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KEIMENO 1  
 
«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ»  
Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τώρα μια παγκόσμια κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη της γενιάς μας. Σε 
αυτήν την κρίσιμη περίοδο, βρισκόμαστε μπροστά σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές επιλογές. Η πρώτη 
έχει να κάνει με την ολοκληρωτική παρακολούθηση ή την ενδυνάμωση των πολιτών. Η δεύτερη είναι 
το δίλημμα ανάμεσα στην εθνικιστική απομόνωση και την παγκόσμια αλληλεγγύη.  

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε ποια είναι 
τα αισθήματά όσο αφορά στην παρακολούθηση, είναι ότι δεν ξέρουμε πως ακριβώς 
παρακολουθούμαστε και πως θα είναι τα χρόνια που θα έρθουν. Η τεχνολογία παρακολούθησης 
αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό που φαινόταν επιστημονική φαντασία πριν από 10 
χρόνια είναι σήμερα κάτι το συνηθισμένο. Σκεφτείτε υποθετικά, πως υπάρχει μια κυβέρνηση που 
απαιτεί από κάθε πολίτη να φοράει βιομετρικό βραχιόλι που να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του 
σώματος και τους καρδιακoύς χτύπους 24 ώρες το 24ωρο. Τα προκύπτοντα δεδομένα θα 
αποθηκεύονται και αναλύονται με κυβερνητικούς αλγορίθμους. Οι «αλυσίδες της μόλυνσης» θα 
μπορούσαν να μειωθούν δραστικά, ακόμα και να κοπούν συνολικά. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε ενδεχομένως να σταματήσει την επιδημία σε λίγες μέρες. Ακούγεται υπέροχο, έτσι;  

Το μειονέκτημα είναι βέβαια ότι αυτό θα δώσει νομιμότητα σε ένα τρομακτικό νέο σύστημα 
παρακολούθησης. Αν ξέρετε, για παράδειγμα, ότι έκανα κλικ σε έναν σύνδεσμο του Fox News 
(τηλεοπτικό δίκτυο στις ΗΠΑ, με ακροδεξιές πολλές φορές απόψεις) και όχι σε ένα σύνδεσμο του 
CNN, θα έχει μάθει κάτι για τις πολιτικές μου απόψεις και ίσως ακόμη και για την προσωπικότητά 
μου, αλλά αν μπορείτε να παρακολουθήσετε τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του σώματος μου, την 
αρτηριακή μου πίεση και τους καρδιακούς μου χτύπους καθώς παρακολουθώ ένα συγκεκριμένο 
βίντεο, μπορείτε να μάθετε τι με κάνει να γελάω, τι με κάνει να κλαίω, και αυτό που με κάνει 
πραγματικά να θυμώνω. […]  

Η δεύτερη σημαντική επιλογή που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με την εθνικιστική 
απομόνωση ή την παγκόσμια αλληλεγγύη. Τόσο η ίδια η επιδημία όσο και η επακόλουθη οικονομική 
κρίση είναι δυο παγκόσμια προβλήματα. Μπορούν να λυθούν αποτελεσματικά μόνο με την 
παγκόσμια συνεργασία.  

Οι χώρες θα πρέπει να είναι πρόθυμες να ανταλλάσσουν πληροφορίες ανοιχτά και να 
αναζητούν ταπεινά συμβουλές και θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τα δεδομένα και τις 
γνώσεις που λαμβάνουν.  

Η παγκόσμια συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και από οικονομικής πλευράς. Δεδομένης 
της παγκόσμιας φύσης της οικονομίας και των αλυσίδων εφοδιασμού, εάν κάθε κυβέρνηση κάνει το 
δικό της με πλήρη αδιαφορία για τα υπόλοιπα κράτη, το αποτέλεσμα θα είναι το χάος και μια 
βαθύτερη κρίση. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης και το χρειαζόμαστε γρήγορα.  

Η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει μια επιλογή. Θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της 
διαίρεσης ή θα υιοθετήσουμε την πορεία της παγκόσμιας αλληλεγγύης; Αν επιλέξουμε τον 
διαχωρισμό, αυτό όχι μόνο θα παρατείνει την κρίση, αλλά πιθανόν να οδηγήσει σε ακόμη χειρότερες 
καταστροφές στο μέλλον. Αν επιλέξουμε την παγκόσμια αλληλεγγύη, θα είναι μια νίκη όχι μόνο 
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ενάντια στον κορονοϊό, αλλά και εναντίον όλων των μελλοντικών επιδημιών και κρίσεων που θα 
μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα.  

 
Κείμενο του Ισραηλινού δημοσιογράφου και  συγγραφέα Γιουβάλ Νώε Χαράρι ,  το οποίο δημοσιεύτηκε 

αρχικά στους F inanc ia l Times.  Τα βιβλία του κυκλοφορούν στα ελληνικά από τ ις εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια .  
 
KEIMENO 2  
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άκουγαν ότι η ανθρωπότητα 
βρίσκεται στον δρόμο για την ισότητα και ότι η παγκοσμιοποίηση και οι νέες 
τεχνολογίες θα τη βοηθήσουν να τη φτάσει ακόμα πιο σύντομα. Στην πραγματικότητα, 
ο 21αιώνας μπορεί να δημιουργήσει τ ις κοινωνίες με τη μεγαλύτερη ανισότητα στην 
ιστορία. Παρότι η παγκοσμιοποίηση και το διαδίκτυο γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα 
στις χώρες, απειλούν ωστόσο να διευρύνουν το κενό ανάμεσα στις τάξεις, και 
ακριβώς τη στιγμή που η ανθρωπότητα φαίνε ται να πετυχαίνει την παγκόσμια 
ενοποίηση, το ίδιο το ανθρώπινο είδος μπορεί να διαιρεθεί σε βιολογικές κάστες.  
Μολονότι ο κόσμος του 2000 εξακολουθούσε να έχει τ ις ιεραρχίες του, ήταν πάντως 

πολύ πιο ισότιμος από εκείνον του 1900. Στα πρώτα χρόνια του 21
ου 

αιώνα, οι 
άνθρωποι περίμεναν ότι η πρόοδος στην ισότητα θα συνεχιζόταν ή και θα 
επιταχυνόταν. Συγκεκριμένα, πίστευαν ότι η παγκοσμιοποίηση θα έφερνε την 
οικονομική αφθονία σε όλο τον κόσμο και ότι, κατά συνέπεια, όλοι οι άνθρωποι θα 
άρχιζαν να έχουν τις  ίδ ιες ευκαιρίες και τα ίδια προνόμια. Μια ολόκληρη γενιά 
μεγάλωσε με αυτήν την υπόσχεση.  
Τώρα φαίνεται ότι η υπόσχεση αυτή μπορεί να μην εκπληρωθεί.  Η παγκοσμιοποίηση 
ωφέλησε σίγουρα μεγάλα τμήματα της ανθρωπότητας, αλλά υπάρχουν σημάδια 
αύξησης της ανισότητας τόσο ανάμεσα στις κοινωνίες όσο και στο εσωτερικό τους. 
Κάποιες ομάδες μονοπωλούν ολοένα και περισσότερο τους καρπούς της 
παγκοσμιοποίησης. Ήδη σήμερα το πλουσιότερο 1% κατέχει τον μισό παγκόσμιο 
πλούτο.  

Την ίδια στιγμή, οι βελτιώσεις στη βιοτεχνολογία μπορούν να καταστήσουν 
εφικτή τη μετάφραση της οικονομικής ανισότητας σε βιολογική ανισότητα. Οι 
πάμπλουτοι θα έχουν επιτέλους να κάνουν κάτι που θα αξίζει πραγματικά με τον 
ασύλληπτο πλούτο τους. Ενώ ως τώρα μπορούσαν να αγοράζουν σύμβολα κύρους, 
σύντομα θα μπορούν να αγοράζουν την ίδια τη ζωή. Αν οι νέες θεραπείες για την 
επέκταση της ζωής και την αναβάθμιση των σωματικών και νοητικών ικανοτήτων 
αποδειχθούν ακριβείς, τότε η ανθρωπότητα μπορεί να χωριστεί σε βιολογικές κάστες.  

Το 2100 οι πλούσιοι μπορεί να είναι όντως πιο ταλαντούχοι, πιο δημιουργικοί 
και πιο ευφυείς από τους κατοίκους των παραγκουπόλεων. Αν οι πλούσιοι 
χρησιμοποιούν τις ανώτερες ικανότητές τους για να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο 
και αν τα περισσότερα χρήματα μπορούν να τους εξασφαλί σουν ενισχυμένα σώματα 
και εγκεφάλους, τότε το χάσμα συνεχώς θα διευρύνεται. Το 2100, το πλουσιότερο 1% 
μπορεί να μην κατέχει απλώς τον περισσότερο παγκόσμιο πλούτο, αλλά και την 
περισσότερη ομορφιά, δημιουργικότητα και υγεία. Επομένως, η ανθρωπότητα μπορε ί 
να χωριστεί σε μια μικρή τάξη υπερανθρώπων και σε μια τεράστια υπο -τάξη 
άχρηστων homo sapiens. Με αυτόν τον τρόπο η παγκοσμιοποίηση θα ενώσει τον 
κόσμο οριζόντια καταργώντας τα εθνικά σύνορα, αλλά την ίδια στιγμή θα χωρίσει την 
ανθρωπότητα κάθετα.  

Yuval  Noah Harar i ,  21 μαθήματα γ ια τον 21
ο  

αιώνα ,  (μτφ.  Μιχάλης Λαλιώτης) ,  εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 2018, σελ. 87 –  90 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
 
Κ. Π. Καβάφης: Τελειωμένα  
 
Μέσα στον φόβο και στες υποψίες,  
με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,  
λιώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε  
για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο  
τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μάς απειλεί.               
Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον δρόμο·  
ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα  
(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νιώσαμε καλά).  
Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν,   
εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας,                     
κι ανέτοιμους — πού πια καιρός — μας συνεπαίρνει.  
 
(Από τα Ποιήματα 1897 -1933, Ίκαρος 1984)  

 
 
ΘΕΜΑ Α  
Να συνοψίσετε σε 60 -80 λέξεις τις δύο μεγαλύτερες ανισότητες που ενδέχεται να  

προκαλέσει η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες στην ανθρωπότητα τον 21
ο   

αιώνα, σύμφωνα με τον Χαράρι.  
Mονάδες 15  

 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα κείμενα 1 και 2, τ ις παρακάτω 
προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 
πρόταση τις λέξεις Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε κάθε απάντησή σας με αναφορές 
στα κείμενα.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1  

1. Η τεχνολογική παρακολούθηση τη σημερινή εποχή αποτελεί φαινόμενο 
επιστημονικής φαντασίας.  

2. Η τεχνολογική παρακολούθηση θα δώσει τη δυνατότητα να ελέγχονται και τα 
συναισθήματά μας εκτός από τις πράξεις μας.  

3.  Η παγκόσμια συνεργασία ενισχύει την οικονομική κρίση.  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

4. Η παγκοσμιοποίηση έχει βλάψει όλες τις ανθρώπινες ομάδες συνολικά.  

5. Όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, έχουν ίσες δυνατότητες αντιμετώπισης 
των υγειονομικών κινδύνων.  

 
Mονάδες 15  
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Β2. Ενώ και τα δύο κείμενα του Χαράρι αναφέρονται στο ζήτημα της 
παγκοσμιοποίησης, διαφέρουν νοηματικά στο πώς αντιμετωπίζει στο καθένα ο 
συγγραφέας την προοπτική της εφαρμογής της. Ποια η βασική αυτή διαφορά; (50 -70 
λέξεις)  
 

Μονάδες 10  
 

Β3.  Πόσο βέβαιος εμφανίζεται ο συγγραφέας για τ ις απόψεις του σχετικά με την 
προοπτική ανάπτυξης τεχνολογίας παρακολούθησης στη 2 η παράγραφο του Κειμένου 
1 («Ένα… έτσι;»); Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, παραθέτοντας τουλάχιστον 
τρεις (3) γλωσσικές επιλογές  που την επιβεβαιώνουν.  
 

Μονάδες 6  
 
Β4α.  Πώς οργανώνει ο συγγραφέας τον λόγο του στην 1 η και την 3η παράγραφο του 
Κειμένου 1; Τι θέλει να πετύχει;  

Μονάδες 5  
 

β. Στο τέλος της 2ης παραγράφου του Κειμένου 1 («… Ένα τέτοιο σύστημα… υπέροχο, 
έτσι;») είναι εμφανής ο ειρωνικός τόνος του συγγραφέα. Πώς φαίνεται αυτή η 
ειρωνική χροιά και τι, κατά τη γνώμη σας, επιδιώκει να σχολιάσει ο συγγραφέας στο 
σημείο  αυτό;  

Μονάδες 4  
 
ΘΕΜΑ Γ  
Να σχολιάσετε εκείνο το θέμα, από όσα θέτει το κείμενο 3, που κρίνετε ως πιο 
σημαντικό. Να τεκμηριώσετε τη θέση σας. (150 -200 λέξεις)  

Μονάδες 15  
 

ΘΕΜΑ Δ  
Ο Χαράρι στο κείμενο 1 υποστηρίζει ότι η παγκόσμια συνεργασία και αλληλεγγύη 
μπορεί να συμβάλει στην επίλυση  των παγκόσμιων προβλημάτων της πανδημίας και 
της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Συμφωνείτε με την άποψή του; 
Θεωρείτε ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτόν 
τον τρόπο; Να παρουσιάσετε τις θέσεις σας τεκμηριωμέ να και πειστικά σε μορφή 
διαδικτυακής επιστολής προς αυτόν. (350 -400 λέξεις)  

Μονάδες 30  
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


