
Eισαγωγή 1

«Φιλόδοξο [και] συναρπαστικό... [αυτό] το βιβλίο είναι γεμάτο με βα-
σανιστικά παραδείγματα φουτουριστικών αγαθών και υπηρεσιών».

—Scientific American

«Ο Schmidt και ο Cohen αποτελούν ένα εντυπωσιακά πνευματώδες 
δίδυμο, συνδυάζοντας την εγκυκλοπαιδική γνώση του Schmidt για την 
ψηφιακή τεχνολογία, με την επίσης εντυπωσιακή αίσθηση που έχει 
ο Cohen για τη διεθνή διπλωματία και πολιτική... Το βιβλίο Η Νέα 
Ψηφιακή Εποχή είναι εκπληκτικά ξεκάθαρο, ζωντανό και συχνά πνευ-
ματώδες... {περιλαμβάνει} μελετημένες αναλύσεις... {και είναι} ισορ-
ροπημένο και ενδιαφέρον». 

 —The Christian Science Monitor

«Γεμάτο με νέες ιδέες, προσεκτικά παραδείγματα και ευρηματικoύς 
ελιγμούς... Αν ενδιαφέρεστε για το μέλλον... διαβάστε αυτό το βιβλίο. 
Πρόκειται να κάνει τους “πληροφορικάριους” να παραμιλάνε και τους 
απλούς ανθρώπους να αναλογιστούν σοβαρά το μέλλον... Θα σας κά-
νει να αποφασίσετε να αναλάβετε δράση και ίσως σας βοηθήσει να 
καταλάβετε τι πρέπει να γίνει». 

—The Huffington Post

«Μαζί [ο Schmidt και ο Cohen] προβλέπουν μεγάλο αριθμό καινοτο-
μιών και αντίστοιχων απειλών που θα προκύψουν για τις δικτατορίες, 
για τους τεχνο-επαναστάτες, τους τρομοκράτες και για εσάς». 

—Νational Public Radio

«Η ελίτ της βιομηχανίας της τεχνολογίας, οι Schmidt και Cohen, αξί-
ζουν τον έπαινο για την έρευνά τους πάνω στη σκοτεινή πλευρά της 
προόδου. Στην αγρυπνία για τις βομβιστικές επιθέσεις στη Βοστώνη, 
οι προειδοποιήσεις τους για τους κινδύνους του Διαδικτύου αποδεί-
χτηκαν τρομακτικά εύστοχες».

—San Francisco Chronicle

Έγραψαν για το βιβλίο:
Η Νέα Ψηφιακή Εποχή
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Η  Ν Ε Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Ε Π Ο Χ Η2

«Ένα ενδελεχές βιβλίο που μας δίνει μια εντυπωσιακή περίληψη των 
τρεχουσών διασπαστικών τάσεων στην τεχνολογία, ενώ προσπαθεί να 
προβλέψει πώς θα αναδιαμορφωθούν οι σχέσεις ανάμεσα σε κράτος 
και πολίτες».

—The Observer (UK)

«Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε... Οι συγγραφείς έχουν 
επιλέξει να προβλέψουν το μέλλον αντί να πολεμήσουν για το πώς 
να το πετύχουν. Το αποτέλεσμα είναι ένα βιβλίο γεμάτο προβλέψεις 
πάνω σε θέματα όπως το μέλλον των κρατών, της επανάστασης, της 
τρομοκρατίας, των συγκρούσεων, του πολέμου, της ιθαγένειας και της 
ταυτότητας». 

—The Star (Toronto)

«Το βιβλίο H Nέα Ψηφιακή Εποχή πρέπει να διαβαστεί από οποιονδή-
ποτε θέλει να καταλάβει πραγματικά το μέγεθος της ψηφιακής επανά-
στασης... ο Schmidt και ο Cohen συνδυάζουν το τεχνικό και το ανθρώ-
πινο, το επιστημονικό και το πολιτικό, με τρόπους που έβλεπα σπάνια 
όταν ήμουν στην Κυβέρνηση. Προκαλούν τη φαντασία του αναγνώ-
στη σχεδόν σε κάθε σελίδα».

—Στρατηγός Michael Hayden,  
πρώην διευθυντής της CIA

“O Eric Schmidt και ο Jared Cohen δημιούργησαν ένα διεισδυτικό 
στοχασμό πάνω στην τεχνολογία και την παγκόσμια τάξη. Ακόμα και 
αυτοί που διαφωνούν με κάποια από τα συμπεράσματα, θα μάθουν 
πολλά από αυτό το προκλητικό για τη σκέψη βιβλίο». 

—Henry A. Kissinger

«Ένας οδηγός για το μέλλον, γραμμένος από δύο ειδικούς που έχουν 
βαθιά κατανόηση των εναλλακτικών προοπτικών της ανθρωπότητας 
σε έναν ασύρματο κόσμο. Υπάρχει διορατικότητα σε κάθε σελίδα και 
εντυπωσιακά συμπεράσματα (και ερωτήματα) σε κάθε κεφάλαιο. Για 
τους ειδικούς και τους απλούς αναγνώστες αντίστοιχα, ο Eric Schmidt 
και o Jared Cohen έχουν δημιουργήσει ένα αναντικατάστατο βιβλίο».

—Madeleine Albright
Πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
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«Ένα εξαιρετικό βιβλίο που θα πρέπει να διαβάσουν όλοι όσοι επιθυ-
μούν να κατανοήσουν τις τεράστιες συνέπειες της Εποχής της Google, 
όχι μόνο στον τρόπο που ζούμε αλλά, κυρίως, στην ιδιωτικότητά μας, 
στη δημοκρατία μας και στην ασφάλειά μας... Η πλευρά της “τεχνο-
αισιοδοξίας” δεν θα βρει ξανά τόσο έξυπνους υποστηρικτές». 

—Niall Ferguson,  
συγγραφέας του “Civilization: The West and the Rest”

«Σκεπτόμενο, καλά στοιχειοθετημένο... Οι αναγνώστες μπορεί να 
απομείνουν με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, αλλά αυτό 
είναι το νόημα – είμαστε στα καλύτερά μας όταν αναρωτιόμαστε:  
Τι θα γίνει στο μέλλον;» 

—Elon Musk,  
συνιδρυτής των Tesla Motors και PayPal

«Με ζωντανά παραδείγματα και εξαιρετική ανάλυση, δείχνει πώς το 
Διαδίκτυο και οι άλλες τεχνολογίες των επικοινωνιών θα ενδυναμώ-
σουν τα άτομα και θα μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο δρουν 
τα έθνη και οι επιχειρήσεις... Ρεαλιστικό αλλά βαθιά αισιόδοξο... Σοφό 
και διαβάζεται θαυμάσια».

—Walter Isaacson,  
συγγραφέας του “Steve Jobs”

«Ένα βιβλίο που περιγράφει την τεχνολογική επανάσταση στην αρχή 
της. Το πώς τη διαχειριζόμαστε είναι πρόκληση για τις χώρες, τις κοι-
νότητες και τους πολίτες. Δεν υπάρχουν περισσότερο ιδανικοί άνθρω-
ποι για να εξηγήσουν τι σημαίνει η επανάσταση αυτή, από τους Eric 
Schmidt και Jared Cohen».

—Tony Blair

«Λίγοι άνθρωποι στον κόσμο κάνουν περισσότερα για να φανταστούν 
–και να χτίσουν– τη νέα ψηφιακή εποχή από τον Eric Schmidt και 
τον Jared Cohen. Με αυτό το βιβλίο, κοιτάνε μέσα στην κρυστάλλινη 
σφαίρα τους και καλούν και τον κόσμο να κρυφοκοιτάξει».

—Michael R. Bloomberg
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«Το βιβλίο Η Νέα Ψηφιακή Εποχή προσφέρει μια ενδιαφέρουσα μίξη 
ιδεών και διορατικότητας για το πώς διασταυρώνεται ο εικονικός κό-
σμος με το “βεστφαλιανό σύστημα”... Αυτό το βιβλίο πρέπει να ξεκι-
νήσει έναν πολύτιμο διάλογο για τις πρακτικές επιπτώσεις της νέας 
συνδεσιμότητας για τους πολίτες και τους φορείς που χαράζουν πολι-
τικές, για τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις».

—Robert B. Zoellick,  
πρώην Πρόεδρος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας

«Ο Schmidt και ο Cohen παρέχουν μια ενδελεχή προσέγγιση στην 
αποκωδικοποίηση του τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, σε μια ιστορία 
που είναι τόσο καλογραμμένη και διασκεδαστική όσο είναι και σημα-
ντική». 

—Στρατηγός Brent Scowcroft,  
πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας

«Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο θα σας κάνει να επανεξετάσετε τις απόψεις 
σας για την ψηφιακή εποχή, για το πώς δουλεύει ο κόσμος, τι πρό-
κειται να συμβεί στο μέλλον και τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τις 
οικογένειές σας και την κοινότητά σας. Πρέπει να το διαβάσετε». 

—Mohamed El-Erian, 
πρόεδρος του “Global Development Council” του Προέδρου Obama

«Επιτέλους, ένας εξαιρετικός οδηγός για τον επόμενο αιώνα – τι επι-
φυλάσσει το μέλλον για επιχειρηματίες, επαναστάτες, πολιτικούς, και 
τους απλούς πολίτες αντίστοιχα. Ο Schmidt και ο Coehn προσφέρουν 
μια εκθαμβωτική ματιά στο πώς η νέα ψηφιακή επανάσταση θα αλ-
λάξει τις ζωές μας. Αυτό το βιβλίο είναι η πιο διορατική εξερεύνηση 
για το πώς θα είναι ο κόσμος στο μέλλον, και άπαξ και ξεκίνησα να 
διαβάζω απλά δεν μπορούσα να σταματήσω».

—Sir Richard Branson, 
ιδρυτής και πρόεδρος, Όμιλος Virgin
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