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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές

Ο Γρηγόρης Σκαλκέας προβληµατίζεται σχετικά µε την ευθύνη των επιστηµόνων στη
σύγχρονη κοινωνία. Αρχικά, η επιστήµη, η οποία καλλιεργεί το πνεύµα, διαχωρίζεται
από την τεχνολογία, καθώς η δεύτερη εφαρµόζει τα θεωρητικά ευρήµατα της πρώτης.
Στη συνέχεια, ο οµιλητής διερωτάται αν η σηµερινή ιλιγγιώδης εξέλιξη της
τεχνολογίας συνέβαλε και στην ανάπτυξη ανθρωπισµού, προβληµατισµός ο οποίος
αίρεται µε αναφορές στην αρνητική όψη της κοινωνικής πραγµατικότητας. Λόγω
αυτής, ο επιστήµονας αναλαµβάνει µεγαλύτερες ηθικές υποχρεώσεις, ωστόσο,
αφενός περιορίζεται η ελεύθερη βούλησή του και αφετέρου δύσκολα µπορεί ο ίδιος
να προβλέψει όλες τις πιθανές συνέπειες των επιτευγµάτων του. Ολοκληρώνοντας
την οµιλία του, ως λύση προβάλλει τον επαναπροσδιορισµό ηθικών αξιών και αρχών
από πνευµατικούς ταγούς.
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Παραδείγµατα: ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως παράδειγµα την αυθεντία του
Αϊνστάιν, για να καταδείξει σαφέστερα τον διαχωρισµό επιστήµης και
τεχνολογίας.
Αιτιολόγηση: ο συγγραφέας αιτιολογεί για ποιο λόγο η επιστήµη και η τεχνολογία
δεν ταυτίζονται.
Αίτιο – αποτέλεσµα: Αιτία: η επιστήµη µε την οξυδερκή παρατήρηση, τη
διαίσθηση και την έρευνα. Αποτέλεσµα: ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και
φωτίζει τον νου.
Σύγκριση – αντίθεση: Συγκρίνονται η επιστήµη και η τεχνολογία, µε κριτήριο
τους στόχους της καθεµιάς, ενώ οι διαφορές τους είναι ότι η επιστήµη στοχεύει
στην πνευµατική καλλιέργεια και η τεχνολογία στην κάλυψη βιοτικών,
καθηµερινών αναγκών.
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β) βέβαια: επιβεβαίωση, έµφαση
εάν: όρος, προϋπόθεση
όµως: αντίθεση
για τούτο: αιτιολόγηση
δηλαδή: επεξήγηση
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Β3.

α)
αέναος: συνεχής, αδιάκοπος, παντοτινός
προσηλωµένη: αφοσιωµένη, επικεντρωµένη
εγείρουν: προκαλούν
αλλοτριώνουν: υποβαθµίζουν, υπονοµεύουν, διαβρώνουν
καταστρεπτικό: ολέθριο

Το ασύνδετο σχήµα δηλώνει έµφαση, συναισθηµατική φόρτιση, κλιµακώνει
τις έννοιες από την ασθενέστερη στην ισχυρότερη. Θεωρείται τεχνική
πύκνωσης του νοήµατος.

β)

Το ρητορικό ερώτηµα προσδίδει ζωντάνια, παραστατικότητα, προβληµατίζει
τον αναγνώστη σχετικά µε το κατά πόσο η τεχνολογία συνέβαλε και στην
ανάπτυξη του ανθρωπισµού, διεγείρει τα συναισθήµατα της αγωνίας και του
άγχους, δηµιουργεί την αίσθηση του διαλόγου. Προσδίδει, επιπλέον, συνοχή
στο κείµενο, καθώς ο συγγραφέας απαντά άµεσα στην ερώτηση µε την
επόµενη παράγραφο.
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β)
συγκεκριµένο ≠ αφηρηµένο, αόριστο
βελτίωσε ≠ επιδείνωσε, χειροτέρεψε
ευθύνη ≠ ανευθυνότητα
υλική ≠ άυλη
ελευθερία ≠ δέσµευση, εξάρτηση, υποδούλωση, ανελευθερία

Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου, µε την
ιδιότητα των υποψηφίων φοιτητών/τριών και µελλοντικών επιστηµόνων.

ÐÁ

Ύφος: σοβαρό.

Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ ενικό - πληθυντικό, β΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό.

ÅÊ

Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική, και στον πρόλογο και επίλογο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η επίκληση στο συναίσθηµα.
Προσφώνηση: Αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι καθηγητές, συµµαθητές και
συµµαθήτριες.
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Πρόλογος:
Σύντοµη αναφορά στο τι σηµατοδοτεί η τελετή αποφοίτησης, στις ελπίδες και στα
µελλοντικά όνειρα των υποψηφίων φοιτητών και τις επαγγελµατικές προοπτικές τους.
Σύνδεση αυτών των προοπτικών µε την ανάπτυξη της επιστήµης, χώρο στον οποίο
ευελπιστούν να σταδιοδροµήσουν πολλοί από τους συµµαθητές του οµιλητή.
Καταγραφή των δύο αξόνων πάνω στους οποίους θα κινηθεί η οµιλία, και παράλληλη
παρουσίαση αλλά σύντοµη των σηµαντικότερων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η
σύγχρονη κοινωνία.
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Α΄ ερώτηµα: ο ρόλος της επιστήµης στην αντιµετώπιση των σηµαντικότερων
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία.

ÉÄ
Å

ÕÔ
ÉÊ

ÏÓ

Προσφορά στον τοµέα της Υγείας
• Πρόληψη: η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου οργανισµού, η κατανόηση της
αξίας που έχει η σωστή διατροφή, η άσκηση, αλλά και τα εµβόλια έδωσαν µεγάλη
ώθηση στην πρόληψη πάρα πολλών ασθενειών.
• ∆ιάγνωση: εξετάσεις, όπως οι βιοχηµικές, υπέρηχοι, ακτινογραφίες, αξονικές και
µαγνητικές τοµογραφίες, αποτελούν πολύτιµα εργαλεία, για να προχωρήσουν οι
γιατροί στην έγκαιρη αλλά και αξιόπιστη διάγνωση των ασθενειών.
• Θεραπεία: η φαρµακευτική προχώρησε σε απίστευτη πρόοδο όσον αφορά τη
δηµιουργία φαρµάκων, σχεδόν για κάθε νόσο. Η χρήση αντιβιοτικών, για
παράδειγµα, καταπολέµησε πάρα πολλές ασθένειες που ευθύνονταν για τον
θάνατο εκατοµµυρίων ανθρώπων. ∆εν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι σχεδόν όλες
οι ασθένειες αντιµετωπίζονται είτε µε την πλήρη ίασή τους είτε µε την παράταση
στο προσδόκιµο όριο ζωής είτε µε την αντιµετώπιση του πόνου στο τελευταίο
στάδιο της ασθένειας, ώστε ο ασθενής να εξασφαλίσει το αξιοπρεπές τέλος.
Επιπλέον, η ροµποτική χειρουργική προσφέρει ακρίβεια στις επεµβάσεις,
γρηγορότερη ίαση και λιγότερο πόνο.
• Μεταµοσχεύσεις – προσθετική: η εκπληκτική πρόοδος τα τελευταία χρόνια στον
τοµέα των µεταµοσχεύσεων, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία τεχνητών µελών
ανοίγουν προοπτικές για το «ευ ζην», που αν κανείς τις ανέφερε πριν µισό αιώνα
θα εκλαµβάνονταν σαν σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.
• Τεχνητή γονιµοποίηση, που δίνει απάντηση στο πρόβληµα της γονιµότητας και
της υπογεννητικότητας.
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Προσφορά στον τοµέα της ∆ιατροφής
• Χάρη στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο τελεσφόρησε η αύξηση της
παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και η βελτίωση της
ποιότητάς τους.
• Μέθοδος παστερίωσης και οµογενοποίησης στο γάλα.
• Κατάψυξη προϊόντων, κονσέρβες, που βοηθούν στη διατήρηση τροφίµων για
µεγάλο διάστηµα ή στη χρήση τους σε περιοχές που δε διαθέτουν αυτά τα
προϊόντα.
• Χρήση θερµοκηπίων, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που συνεισφέρουν στη
µεγιστοποίηση της παραγωγής αλλά και στην κατανάλωση αγροτικών προϊόντων
σε ολόκληρη τη διάρκεια του χρόνου.
• ∆ηµιουργία τροποποιηµένων τροφίµων πλούσιων σε βιταµίνες και θρεπτικά
συστατικά.
• Χρήση µηχανών υψηλής τεχνολογίας στον αγροτικό τοµέα που αυξάνουν την
παραγωγή, µειώνοντας, ταυτόχρονα, τον σωµατικό µόχθο.
• Εργοστάσια επεξεργασίας κτηνοτροφικών προϊόντων, που επιτρέπουν την
τυποποίηση αλλά και τον ποιοτικό έλεγχό τους.
• Μονάδες εµφιάλωσης πόσιµου νερού, που εξασφαλίζουν το πολύτιµο αυτό αγαθό
σε περιοχές µε πρόβληµα λειψυδρίας ή µε νερό ακατάλληλο για τη δηµόσια
υγεία.
• Έτσι, αντιµετωπίστηκε σε µεγάλο βαθµό το επισιτιστικό πρόβληµα.
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Βελτίωση της καθηµερινότητας του ανθρώπου.
• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: χάρη στην ανάπτυξή τους, η µετακίνηση ανθρώπων
και εµπορευµάτων υλοποιείται γρηγορότερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, αν
συνδυαστούν µε έργα υποδοµής.
• Ενίσχυση της παθητικής αλλά και ενεργητικής ασφάλειας των οχηµάτων, που
συµβάλλει στην αντιµετώπιση των τροχαίων δυστυχηµάτων, σε συνδυασµό µε τις
νέες τεχνικές διαχείρισης της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.
• Οικιακές συσκευές: είναι εντυπωσιακό πόσο πολύ βελτιώθηκε η καθηµερινότητα
των ανθρώπων στον τοµέα των οικιακών εργασιών, αφού, χάρη στην τεχνολογική
πρόοδο, αυτές επιτυγχάνονται στο µικρότερο δυνατό διάστηµα, µε τον λιγότερο
δυνατό µόχθο.
• Ενηµέρωση: τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, χάρη στην επιστηµονική πρόοδο,
επιτρέπουν την έγκαιρη και σχετικά αντικειµενική πληροφόρηση γύρω από
θέµατα που σχετίζονται µε την πολιτική, την κοινωνία, ακόµη και την ίδια την
επιστήµη.
• Εργασία: πάρα πολλά επαγγέλµατα, µε τη βοήθεια της επιστήµης, ασκούνται µε
τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια, ταχύτατα και µε το καλύτερο ποιοτικό
αποτέλεσµα τόσο στον χώρο της βιοτεχνίας και βιοµηχανίας όσο και στον τοµέα
των χειρονακτικών αλλά και πνευµατικών επαγγελµάτων, και µε αυτόν τον τρόπο
αυξήθηκε ο ελεύθερος χρόνος των ανθρώπων.
• Ψυχαγωγία: αναπτύχθηκαν µορφές Τέχνης, όπως ο Κινηµατογράφος, η
Φωτογραφία, η Μουσική. ∆ίνεται η δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να
ασχοληθούν ενεργά µε πολλές µορφές Τέχνης, αλλά και σε αµέτρητο αριθµό
ατόµων να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν τόσο µέσω της οικιακής
ψυχαγωγίας όσο και σε χώρους διασκέδασης. Επιπλέον, η επιστήµη βοήθησε και
τον χώρο του αθλητισµού, καθώς η εκγύµναση προσφέρει τα µέγιστα οφέλη για
το σώµα, αφού υλοποιείται µέσω στοχευµένων επιστηµονικών προγραµµάτων.
Έτσι, εξασφαλίζεται η µαζική πρόσβαση στην ψυχαγωγία, ακόµη και για
ανθρώπους σε αποµακρυσµένες περιοχές και µε χαµηλά εισοδήµατα.
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Προσφορά στον τοµέα της Γνώσης
• Η επιστήµη ασκεί το πνεύµα, αναπτύσσει την κριτική ικανότητα, απαλλάσσει
από προλήψεις, δεισιδαιµονίες, στερεότυπες αντιλήψεις.
• Χάρη στην επιστήµη δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήµατα,
αποκρυπτογραφήθηκαν πολλά µυστήρια της φύσης.
• Η αύξηση των γνώσεων γύρω από τη φυσική νοµοτέλεια και τους νόµους που τη
διέπουν απάλλαξε τον άνθρωπο από φοβίες προς ανύπαρκτες µυστηριακές
δυνάµεις και τον οδήγησε από τον σκοταδισµό στον αυτοκαθορισµό και στην
πίστη της δύναµης του «λόγου»» µε την αρχαιοελληνική σηµασία της λέξης.
• Μαζική εκπαίδευση που δίνει λύση στο πρόβληµα του αναλφαβητισµού.
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
• Η επιστήµη καλείται να αποκωδικοποιήσει κάθε έκφανση του φυσικού
περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του, µε
στόχο την καλύτερη δυνατή εξισορρόπηση της ανθρώπινης δράσης µε την
εξελικτική πορεία του φυσικού χώρου.
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Ζητούµενο είναι να διερευνηθεί εγκαίρως ο αντίκτυπος της βιοµηχανικής
παραγωγής και της αστικοποίησης στο περιβάλλον, ώστε να προληφθούν πιθανές
αρνητικές συνέπειες.
∆ηµιουργία των µέσων που θα περιορίσουν ή και θα εξαλείψουν τους
ρυπογόνους συντελεστές της βιοµηχανικής ανάπτυξης.
Ανακάλυψη νέων µορφών ενέργειας, νέων και πιο αποδοτικών µορφών
διαχείρισης απορριµµάτων – αποβλήτων.
∆ιάσωση απειλούµενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Τεχνικές µελέτης και εύρεσης τρόπων αντιµετώπισης ενδεχόµενων φυσικών
καταστροφών.
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Μετάβαση: προσφώνηση του ακροατηρίου, σύντοµη αναφορά στις παρενέργειες της
επιστηµονικής προόδου, που απαιτούν από την επιστηµονική κοινότητα να
λειτουργήσει µέσα σε συγκεκριµένα όρια.
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Β΄ ερώτηµα: τα ηθικά εφόδια του επιστήµονα που θα του επιτρέψουν να
υπηρετήσει τον στόχο που προαναφέρθηκε.
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Ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο.
• Οι επιστήµονες οφείλουν να θέτουν φραγµό στις έρευνές τους, όταν
συνειδητοποιούν ή όταν γνωρίζουν εκ των προτέρων πως το επίτευγµα που
επιδιώκουν µπορεί να αξιοποιηθεί εις βάρος των ανθρώπων (όπλα µαζικής
καταστροφής, φονικοί ιοί κ.ά.).
• Αντιστοίχως, απαιτείται να διερωτώνται σχετικά µε την αξιοποίηση που µπορεί
να λάβει µια ανακάλυψη ή µια εφεύρεσή τους και να πράττουν ανάλογα, όταν
αντιλαµβάνονται πως η βασική της χρήση θα είναι βλαπτική για τους ανθρώπους
ή για το φυσικό περιβάλλον.
• Οι επιστήµονες υποχρεούνται, κάθε φορά που παρουσιάζουν µια νέα ανακάλυψη
ή ένα νέο επίτευγµα, να επισηµαίνουν στους πολίτες τους πιθανούς κινδύνους από
τη λανθασµένη χρήση ή αξιοποίησή του. Είναι εύκολο, άλλωστε, ο ενθουσιασµός
της επίτευξης να παραγκωνίσει τη σύνεση εκείνη που απαιτείται για την
ψύχραιµη αποτίµηση των ενδεχόµενων συνεπειών της λανθασµένης χρήσης.
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Ευθύνη απέναντι στην κοινωνία
• Η επιστηµονική γνώση αποτελεί ένα παγκόσµιο αγαθό που οφείλει να υπηρετεί το
σύνολο της ανθρωπότητας και όχι συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα. Οι
επιστήµονες, άρα, αναλαµβάνουν σηµαντικές ευθύνες έναντι του υπόλοιπου
κοινωνικού συνόλου, εφόσον στόχος τους οφείλει να είναι όχι η προσωπική
καταξίωση, αλλά η βελτίωση των όρων ζωής των συνανθρώπων τους.
• Οι επιστήµονες οφείλουν να υπηρετούν το συλλογικό συµφέρον και να
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην επίλυση προβληµάτων που ταλανίζουν
την πλειονότητα των πολιτών, προβάλλοντας, παράλληλα, αντίσταση στα πλείστα
κελεύσµατα του οικονοµικού κέρδους που ενδέχεται να τους κατευθύνουν προς
συγκεκριµένες επιλογές, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η οικονοµική
αξιοποίηση των επιτευγµάτων τους.
• Οι επιστήµονες οφείλουν να αντιλαµβάνονται έγκαιρα πως έχουν ως πνευµατικοί
άνθρωποι ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζουν στους συνανθρώπους τους.
Θα πρέπει, έτσι, να διακρίνονται για τις θετικές ποιότητες της προσωπικότητάς
τους, αλλά και για την ενεργή στάση τους απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα.
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Στράτευση του επιστήµονα για το συµφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
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Ευθύνη απέναντι στο φυσικό περιβάλλον
• Οι επιστήµονες οφείλουν να κατανοούν και να σέβονται το γεγονός η διαφύλαξη
του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί απαραβίαστο όριο σε ό,τι αφορά την
επιστηµονική έρευνα και τους πειραµατισµούς.
• Μια επιστηµονική ανακάλυψη, όσες δυνατότητες κι αν ενδεχοµένως υπόσχεται,
δεν θα πρέπει να υπηρετείται, αν η κύρια δράση της είναι βλαπτική για
περιβάλλον.
• Κύριο µέληµα των επιστηµόνων οφείλει να αποτελεί ο σεβασµός και η προστασία
των ζωντανών οργανισµών. Κατά καιρούς αποκαλύπτονται ειδήσεις που αφορούν
τη διεξαγωγή πειραµάτων µε τη χρήση πειραµατόζωων κάτω από συνθήκες που
δεν τιµούν την ανθρώπινη φύση και την ίδια την επιστήµη.
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Ευθύνη απέναντι στην Επιστήµη
• Οι επιστήµονες οφείλουν να εµβαθύνουν µε συνέπεια στο αντικείµενό τους,
καθώς µόνο η πραγµατική αφοσίωση στην επιστήµη τους µπορεί να αποφέρει
ουσιαστικά αποτελέσµατα.
• Παράλληλα, θεωρείται απαραίτητο να είναι πρόθυµοι να συνεργαστούν µε
άλλους επιστήµονες, προκειµένου από κοινού να βρίσκουν τις επιζητούµενες
λύσεις στα σηµαντικά προβλήµατα και ζητούµενα της εποχής.
• Απαιτείται να θέτουν την επίτευξη των κοινών στόχων πάνω από την ατοµική
δόξα και καταξίωση, και να µην αντιµετωπίζουν εγωιστικά τα ζητήµατα της
επιστήµης, αρνούµενοι να συνεργαστούν µε άλλους ή να µοιραστούν τα δικά τους
ευρήµατα.
• Η αποδοχή της επιστήµης ως αυτοσκοπού εγκυµονεί κινδύνους, ενώ η
ανθρωπότητα απειλείται ιδιαίτερα στην εποχή της τεχνολογικής και
επιστηµονικής επανάστασης, που µπορεί ναι είναι καταστροφική.
• Ο επιστήµονας οφείλει να διαχωρίζει τα θεµιτά από τα αθέµιτα µέσα στο πεδίο
της επιστηµονικής έρευνας, να διαθέτει ηθική ακεραιότητα και να µην συναινεί
στη νοµιµοποίηση αποτρόπαιων πράξεων, τηρώντας τους κανόνες επιστηµονικής
δεοντολογίας.
• Ο επιστήµονας επιβάλλεται να ενηµερώνεται για τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα,
και τις προσπάθειες για καινοτοµίες και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο καλό
της ανθρωπότητας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η επιστήµη απαραίτητη προϋπόθεση για τη µελλοντική ευηµερία της ανθρωπότητας και τη
διαµόρφωση συνθηκών ευτυχισµένης διαβίωσης.
Ευχή προς τους συµµαθητές, ακροατές και µελλοντικούς επιστήµονες να αποκτήσουν
αφενός ολοκληρωµένη γνώση και αφετέρου εσωτερική καλλιέργεια µε βασικό άξονα την
ποιοτική και ανθρωπιστική παιδεία.
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και καλό καλοκαίρι!
* Η ανάπτυξη του θέµατος είναι ενδεικτική. Προφανώς οι µαθητές δεν είναι υποχρεωµένοι
να αναπτύξουν το κείµενό τους στο εύρος των επιχειρηµάτων που παρουσιάζονται εδώ.
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