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Κείμενο Ι 

Η αμφισβήτηση είναι η κινητήρια δύναμη της επιστήμης. Χάρη σε αυτήν προχωράει. 

Αλλά και στη ζωή έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Σίγουρα είναι κουραστικό να ζεις σε 

διαρκή αναζήτηση και αμφισβήτηση. Πιστεύω όμως πως  είναι  η  μόνη  στάση  που  

ταιριάζει στον πραγματικά σκεπτόμενο και ελεύθερο άνθρωπο. Η αμφιβολία, η απορία 

και η αντίρρηση είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στην γνώση, στο ήθος και την 

πληρότητα. Αμφισβήτηση  δεν  είναι  βέβαια  η  καταναγκαστική  τάση   για απόρριψη 

των πάντων.   Αμφισβήτηση είναι η έκφραση του ελεύθερου,  του ζωντανού,  του 

ανοικτού   πνεύματος  που  δεν  δέχεται  τίποτα  ως  δεδομένο, απόλυτο,  τελεσίδικο – 

αλλά κρίνει,  εξετάζει, αναθεωρεί, ελέγχει διαρκώς και δεν επαναπαύεται σε δόγματα.  

 Η αμφισβήτηση είναι  το  κύριο γνώρισμα του επιστήμονα ερευνητή.  Στην επιστήμη, 

δεν υπάρχουν δόγματα. Ο κάθε ερευνητής  ξεκινάει από την αμφισβήτηση μίας θεωρίας 

και προσπαθεί να την υποκαταστήσει με μία πληρέστερη. Η ιστορία της επιστήμης είναι 

μία ιστορία διαψεύσεων - όχι επαληθεύσεων - διότι  τίποτα  δεν μπορεί  να  επαληθευθεί  

τελικά.  Κάθε  σειρά φαινομένων είναι άπειρη - και η στατιστική πιθανότητα, δεν είναι 

βεβαιότητα. Μία θεωρία παραμένει πάντα υπόθεση. Ισχύει μέχρις ότου διαψευσθεί. 

Ας  περάσουμε  στον  κοινωνικό, τον  ηθικό  χώρο. Πώς ονομάζεται  μία  κοινωνία  

όπου δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση; Μία κοινωνία κλειστή, μονολιθική, όπου βασιλεύει 

το δόγμα και ο μονόλογος;  (Μην ξεχνάμε ότι κι ο διάλογος είναι  μία  μορφή 

αμφισβήτησης!)  Και η Δημοκρατία προϋποθέτει την αμφισβήτηση. Μόνο η Δικτατορία 

την φοβάται. Όσο για την πίστη – αυτή δεν  θίγεται  από  την  αμφισβήτηση. Φτάνει να 



μην μεταβάλλεται σε δόγμα.  Όταν η  πίστη  περιορίζεται  στον υποκειμενικό χώρο και 

αποδέχεται την ύπαρξη άλλων  πεποιθήσεων - βρίσκεται πέρα από κάθε αμφισβήτηση. 

Αντίθετα μάλιστα ο σκεπτικός (ας τον ονομάσω έτσι, σε αντίθεση με   τον  

δογματικό),  επειδή  δεν  πάσχει  από  ιδεολογικές  η δογματικές αγκυλώσεις,  βρίσκεται 

πολύ πιο κοντά στην  ομορφιά και το μυστήριο της ζωής.  Δεν έχει  ούτε  μισαλλόδοξα 

συμπλέγματα, ούτε πουριτανικές αναστολές.  Μπορεί να ζήσει την έκσταση  της  πίστης,  

την έξαρση του έρωτα,  την απόλαυση της Τέχνης πιο έντονα και πιο άμεσα.  Οι ιδέες και 

τα δόγματα  δεν πλουτίζουν – φτωχαίνουν τη  ζωή.  Μπαίνουν  ανάμεσα  στους 

ανθρώπους και την πραγματικότητα. 

Ο σκεπτικός είναι βέβαια ορθολογιστής – αλλά χρησιμοποιεί  τον ορθό  λόγο για  να  

περιορίσει  τον ορθό λόγο,  δηλαδή για να καταδείξει  τα  όριά  του. Έτσι  ξανανοίγει  τον  

δρόμο  στα φαινόμενα, στην αμεσότητα της εμπειρίας.  Ανοίγει όμως και τον δρόμο για 

τον συνάνθρωπο  (οι  μισαλλοδοξίες  και  τα  δόγματα είναι  που  χωρίζουν  τους  

ανθρώπους!)  ελευθερώνει  και  την συνείδηση του καθενός για το επέκεινα. 

Αρχή  σοφίας  είναι  η κριτική στάση:  το ερώτημα,  η απορία,  η αμφιβολία. Βέβαια, 

μας έχει μείνει ένας εθισμός για το Απόλυτο.  Φοβόμαστε το σχετικό – μας  φαίνεται 

αφερέγγυο και ασταθές.  Σαν το παιδί που κρατιέται από την φούστα  της  μάνας  του,  η  

ανθρωπότητα διστάζει  να  ενηλικιωθεί.  Όμως  το  Απόλυτο  είναι  σκληρό ναρκωτικό.   

Έχει  δολοφονήσει  εκατομμύρια  ανθρώπους  μέχρι σήμερα. Το σχετικό δεν σκότωσε ποτέ 

κανένα. 

Είχα κάποτε γράψει - και πολλούς ενόχλησα – πως κάθε τι το απόλυτο θα έπρεπε να 

απαγορεύεται στον κοινωνικό χώρο – όπως τα ναρκωτικά. Ή τουλάχιστον να φέρει 

προειδοποίηση ότι «βλάπτει σοβαρά την υγεία» όπως τα τσιγάρα. Αν  νοσταλγούμε  το  

απόλυτο,  ας  το  αναζητήσουμε  εκεί  που πραγματικά υπάρχει:  στα υποκειμενικά 

δεδομένα της  εμπειρίας  μας.  Η γλύκα  του μελιού είναι απόλυτη γι αυτόν που την 

νιώθει – όπως και η γλύκα του έρωτα. Ούτε μας χρειάζονται απόλυτες ηθικές αξίες. Ο 

ορθός λόγος μπορεί να οδηγήσει σε κώδικες συμπεριφοράς που να βασίζονται στο 

σεβασμό της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του άλλου. Και οι οποίοι θα 

διαφοροποιούνται όταν αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες. (Κάτι  που  ήταν αμαρτία – 

σαν τον ελεύθερο έρωτα – σήμερα  είναι δικαίωμα, κάτι που ήταν κάποτε φυσικό – σαν 

την δουλεία – σήμερα είναι έγκλημα).   

Η αμφιβολία είναι πράγμα σωτήριο. Όπως έγραψε ο ποιητής Ε. Fried: «Μην 

αμφιβάλλεις / γι΄ αυτόν που σου λέει / πως φοβάται – να φοβάσαι όμως / αυτόν που σου 

λέει / πως δεν αμφιβάλλει». 

Δημοσίευμα του Νίκου Δήμου στο Discovery+Science, 2005 ( διασκευή) 

 

 

 

 

Κείμενο ΙΙ 

Αμφισβητώ σημαίνει πρώτα πρώτα ότι έχω πνεύμα κριτικό που  υποβάλλει σε έλεγχο 

κάθε δεδομένο και δεν το αντιμετωπίζει ως αξίωμα. Το κριτικό πνεύμα πρέπει να το πείσεις 

για την αξία και την ορθότητα της αλήθειας σου, γιατί δεν ανέχεται τα αυτονόητα και τα 

δεδομένα. Αμφισβητώ σημαίνει, ακόμα, ότι έχω πνεύμα αιρετικό, που δεν τρομάζει 

απέναντι στο δήθεν ιερό και δεν υποκύπτει σε τίποτα το απαραβίαστο. Το αιρετικό πνεύμα 

γοητεύεται μόνο από το κάλλος της αλήθειας και «προσκυνά» μόνο ό,τι απελευθερώνει τη 

δύναμη της ζωής. Τέλος, αμφισβητώ σημαίνει ότι έχω πνεύμα ανανεωτικό, που δεν ταυτίζει 

το νόημα της ζωής με την ασφαλή ακινησία και τη βολική συνήθεια. Το ανανεωτικό πνεύμα 

δεν επιθυμεί να ζήσει όπως όπως και εγωιστικά τη βιολογική ζωή του, αλλά να συνεισφέρει 



στην ποιοτική ανύψωση της ζωής και του κόσμου με την αποβολή  κάθε παγιωμένης 

κατάστασης που αποστραγγίζει τη δημιουργική ορμή των ψυχών.  Αυτό το τρισδιάστατο 

πνεύμα – κριτική, αιρετικότητα, ανανέωση- εκφράζει την ουσία της αμφισβήτησης : 

Αμφισβήτηση είναι η κριτική απόρριψη κάθε καθιερωμένης αλήθειας  και αυθεντίας  που 

νομιμοποιείται αυθαίρετα στον κόσμο και αναστέλλει την εξέλιξη της ζωής. Η αμφισβήτηση 

είναι μια πνευματική επανάσταση  ενάντια στο αλάθητο, το ιερό, το αιώνιο, το ορθό, είναι 

μια πολύτιμη αντίσταση των ελεύθερων συνειδήσεων ενάντια στις μικρές και μεγάλες 

αυθεντίες που καταπνίγουν τη φωνή της ζωής και αρνούνται τον ζωογόνο πειραματισμό 

του νέου.  *<+ 

Η ζωή έχει προχωρήσει μέσω της κοινωνικής ζύμωσης και της πνευματικής 

αναστάτωσης που προκάλεσαν τα κατά καιρούς «καινά δαιμόνια» , δηλαδή οι τολμηρές 

νεωτεριστικές ιδέες ανθρώπων που δεν υποτάχθηκαν στην κοινή γνώμη, δεν 

συμβιβάστηκαν με τα έτοιμα σχήματα της κοινωνίας, αρνήθηκαν την εξουσία του 

καθιερωμένου, αμφισβήτησαν το κύρος κάποιας αυθεντίας. Ο ίδιος ο Χριστός αμφισβήτησε 

την αυθεντία της υποκριτικής πνευματικότητας και την αλήθεια ενός πολιτισμού 

υποταγμένου στην υλική μονομέρεια∙ η Υπατία ύψωσε την υπερήφανη άρνησή της στην 

αυθεντία του φανατισμένου εκκλησιαστικού ποιμνίου∙ ο Γαλιλαίος αμφισβήτησε την 

παντογνωσία της Αγίας Έδρας και τη διαστρεβλωμένη χρήση της Βίβλου ως απόλυτου 

εγχειριδίου της πάσης αλήθειας∙ ο  Μ. Λούθερ Κινγκ αμφισβήτησε το απάνθρωπο 

αυτονόητο του αμερικανικού ρατσισμού και οι Γάλλοι φοιτητές του Μάη του 1968 

αμφισβήτησαν εξεγερτικά τους μύθους και τα τεχνάσματα της κοινωνίας της αφθονίας. Η 

αμφισβήτηση ανοίγει δρόμο στο όραμα της ελευθερίας, αφυπνίζει το πνεύμα της 

δημιουργίας.  

Ωστόσο είναι λάθος όταν μιλάμε για αμφισβήτηση να την περιορίζουμε σε 

σημαντικούς μόνο τομείς της ανθρώπινης ζωής, όπως η επιστήμη, η πολιτική , η φιλοσοφία 

κλπ  Οι ανελεύθερες συντηρητικές δομές «δουλεύουν» μέσα στην καθημερινότητα 

σκοτώνοντας το πνεύμα της προόδου και χειραγωγώντας την ατομική σκέψη. Μέσα στη 

συνήθεια της καθημερινότητας είναι που χτίζει την εξουσία του το καθιερωμένο και έτσι, 

καθώς το αποδέχεται άκριτα και με δειλία ο καθένας, γίνεται πανίσχυρη κοινωνική δύναμη  

που εξορίζει από τον κόσμο το πνεύμα της αλλαγής. Αν χαθεί από τον μικρόκοσμο της 

καθημερινής ζωής η ιερή φωτιά της ελεύθερης σκέψης, τότε θα μείνει χωρίς οξυγόνο το 

δημιουργικό πνεύμα της ανανέωσης και θα συμβεί πράγματι το τέλος της ιστορίας. *<+  

Νίκος Σταθόπουλος, Δοκίμιο και Δοκίμια, εκδ. Σαββάλας (διασκευή) 

 

 

 

 

Κείμενο ΙΙΙ 

 

ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ - Μπέρτολτ Μπρεχτ (1936) 

 

Ευλογημένη να’ ναι η αμφιβολία ! Σας συμβουλεύω 

να τιμάτε χαρούμενα και προσεκτικά εκείνον 

που το λόγο σας εξετάζει σαν κάλπικη μονέδα* ! 

Άμποτε νά 'σαστε συνετοί και να μη 

δίνετε το λόγο σας με σιγουριά πάρα πολλή. 

 

*<+ Α , όμορφο που ' ναι το κούνημα του κεφαλιού 

για τις "ατράνταχτες αλήθειες! 



Μα απ’ όλες τις αμφιβολίες ομορφότερη είναι σαν οι φοβισμένοι 

αδύναμοι σηκώνουν το κεφάλι και 

παύουν να πιστεύουν 

στων τυράννων τους τη δύναμη! 

 

Α , με πόσο κόπο καταχτήθηκε κείνο το σοφό αξίωμα! 

Πόσες θυσίες κόστισε ! 

Πόσο δύσκολο στάθηκε να βρεθεί 

πως τα πράγματα ήταν έτσι κι όχι αλλιώς! 

Με στεναγμό ανακούφισης το ' γραψε ένας άνθρωπος μια μέρα 

στης Γνώσης το βιβλίο . 

Καιρό πολύ έμεινε χαραγμένο εκεί μέσα και γενιές ολόκληρες 

ζήσανε μαζί του , το ' βλεπαν σαν αλήθεια αιώνια 

κι όσοι το ξέρανε καταφρονούσαν όσους τ' αγνοούσαν. 

Μα κάποτε , μια υποψία μπορεί να γεννηθεί , γιατί μια καινούρια 

εμπειρία 

τραντάζει το ατράνταχτο αξίωμα . Ξυπνάει η αμφιβολία! 

Και μιαν άλλη μέρα ένας άλλος άνθρωπος στοχαστικά σβήνει 

απ' το βιβλίο της Γνώσης 

το αξίωμα με μια μονοκοντυλιά. 

 

*<+ 

Να οι αστόχαστοι που ποτέ δεν αμφιβάλλουν. 

Η χώνεψη τους είναι άψογη , και η κρίση τους αλάθευτη. 

Δεν πιστεύουν στα γεγονότα , πιστεύουν μόνο στον εαυτό τους . 

Αν χρειαστεί , πρέπει αυτούς τα γεγονότα να πιστέψουν. 

Είναι απέραντα υπομονετικοί με τον εαυτό τους . 

Τα επιχειρήματα τα ακούν με αυτί σπιούνου. 

 

Στους αστόχαστους που ποτέ δεν αμφιβάλλουν 

συνταιριάζουν οι στοχαστικοί που ποτέ δεν δρούνε. 

Τούτοι αμφιβάλλουν όχι για να πάρουν μιαν απόφαση , αλλά 

για να μην πάρουν απόφαση καμιά. Τα κεφάλια τους 

τα χρησιμοποιούνε μόνο για να τα κουνάνε . Με σκοτισμένο 

πρόσωπο 

ειδοποιούν τους επιβάτες των καραβιών που βουλιάζουν, 

πως το νερό είν' επικίνδυνο. 

Κάτω απ' του δήμιου το μπαλτά 

αναρωτιούνται αν δεν είναι άνθρωπος κι αυτός. 

Μουρμουρίζουν σκεφτικά 

πως " το θέμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα " , και 

πηγαίνουνε να πέσουν. 

Μοναδική τους δράση , ο δισταγμός. 

Αγαπητή τους φράση : " Δεν είναι ακόμα ώριμο για συζήτηση". 

 

Γι' αυτό , αν παινεύεις την αμφιβολία 

μην παινέψεις 

την αμφιβολία που καταντάει απελπισία! 

Τι ωφελεί η αμφιβολία εκείνον 



που δε μπορεί ν' αποφασίσει ; 

Μπορεί να πράξει λάθος 

όποιος δε γυρεύει πολλούς λόγους για να δράσει. 

Μα όποιος πάρα πολλούς γυρεύει 

μένει άπραγος την ώρα του κινδύνου. 

 

Εσύ , που είσαι αρχηγός , μην ξεχνάς 

πως έγινες ό,τι είσαι, επειδή είχες αμφιβάλει γι' άλλους 

αρχηγούς ! 

Άσε λοιπόν αυτούς που οδηγείς 

ν' αμφιβάλλουνε κι εκείνοι ! 

 

*μονέδα: νόμισμα 

 

 

Θέμα Α 

Να πυκνώσετε το νόημα των τεσσάρων πρώτων παραγράφων του Κειμένου Ι («Η 

αμφισβήτηση είναι η κινητήρια … στους ανθρώπους και την πραγματικότητα») σε μία 

παράγραφο 80-90 λέξεων.  

Μονάδες 15 

 

 

Θέμα Β 

Β1. Πόσο βέβαιος φαίνεται ο συντάκτης του Κειμένου Ι στην πρώτη του παράγραφο  (Η 

αμφισβήτηση είναι η κινητήρια … δεν επαναπαύεται σε δόγματα)  για τις απόψεις που 

υποστηρίζει; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας κάνοντας αναφορά στις γλωσσικές 

επιλογές που αξιοποιεί.  

Μονάδες 13 

 

Β2. Ποια νομίζετε ότι είναι η πρόθεση του συντάκτη του Κειμένου ΙΙ στη δεύτερή του 

παράγραφο;  (Η ζωή έχει προχωρήσει μέσω της κοινωνικής ζύμωσης… αφυπνίζει το πνεύμα 

της δημιουργίας) Πώς ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να την αναπτύξει υπηρετεί την 

πρόθεση αυτή;  

Μονάδες 15 

 

 

 

 

 

Β3. Να σχολιάσετε τη λειτουργία των σημείων στίξης στα παρακάτω αποσπάσματα:  

      Κείμενο Ι:  

 είναι μία ιστορία διαψεύσεων - όχι επαληθεύσεων –  διότι  τίποτα  δεν μπορεί  να  

επαληθευθεί  τελικά   (διπλή παύλα) 

 Πώς ονομάζεται  μία  κοινωνία  όπου δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση; Μία κοινωνία 

κλειστή, μονολιθική, όπου βασιλεύει το δόγμα και ο μονόλογος; (ερωτηματικό) 

 Μία κοινωνία κλειστή, μονολιθική, όπου βασιλεύει το δόγμα και ο μονόλογος;  (Μην 

ξεχνάμε ότι κι ο διάλογος είναι  μία  μορφή αμφισβήτησης!)   (παρένθεση) 

 

 



Κείμενο ΙΙ:  

 Το αιρετικό πνεύμα γοητεύεται μόνο από το κάλλος της αλήθειας και «προσκυνά» 

μόνο ό,τι απελευθερώνει τη δύναμη της ζωής.  (εισαγωγικά) 

Μονάδες 12 

 

 

Θέμα Γ 

Να γράψετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο για το ποίημα: (Κείμενο ΙΙΙ).  (150 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

 

Θέμα Δ 

Ο Νίκος Δήμου στο Κείμενο Ι κλείνει με τον στίχο του ποιητή Ε. Fried: «Μην αμφιβάλλεις  

γι΄ αυτόν που σου λέει πως φοβάται – να φοβάσαι όμως  αυτόν που σου λέει πως δεν 

αμφιβάλλει». Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που δεν αμφιβάλλουν 

αποτελούν κίνδυνο; Εσείς ως νέοι απέναντι σε ποια φαινόμενα της σύγχρονης εποχής 

επικεντρώνετε την αμφισβήτησή σας; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο για το 

μαθητικό περιοδικό του Λυκείου σας. (350-400 λέξεις) 

Μονάδες 30 

 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 

 

 

 


