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Α1.
Ο ομιλθτισ αςχολείται με τθν επιςτιμθ και τον ρόλο τθσ ςιμερα. Αρχικά
προςδιορίηει τουσ ςτόχουσ τθσ επιςτιμθσ και επιςθμαίνει τθ διαφορά τουσ από
τουσ αντίςτοιχουσ τθσ τεχνολογίασ. Στθ ςυνζχεια αναφζρει πωσ οι ςφγχρονεσ
κετικζσ επιςτιμεσ και θ τεχνολογία εξελίςςονται ραγδαία και παρακολουκοφν τισ
απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ, ςθμειϊνοντασ παράλλθλα πωσ θ ςφγχρονθ κοινωνία
απομακρφνκθκε από τον ανκρωπιςτικό τθσ χαρακτιρα. Επιπρόςκετα καταγράφει
τισ ευκφνεσ του επιςτιμονα, προβάλλοντασ τθν ανάγκθ να ςυνειδθτοποιιςουν οι
επιςτιμονεσ τον αντίκτυπο των επιτευγμάτων τουσ, παρόλο που ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ θ εφαρμογι των επιςτθμονικϊν ευρθμάτων δεν άπτεται αποκλειςτικά
τθσ επιλογισ τουσ. Τζλοσ, κεωρεί απαραίτθτθ τθν φπαρξθ επιςτθμόνων που κα
διζπονται από θκικι για τθ διατιρθςθ του ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα τθσ
επιςτιμθσ. (Λζξεισ 111)

Β1.
α. Λάκοσ
β. Λάκοσ
γ. Σωςτό
δ. Σωςτό
ε. Σωςτό
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Β2. α) Οι τρόποι ανάπτυξθσ που αξιοποιοφνται ςτθν πρώτθ
κειμζνου είναι:

παράγραφο του

φγκριςθ και αντίκεςθ: ςυγκρίνονται επιςτιμθ και τεχνολογία αναφορικά με τουσ
ςτόχουσ τουσ και επιςθμαίνονται οι διαφορζσ τουσ («η επιςτήμη παραμζνει
προςηλωμζνη ςτην όλο και πιο βαθιά κατάκτηςη τησ γνώςησ, ενώ η τεχνολογία ζχει
ωσ επιδίωξη την αξιοποίηςη τησ επιςτημονικήσ γνώςησ για την υπηρζτηςη των
τρεχουςών, πρακτικών αναγκών του ανθρώπου.»)
Αιτιολόγθςθ: κεμελιϊνει τθν άποψι του περί μθ ταφτιςθσ επιςτιμθσ και

τεχνολογίασ («Επιςτήμη βζβαια … διότι…»)
θμείωςθ: Η άςκθςθ ηθτοφςε ο μακθτισ να επιλζξει ζναν τρόπο ανάπτυξθσ. Εάν ο
μακθτισ δϊςει ωσ τρόπο ανάπτυξθσ τα παραδείγματα και το κεμελιϊςει, κα
μποροφςε να κεωρθκεί ςωςτό.

Β2. β) Η νοθματικι ςχζςθ που αποδίδουν οι παρακάτω διαρκρωτικζσ λζξεισ και
φράςεισ του κειμζνου είναι:




βζβαια: ζμφαςθ
εάν: όροσ, προχπόκεςθ, υπόκεςθ
όμωσ: αντίκεςθ, απορία




για τοφτο: ςυμπζραςμα, αιτιολόγθςθ
δθλαδι: επεξιγθςθ

Β3.
α)
αζναοσ:
προςθλωμζνθ:
εγείρουν:
αλλοτριώνουν:
καταςτρεπτικό:

β)
ςυγκεκριμζνο:
βελτίωςε:
ευκφνθ:
υλικι:
ελευκερία:

υνώνυμα
ςυνεχισ, διαρκισ, ακατάπαυςτοσ, αςταμάτθτοσ
επικεντρωμζνθ, εςτιαςμζνθ
δθμιουργοφν, γεννοφν, ξεςθκϊνουν, προκαλοφν
εκφυλίηουν, αποξενϊνουν
φκοροποιό, ολζκριο, επιηιμιο

Αντώνυμα
αόριςτο, απροςδιόριςτο, αςαφζσ
χειροτζρευςε, υποβάκμιςε, επιδείνωςε
ανευκυνότθτα, αναρμοδιότθτα
πνευματικι
δουλεία, υποδοφλωςθ, δζςμευςθ, εξάρτθςθ,
περιοριςμόσ, ανελευκερία
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Β4.
α) Με τθ χριςθ του αςφνδετου ςχιματοσ ο ομιλθτισ επιτυγχάνει να προβάλει
αποτελεςματικά τα αρνθτικά χαρακτθριςτικά τθσ εποχισ, να δϊςει ζμφαςθ ςτο
πλικοσ των προβλθμάτων που ταλανίηουν τον ςφγχρονο άνκρωπο, ςυμβάλλοντασ
ςτον διαςυρμό και τθν υπονόμευςθ των ευγενϊν ιδανικϊν. Καταφζρνει δθλαδι να
τονίςει τθν ζνταςθ και τθν ζκταςι τουσ. Η χριςθ του αςφνδετου ςχιματοσ γενικά
προςδίδει ηωντάνια ςτον λόγο, ειδικά ςτον προφορικό, όπου ο ομιλθτισ πρζπει να
κρατιςει αμείωτο το ενδιαφζρον του κοινοφ.
β) Με τθ χριςθ του ρθτορικοφ ερωτιματοσ ο ομιλθτισ ςτοχεφει να εκφράςει τον
προβλθματιςμό του ςχετικά με τον ρόλο τθσ τεχνολογίασ και ταυτόχρονα μεταφζρει
αυτόν τον προβλθματιςμό ςτο κοινό του, επιδιϊκοντασ τθν πνευματικι του
εγριγορςθ, ϊςτε αυτό να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν εξζλιξθ του λόγου. Παράλλθλα ο
λόγοσ του αποκτά ηωντάνια, παραςτατικότθτα και αμεςότθτα.

Γ1.
Σο κείμενο που ηθτικθκε ιταν Ομιλία .
Άρα χρειαηόταν προςφώνθςθ, αποφώνθςθ και καλό ιταν να γίνει ενδιάμεςθ
αναφορά ςτο κοινό ενώ χρειάηονταν ςτοιχεία προφορικότθτασ ςτθ γλώςςα.
Προςφώνθςθ: Κυρίεσ και Κφριοι
Πρόλογοσ:

Θζμα: Η επιςτιμθ και τα ςφγχρονα προβλιματα
Θζςθ: α) Ο ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των
ςθμαντικότερων ςφγχρονων προβλθμάτων
β) Ηκικά εφόδια του επιςτιμονα για τθν πραγματοποίθςθ
αυτοφ του ρόλου

Κφριο Μζροσ:
Α΄ ηθτοφμενο: Η επιςτιμθ ζχει ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ πολλών
ςφγχρονων προβλθμάτων
Η επιςτιμθ με τα επιτεφγματά τθσ μπορεί να:


Θωρακίςει τθν υγεία των ανκρϊπων, παρζχοντασ ουςιαςτικζσ λφςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ χρόνιων αςκενειϊν και αυξάνοντασ ζτςι τον μζςο όρο ηωισ.
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Εκςυγχρονίςει τθν παραγωγικι διαδικαςία, να προςφζρει τθ δυνατότθτα
για περιςςότερα και ποιοτικότερα προϊόντα, οδθγϊντασ ζτςι ςε οικονομικι
ανάπτυξθ και άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου των ανκρϊπων. Μθχανοποιεί
τθν παραγωγι μειϊνει τον εργαςιακό χρόνο και κόπο.
Καταργιςει τισ αποςτάςεισ και να διευκολφνει τθ μετακίνθςθ και τθν
επικοινωνία μεταξφ των ανκρϊπων.
Συμβάλει ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, αξιοποιϊντασ
ςφγχρονεσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ του οικολογικοφ προβλιματοσ.
Εξαλείψει μορφωτικζσ ανιςότθτεσ, με τθν αξιοποίθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ και τθν παροχι πλικουσ γνϊςεων και ποικιλίασ πλθροφοριϊν,
διευρφνοντασ τθν παιδεία και ςυμβάλλοντασ ςτθν άμβλυνςθ ευρφτερα όλων
των ανιςοτιτων.
Οδθγιςει ςτον εκδθμοκρατιςμό των κοινωνιϊν με μθχανιςμοφσ κοινωνικοφ
ελζγχου και περιοριςμοφ τθσ γραφειοκρατίασ, διαμορφϊνοντασ ευζλικτεσ
διοικθτικζσ διαδικαςίεσ.

Εννοείται ότι ο μακθτισ μποροφςε να κάνει αναφορά ςτα ςθμαντικότερα ςφγχρονα
προβλιματα.

Β΄ ηθτοφμενο: Ηκικά εφόδια που πρζπει να διακζτει ο επιςτιμονασ για να
υπθρετεί τον ςτόχο του
Ο επιςτιμονασ οφείλει να:
 Διζπεται από πραγματικι αγάπθ και ςεβαςμό για τον άνκρωπο, να υπθρετεί
δθλαδι το δόγμα «θ επιςτιμθ για τον άνκρωπο».
 Διακρίνεται για τθν θκικι του ςυγκρότθςθ, που ςθμαίνει ανιδιοτζλεια για
τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ κακϊσ και για τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ ςε
όλουσ τουσ τομείσ του επιςτθτοφ.
 Παραμζνει ςυνεπισ ςτουσ ςτόχουσ του, διευρφνοντασ αφενόσ τα όρια τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ και καλφπτοντασ αφετζρου τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ,
αναλογιηόμενοσ τθν κοινωνικι του ευκφνθ, προβλζποντασ και αποτρζποντασ
τισ
πικανότθτεσ τθσ
αρνθτικισ χριςθσ των επιςτθμονικϊν του
επιτευγμάτων.
 Χαρακτθρίηεται από εντιμότθτα και να αποφεφγει τον φανατιςμό και τον
δογματιςμό ςτο πλαίςιο τθσ ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ του με τα άλλα
μζλθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ.
 Είναι απαλλαγμζνοσ από οικονομικά και πολιτικά ςυμφζροντα, με βακφ
αίςκθμα τθσ ευκφνθσ απζναντι ςτθν επιςτθμονικι του ιδιότθτα.
 Διακατζχεται από μζτρο ςτισ επιλογζσ του και τισ ςυμπεριφορζσ του, να
χαλιναγωγεί τθν υπερβολικι φιλοδοξία και ζπαρςθ και να κακίςταται
υπθρζτθσ του καλοφ και τθσ κοινωνίασ.
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Eπίλογοσ: Η επιςτθμονικι γνϊςθ αποτελεί ζνα παγκόςμιο αγακό που απαιτείται να
υπθρετεί το ςφνολο τθσ ανκρωπότθτασ. Οι επιςτιμονεσ καλοφνται να αναλάβουν
ςθμαντικζσ ευκφνεσ ζναντι του υπόλοιπου κοινωνικοφ ςυνόλου, εφόςον ςτόχοσ
τουσ οφείλει να είναι θ βελτίωςθ των όρων ηωισ όλων των ανκρϊπων.
Αποφώνθςθ: Σασ ευχαριςτϊ πολφ για το ενδιαφζρον και τθν προςοχι ςασ.

Φιλολογικόσ κλάδοσ
Ζφθ Ριηά- κφφα
Ζλςα Χατηιςαρθ
Αγγελικι Παπαϊωάννου
Διμθτρα Σαφίλθ
Αρετι Μπάρλου
Κανιμά ταυροφλα
άντυ Σρικάτςουλα
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