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Εξεταζόμενο μάθημα: 
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Θέματα πανελληνίων εξετάσεων 

έτους (επεξεργασμένα) 

222000000222   
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 

O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αι-
ώνας των μεγαλύτερων και σημαντικότερων κοινω-
νικο-οικονομικών αλλαγών. 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. Ένα σημαντικό ποσοστό ευ-
θύνης γι’ αυτές τις δραματικές αλλαγές στην καθη-
μερινή ζωή φέρει και η πρόοδος στις λεγόμενες βιο-
ϊατρικές επιστήμες. Η ανακάλυψη της δομής του 
DNA, πριν από 45 περίπου χρόνια, και η επακόλουθη 
"έκρηξη γνώσης" στους τομείς της Μοριακής Βιολο-
γίας και της Γενετικής φέρνουν την ανθρωπότητα 
αντιμέτωπη με μια νέα τάξη πραγμάτων. 

Έχουμε πλέον επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρό-

βλημα της στειρότητας με τη χρήση μεθόδων τε-
χνητής αναπαραγωγής και ταυτόχρονα είμαστε σε 
θέση να επιλέξουμε το φύλο του παιδιού μας. Η πλή-
ρης χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος 
αλλά και η υφιστάμενη απομόνωση και ο χαρακτηρι-
σμός της λειτουργίας μερικών εκατοντάδων γονιδί-
ων θα οδηγήσουν πιθανότατα στο εγγύς μέλλον στη 
θεραπεία πολλών ασθενειών. Γενετικά τροποποιημέ-
νοι οργανισμοί και τρόφιμα υπόσχονται ότι θα επιλύ-
σουν το πρόβλημα του υποσιτισμού, όμως ταυτό-
χρονα δημιουργούν τεράστια βιοηθικά προβλήματα. 
Παράλληλα, η πρόσφατη κλωνοποίηση ζωντανών ορ-
γανισμών μπορεί να επιλύσει και αυτή θέματα υποσι-

τισμού και επάρκειας οργάνων, όμως εγκυμονείται 
κίνδυνος δημιουργίας γενεών πανομοιοτύπων οργα-
νισμών προς εκμετάλλευση και ταυτόχρονα αναδει-
κνύει επικίνδυνες απόψεις περί δημιουργίας μιας "α-
ρίας φυλής". 

Πού βαδίζουμε, άραγε; Για χάρη ποιας προόδου 
και μελλοντικής ευδαιμονίας η επιστημονική κοινό-
τητα αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει, α-
λόγιστα, να συνεχίσει αυτό τον δρόμο; 

Το μείζον ερώτημα της ανθρωπότητας και η δια-
χρονική αγωνία της είναι να εξηγηθεί ο σκοπός και 
το νόημα της ζωής και του θανάτου. Εάν προσεγγί-
σουμε κάποτε την αλήθεια αναφορικά με αυτά τα 
θεμελιακά ερωτήματα, ίσως μπορέσουμε τότε να ε-
παναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και τους τρόπους 
επίτευξής των. (...) Αποτελεί κανόνα της φύσης, κα-
νόνα της βιολογίας, να υπάρχει και "θεϊκά" να μη δι-
αταράσσεται η θεμελιώδης ακολουθία: γένεση, ζωή, 
αναπαραγωγή, θάνατος. Με βάση τα προαναφερόμε-
να, εάν οι άνθρωποι ήταν αθάνατοι ή γενικότερα κά-
ποια μορφή ζωής ήταν αθάνατη, το οξύμωρο συμπέ-
ρασμα είναι ότι: το συγκεκριμένο είδος ζωής θα εξέ-
λιπε μέσα σε λίγες σχετικά γενεές, διότι το περιβάλ-
λον θα άλλαζε και δεν θα μπορούσαν αυτοί οι ζω-
ντανοί οργανισμοί που το απαρτίζουν να αλλάξουν, 
ώστε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. (...) 

Μέχρις ότου απαντηθούν, εάν ποτέ, τέτοιου εί-
δους φιλοσοφικά ερωτήματα, η δυνατότητα επίτευ-
ξης αθανασίας φαίνεται να βρίσκεται εκτός των 
γνωστών βιολογικών νόμων της φύσης. Αντίθετα, 
είναι προτιμότερο να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώ-
στε να μετατραπεί το "ζην" σε "ευ ζην". Δηλαδή να 
προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν εκείνα τα τε-
χνολογικά επιτεύγματα, τα οποία θα έχουν αποτέλε-
σμα οι άνθρωποι να γεννιούνται, να ζουν και να γερ-
νούν με υγεία. 

Είναι βέβαιο πως η Μοριακή Βιολογία και η Γενε-

τική έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στη μελέτη και 
κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανι-
σμού. Αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε πριν από λί-
γα σχετικά χρόνια στον άγνωστο και μαγευτικό κό-
σμο των βιολογικών νοημάτων της ζωής, δεν είναι 
ούτε εύκολο ούτε γρήγορο. Οι ταξιδιώτες πρέπει να 
είναι εφοδιασμένοι με υπομονή, με περίσσεια γνώ-
ση, με αμφισβήτηση, αλλά προπαντός με ηθική δεο-
ντολογία. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να 
κρίνει και να αξιολογεί τους καρπούς και τις εμπειρί-
ες τέτοιων εγχειρημάτων. Υπάρχουν άραγε γονίδια 
αθανασίας; Θα διαλευκανθούν πλήρως οι μοριακοί 
μηχανισμοί που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο; Θα 
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αποδεχθεί, ηθικά, η ανθρωπότητα σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση 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 ποιη-
τής έχει δηλώσει: ...ηδονικά παντοτινά ζητάμε, μά-
ταια πάντα... 

(Διασκευή άρθρου του Στάθη Γκόνου 
από τον ημερήσιο τύπο) 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
 
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 

 
Β1 Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το νόημα του 

παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: 
«Eγκυμονείται κίνδυνος δημιουργίας γενεών 
πανομοιοτύπων οργανισμών προς 
εκμετάλλευση». 

Μονάδες 10 

 
Β2 Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-

παραγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη του ο 
συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του 
κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 
Β3 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 

 
Β4 Να γράψετε συνώνυμα των παρακάτω λέξεων 

του κειμένου: θεμελιακά, ακολουθία, οξύμωρο, 
ζωντανοί, απαρτίζουν. 

Μονάδες 5 

 

 
Β5 Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών 

στην 1η παράγραφο του κειμένου. 
Μονάδες 4 

 
 
Β6 Ποιες είναι οι εκφράσεις του μεταφορικού και ει-

κονοπλαστικού λόγου που χρησιμοποιεί ο αρθρο-

γράφος στην τελευταία παράγραφο του 
κειμένου και ποια συναισθήματα προκαλούν στον 
αναγνώστη; 

Μονάδες 6 

 
 
Γ Πληροφορηθήκατε από τον ημερήσιο τύπο ότι σε 

ερευνητικό κέντρο πρόκειται να γίνουν πρωτο-
ποριακά πειράματα Γενετικής και προβληματι-
στήκατε 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 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

OΔHΓ IEΣ για τους εξεταζόμενους 
 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). 
Τα θέματα  να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω 
μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας 
παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με 
το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέματα. 

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη 
διανομή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάμιση (1 1/2) 
ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
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AΠANTHΣEIΣ 2002 
 
 
Α Περίληψη 

Στο άρθρο του ο Στ. Γκόνος πραγματεύεται το θέμα 
της εξέλιξης της γενετικής και της Μοριακής 
Βιολογίας. Υποστηρίζει πως η ανθρωπότητα έχει 
φτάσει σ’ ένα σημείο που έχει επιλύσει ουσιαστικά 
προβλήματα της ζωής, παράλληλα όμως έχει 
δημιουργήσει βιοηθικά ερωτήματα. Με την πρόοδο 
όμως αυτή μπορεί να διαταραχθεί η θεμελιώδης 
ακολουθία της γένεσης και του θανάτου, εφόσον 
μπορούν να αναπαραχθούν ως και ανθρώπινοι 
οργανισμοί. Ωστόσο, καταλήγει ο συγγραφέας, είναι 
προτιμότερο να στοχεύσουν οι επιστήμες αυτές στη 
βελτίωση του επιπέδου ζωής και όχι στην υπέρβαση 
των φυσικών νόμων ή στην ικανοποίηση της 
ανθρώπινης ματαιοδοξίας. 

(92 λέξεις) 
 
Το κείμενο ασχολείται με τις επιστημονικές εξελίξεις 
που φέρνουν σήμερα τον άνθρωπο αντιμέτωπο με νέες 
προκλήσεις, ιδίως στον τομέα της βιολογίας. Υποστηρί-
ζεται αρχικά ότι σύγχρονα επιτεύγματα, όπως η τεχνη-
τή αναπαραγωγή, οι γενετικές τροποποιήσεις και η 
κλωνοποίηση προκαλούν έντονους βιοηθικούς προβλη-
ματισμούς και ανησυχίες για το μέλλον. Κατά τον συγ-
γραφέα, η προσπάθεια του ανθρώπου να συλλάβει το 
νόημα της ζωής και να θεμελιώσει τις αξίες του, δεν 
πρέπει να καταλήξει στην ανατροπή των φυσικών 
διαδικασιών και στη μάταιη επιδίωξη της αθανασίας 
αλλά στη βελτίωση των όρων της ζωής του (ευζωΐα). Το 
κείμενο καταλήγει υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική 
πρόοδος απαιτεί σύνεση και προπάντων ηθική 
αξιολόγηση κάθε επιτεύγματος, το οποίο πάντως θα 
πρέπει να συμβάλλει στη ζωή και όχι στην ενίσχυση της 
ανθρώπινης ματαιοδοξίας. 

(120 λέξεις) 
 
 
Β1 Με την κλωνοποίηση ανθρώπινων οργανισμών απομα-

κρυσμένοι από τις φυσικές διαδικασίες, μπορεί να ελ-
λοχεύει κίνδυνος εξανδραποδισμού τους. Οι πανομοιό-
τυποι αυτοί οργανισμοί, μη έχοντας ιδιαιτερότητες, εί-
ναι χειραγωγούμενοι και αντικείμενα εκμετάλλευσης 
από ισχυρές πολιτικά και οικονομικά δυνάμεις του πλα-
νήτη. Δεν υπάρχει μ’ αυτό τον τρόπο ελεύθερη βούλη-
ση ούτε διαμόρφωση ατομικής προσωπικότητας αλλά 
μαζοποίηση και υπακοή σε νόμους προκαθορισμένους. 
 

(55 λέξεις) 
 

Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση είναι γεγονός ότι 
προκαλεί έντονες αντιρρήσεις. Ο κύριος λόγος είναι 
ότι στοχεύει στην κατά παραγγελία δημιουργία ενός 
οργανισμού πανομοιότυπου γενετικά με τον οργανισμό 
προέλευσης. Ειδικά η δημιουργία κλωνοποιημένων 
ανθρώπινων όντων ενέχει σαφείς κινδύνους 
εκμετάλλευσής τους από φορείς ή άτομα που θα 
επιδιώξουν να κερδοσκοπήσουν χρησιμοποιώντας τα 
ως παρακαταθήκες οργάνων ή ως αντικείμενα 
χειραγώγησης. Πρόκειται για μία εφιαλτική προοπτική, 
που ενδέχεται να ευτελίσει ακόμη περισσότερο την 
ανθρώπινη υπόσταση, καθιστώντας την προϊόν 
εμπορεύσιμο στον έσχατο βαθμό. 

(77 λέξεις) 

 

AΠANTHΣEIΣ 2002 
 
 
Β2 Έχουμε παραγωγική συλλογιστική πορεία: 

 Ο συλλογισμός αρχίζει από γενικότερες έννοιες που 
είναι η εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας, 
πρόταση που έχει αποδεδειγμένη ισχύ, και καταλήγει 
σε έννοιες ειδικότερες, δηλαδή στη νέα τάξη 
πραγμάτων που προκύπτει από την εξέλιξη της 
Γενετικής. 

 
 
Β3 Ειδικό λεξιλόγιο επιστημονικού λόγου: 

• Ανθρώπινο γονιδίωμα 
• Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
• DNA 
• Γονίδια 
• Κλωνοποίηση 

 
 
Β4 Συνώνυμα: θεμελιακά = βασικά, πρωταρχικά, 

ακολουθία = σειρά, διαδοχή, 
οξύμωρο = αντιφατικό, παράδοξο, 
ζωντανοί = έμβιοι, έμψυχοι, 
απαρτίζουν = αποτελούν, συνιστούν. 

 
 
Β5 Η χρήση εισαγωγικών στην 1η§ γίνεται σε δύο 

περιπτώσεις: «Δυτικός άνθρωπος», διότι είναι 
περιληπτικός όρος που έχει επικρατήσει για να 
περιγράφει γενικά τους ανθρώπους που ζουν κάτω από 
τις συνθήκες του δυτικού πολιτισμού. «Έκρηξη 
γνώσης», διότι η χρήση της έκφρασης είναι 
μεταφορική, εννοώντας την αλματώδη πρόοδο 
γνώσεων στον τομέα της Βιολογίας. 

 
 
Β6 Εκφράσεις μεταφορικού – εικονοπλαστικού λόγου: 

– Έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες… 
– Ταξίδι στον άγνωστο και μαγευτικό κόσμο των 
 βιολογικών νοημάτων της ζωής. 
– Ταξιδιώτες… εφοδιασμένοι 
– Καρποί εγχειρημάτων 
– Στοχεύεται 
Προκαλούνται ανάμικτα συναισθήματα: αφενός 
επιφυλακτικότητα, ανασφάλεια, ανησυχία, αβεβαιότητα 
μπροστά στις νέες δυνατότητες που επιφέρει η γνώση 
και αφετέρου συγκρατημένη αισιοδοξία, μαζί με 
περιέργεια και συγκίνηση για τις ανακαλύψεις που 
έπονται στο μέλλον. 
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Γ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΟΓΟΥ  

Πληροφορηθήκατε από τον ημερήσιο τύπο ότι σε ερευνη-
τικό κέντρο πρόκειται να γίνουν πρωτοποριακά πειράματα 
Γενετικής και προβληματιστήκατε για τη χρήση των αποτε-
λεσμάτων 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 το-
νίσετε με επιχειρήματα ότι είναι αναγκαίο η επιστήμη να 
βρίσκεται διαρκώς στην υπηρεσία του ανθρώπου. (500-600 
λέξεις) 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Είμαστε έτοιμοι να πλάσουμε άνθρωπο; 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

§1 Όπως γράφεται στον ημερήσιο Τύπο, ορισμένοι 
γενετιστές δηλώνουν έτοιμοι να επιχειρήσουν 
πειράματα τα οποία θα μας φέρουν έναν ακόμη βήμα 
πιο κοντά στην αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Βέβαια, ο 
άνθρωπος, ως φιλοπερίεργο όν, αναζητούσε πάντα 
τρόπους για να επιλύσει βασικά προβλήματα της 
διαβίωσής του, ώστε να αναβαθμίσει το βιοτικό του 
επίπεδο. Ωστόσο, οι αλματώδεις εξελίξεις σε 
ορισμένους ερευνητικούς τομείς, όπως η Γενετική 
Βιολογία, μας φέρνουν συχνά αντιμέτωπους με 
ανησυχίες κυρίως ηθικής φύσης και απορίες για τη 
σκοπιμότητα αυτών των ερευνών. 

 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

§2 Ανησυχίες από το ενδεχόμενο κλωνοποίησης. 
– Φόβος για «κατά παραγγελία» δημιουργία ανθρώ-

πων (ευγονική): ο άνθρωπος επιλέγει για τον 
άνθρωπο. 

– Υποτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 
δικαιωμάτων που θα έχουν οι κλωνοποιημένοι 
άνθρωποι από ενδεχόμενη εκμετάλλευσή τους για 
μεταμοσχεύσεις κλπ. 

– Η μηχανική αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής στο 
εργαστήριο κόβει κάθε δεσμό με ηθικές, 
αξιολογικές κρίσεις και πολιτιστικές παραδόσεις 
και θέτει υπό κρίση την ίδια την ανθρώπινη 
υπόσταση. 

– Απειλή πνευματικού, ηθικού εξανδραποδισμού και 
ετεροκαθοδήγησης των ανθρώπινων πλασμάτων 
από κέντρα ελέγχου οικονομικά ή πολιτικά 
=> κίνδυνος ολοκληρωτισμού, δημιουργίας ανελεύ-
θερα όντα. 

 
§3 Ευρύτερες ανησυχίες για ενδεχόμενη κακή εφαρμογή 

της επιστημονικής γνώσης. 
― Περιπτώσεις αμφιλεγόμενων εφαρμογών: πυρηνική 

ενέργεια, γενετική, πληροφορική-κυβερνητική. 
― Διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και 

τον κοινό άνθρωπο: από τη μία πολλαπλές 
δυνατότητες (θετικές και αρνητικές), από την άλλη 
άγνοια και προκατάληψη. => Το πλατύ κοινό 
αδυνατεί να εκτιμήσει σωστά τα νέα επιτεύγματα, 
με αποτέλεσμα να αισθάνεται μετέωρο σ’ έναν 
κόσμο που καθορίζεται από την επιστήμη αλλά και 
που ταυτόχρονα υποσκάπτει την ανθρώπινη 
υπόσταση. 

― Ενδεχόμενο ο ίδιος ο ειδικός επιστήμονας να γίνει 
εργαλείο εκμετάλλευσης. Όταν περιορίζεται στην 
ειδικότητά του και δεν ελέγχει τις συνέπειες των 
εφαρμογών, γίνεται έρμαιο στις βουλήσεις των 
ισχυρών του χρήματος και αποπροσανατολίζεται 
από τους αποδεκτούς στόχους της επιστήμης. 

 
§4 Γιατί είναι αναγκαίο η επιστήμη να υπηρετεί τον 

άνθρωπο: 
– Η αλήθεια και η γνώση ανθρώπινο δικαίωμα: είναι 

ένα αγαθό το οποίο αφορά κάθε ανθρώπινο ον, από 
τη στιγμή που όλοι διαθέτουμε την ικανότητα της 
λογικής σκέψης και της συνείδησης. Η επιστημονι-
κή κοινότητα, η οποία είναι φορέας διαχείρισης της 
γνώσης, οφείλει να τη διαθέτει στους ανθρώπους 
ενισχύοντας τη λογική και τη συνείδησή τους, έτσι 
ώστε να βελτιώνονται και οι επιλογές της ζωής 
τους. 

– Η επιστήμη αποτελεί κοινωνικό θεσμό: Κατά 
συνέπεια, οι εφαρμογές της επιστήμης δεν μπο-
ρούν να στρέφονται ενάντια στην κοινωνία και 
στην ανθρώπινη υπόσταση και να την υπονομεύ-
ουν. Υπήρξαν εκτροπές της επιστήμης κατά το πα-
ρελθόν (π.χ. ατομικές βόμβες, πυρηνικές δοκιμές, 
χημικά και βιολογικά όπλα) που οδήγησαν σε 
ολέθριες συνέπειες. 

 
§5 – Η δύναμη της γνώσης: Είτε με τη μορφή της τεχνο-

λογικής εφαρμογής είτε με τη μορφή της ψυχολο-
γικής και κοινωνιολογικής θεωρίας, η επιστημονική 
γνώση παρέχει δύναμη στον άνθρωπο για το καλό 
και το κακό. Οι καταστροφικές δυνατότητες που 
αναπτύξαμε είναι τεράστιες: απειλούν ολόκληρο 
τον πλανήτη. Επίσης έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί 
ελέγχου και επηρεασμού του ανθρώπου. Η επιστή-
μη, αν δεν κατευθυνθεί στη σωστή πορεία, μπορεί 
να απειλήσει όχι μόνο τη ζωή του ανθρώπου αλλά 
και το σύνολο της ζωής πάνω στη γη. 

=> Η επιστήμη έβγαλε τον άνθρωπο από το σκοτάδι 
της βαρβαρότητας στο φως του πολιτισμού. Αν η 
επιστήμη αποκοπεί από την ηθική, από τις ανθρώπι-
νες δηλαδή αξίες, θα καταδικάσει την ανθρωπότη-
τα σε ένα αβέβαιο και προβληματικό μέλλον. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

§6 Τι απαιτείται να πράξουμε; 
– Υπεύθυνα κριτική στάση έναντι των επιστημονικών 

επιτευγμάτων και έλεγχος των πιθανών 
επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη ζωή και 
υπόσταση. 

– Επικέντρωση στην επιδίωξη του «ευ ζην» (= υγεία, 
ευημερία για όλους) ― απαλλαγή από τις 
ανθρώπινες ματαιοδοξίες (π.χ. ο άνθρωπος ως 
υπέρτατο δημιούργημα) και τις απαράδεκτες 
εφαρμογές (π.χ. αγώνας για την κατάργηση των 
πυρηνικών και βιοχημικών όπλων). 

– Έγκυρη και σωστή πληροφόρηση για τις εξελίξεις 
στα διάφορα επιστημονικά πεδία => βαθύτερη 
μόρφωση και ελευθερία πνεύματος. 

=> Η ανθρωπότητα ελπίζει στην επιστήμη για μια καλύ-
τερη ζωή που θα ανακουφίζει από τον πόνο, το 
φόβο και τη φρίκη και θα αντιμετωπίζει τα χρόνια 
προβλήματα (άνιση κατανομή του πλούτου, 
αρρώστιες, πείνα, εξαθλίωση) που τη μαστίζουν. 

 
 


