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Πέµπτη, 23 Μαΐου 2002
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας
των µεγαλύτερων και σηµαντικότερων κοινωνικο οικονοµικών αλλαγών. Με τη ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας, ο µέσος ʺΔυτικός άνθρωποςʺ ζει στο κατώφλι του
21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή ζωή από τον
αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα. Ένα
σηµαντικό ποσοστό ευθύνης γιʹ αυτές τις δραµατικές αλλαγές
στην καθηµερινή ζωή φέρει και η πρόοδος στις λεγόµενες
βιοϊατρικές επιστήµες. Η ανακάλυψη της δοµής του DΝΑ, πριν
από 45 περίπου χρόνια, και η επακόλουθη ʺέκρηξη γνώσηςʺ
στους τοµείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής
φέρνουν την ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε µια νέα τάξη
πραγµάτων.
Έχουµε πλέον επιλύσει σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα
της στειρότητας µε τη χρήση µεθόδων τεχνητής
αναπαραγωγής και ταυτόχρονα είµαστε σε θέση να
επιλέξουµε το φύλο του παιδιού µας. Η πλήρης χαρτογράφηση
του ανθρώπινου γονιδιώµατος αλλά και η υφιστάµενη
αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός της λειτουργίας µερικών
εκατοντάδων γονιδίων θα οδηγήσουν πιθανότατα στο εγγύς
µέλλον στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Γενετικά
τροποποιηµένοι οργανισµοί και τρόφιµα υπόσχονται ότι θα
επιλύσουν το πρόβληµα του υποσιτισµού, όµως ταυτόχρονα
δηµιουργούν τεράστια βιοηθικά προβλήµατα. Παράλληλα, η
πρόσφατη κλωνοποίηση ζωντανών οργανισµών µπορεί να
επιλύσει και αυτή θέµατα υποσιτισµού και επάρκειας
οργάνων, όµως εγκυµονείται κίνδυνος δηµιουργίας γενεών
πανοµοιοτύπων οργανισµών προς εκµετάλλευση και
ταυτόχρονα αναδεικνύει επικίνδυνες απόψεις περί δηµιουργίας
µιας ʺαρίας φυλήςʺ.
Πού βαδίζουµε, άραγε; Για χάρη ποιας προόδου και
µελλοντικής ευδαιµονίας η επιστηµονική κοινότητα αλλά και
ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει, αλόγιστα, να συνεχίσει αυτό
τον δρόµο;

ΩΘΗΣΗ
1

Ο εικοστός αιώνας,
αιώνας θεαµατικών
αλλαγών, µε έµφαση
κυρίως στις λεγόµενες
βιοϊατρικές επιστήµες.

Οι εξελίξεις στον τοµέα
της Μορ. Βιολογίας και
Γενετικής από τη µια
υπόσχονται επίλυση
προβληµάτων, από την
άλλη όµως εγείρουν και
σοβαρά ηθικά ζητήµατα.

Ερωτήµατα αναφορικά
µε την αλόγιστη
επιστηµονική εξέλιξη.
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Το µείζον ερώτηµα της ανθρωπότητας και η διαχρονική
αγωνία της είναι να εξηγηθεί ο σκοπός και το νόηµα της ζωής
και του θανάτου. Εάν προσεγγίσουµε κάποτε την αλήθεια
αναφορικά µε αυτά τα θεµελιακά ερωτήµατα, ίσως
µπορέσουµε τότε να επαναπροσδιορίσουµε τις αξίες µας και
τους τρόπους επίτευξης των. (...) Αποτελεί κανόνα της φύσης,
κανόνα της βιολογίας, να υπάρχει και ʺθεϊκάʺ να µη
διαταράσσεται η θεµελιώδης ακολουθία: γένεση, ζωή,
αναπαραγωγή, θάνατος. Με βάση τα προαναφερόµενα, εάν οι
άνθρωποι ήταν αθάνατοι ή γενικότερα κάποια µορφή ζωής
ήταν αθάνατη, το οξύµωρο συµπέρασµα είναι ότι: το
συγκεκριµένο είδος ζωής θα εξέλιπε µέσα σε λίγες σχετικά
γενεές, διότι το περιβάλλον θα άλλαζε και δεν θα µπορούσαν
αυτοί οι ζωντανοί οργανισµοί που το απαρτίζουν να αλλάξουν,
ώστε να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. (...)
Μέχρις ότου απαντηθούν, εάν ποτέ, τέτοιου είδους
φιλοσοφικά ερωτήµατα, η δυνατότητα επίτευξης αθανασίας
φαίνεται να βρίσκεται εκτός των γνωστών βιολογικών νόµων
της φύσης. Αντίθετα, είναι προτιµότερο να βρεθούν εκείνοι οι
τρόποι, ώστε να µετατραπεί το ʺζηνʺ σε ʺευ ζηνʺ. Δηλαδή να
προσδιοριστούν και να εφαρµοστούν εκείνα τα τεχνολογικά
επιτεύγµατα, τα οποία θα έχουν αποτέλεσµα οι άνθρωποι να
γεννιούνται, να ζουν και να γερνούν µε υγεία.
Είναι βέβαιο πως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική
έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στη µελέτη και κατανόηση της
λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισµού. Αυτό το ταξίδι, το
οποίο ξεκίνησε πριν από λίγα σχετικά χρόνια στον άγνωστο
και µαγευτικό κόσµο των βιολογικών νοηµάτων της ζωής, δεν
είναι ούτε εύκολο ούτε γρήγορο. Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι
εφοδιασµένοι µε υποµονή, µε περίσσεια γνώση, µε
αµφισβήτηση, αλλά προπαντός µε ηθική δεοντολογία. Σε κάθε
περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να κρίνει και να αξιολογεί τους
καρπούς και τις εµπειρίες τέτοιων εγχειρηµάτων. Υπάρχουν
άραγε γονίδια αθανασίας; Θα διαλευκανθούν πλήρως οι
µοριακοί µηχανισµοί που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο; θα
αποδεχθεί, ηθικά, η ανθρωπότητα σε µια τέτοια περίπτωση να
παρέµβει; Αποτελεί προσωπική εκτίµηση ότι είναι προτιµότερο
να στοχεύεται η ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας
της καθηµερινής ζωής παρά τα επικίνδυνα ταξίδια µε
γνώµονα την ανθρώπινη µαταιοδοξία. Άλλωστε, όπως και ο
ποιητής έχει δηλώσει: ... ηδονικά παντοτινά ζητάµε, µάταια
πάντα...
(Διασκευή άρθρου του Στάθη Γκόνου από τον ηµερήσιο τύπο)
ΩΘΗΣΗ
2

Μείζον ζήτηµα για την
ανθρωπότητα είναι η
ερµηνεία της ζωής και
του θανάτου, που
ενδεχοµένως οδηγήσει
σε επαναπροσδιορισµό
των αξιών και των
τρόπων υλοποίησής
τους.

Καθότι η επίτευξη
της αθανασίας είναι
προς το παρόν εκτός
των γνωστών νόµων
της φύσης, µέληµα
αποτελεί η
µετατροπή του «ζην»
σε «ευ ζην».

Οι εξελίξεις στο χώρο
της Γενετικής
επιβάλλουν υποµονή,
γνώση, αµφισβήτηση
και ηθικούς
περιορισµούς.
Προέχει δε, κατά το
συγγραφέα, η
ανεύρεση τρόπων
ποιοτικής βελτίωσης
της ζωής, παρά η
επικίνδυνοι
πειραµατισµοί µε
άξονα την ανθρώπινη
µαταιοδοξία.
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Θ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
ΑΑ
Α
Για τις ανάγκες µιας συζήτησης που πρόκειται να γίνει στην τάξη σας µε θέµα την
εξέλιξη της Γενετικής, µελετήσατε το παραπάνω κείµενο. Να γράψετε µια περίληψη
του κειµένου αυτού µε την οποία θα ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας για το
περιεχόµενό του. (100 -120 λέξεις)
Μονάδες 25

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αγαπητοί συµµαθητές,
Ο αρθρογράφος αναφέρεται στις εξελίξεις στη βιοϊατρική και στους σχετικούς
προβληµατισµούς. Ο εικοστός αιώνας είναι αιώνας θεαµατικών αλλαγών, µε έµφαση
στις λεγόµενες βιοϊατρικές επιστήµες. Έτσι οι σπουδαίες εξελίξεις στη Μοριακή
Βιολογία και Γενετική, ενώ υπόσχονται επίλυση προβληµάτων, εγείρουν και ηθικά
ζητήµατα αναφορικά µε την αλόγιστη επιστηµονική πρόοδο. Μείζον ζήτηµα για την
ανθρωπότητα είναι η ερµηνεία της ζωής και του θανάτου που ενδεχοµένως οδηγήσει
σε επαναπροσδιορισµό αξιών και τρόπων υλοποίησής τους. Όµως, καθότι η επίτευξη
της αθανασίας φαντάζει προς το παρόν αδύνατη, κύριο µέληµα πρέπει να είναι το «ευ
ζην». Ο αρθρογράφος, ολοκληρώνοντας, υπογραµµίζει ότι οι εξελίξεις στη γενετική
επιβάλλουν υποµονή, γνώση, αµφισβήτηση και ηθικούς περιορισµούς, προέχει δε
κατά τη γνώµη του η ανεύρεση τρόπων ποιοτικής βελτίωσης της ζωής και όχι οι
επικίνδυνοι πειραµατισµοί µε άξονα την ανθρώπινη µαταιοδοξία.
Σας ευχαριστώ

Θ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
Α ΒΒ1
1
Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου:
ʺεγκυµονείται κίνδυνος δηµιουργίας γενεών πανοµοιοτύπων οργανισµών προς
εκµετάλλευσηʺ.
Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η κλωνοποίηση ζωντανών οργανισµών εγκυµονεί τον κίνδυνο δηµιουργίας
γενεών πανοµοιότυπων οργανισµών προς εκµετάλλευση, δηλαδή ανθρωποειδών. Η
παραπάνω πραγµατικότητα θα σήµαινε ουσιαστικά την «εργαλειοποίηση» των
ανθρώπων για την εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπιµοτήτων µε αποτέλεσµα τη µαζική
παραγωγή κλώνων που θα χρησιµοποιούνταν ως δούλοι για την ευόδωση άγνωστων
σκοπών, παραγωγικών, πολιτικών και άλλων. Θα µπορούσαν, µάλιστα, στο µέλλον
να παράγονται κλώνοι για συγκεκριµένες µόνο ασχολίες, στις οποίες µια απρόσωπη
άρχουσα τάξη θα είχε αποφασίσει ότι είναι χρήσιµοι.
ΩΘΗΣΗ
3
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Θ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
Α ΒΒ2
2
Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική - παραγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη του ο
συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΘΕΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των
µεγαλύτερων και σηµαντικότερων κοινωνικο - οικονοµικών αλλαγών.
Π1: Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο µέσος «Δυτικός άνθρωπος» ζει στο
κατώφλι του 21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή ζωή από τον
αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα.
Π2: Ένα σηµαντικό ποσοστό ευθύνης γι’ αυτές τις δραµατικές αλλαγές στην
καθηµερινή ζωή φέρει και η πρόοδος στις λεγόµενες βιοϊατρικές επιστήµες.
Π3: Η ανακάλυψη της δοµής του DNA, πριν από 45 περίπου χρόνια, και η επακόλουθη
“έκρηξη γνώσης” στους τοµείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής
φέρνουν την ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε µία νέα τάξη πραγµάτων.
Η συλλογιστική πορεία µε την οποία ο συγγραφέας αναπτύσσει τη σκέψη του
στην πρώτη παράγραφο του κειµένου είναι παραγωγική. Η πρώτη περίοδος αποτελεί
τη θέση του - συµπέρασµα (γενικό) και στη συνέχεια ακολουθούν οι προκείµενες του
συλλογισµού (ειδικό).

Θ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
Α ΒΒ3
3
Σε ένα κείµενο επιστηµονικού λόγου συναντάµε συχνά ένα ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδή
τους ειδικούς όρους που χρησιµοποιούνται σε µια συγκεκριµένη επιστήµη. Να
γράψετε πέντε από αυτούς τους όρους που περιέχονται στο κείµενο αυτό.
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ








βιοϊατρικές επιστήµες
δοµή του DNA
Μοριακή Βιολογία και Γενετική
µέθοδοι τεχνητής αναπαραγωγής
χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος
γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί
κλωνοποίηση
ΩΘΗΣΗ
4
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αποµόνωση γονιδίων
µοριακοί µηχανισµοί
πανοµοιότυποι οργανισµοί
βιολογία
βιολογικοί νόµοι
βιοηθικά προβλήµατα

Θ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
Α ΒΒ4
4
Ποιες είναι οι εκφράσεις του µεταφορικού και εικονοπλαστικού λόγου που
χρησιµοποιεί ο αρθρογράφος στην τελευταία παράγραφο του κειµένου και ποια
συναισθήµατα προκαλούν στον αναγνώστη;
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η τελευταία παράγραφος του κειµένου δοµείται µε βάση µια µεταφορική εικόνα:
η πορεία της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής προς την κατεύθυνση της µελέτης
και της κατανόησης της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισµού αποδίδεται
µεταφορικά µε ένα ταξίδι. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το κείµενο, αυτό το ταξίδι
στρέφεται προς το άγνωστο, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε γρήγορο, απαιτεί ταξιδιώτες
εφοδιασµένους µε υποµονή, µε γνώση, µε αµφισβήτηση και ηθική δεοντολογία, ενώ,
σε τελική ανάλυση, µπορεί να αποβεί και επικίνδυνο, εφόσον βασίζεται στην
ανθρώπινη µαταιοδοξία. («Αυτό το ταξίδι... ηθική δεοντολογία», «... παρά τα
επικίνδυνα ταξίδια... µαταιοδοξία»).
Πέρα ωστόσο από τη βασική αυτή εικόνα η τελευταία παράγραφος του κειµένου
διανθίζεται από ορισµένες µεταφορικές εκφράσεις, οι οποίες υπογραµµίζουν τα
νοήµατα. Συγκεκριµένα:
- «... η Μοριακή Βιολογία και Γενετική έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες ...
οργανισµού»: τονίζεται το εύρος της αναζήτησης των επιστηµών αυτών.
- «... η Πολιτεία πρέπει να κρίνει και να αξιολογεί τους καρπούς ... τέτοιων
εγχειρηµάτων»: δίδεται έµφαση στο αποτέλεσµα, στο επιστηµονικό προϊόν.
- «Υπάρχουν άραγε γονίδια αθανασίας;» :τονίζεται ο συνδυασµός έννοιας
(αθανασία) και της επιστηµονικής ορολογίας (γονίδια).
- «... ηδονικά πάντοτε ζητάµε, µάταια πάντα...»: Δίνεται ποιητικό χρώµα στον
επίλογο του δοκιµίου.
Ο εικονοπλαστικός και µεταφορικός λόγος χρησιµοποιείται για να προσδώσει
αµεσότητα και παραστατικότητα στο κείµενο και µε αυτόν τον τρόπο διεγείρει στον
αναγνώστη τα συναισθήµατα του φόβου και του δέους για την επικίνδυνη τροπή
που είναι πιθανό να πάρει η αναζήτηση της σύγχρονης επιστήµης.

ΩΘΗΣΗ
5
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Θ
ΘΕΕΜ
ΜΑ
Α ΓΓ
Πληροφορηθήκατε από τον ηµερήσιο τύπο ότι σε ερευνητικό κέντρο πρόκειται να
γίνουν πρωτοποριακά πειράµατα Γενετικής και προβληµατιστήκατε για τη χρήση των
αποτελεσµάτων τους. Να γράψετε ένα άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας, στο
οποίο να εκφράσετε τις ανησυχίες σας για ενδεχόµενη κακή εφαρµογή της γνώσης
και να τονίσετε µε επιχειρήµατα ότι είναι αναγκαίο η επιστήµη να βρίσκεται διαρκώς
στην υπηρεσία του ανθρώπου. (500-600 λέξεις)
Μονάδες 50

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ Επιστηµονική ανάπτυξη: φόβοι και ευθύνες

(Εναλλακτικά: Ανησυχία και ευθύνη στη σύγχρονη επιστήµη)
Ο άνθρωπος, µε την ακόρεστη επιθυµία του για την πραγµάτωση
ΠΡΟΛΟΓΟΣ της εγγενούς τάσης του «ειδέναι», κατόρθωσε να εισέλθει στο
µικρόκοσµο και να εξέλθει στο µακρόκοσµο. Έτσι, πέτυχε να
προσαρµόσει το περιβάλλον στις ανάγκες και στις επιθυµίες του, µε
στόχο την απόκτηση της πολυπόθητης ποιότητας ζωής. Ωστόσο,
σήµερα η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε τη
γενικότερη παρατηρούµενη διοχέτευση της κεκτηµένης γνώσης σε
ιδιοτελείς
στόχους,
κάνει
πολλούς
να
προβληµατίζονται
ανακαλώντας µε απαισιοδοξία τα λόγια του Άγγελου Τερζάκη: «σε
πολύ κοντινό µέλλον, δε θα είναι η φύση που προσδιορίζει τον
άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος τον άνθρωπο».

ΩΘΗΣΗ
6
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Ειδικότερα, σήµερα οι ανησυχίες που εγείρονται σχετίζονται µε τις

Κ. ΜΕΡΟΣ κατακτήσεις της επιστήµης. Ως εκ τούτου, εγείρονται πλήθος

1η Ν.Ε. αντιδράσεων, καθώς ο άνθρωπος στην εποχή της Υψηλής
Τεχνολογίας είναι σε θέση να προκαθορίζει τόσο τη σωµατική
διάπλαση όσο και την ψυχοδοµή του συνανθρώπου του. Πιο
Ανησυχίες
αναλυτικά, από πολλούς γενετιστές προτείνεται µια πολιτική
ευγονισµού, µε απευκταίο τον κίνδυνο στο µέλλον µια
τεχνογραφειοκρατία ιθυνόντων να καθορίζει τι άνθρωποι επιθυµεί
να γεννηθούν. Επιπλέον, η αναπαραγωγική κλωνοποίηση
επιφυλάσσει τον κίνδυνο της δηµιουργίας πανοµοιότυπων
ανθρώπων, κάτι που θυσιάζει την ανθρώπινη ποικιλοµορφία στη
λογική του Προκρούστη. Τέλος, η γενετική τροποποίηση οργανισµών
απειλεί την επιβάρυνση της υγείας του ανθρώπου και συνιστά απειλή
σε βάρος της ισορροπίας του οικοσυστήµατος. Παράλληλα, ως προς
τον έλεγχο των ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπου, πληθύνονται οι
φόβοι για την επιβολή ενός οργουελικού προτύπου ελέγχου του
πλανήτη που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα του πολίτη, ενώ
γιγαντώνονται οι δυνατότητες ψυχολογικού ετεροπροσδιορισµού του
ατόµου µέσα από τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα.
2η Ν.Ε.
Εξαιτίας, λοιπόν, των αρνητικών συνεπειών που είναι δυνατό να
προκύψουν από την κακή χρήση της τεχνολογίας, καθίσταται
Μορφές επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης του καθήκοντος της επιστηµονικής
ευθύνης του γνώσης. Η ευθύνη του επιστήµονα προσδιορίζεται από το χρέος του
επιστήµονα απέναντι στην επιστηµονική γνώση την οποία επιθυµεί να
προαγάγει, τις υποχρεώσεις του απέναντι στο πολιτικά οργανωµένο
κοινωνικό σύνολο στο οποίο εκ των πραγµάτων εντάσσεται ως
πολίτης, και το καθήκον του απέναντι στον Άνθρωπο συνολικά. Όλα
τα παραπάνω, βεβαίως, διαπλέκονται παράγοντας συχνά αντίρροπες
δυνάµεις, καθώς είναι δυνατό κάποιες µορφές ευθύνης να
αντιτάσσονται προς κάποιες άλλες.
3η Ν.Ε.
Ωστόσο, κάθε φορά που ανακύπτει κάποιο σχετικά δίληµµα,
χρειάζεται να προτάσσεται η γνωσιολογική και η ηθική ευθύνη του
Πρόταξη επιστήµονα. Πιο συγκεκριµένα, ο φορέας της γνώσης οφείλει να
της ηθικής επιδιώκει την αρτιότερη επιστηµονική του κατάρτιση που θα του
ευθύνης επιτρέψει να προεκτείνει τα όρια της γνώσης, όµως πάντοτε µε
γνώµονα τον παράγοντα Άνθρωπο. Με άλλα λόγια, η επιστηµονική
πρόοδος δεν πρέπει να καθίσταται αυτοσκοπός και να κατισχύει το
δόγµα «η επιστήµη για την επιστήµη» ούτε και να εντάσσονται οι
φορείς
της
γνώσης
στην
υπηρεσία
οικονοµικοπολιτικών
συµφερόντων, αλλά απαιτείται ο επιστήµονας να είναι ανιδιοτελής
λειτουργός και να στρέφει τις προσπάθειές του στην επιδίωξη της
πλήρωσης της καθολικής βούλησης. Εποµένως, αφού η γνώση είναι
δύναµη ικανή να επηρεάσει την κοινωνική ζωή και να αποτελέσει
ΩΘΗΣΗ
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δραστικό πολιτικό παράγοντα, ο επιστήµονας οφείλει να προβλέπει
κάθε δυνατό κίνδυνο που θα µπορούσε να προέλθει από τη
µελλοντική χρήση ή κατάχρησή της. Επιβάλλεται, συνεπώς, η
αρµονική σύζευξη της επιστηµονικής γνώσης µε ένα σύστηµα ηθικών
αξιών.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι δυνατότητες που συνολικά προσφέρουν οι
ΕΠΙΛΟΓΟΣ σύγχρονες
επιστηµονικές γνώσεις µπορεί µελλοντικά
να
αποτελέσουν ένα «Πάρθιο βέλος» που θα στραφεί εναντίον µας.
Ωστόσο, η επιστήµη και η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά
αδρανή υλικά που είναι σε θέση να συντελέσουν στην υλική ευηµερία,
στην ηθική τελείωση και στην πνευµατική ολοκλήρωση του
ανθρώπου, αφού η «επιστήµη δεν έχει ηθική. Ηθική πρέπει να έχουν
οι λειτουργοί της».
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το κείµενο που επελέγη (διασκευή άρθρου του Στάθη Γκόνου από
τον ηµερήσιο τύπο) δεν ήταν συνολικά δυσνόητο, αν και παρουσιάζει
πυκνότητα νοηµάτων, γεγονός που απαιτούσε προσεκτική ανάγνωση και
κατανόηση των επιµέρους ιδεών καθώς και αναπτυγµένη αφαιρετική
ικανότητα εκ µέρους του µαθητή προκειµένου να κάνει εξαγωγή
σηµειώσεων και πύκνωση σε 100 – 120 λέξεις. Από την άλλη δεν
εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήµατα στη συνοχή και τη συνεκτικότητα
των παραγράφων.
Οι υπόλοιπες ασκήσεις απαιτούσαν καλή προετοιµασία του
µαθητή: στην παραγωγή λόγου (Β1), στη θεωρία της πειθούς (Β2) και στο
ειδικό λεξιλόγιο (Β3).
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της παρουσίας της άσκησης Β4 που
απαιτούσε εξοικείωση του µαθητή µε το µεταφορικό λόγο καθώς και η
αντικατάσταση για πρώτη φορά, της λεξιλογικής άσκησης µε άσκηση
από τη θεωρία της πειθούς (Β2).
Το θέµα παραγωγής λόγου (άσκηση 5) έπρεπε να διαθέτει όλα τα
χαρακτηριστικά ενός δοκιµίου πειθούς και κρίνεται σαφές και
αναµενόµενο.
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