ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ζηελ
εζηθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα απέλαληη ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία.
Η επηζηήκε απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε γλψζεο ελψ ε ηερλνινγία αθνξά
ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Ωζηφζν, ζήκεξα ε άθξαηε ηερλνινγηθή
αλάπηπμε εγείξεη ακθηβνιίεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηνλ αλζξψπηλν
πνιηηηζκφ πνπ πιήηηεηαη απφ αιινηξησηηθά θαηλφκελα. Μέζα ζε ηέηνηεο
ζπλζήθεο ν επηζηήκνλαο νθείιεη σο θνξέαο ηεο γλψζεο λα αμηνινγεί ηα
επηηεχγκαηα ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Όκσο, ην έξγν απηφ
δηαθεχγεη, ζπρλά, ηνπ ειέγρνπ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο.
Επηζεκαίλεηαη, ηέινο, ε αλζξσπηζηηθή απνζηνιή ηεο επηζηήκεο πνπ
δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο εζηθνχο ιεηηνπξγνχο ηεο.
Β1. α) Λάζνο
β) Λάζνο
γ) Σσζηφ
δ) Σσζηφ
ε) Σσζηφ
Β2.
α)
Σχγθξηζε
–αληίζεζε
(Επηζηήκε,
βέβαηα
θαη
ηερλνινγία...πξαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ). Αληηπαξαηίζεηαη ε
απνζηνιή ηεο επηζηήκεο κε απηή ηεο ηερλνινγίαο. Η πξψηε αθνξά ζηελ
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ελψ ε δεχηεξε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο.
β) βέβαια: επηβεβαίσζε / έκθαζε
εάν: ππφζεζε / φξνο / πξνυπφζεζε
όμως: αληίζεζε
για τούτο: αηηηνιφγεζε
δηλαδή: επεμήγεζε
Β3. α) αηψληνο /δηαξθήο
αθνζησκέλε
δεκηνπξγνχλ / μππλνχλ
απνμελψλνπλ
νιέζξην
β) αθεξεκέλν
ρεηξνηέξεπζε
αλεπζπλφηεηα
άπιε /πλεπκαηηθή
ζθιαβηά
Β4. α) Παξάζεζε ηδεψλ, αζζκαηηθφο ηφλνο πνπ απνδίδνπλ ηελ πιεζψξα
ησλ αιινηξησηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο επνρήο.
β) Αθππλίδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ αλαγλψζηε.
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Γ1. Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο,
Ωο επηζηήκε νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη ε αληηθεηκεληθή
κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο γλψζεο πνπ πξνθχπηεη
απφ απηή. Η επηζηήκε απνηέιεζε ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο αλζξψπηλεο
εμέιημεο θαη ππξνδνηήζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή θαη θηινκαζή αλζξψπηλε
θχζε θαζψο θαη απφ ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο θαζεκεξηλψλ
πξνβιεκάησλ.
Α.
- Η επηζηήκε ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πιηθψλ αγαζψλ
ζε κία επνρή πνπ ε πείλα θαη ε θηψρεηα καζηίδνπλ ηελ αλζξσπφηεηα.
- Οη αλαθαιχςεηο λέσλ ζεξαπεηψλ, εκβνιίσλ, θαξκάθσλ ζην ηνκέα ηεο
ηαηξηθήο ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ
θαη ζηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηνπο.
- Η ρξήζε ηεο κεραλήο κείσζε ηνλ αλζξψπηλν κφρζν, αχμεζε ηνλ
ειεχζεξν ρξφλν θαη επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα απνιακβάλεη ζηηγκέο
μελνηαζηάο, μεθνχξαζεο θαη αλεκειηάο.
Μεταβατική παράγραφος
Σην ζεκείν απηφ νθείισ λα επηζεκάλσ πσο παξά ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο
επηζηήκεο ζηελ επίιπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ, κεγάιε είλαη ε επζχλε
ηνπ ίδηνπ ηνπ επηζηήκνλα ζηελ επεξγεηηθή απνζηνιή ηεο. Απηφο δελ
κπνξεί λα απνπνηεζεί απηή ηελ επζχλε νχηε λα εμηιεσζεί γηα ηηο θνβεξέο
ζπλέπεηεο ησλ επηλνήζεσλ ηνπ. Γη’απηφ, πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε
εζηθά εθφδηα, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά ζε επηδήκηεο γηα ηελ
αλζξσπφηεηα επηινγέο.
Β.
- Ο επηζηήκνλαο θαιείηαη λα είλαη εζηθή πξνζσπηθφηεηα, νμπδεξθήο,
αδέθαζηνο θαη λα κελ ππνζηεξίδεη ηε ζέζε «ε επηζηήκε γηα ηελ
επηζηήκε».
- Σε πξαθηηθφ επίπεδν πξέπεη λα εθιατθεχεη ηε γλψζε θαη λα αξλείηαη ηελ
πξνζθνξά ηεο φηαλ απεηιείηαη ν άλζξσπνο.
- Πξέπεη λα αζθεί πηέζεηο ζηηο θπβεξλήζεηο ψζηε λα εθαξκφδνπλ
πνιηηηθέο κε ζεβαζκφ θαη ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ, λα εξεπλά
αθάκαηα, λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ δνγκαηηζκνχο θαη πξνθαηαιήςεηο
ζηεξίδνληαο ηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οη απαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο.
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