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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Α1.  Το κείμενο πραγματεύεται τον ανθρωπιστικό ρόλο του επιστήμονα. Αρχικά, προσδιορίζονται οι 

στόχοι της επιστήμης, που συνίστανται στη διερεύνηση των γνωστικών οριζόντων και διαχωρίζονται 

από αυτούς της τεχνολογίας, που αφορά στην εφαρμογή της γνώσης. Ωστόσο, η ταχύτατη ανάπτυξη 

των προαναφερθέντων τομέων προκαλεί διλήμματα σχετιζόμενα με την ηθική υπόστασή τους. 

Συγκεκριμένα, οι ανθρωπιστικές αξίες υποσκάπτονται από πληθώρα παραγόντων αναχαιτίζοντας έτσι 

την πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου. Σε αυτές τις συνθήκες καλείται ο επιστήμονας να θέσει το 

έργο του στην υπηρεσία της συλλογικής ευημερίας προβλέποντας παράλληλα τους κινδύνους που 

ενδέχεται να εγκυμονεί η εφαρμογή των πορισμάτων του, στόχος όχι πάντα εφικτός. Εξάλλου, ο τρόπος 

αξιοποίησης της γνώσης συχνά δεν αποτελεί δική του απόφαση ή δεν έχει τη συναίνεσή του. Τον 

ανθρωπιστικό προσανατολισμό της επιστήμης, λοιπόν, δύνανται να προάγουν μόνο επιστήμονες με 

ηθικά εφόδια.    

 

Β1. α) Λάθος 

      β) Λάθος 

       γ) Σωστό 

       δ) Σωστό 

       ε) Σωστό 

 

Β2. α) –   ορισμός «Η επιστήμη …. γνώσης» (οριστέα έννοια: επιστήμη , γένος: αέναος αγώνας του  

                 ανθρώπου, ειδοποιός διαφορά: για την κατάσταση της γνώσης) 

– αιτιολόγηση «διότι …. γνώσης» 

– αντίθεση «ενώ …. ανθρώπους»  

 

Σύμφωνα με την εκφώνηση πρέπει να εντοπιστεί ένας τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου. 

 

 



Β2. β) βέβαια: επιτονισμός 

           εάν: προϋπόθεση 

           όμως: αντίθεση 

           για τούτο: αιτιολόγηση / αίτιο – αποτέλεσμα  

           δηλαδή: επεξήγηση 

   

Β3. α) Συνώνυμα 

- αέναος: αιώνιος, παντοτινός, διηνεκής 

- προσηλωμένη: αφοσιωμένη, συγκεντρωμένη, αφιερωμένη 

- εγείρουν: προκαλούν, προξενούν 

- αλλοτριώνουν: αποξενώνουν, απομακρύνουν 

- καταστρεπτικό: ολέθριο 

       β) Αντώνυμα  

- συγκεκριμένο: γενικό, ασαφές, ανακριβές 

- βελτίωσε: επιδείνωσε, χειροτέρεψε 

- ευθύνη: ανευθυνότητα 

- υλική: πνευματική 

- ελευθερία: υποτέλεια, υποδούλωση, ανελευθερία 

                

Β4. α) ασύνδετο σχήμα (Η σύγχυση …. άγχος) 

           Στην τρίτη παράγραφο με το ασύνδετο σχήμα δηλώνεται μια μικρή διακοπή της φωνής μεταξύ  

           ασύνδετων λέξεων που ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου και που στη συγκεκριμένη 

           περίπτωση λειτουργούν ως υποκείμενα (σύγχυση, πνιγηρή, εντατικοποίηση, εσωτερική 

      μοναξιά, άγχος) των ρημάτων αλλοτριώνουν και παρεμποδίζουν. 

       β) Με τη χρήση του ρητορικού ερωτήματος, που αποτελεί σχολιαστικό σημείο στίξης εκφράζεται ο 

           προβληματισμός του συγγραφέα κι η επιδίωξή του να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει τους 

           ακροατές σχετικά με το μείζον θέμα των αποτελεσμάτων της χρήσης της τεχνολογίας.  

           Το ρητορικό ερώτημα επίσης, προσδίδει στο κείμενο αμεσότητα, παραστατικότητα, ζωντάνια. 

          

 



Γ1.  Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία. 

        Περίσταση: τελετή αποφοίτησης του σχολείου. 

        Ιδιότητα ομιλητή: υποψήφιος/α  φοιτητής/τρια   και  μελλοντικός/κη  επιστήμονας. 

        α) Αναφορά στο ρόλο της επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων σύγχρονων  

             προβλημάτων. Απαιτείται συγκεκριμένη αναφορά σε κάποια από αυτά. 

             Ενδεικτικές απαντήσεις: 

        ● Συνεισφορά επιστήμης στην αντιμετώπιση της καταστροφής φυσικού περιβάλλοντος 

           (υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα π.χ. βόμβες, έκλυση ραδιενέργειας κτλ) 

        ● Υγεία, ιατρική. Καταλυτική η συμβολή της επιστήμης στη θεραπεία ασθενειών, στην  

            ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

        ● Επαγγελματικός τομέας. 

           Η εξέλιξη της επιστήμης και η εξειδίκευση που αυτή συνεπάγεται συμβάλλουν στην αύξηση 

           των θέσεων εργασίας και συνεπώς στην πάταξη της ανεργίας. 

        β) Ηθικά εφόδια επιστήμονα. 

        ● Ανιδιοτέλεια: ο επιστήμων οφείλει να λειτουργεί προς όφελος του συλλογικού καλού  

           απαγκιστρωμένος  από ιδιοτελείς σκοπιμότητες (π.χ. οικονομικά συμφέροντα). 

        ● Ανθρωπιστικά ιδεώδη: ο επιστήμων οφείλει να υπηρετεί τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και να 

           αγωνίζεται για την ηθικότητα του επιστημονικού του έργου. 

        ● Σωφροσύνη: ο επιστήμων οφείλει να φέρει εις πέρας το έργο του με σύνεση αναλογιζόμενος 

           πάντα τις πιθανές εφαρμογές της γνώσεις που παράγει και προβλέποντας τους κινδύνους  

           που αυτές εγκυμονούν. 

Οι προαναφερθείσες αναφορές συνιστούν μια ενδεικτική προσέγγιση των δύο ζητουμένων  

(όχι μοναδική). 

        

       

 

 


