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ΚΕΙΜΕΝΟ
[Επιστήµη και επιστήµονες]

ÏÓ

H επιστήµη, ως αέναος αγώνας του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσης, µε την
οξυδερκή παρατήρηση, τη διαίσθηση και την έρευνα, ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και
φωτίζει τον νου. Επιστήµη, βέβαια, και τεχνολογία δεν ταυτίζονται, διότι η επιστήµη
παραµένει προσηλωµένη στην όλο και πιο βαθιά κατάκτηση της γνώσης, ενώ η τεχνολογία
έχει ως επιδίωξη την αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης για την υπηρέτηση των τρεχουσών, πρακτικών αναγκών του ανθρώπου. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Αϊνστάιν [1879-1955] είχε
τονίσει ότι η επιστήµη µπορεί να προσφέρει τα µέσα για την ανάπτυξη σκοπών, τους οποίους
έχουν οραµατιστεί προσωπικότητες που διαθέτουν υψηλά ηθικά ιδανικά.
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Εάν βέβαια ο Αϊνστάιν είχε ζήσει ολόκληρο τον εικοστό αιώνα, µε επαναστάσεις,
παγκοσµίους θερµούς και ψυχρούς πολέµους, αλλά και δοξασµένο από τη ραγδαία ανάπτυξη
των θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας, ίσως προβληµατιζόταν περισσότερο. Η προώθηση των φυσικών επιστηµών και η έκρηξη της τεχνολογίας, η οποία έχει προσλάβει φρενήρεις ρυθµούς στην εποχή µας, εγείρουν απορίες και συγκλονιστικά ερωτήµατα. Η επιστήµη
αναπτύσσεται συνήθως σε σχέση µε τις πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων, ακολουθεί όµως
βασικά την εξέλιξη µιας κοινωνίας και αντικατοπτρίζει το συγκεκριµένο πνευµατικό και
ηθικό της επίπεδο. Όµως η τεχνολογία, που βελτίωσε σηµαντικά τις συνθήκες της ζωής µας,
βοήθησε ή εµπόδισε τον άνθρωπο να γίνει περισσότερο άνθρωπος;
Τα ευγενή ιδεώδη του ανθρωπισµού διασύρθηκαν και υπονοµεύθηκαν στις µέρες µας. Η
σύγχυση πραγµατικών και πλασµατικών αναγκών, η πνιγηρή εντατικοποίηση του ρυθµού της
ζωής στις µεγαλουπόλεις, η εσωτερική µοναξιά, το άγχος και η αγωνία αλλοτριώνουν βαθύτατα και παρεµποδίζουν την πνευµατική ολοκλήρωση των ανθρώπων.
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Μέσα στο κλίµα αυτό ζει, µεγαλώνει και εργάζεται ο σύγχρονος επιστήµονας. Ο
επιστήµονας βαρύνεται µε πολύµορφη ευθύνη για τη γνώση που κατά κάποιον τρόπο
παράγει και οφείλει να προβλέπει οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο που θα µπορούσε να προέλθει
από τη χρήση της – ή την κατάχρησή της – στο µέλλον για τον άνθρωπο και για την οικουµένη. Πρέπει να αποφασίζει µε άγρυπνη συνείδηση και υπευθυνότητα εάν τα αποτελέσµατα
των ερευνών του πρέπει τελικά να εφαρµοσθούν. Κάθε επιστηµονικό επίτευγµα πρέπει να
εξετάζεται όχι µόνο ως γνωστική ή υλική κατάκτηση, αλλά και για το αν θα αποβεί ευεργετικό ή επιζήµιο, ή και καταστρεπτικό, για την ύπαρξη του ανθρώπου. Τον έλεγχο αυτό κανένας
άλλος δεν µπορεί ή δεν επιτρέπεται να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία του επιστήµονα
παρά µόνον η συναίσθηση της ανθρώπινης και γενικά της κοινωνικής του ευθύνης.
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∆υστυχώς, όµως, οι αποφάσεις για τη χρησιµοποίηση από τη σύγχρονη τεχνολογία επιστηµονικών γνώσεων και ανακαλύψεων δεν ανήκουν πάντοτε στην απόφαση ή στη σύµφωνη
γνώµη εκείνων που τις ανακάλυψαν, ούτε οι πολλαπλές συνέπειες από τη χρήση τους έχουν
όσο και όπως θα άρµοζε υπολογισθεί. Για τούτο, συχνά οι στόχοι µιας ερευνητικής πορείας
διασπείρονται. Πολλοί διάσηµοι ερευνητές δεν µπόρεσαν να προβλέψουν τις πρακτικές
εφαρµογές των ανακαλύψεών τους.
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Για να παραµείνουν όµως οι στόχοι της επιστήµης ανθρωποκεντρικοί, κρίνεται απολύτως
αναγκαίος ο επανακαθορισµός τους από «προσωπικότητες µε υψηλά ηθικά ιδανικά», κατά
τον Αϊνστάιν, δηλαδή από έντιµους, συνεπείς και ανιδιοτελείς, διορατικούς, ειλικρινείς και
αντικειµενικούς ανθρώπους-επιστήµονες.
Γρηγόρης Σκαλκέας, ∆ιασκευή από οµιλία στην Ακαδηµία Αθηνών.

A1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (90-110
λέξεις).
Μονάδες 25

Β1.

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω προτάσεις
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη
λέξη Σωστό ή Λάθος:
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α. Η επιστήµη και η τεχνολογία ταυτίζονται ως προς τους στόχους τους.
β. Η επιστήµη στοχεύει αποκλειστικά στην ικανοποίηση των πρακτικών αναγκών
του ανθρώπου.
γ. Οι ανθρωπιστικές αξίες υπονοµεύτηκαν στην εποχή µας.
δ. Ο επιστήµονας έχει ευθύνη για τη χρήση της επιστηµονικής γνώσης που παράγει.
ε. Επιστήµονες υψηλών ιδανικών θα συµβάλουν στη διατήρηση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της επιστήµης.
Μονάδες 10
α) Να βρείτε έναν από τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του
κειµένου «Η επιστήµη … ηθικά ιδανικά» (µονάδες 2) και να τεκµηριώσετε την
απάντησή σας µε αναφορές στο κείµενο (µονάδες 2).
Μονάδες 4
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β) Ποια νοηµατική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις
(µε έντονη γραφή στο κείµενο):
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βέβαια (1η παράγραφος)
εάν (2η παράγραφος)
όµως (2η παράγραφος)
για τούτο (5η παράγραφος)
δηλαδή (6η παράγραφος)

ÅÊ

Μονάδες 5

α) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις του κειµένου, αντικαθιστώντας τις
υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες συνώνυµες, χωρίς να αλλάζει το νόηµα:

Β3.
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•
•
•
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•
•

Η επιστήµη ως αέναος αγώνας του ανθρώπου.
η επιστήµη παραµένει προσηλωµένη στην κατάκτηση της γνώσης.
Η προώθηση των φυσικών επιστηµών και η έκρηξη της τεχνολογίας [...]
εγείρουν απορίες.
το άγχος και η αγωνία αλλοτριώνουν [...] την πνευµατική ολοκλήρωση των
ανθρώπων.
κάθε επιστηµονικό επίτευγµα [...] θα αποβεί [...] καταστρεπτικό.
Μονάδες 5
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β) Να δώσετε τα αντώνυµα των παρακάτω υπογραµµισµένων λέξεων του κειµένου:
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συγκεκριµένο (2η παράγραφος)
βελτίωσε (2η παράγραφος)
ευθύνη (4η παράγραφος)
υλική (4η παράγραφος)
ελευθερία (4η παράγραφος)

•
•
•
•
•

Μονάδες 5

α) «Η σύγχυση πραγµατικών...των ανθρώπων.» (3η παράγραφος) Τι επιτυγχάνει ο
συγγραφέας µε το ασύνδετο σχήµα;
Μονάδες 3

Β4.

β) «Όµως η τεχνολογία...περισσότερο άνθρωπος;» (2η παράγραφος) Τι επιδιώκει ο
συγγραφέας µε τη χρήση του ρητορικού ερωτήµατος;
Μονάδες 3
Στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου σας ως υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες και
µελλοντικοί/κές επιστήµονες εκφωνείτε µια οµιλία 500-600 λέξεων στην οποία εστιάζετε σε δύο άξονες:
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α) στον ρόλο της επιστήµης στην αντιµετώπιση των σηµαντικότερων, κατά τη γνώµη σας, σύγχρονων προβληµάτων και
β) στα ηθικά εφόδια του επιστήµονα που θα του επιτρέψουν να υπηρετήσει αυτό τον
στόχο.
Μονάδες 40
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