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Πανελλήνιες 2017 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

A1. Το κείμενο αναφέρεται στην επιστημονική γνώση και την ευθύνη που 

επιβάλλεται να διέπει τον επιστήμονα. Αρχικά η επιστήμη είναι η ασταμάτητη 

προσπάθεια για το νέο και δεν συγχέεται με την τεχνολογία που αποβλέπει στη 

βελτίωση καθημερινών αναγκών. Αν βέβαια στο παρελθόν ο Αϊνστάιν έζησε με 

πολέμους αλλά και δόξα για τις θετικές ανακαλύψεις, σήμερα η επιστημονική εξέλιξη 

προκαλεί ηθικά διλήμματα. Άλλωστε οι αξίες εκφυλίστηκαν λόγω του σύγχρονου 

τρόπου ζωής. Γι’ αυτό ο επιστήμονας έχει μεγαλύτερη ευθύνη για όσα δημιουργεί. 

Βέβαια πολλές φορές η αξιοποίηση των ερευνών του αντίκειται στα δικά του θέλω 

και άλλες πάλι  δεν μπορεί να διαβλέψει τη  χρήση τους. Έτσι για να παραμείνει η 

επιστήμη ανθρωποκεντρική είναι ανάγκη να επικουρείται από επιστήμονες – 

ανθρωπιστές.  

Β1.  

α. Λ  

β. Λ  

γ. Σ  

δ. Σ  

ε. Σ  

Β2α. Σύγκριση- Αντίθεση (επιστήμη/ τεχνολογία) ή Παραδείγματα (Αϊνστάιν)  

Β2β.  

βέβαια: Επιβεβαίωση  

εάν: (Προ)υπόθεση  

όμως: Εναντίωση- αντίθεση  

 για τούτο: Αίτιο- αποτέλεσμα, Επεξήγηση- διασαφήνιση  

δηλαδή: Επεξήγηση 

Β3α.  

αέναος: Ατέρμονος, διηνεκής, ασταμάτητος, διαρκής, συνεχής, ατελεύτητος, 

ατελείωτος  

προσηλωμένη: Προσανατολισμένη, σταθερή  

εγείρουν: Προκαλούν, επιφέρουν, ξεσηκώνουν  

αλλοτριώνουν: Αλλοιώνουν, εκφυλίζουν 

καταστρεπτικό: Ολέθριο, μοιραίο  
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Β3β.  

συγκεκριμένο: Γενικόλογο, γενικό, αφηρημένο  

βελτίωσε: Επιδείνωσε, χειροτέρευσε  

ευθύνη: Ανευθυνότητα  

υλική: Πνευματική, άυλη  

ελευθερία: Εξάρτηση υποταγή, υποδούλωση 

Β4α. Παράθεση όμοιων στοιχείων (παραδειγμάτων), επεξηγεί και διασαφηνίζει, 

ζωντάνια αμεσότητα, παραστατικότητα, εύληπτο κατανοητό ύφος. 

Β4β. Ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα, εύληπτο -  οικείο κατανοητό ύφος, 

επίκληση στο συναίσθημα, διακόπτει τη μονοτονία της αφήγησης, δημιουργεί ένα 

είδος διαλόγου μεταξύ πομπού δέκτη, διεγείρει το γόνιμο προβληματισμό. 

Γ1. 

Προσφώνηση: Αγαπητοί καθηγητές και συμμαθητές  

Πρόλογος: Εισαγωγή του θέματος και παράθεση των ζητουμένων 

Κυρίως θέμα: 

Α΄ ζητούμενο (ρόλος της επιστήμης) 

 Η πρόοδος στη Γενετική έχει πρακτικές συνέπειες στην κλινική ιατρική 

(χειρουργική, μεταμοσχεύσεις, άνοδος μέσου όρου ζωής, καταπολέμηση 

ασθενειών και επιδημιών), στην παραγωγή φαρμάκων, στον πειραματισμό σε 

ζώα και κατ' επέκταση στη βιομηχανία και στη γεωργία με τις απεριόριστες 

δυναμικές εφαρμογές της, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες κοινωνικές και 

ηθικές κατευθυντήριες γραμμές που θα καθοδηγούν τους ανθρώπους σε 

αυτή τη μη οριοθετημένη περιοχή, καθώς η κυριαρχική διείσδυσή της 

επηρεάζει άμεσα και πολυποίκιλα τη ζωή μας. 

  Η δυνατότητα ''ανάγνωσης'' του γενετικού υλικού επιτρέπει να διαγνωστούν 

στα έμβρυα διάφορα γενετικά νοσήματα, τα οποία μπορεί να εκδηλώνονται 

νωρίς κατά την παιδική ηλικία, οπότε διακόπτονται τέτοιες προβληματικές 

κυήσεις. 

  Ειδικότερα, η αποκωδικοποίηση του DNA προσφέρει τη δυνατότητα 

παρασκευής νέων φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία θα είναι ικανά να 

αντιμετωπίσουν κατά τρόπο αποτελεσματικό διάφορες κληρονομικές ή 

ανίατες ασθένειες. 

 Με την επιστήμη αυξάνονται οι γνώσεις και αναπτύσσονται οι πνευματικές 

δυνάμεις του ατόμου, όπως η διανόηση, η αντίληψη, η μνήμη, η φαντασία, η 

κρίση, η φρόνηση και η σύνεση, προσεγγίζεται καλύτερα η αλήθεια, 
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διευρύνονται οι πνευματικοί του ορίζοντες, αφυπνίζεται και καλλιεργείται το 

ανθρώπινο πνεύμα σημειώνει άνοδο το πνευματικό του επίπεδο, με 

αποτέλεσμα να απαλλάσσεται από προλήψεις, προκαταλήψεις, 

δεισιδαιμονίες, αναχρονιστικές αντιλήψεις, δογματισμούς και 

μονολιθικότητες, στοιχεία που παρεμποδίζουν την κοινωνική εξέλιξη και 

πρόοδο, οπότε συνεπάγονται βελτίωση της ηθικής και της αυτοπεποίθησης, 

αλλά και ωρίμανση του ανθρώπου. 

 Μέσω της επιστήμης και της γνώσης, εξασφαλίζεται η ψυχική ασφάλεια και 

ισορροπία, βρίσκονται νέοι τρόποι ψυχαγωγίας και αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου, ενώ παράλληλα επικοινωνούν οι λαοί μέσα στα πλαίσια 

του διαλόγου και της δημοκρατίας, καθώς κυρίως οι θεωρητικές επιστήμες 

καλλιεργούν ηθικά τον άνθρωπο, μεταφέροντας ανθρωπιστικές αξίες και 

ιδανικά. 

 Εξάλλου, μέσω της επιστήμης αυξάνεται η παραγωγικότητα, υιοθετούνται 

νέες μέθοδοι και τεχνικές, βελτιώνεται η οικονομία και οι συνθήκες εργασίας, 

εξελίσσονται τα μέσα μεταφοράς-συγκοινωνίας, καταργούνται οι αποστάσεις 

και διευρύνονται οι επικοινωνιακές και συγκοινωνιακές δυνατότητες, 

αξιοποιούνται καλύτερα οι φυσικοί πόροι, ικανοποιούνται οι ανάγκες των 

ατόμων και ανεβαίνει σταδιακά το βιοτικό τους επίπεδο και βελτιώνονται οι 

συνθήκες διαβίωσης. 

 Με την επιστήμη περιορίζεται η θνησιμότητα, αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής, 

καταπολεμούνται οι ανίατες ασθένειες, μειώνεται η παιδική θνησιμότητα.  

 Στον κοινωνικό τομέα επιλύονται σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, 

δημιουργούνται κοινωνικοί θεσμοί που διευκολύνουν τις κοινωνικές 

λειτουργίες, προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και καθίσταται 

αρμονική η κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων, μέσα σε ένα πνεύμα 

αλληλλεγγύης, συναδέλφωσης και σύμπνοιας, καθώς τα άτομα γίνονται πιο 

κοινωνικά. 

 

Β’ ζητούμενο (ηθικά εφόδια του επιστήμονα) 

 Αρχικά, ο επιστήμονας έχει ευθύνη απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, 

προκειμένου να καλλιεργηθεί ηθικά, πνευματικά, ψυχικά και κοινωνικά και 

να αφοσιωθεί έτσι στο έργο του, συνειδητοποιώντας ότι με την επιστήμη 

επιτελεί κοινωνικό λειτούργημα και όχι ένα απλό βιοποριστικό επάγγελμα, 

αποσκοπώντας στην προαγωγή και την ανάπτυξη της γνώσης. 

  Μεγάλη είναι η ευθύνη του επιστήμονα και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, 

οπότε δε θα πρέπει να ακολουθούνται τα δόγματα ''η επιστήμη για την 

επιστήμη'' και ''η γνώση για τη γνώση'', αλλά αντίθετα θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία του ανθρώπου, προβλέποντας κάθε δυνατό 

κίνδυνο που θα μπορούσε να προέλθει από τη χρήση ή την κατάχρησή της στο 

μέλλον, καθώς οι περισσότερες επιστημονικές γνώσεις, αλλά και οι 

τεχνολογικές ανακαλύψεις έχουν διπλή όψη και χρησιμότητα, μια ευεργετική 
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και μια καταστροφική, ανάλογα με τη χρήση της από τους επιστήμονες και 

τους ανθρώπους γενικότερα. 

 Ο επιστήμονας θα πρέπει να είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός, να μην 

εργάζεται κερδοσκοπικά, αλλά να συνειδητοποιεί ότι επιτελεί ένα σημαντικό 

λειτούργημα, συμβάλλοντας στην ποιοτικότερη χρήση της επιστημονικής 

γνώσης, χωρίς να είναι αποκομμένος από τα σύγχρονα κοινωνικά 

προβλήματα και τις ανθρώπινες ανάγκες, ούτε να ζει στο περιθώριο όντας 

αμέτοχος στις κοινές υποθέσεις, καθώς ευθύνη σημαίνει μάτια ανοιχτά, αυτιά 

ανοιχτά και ιδιαίτερα ανοιχτά μυαλό και κατ' επέκταση μεταφορά της 

επιστημονικής σκέψης και μεθοδολογίας σε κάθε περίσταση, έχοντας το 

θάρρος να εκφράσει ελεύθερα και ανενδοίαστα τη γνώμη του. 

 Ο επιστήμονας ως πνευματικός άνθρωπος, οφείλει να είναι απαλλαγμένος 

από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, να μην επιβάλλει τη γνώση του 

ως αυθεντία, αλλά να προβάλει το ηθικό του ανάστημα απέναντι σε τέτοιου 

είδους διαβρωτικά φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας την εξειδίκευση, τον 

κατακερματισμό των γνώσεων και την αλαζονεία που προέρχεται από τη 

γνωστική κατοχή ενός συγκεκριμένου τομέα. 

 Βασικό του χρέος είναι να υπηρετεί την ειρήνη και όχι τον πόλεμο, να ελέγχει 

την ορθότητα της γνώσης, να μην εκλαϊκεύει, αλλά να ενημερώνει το 

κοινωνικό σύνολο για τους κινδύνους που πιθανόν εγκυμονεί η κακή και 

λανθασμένη χρήση ορισμένων επιστημονικών επιτευγμάτων και 

ανακαλύψεων για τον άνθρωπο, όπως είναι η βία και ο πόλεμος. 

  Επιβάλλεται η αρμονική σύζευξη της επιστημονικής γνώσης με ένα σύστημα 

ηθικών αξιών που θα στρέψει την επιστημονική δράση προς την κατεύθυνση 

της προάσπισης της ελευθερίας και της αποκατάστασης της αξιοπρέπειας του 

ατόμου και της ολοκληρωτικής καταδίκης της βίας και της τυραννίας, οπότε 

έχει χρέος να κινείται στα όρια που χαράζει η ηθική του σύγχρονου 

ανθρωπισμού με υπευθυνότητα και κοινωνική συνείδηση, συνέπεια μεταξύ 

θεωρίας και πράξης, εργατικότητα, μεθοδικότητα, εντιμότητα, 

αντικειμενικότητα, ειλικρίνεια και έλλειψη δογματικότητας. 

 Οι επιστήμονες πρέπει να ενστερνιστούν την αποστολή τους, να κατανοήσουν 

ότι η επιστήμη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά υπάρχει για να ανακουφίζει και 

να υπηρετεί τον άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις σε λευκούς ή μαύρους, σε 

πλούσιους ή φτωχούς, αδύναμους ή ισχυρούς, αλλά επιδεικνύοντας 

έμπρακτο ενδιαφέρον για τη μετάδοση γνώσεων, για παρέμβαση στο 

χαρακτήρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και για τη λειτουργία της 

εκπαίδευσης, οξύνοντας την αντιληπτική και κριτική ικανότητα των ατόμων. 

  Ο επιστήμονας θα πρέπει να ενεργεί με γνώμονα την αποφυγή ενός 

πυρηνικού ή βιολογικού πολέμου, την προάσπιση της ελευθερίας και της 

αξιοπρέπειας των ανθρώπων ενάντια στη βία και την τυραννία, χωρίς να 

στρατεύεται κάτω από τα λάβαρα του ιμπεριαλισμού ή του φασισμού, αφού 

η επιστήμη δεν επιτρέπεται να εξυπηρετεί την αλαζονεία της δύναμης, αλλά 

της ταπεινοφροσύνης. 
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 Ένας αληθινός επιστήμονας οφείλει να έχει διαρκή, επιστημονική 

ενημέρωση, αυτοσεβασμό, ευσυνειδησία, αξιοπρέπεια, πιστεύοντας ότι είναι 

πρώτα λειτουργός και μετά επαγγελματίας, που πρέπει να εργάζεται 

αθόρυβα και δημιουργικά με στόχο την πρόοδο και την ηθική καταξίωση του 

ανθρώπου, αφιερώνοντας τη ζωή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. 

 Το πραγματικό νόημα της επιστήμης περικλείεται στη φράση του Βάκωνα: ''Οι 

σπουδές μας δεν πρέπει να είναι ούτε ανάκλιντρο πάνω στο οποίο θα 

αναπαυόμαστε, ούτε μοναστήρι για να περπατούμε μέσα μοναχοί μας, ούτε 

πύργος από όπου θα εποπτεύουμε τους άλλους, ούτε εργαστήρι κέρδους και 

εμπορίας, αλλά πλούσια πανοπλία και θησαυρός για τη δόξα του πλάστη και 

τον εξευγενισμό της ζωής''. 

Επίλογος:  Γενική παραίνεση.  

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή  

 

 

Επιμέλεια: Σίσκου Βιβή, Κονιτόπουλος Βασίλης 

 

 

 


