
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1 

Οι νέες τεχνολογίες και η πρόκληση για τους εργαζομένους. 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί άρθρο του Χρ. Πισσαρίδη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα  ΤΟ 

ΒΗΜΑ  στις 29-12-2019 (διασκευή).  

 
Από το κίνημα των Λουδιτών1 στις αρχές του 19ου αιώνα, που έσπαγαν τις μηχανές 

για να μη χάσουν τη δουλειά τους μέχρι σήμερα, η προοπτική της αυτοματοποίησης γεννά 

σοβαρές ανησυχίες για την απασχόληση. Τρία ερωτήματα εγείρονται για τις επιπτώσεις των 

σημερινών ψηφιακών τεχνολογιών στην αγορά εργασίας: Θα υπάρχουν αρκετές δουλειές 

για τους εργαζόμενους; Πού θα βρίσκονται οι δουλειές του μέλλοντος; Θα είναι οι αμοιβές 

αρκετά υψηλές, για να αποφύγουμε την έκρηξη της φτώχειας και των ανισοτήτων;  

 Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ξεκάθαρη. Ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι οι 

τεχνολογικές καινοτομίες που αντικαθιστούν θέσεις εργασίας δεν επιφέρουν 

μακροπρόθεσμες αλλαγές στην απασχόληση στις βιομηχανοποιημένες χώρες. Ωστόσο, ο 

φόβος της τεχνολογικής ανεργίας παραμένει, επειδή ουδείς είναι βέβαιος ότι θα 

συνεχίσουν να δημιουργούνται νέες δουλειές σε άλλους τομείς της οικονομίας. Όταν 

συγκρίνουμε τις ικανότητες των μηχανών και των ανθρώπων, πολλές φορές βλέπουμε ότι η 

πλάστιγγα γέρνει προς τις μηχανές. Αλλά οι άνθρωποι έχουν μια αποδεδειγμένη ικανότητα 

δημιουργίας νέων αντικειμένων δουλειάς.  

 Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν λίγες θέσεις εργασίας, 

αλλά το ότι ελάχιστοι εργαζόμενοι έχουν τις δεξιότητες να καλύψουν τις θέσεις αυτές. Άρα, 

όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, η πρόκληση για τους εργαζόμενους είναι είτε να 

στραφούν σε επαγγέλματα συμπληρωματικά των νέων τεχνολογιών, όπως είναι ο 

προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ή η ρομποτική, είτε σε επαγγέλματα που δεν 

μπορούν να προγραμματιστούν, όπως οι υπηρεσίες συμβούλων ή νοσοκομειακής 

περίθαλψης. Μάλιστα, η μεταβατική περίοδος σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της 

απασχόλησης είναι ευκολότερη εκεί που τα εκπαιδευτικά συστήματα ευνοούν την 

 
1 Λουδισμός ή Λουδιτισμός είναι κίνημα που ξεκίνησε τον 19o αιώνα στην Αγγλία, από 

υφαντουργούς οι οποίοι εξεγέρθηκαν κατά των νεοκατασκευασθέντων μηχανημάτων της 

βιομηχανικής επανάστασης, που σκοπό είχαν τη μείωση του εργατικού προσωπικού και κατά 

συνέπεια την έκλειψη της εργασίας τους ως τεχνιτών. 



 

ανάπτυξη ενός εύρους δεξιοτήτων και όπου οι ευέλικτες αγορές εργασίας εξασφαλίζουν τη 

δυνατότητα επανεκπαίδευσης των εργαζομένων.  

 Το τρίτο ερώτημα, το σχετικό με την ανισότητα, είναι και το πιο δύσκολο να 

απαντηθεί, διότι αφορά ως επί το πλείστον πολιτικές επιλογές. Μελέτες σε διάφορους 

επαγγελματικούς τομείς έδειξαν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες αυξάνει 

τις κοινωνικές ανισότητες. Εν προκειμένω, το ερώτημα – κλειδί δεν είναι αν κάποιοι 

γίνονται πολύ πλούσιοι, αλλά πώς οι χαμηλότεροι μισθοί θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή 

διαβίωση.  

 Γενικά η Ευρώπη φροντίζει περισσότερο για την άμβλυνση των ανισοτήτων από 

όσο οι ΗΠΑ, εφαρμόζοντας πολλά προγράμματα αναδιανομής του πλούτου. Όσο για τις 

πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν, για να καταπολεμηθεί η φτώχεια, είναι πολλές. Οι 

σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα, βασίστηκαν στην υψηλή φορολόγηση, για να 

χρηματοδοτήσουν εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Ένας υποχρεωτικός 

κατώτατος μισθός ή οι φοροαπαλλαγές στα χαμηλά εισοδήματα ίσως είναι απαραίτητα 

μέτρα. Εν κατακλείδι, το ζητούμενο είναι να μη δώσεις στους ανθρώπους αφορμές, για να 

αντιταχθούν στις τεχνολογικές καινοτομίες.  

 

Κείμενο 2 

Οδηγία στους ανώτερους 

Το παρακάτω ποίημα ανήκει στον Μπέρτολντ Μπρέχτ (1898-1956) και δημοσιεύτηκε το 1927. Εδώ 

παρατίθεται σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη από την ανθολογία «Ποιήματα» του Μπρεχτ (Αθήνα 

1983, Εκδ. Θεμέλιο).  

 

Τη μέρα που ο άγνωστος νεκρός στρατιώτης 

με τιμητικές θάφτηκε ομοβροντίες,   

την ίδιαν ώρα του καταμεσήμερου,  

απ’ το Λονδίνο κι ως τη Σιγγαπούρη,  

ανάμεσα δώδεκα και δύο και δώδεκα και τέσσερα,     5 

για δυο λεπτά ολόκληρα, κάθε δουλειά σταμάτησε  

μόνο και μόνο για να τιμηθεί  

ο νεκρός Άγνωστος Στρατιώτης.  

 

Μα ωστόσο  

διαταγές θα ’πρεπε ίσως να δοθούν       10 

και για μιαν άλλην επιτέλους τελετή που να τιμά  



 

τον Ά γ ν ω σ τ ο  Ε ρ γ ά τ η  

απ’ τις κοσμοπλημμυρισμένες πολιτείες των ηπείρων.  

Κάποιον μέσ’ απ΄τ’ ανθρώπινο το κουρνιαχτό2 

που τη μορφή του κανένας δεν την πρόσεξε      15 

που η μυστική του ύπαρξη πέρασε απαρατήρητη  

που ποτέ τ’ όνομά του δεν ακούστη καθαρά.  

Ένας τέτοιος άνθρωπος θα ’πρεπε, 

για ολονών μας το καλό, 

να τιμηθεί με σοβαρή μια τελετή,     20 

μ’ ένα ραδιοφωνικό μήνυμα   

«Στον Άγνωστο Εργάτη» 

και 

με σταμάτημα κάθε δουλειάς από την ανθρωπότητα όλη  

πέρα για πέρα στον πλανήτη.       25  

 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

 

Να σημειώσεις στο απαντητικό φύλλο ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή 

λανθασμένη (Λ), σύμφωνα με το Κείμενο 1:  

1. Κατά τους δύο τελευταίους αιώνες υπάρχει ανησυχία για τις επιπτώσεις της 

εργασιακής αυτοματοποίησης στις θέσεις απασχόλησης.  

2. Στις βιομηχανοποιημένες χώρες οι εργαζόμενοι πάντα φοβούνται ειδικότερα την 

επίδραση των νέων τεχνολογιών στις θέσεις εργασίας. 

3. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι μηχανές μπορούν να αναλάβουν πολλές εργασίες, 

αλλά περισσότερο ικανός είναι ο άνθρωπος.   

4. Οι εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, αν επαν-

εκπαιδεύονται διαρκώς στο αντικείμενό τους.  

 
2 Σύννεφο σκόνης που σηκώνεται από την κίνηση πολλών ανθρώπων  



 

5. Το πόσο θα οξυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες από την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής.  

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποιο είναι το περιεχόμενο (μονάδες 4) και ποιος ο δομικός ρόλος των 3 ερωτημάτων 

(μονάδες 6) στο Κείμενο 1; Για την απάντηση να λάβεις υπόψη σου και τη θέση των 

ερωτημάτων στο κείμενο.  

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Να βρεις 2 εξαρτημένες προτάσεις διαφορετικού είδους στην 4η παράγραφο του Κειμένου 

1 (μονάδες 4), να τις χαρακτηρίσεις (μονάδες 6) και να προσδιορίσεις τον τρόπο, με τον 

οποίο υπηρετούν τον πληροφοριακό χαρακτήρα του κειμένου. (μονάδες 5). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ποιος πρέπει να τιμάται, σύμφωνα με το Κείμενο 2, παράλληλα με τον άγνωστο στρατιώτη, 

και γιατί; Εσύ ποια στάση τηρείς απέναντι σε μια τέτοια πρόταση; Να αναπτύξεις την 

απάντησή σου σε 100-150 λέξεις.  

Μονάδες 15 


