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Κείμενο 1ο :   

 

«Δύο λόγια γιά τὴν ἐπιστήμη……» 

     Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί τοῦ ἄκρατου ἐπιστημονισμοῦ. Στις 

μέρες μας συνέβησαν πράγματι θαυμαστὰ ἔργα σὲ ὅλους τοὺς  τομεῖς τοῦ 

ἀνθρώπου, δηλαδὴ στὴν οἰκονομία, νομοθεσία, τεχνολογία, κοινωνικὲς 

ἀναδιαρθρώσεις, κλπ Κι ενώ η ἐπιστήμη εξακολουθεί νὰ χρησιμοποιεῖται μέ τὸ 

πρόσχημα τῆς βελτίωσης τῶν ἐξωτερικῶν ὅρων καὶ συνθηκῶν τοῦ ἀνθρώπου, 

ὡστόσο λειτουργεῖ καταστροφικὰ τόσο ὡς πρός τὸ φυσικὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο 

ἐμφανίστηκε  ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ βιωσιμότητά 

του, ὅσο καί στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο σὲ ἀτομικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. 

     Οἱ κίνδυνοι ποὺ ἐγκυμονοῦνται, ἀλλὰ καὶ οἱ καταστροφὲς ποὺ ἔχουν ήδη 

ἐπέλθει εἶναι πρόδηλες∙ Το περιβάλλον καταστρέφεται ποικιλοτρόπως∙ ἡ 

ὑπερπαραγωγὴ λόγω τῆς κοινωνίας τῆς ἀφθονίας ὁδήγησε στὴν ἐξαντλητικὴ 

ἐκμετάλλευση των φυσικῶν πόρων γιὰ ἐνεργειακοὺς σκοποὺς καὶ ὄχι μόνο, ποὺ 

ὡς συνέπεια εἶχε τὶς ἀνυπολόγιστες καί, πολὺ πιθανόν, μὴ ἀναστρέψιμες 

οἰκολογικὲς καταστροφές. Ἃς προσμετρηθεῖ καὶ ἡ αὐξανόμενη βιομηχανικὴ 

δραστηριότητα ποὺ μολύνει τὸν ἀέρα, το νερὸ καὶ ἐν γένει τὸν ἔμβιο κόσμο. Ἡ 

ἐπιστήμη ἔχει παρέμβει στὴν φύση, στὴν τελεολογία τῆς  φύσης, ὁ ἄνθρωπος ὡς 

«ἔλλογο ὃν» ἔχει ἀποδομήσει τὴν φυσικὴ ἀναγκαιότητα, ἔχει ἐκτροχιάσει «ὡς 

ἕνας ἄλλος θεὸς» τὸν νομοτελειακὸ ροῦ τῆς φύσης. Σίγουρα αὐτὰ δὲν ξεκίνησαν 

ἔτσι οὔτε εἶναι ὀρθὸ νὰ γενικεύσουμε τὰ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα ∙ ὁ ἔλεγχος τῆς 

φύσης, ἡ προστασία ἀπὸ φυσικὰ φαινόμενα, ἡ χρησιμοποίηση τῶν φυσικῶν 

δεδομένων πρὸς ὄφελος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα γεγονὸς ἀναμφισβήτητο καὶ 

θετικό. Ὅμως, τὸ ζήτημα εἶναι πὼς ἔχουμε ξεφύγει πλέον ἀπὸ τὴν χρήση τους καὶ 

καταλήξαμε στὴν κατάχρηση καὶ σίγουρα ὄχι γιὰ τὸ ὄφελος τῆς πλατιᾶς μάζας 

τῶν ἀνθρώπων. Ἂν συνυπολογιστοῦν οἱ καταστροφὲς ἀπό τοὺς διαρκεῖς 

πολέμους, ἀπὸ τὰ δύο πυρηνικὰ ὁλοκαυτώματα, κατανοοῦμε  τὸν θανάσιμο 

κίνδυνο ποὺ ἐλλοχεύει γιά τὸ ἀνθρώπινο εἶδος.   

Είναι γεγονός άλλωστε ότι οἱ ἐπιστήμονες πλέον δὲν διέπονται ἀπὸ μιὰ 

διανοητικὴ ταπεινοφροσύνη∙ αὐτὸ σημαίνει πὼς ἕνας ἐπιστήμων θὰ πρέπει νὰ 

εἶναι ταπεινὸς ἀπέναντι στὴν ἀπειρία τοῦ χρόνου καί τῆς ὕλης, νὰ δείχνει 

σεβασμὸ πρός τὴν φύση, τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἴδια τὴν Ὕπαρξη, αὐτό τὸ μέγα 

κοσμικὸ γεγονός, καὶ νὰ κατανοήσει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἁπλὸ μόριο μέσα 

στὸν ὠκεανό τοῦ χρόνου καὶ τῆς ὕλης. Ἡ ταπεινότητα αὐτὴ συνίσταται καί στὸ ὅτι 

ὁ ἐπιστήμονας θὰ πρέπει νὰ σέβεται καὶ νὰ αἰσθάνεται ταπεινὸς ἀπέναντι στὴν 
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Φύση, μιὰ ἐξωτερικὴ δύναμη πού τὸν περιβάλλει καί τὸν περιθάλπει, καὶ νὰ 

κατανοήσει ὅτι ἁπλὰ καὶ μόνο ἀνακαλύπτει τὰ ὅρια καί τὶς δυνάμεις αὐτῆς, μέσω 

νόμων οἱ ὁποῖοι διαρκῶς ἀνανεώνονται καὶ ἐξελίσσονται. Καμία ἀνακάλυψη ἢ 

γνώση δέν τοὺς ἀποθεώνει καὶ δὲν  τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα μίας οἴησης ἀπέναντι 

στοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους ἢ ἀπέναντι στὴν ἴδια τὴν Φύση. 

               Ἐπίσης οἱ τεράστιες ἀτομικὲς δυνάμεις ποὺ ἐλευθέρωσε ὁ ἐπιστήμονας 

βρέθηκαν σὲ λάθος  χέρια καὶ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει αὐτὸς ὁ κίνδυνος, δηλαδὴ τῆς 

ὁλικῆς καταστροφῆς τοῦ ἀνθρώπινου γένους καὶ  τῆς γῆς. Πόσες φορὲς ἡ 

ἐπιστήμη, δηλαδὴ οἱ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες καὶ πορίσματα, χρηματοδοτήθηκαν 

καὶ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ μὴ ἐπιστημονικοὺς ὀργανισμούς, ἀπὸ στρατιωτικοὺς 

ἢ ἀπὸ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα; Η ἠθικὴ εὐθύνη ἑνὸς ἐπιστήμονα σὲ αὐτὴν τὴν 

περίπτωση εἶναι τεράστια, καὶ ἡ αὐτονομία τῆς ἐπιστήμης θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὄχι 

ζητούμενο ἀλλὰ δεδομένο.  

    Είναι ,λοιπόν,  φανερό ότι η ἰδεολογία τῆς προόδου ἦταν ἡ ἰδεολογία τοῦ 

ἐπιστημονισμοῦ, δηλαδὴ τῆς ἀπολυτοποίησης τῆς ἐπιστήμης. Αὐτὰ ὅμως εἶχαν 

ἀντισταθμίσματα, σέ ἄλλους χώρους, πρός το χειρότερο. Γιὰ παράδειγμα ἡ 

τεχνολογία βοήθησε στὴν καθολικὴ καὶ οικουμενικὴ ἐπικοινωνία, ὡστόσο 

χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς σκέψης καὶ τὴν μαζοποίηση. Στην 

πραγματικότητα, η ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου δὲν ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς 

συνθῆκες. Εἶναι θέμα ἐσωτερικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ∙  μέσα στὸν κάθε ἄνθρωπο 

ὑπάρχει ἕνα ἀγαθὸ καὶ ἕνα δαιμονικὸ τμῆμα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, 

ἀπὸ αὐτά τα ὑλικὰ εἶναι δομημένη ἡ συνείδησή του. Ὁ τελευταῖος αἰῶνας μᾶς 

ἀπέδειξε πὼς τὰ ἄγρια ἔνστικτα ενεδρεύουν στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ὁποία 

ἀκόμη καὶ μὲ λογικὲς αἰτίες καὶ ἐπιχειρήματα στὸ ὄνομα τῆς «προόδου» 

ξεχύθηκαν καὶ κατέσφαξαν. Στὸν 20ο αἰῶνα συνειδητοποιήσαμε πὼς ακόμη 

ἐνυπάρχει στὴν ψυχή μας τὸ μῖσος, τὸ κακό, τὸ ζωῶδες ἔνστικτο τῆς 

ἀλληλοφθοριάς. Ἀκόμη ἐμμένουμε στὶς διακρίσεις «καλὸ – κακό, ἡμέτερο – 

ἀλλότριο, οἰκεῖο – ἀνοίκειο, ἁγνὸ – μίασμα,…». Μέ τον ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν ἰδέα 

τῆς προόδου, δυστυχῶς βυθιστήκαμε ἀκόμη περισσότερο στὸν σκοταδισμό. Διότι 

πολὺ ἁπλά τὰ ἄγρια ἔνστικτα τοῦ ἀνθρώπου εἶχαν λογικὰ ἐπιχειρήματα καὶ 

καταστροφικὰ ὄπλα γιὰ νὰ ξεχυθοῦν σὰν ἀγέλη λύκων… Γιὰ νὰ  μπορέσει νὰ 

ἐπέλθει ἀλλαγὴ καὶ ἰσορροπία, πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἀλλάξουν οἱ 

ἐσωτερικὲς δομές του, ὥστε νὰ ἐπέλθει μιὰ σταδιακὴ ἀλλαγή τῆς κοινωνίας πρὸς 

τὸ καλύτερο. Καὶ ὁ μόνος δρόμος αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς εἶναι ἡ παιδεία… 

                                              Νάτσης Δημήτρης, Χειμασμός, Ἑλληνοεκδοτικὴ, 2017    

(Διασκευή)  

 

 

Κείμενο 2ο :  

 

«Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα» (απόσπασμα) 

Έζησα μια εκπληκτική ζωή πάνω σε τούτο τον πλανήτη και ταυτόχρονα 

ταξίδεψα σε ολόκληρο το σύμπαν χρησιμοποιώντας το μυαλό μου και τους νόμους 
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της φυσικής. Έφτασα στα απώτατα άκρα του γαλαξία μας, μπήκα στο εσωτερικό 

μιας μαύρης τρύπας κι έφτασα μέχρι τις απαρχές του χρόνου.  

Στη Γη βίωσα τα καλά και τα άσχημα, την ταραχή και τη γαλήνη, την 

επιτυχία και τον πόνο. Υπήρξα πλούσιος και φτωχός, αρτιμελής και ανάπηρος. 

Με επαίνεσαν και με κατέκριναν, όμως ποτέ δεν με αγνόησαν. Μέσα από τη 

δουλειά μου, είχα το τεράστιο προνόμιο να συμβάλω στην κατανόησή μας για το 

σύμπαν. Δίχως τους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν, όμως, θα ήταν 

πράγματι ένα σύμπαν κενό. Δίχως εκείνους, δε θα γνώριζα ποτέ πόσο θαυμαστό 

είναι.   

Εν κατακλείδι, το γεγονός πως εμείς οι άνθρωποι, που είμαστε και οι ίδιοι 

απλά σύνολα από θεμελιώδη σωματίδια της φύσης, καταφέραμε να 

κατανοήσουμε τους νόμους που διέπουν τόσο εμάς όσο και το σύμπαν μας, είναι 

ένας αληθινός θρίαμβος. Θέλω να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου, τόσο για τα 

μεγάλα αυτά ερωτήματα όσο και για την αναζήτηση των απαντήσεών τους.  

Ελπίζω πως μια μέρα οι προσπάθειές μας θα ευοδωθούν. Υπάρχουν όμως 

κι άλλες προκλήσεις, άλλα μεγάλα ερωτήματα στον πλανήτη μας που πρέπει να 

απαντηθούν-και εδώ θα χρειαστεί μια νέα γενιά που να ενδιαφέρεται, να 

ασχολείται και να κατανοεί την επιστήμη. Πώς θα καταφέρουμε να θρέψουμε τον 

συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό μας; Πώς θα παρέχουμε καθαρό νερό, πώς θα 

παράγουμε ανανεώσιμη ενέργεια, πώς θα προλαμβάνουμε και θα θεραπεύουμε 

ασθένειες και πως θα επιβραδύνουμε την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια 

κλίμακα; Ελπίζω πως η επιστήμη και η τεχνολογία θα παρέχουν απάντηση σε 

αυτά τα ερωτήματα, όμως τις όποιες λύσεις θα πρέπει να χειριστούν ανθρώπινα 

όντα με γνώση και κατανόηση.  

Ας παλέψουμε ώστε κάθε γυναίκα και κάθε άντρας να έχουν μια υγιή,  

ασφαλή ζωή, γεμάτη ευκαιρίες και αγάπη. Είμαστε όλοι ταξιδιώτες του χρόνου 

και όλοι μαζί πορευόμαστε προς το μέλλον. Ας εργαστούμε λοιπόν όλοι μαζί ώστε 

το μέλλον αυτό να είναι άξιο επίσκεψης.   

Να είστε θαρραλέοι, να είστε περίεργοι, να είστε αποφασισμένοι και να αψηφάτε 

τα εμπόδια. Είναι εφικτό.  

Stephen Hawking, 

Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα,  

μτφρ.: Ανδρέας Μιχαηλίδης,  εκδόσεις Πατάκη 
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3ο Κείμενο:  

«Για τη ζωή» 

Ο Ναζίμ Χικμέτ, Τούρκος ποιητής και δραματουργός εκφράζει στο 

παρακάτω ποίημά του τις κοινωνικοπολιτικές ευαισθησίες του και 

παράλληλα δηλώνει ευθαρσώς τη βαθιά αγάπη του για τον Άνθρωπο..  

“ Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε 

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά, 

Ὅπως, νὰ ποῦμε, κάνει ὁ σκίουρος, 

Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα. 

Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς. 

 

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε 

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά, 

Ὅπως, νὰ ποῦμε, κάνει ὁ σκίουρος, 

Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα. 

Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς. 

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε 

Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρὰ 

Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ 

Ποὺ ἔτσι, νὰ ποῦμε, ἀκουμπισμένος σ᾿ ἕναν τοῖχο 

μὲ τὰ χέρια σου δεμένα 

Ἢ μέσα στ᾿ ἀργαστήρι 

Μὲ λευκὴ μπλούζα καὶ μεγάλα ματογυάλια 

Θὲ νὰ πεθάνεις, γιὰ νὰ ζήσουνε οἱ ἄνθρωποι, 

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ποτὲ δὲ θά ῾χεις δεῖ τὸ πρόσωπό τους 

καὶ θὰ πεθάνεις ξέροντας καλὰ 

Πὼς τίποτα πιὸ ὡραῖο, πὼς τίποτα πιὸ ἀληθινὸ 

ἀπ᾿ τὴ ζωὴ δὲν εἶναι. 

 

Πρέπει νὰ τηνε πάρεις σοβαρὰ 

Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ 
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Ποὺ θὰ φυτεύεις, σὰ νὰ ποῦμε, 

ἐλιὲς ἀκόμα στὰ ἑβδομῆντα σου 

Ὄχι καθόλου γιὰ νὰ μείνουν στὰ παιδιά σου 

Μὰ ἔτσι γιατὶ τὸ θάνατο δὲ θὰ τόνε πιστεύεις 

Ὅσο κι ἂν τὸν φοβᾶσαι 

Μὰ ἔτσι γιατί ἡ ζωὴ θὲ νὰ βαραίνει 

πιότερο στὴ πλάστιγγα.” 

Ναζίμ Χικμέτ (απόδοση: Γ. Ρίτσος) 

Ερωτήσεις 

Θέμα Α 

Α.1.  Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα του πρώτου κειμένου, η 

επιστήμη παρεκτρέπεται από την αποστολή της; Να απαντήσετε συνοπτικά, σε 

60 έως 80 λέξεις, βασιζόμενοι στις τρεις τελευταίες παραγράφους του κειμένου.  

Μονάδες 15 

Θέμα Β 

Β1. Ο Stephen Hawking, διακεκριμένος φυσικός, καταθέτει, με βάση τα προσωπικά 

του βιώματα, τη δική του άποψη για τον ρόλο της επιστήμης στη ζωή του 

ανθρώπου.  

α) Να σχολιάσετε σε μία παράγραφο (80 έως 100 λέξεις),τις θέσεις του επιστήμονα 

β)Να αξιολογήσετε τις γλωσσικές επιλογές (ρηματικά πρόσωπα, επικρατέστεροι 

χρόνοι και εγκλίσεις, λεξιλόγιο, τρόποι σύνδεσης, ύφος), οι οποίες αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα του κειμένου του.  

(εναλλακτικά:) 

Ποια είναι η άποψη του Stephen Hawking (κείμενο2) για τον ρόλο της επιστήμης 

στη ζωή του ανθρώπου; Σε ποιες βασικές θέσεις του συγκλίνει με το πρώτο 

κείμενο περί επιστήμης;   

Μονάδες 15 

Β2.α)  Το κείμενο 1 αποτελεί ένα αποδεικτικό δοκίμιο. Να εντοπίσετε τρία 

τουλάχιστον χαρακτηριστικά του, τα οποία επιβεβαιώνουν το είδος του.  

 β) Να δώσετε δύο τίτλους στο κείμενο 2 κάνοντας αντίστοιχα κυριολεκτική 

και συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας. Ποιος από τους δύο θεωρείτε ότι του 

ταιριάζει περισσότερο και γιατί; 

Μονάδες 10 
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Β3.α)  Να μελετήσετε τη χρήση της μονής παύλας, των εισαγωγικών και των 

αποσιωπητικών στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1 και να αξιολογήσετε 

τον ρόλο τους στην απόδοση του περιεχομένου της παραγράφου.  

 β) «Έζησα μια εκπληκτική ζωή πάνω σε τούτον τον πλανήτη» 

       «Έφτασα στα απώτατα άκρα του γαλαξία μας» 

               «Είχα το τεράστιο προνόμιο να συμβάλω στην κατανόησή μας για το 

σύμπαν» 

Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους παραλείποντας τα επίθετα. Τι 

πιστεύετε ότι αλλάζει ως προς το περιεχόμενο των χωρίων; Σε τι εξυπηρετεί τον 

συγγραφέα η χρήση υπερθετικού βαθμού;  

(εναλλακτικά:) 

«Οι κίνδυνοι που  εγκυμονούνται», αλλά και οι καταστροφές που έχουν ήδη  

επέλθει είναι πρόδηλες.» 

«Είναι γεγονός άλλωστε ότι οι επιστήμονες πλέον δεν διέπονται από μία 

διανοητική ταπεινοφροσύνη» 

 Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου 1 με συνώνυμες 

πλην απλούστερες ,έτσι ώστε να απλοποιηθεί κατά το δυνατό  και το ύφος και να 

γίνει πιο προσιτό στον μέσο αναγνώστη.  

Μονάδες 15 

Θέμα Γ 

Γ1. Ποια κοσμοθεωρία/στάση ζωής προκρίνει για τον επιστήμονα αλλά και γενικά 

για τον άνθρωπο ο ποιητής; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, αξιοποιώντας 

τους κατάλληλους-τουλάχιστον τρεις- κειμενικούς δείκτες (150-200 λέξεις).  

Μονάδες 15 

Θέμα Δ 

Δ1. Το παρακάτω απόσπασμα θεατρικού έργου αποδίδει την  αυτοκριτική του 

Γαλιλαίου, διότι αναγκάστηκε, μπροστά στους ιεροεξεταστές του, να αποποιηθεί 

ως αιρετικός την επιστημονική θεωρία του ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο: 

 

«Παρέδωσα τη γνώση μου στους άρχοντες και στους αφεντάδες, για να τη 

μεταχειριστούν αυτοί, για να μην τη μεταχειριστούν, για να την 

κακομεταχειριστούν, ανάλογα με τους σκοπούς τους και μόνο. Όποιος κάνει 

αυτό που έκανα εγώ, δεν έχει πια θέση στη χορεία των ανθρώπων της 

επιστήμης.» 

«Η ζωή του Γαλιλαίου» 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 
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Με αφορμή την τελική ομολογία-απολογία του Γαλιλαίου και τα δοθέντα κείμενα, 

να συντάξετε ένα κείμενο προβληματισμού αναφορικά με την ευθύνη του 

επιστήμονα. Ειδικότερα, να αναφερθείτε στα εξής: α)Ποιες είναι οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο επιστήμονας προκειμένου να αποτρέψει τον έλεγχο των 

επιτευγμάτων του από οργανωμένα συμφέροντα; β)Κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις μπορεί να κινητοποιηθεί ώστε να περιορίσει τις αυθαιρεσίες στην 

αξιοποίηση του έργου του;   

Το κείμενό σας, έκτασης 350-400 λέξεων, θα έχει τη μορφή αποδεικτικού δοκιμίου 

και θα συμπεριληφθεί σε βιβλίο με τίτλο «Η ηθική του επιστήμονα».   

Μονάδες 30 

 

 

 

 

 

 


