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Κείμενο 
[Η επίδραση της τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας] 

 
Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν παραγωγή και πλούτο χωρίς πολλούς ή και 

καθόλου εργαζομένους. H τεχνολογική επανάσταση φέρνει βιβλικών διαστάσεων 

αλλαγές στην εργασία, τόσο στον δυτικό όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όλες 

οι προηγούμενες «επαναστάσεις» (αγροτική, βιομηχανική κ.λπ.) είχαν βασικό άξονα 

το ότι υπήρχε ανάγκη χεριών, εργατικού δυναμικού δηλαδή. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις κατάφωρης εκμετάλλευσης του μόχθου του εργαζομένου, η συμμετοχή 

του ήταν απαραίτητη για την πλουτοπαραγωγική διαδικασία. 

Όμως, η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση που ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα 

μάς έχει δώσει το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, αλλά την ίδια στιγμή 

διαταράσσει και «διαιρεί» τον κόσμο σε κλίμακα μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει εδώ 

και πάνω από έναν αιώνα. H μηχανική νοημοσύνη και η προηγμένη ρομποτική 

άρχισαν ήδη να παράγουν πρωτοφανείς καινοτομίες. Κατασκευάζονται πια οχήματα 

χωρίς οδηγό, αεροσκάφη χωρίς πιλότους, φορτηγά πλοία δίχως πλήρωμα, μηχανές 

που μεταφράζουν στο λεπτό εκατοντάδες γλώσσες και τεχνικά μέσα που μηδενίζουν 

την απόσταση μεταξύ γιατρού και ασθενούς, καθηγητή και μαθητή. Για παράδειγμα 

μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η οδήγηση αυτοκινήτου θεωρούνταν από τα πολύπλοκα 

πράγματα που μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει κι όχι ένα κομπιούτερ. Ακόμη, το 

2011 μεγάλη διαδικτυακή επιχείρηση ανακοίνωσε ότι δημιουργεί παντελώς αυτόνομα 

οχήματα, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης πλοήγησης. Το να οδηγεί κάποιος ταξί ή φορτηγό 

ήταν ώς τώρα επάγγελμα, μέσω του οποίου ο εργαζόμενος μπορούσε να εξασφαλίσει 

μια αξιοπρεπή διαβίωση. Η οδήγηση χωρίς... οδηγό, όμως, έρχεται να βάλει ένα τέλος 

σε αυτό. Ήδη η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, καθώς μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργούν το αυτοκίνητο που... πηγαίνει μόνο του. 

Στο άμεσο μέλλον, φυσικά, είναι δεδομένο ότι οι «βαριές» συνέπειες θα γίνουν 

αισθητές απ’ όλους σχεδόν τους εργαζομένους παγκοσμίως. H άνοδος της  

«μηχανικής νοημοσύνης» σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι πρόκειται 

να δουν τις θέσεις τους να απειλούνται. Κι αυτό δε θα ισχύσει μόνο για ανειδίκευτους 

εργάτες, αλλά και για δουλειές που βρίσκονται πολύ πιο ψηλά στην κλίμακα 

δεξιοτήτων, όπως καθηγητές και γιατροί. Ήδη η τηλεϊατρική θεωρείται ότι θα ρίξει 

το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ στην ανώτατη εκπαίδευση τα 

διαδικτυακά μαθήματα θα επιτρέπουν σε έναν μόνο καθηγητή να κάνει τη δουλειά 

που πριν απαιτούσε δεκάδες καθηγητές (και μαθητές) με φυσική παρουσία σε κάθε 

αίθουσα, κάτι που σημαίνει και φτηνότερο κόστος διδασκαλίας, με αντίστοιχες 

ελαφρύνσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  



Επιπλέον, η δημιουργία πλούτου στην ψηφιακή εποχή αποδεικνύεται προς το 

παρόν πως γεννά ελάχιστες θέσεις απασχόλησης, συγκριτικά με το μέγεθος των 

εταιρειών και τα κέρδη τους. Δύο επιχειρήσεις, παγκόσμιοι γίγαντες της μοντέρνας 

οικονομίας, απασχολούν λιγότερους από 50.000 ανθρώπους η καθεμιά. Σήμερα 

μάλιστα που το κόστος εργασίας κρίνεται ασύμφορο και το κόστος της 

αυτοματοποιημένης παραγωγής πέφτει, οι εταιρείες αλλάζουν τους εργαζόμενους με 

ρομπότ. Πρόσφατα, μάλιστα, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πραγματοποίησε 

έρευνα όπου μελέτησε πάνω από 700 διαφορετικά επαγγέλματα για να διαπιστώσει 

το αν και πόσο εύκολα θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, ώστε να μη γίνονται 

από ανθρώπους. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα ήταν εφιαλτικά! Το 47% των 

εργασιακών θέσεων στον δυτικό κόσμο κινδυνεύει σοβαρά να «αυτοματοποιηθεί» 

στα επόμενα 10-20 χρόνια. Η τεχνολογία, συνεπώς, εξαπλώνοντας διαρκώς το εύρος 

των εργασιών που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, καταβροχθίζει θέσεις εργασίας 

γεμίζοντας τη δεξαμενή ανέργων. Έτσι ο εργαζόμενος εξαναγκάζεται πλέον σε έναν 

ανταγωνισμό τόσο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους όσο και με τις μηχανές. 

 

Έφ. Το Ποντίκι,τεύχ.1834. 16.10. 2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνεται στο κείμενο η άποψη πως η μοντέρνα 

ψηφιακή επανάσταση «διαταράσσει και διαιρεί τον κόσμο»; (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Στις τέσσερις τελευταίες περιόδους (Ακόμη, το 2011 … πηγαίνει μόνο του) της 

δεύτερης παραγράφου  του κειμένου να γράψετε ποια είναι η είδηση.  

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Στη συνέχεια να εντοπίσετε το σχόλιο του αρθρογράφου.  

(μονάδες 3) 



 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50–60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: εργατικού δυναμικού, θέσεις, 

δεξιοτήτων, ψηφιακή εποχή, αλλάζουν. (Μπορείτε να τροποποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο των λέξεων/φράσεων, δηλαδή τον αριθμό, την πτώση, τον 

χρόνο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Η τεχνολογία, συνεπώς, εξαπλώνοντας διαρκώς το εύρος των εργασιών 

που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, καταβροχθίζει θέσεις εργασίας 

γεμίζοντας τη δεξαμενή ανέργων». 

 

Στην παραπάνω περίοδο η γλώσσα χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά; 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη δεξαμενή. Στην πρώτη να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά. 

(μονάδες 3) 

 

 


