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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1o  

 

Ρομπότ vs άνθρωπος; 

Τα ροµπότ δεν έρχονται… Είναι ήδη εδώ! Έχουν εισβάλει στην καθηµερινότητά µας µε 

τον πιο ύπουλο, αλλά παράλληλα σαγηνευτικό τρόπο. Μας διευκολύνουν, µας 

εντυπωσιάζουν και µας φοβίζουν… Η κοινωνία µας έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί και µεις 

καλούµαστε στο ταξίδι της ζωής να είµαστε συνοδοιπόροι µε µηχανές-ροµπότ. 

Χωρίς αµφισβήτηση τα ροµπότ και οι µηχανές κάνουν κάποιες εργασίες καλύτερα από 

τους ανθρώπους. Οι µηχανές έχουν αντοχή στην πίεση, τη θερµοκρασία, την υγρασία. 

Επαναλαµβάνουν άπειρες φορές την ίδια εργασία χωρίς µείωση της ακρίβειας. Η αλήθεια 

είναι πως υπάρχει µια ολόκληρη σειρά από πλεονεκτήµατα µε την εισχώρηση των ροµπότ 

και των µηχανών στο χώρο εργασίας. [...] 

Η Ιαπωνία, πρωτοπόρος στην τεχνολογία και την εξέλιξη, έχει ήδη εντάξει τα 

ανθρωποειδή στην καθηµερινότητά της. Ροµπότ σερβιτόροι, διαφηµιστές, γραµµατείς, 

αστροναύτες,... Στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Incheon στη Σεούλ, ροµπότ παρέχουν πληροφορίες 

στους ταξιδιώτες. Τα ροµπότ µιλούν αγγλικά, κορεατικά, κινέζικα και ιαπωνικά. Μπορούν 

να δώσουν πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες. Στο αεροδρόµιο της Γενεύης ο Λίο, 

επίσης ροµπότ, έχει αναλάβει τον έλεγχο επιβατών, παραλαµβάνει τις αποσκευές τους και 

τις παραδίδει στην περιοχή χειρισµού αποσκευών.  

Τα ροµπότ γίνονται όλο και πιο έξυπνα, προσαρµόσιµα και ευέλικτα στο είδος της 

εργασίας που κάνουν, συµπεριφέρονται ολοένα και περισσότερο σαν άνθρωποι. [...] Εδώ να 

τονίσουµε πως ξεκίνησαν έρευνες κατά πόσον τα ροµπότ θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ακόμη περισσότερο στα νοσοκοµεία, όπως στη διάρκεια της θεραπείας ή 

της αποκατάστασης παραπληγικών. Με τη ροµποτική, οι άνθρωποι θα ζουν σε «έξυπνα» 

σπίτια, όπου οι περισσότερες ανέσεις θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες. Το λογισµικό 

που θα «τρέχει» το σπίτι, θα φροντίζει για την κατανάλωση και την αναπλήρωση ενέργειας, 

νερού, τροφίµων και προµηθειών. Η µόνη ανησυχία των κατοίκων θα είναι να διαθέτουν 

αρκετά χρήµατα στην τράπεζα για να πληρώνουν τους λογαριασµούς τους. 

Σύµφωνα µε όλα τα πιο πάνω, τα µηνύµατα που παίρνουµε από την ροµποτική είναι 

αισιόδοξα. Όπως όµως συµβαίνει µε όλα στη ζωή, υπάρχει και η άλλη όψη, η σκοτεινή όψη 

της ροµποτικής.  

Ο Βάρντι, που είναι µέλος της Εθνικής Ακαδηµίας Μηχανικής, της Εθνικής Ακαδηµίας 

Επιστηµών των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Επιστηµών, προέβλεψε ότι οι 

εξελίξεις αυτές θα έχουν «τεράστιες πολιτικές συνέπειες», καθώς θα αυξάνεται η ανεργία 
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και θα «βαλτώνουν» οι µισθοί της µεσαίας τάξης. Εξέφρασε, επίσης, την αµφιβολία αν οι 

άνθρωποι θα είναι πραγµατικά ευτυχισµένοι με μια ζωή γεμάτη ελεύθερο χρόνο και 

αναψυχή, λόγω της αυτοματοποίησης. [...] Ο ροµποτιστής Ray Kurzweil, επικεφαλής 

τεχνολογίας της Google,  πρόσθεσε ότι, αν «η εργασία είναι ουσιώδης για την ανθρώπινη 

ευτυχία», τότε «η ανθρωπότητα θα έρθει αντιµέτωπη µε τη µεγαλύτερη από όλες τις 

προκλήσεις της, την υπαρξιακή: να βρει νόηµα σε µια ζωή χωρίς δουλειά». 

Και κάποτε θα έρθει η στιγµή που θα µπούµε στο δίληµµα και θα πρέπει να επιλέξουµε: 

τους ανθρώπους ή τα ροµπότ; Κατά πόσον µπορεί ένα ροµπότ να αντικαταστήσει τον 

άνθρωπο; Στην Ιαπωνία ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών έχει για νοσοκόµα ένα ροµπότ. 

Αλήθεια, εσύ κατά πόσο είσαι έτοιµος να εµπιστευτείς τη γρια µάνα σου ή το άρρωστο παιδί 

σου στα χέρια µιας άψυχης µηχανής;  

Τα ροµπότ και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, και οι 

ρόλοι τους δεν µπορούν να εναλλάσσονται. Και οι δύο προσφέρουν σηµαντικές και 

διαφορετικές δυνατότητες. Ο στόχος δεν είναι να επιλέξουµε µεταξύ ανθρώπων ή ροµπότ, 

αλλά να προχωρήσουµε στη συνεργασία µεταξύ ανθρώπων και ροµπότ, µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε τα ροµπότ να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, εκτελώντας εργασίες που είναι επικίνδυνες ή 

ακατόρθωτες από αυτόν.  

Όπως γίνεται κατανοητό, το αποτέλεσµα είναι απρόβλεπτο, ο διάλογος ευρύς και οι 

απόψεις ποικίλες. Εκείνο που δεν αµφισβητείται όµως είναι πως ο σωστός σχεδιασµός είναι 

απαραίτητος για να µην παραγκωνιστεί ο άνθρωπος. Και εµείς ως άνθρωποι θα πρέπει να 

ξεχάσουµε τη συνήθεια να λειτουργούµε ως µηχανές και να ξαναµάθουµε να λειτουργούµε 

ως άνθρωποι. 

Επιµέλεια:Βέρα Κοσµά (Διασκευή) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2o 
 

 

ΠΗΓΗ: Από το διαδίκτυο 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ 

 
   Β1 (Κατανόηση κειμένου) 

 
1. α) Να σημειώσεις με Σ – Λ αν θεωρείς Σωστές ή Λανθασμένες τις ακόλουθες προτάσεις, σε 

σχέση με τις απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο 1.  

β) Να αιτιολογήσεις τις απαντήσεις που θα δώσεις για τις προτάσεις 3 και 5. 
 

1. Η διάθεσή μας απέναντι στα ρομπότ είναι αμφίθυμη. 

 (αμφίθυμος=αυτός που υπάρχουν μέσα του δύο αντίθετα συναισθήματα).   

2. Τα ρομπότ κάνουν τις δουλειές των ανθρώπων καλύτερα από αυτούς.  

3. Η παρουσία των ρομπότ στον εργασιακό χώρο, θα αυξήσει τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων.   

4. Ο Kurzweil θεωρεί ότι ζωή χωρίς δουλειά θα έχει διαφορετικό νόημα.   

5. Κατά την αρθρογράφο τα ρομπότ πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.   

6. Το κείμενο θεωρεί ότι έχουμε ξεχάσει να λειτουργούμε ως άνθρωποι. 

 

 

(Να γράψεις την αρίθμηση των προτάσεων χωρίς να τις αντιγράψεις και δίπλα σε κάθε αριθμό 

να σημειώσεις την απάντησή σου με Σ – Λ). 

Μονάδες 12  
 

 

2. «Πόσο είσαι έτοιμος να εμπιστευτείς το άρρωστο παιδί σου στα χέρια µιας άψυχης µηχανής;»  

(Κείμενο 1):  

Παρουσίασε σε μία παράγραφο (60 περίπου λέξεις) δύο επιχειρήματα που να απαντούν θετικά ή 

αρνητικά στο παραπάνω ερώτημα. 

Μονάδες 10 
 

3. Να παρατηρήσεις προσεκτικά την εικόνα (κείμενο 2) και να δώσεις έναν τίτλο. Να εξηγήσεις     

γιατί τον επέλεξες σε 30 περίπου λέξεις.  

Μονάδες 8   

 

    Β2. (Γραμματική) 
 

 «Ένα νέο τοπίο που φέρνει το κύμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην αγορά εργασίας 

του μέλλοντος διαγράφεται σταδιακά». 
Να ξαναγράψεις την παραπάνω περίοδο κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να φανερώνει 

χρονικά: α) μια στιγμή στο μέλλον και β) μια στιγμή στο παρελθόν. 

Μονάδες 8 

 

  Β3. (Συντακτικό)  

«Τα ρομπότ έχουν κατασκευασθεί από ανθρώπους και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

εκμετάλλευση ευάλωτων χρηστών».  
α) Να ξαναγράψεις την παραπάνω περίοδο ξεκινώντας με τη λέξη: «Οι άνθρωποι...» κάνοντας 

τις απαραίτητες αλλαγές γραμματικά και συντακτικά, χωρίς να αλλάζει το νόημά της.  

β) Ποιά αλλαγή παρατηρείς στο ύφος;  

Μονάδες 10 
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         Β4. (Λεξιλόγιο)  

 
 Να σχηματίσεις σύνθετα ρήματα επιλέγοντας ως πρώτο συνθετικό μία από τις προθέσεις: διά, 

αντί, μετά, εν, και ως δεύτερο συνθετικό ένα από τα ρήματα: κινούμαι, δέχομαι, τρέχω και 

καθίσταμαι. Με τα ρήματα που θα σχηματίσεις να συμπληρώσεις τα κενά του παρακάτω 

κειμένου κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να είναι γραμματικά, συντακτικά και 

νοηματικά σωστό.  

(Γράψε με τη σειρά που αντιστοιχούν στο κείμενο μόνο τις λέξεις που θα σχηματίσεις, χωρίς να 

αντιγράψεις όλο το κείμενο). 

 

 

Στην Ελλάδα σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόμενους ......................................... τον κίνδυνο να 

........................................ από ρομπότ, ενώ 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί ..................................... 

στο μέλλον να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας ή να ...................................... σε νέες θέσεις 

λόγω της εισόδου των ρομποτικών συστημάτων. 
 Μονάδες 12 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 

Είσαι μέλος του ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του σχολείου σου. Στην παρουσίαση του 

προγράμματός σας με προσκεκλημένους μαθητές και άλλων σχολείων, αναλαμβάνεις να 

παρουσιάσεις τον προβληματισμό και τις προτάσεις του ομίλου σας για το μέλλον της σχέσης 

ανθρώπου και μηχανής σε ένα κείμενο 250 περίπου λέξεων με τίτλο: 

 «Καλούµαστε στο ταξίδι της ζωής να είµαστε συνοδοιπόροι µε µηχανές-ροµπότ».  

(Μπορείς να πάρεις ιδέες και από τα κείμενα, χωρίς να αντιγράψεις κομμάτια από αυτά).  

Μονάδες 40 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με όποια σειρά θέλετε.   

2. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι δεκτή.  

3. Η διάρκεια εξέτασης είναι 1 ώρα και 30΄ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

4. Δυνατή αποχώρηση μία (1) ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης.  

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή με μαύρο.  

6. Να μη χρησιμοποιήσετε διορθωτικό. 

7. Να παραδώσετε το φωτοαντίγραφο μαζί  με το γραπτό σας. 

 

 


