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ΙΕΠ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 

ΠΡΟΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 
 

1η Ενέργεια: Διαβάζω και κατανοώ το θέμα 
 

Η ςτϊςη  των κοινωνιών απϋναντι ςτισ όποιεσ  τεχνολογικϋσ εξελύξεισ εύναι αντιφατικό: 
την  ύδια ςτιγμό που τονύζονται  οι κύνδυνοι, τονύζονται και τα οφϋλη  που θα 
προκύψουν. Αξιοποιώντασ ςτοιχεύα από τα κεύμενα να γρϊψετε ϋνα δοκύμιο ςτο οπούο 
να ερμηνεύετε  αυτό την αντύφαςη και να διατυπώνετε  την δικό ςασ ϊποψη ςχετικϊ  με 
την τεχνολογικό πρόοδο (350 περύπου λϋξεισ) 
 
2η  Ενέργεια: Εντοπίζω τα ςτοιχεία ςτο κείμενο 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Κείμενο Ι:  
Σο 2020 θα χαθούν από τα ρομπότ οι μιςέσ θέςεισ εργαςίασ 
 
Όλο και πληθαύνουν οι προβλϋψεισ των ειδικών που αναφϋρουν ότι ςύντομα πολλϋσ 
ειδικότητεσ θα εξαφανιςτούν από την ανϊπτυξη των μηχανών με τεχνητό νοημοςύνη. 
Μϋχρι ςτιγμόσ, οι ρομποτικϋσ μηχανϋσ αναλαμβϊνουν με ραγδαύουσ ρυθμούσ 
χειρωνακτικϊ επαγγϋλματα, εκτελώντασ εργαςύεσ επαναλαμβανόμενησ κύνηςησ. Στη 
ςυνϋχεια, όμωσ, εξυπνότερεσ ςυςκευϋσ, θα θϋςουν ςε κύνδυνο επαγγϋλματα που 
απαιτούν περιςςότερεσ δεξιότητεσ, αναφϋρει ςε δημοςύευμϊ του το CNN.  
 
Σύμφωνα με ϋρευνα τησ Bank of America, μϋχρι το 2025, τα ρομπότ θα ϋχουν καταλϊ- 
βει το 45% των βιομηχανικών εργαςιών, εξαφανύζοντασ εκατομμύρια θϋςεισ εργαςύασ. 
Και το δεδομϋνο εύναι ότι ο ρυθμόσ των εξελύξεων και αυτό η διαδικαςύα θα 
επιταχυνθεύ, καθώσ αναμϋνεται ότι οι ςυςκευϋσ που θα εύναι διαςυνδεδεμϋνεσ με το 
διαδύκτυο θα διπλαςιαςτούν, φτϊνοντασ τα 50 διςεκατομμύρια μϋχρι το 2020. 
 
Το ύδιο ϋτοσ, περύπου οι μιςϋσ θϋςεισ εργαςύασ ςτισ ΗΠΑ θα εξαφανιςτούν από τουσ 
υπολογιςτϋσ και την τεχνητό νοημοςύνη, ενώ ϋνα επιπλϋον 20% θα αντιμετωπύςει την 
ύδια απειλό, ςύμφωνα με ϋρευνα του Πανεπιςτημύου τησ Οξφόρδησ. Εργαςύεσ που ςτο 
πρόςφατο παρελθόν ϋμοιαζαν να μην αντιμετωπύζουν αυτόν τον κύνδυνο, βρύςκονται 
πλϋον ςτον ύδιο παρανομαςτό: αναλυτϋσ δεδομϋνων, τραπεζύτεσ, ακόμη και 
χρηματιςτϋσ θα απειληθούν από τα ρομπότ. 
 
Το κόςτοσ ρομπότ και υπολογιςτών  ςυνεχώσ μειώνεται με αποτϋλεςμα να αποτελούν 
ελκυςτικό επϋνδυςη για τουσ επιχειρηματύεσ. Και όπωσ αναφϋρει η ϋκθεςη τησ Bank of 
America, διαρκώσ γύνεται πιο εύκολη η χρόςη και η εργαςιακό αξιοπούηςη των ρομπότ. 
Αναπτύςςουν ικανότητεσ όπωσ αυτό τησ μϊθηςησ, αλλϊ και τησ αναγνώριςησ φωνόσ 
και προςώπου, γεγονόσ που τα κϊνει ικανϊ να διαχειριςτούν επαγγελματικϊ πόςτα που 
απαιτούν διϊδραςη με πελϊτεσ. 
 
Οι χώρεσ που μπορούν να υιοθετόςουν αυτϋσ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ θα λϊβουν ϊμεςα μύα 
ςημαντικό ώθηςη ςτουσ τομεύσ του χαμηλού εργαςιακού κόςτουσ και τησ υψηλόσ 
παραγωγικότητασ. Αντύςτροφοι, βϋβαια, θα εύναι οι αριθμού τησ απαςχόληςησ και του 
εργατικού δυναμικού. Σε αυτόν την τεχνολογικό κούρςα προπορεύεται η Ιαπωνύα, όπου 
όδη αντιςτοιχούν 1.520 ρομπότ ανϊ 10.000 εργαζομϋνων ςτα εργοςτϊςια καταςκευόσ 
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αυτοκινότων, νούμερο που απϋχει πολύ από τον παγκόςμιο μϋςο όρο (66 ρομπότ ανϊ 
10.000). Παρόμοιο δρόμο ϋχει χαρϊξει και η Κύνα, η οπούα αποτελεύ τον μεγαλύτερο 
αγοραςτό ρομπότ παγκοςμύωσ, καλύπτοντασ το 25% τησ παγκόςμιασ ζότηςησ. 
 
Η επερχόμενη επανϊςταςη θα μεταβϊλει  δραματικϊ  την  παγκόςμια οικονομύα αλλϊ 
και θα αυξόςει ραγδαύα την οικονομικό ανιςότητα. Οι θϋςεισ εργαςύασ που χϊνονται ό 
κινδυνεύουν ϊμεςα με εξαφϊνιςη ϋχουν χαμηλότερεσ αποδοχϋσ και μικρϋσ απαιτόςεισ 
ςε δεξιότητεσ, ςύμφωνα με τουσ ερευνητϋσ και αυτόν δεν εύναι η μοναδικό ςτρϋβλωςη 
που θα προκληθεύ. Εργαζόμενοι με πολλϋσ γνώςεισ και ≪πλούςιο≫ βιογραφικό 
ενδϋχεται  να χρειαςτεύ να καλύψουν θϋςεισ εργαςύασ με ςχετικϊ απλοώκό αντικεύμενο, 
το οπούο όμωσ δεν μπορούν να εκτελϋςουν μηχανϋσ. 
 
Ακολουθούν μερικϊ παραδεύγματα εργαςιών που θα εκτελούνται από ρομπότ: 
Διοικητικού υπϊλληλοι, Χειρωνακτικϋσ εργαςύεσ, Αναλυτϋσ δεδομϋνων, Ξεναγού, 
Αρτοποιού, Κρεοπώλεσ, Αςφαλιςτϋσ, Πωλητϋσ ςε εμπορικϊ καταςτόματα, Εφοριακού, 
Πωλητϋσ μϋςω τηλεφώνου, Λογιςτϋσ, Ψαρϊδεσ., Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 
 
Οι εργαςύεσ που θα παραμεύνουν  ςτο ανθρώπινο πεδύο και δεν φαύνεται να 
κινδυνεύουν εύναι εκεύνεσ όπου το ςυναύςθημα, η δημιουργικότητα, η κοινωνικό 
ςυναναςτροφό, το ϋνςτικτο εύναι προαπαιτούμενα. Ανϊμεςα ςε αυτϋσ εύναι οι 
κοινωνικοί λειτουργοί, οι εργαζόμενοι ςτο χώρο τησ υγείασ, οι ερευνητέσ, οι 
αςτυνομικοί, οι εκπαιδευτικοί, κ.α. 
 
CNN, 16 Ιανουαρύου 2016 
 
 
Κείμενο ΙΙ:  
Η τεχνητή νοημοςύνη μπορεί να δημιουργήςει διπλάςιεσ θέςεισ εργαςίασ έωσ το 
2025 
 
Τα ρομπότ, οι κϊθε εύδουσ ≪ϋξυπνεσ≫ μηχανϋσ και γενικότερα οι αλγόριθμοι τησ 
τεχνητόσ νοημοςύνησ, που ολοϋνα περιςςότερο ειςδύουν  ςτουσ χώρουσ εργαςύασ και 
αυτοματοποιούν την απαςχόληςη, μπορούν να δημιουργόςουν διεθνώσ ϋωσ το 2025 
ςχεδόν διπλϊςιο αριθμό νϋων θϋςεων εργαςύασ, ςε ςχϋςη με όςεσ αναμϋνεται να 
καταςτρϋψουν. 
 
Αυτό εύναι η –μϊλλον αιςιόδοξη– εκτύμηςη μιασ νϋασ ϋκθεςησ του Παγκόςμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (WEF)  με τύτλο  ≪Το μϋλλον των θϋςεων εργαςύασ≫,  ςύμφωνα 
με την οπούα ϋωσ τα μϋςα τησ επόμενησ δεκαετύασ περύπου 133 εκατομμύρια νϋεσ θϋςεισ 
εργαςύασ μπορούν να ϋχουν δημιουργηθεύ με τη βοόθεια τησ τεχνητόσ νοημοςύνησ, 
ϋναντι 75 εκατομμυρύων που μπορεύ να εξαφανιςθούν εξαιτύασ τησ. 
 
Η ϋκθεςη –η οπούα βαςύςθηκε ςε μια μεγϊλη δειγματοληπτικό ϋρευνα μεταξύ 
εργοδοτών και διευθυντικών ςτελεχών που διοικούν 15 εκατομμύρια εργαζόμενουσ ςε 
20 χώρεσ– προβϊλλει το ςύνηθεσ επιχεύρημα των τεχνο-αιςιόδοξων ότι, όπωσ και ςτα 
προηγούμενα κύματα τεχνολογικών επαναςτϊςεων ςτην οικονομικό ιςτορύα (ατμόσ, 
ηλεκτριςμόσ κ.α.), παρϊ τουσ διϊχυτουσ φόβουσ, πϊντοτε το ιςοζύγιο υπόρξε τελικϊ 
θετικό  για τισ θϋςεισ απαςχόληςησ.  Κϊτι ανϊλογο ςυνεπώσ θα πρϋπει να αναμϋνεται 
και για την ευριςκόμενη ςε εξϋλιξη Τϋταρτη Βιομηχανικό Επανϊςταςη. 
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Πϊντωσ, ο Κλϊουσ Σβαμπ, πρόεδροσ του WEF, επεςόμανε ότι τα κϋρδη από τη νϋα 
≪νοόμονα≫  οικονομύα δεν πρϋπει να θεωρηθούν  δεδομϋνα, αν δεν γύνουν 
μεγαλύτερεσ επενδύςεισ ςτην εκπαύδευςη, ϋτςι ώςτε οι εργαζόμενοι να 
προςαρμοςθούν κατϊλληλα ςτισ νϋεσ απαιτόςεισ του εργαςιακού περιβϊλλοντοσ. 
 Στον πρόλογο τησ ϋκθεςησ απευθύνει ≪ϋκκληςη για δρϊςη ςε κυβερνόςεισ, 
επιχειρόςεισ, εκπαιδευτικούσ και εργαζόμενουσ, ώςτε να εκμεταλλευθούν ϋνα 
παρϊθυρο ευκαιρύασ, που όμωσ κλεύνει  γρόγορα, προκειμϋνου να δημιουργόςουν ϋνα 
νϋο μϋλλον καλόσ απαςχόληςησ για όλουσ≫. 
 
Οι επικεφαλόσ των εταιριών που κατϋθεςαν τισ απόψεισ τουσ μϋςω του δικτύου 
LinkedIn, εκτιμούν ότι πϊνω από τα μιςϊ ςημερινϊ  εργαςιακϊ καθόκοντα μπορεύ να 
εκτελούνται από μηχανϋσ ϋωσ το 2025. Και αυτόσ ο κύνδυνοσ αυτοματοπούηςησ δεν 
αφορϊ μόνο τουσ εργϊτεσ ςτη γραμμό παραγωγόσ, αλλϊ επύςησ τουσ υπαλλόλουσ 
γραφεύου (π.χ. ςτα λογιςτόρια). Έωσ το 2025 εκτιμϊται ότι το ποςοςτό των εργαςιών 
που γύνονται από ≪ϋξυπνεσ≫ μηχανϋσ (όχι μόνο ρομπότ), θα ϋχει αυξηθεύ ςε 57%, από 
29% περύπου ςόμερα. 
 
Η ϋκθεςη επιςημαύνει ότι ςχεδόν ςε όλεσ τισ χώρεσ ϋχουν αυξημϋνη ζότηςη οριςμϋνεσ ει- 
δικότητεσ πληροφορικόσ, όπωσ οι μηχανικού λογιςμικού, οι αναλυτϋσ δεδομϋνων, οι 
ειδικού ςτο υπολογιςτικό ≪νϋφοσ≫, οι προγραμματιςτϋσ που αναπτύςςουν κινητϋσ 
εφαρμογϋσ, οι ειδικού ςτην τεχνητό νοημοςύνη (βαθιϊ μϊθηςη, μηχανικό μϊθηςη, 
νευρωνικϊ δύκτυα) κ.α. Από την ϊλλη, κατ’ εξοχόν επαγγϋλματα με ολοϋνα μειωμϋνη 
ζότηςη  εύναι οι διοικητικού βοηθού, οι εκπρόςωποι εξυπηρϋτηςησ πελατών, οι λογιςτϋσ, 
οι τεχνικού για ηλεκτρολογικϊ και μηχανολογικϊ θϋματα κ.α. 
 
Σύμφωνα με την ϋκθεςη, ≪οι μεταςχηματιςμού (ςτην αγορϊ εργαςύασ), αν γύνουν 
αντικεύμενο διαχεύριςησ με ςοφύα, μπορούν να οδηγόςουν ςε καλό απαςχόληςη, καλϋσ 
θϋςεισ εργαςύασ και βελτιωμϋνη ποιότητα ζωόσ, αν όμωσ γύνει κακό διαχεύριςη των 
αλλαγών, τότε υπϊρχει ο κύνδυνοσ να διευρυνθεύ η “ψαλύδα” των δεξιοτότων, να 
υπϊρξει μεγαλύτερη ανιςότητα και ευρύτερη πόλωςη≫. 
Πηγό: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
 
  



Παραγωγή λόγου- Μαρία Κάππου 

January 1, 2019 

 

 4  

 

 
2. Αντιγράφω κάθε ζητούμενο και ςυγκεντρώνω το υλικό μου 
 
Γιατί η ςτάςη απέναντι ςτην τεχνολογία είναι αντιφατική; 
 

Αρνητική ςτάςη-Κίνδυνοι Θετική ςτάςη-Οφέλη 
 
Τυποπούηςη-μηχανοπούηςη 
Οικολογικό πρόβλημα 
Κατϊχρηςη των μϋςων κοινωνικόσ 
δικτύωςησ 

& 
 

Από κεύμενα 
Εξαφϊνιςη θϋςεων εργαςύασ  που 
απαιτούν  διανοητικϋσ και  κοινωνικϋσ  
δεξιότητεσ από μηχανϋσ τεχνητόσ 
νοημοςύνησ 
 
Η επερχόμενη επανϊςταςη θα μεταβϊλει  
δραματικϊ  την  παγκόςμια οικονομύα 
αλλϊ και θα αυξόςει ραγδαύα την 
οικονομικό ανιςότητα 
 

 
 
 

 
Ιατρικό 
Διαςτημικό 
ΜΜΕ 
ΜΚΔ 
Ιντερνετ 

& 
Από κεύμενα 
παρϊ τουσ διϊχυτουσ φόβουσ, πϊντοτε το 
ιςοζύγιο υπόρξε τελικϊ θετικό  για τισ 
θϋςεισ απαςχόληςησ.  Κϊτι ανϊλογο 
ςυνεπώσ θα πρϋπει να αναμϋνεται και για 
την ευριςκόμενη ςε εξϋλιξη Τϋταρτη 
Βιομηχανικό Επανϊςταςη. 
 
Νϋα  ϋκθεςη του Παγκόςμιου Οικονομικού 
Φόρουμ (WEF)  με τύτλο  ≪Το μϋλλον των 
θϋςεων εργαςύασ≫,  : ϋωσ τα μϋςα τησ 
επόμενησ δεκαετύασ περύπου 133 
εκατομμύρια νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ 
μπορούν να ϋχουν δημιουργηθεύ με τη 
βοόθεια τησ τεχνητόσ νοημοςύνησ, ϋναντι 
75 εκατομμυρύων που μπορεύ να 
εξαφανιςθούν εξαιτύασ τησ. 
 

Η άποψή μου 

 
≪οι μεταςχηματιςμού (ςτην αγορϊ εργαςύασ), αν γύνουν αντικεύμενο διαχεύριςησ με 
ςοφύα, μπορούν να οδηγόςουν ςε καλό απαςχόληςη, καλϋσ θϋςεισ εργαςύασ και 
βελτιωμϋνη ποιότητα ζωόσ, αν όμωσ γύνει κακό διαχεύριςη των αλλαγών, τότε υπϊρχει ο 
κύνδυνοσ να διευρυνθεύ η “ψαλύδα” των δεξιοτότων, να υπϊρξει μεγαλύτερη ανιςότητα 
και ευρύτερη πόλωςη≫. 
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ΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 
 
 

ημειώςεισ Αναπτύςςω τισ απαντήςεισ μου  
 

 
 

Πρόλογοσ 
 
 
 
 

Ζητούμενα 
 

Ιατρικό 
Διαςτημικό 
ΜΜΕ 
ΜΚΔ 
Ιντερνετ 

& 
Από κεύμενα 
Νϋα  ϋκθεςη του Παγκόςμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (WEF)  με 
τύτλο  ≪Το μϋλλον των θϋςεων 
εργαςύασ≫,  : ϋωσ τα μϋςα τησ 
επόμενησ δεκαετύασ περύπου 133 
εκατομμύρια νϋεσ θϋςεισ 
εργαςύασ μπορούν να ϋχουν 
δημιουργηθεύ με τη βοόθεια τησ 
τεχνητόσ νοημοςύνησ, ϋναντι 75 
εκατομμυρύων που μπορεύ να 
εξαφανιςθούν εξαιτύασ τησ. 
 
 
 
 
Τυποπούηςη-μηχανοπούηςη 
Οικολογικό πρόβλημα 
Κατϊχρηςη των μϋςων 
κοινωνικόσ δικτύωςησ 

& 
Από κεύμενα 
Εξαφϊνιςη θϋςεων εργαςύασ  
που απαιτούν  διανοητικϋσ και  
κοινωνικϋσ  δεξιότητεσ από 
μηχανϋσ τεχνητόσ νοημοςύνησ 
 
 
 
 
Η επερχόμενη επανϊςταςη θα 
μεταβϊλει  δραματικϊ  την  
παγκόςμια οικονομύα αλλϊ και 

Σεχνολογία: Ευλογία ή κατάρα 
 

     Οι προβληματιςμού που αναπτύςςονται 
αναφορικϊ με την αξιοπούηςη των τεχνολογικών 
επιτευγμϊτων αποτελεύ ϋνα διαχρονικό θϋμα , το 
οπούο γύνεται εντονότερο ςε μεταβατικϋσ εποχϋσ 
όπωσ αυτϋσ τησ  τρύτησ και τϋταρτησ τεχνολογικόσ 
επανϊςταςησ.  ΄Ετςι και ςόμερα,  οι ςτϊςεισ 
απϋναντι ςτην τεχνολογύα εύναι αντιφατικϋσ. 41 
     Πολλού υποςτηρύζουν ότι η ψηφιακό επανϊςταςη 
και η  τελειοπούηςη των τηλεπικοινωνιών  ϊλλαξαν 
ριζικϊ τη ζωό του μϋςου ανθρώπου των Δυτικών 
κοινωνιών. Μειώθηκε ο χρόνοσ και ο κόποσ 
παραγωγόσ των αγαθών. Αυξόθηκε το προςδόκιμο 
όριο ζωόσ, ςοβαρϋσ αςθϋνειεσ αντιμετωπύςτηκαν 
χϊρη ςτισ τεχνολογικϋσ εφαρμογϋσ ςτην ιατρικό. Η 
ϋγκαιρη πρόβλεψη μετεωρολογικών φαινομϋνων  
μειώνει τουσ κινδύνουσ από φυςικϋσ καταςτροφϋσ. 
Η ηλεκτρονικό τεχνολογύα  με την κατϊργηςη του 
χρόνου και του χώρου ϋδωςε νϋεσ διαςτϊςεισ ςτο 
οικονομικό φαινόμενο τησ παγκοςμιοπούηςησ.  Οι 
εφαρμογϋσ τησ τεχνολογύασ ςτα Μϋςα Μαζικόσ 
Ενημϋρωςησ και ςτισ  Τϋχνεσ πολλαπλαςύαςαν  τισ 
δυνατότητεσ ενημϋρωςησ και ψυχαγωγύασ, 
δημιούργηςαν νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Και ςύμφωνα 
με τη νϋα ϋκθεςη του Παγκόςμιου Οικονομικού 
Φόρουμ (WEF)  με τύτλο  ≪Το μϋλλον των θϋςεων 
εργαςύασ≫,  τα ρομπότ θα δημιουργόςουν διπλϊςιο 
αριθμό νϋων θϋςεων εργαςύασ, ςε ςχϋςη με όςεσ 
αναμϋνεται να καταςτρϋψουν. 129 
     Δεν εύναι λύγοι, όμωσ, και εκεύνοι που εκφρϊζουν 
ϋντονη ανηςυχύα λόγω τησ κακόσ χρόςησ των 
επιτευγμϊτων τησ τεχνολογύασ. Ο ϊνθρωποσ ϋγινε 
δούλοσ των μηχανών, εύναι απόλυτα εξαρτημϋνοσ 
από τα ηλεκτρονικϊ μϋςα. Η εξειδύκευςη που 
απαιτεύται ςόμερα ςτον χώρο τησ εργαςύασ 
προκϊλεςε τυποπούηςη και μηχανοπούηςη τησ ζωόσ 
μασ. Η διαρκόσ εναςχόληςη με τα ϋξυπνα κινητϊ και 
η κατϊχρηςη του διαδικτύου απομϊκρυναν τουσ 
ανθρώπουσ, ϊλλαξαν τον τρόπο διαςκϋδαςησ, 
επηρϋαςαν τισ προςωπικϋσ και οικογενειακϋσ 
ςχϋςεισ. Το περιβϊλλον επιβαρύνθηκε και η 
κλιματικό αλλαγό απειλεύ με εξαφϊνιςη όχι μόνο τα 
φυτϊ και τα ζώα αλλϊ  και την επιβύωςη του 
ανθρώπινου εύδουσ. Από την ϊλλη πλευρϊ, 
εκφρϊζονται φόβοι ότι  η αυξανόμενη χρόςη των 
ρομπότ  που αναπτύςςουν ικανότητεσ που μόνο οι 
ϊνθρωποι διϋθεταν θα οδηγόςει ςτην απώλεια 
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θα αυξόςει ραγδαύα την 
οικονομικό ανιςότητα 
Από κεύμενο 
≪οι μεταςχηματιςμού (ςτην 
αγορϊ εργαςύασ), αν γύνουν 
αντικεύμενο διαχεύριςησ με 
ςοφύα, μπορούν να οδηγόςουν 
ςε καλό απαςχόληςη, καλϋσ 
θϋςεισ εργαςύασ και βελτιωμϋνη 
ποιότητα ζωόσ, αν όμωσ γύνει 
κακό διαχεύριςη των αλλαγών, 
τότε υπϊρχει ο κύνδυνοσ να 
διευρυνθεύ η “ψαλύδα” των 
δεξιοτότων, να υπϊρξει 
μεγαλύτερη ανιςότητα και 
ευρύτερη πόλωςη≫. 

 
 

εκατομμυρύων θϋςεων εργαςύασ και θα οδηγόςει 
ςτην κατακόρυφη αύξηςη των οικονομικών  
ανιςοτότων . 133 
    Αν και αντιφατικϋσ οι απόψεισ που 
διατυπώνονται, θεωρώ ότι δεν εύναι αβϊςιμεσ.  
Διότι, ςύμφωνα με τουσ ειδικούσ , αν γύνει κακό 
διαχεύριςη των αλλαγών, τότε θα δικαιωθούν όςοι 
ανηςυχούν. Αν ,όμωσ, οι κυβερνόςεισ και οι ειδικού 
εκμεταλλευτούν με ςύνεςη τα νϋα επιτεύγματα και 
προσ όφελοσ των πολλών, τότε θα βελτιωθεύ η 
ποιότητα ζωόσ  ςτο μϋλλον και θα  ευημερούν 
περιςςότεροι ϊνθρωποι. 59 
 
 

 
 


