
1 
 

Α. Ο γράφων προβληματίζεται για τον ρόλο της επιστήμης στη σημερινή εποχή. Έχουν 

συντελεστεί τεράστιες πρόοδοι σε όλους τους τομείς της επιστημονικής γνώσης και τα οφέλη 

για τον άνθρωπο είναι πολλά, ανάμεσα στα οποία το πιο σημαντικό είναι η αύξηση του ορίου 

ηλικίας του. Ωστόσο, οι ενστάσεις που εκφράζει είναι πολλές: Ασθένειες καινούριες, 

μεταλλάξεις του ανθρώπινου γονιδιώματος, μόλυνση του περιβάλλοντος και της 

ατμόσφαιρας, ποικίλα κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα στις τερατουπόλεις δίνουν 

λαβή σε κάποιον να σταθεί με σκεπτικισμό γύρω από τις επιστημονικές ανακαλύψεις και να 

διερωτηθεί αν πράγματι αξίζει να εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Σε τέτοια διλήμματα τίθεται 

στην επιφάνεια η ευθύνη των επιστημόνων, που το πρώτιστο καθήκον τους πρέπει να είναι η 

έρευνα για θέματα που βελτιώνουν τη ζωή του ανθρώπου και ανεβάζουν το βιοτικό και 

πνευματικό του επίπεδο.  

 

Β.1. Η επιστήμη πράγματι είναι ένα μέσο που σε διευκολύνει να ανταποκριθείς καλύτερα 

στις δυσκολίες της φύσης και της ζωής. Είναι σαν να έχεις τα μάτια σου ανοικτά και να 

προσπαθείς να βρεις τον καλύτερο δρόμο. Αν, όμως, δεν τεθεί υπό έλεγχο και αφεθεί στα 

χέρια ανεύθυνων χειριστών, τότε γίνεται εργαλείο για τη σκλαβιά του ανθρώπου. Πρωτίστως, 

η επιστήμη είναι υπόθεση πολιτικής με την ευρεία έννοια. Η κοινωνία πρέπει να αποφασίζει 

τι, πώς και γιατί πρέπει να ερευνηθεί, ώστε να προκύπτον συνολικά οφέλη για κάθε μέλος 

της.  

 

Β.2. Θεματική περίοδος: «Ταυτόχρονα ... δημιουργήθηκαν».  

Σχόλια ή λεπτομέρειες: «η όξινη βροχή... διαστημικών λεωφορείων κ.τ.λ.». 

Κατακλείδα: «Όλα αυτά ... στις δυνατότητες της επιστήμης».   

 

Β.3. ανεπανάληπτες: σημαντικές, σπουδαίες 

φραγμούς: προσκόμματα   

αυξηθεί: μεγαλώσει, ανέβει    

επιτευγμάτων: κατορθωμάτων, επιτυχιών.  

 

Β.4. α. Χρησιμοποιεί παραδείγματα για να πείσει. Στην παράγραφο 4 αναφέρει παραδείγματα 

επιτευγμάτων της επιστήμης για να αποδείξει ότι ήταν αξιοσέβαστη. 

β. Επίκληση σε αυθεντία. Στην τελευταία παράγραφο χρησιμοποιεί τον Jacob Bronowski, για 

να πείσει ότι οι επιστήμονες πρέπει να έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας.   
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Γ. Ορίστηκες εκπρόσωπος του Λυκείου σου για την εκδήλωση που οργάνωσε η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού σου με θέμα «Επιστημονική έρευνα και κοινωνική 

ευθύνη». Διατύπωσε το κείμενο – ομιλία που θα παρουσιάσεις σε ακροατήριο νέων της 

ηλικίας σου προσδιορίζοντας το χρέος των επιστημόνων απέναντι στην κοινωνία. Επίσης, να 

αναπτύξεις τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι επιστήμονες καθίστανται ικανοί να 

ανταποκρίνονται στον κοινωνικό τους ρόλο. 

 

Πρόλογος  

Η επιστήμη υπηρετείται από ανθρώπους και ο βαθμός της υπόληψης και της φερεγγυότητάς 

της εξαρτάται από αυτούς. Ο Πλάτων ήταν από τους πρώτους που το είχε επισημάνει, όταν 

έλεγε: «Επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται». Σήμερα ειδικά σε 

έναν κόσμο που κυριαρχεί μια παγκοσμιοποιημένη υλιστική αντίληψη και έχουν απεμποληθεί 

οι αξίες, που δίνουν προτεραιότητα στην οντότητα που λέγεται άνθρωπος, τα λόγια του 

φιλοσόφου είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρα.  

Σήμερα παρατηρούνται σε τέτοιο βαθμό διαπλεκόμενα συμφέροντα σε τομείς, που άμεσα ή 

έμμεσα μετέχουν και επιστήμονες και η εμπιστοσύνη των απλών ανθρώπων έχει κλονιστεί 

τόσο για τους επιστήμονες, όσο και για την καθαυτό επιστήμη που υπηρετούν.  

Με δεδομένο αυτό πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή τόσο τον ρόλο της επιστήμης όσο και 

το ηθικό υπόβαθρο των λειτουργών της, δηλαδή των επιστημόνων.    

 

Κύριο Θέμα 

[1] Χρέος επιστημόνων έναντι της κοινωνίας 

 Η επιστημονική και τεκμηριωμένη εξήγηση των φυσικών φαινομένων πρέπει να 

απαλλάσσει από προλήψεις και δεισιδαιμονίες του παρελθόντος, ενώ παράλληλα να 

ενισχύει τον ορθολογισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινείται πάντα η 

επιστημονική έρευνα.   

 Η επιστημονική έρευνα να εξαλείφει ασθένειες, να μειώνει τη θνησιμότητα και να αυξάνει 

τον μέσο όρο ζωής.  

 Να ερευνούν για την ανάπτυξη των μηχανών, που εξαλείφουν ή μειώνουν τον ανθρώπινο 

μόχθο.  

 Να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και επικοινωνίας, που  

μειώνουν τις αποστάσεις και βελτιώνουν τις μετακινήσεις κ.λπ. 
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[2] Προϋποθέσεις για τον κοινωνικό ρόλο των επιστημόνων  

 Έντιμος, συνετός, ενάρετος και απαλλαγμένος από εγωιστικές εμπάθειες. 

 Να δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα ανθρωπιστικά ιδανικά. 

 Ο επιστήμονας δεν είναι απλός επαγγελματίας, αλλά οφείλει να εκπληρώνει τον ρόλο ενός 

πνευματικού ανθρώπου, θέτοντας σε προτεραιότητα το κοινό καλό. 

 Πρέπει να είναι διορατικός και προσεκτικός, ώστε να προβλέπει τις αρνητικές επιπτώσεις 

των επιτευγμάτων της επιστήμης του.  

 Να μην επιδιώκει την προσωπική του καταξίωση και να μην υποτάσσει την έρευνά του 

στην εξυπηρέτηση συμφερόντων. Ιδιαίτερα να μην υποτάσσει τον εαυτό του στην 

εσκεμμένη και εν γνώσει του αξιοποίηση των επιτευγμάτων του στην υπηρεσία δολίων 

σκοπών.   

 

Επίλογος  

Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν ο επιστήμονας να διαθέτει, όχι μόνο επιστημονική 

κατάρτιση, αλλά και πνευματική καλλιέργεια και ηθική ακεραιότητα, για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του. 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

Πανελλαδικές επαναληπτικές εξετάσεις Δ΄ Εσπερινών 2005 

 


