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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΣΕΣΑΡΣΗ, 7 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

(Οι απαντήςεισ είναι ενδεικτικζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτο επίπεδο των απαντήςεων που θα 

μποροφςαν να δώςουν οι μαθητζσ) 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Βαςικά ςθμεία περίλθψθσ 
 
Θζμα κειμζνου: Επιςτιμθ και επιςτιμονεσ 
 
1 § Επιςτιμθ και  διαφορά τθσ από τθν τεχνολογία.  
2 § Προβλθματιςμόσ του ςυγγραφζα για τθν αλόγιςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ.  
3 § Αλλοτρίωςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου λόγω των προβλθμάτων τθσ εποχισ του.  
4 § Ανκρϊπινθ και κοινωνικι ευκφνθ του επιςτιμονα.  
5 § Αδυναμία επιςτθμόνων για πρόβλεψθ των πρακτικϊν εφαρμογϊν των ανακαλφψεϊν τουσ.  
6  §  Επανακακοριςμόσ του ρόλου του επιςτιμονα και ςτροφι του ςε υψθλά ιδανικά.  
 
Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθν επιςτιμθ. Αρχικά, ο Γρθγόρθσ Σκαλκζασ  επιςθμαίνει τθ διαφορά 
τθσ επιςτιμθσ από τθν τεχνολογία. Έπειτα, παρατθρεί ότι θ επιςτιμθ αντικατοπτρίηει το επίπεδο 
μιασ κοινωνίασ και προβλθματίηεται για τθν αλόγιςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Αναφζρει ότι ο 
ςφγχρονοσ άνκρωποσ είναι αλλοτριωμζνοσ λόγω των προβλθμάτων τθσ εποχισ του. Στθ ςυνζχεια, 
τονίηει  τθν ατομικι και κοινωνικι ευκφνθ του επιςτιμονα για τθ ςωςτι ι αλόγιςτθ χριςθ των 
επιτευγμάτων του. Παρουςιάηει, επίςθσ, τθν αδυναμία των επιςτθμόνων  να προβλζψουν τισ 
πρακτικζσ εφαρμογζσ των ανακαλφψεϊν τουσ ςτο μζλλον. Τζλοσ, πιςτεφει ότι πρζπει να γίνει 
επανακακοριςμόσ του ρόλου του επιςτιμονα και ςτροφι του ςτα υψθλά ιδανικά.  
 
Β1.  
α. Λάκοσ 
β. Λάκοσ 
γ. ωςτό 
δ. ωςτό 
ε. ωςτό  
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Β.2.α. 
 
Ένασ από τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου είναι με «ςφγκριςθ-αντίκεςθ». 
Συγκρίνονται θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία. Επιςθμαίνεται θ διαφορά ότι θ επιςτιμθ ςτοχεφει 
ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, ενϊ θ τεχνολογία αξιοποιεί τισ γνϊςεισ τθσ επιςτιμθσ. Η αντίκεςθ 
επιτυγχάνεται με τον ςφνδεςμο «ενϊ».   
Φράςεισ που τεκμθριϊνουν τθν απάντθςθ:  
«Επιςτιμθ, βζβαια και τεχνολογία δεν ταυτίηονται…θ επιςτιμθ παραμζνει….ενϊ θ 
τεχνολογία…ανκρϊπου» 
 
Β.2. β) 
 
βζβαια: βεβαίωςθ 
εάν: προχπόκεςθ 
όμωσ: αντίκεςθ 
για τοφτο: αιτιολόγθςθ 
δθλαδι: επεξιγθςθ 
 
Β.3. α) 
αζναοσ: ςυνεχισ/αδιάκοποσ 
προςθλωμζνθ: αφιερωμζνθ/αφοςιωμζνθ/επικεντρωμζνθ 
εγείρουν: προκαλοφν/δθμιουργοφν 
αλλοτριϊνουν: υποβακμίηουν/υπονομεφουν 
καταςτρεπτικό: ολζκριο/επιηιμιο 
 
Β.3.β. 
ςυγκεκριμζνο: αφθρθμζνο/αόριςτο 
βελτίωςε: επιδείνωςε/χειροτζρευςε 
ευκφνθ: ανευκυνότθτα 
υλικι: πνευματικι/άυλθ 
ελευκερία: ανελευκερία/δζςμευςθ 
 
Β.4.α. 
    Ο ςυγγραφζασ με το αςφνδετο ςχιμα επιτυγχάνει να δϊςει ςτο λόγο του  αμεςότθτα, 
ηωντάνια και παραςτατικότθτα. Με το αςφνδετο ςχιμα επιτυγχάνει, επίςθσ, να δϊςει ζμφαςθ, 
ςυναιςκθματικι φόρτιςθ και πφκνωςθ νοιματοσ.  
 
Β4. β) 
    Ο ςυγγραφζασ με τθ χριςθ του ρθτορικοφ ερωτιματοσ «Η ςφγχυςθ…ανκρϊπων» εκφράηει τον 
προβλθματιςμό του και προςπακεί να προβλθματίςει τον αναγνϊςτθ. Το ρθτορικό ερϊτθμα 
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προςδίδει, επίςθσ, ςυνοχι ςτο κείμενο, κακϊσ ο ςυγγραφζασ  απαντάει ςτο ερϊτθμα ςτθν 
επόμενθ παράγραφο.  
 
 
Γ. 1.  
 
Επικοινωνιακό πλαίςιο: ομιλία 
 
Θζμα: «Ρόλοσ και θκικά εφόδια του επιςτιμονα» 
 
Ζθτοφμενα:  
 
α) ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικότερων προβλθμάτων. 
 
β) θκικά εφόδια του επιςτιμονα. 
 
 
 
 
Αξιότιμοι καθηγητζσ,  
αγαπητοί ςυμμαθητζσ,  
κυρίεσ και κφριοι,  
 
 
Πρόλογοσ: ςφντομθ αναφορά ςτα προβλιματα τθσ εποχισ μασ, ςτο ρόλο τθσ επιςτιμθσ και ςτα 
θκικά εφόδια που πρζπει να ζχει ο επιςτιμονασ. 
 
Αϋ ερϊτθμα: Ο ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων . 
 
Ο ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων υγείασ. Ο ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ είναι 
ςθμαντικόσ ςτθν πρόλθψθ, διάγνωςθ και κεραπεία πολλϊν ςφγχρονων αςκενειϊν. Η εξζλιξθ τθσ 
επιςτιμθσ αφξθςε το όριο ηωισ και χαρίηει κακθμερινά ςτουσ αςκενείσ καλφτερθ ποιότθτα ηωισ 
και ελπίδα για τθ κεραπεία πολλϊν αςκενειϊν, που μζχρι ςιμερα παραμζνουν ανίατεσ.  
 
Σθμαντικι θ  ςυμβολι τθσ επιςτιμθσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ο άνκρωποσ μπορεί 
να ςϊςει το περιβάλλον, το οποίο ςιμερα κινδυνεφει με τθ ςωςτι αξιοποίθςθ τθσ επιςτιμθσ, με 
τθν ανακάλυψθ νζων μορφϊν ενζργειασ, διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ των απορριμμάτων, 
αποβλιτων και με τθ δθμιουργία μζςων που εξαλείφουν τουσ ρυπογόνουσ ςυντελεςτζσ τθσ 
βιομθχανικισ ανάπτυξθσ.  
 
Η επιςτιμθ μπορεί να προςφζρει τα μζγιςτα ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ διατροφισ του 
πλανιτθ. Με τθ δθμιουργία νζων καλλιεργειϊν, τθ βελτίωςθ των ιδθ υπαρχουςϊν, τθν αφξθςθ 
τθσ παραγωγισ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων, τθν εφεφρεςθ και τθ χριςθ μθχανϊν 
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υψθλισ τεχνολογίασ ςτον αγροτικό τομζα, ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ μπορεί να δϊςει λφςεισ ςτο 
επιςιτιςτικό πρόβλθμα του πλανιτθ. 
 
Ο άνκρωποσ μπορεί να επιλφςει πολλά άλλα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτάσ του κάνοντασ 
χριςθ τθσ επιςτιμθσ. Με τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ επιλφει κακθμερινά προβλιματα 
επικοινωνίασ, πλθροφόρθςθσ, μόρφωςθσ μζςω του διαδικτφου και άλλων επιςτθμονικϊν 
επιτευγμάτων και επιλφει προβλιματα μετακίνθςθσ και μεταφοράσ προϊόντων μζςω τθσ 
βελτίωςθσ των μζςων μεταφοράσ. Συνεπϊσ, ο ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ είναι ςθμαντικόσ ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ανκρϊπων.  
 
 
Βϋ Ερϊτθμα: Σα θκικά εφόδια του επιςτιμονα που κα του επιτρζψουν να υπθρετιςει αυτό το 
ςτόχο. 
 
Ανωτερότθτα ικουσ και ακεραιότθτα χαρακτιρα. Ο επιςτιμονασ κα πρζπει να είναι 
αφιερωμζνοσ ςτθν επιςτιμθ του και να αποβλζπει ςτο γενικό καλό, απομακρυςμζνοσ από 
προςωπικά οικονομικά ςυμφζροντα εισ βάροσ τθσ κοινωνίασ.  Στόχοσ του κα πρζπει να είναι θ 
κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, θ ςυνζπεια, θ φροντίδα για άριςτθ κατάρτιςθ και θ ευςυνείδθτθ χριςθ 
και εφαρμογι των γνϊςεϊν του.  
 
Ευκφνθ του επιςτιμονα  προσ τον ςυνάνκρωπο και τθν κοινωνία. Ο επιςτιμονασ οφείλει να 
ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ για τα νζα του επιτεφγματα, τισ κετικζσ, αλλά και τισ αρνθτικζσ 
ςυνζπειεσ που απορρζουν από τθ χριςθ τουσ. Οφείλει να προβλζπει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ 
που μποροφν να προζλκουν από τθ χριςθ ι τθν κατάχρθςθ των επιτευγμάτων του. Συνεπϊσ, θ 
ατομικι και κοινωνικι του ευκφνθ είναι μεγάλθ.  
 
Πίςτθ ςτα ανκρϊπινα ιδανικά. Ο επιςτιμονασ κα πρζπει να διακατζχεται από αγάπθ για τον 
ςυνάνκρωπο, δικαιοςφνθ, ςεβαςμό προσ τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια.  
 
Άλλα θκικά εφόδια που πρζπει να ζχει ζνασ επιςτιμονασ πρζπει να είναι θ ςφνεςθ, θ 
ςωφροςφνθ, θ ευγζνεια ψυχισ, θ εργατικότθτα και θ αφιλοχρθματία.  
 
 
Επίλογοσ: . Σφντομθ αναφορά ςτα ςφγχρονα προβλιματα του πλανιτθ και ευχι, θ επίλυςι τουσ 
να δοκεί από τουσ επιςτιμεσ, γιατί το μζλλον ανικει ς’ αυτοφσ!  
 

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ 
 

 
 


