ που ζχει 

ςυντελεςτεί ςε υπολογιςτικι ιςχφ, αιςκθτιρεσ, τθλεπικοινωνίεσ και ενεργοποιθτζσ 

είναι τόςο μεγάλθ που πολλζσ από τισ δραςτθριότθτζσ μασ που πιςτεφαμε ότι μόνο 

άνκρωποι μποροφν να τισ εκτελζςουν, ςιμερα γίνονται από εξελιγμζνεσ μθχανζσ. 

Οι επιπτϊςεισ ςτθ ηωι μασ και ςτθν κακθμερινότθτά μασ κα είναι δραματικζσ και 

μόνο όςοι είναι καλά προετοιμαςμζνοι κα μπορζςουν να επιβιϊςουν ςε ζναν 

εντελϊσ διαφορετικό κόςμο, ο οποίοσ ζχει αρχίςει να διαμορφϊνεται εριμθν μασ. 

Είναι ολοφάνερο ότι το πρϊτο πράγμα που χρειαηόμαςτε είναι θ εξαςφάλιςθ 

από τθν κακόβουλθ χριςθ των πλθροφοριϊν. Όπωσ ακριβϊσ ο άνκρωποσ 

ανακάλυψε τθ φωτιά, θ οποία είναι εξαιρετικά χριςιμθ αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 

είναι πολφ καταςτροφικι, και ςτθ ςυνζχεια δθμιοφργθςε τα μζςα για τθν 

κατάςβεςι τθσ, ζτςι πρζπει να αντιμετωπιςτεί και θ διάχυςθ των πλθροφοριϊν. Ο 
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Πρόεδροσ Obama ςτον τελευταίο χρόνο τθσ προεδρίασ του, ζβαλε ςτον 

προχπολογιςμό το ποςό των 19 διςεκατομμυρίων δολαρίων για τθν υλοποίθςθ 

ενόσ ςχεδίου αςφάλειασ ςτον κυβερνοχϊρο. Αυτι είναι μια εντελϊσ καινοφργια 

δραςτθριότθτα ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ και είμαι απολφτωσ βζβαιοσ ότι 

πολλζσ εταιρείεσ κα χρειαςτεί να δθμιουργιςουν διευκφνςεισ για τθν αςφάλεια και 

ακεραιότθτα των πλθροφοριϊν τουσ, τισ οποίεσ κα πρζπει να ςτελεχϊςουν με το 

κατάλλθλο προςωπικό. 

 

Κείμενο 2 

Σχιμα 

Το ποίημα ανήκει ςτην πρώτη ποιητική ςυλλογή του Τάκη Παπατςώνη, «Εκλογή Α», 

η οποία εκδόθηκε το 1934. 

 

Δεν είναι φωτεινότερο πράγμα από τθν Αλικεια· 

ψάχνεισ μ’ ζρωτα και μανία να τινε βρεισ; 

είναι θ ζρευνά ςου ςαν τθ Νφχτα καρποφόρα, 

που ζχει αςφαλζσ, ότι κα ςκάςει ο Ήλιοσ πομπωδϊσ· 

θ ζρευνά ςου ςαν τθ Νφχτα, που όςα ερζβθ 

και αν δζρνουν, κάτι ςιγολάμπει, είτε θ πλθκϊρα 

των άςτρων, είτε ζςτω, θ αγωνιϊδθσ μζςω ςυγνζφων 

κολι εκείνθ φωταφγεια που οδθγάει. 

Αντίκετα, όποιοσ δεν νοιάηεται για τθν Αλικεια, 

είναι τθσ αμεριμνθςίασ του θ δικεν γαλινθ 

ςαν τθν αιϊνια νφχτα του κακοφ κανάτου, –άκαρπθ, 

δίχωσ ουδενόσ πράγματοσ φόβο ι ελπίδα, δίχωσ αρχι, 

δίχωσ τζλοσ, αςυνείδθτθ, ςαν τθν ψιλι ζννοια 

κανάτου δίχωσ τρόπαια χρωμάτων, δίχωσ καν τθν ςτιλπνότθτα 

Κρίςεωσ μελλοντικιάσ μετά ςαλπίγγων. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1  

1ουποερώτθμα (μονάδεσ 10) 

Να αποδϊςεισ περιλθπτικά ςε 40-50 λζξεισ τισ απόψεισ του EricSchmidt ςτο Κείμενο 

1για τα χαρακτθριςτικά τθσ ψθφιακισ εποχισ. 

Μονάδεσ 10 

 

2ουποερώτθμα  

Να προςδιορίςεισ δφο τρόπουσ ανάπτυξθσ τθσ δεφτερθσ παραγράφου του Κειμζνου 

1 (μονάδεσ 4), αιτιολογϊντασ τθ χριςθ τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο 

(μονάδεσ 6). 

Μονάδεσ 10 
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3ουποερώτθμα(μονάδεσ 15) 

Να ςχολιάςεισ τθ χριςθ του ερωτθματικοφ ςτον τίτλο του Κειμζνου 1, 

τεκμθριϊνοντασ τθν απάντθςι ςου με ςτοιχεία και από το ίδιο το κείμενο (μονάδεσ 

10). Τι αλλαγζσ κα δθμιουργοφςε θ χριςθ καυμαςτικοφ ςτθν ίδια κζςθ(μονάδεσ 5);  

Μονάδεσ 15 

ΘΕΜΑ 2 

Διαπιςτϊνεισ, μετά τθν ανάγνωςθ του Κειμζνου 1, ότι, παρά τθν είςοδο των 

κοινωνιϊν ςτθ νζα ψθφιακι εποχι, οι άνκρωποι του περιβάλλοντόσ ςου είναι 

ςχεδόν ψθφιακά αναλφάβθτοι. Ωσ εκπρόςωποσ του ςχολείου ςου, ςτζλνεισ μια 

επιςτολι 300-350 λζξεων ςτουσ αρμόδιουσ του Υπουργείου Παιδείασ, ςτθν οποία  

παρουςιάηειστουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι αναγκαία θ ψθφιακι επιμόρφωςθ 

όλων των ανκρϊπων και προτείνεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα αντιμετωπιςτεί το 

πρόβλθμα του ψθφιακοφ αναλφαβθτιςμοφ.  

Μονάδεσ 30 

 

ΘΕΜΑ 3 

Να εντοπίςεισ δφο ςχιματα λόγου με τα οποία αποδίδει τθν ζννοια “Νφχτα” το 

ποιθτικό υποκείμενο ςτο Κείμενο 2 και να καταγράψεισ τα αντίςτοιχα 

χαρακτθριςτικά που τθσ αποδίδει μζςω των ςχθμάτων λόγου που εντόπιςεσ. 

Μονάδεσ 20 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδεσ 15) 

Να ερμθνεφςεισ με ςτοιχεία από το ποίθμα του Τάκθ Παπατςϊνθ (Κείμενο 2) τθ 

ςτάςθ των ανκρϊπων προσ τθν αλικεια και να προςδιορίςεισ ποια κα διάλεγεσ 

εςφ, τεκμθριϊνοντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν απάντθςι ςου. Να αναπτφξεισ τθν 

απάντθςι ςου ςε 100-150 λζξεισ. 

Μονάδεσ 15 
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