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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α.1 Είναι σημαίνοντας ο ρόλος της επιστήμης και η επιστημονική ευθύνη 
απέναντι στα σύγχρονα δεδομένα. Η επιστήμη βέβαια, που διευρύνει 
το πνεύμα, διαφέρει από την τεχνολογία που εφαρμόζει τη γνώση στην 
πολυσχιδή πραγματικότητα. ∆ημιουργείται όμως προβληματισμός 
περισσότερο για την προσφορά της τεχνολογίας στον άνθρωπο αφού η 
επιστήμη από την άλλη τον υπηρετεί. Ωστόσο, τα ανθρωπιστικά ιδεώδη 
υποσκάπτονται και τα προβλήματα που αλώνουν τον ψυχικό και 
πνευματικό ανθρώπινο κόσμο ενισχύονται. Αρμόζει λοιπόν η ύπαρξη 
επιστημονικής διορατικότητας στο θέμα των ενδεχόμενων 
προβλημάτων από τα επιτεύγματα και κυρίως η επίρρωση της ηθικής 
και κοινωνικής ευθύνης τους. Βασική όμως προϋπόθεση αποτελεί η 
διαχείριση σε τεχνολογικό επίπεδο των επιστημονικών επινοήσεων 
αποκλειστικά και μόνο από τους επιστήμονες, προκειμένου να 
προληφθεί τυχόν αποπροσανατολισμός από τους αρμόζοντες στόχους. 
Τέλος, επιβάλλεται οι πνευματικοί ταγοί να καθοδηγήσουν 
ανθρωποκεντρικά την επιστήμη.  

 

Β.1 α)  Λ    

β)  Λ  

γ)  Σ   

δ)  Σ   

ε)  Σ 
 

Β.2 α) Σύγκριση – αντίθεση (« … η επιστήμη παραμένει 
ενώ η τεχνολογία …» 

 β) βέβαια    έμφαση 
 εάν    προϋπόθεση 
 όμως   αντίθεση 
 για τούτο   αποτέλεσμα 
 δηλαδή    επεξήγηση  
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Β.3 α)    αδιάκοπος, ασταμάτητος, ατέρμονος, διηνεκής … 

  προσκολλημένη, αφοσιωμένη, προσανατολισμένη … 

  προβάλλουν , υψώνουν , δημιουργούν, προκαλούν   

  αποξενώνουν , αλλοιώνουν , υπονομεύουν 

  ολέθριο , επιζήμιο , βλαβερό 

 

 β)  γενικό , αόριστο , ασαφές 

    υποβάθμισε ,χειροτέρευσε 

   ανευθυνότητα 

   πνευματική , νοερή , άυλη 

   ανελευθερία , υποδούλωση , σκλαβιά , εξανδραποδισμός 

 

Β.4 α) Λειτουργία ασύνδετου σχήματος 

 Συσσώρευση νοημάτων  ένταση , έμφαση 

  Ζωντάνια , παραστατικότητα 

  Πυκνός λόγος 

 

β) Λειτουργία ρητορικού ερωτήματος 

  Προβληματισμός , ευαισθητοποίηση , αφύπνιση του 
εφησυχασμένου δέκτη 

   Αίσθηση διαλόγου , αμεσότητα , ζωντάνια 

   ∆ιευκολύνει την επικοινωνία συγγραφέα – αναγνώστη 

   Προβάλλει έμμεσα τη θέση του συγγραφέα 

 
Γ.1 α)   Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία (επομένως απαιτείται προσφώνηση 

και αποφώνηση) 
 

Ζητούμενο 1ο  

 Οικολογική καταστροφή  έρευνα για την προώθηση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , αντιρρυπαντική τεχνολογία στις 

βιομηχανίες , αειφόρος ανάπτυξη, «βιώσιμη» μετακίνηση, 

εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμμάτων , «πράσινη» οικονομία 

κ.ά. 

 Εξοπλισμοί, κίνδυνος πυρηνικού ολέθρου  οι προσπάθειες 

τους να αναλώνονται σε έργα ειρήνης κι όχι πολέμου, πίεση σε 

κυβερνήσεις για πυρηνικό αφοπλισμό 
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 Πείνα, υποσιτισμός  αξιοποίηση των επιτευγμάτων 

τεχνολογίας για την αύξηση της παραγωγής και την επίλυση του 

προβλήματος του υποσιτισμού. 

 Ανισόρροπη ανάπτυξη υλικοτεχνικού – ηθικοπνευματικού 

πολιτισμού  προώθηση των ανθρωπιστικών σπουδών , 

ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός του πολιτισμού, πίστη σε 

ανθρωπιστικά ιδεώδη 

 Προσπάθεια για ορθολογική χρήση της γνώσης 

 Ασθένειες   - αντιμετώπιση της θνησιμότητας στον τρίτο       

κόσμο 

- πρόληψη , εύρεση τρόπων θεραπείας νέων 

μορφών ασθενειών 

 Αναζήτηση τρόπων προστασίας του κυβερνοχώρου για την 

αντιμετώπιση προπαγάνδας, υποκίνησης τρομοκρατικών 

ενεργειών, προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 Βελτίωση της ποιότητας  προϊόντων επικίνδυνων για την υγεία 

 
Ζητούμενο 2ο  

 
Ο επιστήμονας οφείλει: 

 να διαθέτει ειδική γνώση και να  τη συνδυάζει με τη γενική 
μόρφωση και καλλιέργεια  

 δια βίου παιδεία και επικαιροποίηση της γνώσης του 

 να είναι τίμιος, θαρραλέος 

 να έχει αυτογνωσία και αυτοκυριαρχία 

 να διακρίνεται από ακεραιότητα χαρακτήρα, ταπεινοφροσύνη, 
ειλικρίνεια και μετριοπάθεια 

 να πιστεύει στα ανθρωπιστικά ιδανικά 

 να φροντίζει την προαγωγή της επιστήμης του, να την ασκεί με 
αρετή, να επιδιώκει την κατάκτηση της αλήθειας 

 να θέτει το επιστημονικό του έργο στην υπηρεσία της 
ανθρωπότητας 

 να είναι αποστασιοποιημένος από πολιτικές ή άλλες 
σκοπιμότητες 

 να μην εργάζεται κερδοσκοπικά 

 να μη θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία 

 να υπηρετεί την ειρήνη κι όχι τον πόλεμο 
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 να γνωρίζει τα κοινωνικά προβλήματα και να στρατεύεται για την 
επίλυσή τους 

 να διαφωτίζει και να προστατεύει τους πολίτες από τους 
κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονεί η κακή χρήση ορισμένων 
επιστημονικών επιτευγμάτων  

 να εκλαϊκεύει τη γνώση του, να αντιστέκεται στα παρανοϊκά 
σχέδια ανήθικων ανθρώπων 

 να αγωνίζεται για την εξάλειψη φαινομένων κοινωνικής 
νοσηρότητας. 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 
ΤΣΙΒΓΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  

 


