
 

 

 
 
 
 
 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 7 6 2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στο παρόν κείμενο ο ςυγγραφζασ αναφζρεται ςτον πρακτικό και θκικό ρόλο τθσ επιςτιμθσ μζςω τθσ 
ςφγκριςισ τθσ με τθν τεχνολογία. Ο ομιλθτισ κεωρεί ότι θ  επιςτιμθ, εκτόσ από τθν αντιμετϊπιςθ των 
πρακτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπου, αλλθλεπιδρά με το θκικό και πνευματικό επίπεδο τθσ ςφγχρονθσ 
κοινωνίασ, θ οποία διακρίνεται από ζλλειψθ ιδανικϊν. Ο επιςτιμονασ, λοιπόν, ζχει τθν ευκφνθ τθσ 
παραγόμενθσ γνϊςθσ και των πικανϊν κινδφνων από τθν εφαρμογι τθσ. Ζτςι, οφείλει να υποβάλλει, 
με γνϊμονα τθν ανκρϊπινθ και κοινωνικι ευκφνθ, ςε ζλεγχο τα επιςτθμονικά επιτεφγματα. Όμωσ, δεν 
είναι πάντα αυτόσ που κακορίηει τον τρόπο χριςθσ τουσ από τθν τεχνολογία. Καταλιγοντασ, για να 
παραμείνει ανκρωποκεντρικι θ επιςτιμθ, χρειάηεται, ςφμφωνα με τον Αϊνςτάιν θ ςυνδρομι 
επιςτθμόνων με υψθλά ιδανικά. (  109 λζξεισ) 
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Β2. α.  Ι.  Σφγκριςθ – Αντίκεςθ: Συγκρίνεται ο ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ με αυτόν τθσ τεχνολογίασ 
            ΙΙ. Παραδείγματα: Η αναφορά ςτον Αϊνςτάιν  
 
      β.  βζβαια: επιβεβαίωςθ, ζμφαςθ 
 εάν: υπόκεςθ / προχπόκεςθ 
 όμωσ: αντίκεςθ 
 για τοφτο: αποτζλεςμα 
 δθλαδι: επεξιγθςθ 
 
Β3.α.  αζναοσ = ςυνεχισ, αδιάκοποσ, ατζρμονοσ 
 προςθλωμζνθ = ςυγκεντρωμζνθ, εςτιαςμζνθ 
 εγείρουν = δθμιουργοφν, αναδεικνφουν 
 αλλοτριϊνουν = φκείρουν, αλλοιϊνουν 
 καταςτρεπτικό = ολζκριο 
  
      β.  ςυγκεκριμζνο = αφθρθμζνο, γενικό 
 βελτίωςε = επιδείνωςε, χειροτζρεψε 
 ευκφνθ = ανευκυνότθτα 
 υλικι = πνευματικι, άυλθ 
 ελευκερία = δζςμευςθ 
 
 
 
 
 



 

 

Β4. α. Με το αςφνδετο ςχιμα ο ςυγγραφζασ επιταχφνει το λόγο του (επίταςθ) και επιτυγχάνει να 
δϊςει αμεςότθτα, παραςτατικότθτα, ηωντάνια, παρακζτοντασ τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν 
αλλοτρίωςθ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ. Η ανεμπόδιςτθ ροι του λόγου απεικονίηει τισ καταςτάςεισ 
που ηει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ.     
 
       β. Το ρθτορικό ερϊτθμα λειτουργεί ωσ μζςο για τθν ανάπτυξθ του προβλθματιςμοφ του 
αναγνϊςτθ. Θεωρείται ότι διευρφνει τον ορίηοντα διερεφνθςθσ του κζματοσ και προςκζτει νζεσ 
διαςτάςεισ ςτθν εξζταςθ του ρόλου που διαδραματίηει θ τεχνολογία ςτθ ηωι μασ. Επίςθσ, προςφζρει 
ηωντάνια και αμεςότθτα, προςπάκεια ζναρξθσ διαλόγου με τον αναγνϊςτθ. 
 
Γ. (Οι απόψεισ που ακολουκοφν είναι ενδεικτικζσ και δεν είναι δυνατό να καλφψουν τθν ευρφτθτα του 
κζματοσ) 
 
Ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικότερων ςφγχρονων προβλθμάτων 
 

 Αναβάκμιςθ του βιοτικοφ μασ επιπζδου, αφξθςθ τθσ παραγωγισ, επάρκεια αγακϊν. 

 Καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθσ πείνασ με τθ βελτίωςθ των παραγωγικϊν μεκόδων και των 

αγροτικϊν ποικιλιϊν ςε επίπεδο πρωτογενοφσ παραγωγισ (γεωργία, κτθνοτροφία). 

 Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που ςυνδζονται με τθν οικολογικι ιςορροπία (κλιματικι 

αλλαγι, φαινόμενο κερμοκθπίου, εφαρμογι τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ κ.α.) Με τθ μελζτθ και  

εφαρμογι των αρχϊν τθσ αειφόρου ι βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ θ επιςτιμθ είναι ςε κζςθ να μασ 

απαλλάξει από το ςθμερινό μοντζλο ανάπτυξθσ το οποίο βαςίηεται ςτθν αςφςτολθ 

εκμετάλλευςθ των φυςικϊν πόρων και τθν ανταγωνιςτικι ςχζςθ του ανκρϊπου με το φυςικό 

περιβάλλον. 

 Η επιςτιμθ είναι ςε κζςθ να κωρακίςει τθν ανκρϊπινθ υγεία και να περιορίςει τθν εξάπλωςθ 

μεταδοτικϊν ι γενετικϊν αςκενειϊν που ταλανίηουν τόςο τον τρίτο κόςμο όςο και τισ 

αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ. 

 Με τθν προβολι τθσ αντικειμενικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ και με τθ βοικεια τθσ 

επιςτθμονικισ εγγραμματοςφνθσ ο άνκρωποσ απαλλάςςεται από τθ δογματικι ςκζψθ, το 

φανατιςμό, τον φονταμενταλιςμό, προςδιορίηει καλφτερα τουσ ςτόχουσ του, αποκτά 

αυτογνωςία, κατανοεί τα κοινωνικά φαινόμενα, εξορκολογίηει τθν κακθμερινι του 

ςυμπεριφορά, ιςορροπεί μεταξφ προςδοκιϊν και δυνατοτιτων.  

 Αντίςτοιχα είναι και τα οφζλθ που προκφπτουν για τθ λειτουργία του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ, το οποίο, ωσ γνωςτόν, τροφοδοτείται από τθν κριτικι ςκζψθ, τον πλουραλιςμό, 

το διάλογο. 

 Σε επίπεδο επικοινωνίασ οι εφαρμογζσ τθσ τεχνοεπιςτιμθσ  εκμθδενίηουν τισ χωροχρονικζσ 

αποςτάςεισ διευκολφνοντασ τθν άμεςθ επικοινωνία, τθν παγκόςμια ενότθτα, τθν πολιτιςτικι 

προςζγγιςθ και καταργϊντασ μφκουσ και προκαταλιψεισ που γεννιοφνται από τθν άγνοια. 

Κακοριςτικόσ είναι ο ρόλοσ τθσ και ςτθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ και τθσ ανεκτικότθτασ.   

 Τζλοσ θ επιςτιμθ είναι μια παγκόςμια γλϊςςα, ζνασ από τουσ κυριότερουσ ςυντελεςτζσ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ και λειτουργεί ωσ ενοποιθτικόσ παράγοντασ υπεράνω εκνικιςτικϊν και 

πολιτιςτικϊν διαφοροποιιςεων και  πικανϊν αντικζςεων. 

 

 

 



 

 

Ηκικά εφόδια του επιςτιμονα προκειμζνου να υπθρετιςει αυτό το ςτόχο. 
 

 Αναγνϊριςθ και αποδοχι τθσ ευκφνθσ που ζχει ωσ κάτοχοσ γνϊςθσ, άρα δφναμθσ.  Η 

ουδετερότθτα τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ δεν απαλλάςςει τουσ επιςτιμονεσ από τθ ςυνευκφνθ 

των ανακαλφψεϊν τουσ. Η επιςτιμθ είναι (ι κα ζπρεπε να είναι) ουδζτερθ, οι επιςτιμονεσ δεν 

είναι. 

 Ανκρωπιςτικι θκικι θ οποία κα κατευκφνει τισ επιλογζσ του και κα προςδιορίηει τα κίνθτρά 

του. Η γνϊςθ δεν είναι ςε κζςθ να υποκαταςτιςει τθν θκικι. Δεν υπάρχει πνευματικι 

δραςτθριότθτα χωρίσ θκικι διάςταςθ («Πάςα επιςτιμθ χωριηομζνθ αρετισ πανουργία, ου 

ςοφία φαίνεται» Πλάτων). 

 Ο επιςτιμονασ δεν πρζπει να χαρακτθρίηεται από ζπαρςθ, αλαηονεία, υπεροψία. Απόρριψθ 

του τεχνοκρατικοφ πνεφματοσ, του επιςτθμονιςμοφ και του ακραίου κετικιςμοφ.  

 Συναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ που ζχει απζναντι ςτθν κοινωνία. Ωσ μζλοσ τθσ κοινότθτασ οφείλει να 

ενεργεί με γνϊμονα το κοινό καλό. Να προςφζρει ςτθν ομάδα. Άλλωςτε θ γνϊςθ που κατζχουν 

οι επιςτιμονεσ δεν αποτελεί αποκλειςτικά δικι τουσ κατάκτθςθ, αλλά προκφπτει από τθ 

φροντίδα τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηουν, από τουσ εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ τθσ και τθν εν γζνει 

δομι τθσ. 

 Κάκε επιςτιμονασ οφείλει να αναγνωρίηει και τθν ευκφνθ που ζχει ωσ άτομο απζναντι ςτον 

εαυτό του. Στοιχεία όπωσ θ εντιμότθτα, θ ςυνζπεια λόγων και ζργων, θ ανιδιοτζλεια 

λειτουργοφν ωσ απαραίτθτα εφόδια προκειμζνου να διαχειριςτεί τα μεγζκθ τθσ δφναμθσ που 

προκφπτουν από τθν επιςτθμονικι ζρευνα και το εφροσ των ςυνεπειϊν που ςυνδζονται με 

αυτι. 
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