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Α1. Ο ςυγγραφζασ αναφζρεται ςτο ρόλο τθσ επιςτιμθσ και ςτθν ανάγκθ
θκικοποίθςθσ του επιςτιμονα. Αρχικά, διευκρινίηει ότι θ επιςτιμθ διευρφνει τουσ
γνωςτικοφσ ορίηοντεσ του ανκρϊπου, ενϊ θ τεχνολογία ςτοχεφει ςτθν εξυπθρζτθςθ
των πρακτικϊν του αναγκϊν. Ο εικοςτόσ αιϊνασ, όμωσ, αποδεικνφει ότι θ ραγδαία
τουσ ανάπτυξθ δεν ςτοχεφει πάντα ςτθν εξυπθρζτθςθ υψθλϊν ιδανικϊν, αφοφ θ
επιςτιμθ ςυνδζκθκε κυρίωσ με τον πρακτικιςμό.. Προςκζτει τθν υποτίμθςθ του
ανκρωπιςμοφ και τθν αλλοτρίωςθ του ανκρϊπου εξαιτίασ τθσ τεχνολογικισ
ανάπτυξθσ. Έτςι, τονίηει τθν ευκφνθ που ζχει ο επιςτιμονασ για τθν
ανκρωποκεντρικι χριςθσ τθσ επιςτιμθσ και τθν πρόβλεψθ των ςυνεπειϊν τθσ, που
δεν επιτυγχάνεται πάντα, με αποτζλεςμα τον αποπροςανατολιςμό των ςτόχων τθσ.
Ολοκλθρϊνει τονίηοντασ τθν ανάγκθ του επαναπροςδιοριςμοφ αυτϊν των ςτοχϊν
από θκικά καλλιεργθμζνουσ επιςτιμονεσ.
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Β2.α) Σφγκριςθ-Αντίκεςθ: Συγκρίνονται οι ζννοιεσ επιςτιμθ και τεχνολογία
«Επιςτιμθ…ενώ θ τεχνολογία..ανκρϊπου»
ή εναλλακτική απάντηση
Αιτιολόγθςθ: αιτιολογεί γιατί δεν ταυτίηονται θ επιςτιμθ με τθν τεχνολογία:
«διότι…γνϊςθσ.»

β) βζβαια: επιβεβαίωςθ, ζμφαςθ
εάν: υπόκεςθ
όμωσ: αντίκεςθ
για τοφτο: αιτιολόγθςθ
δθλαδι: επεξιγθςθ

Β3. α) αζναοσ: διαρκισ, ςυνεχισ, αςταμάτθτοσ
προςθλωμζνθ: αφοςιωμζνθ
εγείρουν: προκαλοφν, αναμοχλεφουν
αλλοτριϊνουν: φκείρουν, αλλοιϊνουν, αποξενϊνουν
καταςτρεπτικό: επιηιμιο, ηθμιογόνο, ολζκριο, βλαβερό
β) ςυγκεκριμζνο: αςαφζσ, αδιευκρίνιςτο, απροςδιόριςτο, αόριςτο
βελτίωςε: επιδείνωςε, χειροτζρεψε
ευκφνθ: ανευκυνότθτα
υλικι: πνευματικι, άυλθ
ελευκερία: ανελευκερία

Β4. α) ηωντάνια, ροι, προφορικότθτα, ζνταςθ, πυκνότθτα του λόγου
β) προκαλεί ενδιαφζρον, εγείρει τον προβλθματιςμό, αμεςότθτα, λειτουργεί
μεταβατικά, ηωντάνια, παραςτατικότθτα

Γ1
Πρόλογοσ
Αξιότιμοι κακθγθτζσ, γονείσ,
αγαπθτοί ςυμμακθτζσ,
-ζκφραςθ ςυγκίνθςθσ για τθν παροφςα θμζρα
-απόφοιτοι – «εν δυνάμει» επιςτιμονεσ , γιϋ αυτό και πρζπει να ζχουν ςυναίςκθςθ
τθσ ςθμαςίασ του ρόλου που αναλαμβάνουν
Ζ1
Ο επιςτιμονασ :






ςυμβάλλει ςτθν άνοδο του πνευματικοφ επιπζδου
υπεραςπίηεται τθν αλικεια, οδθγεί ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ , αίρει τισ
προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα
διαφωτίηει τισ πραγματικζσ αιτίεσ των γεγονότων, αποτρζπει τθν
χειραγϊγθςθ
βελτιϊνει το βιοτικό επίπεδο, καταπολεμά τθ φτϊχεια
καταπολεμά αςκζνειεσ, μειϊνει τον ανκρϊπινο πόνο









δθμιουργεί νζεσ κζςεισ εργαςίασ με τθ διεφρυνςθ των επιςτθμονικϊν
κλάδων
αντιμάχεται τισ ανιςότθτεσ και τισ αδικίεσ, υπεραςπίηεται τθν κοινωνικι
δικαιοςφνθ
μεταλαμπαδεφει τισ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ και τα ιδανικά, μάχεται για τθν
προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, προβάλλει τον άνκρωπο και τισ
ανάγκεσ του
πρεςβεφει τθν ειρινθ, τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ των λαϊν, αντιτίκεται ςτισ
πολεμικζσ αποφάςεισ
αναδεικνφει τισ περιβαλλοντικζσ αξίεσ και προτείνει τρόπουσ για τθν
καλφτερθ προςταςία τθσ φφςθσ
διακθρφςςει τθν ανάγκθ τθσ παγκόςμιασ ςυνεργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ
των ςοβαρϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν προβλθμάτων
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Ηκικά εφόδια επιςτιμονα











πίςτθ και προςιλωςθ ςτο ζργο του
ςυνζπεια ςτο ζργο που ζχει αναλάβει, διαρκισ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ και
τθσ γνϊςθσ
εντιμότθτα και ειλικρίνεια, χριςθ τθσ επιςτιμθσ προσ όφελοσ τθσ
ανκρωπότθτασ
απεξάρτθςθ από ςυμφζροντα, οικονομικά – πολιτικά – ιδεολογικά,
ανιδιοτζλεια
ανκρωπιςτικζσ αρχζσ και αξίεσ με ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ τθσ προςταςίασ τθσ
ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ
δικαιοςφνθσ
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ευκφνθσ του, τθσ ανάγκθσ να μθν παραχωρεί
αβαςάνιςτα τθ γνϊςθ
ειρθνιςτικά ιδεϊδθ
ςεβαςμόσ ςτισ περιβαλλοντικζσ αξίεσ
δθμοκρατικό ικοσ, δεκτικότθτα ςε νζεσ ιδζεσ

Επίλογοσ
-ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ να μθ λθςμονιςουν οι μελλοντικοί επιςτιμονεσ τον ρόλο
τουσ ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ και να αποκτιςουν τα απαιτοφμενα θκικά εφόδια.
Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ

