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Α1. Το κείμενο αναφέρεται στην επιστήμη. (Θέμα κειμένου). Ο συγγραφέας αρχικά υποστηρίζει 

πως η επιστήμη φωτίζει τον νου του ανθρώπου και πως δεν ταυτίζεται με την τεχνολογία. (1η) 

Έπειτα αναφέρεται στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και πως αυτή αντικατοπτρίζει το 

πνευματικό και ηθικό επίπεδο της κοινωνίας, (2η) όμως στη σημερινή εποχή έχουν υπονομευθεί 

οι ανθρωπιστικές αξίες και είναι δύσκολη η πνευματική ολοκλήρωση των ατόμων (3η). Σε αυτό 

το πλαίσιο ο επιστήμονας έχει μεγάλη κοινωνική ευθύνη, καθώς πρέπει να γνωρίζει την πιθανή 

ωφέλεια ή βλάβη των δημιουργημάτων του, (4η) γιατί πολλές φορές οι επιπτώσεις δεν μπορούν 

εξ αρχής να υπολογιστούν (5η). Τέλος επισημαίνεται πως οι επιστήμονες πρέπει να είναι άτομα 

με ανθρωπιστική παιδεία, ανιδιοτελείς και διορατικοί.   

 

Β1. α. ΛΑΘΟΣ  

       β. ΛΑΘΟΣ  

       γ. ΣΩΣΤΟ 

       δ. ΣΩΣΤΟ 

       ε. ΣΩΣΤΟ 

 

Β2. Ο πιο εμφανής από τους τρόπους ανάπτυξης της 1ης παραγράφου είναι η ΣΥΓΚΡΙΣΗ-

ΑΝΤΙΘΕΣΗ. Ο συγγραφέας συγκρίνει επιστήμη και τεχνολογία και αναφέρει πως η επιστήμη 

και η τεχνολογία δεν ταυτίζονται, παραθέτοντας τον σκοπό ύπαρξης της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. (“διότι η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη στην όλο και πιο βαθιά κατάκτηση της 

γνώσης, ενώ η τεχνολογία έχει ως επιδίωξη την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την 

υπηρέτηση των τρεχουσών, πρακτικών αναγκών του ανθρώπου.”) Χαρακτηριστική είναι η 

χρήση της λέξης “ενώ” που αποδεικνύει την αντίθεση.  

 

Β3α. Αέναος = διαρκής, ασταμάτητος, ατελεύτητος, συνεχής, ατέρμονος 

       Προσηλωμένη = προσανατολισμένη, στραμμένη, αφοσιωμένη 

       Εγείρουν = δημιουργούν, προκαλούν, ξεσηκώνουν 

       Αλλοτριώνουν = αποξενώνουν 

       Καταστρεπτικό = ολέθριο 

 

Β3β. Συγκεκριμένο – ασαφές, γενικό, αφηρημένο 

       Βελτίωσε – υποβάθμισε, επιδείνωσε, χειροτέρευσε 

       Ευθύνη – ανευθυνότητα  

       Υλική – πνευματική  

       Ελευθερία – ανελευθερία, υποδούλωση, σκλαβιά  
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Β4α. Με το ασύνδετο σχήμα ο συγγραφέας πυκνώνει το λόγο του, δίνει ζωντάνια και 

παραστατικότητα στην ομιλία του. Ίσως να θέλει και να χρωματίσει συναισθηματικά το κείμενό 

του με τις εικόνες που παραθέτει. 

 

Β4β. Με τη χρήση του ρητορικού ερωτήματος ο συγγραφέας θέτει τον προβληματισμό του και 

γίνεται παραστατικός. Δίνει ζωντάνια στην ομιλία του και προκαλεί το ενδιαφέρον του 

ακροατηρίου καθώς προσδίδεται διαλογικός χαρακτήρας. Τέλος, το ρητορικό ερώτημα 

συμβάλλει στη συνοχή και αλληλουχία του κειμένου εφόσον ολοκληρώνοντας την δεύτερη 

παράγραφο ο συντάκτης θέτει το ερώτημα για την επίδραση της τεχνολογίας στη ζωή των 

ανθρώπων και στην επόμενη παράγραφο το απαντά απαριθμώντας τις αρνητικές συνέπειες της.  

 

Γ1.  Έκθεση  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο : ΟΜΙΛΙΑ 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Αξιότιμε κ. λυκειάρχα, αγαπητοί μας καθηγητές, φίλες και φίλοι,  

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Με την ευκαιρία που μου δίνεται στη σημερινή τελετή αποφοίτησης θα ήθελα να 

εκφράσω τις απόψεις μου, εκπροσωπώντας και όλους τους συμμαθητές μου, για το ρόλο που 

καλείται να παίξει η επιστήμη στην αντιμετώπιση των πιο σημαντικών σύγχρονων προβλημάτων 

και στα ηθικά εφόδια που πρέπει να έχει ο σημερινός επιστήμονας για να μπορέσει να 

υπηρετήσει αυτό τον στόχο.  

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 

 

Α. ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Ανάγκη διαμόρφωσης ηθικής προσωπικότητας και της κριτικής ικανότητας του ατόμου πέρα 

από ιδιοτέλειες, αμοραλισμούς και τάσεις εκμετάλλευσης του συνάνθρωπου. 

 

Καθολική άρνηση σε προσφορές υπηρεσιών που απεργάζονται το θάνατο και το κακό της 

ανθρωπότητας. Βελτίωση της διαβίωσης των ανθρώπων μέσω των επιτευγμάτων της ιατρικής 

και της τεχνολογίας. 

 

Προστασία του περιβάλλοντος, διάσωση των φυσικών πόρων της γης και ανάπτυξη τεχνολογιών 

φιλικών προς το περιβάλλον (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ) 

 

Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση των ωρών εργασίας και 

συνακόλουθη οικονομική πρόοδος ακόμα και των υπανάπτυκτων και αναπτυσσόμενων 

κοινωνιών. 
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Β. ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Χρήση της επιστημονικής γνώσης για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι ως αυτοσκοπού. 

 

Ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, ιεράρχηση των προβλημάτων της κοινωνίας, συμμετοχή στην 

προσπάθεια επίλυσής τους. 

 

Απομάκρυνση από φανατισμούς, μισαλλοδοξίες και κομματικοποιήσεις, αλλά πολιτικοποίηση 

και σεβασμός στους θεσμούς της δημοκρατίας. 

 

Οικουμενική συνείδηση και απαλλαγή από εθνικισμούς, σεβασμός στον κάθε πολιτισμό κάθε 

λαού. 

 

Δυναμική αντίδραση σε κάθε περίπτωση κακής χρήσης των επιστημονικών επιτευγμάτων, 

δημοσιοποίηση αντίθεσης, καταγγελία παρόμοιων φαινομένων. 

 

Ενεργοποίηση στην κοινωνία, παραδειγματισμός των συνανθρώπων τους. 

 

Προσπάθεια ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού πάνω στις επιστημονικές εξελίξεις, τα 

θετικά και τους ενδεχόμενους κινδύνους που αυτές έχουν για την κοινωνία. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

 

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 


