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Α. Ο συγγραφέας με αφορμή το θάνατο του κατασκευαστή της ατομικής βόμβας 

προβληματίζεται για την ευθύνη του σύγχρονου επιστήμονα έναντι της κοινωνίας και της 

ζωής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη στοχοθεσία της επιστήμης των 

προηγούμενων ετών και του σήμερα. Σε μια κοινωνία όπου οικονομικές ελίτ και κρατικές 

εξουσίες αντιμετωπίζουν τα πάντα ωφελιμιστικά μόνον για τους ίδιους και σε βάρος των 

υπόλοιπων μελών ο επιστήμονας δεν μπορεί να μένει απαθής παρατηρητής και να 

αποποιείται των ευθυνών του. Αυτός με τις εφευρέσεις του και με τον κόπο του δίνει τη 

δυνατότητα στους προηγούμενους να προσπορίζονται τα οφέλη από την παραγωγή του. Ως 

ηθικό ον έχει ευθύνη τόσο για την πράξη του όσο και για την απραξία του.  

 

Β.1. Ευθύνη υπάρχει όχι μόνον στο τι πράττει κάποιος, αλλά και στο τι μπορούσε να κάνει 

και δεν το έπραξε. Στην πολιτική φιλοσοφία αυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Οι 

αρχαίοι ημών πρόγονοι θεωρούσαν α-νόητο και υπεύθυνο τον αμέτοχο στα κοινά πολίτη. 

Αυτό γινόταν ακριβώς εξ αιτίας της άποψης που εκφράζει και ο Παπανούτσος. Υπάρχει 

ευθύνη δηλαδή εκεί όπου μπορείς να διορθώσεις κάτι και από αδιαφορία ή ιδιοτέλεια το 

αποφεύγεις. Αυτή είναι η λεγόμενη ηθική ευθύνη.   

 

Β.2. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο αιτίου - αποτελέσματος. Αφορμή ή αίτιο 

αποτελεί ο θάνατος του Αμερικανού επιστήμονα και εξ αυτού εξετάζονται οι συνέπειες ή τα 

αποτελέσματα της εφεύρεσης, αλλά και της άποψης που είχε ο συγκεκριμένος επιστήμονας 

για την ευθύνη ενός επιστήμονα.  

 

Β.3. πρωτοστάτησε: πρωταγωνίστησε 

ξέρει: γνωρίζει 

έπαθλα: βραβεία 

διάφορες: ποικίλες 

υποχρέωση: καθήκον 

 

Β.4.α.  «Αμύθητα ποσά ξοδεύονται από τους μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς, τα 

επιτελεία και τις κυβερνήσεις». 

 

β. «Και ποιους θα ωφελήσει η πραγματοποίησή τους;».  
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Γ. Ο Δήμος της περιοχής σας οργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η ευθύνη του επιστήμονα 

απέναντι στα σύγχρονα επιτεύγματα». Αναλαμβάνετε να εκπροσωπήσετε το σχολείο σας με 

ομιλία. Σε αυτήν να αναφερθείτε στους κινδύνους που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση 

των επιτευγμάτων της επιστήμης, καθώς και στις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αυτή 

πρέπει να αξιοποιείται, ώστε να μην καθίσταται επιζήμια για τον άνθρωπο (400-500 λέξεις). 

 

Πρόλογος 

Ορισμός επιστήμης 

Μορφές της επιστήμης (θετικές - ανθρωπιστικές)   

Ιστορική αναδρομή ανάπτυξης των επιστημών. Έμφαση στους δύο τελευταίους αιώνες με τη 

ραγδαία ανάπτυξη των θετικών επιστημών και επισήμανση των αρνητικών πλευρών τους 

(πυρηνική ενέργεια, βιολογικά όπλα, γενετικές μεταλλάξεις, ανάπτυξη κλάδων επιστήμης που 

καταστρέφει τη ζωή και το περιβάλλον κ.λπ.).  

 

Κύριο Θέμα  

 [1] Κίνδυνοι από αλόγιστη χρήση επιτευγμάτων επιστήμης 

 Οι επιστήμονες είναι πλέον υπάλληλοι μεγάλων οργανισμών ή επιχειρήσεων και 

δουλεύουν με πρόγραμμα, μέθοδο, κανόνες, που άλλοι απρόσωπα τους ορίζουν, αλλά 

τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που ο 

επιστήμονας δεν γνωρίζει πώς θα τα χρησιμοποιήσει.  

 Έτσι προέκυψαν αποτελέσματα που σχετίζονται με:  

 Πυρηνική ενέργεια  

 Μετάλλαξη τροφών, φυτών, ζώντων οργανισμών και ανθρώπων (κλωνοποίηση) 

 Βιολογικά όπλα 

 Συμβατικά όπλα μαζικής καταστροφής 

 Παραγωγή ενέργειας που καθημερινά καταστρέφει τη ζωή και το περιβάλλον 

(πετρέλαιο)   

 Η φράση: «η επιστήμη για την επιστήμη» δεν μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί όπως έλεγε 

και ο Πρωταγόρας: «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτός που 

καθορίζει το τι θα γίνει και το τι θα επικρατήσει σε μια δική του κοινωνία. Τα υπόλοιπα 

μπορεί να τα κάνει η φύση, όπως η ίδια ξέρει και δεν μπορεί να δώσει κανένα άλλοθι σε 

κανέναν επιστήμονα και σε κανέναν χειριστή της επιστημονικής ισχύος. 
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 Όσοι επιστήμονες δουλεύουν χωρίς ηθικούς φραγμούς είναι στρατευμένοι στο βωμό 

του κέρδους και πάσχουν από ασυνειδησία.   

 

[2] Προϋποθέσεις αξιοποίησης της επιστήμης ώστε να μη γίνεται επιζήμια 

 Ο επιστήμονες να έχουν γενική παιδεία με έμφαση στις ανθρωπιστικές αξίες. Πρέπει να 

διακατέχονται από ευθύνη έναντι των συνανθρώπων τους, να έχουν αρετή και να είναι 

ταπεινοί.  

 Τα κράτη με τους πολιτικούς τους εκφραστές να ορίζουν τα όρια της επιστήμης μετά 

από συζήτηση με όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

 Τα κράτη να διαχειρίζονται την επιστημονική ισχύ με γνώμονα το συμφέρον των 

πολλών και να τη χρησιμοποιούν όχι προς βλάβη των άλλων ανθρώπων (π.χ. 

βιολογικός πόλεμος, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.).  

 Έλεγχος όλων των κρατών από έναν διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση της 

ανθρώπινης ζωής από τη χρήση της επιστημονικής ισχύος. 

 Επιβολή ποινών σε κράτη ή πρόσωπα που διαχειρίζονται τη δύναμη της επιστήμης 

κατά τέτοιο τρόπο που να βλάπτουν την ανθρώπινη ζωή. 

 Προσωπική συνειδητοποίηση των θετικών επιστημών για το επικίνδυνο της 

ενασχόλησής τους και τόλμη να λένε όχι, όπου παρίσταται ανάγκη.  

 Ενίσχυση αυτών των επιχειρημάτων με τη ρήση του Πλάτωνα: «πᾶσά τε ἐπιστήμη 

χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται».   

 

Επίλογος 

Συμπέρασμα ή έκκληση να ελέγχονται τα καταστροφικά επιτεύγματα των θετικών 

επιστημών.   

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές..., Αγαπητοί συνδημότες... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Δ΄ Εσπερινού 2008 


