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Α. ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

        ηελ νκηιία ηνπ ν Γ. θαιθέαο πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο 

επηζηήκεο θαη ηελ επζχλε ηνπ επηζηήκνλα ζηηο κέξεο καο. Η επηζηήκε δηεπξχλνληαο 

ην αλζξψπηλν πλεχκα  δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ηερλνινγία , ε νπνία ηθαλνπνηεί 

πξαθηηθέο αλάγθεο. Η ηιηγγηψδεο ζχγρξνλε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε  

πξνθαιεί ακεραλία. Η επηζηήκε ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν αλαδεηθλχνληαο ην εζηθφ θαη 

πλεπκαηηθφ επίπεδφ ηνπ. Η ηερλνινγία σζηφζν δελ κπφξεζε λα ηνλ εμαλζξσπίζεη. ε 

κία επνρή αιινηξησηηθή , ν επηζηήκνλαο είλαη εζηθά θαη πλεπκαηηθά ππεχζπλνο λα 

απνθαζίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ θαη λα πξνβιέπεη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Καζψο απηφ δελ ζπκβαίλεη, ε έξεπλα ράλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο. Ο αθαδεκατθφο ηνλίδεη, ηέινο, πσο ε αλάπηπμε αλζξσπηζηηθήο επηζηήκεο 

ρξεηάδεηαη επηζηήκνλεο κε πςειά ηδαληθά.  (111 ιέμεηο) 

 

Β1.α. Λάζνο 

     β. Λάζνο 

     γ. σζηφ 

     δ. σζηφ 

     ε. σζηφ 

 

Β2. α) Β2. α) ηελ παξάγξαθν εληνπίδνληαη νη αθφινπζνη ηξφπνη αλάπηπμεο: 

 

 ζχγθξηζε/ αληίζεζε : ζπγθξίλνληαη ε επηζηήκε κε ηελ ηερλνινγία σο πξνο 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη επηζεκαίλεηαη ε δηαθνξά ηνπο (Επηζηήκε, βέβαηα, θαη 

ηερλνινγία δελ ηαπηίδνληαη, δηόηη ε επηζηήκε παξακέλεη πξνζειωκέλε ζηελ όιν θαη πην 

βαζηά θαηάθηεζε ηεο γλώζεο, ελώ ε ηερλνινγία έρεη ωο επηδίωμε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο γηα ηελ ππεξέηεζε ηωλ ηξερνπζώλ, πξαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ 

αλζξώπνπ ) 

 αηηηνιφγεζε : (δηόηη ε επηζηήκε παξακέλεη πξνζειωκέλε ζηελ όιν θαη πην 

βαζηά θαηάθηεζε ηεο γλώζεο ) 

Υξεζηκνπνηείηαη ε δηαξζξσηηθή ιέμε δηόηη 

Ο ζπγγξαθέαο αηηηνινγεί γηαηί επηζηήκε θαη ηερλνινγία δελ ηαπηίδνληαη 

 παξαδείγκαηα: Πνιύ ραξαθηεξηζηηθά, ν Αϊλζηάηλ [1879-1955] είρε ηνλίζεη 

  

εκείσζε: ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο 

αξθεί λα ηεθκεξηψζεη ηελ απάληεζή ηνπ 

 

β) βέβαια (1η παράγραθος) έκθαζε 

    εάν (2η παράγραθος) φξνο/ ππφζεζε/ πξνυπφζεζε 

    όμως (2η παράγραθος)  αληίζεζε 

    για ηούηο (5η παράγραθος)  απνηέιεζκα ή αηηηνιφγεζε 

    δηλαδή (6η παράγραθος) επεμήγεζε 

 

Β3.α)Η επηζηήκε σο αέλανο αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ.: 

αηώληνο ,αηέξκνλνο ,αηειεύηεηνο ,αζηακάηεηνο 

 

 ε επηζηήκε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.: 



εζηηαζκέλε ,επηθεληξωκέλε 

 

 Η πξνψζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ε έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο [...] εγείξνπλ 

απνξίεο. :πξνθαινύλ, γελλνύλ, μεζεθώλνπλ 

 

 ην άγρνο θαη ε αγσλία αιινηξηψλνπλ [...] ηελ πλεπκαηηθή νινθιήξσζε ησλ 

αλζξψπσλ. : ππνβαζκίδνπλ, θζείξνπλ, ππνλνκεύνπλ 

 

 θάζε επηζηεκνληθφ επίηεπγκα [...] ζα απνβεί [...] θαηαζηξεπηηθφ. : νιέζξην, επηδήκην 

 

β)  ζπγθεθξηκέλν (2ε παξάγξαθνο) : αθεξεκέλν 

    βειηίσζε (2ε παξάγξαθνο) : επηδείλσζε, ρεηξνηέξεπζε 

    επζχλε (4ε παξάγξαθνο) : αλεπζπλφηεηα 

    πιηθή (4ε παξάγξαθνο) : άπιε ,πλεπκαηηθή 

    ειεπζεξία (4ε παξάγξαθνο) : ζθιαβηά, ππνηέιεηα, δνπιεία 

 

Β5.α)Αζύνδεηο ζχήμα έρνπκε, φηαλ ιέμεηο ή θξάζεηο βξίζθνληαη ζην ιφγν ε κία 

κεηά ηελ άιιε ρσξίο θάπνηα ζπλδεηηθή ιέμε αλάκεζά ηνπο. Ο ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζχγρξνλε επνρή δσληαλά, παξαζηαηηθά θαη άκεζα, θαζψο ην 

θείκελν απνηειεί νκηιία. Επηπιένλ θαηνξζψλεη λα πξνζδψζεη έληαζε θαη ηαρχηεηα 

ζην ιφγν ηνπ. Έηζη θαηαθέξλεη λα επηθαιεζηεί ην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε, αθνχ ηνλ 

επαηζζεηνπνηεί θαη ηνλ πξνβιεκαηίδεη. 

 

β) Ρεηνξηθή εξψηεζε είλαη ε εξψηεζε πνπ δηαηππψλεηαη απιψο σο ζρήκα ιφγνπ θαη φρη γηα 

λα απαληεζεί, θαζψο ε απάληεζή ηεο είηε είλαη απηνλφεηε είηε εληειψο πεξηηηή. Η ξεηνξηθή 

εξψηεζε ηζνδπλακεί κε θαηαθαηηθή ή αξλεηηθή απφθαλζε θαη ζθνπφ έρεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ 

αλαγλψζηε θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζην ππνλννχκελν ζπκπέξαζκα ηνπ πνκπνχ. 
      Με ηε βνήζεηα ηνπ ξεηνξηθνχ απηνχ εξσηήκαηνο ν ζπγγξαθέαο πξνβιεκαηίδεη ην 

δέθηε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο, θάηη πνπ απνηειεί θαη πξνζσπηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ αθαδεκατθνχ. Σνπνζεηεκέλν κάιηζηα ζε έλα θείκελν πνπ 

απνηειεί πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθφ ιφγν, εμππεξεηεί ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν ηνπ 

πνκπνχ, ηε ζπκκεηνρή , ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δέθηε. 

 

  



Γ1  

ΠΡΟΦΩΝΗΗ/ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Κυρίεσ και κφριοι, αξιότιμοι κακθγθτζσ, φίλεσ και φίλοι, 

ςτο πλαίςιο τθσ ςθμερινισ μασ εκδιλωςθσ, ελπίηοντασ ότι εκφράηω και τισ 

αγωνίεσ των - μζχρι πρότινοσ ζςτω – ςυμμακθτϊν μου, κα ικελα να αναφερκϊ ςτο 

ιδιαίτερα επίκαιρο κζμα τθσ επιςτιμθσ και ςτο πωσ αυτι λειτουργεί ςτθν εποχι 

μασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, νομίηω ότι αξίηει να εςτιάςουμε ςτο ρόλο που αυτι 

διαδραματίηει για τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων, αλλά και ςτα 

απαραίτθτα εφόδια που επιβάλλεται να διακζτει ο επιςτιμονασ για να 

ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ αυτοφ του ρόλου. 

Α΄ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ 

 Υπάρχει βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, μζςω κυρίωσ τθσ προόδου τθσ 

ιατρικισ επιςτιμθσ. Ενιςχφεται θ υγεία των ανκρϊπων με τθν 

καταπολζμθςθ χρόνιων και μζχρι παλιότερα ανιάτων αςκενειϊν, 

αναβακμίηεται θ κακθμερινότθτα των ανκρϊπων κακϊσ απαλλάςςεται από 

τουσ πόνουσ και αυξάνεται ο μζςοσ όροσ ηωισ. 

 Η επιςτιμθ ςυμβάλλει ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 

με αποτζλεςμα τθν άνοδο τθσ ποςότθτασ αλλά και τθσ ποιότθτασ των 

παραγομζνων αγακϊν. Έτςι, οδθγοφμαςτε ςε οικονομικι ανάπτυξθ, ενϊ με 

τθν παράλλθλθ μθχανοποίθςθ τθσ παραγωγισ και τθν αυξανόμενθ 

εξειδίκευςθ μειϊνεται ςθμαντικά ο εργαςιακόσ κόποσ και χρόνοσ. 

 Η αξιοποίθςθ ςφγχρονων επιςτθμονικϊν μεκόδων, όπωσ θ χριςθ 

προθγμζνθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ αλλά και θ αναβάκμιςθ των 

μεκόδων εκμετάλλευςθσ των φυςικϊν πόρων που οδθγεί ςτθν αειφόρο 

ανάπτυξθ, ςυντελοφν αποφαςιςτικά ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Η τεχνολογία ζχει πλζον καταργιςει ουςιαςτικά τουσ περιοριςμοφσ ςτθν 

επικοινωνία αλλά και ςτθ μετακίνθςθ των ανκρϊπων. 

 Με τισ ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ που παρζχονται για τθν απόκτθςθ γνϊςθσ και 

τθν εφρεςθ ποικίλων πλθροφοριϊν, προάγεται ςτθν πράξθ θ απόκτθςθ 

ευρφτερθσ παιδείασ και πνευματικισ καλλιζργειασ. Παράλλθλα, θ ευχζρεια 

παροχισ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ αίρει τισ μορφωτικζσ ανιςότθτεσ. 

 Επιτυγχάνεται ο εκδθμοκρατιςμόσ των κοινωνιϊν. Αυτό ςυμβαίνει με τον 

περιοριςμό τθσ γραφειοκρατίασ, που δθμιουργεί ςαφϊσ πιο ευζλικτο τρόπο 

λειτουργίασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, αλλά και με τθν αφξθςθ του 

κοινωνικοφ ελζγχου, με τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν μζςω – κυρίωσ - 

του διαδικτφου. 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

 Η ςυμβολι, λοιπόν, τθσ επιςτιμθσ ςτθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου είναι 

καταλυτικι και εξαιρετικά πολφςυνκετθ, κακϊσ οι ςτόχοι που τίκενται από τθν 



εφαρμογι τθσ τθν κακιςτοφν υπερπολφτιμθ. Για τθν πραγματοποίθςθ τουσ 

πρζπει,καταρχιν, οι ίδιοι οι επιςτθμόνεσ να διακζτουν ςυγκεκριμζνα θκικά 

εφόδια. 

Β΄ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ 

 Είναι απαραίτθτο οι επιςτιμονεσ να διακατζχονται από ανκρωπιςτικι 

παιδεία και πνεφμα αλλθλεγγφθσ, προτάςςοντασ τθν ιδζα «θ επιςτιμθ 

για τον άνκρωπο» και όχι θ «επιςτιμθ για τθν επιςτιμθ». Ο ςεβαςμόσ 

και θ αγάπθ για το ςυνάνκρωπο αποτελοφν αδιαπραγμάτευτα εφόδια 

για ζνα ςυνειδθτοποιθμζνο επιςτιμονα. 

 Απαιτείται θ φπαρξθ διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ, ακόμα και μεταξφ 

επιςτθμόνων διαφορετικϊν εκνικοτιτων, ϊςτε να αξιοποιοφνται 

εποικοδομθτικά τα χαρακτθριςτικά του κάκε ςυνεργαηόμενου μζλουσ. 

 Βαςικι προχπόκεςθ είναι επίςθσ θ τιμιότθτα για ζναν επιςτιμονα, ο 

οποίοσ οφείλει να λειτουργεί απαλλαγμζνοσ από κάκε είδουσ 

δογματιςμό ι φανατιςμό ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ επιςτθμονικισ 

κοινότθτασ. 

 Ο επιςτιμονασ οφείλει να είναι αδζςμευτοσ από οικονομικά, πολιτικά ι 

εκνικιςτικά ςυμφζροντα, με βαςικό του χαρακτθριςτικό τθν 

υπευκυνότθτα, ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τθν επιςτθμονικι του ιδιότθτα. 

 Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να διακρίνεται για το μζτρο ςτισ επιλογζσ 

του, με αποφυγι τθσ ζπαρςθσ και τθσ αλαηονείασ που ενδζχεται να τον 

οδθγιςουν ςε επιλογζσ που αντιςτρατεφονται το κοινωνικό ςυμφζρον. 

 Επιβάλλεται οι επιςτιμονεσ να είναι κοινωνικά ενεργοί και ευαίςκθτοι, 

να αφουγκράηονται τουσ προβλθματιςμοφσ των ςυνανκρϊπων τουσ, 

προςπακϊντασ να οριοκετιςουν - ςτο μζτρο πάντα του δυνατοφ – τισ 

πικανζσ εφαρμογζσ των ανακαλφψεων τουσ με γνϊμονα το ευρφτερο 

κοινωνικοπολιτικό όφελοσ. 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

 Συνοψίηοντασ, κυρίεσ και κφριοι,αγαπθτοί φίλοι, γίνεται νομίηω εφκολα 

αντιλθπτι θ ςπουδαιότθτα τθσ επιςτιμθσ ςτθ ηωι όλων μασ, γεγονόσ που αυξάνει 

ραγδαία τισ απαιτιςεισ που υπάρχουν από τουσ ςφγχρονουσ επιςτιμονεσ ϊςτε να 

εκπλθρωκεί ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό ο πανανκρϊπινοσ ρόλοσ του 

λειτουργιματοσ που ζχουν αναλάβει. Ασ ελπίςουμε πωσ με τθν ανάλογθ βοικεια 

από τθν πολιτεία αλλά και ευρφτερα το κοινωνικό ςφνολο κα μπορζςουν να 

ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ αυτοφ του ρόλου. 

Σασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε 

  

 

 


