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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κείµενο: Απέραντη πληροφοριόσφαιρα αλλά… 
Οι δύο κυριότεροι τοµείς της έρευνας της σύγχρονης ανθρωπότητας που 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον και το µεγαλύτερο µέρος της 
χρηµατοδότησης, δηµόσιας και ιδιωτικής, είναι η α) η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες 
και β) η µηχανική γενετική (βιοτεχνολογία). Εδώ τα επιστηµονικά ευρήµατα διαρκώς 
ανασυντάσσουν το σκηνικό στην οικονοµία, στην παραγωγή, στον πολιτισµό, στην κοινωνία. 
Εδώ η ανθρωπότητα επενδύει όλο και περισσότερες προσδοκίες και ίσως απ’ εδώ να αναδυθεί 
το νέο «πολιτισµικό παράδειγµα», που θα γυρίσει ολοκληρωτικά τη σελίδα από τη 
βιοµηχανική επανάσταση στην αντίστοιχη τεχνολογική. 

Η συνάντηση µάλιστα πληροφορικής και µηχανικής γενετικής ίσως να προκαλέσει 
αλυσιδωτά ανατρεπτικά γεγονότα, ίσως να οδηγήσει σε µια θεαµατική επιτάχυνση της 
ιστορίας µε άγνωστες πολλές από τις πλευρές της. Μια όψη αυτής της «συνάντησης» ξεκίνησε 
σχετικά πρόσφατα τον περασµένο Ιανουάριο. Ερευνητές του «Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Βιοπληροφορικής» και της αµερικανικής εταιρίας «Agilent Technologies» κατάφεραν να 
αποθηκεύσουν έναν µεγάλο όγκο ψηφιακών δεδοµένων (data) σε DNA, που είναι το «µόριο 
της ζωής», ένα υλικό που, αντίθετα µε τα συνήθη βραχύβια τεχνικά µέσα αποθήκευσης, 
διαρκεί επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η όλη υπόθεση έχει ξεκινήσει νωρίτερα αλλά τώρα 
εµφανίζονται κάποια εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Έτσι, για πρώτη φορά βελτιώνεται 
τροµερά η σχετική τεχνολογία, τριπλασιάζοντας την έως τώρα δυνατότητα, χάρη στην 
επίτευξη κωδικοποίησης – αποθήκευσης της τάξης των 2,2 petabytes ανά γραµµάριο DNA 
και αυτό σηµαίνει ότι ένα µόνο γραµµάριο DNA µπορεί να αποθηκεύσει 2,2 εκατοµµύρια 
gigabits πληροφοριών ή περίπου 468.000 DVD. 

Η αποθήκευση ψηφιακών δεδοµένων σε DNA ανατρέπει την παραδοσιακή 
τεχνογνωσία των σκληρών δίσκων και τους ρυθµούς της και δηµιουργεί νέες δυνατότητες 
καλύτερης και πιο αποτελεσµατικής αποθήκευσης, γρηγορότερης χρήσης και πολύ πιο 
µακροχρόνιας αντοχής. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη όχι τις σηµερινές τάσεις αλλά τις αυριανές 
αντίστοιχες, τότε µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα την έκταση της ψηφιακής 
αποθήκευσης σε µόρια DNA. Για άλλη µια φορά ο άνθρωπος βασίζεται στην ανάγνωση των 
επιλογών της φύσης για να διαµορφώσει τη δική του τεχνολογική – κοινωνική κατασκευή. 

Στον τοµέα της πληροφορικής είχε προηγηθεί από τη δεκαετία του 1970 η υιοθέτηση 
του πυριτίου για την δηµιουργία του κόσµου των υπολογιστών και της πληροφορικής – 
γνωστές οι κοιλάδες του πυριτίου στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. – κατά αντιστοίχιση µε τον 
άνθρακα (είναι στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα των χηµικών στοιχείων και έχουν 
παρόµοιες χηµικές ιδιότητες), το χηµικό στοιχείο που έχει επιλέξει η φύση για να δηµιουργήσει 
τον ατέλειωτο κόσµο των έµβιων οργανισµών µε όλο το παιχνίδι της εξέλιξής των. Έτσι, τώρα 
το µόριο της ζωής, το DNA που αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες για τα έµβια όντα, θα 
αποτελέσει το νέο σηµείο συνάντησης ανθρώπου και φύσης και θα οδηγήσει τον ανθρώπινο 
πολιτισµό σε νέα µονοπάτια. Και οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι όπως όλα τα έµβια 
συστήµατα κάνουν οικονοµία χώρου, ενέργειας και πληροφορίας έτσι και το DNA επιτελεί 
όλες αυτές τις οικονοµίες στο έπακρον και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλο το ταξίδι της ζωής 
που περιλαµβάνει αµέτρητα είδη και οργανισµούς, από τον πιο απλό (το βακτήριο) µέχρι το 
πιο πολύπλοκο (τον άνθρωπο) έγινε και γίνεται και θα γίνεται µε όχηµα το DNA, το µοναδικό 
µόριο στον πλανήτη µας που έχει αυτοαναπαραγωγική ικανότητα! 

Αλλά όπως συµβαίνει σχεδόν πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η έκρηξη της 
τεχνογνωσίας επισύρει και αυτονόητα ερωτήµατα. Ποιος θα ελέγχει την πληροφορία; Θα 
υπάρχει κοινωνικός – δηµοκρατικός έλεγχος ή η όλη ιστορία θα είναι υπόθεση των µεγάλων 
ιδιωτικών εταιρειών που ελέγχουν εν πολλοίς τη σχετική έρευνα και που επιχειρούν κάθε φορά 
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να ελέγξουν τις εξελίξεις µέσα από τη µορφή της πατέντας; Η διάχυση της πληροφορίας θα 
ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο ή θα προκαλέσει νέες µορφές µορφωτικού και κοινωνικού 
αποκλεισµού; Η υπερπαραγωγή της πληροφορίας θα στραγγίζει τη θαλερότητα της γνώσης 
και θα αποµειώνει την αναγκαιότητα µιας ισχυρής γενικής παιδείας στους πολίτες ή και θα 
αποτελεί την κύρια πηγή προσανατολισµού του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσµο µε ό,τι αυτό 
µπορεί να συνεπάγεται για τη χειραγώγηση των πολιτών; Ο βοµβαρδισµός της πληροφορίας 
και η σχετική καθήλωση της γνώσης και της παιδείας µήπως οδηγήσει σε στόµωση της 
κριτικής σκέψης και της ελευθερίας του πνεύµατός µας; 

Κάθε καινούργιο βήµα στην ιστορία του ανθρώπου θέτει πάντα τα ίδια ερωτήµατα, 
ερωτήµατα για τη φύση της κοινωνίας που θα δηµιουργούµε και για το πορτρέτο του πολίτη 
που θέλουµε και αγωνιζόµαστε. Κάθε καινούργιο βήµα συνήθως δε συνιστά εξ ορισµού 
στοιχείο προόδου ή οπισθοδρόµησης· είναι µια ευκαιρία αλλά και µια δοκιµασία για τα µεγάλα 
νοήµατα της ιστορίας, της ζωής και του ανθρώπου. Και στα νοήµατα αυτά (πρέπει να) έχουν 
λόγο όλοι οι άνθρωποι. 

Ν. Τσούλιας 
 
Παρατηρήσεις 
Α. Να ενηµερώσετε την τάξη σας για το περιεχόµενο του κειµένου (100-120 λέξεις) 

Μονάδες 25 
 
Β. 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν (ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ) µε βάση το 
περιεχόµενο του κειµένου. 
α) Η µετάβαση από τη βιοµηχανική στην τεχνολογική επανάσταση θα γίνει πραγµατικότητα 
χάρη στην πληροφορική και τη µηχανική γενετική. 
β) Η ανακάλυψη του DNA στηρίζεται στην πρόοδο της γενετικής µηχανικής. 
γ) Η ζωή των έµβιων όντων καθορίζεται από το DNA. 
δ) Η έκρηξη της τεχνογνωσίας προκαλεί προβληµατισµό για τον έλεγχο και τη χρησιµότητά 
της. 
ε) Κάθε καινούργιο βήµα στην ιστορία του ανθρώπου είναι βήµα προόδου. 

Μονάδες 10 
 
Β.2. α) Να εντοπίσετε τον τρόπο/-πους και τα µέσα πειθούς της δεύτερης παραγράφου του 
κειµένου («Η συνάντηση µάλιστα… περίπου 468.000 DVD.» ); 

Μονάδες 2 
Β.2. β) Να αναγνωρίσετε το είδος του συλλογισµού της τρίτης παραγράφου του κειµένου («Η 
αποθήκευση ψηφιακών… κοινωνική κατασκευή.») µε βάση το είδος των προτάσεων που τον 
απαρτίζουν. 

Μονάδες 2 
Β.2. γ) Στο παραπάνω κείµενο υπάρχουν στοιχεία επιστηµονικού λόγου. Να επισηµάνετε δυο 
από αυτά και να εξηγήσετε τη λειτουργικότητά τους. 

Μονάδες 4 
 
Β.3. α) Να εξηγήσετε τη λειτουργικότητα της παρακάτω ερώτησης στο κείµενο και να την 
µετατρέψετε σε πλάγια. 
«Η διάχυση της πληροφορίας θα ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο ή θα προκαλέσει νέες µορφές 
µορφωτικού και κοινωνικού αποκλεισµού;» 

Μονάδες 4 
Β.3. β) Να εξηγήσετε τη χρήση εισαγωγικών στις παρακάτω λέξεις/φράσεις του κειµένου: 
• «συνάντησης» 
• «Agilent Technologies» 
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• «µόριο της ζωής» 
Μονάδες 3 

Β.3. γ) «Και οφείλουµε να σηµειώσουµε…έχει αυτοαναπαραγωγική ικανότητα!». Στο 
παραπάνω απόσπασµα να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης (απλή ή διαδοχική υπόταξη) 
και τη λειτουργικότητά της. 

Μονάδες 4 
Β.3. δ) βελτιώνεται, επίτευξη, βασίζεται. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις 
λέξεις του κειµένου. 

Μονάδες 3 
Β.4. ε) παραδοσιακή, αποτελεσµατικής, αποµειώνει. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµία 
από τις λέξεις του κειµένου. 

Μονάδες 3 
 
Γ. Παραγωγή λόγου 
Ο αρθρογράφος επισηµαίνει ότι «κάθε καινούργιο βήµα στην ιστορία του ανθρώπου θέτει 
πάντα τα ίδια ερωτήµατα, ερωτήµατα για τη φύση της κοινωνίας που θα δηµιουργούµε και για 
το πορτρέτο του πολίτη που θέλουµε και αγωνιζόµαστε.». Σε ένα άρθρο σας που θα 
δηµοσιευθεί σε επιστηµονικό περιοδικό να αναφερθείτε στους κινδύνους που ελλοχεύουν από 
τη συνάντηση πληροφορικής και µηχανικής γενετικής και στο πώς ο άνθρωπος θα πρέπει να 
τις αξιοποιήσει, ώστε να επωφεληθεί απ΄ αυτές χωρίς να υπονοµεύεται το καλό της 
ανθρωπότητας. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 40 
 


