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ΚΕΙΜΕΝΟ
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αλματώδη τεχνολογική
πρόοδο και μεγάλα επιτεύγματα, αλλά και μεγάλες ανισότητες:
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές. Χάρη στην
τεχνολογία μέρος του πληθυσμού της γης έχει δυνατότητες μιας
άνετης ζωής, συγχρόνως όμως ένα μεγάλο τμήμα στερείται και των
πιο στοιχειωδών αναγκών για την επιβίωσή του. Αλλά ακόμη και
στις ανεπτυγμένες χώρες, η τεχνολογία έχει δημιουργήσει συνθήκες,
που συνεχώς υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
Πόσο όμως υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η τεχνολογία; Η
τεχνολογία αναμφισβήτητα άλλαξε τον τρόπο ζωής. Αναμφισβήτητα
πρόσφερε δυνατότητες, σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της γης,
να ζήσουν μέσα σε μεγάλη ευμάρεια. Όμως, θα μπορούσε κανείς
βάσιμα να υποστηρίξει ότι παράλληλα με την τεχνολογική πρόοδο
έγιναν και οι απαραίτητες και αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, για να
δημιουργήσουν τις συνθήκες για καλύτερη ζωή σε παγκόσμια
κλίμακα. Η τεχνολογία, όμως, που δημιουργεί τις δυνατότητες για
ανθρώπινες επιλογές και δράσεις, αφήνει τα αποτελέσματά της
αβέβαια. Η κοινωνική οργάνωση είναι εκείνη που θα τα ελέγξει και
θα τα διαμορφώσει. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας για να αποδώσει
θετικά αποτελέσματα προϋποθέτει ανάλογες προσαρμογές στην
κοινωνική οργάνωση. ∆εν είναι, λοιπόν, η τεχνολογία υπεύθυνη για
όλα τα κακά της ανθρωπότητας.
Η τεχνολογία δεν είναι παρά ένα όργανο, ένα μέσο που παρέχει
στον άνθρωπο δύναμη: δύναμη, όμως, για το καλό και για το κακό.
Το πρόβλημα δε βρίσκεται στην τεχνολογία, ούτε στη δύναμη και
τον πλούτο που απελευθερώνει· βρίσκεται στη σοφία του ανθρώπου
να κάνει ορθή χρήση. Βρίσκεται, για να είμαστε σαφέστεροι, στις
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κοινωνικές δομές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Όταν αυτές
αξιοποιούν την τεχνολογία για την ικανοποίηση των κοινωνικών
προτεραιοτήτων, η τεχνολογία έχει αποτελέσματα θετικά.
Η τεχνολογία είναι η ελπίδα και η ευκαιρία μας για να
δημιουργήσουμε έναν κόσμο ανθρώπινο. Αλλά, αυτός ο κόσμος είναι
λάθος να πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μονάχα μέσω της
τεχνικής. ∆εν είναι υπεύθυνη η τεχνολογία γιατί σήμερα η Πυρηνική
Ενέργεια χρησιμοποιείται, κύρια, για πολεμικούς εξοπλισμούς ούτε
γιατί οι ετήσιες παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ξεπερνάνε τα 300
δισεκ. δολάρια, όταν ο ετήσιος προϋπολογισμός της UNESCO μόλις
φτάνει τα 80 δισεκ. δολάρια. (Και όσο περισσότερο μιλάνε για
αφοπλισμό, τόσο περισσότερο τελειοποιούν τα όπλα...)
Αυτή η σύγκριση αποδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που
γίνεται σήμερα για την ανάπτυξη των μέσων καταστροφής σε
αντίθεση με την αδιαφορία που υπάρχει για την προαγωγή της
παιδείας, του πολιτισμού και της επιστήμης. Και πολύ περισσότερο,
όταν λογαριάσουμε ότι οι τρομακτικές αυτές δαπάνες γίνονται για
πολεμικό εξοπλισμό, τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού της γης ζει σε ένδεια. Λέγεται ότι αν διέθεταν το 10% του
ποσού των πολεμικών εξοπλισμών για τη βοήθεια και ανάπτυξη
προβληματικών περιοχών, θα είχαμε ριζική αλλαγή στο πρόβλημα
της ένδειας και τουλάχιστον δε θα πέθαιναν άνθρωποι από πείνα.
Κάποτε, όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε πως το επίκεντρο του
ενδιαφέροντός μας πρέπει να είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΕΥΤΥΧΙΑ
του.
Άρθρο του Ευάγγ. Αθ. Κουλουμπή
στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 5-7-1980
(∆ιασκευή)
1. ευμάρεια: αφθονία υλικών αγαθών, άνετη ζωή
2. ένδεια: φτώχεια, στέρηση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που
σας δόθηκε (80 - 100 λέξεις).
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β.1. Να αναπτύξετε το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του
κειμένου σε μια παράγραφο 70 - 80 λέξεων: « … ακόμη και
στις ανεπτυγμένες χώρες, η τεχνολογία έχει
δημιουργήσει συνθήκες, που συνεχώς υποβαθμίζουν
την ποιότητα ζωής».
Μονάδες 10
Β.2. Nα εντοπίσετε και να καταγράψετε τα τεκμήρια τα οποία
λειτουργούν ως μέσα πειθούς στην τέταρτη και πέμπτη
παράγραφο του κειμένου («Η τεχνολογία είναι η ελπίδα και η
ευκαιρία μας ... άνθρωποι από πείνα.»).
Μονάδες 6
Β.3.α. Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου: στοιχειωδών, αλλαγές,
αποτελέσματα, παρέχει, συγχρόνως.
Μονάδες 5
β. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου: υπεύθυνη, πρόσφερε, δύναμη,
περισσότερο, αδιαφορία.
Μονάδες 5
Β.4.α. Να εντοπίσετε στο κείμενο ένα ρητορικό ερώτημα και να το
γράψετε στο τετράδιό σας.
Μονάδες 3
β. Να εξηγήσετε τι επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση του
ερωτήματος αυτού.
Μονάδες 6
Γ.

Στο πλαίσιο αφιερώματος του σχολικού σας περιοδικού στην
τεχνολογία να γράψετε ένα άρθρο περίπου 500 λέξεων. Σ’ αυτό
να αναφερθείτε στη σχέση των σύγχρονων νέων με τα
τεχνολογικά μέσα, καθώς και στις προϋποθέσεις που
απαιτούνται ώστε οι νέοι να αξιοποιούν την τεχνολογία προς
όφελός τους.
Μονάδες 40
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα,
τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.
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6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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