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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η εργασία στην εποχή των ρομπότ 

 
        Πολλές  από  τις  δραστηριότητες  που  σήμερα  γίνονται  από  ανθρώπους,  θα 
πραγματοποιούνται στο μέλλον από τα ρομπότ. Αρκεί να αναφερθεί πως μεγάλες 
εταιρείες κατασκευής λογισμικού έχουν ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 
κατασκευή προγραμμάτων τα οποία θα αντικαταστήσουν οδηγούς, γκαρσόνια, 
ακόμη και  νοσοκόμους,  και  πιστεύουν  πως  σε  είκοσι  περίπου  χρόνια  από  
σήμερα  η τεχνολογία θα περιορίσει τη ζήτηση για εργασία, ειδικά στις δουλειές με 
χαμηλή εξειδίκευση. Εύλογα, λοιπόν, δημιουργείται η απορία: τι θα γίνουν όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν χωρίς δουλειά; 
       Πριν επιχειρήσω να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, θεωρώ σκόπιμο να δούμε τις 
αλλαγές που έφεραν στη ζωή μας οι υπολογιστές. Πιστεύω ότι μια τέτοια αναφορά 
θα μας βοηθήσει στην κατανόηση του προβλήματος και στην αποφυγή 
απαισιόδοξων σκέψεων. Η συζήτηση για την επίδραση των υπολογιστών στην 
αγορά εργασίας ξεκίνησε  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1950  με  την  εμφάνιση  
των  πρώτων υπολογιστών που είχαν τεράστιες για την εποχή δυνατότητες. Υπήρχε 
τότε ακριβώς ο ίδιος προβληματισμός. Ότι δηλαδή θα δημιουργούσαν το αργότερο 
ως το 2000 μια άνευ  προηγουμένου  ανεργία  και ιδίως  στους  υπαλλήλους  
γραφείου.  Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχτηκε εντελώς διαφορετική. 
      Είναι,  βέβαια,  γεγονός  ότι  οι  υπολογιστές  επέφεραν  αλλαγές  σε  πολλά 
επαγγέλματα. Για παράδειγμα, οι λογιστές, όπως τους ξέραμε τότε, εξαφανίστηκαν. 
Τους βλέπουμε σε παλιές ταινίες να φοράνε τα μαύρα πρόσθετα μανίκια για να μη 
λιώνουν τα  σακάκια  τους  από το  συνεχές  τρίψιμο-γράψιμο  στα  κατάστιχα  των 
επιχειρήσεων. Αυτή η δουλειά χάθηκε, αλλά οι λογιστές ουσιαστικά 
αναβαθμίστηκαν και σήμερα δουλεύουν όλοι με υπολογιστές, κάνοντας καλύτερα 
και αποδοτικότερα τη δουλειά τους. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τους πολιτικούς 
μηχανικούς. Πριν τριάντα-σαράντα  χρόνια  ανάλωναν  πολύ  χρόνο  κάνοντας  
αριθμητικές  πράξεις, προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν  το  κυριότερο πρόβλημα  
της  εποχής,  της εξασφάλισης της στατικής του «φέροντος οργανισμού»1 της 
οικοδομής. Σήμερα η ίδια δουλειά γίνεται με υπολογιστές και ο μηχανικός 
ασχολείται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό πολύπλοκων κατασκευών που θα ήταν 
αδύνατο να διαμορφωθούν με το «χέρι». 



 

 

          Η βιομηχανία των υπολογιστών έχει δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις 
εργασίας σε όλο τον κόσμο, ώστε είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 
υπολογίσει κανείς το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας που χάθηκαν από τους 
υπολογιστές και αυτών που δημιουργήθηκαν για τους υπολογιστές. 
          Ύστερα από την παρέκβαση αυτή, ας δούμε πώς μπορεί να επηρεάσουν τα 
ρομπότ τη ζωή μας, στην οποία έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνια, έστω και αν 
ακόμα δεν τα βλέπουμε να εξαπλώνονται όπως οι υπολογιστές. Είναι αποκαλυπτικό 
ότι υπάρχουν  περισσότερα  από  δέκα  εκατομμύρια  ρομπότ-σκούπες  που  
σκουπίζουν πατώματα σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι γνωστό ότι τα σημερινά 
αυτοκίνητα κατασκευάζονται με τη βοήθεια τεραστίων ρομπότ. Ρομπότ 
κατασκευάζουν και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, που είναι η βάση των 
υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων. Υπάρχουν, ακόμα, και άλλες, πολύ 
εξειδικευμένες δραστηριότητες που εκτελούνται από ρομπότ, όπως η εξερεύνηση 
του πλανήτη Άρη και η εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Χωρίς τα ρομπότ, ο 
ρυθμός παραγωγής αγαθών θα ήταν αργός,  πολλές  ανακαλύψεις  θα  ήταν  
αδύνατες,  ενώ  πολλά αγαθά  καθημερινής χρήσης, όπως τα αυτοκίνητα, οι 
προσωπικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, θα κόστιζαν μια περιουσία. 
           Ωστόσο, πολλοί στοχαστές γνωρίζοντας ότι σήμερα διαθέτουμε την 
τεχνολογία - ταχύτατους  επεξεργαστές,  ευαίσθητους  αισθητήρες  και  μεγάλες  
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων - ώστε να αρχίσει η κατασκευή οικιακών ρομπότ 
σε προσιτές τιμές, θεωρούν πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αύξηση της 
ανεργίας. Δεν ενστερνίζομαι την άποψη αυτή. Θεωρώ, αντίθετα,  ότι θα δούμε την 
ίδια εξέλιξη όπως και στους υπολογιστές. Δηλαδή ότι ορισμένα επαγγέλματα θα 
χαθούν και οι υπηρεσίες τους θα παρέχονται από μηχανές. Παράλληλα, όμως, θα 
δημιουργηθούν εντελώς νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα αναπληρώσουν τις 
θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι 
εξελίξεις καταργούν θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργούν άλλες. 

Α. Δρυμιώτης, εφ. Η Καθημερινή, 20.7.2014 (διασκευή) 
 
1Γενικά, ο φέρων οργανισμός οποιασδήποτε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικά 
υποστυλώματα –δοκούς,  συνδέσμους,  πλάκες  από  σκυρόδεμα  (τσιμέντο)  ή 
σύμμεικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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[Η Μάρη δουλεύει ως ασκούμενη δικηγόρος στο γραφείο ενός θείου της στον Βόλο. 

Θα γνωριστεί με τον Ριχάρδο, ο οποίος αν και δάσκαλος στο επάγγελμα, εργάζεται 

στο Κασσαβέτειο Σωφρονιστικό Κατάστημα ανηλίκων στο λογιστήριο.] 

 

      Οι δικοί του μονίμως στη μουρμούρα, πότε με την κατάσταση , πότε με αυτόν. 

Τόσα χρόνια τον σπούδαζαν για να τον βλέπουν τώρα να βολοδέρνει. Κι εν τω 

μεταξύ ο τάδε και ο δείνα να προκόβουν. Όχι πως έφταιγε, βέβαια, ο Ριχάρδος, δεν 

του το ’θεταν ανοιχτά, αλλά κάπως έπρεπε να κινηθεί και αυτός, να ψάξει για καμιά 

δουλειά. Τους ενοχλούσε που ξενυχτούσε στα μπαράκια. Η κυρα-Λένη του ’ριχνε 

πλάγιες ματιές, τη στενοχωρούσε που είχε αδυνατίσει. […]  



 

 

      Τι κέφι θα ’χεις για ζωή, όταν ξυπνάς κάθε μέρα το μεσημέρι και μέχρι το 

απόγευμα έχεις πιει ένα λίτρο καφέ; πες μου. Τι να της πει; Δίκιο είχε. Αλλά και τι 

να κάνει τα βράδια στο σπίτι; Ως το νυχτερινό δελτίο ο πατέρας του με το 

τηλεκοντρόλ στο χέρι να αλλάζει κανάλια. Στη διαπασών απ’ το ένα τοκ σόου στο 

άλλο και απ’ το ένα ριάλιτι σόου στο άλλο. Όσες φορές έμενε τα βράδια μέσα, την 

άραζε στο δωμάτιό του με τ’ ακουστικά κι άκουγε μουσική. Αλλά δεν είναι και ζωή 

να κάθεσαι με τ’ ακουστικά ν’ ακούς τ’ αγαπημένα σου τραγούδια και να σκέφτεσαι 

ότι εσένα η ζωή σου πάει χαράμι.  

      Ήξερε η Μάρη ότι ουσιαστικά είναι άνεργος, ότι περιμένει τον διορισμό του, 

αλλά ποτέ δεν τον ρωτούσε τι κάνει και πώς τα βολεύει. Δεν ήθελε ίσως να φανεί 

αδιάκριτη ή να τον φέρει σε δύσκολη θέση. […] 

       Άδειασε το ποτηράκι του κι άρχισε να της λέει για την Κασσαβέτεια που ήταν 

παλιά γεωργικό σχολείο, σαν Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δηλαδή. Τώρα όμως είναι φυλακές 

ανηλίκων, δεν είναι; τον διέκοψε η Μάρη. […]  

      Εδώ και τρεις μήνες, συνέχισε, δουλεύει στην Κασσαβέτεια, στο λογιστήριο, τον 

φαντάζεται; Όχι, είπε αυθόρμητα η Μάρη, δεν μπορούσε να τον φανταστεί. Από 

δάσκαλος λογιστής; σαν να του ’λεγε το βλέμμα της. Κατ’ αρχάς, πώς; Τι πώς; έχει ο 

πατέρας μου γνωστό έναν γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι και ο 

διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος παλιός μαθητής του, πήγα εκεί με 

την προοπτική να λειτουργήσω και το σχολείο.  

       Άρχισε απρόσμενα η Μάρη να υπολογίζει τα δεκάδες ενδιαφέροντα πράγματα 

που θα μπορούσε να ανακαλύψει ο Ριχάρδος σ’ αυτήν τη δουλειά. Τον παρότρυνε 

τρυφερά και με μια δόση διδαχής στον τόνο της φωνής να βλέπει τα πάντα απ’ τη 

θετική τους πλευρά, του ανέφερε μάλιστα και την κοινοτοπία με το μισογεμάτο-

μισοάδειο ποτήρι, ίσως αυτό να είναι το ελάττωμά του, δεν αντιδρά, δεν διεκδικεί, 

η ζωή όμως είναι μάχη, αγώνας, όχι μόνο σήμερα, σε όλες τις εποχές ίσχυε και θα 

ισχύει το carpe diem1. Έμεινε για λίγο σκεφτική, σφίγγοντάς του το χέρι. Δες το και 

σαν εμπειρία, συνέχισε, δεν πήγες εκεί για να μείνεις παντοτινός, δες το και σαν 

κοινωνική προσφορά, ποιος άλλος δάσκαλος θα δεχόταν να ανοίξει το σχολείο; Τον 

κάκιζε χαϊδευτικά, που δεν της το ’χε πει τόσες μέρες.  

Μ. Δούκα, Ουράνια Μηχανική, Κέδρος, Αθήνα 1999 

carpe diem1 = άδραξε τη μέρα, άρπαξε την ευκαιρία 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
Θέμα Α 
Να  γράψετε  την  περίληψη  των τριών πρώτων παραγράφων του  Κειμένου 1 σε  
60-80  λέξεις. 
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Θέμα Β 
Ερώτημα 1ο  
Πώς  αναπτύσσεται  η  τελευταία  παράγραφος  του  Κειμένου 1; Να  αιτιολογήσετε  
την  απάντησή σας. Τι επιτυγχάνει ο συντάκτης με την επιλογή του αυτή; 
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Ερώτημα 2ο  
Να σχολιάσετε τα πρόσωπα των ρημάτων στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1, 
κάνοντας μία αναφορά για το καθένα σε αντίστοιχο χωρίο της παραγράφου (Πριν 
επιχειρήσω.... διαφορετική.). 
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Ερώτημα 3ο  
α. Να  αιτιολογήσετε  τη  χρήση  των  σημείων  στίξης  στα  παρακάτω χωρία λόγου 
που προέρχονται από το Κείμενο 1: 

• δημιουργείται  η  απορία:  τι  θα  γίνουν  όλοι  αυτοί  οι  άνθρωποι  που  θα  
μείνουν  χωρίς  δουλειά;  (1η παράγραφος) (μονάδες 6) 

• διαθέτουμε  την  τεχνολογία - ταχύτατους  επεξεργαστές, ευαίσθητους  
αισθητήρες  και  μεγάλες  ταχύτητες  μετάδοσης  δεδομένων - (6η παράγραφος) 
(μονάδες 2) 
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β. Να  μετατρέψετε τη σύνταξη από ενεργητική σε παθητική στο απόσπασμα που 
ακολουθεί και να επισημάνετε τις αλλαγές που παρατηρείτε στο ύφος του μετά την 
μετατροπή: 
Η βιομηχανία των υπολογιστών έχει δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις 
εργασίας σε όλο τον κόσμο, ώστε είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 
υπολογίσει κανείς το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας που χάθηκαν από τους 
υπολογιστές και αυτών που δημιουργήθηκαν για τους υπολογιστές. 
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Θέμα Γ. 

Να σχολιάσετε την κλιμάκωση των συναισθημάτων του Ριχάρδου στο Κείμενο 2, 

καθώς και τη στάση της Μάρης απέναντί του όταν έμαθε για τη δουλειά του, 

αξιοποιώντας τρεις κειμενικούς δείκτες τουλάχιστον, σε ένα κείμενο 150 -200 

λέξεων.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  15 
 
 
 



 

 

 
Θέμα Δ.  
Σε  άρθρο  σας  που  θα  αναρτήσετε  στο  προσωπικό  σας  ιστολόγιο,  εκφράζετε  
τον  προβληματισμό  σας  για  την εργασιακή αλλοτρίωση που παρατηρείται έντονα 
στην εποχή μας. Συγκεκριμένα, αναφέρεστε  στους  λόγους  που  αποξενώνουν  τον  
σύγχρονο  άνθρωπο  από  το  αντικείμενο  της  εργασίας  του  καθώς  και  στις  
συνέπειες  του  φαινομένου  αυτού  για  το  άτομο  και  την  κοινωνία. Το  κείμενό  
σας  να  έχει  έκταση  350-400  λέξεων. 
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