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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

A1. Πραγμάτευση του κειμένου αποτελεί ο ρόλος της επιστήμης και της τεχνολογίας 

στη  ζωή  των  σύγχρονων  κοινωνιών  και  η  ευθύνη  του  επιστήμονα.  Στόχο  της 

επιστήμης  αποτελεί  η  κατάκτηση  της  γνώσης  ενώ  της  τεχνολογίας  η  πρακτική 

εφαρμογή της. Ωστόσο, η τεχνολογική έκρηξη της εποχής εγείρει ερωτήματα σχετικά 

με  τη  συμβολή  της  στην  ηθική  αρτίωση  του  ανθρώπου,  καθώς  οι  αλλοτριωτικές 

συνθήκες  της  σύγχρονης  ζωής  παρακωλύουν  τον  παραπάνω  στόχο.  Συνεπώς,  ο 

επιστήμονας  φέρει  την  ευθύνη  αξιολόγησης  των  επιτευγμάτων  σχετικά  με  την 

ωφελιμότητά  τους  για  τον  άνθρωπο.  Εν  κατακλείδι,  επειδή  η  χρήση  των 

ανακαλύψεων δεν καθορίζεται πάντα από την επιστημονική κοινότητα, επιβάλλεται 

οι επιστημονικοί στόχοι να επανακαθοριστούν από επιστήμονες με ανθρωποκεντρική 

συνείδηση.  

 

Β1.   α. Λάθος 

  β. Λάθος 

  γ. Σωστό 

  δ. Σωστό 

  ε. Σωστό 

 

Β2. α) Στην πρώτη παράγραφο απαντώνται ως τρόποι ανάπτυξης οι ακόλουθοι: 

‐  Αιτιολόγηση:  («Επιστήμη,  βέβαια,  και  τεχνολογία...  διότι  η  επιστήμη...  γνώσης»). 

Αιτιολογείται η άποψη της διαφοροποίησης του περιεχομένου της επιστήμης και της 

τεχνολογίας.  Ταυτόχρονα,  απαντάται  ο  αιτιολογικός  σύνδεσμος  ¨διότι¨  που 

παραπέμπει σ’ αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης.  

‐ Σύγκριση – αντίθεση («... η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη... ενώ η τεχνολογία.. 

ανθρώπου»). Συγκρίνονται αντιθετικά ο στόχος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η 

χρήση του αντιθετικού συνδέσμου «ενώ» παραπέμπει στη σύγκριση – αντίθεση.  

‐  Παράδειγμα:  «Πολύ  χαρακτηριστικά,  ο  Αϊνστάιν...  ιδανικά».  Παρατίθεται  ως 

παράδειγμα η ρήση του Αϊνστάιν, ενός επιστήμονα, για την προσφορά της επιστήμης.   

Ο μαθητής καλείται να επιλέξει έναν εξ αυτών.  

 

β)   βέβαια:   έμφαση (επιβεβαίωση) 

εάν :    προϋπόθεση 

όμως:   αντίθεση ‐ εναντίωση 

για τούτο:   αποτέλεσμα (αίτιο – αποτέλεσμα) 

δηλαδή:  επεξήγηση ‐ διασάφηση 
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Β3. α) Η επιστήμη ως αέναος αγώνας του ανθρώπου. 

Ατέρμονος, συνεχής, διαρκής, διηνεκής, αδιάλειπτος 

 

η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη στην κατάκτηση της γνώσης. 

αφοσιωμένη, επικεντρωμένη 

 

Η  προώθηση  των  φυσικών  επιστημών  και  η  έκρηξη  της  τεχνολογίας  [...  ] 

εγείρουν απορίες. 

προκαλούν, δημιουργούν 

 

το  άγχος  και  η  αγωνία  αλλοτριώνουν  [...]  την  πνευματική  ολοκλήρωση  των 

ανθρώπων. 

αποξενώνουν, απομακρύνουν 

 

κάθε επιστημονικό επίτευγμα [...] θα αποβεί [...] καταστρεπτικό. 

ολέθριο, επιζήμιο, επιβλαβές 

  

β) συγκεκριμένο:  αφηρημένο, γενικό 

βελτίωσε:    επιδείνωσε, χειροτέρευσε 

ευθύνη:    δικαίωμα, ανευθυνότητα 

υλική:    πνευματική 

ελευθερία:    δουλεία, ανελευθερία, εξανδραποδισμός 

 

Β4. α) Με το ασύνδετο σχήμα της τρίτης παραγράφου επιχειρείται η σύνδεση όμοιων 

όρων,  συγκεκριμένα  των  παραγόντων  της  σύγχρονης  ζωής  που  υπονομεύουν  την 

πνευματική αρτίωση του ανθρώπου.  

 

β) Με  τη  χρήση  του  ρητορικού  ερωτήματος  στη  δεύτερη  παράγραφο  ο  συγγραφέας 

εκφράζει τον προβληματισμό του για τον ρόλο της τεχνολογίας στην προαγωγή της 

ζωής των ανθρώπων  (για το αν αποτελεί  ευλογία ή κατάρα). Επιδιώκει να διεγείρει 

τον προβληματισμό  του  δέκτη  επί  του θέματος,  να  του  κεντρίσει  το  ενδιαφέρον,  να 

του  προσελκύσει  την  προσοχή.  Υπηρετεί  την  υφολογική  ποικιλία  του  κειμένου, 

προσδίδοντας στο λόγο ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα.  

 

Γ1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία. 

 

Προσφώνηση:  

Αγαπητοί καθηγητές και γονείς, φίλες και φίλοι, συμμαθητές,  

 

Πρόλογος:  

Ο μαθητής  πρέπει  να  θέσει  την  αφορμή,  το  θέμα  και  το  σκοπό  της  ομιλίας  και  να 

εστιάσει στα ζητούμενα του θέματος (συμβολή της επιστήμης στη βελτίωση των όρων 

της σύγχρονης ζωής και ηθικές  / ανθρωπιστικές αξίες που πρέπει να διαπνέουν τον 

σύγχρονο επιστήμονα).  
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ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

 Αύξηση  γνώσεων  ,  προσέγγιση  αλήθειας,  διεύρυνση    πνευματικών  οριζόντων, 
άνοδος  πνευματικού  επιπέδου  ,  απαλλαγή  από  προλήψεις  ,  δεισιδαιμονίες  και 

αναχρονιστικές αντιλήψεις. 

 Η άνοδος  του  πνευματικού  επιπέδου  συνεπάγεται  και  βελτίωση    της  ηθικής,  το 
άτομο στρέφεται ευκολότερα σε αρετές  και αξίες. 

 Εξελίσσονται    και  οι  κοινωνικές  επιστήμες  ,  βελτιώνεται  η  λειτουργία  των 
θεσμών, ανανεώνονται οι νόμοι , εξασφαλίζεται  περισσότερο η κοινωνική ευρυθμία. 

 Ταχύτατη ενημέρωση –  επικοινωνία λαών  , διαμόρφωση συγκροτημένης εικόνας 
του κόσμου, γνώσεις για  την πολιτική, διεύρυνση διαλόγου και δημοκρατίας. 

 Αύξηση παραγωγικότητας  , εξειδίκευση  , υιοθέτηση νέων τεχνικών  και μεθόδων 
που  βελτιώνουν    την  οικονομία  ,  εξέλιξη  Η\Υ  που  συντελούν    στην  καλύτερη  

οργάνωση , ταξινόμηση  και αρχειοθέτηση  της γνώσης. 

 Με  την  επιστημονική  και  τεχνολογική  εξέλιξη  και  τις  εφαρμογές  τους  στην 
Ιατρική  καταπολεμώντας  ασθένειες  ,  βελτιώνεται  η  υγεία  και  αυξάνεται  ο  μέσος 

όρος ζωής. 

 Εξελίσσονται  τα  μέσα  μεταφοράς  –  συγκοινωνίας,  αξιοποιούνται    καλύτερα  οι 
φυσικοί πόροι  ,  ικανοποιούνται    οι  ανάγκες    των ατόμων και  αναβαίνει  το  βιοτικό 

τους επίπεδο. 

 Επικοινωνία λαών, ειρήνη, κοσμοπολιτισμός, ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων , 
νέα ρεύματα  στην τέχνη , συνεργασία λαών. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 

Ως επιστήμονας  

‐ Να έχει ήθος. 

‐  Να  διαθέτει  ειδική  γνώση  και  να  τη  συνδυάζει  με  τη  γενικότερη  μόρφωση  και 

καλλιέργεια. 

‐ Να μην είναι φανατικός και δογματικός. 

‐ Να παρουσιάζει δεκτικότητα στις νέες ιδέες. 

‐ Να συνδιαλέγεται , να είναι διαλλακτικός , να έχει το θάρρος της αυτοκριτικής  

‐ Να σέβεται τις  απόψεις των άλλων. 

‐ Να έχει ως στόχο του τη « δια βίου εκπαίδευση» 

 

Έχει ευθύνη ανεξαρτήτως της ειδικότητάς του, ως πνευματικός άνθρωπος 

‐ Να οδηγεί την κοινωνία σε πνευματική , κοινωνικοπολιτική , οικονομική πρόοδο , 

πολιτιστική ανάπτυξη, καλύτερη σχέση  με άλλους λαούς . 

Ευθύνη ως ειδικός επιστήμων : 

1) Η  επιστήμη  να  χρησιμοποιείται  για  τον  άνθρωπο  χωρίς  να  ακολουθεί  τα 
δόγματα « η επιστήμη για την επιστήμη». 

2) Ο  επιστήμονας  δεν  πρέπει  να  εργάζεται  κερδοσκοπικά  αλλά 

συνειδητοποιώντας πως  επιτελεί  λειτούργημα  ,  να  συμβάλλει    στην  όσο    γίνεται  

ποιοτικότερη χρήση της επιστημονικής γνώσης. 
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3) Να  είναι  απαλλαγμένος    από  πολιτικές    και  κομματικές  σκοπιμότητες, 
προβάλλοντας  το  ηθικό  του  ανάστημα απέναντι    σε  τέτοιου    είδους    διαβρωτικά 

φαινόμενα. 

4) Να μην επιβάλλει τη γνώση του σαν αυθεντία. 
5) Να υπηρετεί  την ειρήνη και όχι τον πόλεμο. 
6) Να  ενημερώνει  το  κοινωνικό  σύνολο    για  τους  κινδύνους  που  πιθανόν 
εγκυμονεί    η  κακή  χρήση    ορισμένων  επιστημονικών  επιτευγμάτων  για  τον 

άνθρωπο, εφόσον βέβαια γνωρίζει κάτι τέτοιο. 

Να  προσανατολίζει  με  την  επιρροή  του,  τη  γνώση  του  ,  το  κύρος    το  κοινωνικό 

σύνολο  ,  όσο και  την   πολιτική ηγεσία προς  τη θετική χρήση    των  επιτευγμάτων 

αυτών. 

 

Επίλογος:  

Σύνοψη  των βασικών σημείων  της  ομιλίας ή  (εναλλακτικά):δεοντολογικός  επίλογος 

(αναφορά στο ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας στη διαμόρφωση επιστημόνων που 

θα εμφορούνται από ανθρωπιστικά ιδανικά) 

 

Αποφώνηση:  

Σας ευχαριστώ 

 

 

 

Επιμέλεια 

Καβρουλάκη Ε. – Καρασαβόγλου Ε. – Καστάνη Β. 


