
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

  

ΘΕΜΑΤΑ 
 

Θέμα Α 
Ο αρθρογράφος διατείνεται ότι, στην εποχή του αυτοματισμού, οι μηχανές θα στερούνται 

συναισθημάτων και δεν θα μπορούν να υπεισέλθουν σε ανθρώπινες δραστηριότητες που απαιτούν 

ελεύθερη σκέψη. Σημειώνει, πάντως, πως η εποχή αυτή θα ωφελήσει συνολικά τους πολίτες. Θα 

τους απαλλάξει από την αγωνία της επιβίωσης, προσφέροντας σε όλους άφθονα υλικά αγαθά,  κάτι 

που δεν θα δημιουργήσει ανισότητες, αφού είναι απαραίτητος ο καταναλωτισμός για την κοινωνική 

ισορροπία. Οι επόμενες γενιές θα προβληματίζονται για το πώς θα αξιοποιούν το χρόνο τους, αφού η 

εργασία θα έχει πάψει να είναι συνδεδεμένη με το βιοπορισμό. 

 

Θέμα Β 

Ερώτημα 1ο 

α. Κείμενο I 

I. Οι προφητείες της επιστημονικής φαντασίας αργούν να γίνουν πραγματικότητα. Λ 

II. Το μετρητό χρήμα αρχίζει σταδιακά να περιορίζεται. Σ 

III. Οι μηχανές θα αρχίσουν να αναπτύσσουν και συναισθηματική νοημοσύνη. Λ 

Κείμενο II 

IV. Η κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα αποδεικνύει ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν 

ολοκληρωτικά τον άνθρωπο σε κάθε εργασία. Λ 

V. Τα ρομπότ θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν και τις πιο δύσκολες χειρωνακτικές 

εργασίες. Σ 

β. Η εξέταση των επιπτώσεων που θα επιφέρει η νέα τεχνολογική επανάσταση στον εργασιακό 

χάρτη γίνεται αντιληπτή από τον συγγραφέα ως ένα θέμα που σχετίζεται όχι με μια πολύ μακρινή 

εποχή, αλλά με το άμεσο μέλλον, κι ως εκ τούτου είναι κάτι που μας αφορά όλους. Έτσι, 

προκειμένου να καταστήσει σαφές στους αναγνώστες του πως όσα ακολουθούν πρόκειται να 

συμβούν κατά τη διάρκεια της δικής τους ζωής και πιθανώς κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους 

βίου, επισημαίνει πως «Είμαστε όλοι εντός του μέλλοντός μας». Ζούμε, δηλαδή, όλοι μέσα στα όρια 

διαμόρφωσης μιας τελείως διαφορετικής εποχής, η οποία θα επιφέρει αλλαγές σε πολλούς επιμέρους 

τομείς. Το άρθρο κατ’ αυτό τον τρόπο διαβάζεται ως μια έγκαιρη προειδοποίηση για τη νέα 

πραγματικότητα που θα κληθούμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Γεννά τον 

προβληματισμό και παρακινεί το δέκτη να σκεφτεί το ζήτημα καλύτερα κ σε βάθος. 

 

Ερώτημα 2ο 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2020 
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α. Ο συγγραφέας επισημαίνει πως εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης πρόκειται πολύ σύντομα να 

ανατραπούν και να αναδιαμορφωθούν δεδομένα που από πολλούς εκλαμβάνονται ως «αιώνια» και 

«ακατάλυτα». Επιχειρεί, δηλαδή, να θέσει υπόψη των πολιτών τη σκέψη πως οι ανατροπές που 

έρχονται θα είναι τέτοιας έκτασης, ώστε δεν θα μείνει επί της ουσίας κανένας επαγγελματικός 

κλάδος ανεπηρέαστος. Προκειμένου, μάλιστα, να αποδείξει την ορθότητα αυτής του της άποψης 

παραθέτει μια σειρά παραδειγμάτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε άλλες χώρες, που έχουν 

ήδη απειλήσει ή και καταστήσει περιττά ορισμένα επαγγέλματα. Αναφέρει, έτσι, τη λειτουργία 

σουπερμάρκετ χωρίς υπαλλήλους, το γεγονός πως στην Ιαπωνία έχουν σχεδόν καταργηθεί τα 

τραπεζικά καταστήματα, αλλά και τον δραστικό περιορισμό της κυκλοφορίας μετρητών. Προχωρά, 

επίσης, στην εικασία πως σε λίγες γενιές οι βιομηχανικοί εργάτες, όπως κι οι ταμίες θα ανήκουν στο 

παρελθόν, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλειφθούν ακόμη κι επαγγέλματα που 

απαιτούν υψηλού επιπέδου κατάρτιση, όπως είναι αυτά του πλοιάρχου και του πιλότου.    

 

β. Η πρόθεση του συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο είναι να πείσει τον αναγνώστη ότι οι 

μηχανές-ρομπότ έχουν αρχίσει δυναμικά να καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας. Για αυτό το λόγο, 

επικαλούμενος τη λογική, χρησιμοποιεί ως τρόπο ανάπτυξης της θέσης του παραδείγματα, κάνοντας 

λόγο για ορισμένες βιομηχανίες της Κίνας. Έτσι, αποσαφηνίζει το νόημα της θεματικής περιόδου και 

επιβεβαιώνει το περιεχόμενό της. 

Ερώτημα 3ο 

Έχουν, εξυπνάδα, απουσιάζει το «εγώ»,θέληση, κατανόηση, προσωπικού/ατομικού, λύνουν, 

απούσες/κενές, πόθο, αιώνιας ζωής 

 

Θέμα Γ 
Στο κείμενο αυτό ο δημιουργός του τέρατος απεχθάνεται το δημιούργημά του. Υποστηρίζει πως 

έκανε τεράστιο λάθος που τον «έφερε στη ζωή» , θεωρώντας αδιανόητο να δημιουργήσει εκ νέου 

ένα παρόμοιο πλάσμα. Έτσι, θα έβλαπτε την ανθρωπότητα εις διπλούν. Στην περίπτωση, λοιπόν, 

αυτή, η τεχνική πρόοδος είναι καταστροφική για τον άνθρωπο. 

 

Στη σύγχρονη εποχή, τις τελευταίες, μάλιστα, δεκαετίες, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε μεγάλο 

βαθμό. Θεωρώ πως αυτή η εξέλιξη έχει επηρεάσει κυρίως θετικά τις περισσότερες εκφάνσεις του 

καθημερινού βίου, δημιουργώντας πρωτόγνωρα δεδομένα για την περαιτέρω προώθηση της 

δημιουργικότητας, αλλά και νέες συνθήκες για τους στόχους που θέτουν πλέον οι άνθρωποι. 

Ειδικότερα, ανανεώνει και βελτιστοποιεί τις συνθήκες εργασίας. Χάρη στην τεχνολογία πολλές 

πτυχές του εργασιακού βίου έχουν βελτιωθεί σημαντικά, εφόσον έχει μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος 

δραστηριοτήτων που άλλοτε ήταν εξαιρετικά χρονοβόρες. Έχει ελαττωθεί ο χειρωνακτικός μόχθος κι 

έχει επιτευχθεί ένας ιδιαίτερα αποδοτικός καταμερισμός των εργασιών. Αποτέλεσμα αυτών είναι, 

εύλογα, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα 

εμφανής είναι η συνεισφορά της τεχνολογίας στη βιομηχανική παραγωγή, όπου πλέον με την 

αυτοματοποίηση των εργασιών έχει προκύψει μια θεαματική αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και 

της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.  

 

Η τεχνολογική εξέλιξη έχει βρει άριστη εφαρμογή και στο χώρο της υγείας, επιτρέποντας τη 

βελτίωση των χειρουργικών επεμβάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται πιο αποτελεσματικές, 

αλλά λιγότερο παρεμβατικές, γεγονός που μειώνει τον αναγκαίο χρόνο ανάρρωσης. Χάρη στην 

τεχνολογία, άλλωστε, έχει καταστεί εφικτή η πιο αποτελεσματική αναζήτηση θεραπειών για ποικίλες 

ασθένειες, προσφέροντας ανακούφιση σε χιλιάδες ασθενείς σε όλο τον κόσμο.  
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Θέμα Δ 

«Διφορούμενη ευημερία» 

Η τεχνοκρατική εποχή που διανύουμε αναδεικνύει ένα διφορούμενο φάσμα επιδράσεων, καθώς ο 

τεχνικός πολιτισμός παρουσιάζει δυσανάλογη ανάπτυξη σε σχέση με τον πνευματικό κι ηθικό 

πολιτισμό. Το γεγονός αυτό υπονομεύει την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Και 

προκειμένου να αποκατασταθεί μια ισορροπία μεταξύ τεχνικής και ποιότητας ζωής, χρειάζεται 

πρώτα απ’ όλα να αναζητηθούν τα αίτια αυτής της αντίφασης: 

►   Η αιφνίδια εμφάνιση της τεχνολογίας και ακόμη περισσότερο η ολοένα και γρηγορότερη 

πρόοδός της αιφνιδίασε τον άνθρωπο και τον βρήκε απροετοίμαστο να την αξιοποιήσει θετικά. 

►   Η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση του έδωσε μεν δύναμη και αυτοπεποίθηση, αλλά και 

τον μετέτρεψε σε ένα  αλαζόνα,  υπερφίαλο  δυνάστη,  ο  οποίος  επιδεικνύει  ασυλλόγιστα  τη 

 δύναμή  του  εις  βάρος  τόσο  του περιβάλλοντος, όσο και των συνανθρώπων του. 

►   Η σημερινή παιδεία έχει τεχνοκρατικό προσανατολισμό, ενώ στερείται ολοένα και περισσότερο 

του ανθρωπιστικού περιεχομένου της, γεγονός που οδηγεί στην εσφαλμένη αξιοποίηση των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων. 

►   Ο αλλοτριωμένος, μαζοποιημένος σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει απογυμνωμένος από ηθικές 

αρχές και αξίες και συνεπώς είναι ανίκανος να διαχωρίσει το καλό από το κακό. 

►   Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα συνδέονται άρρηκτα με την ογκώδη παραγωγή, προώθηση 

και κατανάλωση μεγάλης ποικιλίας τεχνολογικών προϊόντων, οδηγώντας στην όξυνση 

υπερκαταναλωτισμού και στην ταυτόχρονη υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής. 

Γίνεται επομένως σαφές, μέσα από τα παραπάνω αίτια σχετικά με τη διάσταση τεχνικού πολιτισμού 

και ποιότητας ζωής, ότι θα πρέπει να προταθούν τρόποι αντιμετώπισής της, έτσι ώστε να επέλθει η 

επιθυμητή ισορροπία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Απαιτείται λοιπόν: 

►    Συνειδητοποίηση από πλευράς του ατόμου ότι η τεχνολογική ανάπτυξη και τα επιτεύγματα του 

τεχνικού πολιτισμού, δεν είναι παρά το μέσο, το όργανο στη διάθεσή του και άρα μόνο ως τέτοιο 

πρέπει να χρησιμοποιείται. 

►   Επανεξέταση των προτεραιοτήτων και αξιών στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, αναζήτηση του 

μέτρου και της ποιότητας ζωής → απόρριψη του υλικού ευδαιμονισμού και της αλόγιστης 

κατανάλωσης. 

►   Επανακαθορισμός του πρωταρχικού ρόλου της ανθρωπιστικής παιδείας, ως κεντρικού άξονα για 

τον εξανθρωπισμό της τεχνολογικής κοινωνίας→ κυριαρχία των ανθρωπιστικών αρχών, αξιών, 

ιδανικών → συμπόρευση με την τεχνολογική πρόοδο. 

►   Μεταβολή της στάσης των πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων από τη θέση «η επιστήμη 

για την επιστήμη» → υποστήριξη  με  κάθε  μέσο  και  τρόπο  του  ανθρωπιστικού  ιδεώδους  και 

 κατ’  επέκταση  της  ποιότητας  ζωής  → αφύπνιση του κοινωνικού συνόλου. 
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►   Ανάπτυξη της διεθνούς, διακρατικής επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας → αντιμετώπιση 

των σύνθετων προβλημάτων που απορρέουν από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο. 

Η μηχανή αποτελεί απλά ένα μέσο που μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των υλικών όρων της 

ζωής του ανθρώπου και στην αναβάθμιση της ποιότητάς της, είτε να οδηγήσει στη δημιουργία 

ποικίλων προβλημάτων με δραματικές επιπτώσεις στη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Η αρνητική ή 

θετική χρησιμοποίηση της τεχνολογίας επαφίεται αποκλειστικά στον ίδιο τον άνθρωπο. 

 

 


