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Ενδεικτικές Απαντήσεις: 

Θέμα Α 

Α1. Για τη παρεκτροπή της επιστήμης ευθύνεται αρχικά, σύμφωνα με τον 

συγγραφέα,  η αλαζονεία των ειδικών,  οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές 

τους και, με όπλο τους τη γνώση, εκμεταλλεύονται ανεξέλεγκτα το περιβάλλον 

και τους συνανθρώπους τους. Επιπλέον, τα επιστημονικά επιτεύγματα 

αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση ύποπτων (πολιτικών, στρατιωτικών κ.α.) 

συμφερόντων, τα οποία πλήττουν την αυτονομία της επιστήμης. Τελικά, τα 

λογικά επιχειρήματα που επικαλούνται όσοι λυμαίνονται την επιστήμη, 

προσδίδουν απλά μία επίφαση νομιμότητας στις συγκαλυμμένες παρορμήσεις 

τους. (74 λέξεις) 

Θέμα Β 

Β1.α) Ο Stephen Hawking μιλάει με ενθουσιασμό για την «περιπέτεια» της 

γνώσης. Νιώθει υπερήφανος επειδή και ο ίδιος έχει συμβάλει στην κατανόηση των 

νόμων που διέπουν τη λειτουργία του σύμπαντος. Ωστόσο, θεωρεί επίκεντρο του 

κόσμου τον άνθρωπο, στην υπηρεσία του οποίου πρέπει να θέσουμε τα 

επιστημονικά επιτεύγματα. Έτσι, καλεί τη νέα επιστημονική γενιά να αγωνιστεί 

ώστε να κατοχυρώσει τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό της επιστήμης. 

Άλλωστε, κατά τη γνώμη του, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας, 

δεν είναι η στείρα γνώση, αλλά η αγάπη και η συμπαράσταση από τους οικείους 

μας. Υπεράνω όλων λοιπόν είναι ο άνθρωπος, δηλώνει ο επιστήμονας με έκδηλη 

συναισθηματική φόρτιση!   

β) οι Γλωσσικές Επιλογές του συγγραφέα: 

• Ρηματικά πρόσωπα: 

o α ενικό: προσδίδει βιωματικό, εξομολογητικό χαρακτήρα στο 

κείμενο 

o α πληθυντικό:  υποβάλλει την άποψη ότι όλοι μαζί πρέπει να 

συνεισφέρουμε, ότι όλοι ( συμπεριλαμβανομένου και του 

συγγραφέα) είμαστε συνυπεύθυνοι για την κατοχύρωση του 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα της επιστήμης 

o β πληθυντικό: το ύφος αποκτά αμεσότητα, προφορικότητα, καθώς 

ο συγγραφέας απευθύνεται στη νέα γενιά επιστημόνων 

o γ ενικό: διατυπώνονται αντικειμενικές απόψεις. Δηλώνεται:  

α)υποχρέωση / αναγκαιότητα -δεοντική τροπικότητα: 

I. «θα χρειαστεί μία νέα γενιά που να ενδιαφέρεται, 

να ασχολείται και να κατανοεί την επιστήμη» 
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II. «τις όποιες λύσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν 

ανθρώπινα όντα με γνώση και κατανόηση» 

β)δυνατότητα -επιστημική τροπικότητα: «είναι εφικτό» 

• Χρόνοι: 

o  παρελθοντικοί, στο πρώτο μέρος του κειμένου, όπου κάνει έναν 

απολογισμό της συνεισφοράς του στην επιστήμη  

o μελλοντικοί, όταν αναλύει τις προοπτικές της επιστήμης και τον 

ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η νέα επιστημονική γενιά 

Δημιουργείται η αίσθηση της συνέχειας, καθώς οι μελλοντικοί  στόχοι της 

επιστήμης, λειτουργούν συμπληρωματικά στην αναμφισβήτητη προσφορά της 

κατά το παρελθόν. 

• Εγκλίσεις: 

o Οριστική: δηλώνεται το βέβαιο, το πραγματικό 

o Υποτακτική: Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην τελευταία 

παράγραφο του κειμένου. Δηλώνει προτροπή προς τη νέα γενιά και 

υποβάλλει την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον 

• Βραχυπερίοδος λόγος. Σύνδεση: κυρίως παρατακτική, ενώ 

χρησιμοποιούνται και ασύνδετα σχήματα, τα οποία δίνουν ροή, 

προφορικότητα και αμεσότητα στον λόγο 

• Λεξιλόγιο: 

o λέξεις συναισθηματικά φορτισμένες, που δίνουν βιωματικό 

χαρακτήρα στο κείμενο: αγαπώ, αγαπούν, αγάπη / βίωση / 

θαυμαστό, ενθουσιασμό 

o επιστημονική ορολογία: νόμοι της φυσικής, γαλαξίας, σύμπαν, 

θεμελιώδη σωματίδια της φύσης, ανανεώσιμη ενέργεια κλπ.  

o χρήση ρητορικών ερωτήσεων: θέτουν θέματα/προβλήματα, 

προτρέπουν τον αναγνώστη σε προβληματισμό και δημιουργούν 

ένα αίσθημα αγωνίας για την άμεση διευθέτηση ζωτικών 

θεμάτων(κάλυψη  διατροφικών αναγκών, καθαρό νερό, νέες πηγές 

ενέργειας, αντιμετώπιση ασθενειών) από την επιστήμη και την 

τεχνολογία. 

o Ύφος: λιτό, οικείο, εξομολογητικό, βιωματικό. 

(εναλλακτικά:) 

Και οι δύο συγγραφείς εστιάζουν στην ανάγκη ανθρωπιστικού προσανατολισμού 

της επιστήμης. Ειδικότερα, το κείμενο 1 καταγγέλλει ευθαρσώς και με λογικά 

επιχειρήματα και τεκμήρια την παρεκτροπή της επιστήμης από τον στόχο της. Στο 

κείμενο 2 ο συγγραφέας, με έντονα βιωματικό ύφος, προτείνει αλλαγή 

προσανατολισμού των επιστημών, η οποία ωστόσο λειτουργεί συμπληρωματικά 

στην μέχρι τώρα αναμφισβήτητα θετική πορεία τους, και τις θέτει στην υπηρεσία 

των ανθρώπινων αναγκών. 

Β2α) Χαρακτηριστικά αποδεικτικού δοκιμίου:  

• Αναφορική λειτουργία της γλώσσας 

• Αξιοποίηση τεκμηρίων-επιχειρημάτων( επίκληση στη λογική) 
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• Αυστηρή διάρθρωση του κειμένου: 

o Πρόλογος: τοποθετείται το θέμα/πρόβλημα: Η εκτροπή της 

επιστήμης από την αποστολή της 

o Κυρίως θέμα: Τεκμηρίωση (2η παράγραφος) -Αναζήτηση αιτίων 

o Επίλογος: Συμπεράσματα-«νύξεις» για την αποκατάσταση του 

ρόλου της επιστήμης (τρόποι αντιμετώπισης) 

β) «Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της επιστήμης» 

    «Κατάθεση ψυχής ενός επιστήμονα…» 

Ο δεύτερος τίτλος ταιριάζει περισσότερο στο κείμενο, γιατί:  

o Έχει υπαινικτικό χαρακτήρα, που κεντρίζει την προσοχή του 

αναγνώστη. 

o Περιέχει βιωματικά στοιχεία, άρα ταιριάζει περισσότερο με το ύφος του 

κειμένου. 

Β3α) «Είναι θέμα εσωτερικό και υπαρξιακό-μέσα στον κάθε άνθρωπο υπάρχει 

ένα αγαθό και ένα δαιμονικό τμήμα»: η περίοδος μετά την παύλα επεξηγεί την 

περίοδο λόγου που προηγείται, διευκρινίζει το περιεχόμενό της  

           στο «όνομα» της προόδου: ειρωνική διάθεση∙ ο συγγραφέας δίνει έμφαση 

στην υποκρισία  όσων ευαγγελίζονται την πρόοδο με απώτερο στόχο την 

εξυπηρέτηση ιδίων, ποταπών συμφερόντων 

 «καλό-κακό, ημέτερο-αλλότριο, οικείο-ανοίκειο, αγνό-μίασμα…»: Η 

μονή παύλα χρησιμοποιείται σε αντιθετικά ζεύγη, για να γίνει αισθητή η έντονη 

αντίθεση. Τα αποσιωπητικά υπαινίσσονται την ύπαρξη και άλλων, παρόμοιων 

αντιθετικών ζευγών, που εδώ αποσιωπώνται. Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται 

για να αποδώσουν αυτολεξεί τα τυποποιημένα, καθιερωμένα και με ευρεία χρήση 

αντιθετικά ζεύγη. 

«Διότι πολύ απλά…σαν αγέλη λύκων…», «Και ο μόνος δρόμος αυτής της 

αλλαγής είναι η παιδεία…»: τα αποσιωπητικά έχουν υπαινικτικό χαρακτήρα. Ο 

γράφων αποσιωπά περαιτέρω προσωπικές του σκέψεις και δίνει στον αναγνώστη 

έναυσμα για προβληματισμό. 

Ειδικότερα στην πρώτη περίοδο ο προβληματισμός αφορά στην εξαχρείωση του 

ανθρώπου ο οποίος θέτει και τη λογική στην υπηρεσία του ενστίκτου(“ homo 

homini lupus” ) Στη δεύτερη εγείρεται προβληματισμός σχετικά με τον συμβολή 

της παιδείας  στον εξανθρωπισμό του ανθρώπου και επομένως στον 

επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιοποίησης της επιστήμης. 

Β3β).  «Έζησα μια ζωή πάνω σε τούτο τον πλανήτη» 

            «Έφτασα στα άκρα του γαλαξία μας» 

            «Είχα το προνόμιο να συμβάλω στην κατανόησή μας για το σύμπαν» 

Ο υπερθετικός βαθμός δηλώνει την ευγνωμοσύνη που νιώθει ο ομιλητής , γιατί 

αξιώθηκε να συμβάλει και αυτός στην πρόοδο της επιστήμης. Ειδικότερα το 

επίθετο «εκπληκτική»(ζωή) έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη μας το 
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πρόβλημα υγείας του Hawking , το οποίο τον είχε καθηλώσει σε μία αναπηρική 

καρέκλα!  

Αντίθετα, χωρίς τα επίθετα το κείμενο χάνει τη βιωματική του φόρτιση, αποκτά 

κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνεται στις προθέσεις του 

ομιλητή.  

(εναλλακτικά:) 

• εγκυμονούνται: προκαλούνται, δημιουργούνται 

• οι καταστροφές που έχουν ήδη επέλθει: έχουν συμβεί 

• πρόδηλες: φανερές, ολοφάνερες 

• οι επιστήμονες δεν διέπονται από μία διανοητική ταπεινοφροσύνη: 

δεν χαρακτηρίζονται από πνευματική ταπεινότητα, δεν είναι ταπεινοί, 

μετριοπαθείς. 

Θέμα Γ 

Γ1. Ο ποιητής θεωρεί πως η ζωή είναι «αυταξία», και πρέπει κανείς να την  

αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Προτείνει λοιπόν ένα «modus 

vivendi», με βάση το οποίο ο άνθρωπος οφείλει 

• να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του, να είναι αυτάρκης  

• να σέβεται ο ίδιος τη ζωή, να είναι προσηλωμένος σε αυτή, επομένως 

να μην τη διασύρει στην υπηρεσία ύποπτων σκοπιμοτήτων 

• να αγωνίζεται για τα πιστεύω του και να τα υπερασπίζεται με συνέπεια 

και με κάθε κόστος 

• ειδικότερα ως πνευματικός άνθρωπος/επιστήμονας, να εμφορείται από 

ανθρωπιστική διάθεση και να φτάνει μέχρι την αυτοθυσία για το καλό 

της ανθρωπότητας 

• να μην αναστέλλει τη δημιουργική του διάθεση από τον φόβο του 

θανάτου 

Επομένως ο ποιητής προτάσσει μία δυναμική τοποθέτηση του ανθρώπου 

απέναντι στη ζωή, η οποία του εμπνέει αγώνες για υψηλά ιδανικά, σθεναρή 

αντίσταση ενάντια σε όσους τα επιβουλεύονται και δημιουργικότητα μέχρι τα 

βαθιά γεράματα. Άλλωστε, «αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε 

εμείς, πώς θα γενούνε τα σκοτάδια λάμψη;  

Συναφείς Κειμενικοί Δείκτες: 

• Η χρήση επαναλαμβανόμενου ποιητικού μοτίβου, που συνοψίζει το 

κεντρικό θέμα του ποιήματος: 

«Η ζωή δεν είναι παίξε γέλασε 

πρέπει να τήνε πάρεις στα σοβαρά 

(τόσο μα τόσο σοβαρά που…) 

• Χρήση παρομοίωσης: «Πρέπει να τήνε πάρεις σοβαρά,  

                                            όπως, να πούμε, κάνει ο σκίουρος» 

Σκίουρος: έξυπνο, επίμονο, διεκδικητικό ζώο, ευπροσάρμοστο, «πρωταθλητής της 

επιβίωσης». 
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Άνθρωπος: ενεργητική στάση απέναντι στη ζωή, αγώνας για επιβίωση, 

διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής 

• «πως τίποτα πιο ωραίο, πως τίποτα πιο αληθινό 

απ’ τη ζωή δεν είναι»  

«Μα έτσι γιατί το θάνατο δε θα τόνε πιστεύεις  

όσο κι αν τον φοβάσαι 

Μα έτσι γιατί η ζωή θε να βαραίνει πιότερο στην πλάστιγγα» 

Σχήμα επαναφοράς, στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς στίχους: Πλέκεται το 

εγκώμιο της ζωής, προτάσσεται η ζωή έναντι του θανάτου.  

• Χρήση β ενικού προσώπου: αμεσότητα,  προφορικότητα, διαδραστικότητα. 

Άτυπος διάλογος. 

• Ύφος: ρεαλισμός, πεζολογικό ύφος, συμβουλευτικός τόνος αφόρμηση για 

προβληματισμό.  

Θέμα Δ 

Δ1. 

ΤΙΤΛΟΣ: Η ευθύνη του επιστήμονα: Υποχρέωση ή αυταπάτη;  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Στις μέρες μας τα επιστημονικά/τεχνολογικά επιτεύγματα 

γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους που τα αξιοποιούν για 

να αποκομίσουν κέρδος. Αυτή η εμπορευματοποίηση της γνώσης προσκρούει 

στο ήθος του επιστήμονα-πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος έχει χρέος να 

υπηρετεί ανθρωπιστικά ιδανικά. Σε κάθε περίπτωση, παρά το ότι είναι 

αναμφισβήτητη η ευθύνη του ειδικού, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι 

υπάρχουν κάποιες, αντικειμενικές κυρίως, δυσκολίες , οι οποίες περιορίζουν 

τη δικαιοδοσία του στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων του.   

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:  Α.  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: 

• Η ασύγχρονη εκμετάλλευση των επιστημονικών ανακαλύψεων: πχ. 

όταν ο Αϊνστάιν ανακάλυψε την ατομική ενέργεια, δεν μπορούσε να 

φανταστεί ότι θα αξιοποιούνταν εκ των υστέρων για την κατασκευή 

όπλων μαζικής καταστροφής. 

• Η στράτευση της γνώσης στην υπηρεσία αντιδημοκρατικών 

θεσμών(πολιτικών, θρησκευτικών κλπ):δογματισμός, βίαιη επιβολή 

των απόψεων της εξουσίας(πρβλ. την περίπτωση του Γαλιλαίου) 

• Η  χρηματοδότηση της έρευνας από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι 

θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευθούν προς ίδιον 

όφελος τα επιστημονικά πορίσματα. Γενικά, η αδυναμία του 

επιστήμονα να αντιπαρατεθεί στα οργανωμένα κυκλώματα που 

ελέγχουν οικονομικά και πολιτικά τη χώρα.  

• Οι βιοποριστικές ανάγκες του επιστήμονα, που τον ωθούν να 

παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι αμοιβής και επομένως να είναι 

εξαρτημένος από αυτούς που τον πληρώνουν.  

• Οι φιλοδοξίες του ίδιου του επιστήμονα: επιθυμία ανάδειξης, 

καριερισμός, κερδοσκοπική διάθεση.  
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Β.   ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 

• Η παροχή πλατιάς παιδείας στον ειδικό θα τον βοηθήσει να 

αντιληφθεί την ευθύνη του, να συνειδητοποιήσει τον κοσμοϊστορικό 

ρόλο του και να διεκδικήσει την εποπτεία του έργου του 

• Η συλλογική αντίδραση της οργανωμένης κοινότητας στα 

οργανωμένα συμφέροντα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 

(εν τη ενώσει η ισχύς). 

• Η υποστήριξη της πολιτείας :χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών, 

πάταξη της αισχροκέρδειας με την επιβολή αυστηρών ποινών κλπ.  

• Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ώστε να αντιδρά στον 

τυχοδιωκτισμό του κεφαλαίου, να ασκεί κριτική στην πολιτική όταν 

συγκαλύπτει τη δράση του και να απαιτεί διαφάνεια και κάθαρση των 

φαινομένων αισχροκέρδειας σε βάρος του ανθρώπου 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:  Είναι γεγονός ότι η επιστήμη παρέχει τεράστιες 

δυνατότητες στον άνθρωπο, τις οποίες δεν είναι πάντα σε θέση να 

τιθασεύσει. Ο επιστήμονας από την άλλη, υπόκειται σε έναν κώδικα 

δεοντολογίας, που τον καλεί να αναλάβει τις ευθύνες του και να 

αντιταχθεί στην κερδοσκοπία των επιχειρηματιών. Το δύσκολο αυτό έργο 

οφείλει να συνδράμει η πολιτική βούληση των κρατών αλλά και η διεθνής 

κοινότητα. Εξάλλου, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε αυτό που με 

ιδιαίτερη ευστοχία επισημαίνει μία Ινδική παροιμία: «Όποιος θεωρεί τον 

εαυτό του αρκετά σοφό για να μπορεί να περιφρονεί τους άλλους, μοιάζει 

με τον τυφλό που κρατά στα χέρια του ένα κερί!»    

 


