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Α1. Ο ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηνλ ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ησλ επηζηεκφλσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Η 

επηζηήκε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα γλψζε, ηελ πλεπκαηηθή δηεξεχλεζε θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ηερλνινγία πνπ επηδηψθεη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο γλψζεο. 

Σαπηφρξνλα, ελψ ε επηζηεκνληθή αλάπηπμε αληαπνθξίλεηαη ζηελ εζηθνπλεπκαηηθή πξφνδν ηεο 

θνηλσλίαο, ε ηερλνινγηθή εμέιημε ππνλνκεχεη ηελ αλζξψπηλε βειηίσζε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν 

επηζηήκνλαο – ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ – επζχλεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε βάζε ηελ αλζξσπηζηηθή ζπλείδεζή ηνπ. Ωζηφζν, ε 

αμηνιφγεζε απηή δελ πξαγκαηνπνηείηαη πάληα απφ ηνπο άκεζα ππεχζπλνπο εξεπλεηέο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία πξφβιεςεο. Δλ ηέιεη, ν νκηιεηήο ζεσξεί απαξαίηεην ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ επηδηψμεσλ απφ νινθιεξσκέλνπο επηζηήκνλεο 
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Β2.  

 

Α) ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΡΟΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 1
ηρ

 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

 

Η πξψηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ αλαπηχζζεηαη κε ηε κέζνδν ηεο αιηιολόγηζηρ θαζψο ν 

ζπγγξαθέαο αηηηνινγεί ηνλ ιφγν πνπ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία δελ ηαπηίδνληαη: «Δπηζηήκε 

βέβαηα… αλζξψπνπ» Η δηαξζξσηηθή ιέμε πνπ ην επηβεβαηψλεη είλαη ην «δηφηη». 

ΔΠΗΖ 

 

Ωο άιινο ηξφπνο αλάπηπμεο εληνπίδεηαη ε ζύγκπιζη-ανηίθεζη, θαζψο ν ζπγγξαθέαο 

αληηπαξαζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

«Δπηζηήκε… αλζξψπνπ». Η δηαξζξσηηθή ιέμε πνπ ην επηβεβαηψλεη είλαη ην «ελψ». 

 

Β) ΓΙΑΡΘΡΩΣΙΚΔ ΛΔΞΔΙ 

  

Βέβαηα-  Βεβαησηηθή ζρέζε 

 Δάλ- Πξνυπφζεζε 

 Όκσο- Αληίζεζε- Δλαληίσζε 

 Γηα ηνχην- Αηηηνιφγεζε 

Γειαδή- Δπεμήγεζε  

 

Β3. 

 

Α) ΤΝΩΝΤΜΑ 

αέλανο: ζπλερήο, αηψληνο, αδηάθνπνο, αδηάπησηνο 

πξνζεισκέλε: θαζεισκέλε, αθνζησκέλε, πξνζθνιιεκέλε 

εγείξνπλ:  πξνθαινχλ, δεκηνπξγνχλ 

αιινηξηψλνπλ: αιινηψλνπλ, απνμελψλνπλ 

θαηαζηξεπηηθφ: νιέζξην, εμνλησηηθφ, δεκηνγφλν 

 

Β) ΑΝΣΩΝΤΜΑ 

ζπγθεθξηκέλν: αθεξεκέλν, γεληθφ 

βειηίσζε: επηδείλσζε, ππνβάζκηζε, 

επζχλε: αλεπζπλφηεηα 

πιηθή: πλεπκαηηθή, ςπρηθή, άπιε 

ειεπζεξία: ππνηέιεηα, εμάξηεζε, αλειεπζεξία, δέζκεπζε, εγθισβηζκφ 

 

 

Β4. 

 

Α) Ο ζπγγξαθέαο κε ηε ρξήζε ηνπ αζχλδεηνπ ζρήκαηνο ζηελ ηξίηε παξάγξαθν επηδηψθεη λα: 

 

 πξνζδψζεη ζηνλ ιφγν δσληάληα, ακεζφηεηα, παξαζηαηηθφηεηα, έληαζε 

 παξαζέζεη θιηκαθσηά ηα ηεθκήξηα πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ηα επγελή ηδεψδε ηνπ 

αλζξσπηζκνχ έρνπλ δηαζπξζεί θαη ππνλνκεπζεί ζηηο κέξεο καο. 
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 δεκηνπξγήζεη λεπξψδεο, δξακαηηθφ χθνο 

 παξαζέζεη ελδεηθηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ πλεπκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ 

αλζξψπνπ ελ είδεη απαξίζκεζεο παξαδεηγκάησλ. 

 

Β) Ο ζπγγξαθέαο κε ηε ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνχ εξσηήκαηνο ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ: 

 

 επηδηψθεη λα κεηαγγίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην εάλ ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

ζπλέβαιε ή παξεκπφδηζε ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ αλζξψπνπ 

 πξνζδίδεη ακεζφηεηα, δσληάληα, παξαζηαηηθφηεηα ζην ιφγν ηνπ 

 επηηπγράλεη ηελ αβίαζηε λνεκαηηθή ζπλνρή απφ ηελ 2
ε
 ζηελ 3

ε
 παξάγξαθν. 

 Σέινο, δίλεη ηελ αίζζεζε δηαιφγνπ κε ηνλ αλαγλψζηε (δηαδξαζηηθφηεηα) 

 

Γ.  Δπηθνηλσληαθφ πιαίζην: Οκηιία. Απαηηνχληαη: πξνζθψλεζε, απνθψλεζε, ρξήζε πξψηνπ 

πξνζψπνπ γηα ηελ επίηεπμε ακεζφηεηαο θαη νηθείνπ χθνπο, θαζψο θαη αλαθνξά ζηελ αθνξκή ηεο 

ζχληαμεο θαη ηεο εθθψλεζεο ηεο νκηιίαο. 

 

Ππόλογορ 

Αμηφηηκνη γνλείο θαη θαζεγεηέο,  

αγαπεηνί ζπκκαζεηέο,  

Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

 

Με αθνξκή ηε ζεκεξηλή καο ζπγθέληξσζε γηα ηε ιήμε ηεο καζεηηθήο καο ζεηείαο, ε παξνχζα 

νκηιία δελ απνηειεί αλαδξνκή ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιακε γηα ηελ εηζαγσγή καο ζην 

παλεπηζηήκην, αιιά πξντφλ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην αθαδεκατθφ κέιινλ καο. Θεσξψ ρξένο κνπ 

λα κνηξαζηψ καδί ζαο ηηο ζθέςεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχκε σο κειινληηθνί 

επηζηήκνλεο λα ζπκβάινπκε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ζηελ 

απαξαίηεηε εζηθή ζσξάθηζε, ψζηε λα επηηειέζνπκε ζην αθέξαην ην επηζηεκνληθφ καο έξγν. 

 

Α΄ Εηηούμενο: Ρόλορ ηηρ επιζηήμηρ ζηην ανηιμεηώπιζη ηων ζημανηικόηεπων ζύγσπονων 

πποβλημάηων 

 Η επηζηεκνληθή έξεπλα επηβάιιεηαη λα επηθεληξσζεί ζηελ επίιπζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη λα ζέζεη σο πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Αλαληίξξεηα, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ αμηνπνίεζε ήπησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή θαη ε γεσζεξκηθή. Ωζηφζν, ην πξφβιεκα ηεο 
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αλεπάξθεηαο πεγψλ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί ξηδηθά, κε απνηέιεζκα ην κέιινλ ησλ επεξρφκελσλ 

γελεψλ λα δηαθπβεχεηαη ζνβαξά. Κξίλεηαη, ινηπφλ, αλαγθαία ε νπζηαζηηθή ελίζρπζε θαη ε 

άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ψζηε ε αεηθνξία θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε λα 

κελ απνηεινχλ νπηνπία, αιιά απηέο θαηαθηήζεηο ηεο ηερλνεπηζηήκεο. 

 Ξερσξηζηή κλεία απαηηείηαη λα γίλεη ζηελ νξζνινγηθή θαη αλζξσπνθεληξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο. Μέρξη ζήκεξα, ν κέζνο άλζξσπνο ζεσξεί ηελ ππξεληθή ελέξγεηα 

απνθιεηζηηθά σο «εξγαιείν» θαηαζθεπήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηελ ηαπηίδεη κε ηνλ 

πφιεκν, ηνλ ζάλαην θαη ηνλ φιεζξν. Η ζχγρξνλε επηζηήκε κπνξεί θαη πξέπεη λα απνζνβήζεη 

απηφ ην ζηεξεφηππν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ζε πξαγκαηηθά σθέιηκνπο 

ζθνπνχο, φπσο ε αληηκεηψπηζε αλίαησλ αζζελεηψλ θαη ε ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία. Άιισζηε, 

ηεξψληαο απζηεξά ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ελεξγεηαθνχ ειιείκκαηνο, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα θζελή θαη ιηγφηεξν θαηαζηξεπηηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 Αδήξηηε αλάγθε είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο. Με ηε βειηίσζε θαη ηειεηνπνίεζε ησλ αληηξξππαληηθψλ 

ηερλνινγηψλ, κπνξεί λα αλαραηηίζεη ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηνξίδνληαο θαη βαζκηαία 

εμαιείθνληαο θαηλφκελα, φπσο ηνλ επηξνθηζκφ ησλ πδάησλ κε ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ 

απνβιήησλ, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ φμηλε βξνρή θαη ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο κε ηε 

ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θηιηθφηεξσλ πξνο ηελ αηκφζθαηξα. 

 Η επηζηήκε νθείιεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ππνζηηηζκνχ, πνπ 

καζηίδεη έλα δηφινπ ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε. Με ηε γελεηηθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ ηξνθψλ, επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ ηξνθίκσλ. Έηζη, κε ηε δηνρέηεπζε ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη 

λα κεησζνχλ νη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο – ηδηαίηεξα ηεο παηδηθήο -  κε αίηηα ηελ πείλα θαη ηελ 

εμαζιίσζε. 

 Με ηηο ξαγδαίεο θαη ζπλερείο εμειίμεηο ζηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο γελεηηθήο θαη ηεο 

επγνληθήο, ε δεκηνπξγία θισλνπνηεκέλσλ πεηξακαηφδσσλ βνεζά ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

εθαξκνγή πεηξακάησλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε λέσλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαξκάθσλ, ηε κειέηε 

θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ θαη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηακνζρεχζεσλ. 

Παξάιιεια, ε ιεγφκελε «ζεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε εκβξχσλ» κπνξεί λα απνθέξεη ηεξάζηηα 



  

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύππος 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεποςλάνος 103, ηει. 2109911067 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Ναςαπίνος 12, ηει. 2109944396,  

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

νθέιε ζηελ αλζξσπφηεηα, θαζψο ζα αληηκεησπηζηνχλ αλίαηεο αζζέλεηεο θαη ζνβαξνί 

ηξαπκαηηζκνί. 

 Θα απνηεινχζε παξάιεηςε αλ δελ αλαθεξφκαζηαλ ζηνλ βαξπζήκαλην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ 

θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ ζηελ άξζε πνηθίισλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο θαη 

ζηελ άκβιπλζε ηεο εζηθνπλεπκαηηθήο θξίζεο ηεο επνρήο καο. Η θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία 

θαη ε δηεζλνινγία κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ θαζνξηζηηθά ζηε κειέηε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ καζηίδνπλ ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν. 

 

Μεηαβαηική παπάγπαθορ 

 Απ’ φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, θξνλψ φηη θαηέζηε ζαθήο ν θαηαιπηηθφο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε επηζηήκε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαηξνχ καο. 

Κξίλσ αλαγθαία ινηπφλ, θπξίεο θαη θχξηνη, ηε ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηελ εζηθή ζπληζηψζα ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. 

 

Β΄ Εηηούμενο: Ζθικά εθόδια ηος επιζηήμονα 

 

 Έλαο επηζηήκνλαο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη αλψηεξν ήζνο θαη αθέξαην ραξαθηήξα, 

ζπλέπεηα ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επγέλεηα ςπρήο, ζχλεζε, ζσθξνζχλε θαη πεξίζθεςε 

ζηηο ελέξγεηέο ηνπ, ψζηε λα είλαη θνξέαο αξεηήο θαη δηθαηνζχλεο. 

 Πξέπεη λα είλαη επζπλείδεηνο θαη λα αλαδεηά ηελ αιήζεηα, λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηαλφεζε, ηελ 

επηείθεηα θαη ηε ζπλεξγαζία, λα θξνληίδεη ηελ άξηζηε θαηάξηηζή ηνπ θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζε 

ηνπ πάλσ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηζηήκεο ηνπ. 

 Ο επηζηήκνλαο ρξεηάδεηαη λα έρεη πίζηε ζηα αλζξσπηζηηθά ηδαληθά, φπσο αγάπε γηα ηνλ 

ζπλάλζξσπν κε πξάμεηο, δηαθαηνζχλε, ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ειεπζεξία, δηφηη 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πίζηε ζηνλ άλζξσπν θαη θάλνπλ ηνλ επηζηήκνλα θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Η εξγαηηθφηεηα θαη ε επηκέιεηα είλαη απαξαίηεηα εθφδηα ηνπ επηζηήκνλα, ηα νπνία ηνλ 

θαηαμηψλνπλ θαη ηνλ θάλνπλ λα αζθεί ην έξγν ηνπ κε αμηνπξέπεηα θαη αίζζεκα επζχλεο. 

Δπίζεο, ν αιεζηλφο επηζηήκνλαο πξέπεη λα είλαη αληδηνηειήο, λα αδηαθνξεί γηα ην θέξδνο, λα 
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αγσλίδεηαη αζφξπβα γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο δσήο ησλ ζπλαζξψπσλ ηνπ, ηελ εμάιεηςε ηεο 

ακάζεηαο θαη ηεο αδηθίαο.  

 Ο επηζηήκνλαο νθείιεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ δνγκαηηζκφ, κηθξφςπρα πάζε θαη αιαδνλεία. 

 

 

Δπίλογορ 

 

πλνςίδνληαο, θπξίεο θαη θχξηνη,  εχινγα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα 

πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ αλζξσπφηεηα είλαη πνιππνίθηια θαη ε επηζηήκε κπνξεί λα ζηαζεί αξσγφο ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Γη΄ απηφλ ηνλ ιφγν νη επηζηήκνλεο πξέπεη λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηνλ αγψλα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, εθνδηαζκέλνη κε γλψζε, εζηθέο αμίεο θαη αλζξσπηζηηθφ πλεχκα. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε νηθνπκέλε ζα κπνξέζεη λα απνιαχζεη έλα πςειφ επίπεδν δσήο, νδεγνχκελε ζηελ 

επδαηκνλία. 

 

αο επραξηζηψ γηα ηελ ακέξηζηε πξνζνρή ζαο 

 

 

σολιαζμόρ Θεμάηων Γλώζζαρ Γελ. 7/06/2017 

 

Σα θεηηλά ζέκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο βαηά. Σν θείκελν δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ πεξηιεπηηθή ηνπ απφδνζε, θαζψο ην χθνο θαη ε 

γιψζζα ηνπ νκηιεηή / ζπγγξαθέα είλαη απιά θαη θαηαλνεηά. Σα δεηήκαηα ζεσξίαο αθνξνχλ 

ζε φιε ηελ χιε ηνπ Λπθείνπ θαη ήηαλ αλακελφκελα. Σέινο, ε παξαγσγή ιφγνπ άπηεηαη ηεο 

δηδαθηέαο χιεο ηεο Σξίηεο Λπθείνπ θαη ηα δεηνχκελα ηεο εθθψλεζεο είλαη μεθάζαξα θαη 

πξνζεγγίζηκα απφ έλαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλν καζεηή. 

 

 

ςγγπαθική Ομάδα Φιλολόγων Ρόμβος  

 


