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Η ΑΙ φέρνει ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά απασχόλησης
προκαλέσει «σημαντική αναταραχή στην 
αγορά εργασίας», από τα πορίσματα της 
ίδιας έκθεσης προκύπτει πως ο τελικός 
αντίκτυπος των περισσότερων νέων τε-
χνολογιών θα είναι ευεργετικός για την 
αγορά εργασίας σε έναν χρονικό ορίζοντα 
πέντε ετών.
Ο λόγος είναι ότι οι τεχνολογίες ανάλυ-
σης μεγάλου όγκου δεδομένων, οι τε-
χνολογίες διαχείρισης και οι τεχνολογίες 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα οδηγή-
σουν τελικά σε μεγάλη αύξηση της απα-
σχόλησης.
Η έκθεση κάνει ειδική αναφορά στην 
ChatGPT, την εφαρμογή της τεχνητής 
νοημοσύνης, που μέσα σε λίγους μήνες 
από την εμφάνισή της έχει συγκεντρώ-
σει εκατομμύρια χρήστες, καθώς μιμείται 
αποτελεσματικά την ανθρώπινη σκέψη 
και την ανθρώπινη ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Οι συντάκτες της προεξο-
φλούν πως η εν λόγω εφαρμογή θα έχει 
σαρωτικό αντίκτυπο στην αγορά εργασί-
ας, εκτοπίζοντας πολλά επαγγέλματα και 
αυτοματοποιώντας πολλούς ρόλους επαγ-
γελματιών που προϋποθέτουν σκέψη, 

Τ
εκτονικές ανακατατάξεις θα προ-
καλέσει σύντομα στην παγκόσμια 
αγορά εργασίας η διείσδυση της 
τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις 

πτυχές της οικονομίας και της ζωής, κα-
θώς θα επισπεύσει την απώλεια των θέ-
σεων εργασίας γραφείου και θα εκτοπίσει 
πολλές επαγγελματικές ειδικότητες. Την 
ίδια στιγμή, πάντως, αυξάνει εντυπωσι-
ακά τη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγ-
γελματίες της τεχνολογίας και της ασφά-
λειας στον κυβερνοχώρο.
Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οι-
κονομικού Φόρουμ, μέσα στα επόμενα 
πέντε χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη και 
η ψηφιοποίηση θα επιφέρουν ραγδαί-
ες μεταβολές, με αντίκτυπο περίπου στο 
25% των θέσεων εργασίας. Δεν θα είναι, 
πάντως, οι μόνοι παράγοντες που θα επι-
φέρουν ανατροπές στην αγορά εργασίας, 
καθώς θα συνδράμουν άλλες οικονομικές 
εξελίξεις, όπως η μετάβαση στην πράσινη 
ενέργεια και την πράσινη οικονομία και η 
αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων. 
Αν και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
προεξοφλεί πως η τεχνητή νοημοσύνη θα 
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επικοινωνία και συντονισμό. Σύμφωνα, 
άλλωστε, με τα πορίσματα σχετικής δη-
μοσκόπησης που διεξήγαγε το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ, περίπου 75% των 
επιχειρήσεων σχεδιάζουν να υιοθετή-
σουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης 
μέσα στην επόμενη πενταετία και εκτι-
μούν πως έτσι θα εκλείψουν έως και 26 
εκατ. θέσεις εργασίας.
Αυτές θα αφορούν κυρίως διοικητικές 
θέσεις, ταμίες, εκδότες εισιτηρίων, λογι-
στές και χειριστές δεδομένων. Η σχετική 
δημοσκόπηση διεξήχθη ανάμεσα σε του-
λάχιστον 800 επιχειρήσεις που απασχο-
λούν αθροιστικά 11,3 εκατ. υπαλλήλους 
σε 45 χώρες από όλον τον κόσμο.

Μακελειό στο Τέξας: Ο Μπάιντεν καλεί ξανά το 
Κογκρέσο να απαγορεύσει τα τουφέκια εφόδου

τα τουφέκια εφόδου και τους γεμιστή-
ρες μεγάλης χωρητικότητας [...]Θα τον 
υπογράψω αμέσως», δήλωσε, σύμφωνα 
με ανακοίνωση.
«Πάρα πολλές οικογένειες έχουν άδειες 
καρέκλες γύρω από το τραπέζι τους. Οι 
Ρεπουμπλικάνοι που είναι μέλη του Κο-
γκρέσου δεν μπορούν να συνεχίσουν 
να απαντούν σε αυτή την επιδημία ση-
κώνοντας απλά τους ώμους. Οι σκέψεις 

Γ
ια «παράλογη πράξη βίας» έκανε 
λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, 
Τζο Μπάιντεν μετά από ακόμα 
μία πολύνεκρη επίθεση ενό-

πλου, αυτή τη φορά σε εμπορικό κέντρο 
της πόλης Άλεν του Τέξας.
Τουλάχιστον οχτώ νεκροί και επτά 
τραυματίες είναι ο απολογισμός της επί-
θεσης. Ο δράστης περπατούσε αργά στο 
πεζοδρόμιο και πυροβολούσε αδιακρί-
τως, είπε αυτόπτης μάρτυρας, προτού 
πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social 
media δείχνουν πελάτες να φεύγουν 
τρέχοντας από καταστήματα, ενώ ακού-
γονται πυροβολισμοί. Εκατοντάδες 
πελάτες και υπάλληλοι καταστημάτων 
απομακρύνθηκαν συνοδεία αστυνομι-
κών.
Ο Μπάιντεν στον απόηχο της νέας επί-
θεσης διέταξε οι σημαίες να είναι με-
σίστιες: «Σε ένδειξη σεβασμού προς τα 
θύματα της παράλογης πράξης βίας που 
διαπράχθηκε στο Άλεν του Τέξας οι ση-
μαίες θα είναι μεσίστιες πάνω από τον 
Λευκό Οίκο, τα ομοσπονδιακά και τα 
στρατιωτικά δημόσια κτίρια», αναφέρει 
η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε εκ 
νέου το Κογκρέσο να απαγορεύσει τα 
τουφέκια εφόδου, την επομένη της πο-
λύνεκρης επίθεσης με πυροβολισμούς 
σε εμπορικό κέντρο στο Τέξας.
«Ζητώ και πάλι από το Κογκρέσο να 
μου στείλει νόμο που να απαγορεύει 
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και οι προσευχές που στέλνουν με ένα 
μήνυμα στο Twitter δεν αρκούν», κα-
τήγγειλε ο Μπάιντεν.
Σημειώνεται ότι μέσα στο 2023 έχουν 
καταγραφεί 198 περιστατικά επιθέσε-
ων με πυροβολισμούς με πολλαπλά 
θύματα, σύμφωνα με το Gun Violence 
Archive. Πρόκειται για τα περισσότερα 
τέτοια περιστατικά που έχουν καταγρα-
φεί αυτό το διάστημα από το 2016.


