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Ενδεικτικές απαντήσεις 

 

Α1  Ο αρθρογράφος του κειμένου επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πλέον 

αισθητή στην καθημερινότητά μας μέσω της τεχνολογίας, όπως μηχανές αναζήτησης στο 

διαδίκτυο, εφαρμογές πλοήγησης, ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, τα αυτόματα 

οχήματα, τα έξυπνα σπίτια, οι εφαρμογές στην τηλε –ιατρική και στις συσκευές 

υποβοήθησης ατόμων με αναπηρία  αποτελούν μέρος εφαρμογής της τεχνητής 

νοημοσύνης. Εκτός όμως από την καθημερινότητά μας η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει 

οργανισμούς και βιομηχανίες αφού με την αυτοματοποίηση βελτιώνεται η ποσότητα και η 

ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

 

Β1. α Λ, «έμφαση από τον άνθρωπο πρέπει να δοθεί στην προσαρμογή, στη συνεχή κατάρτιση και 

στον σχεδιασμό λύσεων σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται». 

 

       β Λ, «Είναι απόλυτα σαφές ότι στο μέλλον ο ανθρώπινος παράγοντας και η τεχνολογία θα 

συνυπάρχουν όλο και περισσότερο στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις δημιουργώντας την 

ανάγκη αρμονικής συνεργασίας» 

       γ Σ,   «Στις μέρες μας η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται παντού» 

       δ Λ,  «Οι ψηφιακοί συνάδελφοι» πάντα θα εκτελούν διαχειριστικές εργασίες…  διαπραγμάτευση 

και διαχείριση ομάδων είναι ικανότητες που δύσκολα θα αποκτηθούν από ρομπότ» 

       ε Λ, «Ψάχνω να βρω στους γύρω μου το όνειρο, την ιδέα, το όραμα…» 

Β2α. Πρόθεση του αρθρογράφου στη 2 παράγραφο του κειμένου είναι να ερμηνεύσει τον 

όρο «Τεχνητή νοημοσύνη» και να εξηγήσει τη λειτουργία της. Προς την κατεύθυνση αυτή 

χρησιμοποιεί 2 τρόπους ανάπτυξης: 

 Α.Ορισμός, (Οριστέα έννοια: Tεχνητή νοημοσύνη, Γένος: είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες 

και αλγορίθμους, Eιδοποιός διαφορά: που επιτρέπουν στις μηχανές να εκτελούν καθήκοντα 

και να λύνουν προβλήματα που μέχρι τώρα αποδίδονταν μόνο σε ανθρώπους).  

Β.Παραδείγματα, (Ο συνδυασμός «γνωστικών υπηρεσιών»…. τεχνικών μηχανικής μάθησης 

(Machine Learning). 

Β2β  Αισθάνεται ευτυχισμένη, ελεύθερη, γεμάτη… Θυμάται την ερώτηση που της έκαναν 

όλοι όταν ήταν μικρή σχετικά με το τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει. Τότε, μικρό και αθώο 

κοριτσάκι απαντούσε πως ήθελε να να γίνει γεωπόνος, αρχιτέκτονας, μηχανικός κλπ. Τώρα 

τα θυμάται αυτά και σκέφτεται πως είναι καλά,αλλά την περιορίζουν πολύ. Είναι νέα 

κοπέλα, έχει όλη τη ζωή μπροστά της, θέλει να ονειρευτεί, θέλει να ζήσει… 
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B3α. Αφηγηματικοί τρόποι: α. Περιγραφή:  «πριν κάποιες μέρες…..να ονειρεύεσαι» 

    β. Εσωτερικός μονόλογος:  "Μα τι θες να κάνεις λοιπόν;". Θέλω να ταξιδέψω, να δω όλο 

τον κόσμο... 

Σχήματα λόγου: α). Επανάληψη, «θέλω να…θέλω να..» 

  β)  Ασύνδετο σχήμα: «Θέλω να γελάω, να κλαίω, να φωνάζω, να παίζω, να απελπίζομαι, να 

ξεκαρδίζομαι, να πέφτω και να σηκώνομαι ξανά και ξανά» 

 

 

 

Β3β. ασκήσεις: ακολουθήσεις, δομημένη: θεμελιωμένη, παραμορφωθεί: αλλοιωθεί 

 

Γ1. Το βασικό θέμα του ποιήματος, κατά τη γνώμη μου, είναι η δεινή θέση που βρίσκονται 

οι άνεργοι αλλά και η σκληρή αντιμετώπισή τους από τους αρμόδιους. Συγκεκριμένα, ο 

επιστάτης αντιμετωπίζει ψυχρά και αυστηρά τους ανθρώπους που αναζητούν 

απεγνωσμένα εργασία («δυο μάτια που σφάζουν»). Η απαξιωτική στάση του επιστάτη 

διακρίνεται και από τα σκληρά του λόγια (Μεσημέριασε, φύγετε. Ο κύριος διευθυντής δε θά 

’ρθει. Αύριο πάλι πρωί. Πιο πρωί»). Μετά απ΄ αυτή την  υποτιμητική αντιμετώπιση, η αρχική 

αγωνία των ανθρώπων να εργαστούν («χέρια και πρόσωπα που κάνουν μια κίνηση όλα μαζί, 

κρατούν την ανάσα, σκύβουν ν’ ακούσουν»),  μετατρέπεται σε ματαίωση και απογοήτευση  

(«Χαμηλώνουν τα πρόσωπα, στέκονται αμήχανα»).  Στους τελευταίους στίχους το ποιητικό 

υποκείμενο με την παρομοίωση («σα να ψάχνουν να βρουν ένα βάραθρο) εκφράζει την 

απελπισία των άνεργων εργατών που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα άπραγα χέρια τους. 

Αισθάνονται άχρηστοι, στερημένοι από τη δυνατότητα της δημιουργίας. 

 

Δ. Επικοινωνιακό  πλαίσιο: Eισήγηση, προσφώνηση 

Σεβαστοί προσκεκλημένοι, 

                 ή 

 Κυρίες και κύριοι, 

 

    Πρόλογος: (Mπορούμε να επισημάνουμε την αξία ή τη σημασία της εργασίας στη ζωή του 

νέου και να περιγράψουμε συνοπτικά το διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον) 

Όπως όλοι γνωρίζετε η εργασία στη ζωή του ανθρώπου και ειδικότερα του νέου αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία αφού συμβάλλει στην ψυχική του ισορροπία, συντελεί  στην ηθικο 

πνευματική  του ανάπτυξη, αποτελεί παράγοντα ορθής κοινωνικοποίησής του και 
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εξασφαλίζει τον βιοπορισμό του. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο νέος ζει σ΄ ένα 

τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον, όπου οι απαιτήσεις  συνεχώς αλλάζουν με την 

τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάζει αισθητά τις ζωές μας, αναπόφευκτα και τα εφόδια που 

πρέπει να έχει ο νέος για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ποικίλλουν.  

Εφόδια νέων για την επαγγελματική τους πορεία: 

- H oικογένεια μπορεί να βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, τις 

κλίσεις τους και να αποτελέσει πυξίδα σωστού προσανατολισμού 

 

- Το σχολείο οφείλει να δώσει κίνητρα και ερεθίσματα για την πολύπλευρη 

καλλιέργεια των μαθητών. Ταυτόχρονα, η οργανωμένη και μεθοδική λειτουργία 

του  σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού καθίσταται απαραίτητη 

 

- Ο νέος οφείλει να επιλέξει το επάγγελμά του με βάση τις δεξιότητες και τις 

επιθυμίες του και όχι αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια 

 

- Ο νέος πρέπει να επενδύσει σε ικανότητα προσαρμογής, καθιέρωση κουλτούρα 

μάθησης, καλλιέργεια ομαδικότητας. Το ανταγωνιστικό και ασταθές εργασιακό 

περιβάλλον απαιτεί δια βίου μάθηση, ενσυναίσθηση, πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλεγγύης. 

 

 

Τρόποι προστασίας της ψυχικής υγείας των νέων: 

- Η ορθή διαχείριση του χρόνου μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση εργασιακού άγχους και στρες. 

- Η αναζήτηση ελεύθερου χρόνου σε συνδυασμό με τη δημιουργική αξιοποίησή του 

(αθλητισμός, τέχνη, εκπαιδευτικές εκδρομές), ενδέχεται να βοηθήσει το νέο στη 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και στην ομαλή αντιμετώπιση συγκρούσεων 

- Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων στο χώρο εργασίας είναι σημαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει την ψυχική και σωματική τους υγεία, την ικανοποίηση από την 

δουλειά τους και την αποδοτικότητα του οργανισμού που τους εργοδοτεί. Η 

καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα όλων.  

- Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής ζωής από τη μια και συζυγικής, οικογενειακής 

ζωής από την άλλη είναι βασική προϋπόθεση για πετυχημένη επαγγελματική 

πορεία. Τα μέτρα προστασίας της οικογένειας από την επαγγελματική 

δραστηριότητα προσφέρουν ανεκτίμητη υπηρεσία στην ποιότητα των σχέσεων 

μεταξύ των συζύγων, των γονιών και των παιδιών και στην υπόλοιπη οικογένεια. 

 

                                   Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ή για τον χρόνο που μου διαθέσατε 

 

                                                                                                      Επιμέλεια: Λάζαρος Ι. Κόλλιας 
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