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ΘΔΜΑ Α
1. Σν θείκελν αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη
ζηελ εζηθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα ζε κία επνρή ηδενινγηθήο
ξεπζηφηεηαο. Ζ επηζηήκε επηδηψθεη ηε δηεχξπλζε ηνπ λνπ θαη
δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία, ε νπνία, αμηνπνηψληαο ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε, ηθαλνπνηεί πξαθηηθέο αλάγθεο, άπνςε
πνπ ελζηεξληδφηαλ θαη ν Ατλζηάηλ. Βεβαίσο, ε επηζηήκε
αληαλαθιά ην εζηθνπλεπκαηηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο, αιιά
ε ηερλνινγία, ελψ αλαβάζκηζε ηελ πνηφηεηα δσήο, απφ ηελ
άιιε ζπλεηέιεζε ζηελ εζηθή αιινηξίσζε ησλ αλζξψπσλ. ’
έλα ηέηνην πιαίζην θηλείηαη ν επηζηήκνλαο θαη νθείιεη, κε
άμνλα
ηελ
θνηλσληθή
επζχλε,
λα
επηιέγεη
ηελ
αλζξσπνθεληξηθή εθαξκνγή ησλ επηηεπγκάησλ ηεο
επηζηήκεο, γεγνλφο πνπ δελ ελαπφθεηηαη πάληα ζηνλ ίδην, κε
απνηέιεζκα ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ
ζηφρσλ. Έηζη, επηβάιιεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπο απφ
ηνπο επηζηήκνλεο κε πςειά ηδαληθά.

ΘΔΜΑ Β
1. Α. ΛΑΘΟ
Β. ΛΑΘΟ
Γ. ΩΣΟ
Γ. ΩΣΟ
Δ. ΩΣΟ
2. Α)

1. Αίηην-Απνηέιεζκα
Αίηην: «ε επηζηήκε, σο αέλανο αγψλαο αλζξψπνπ»
Απνηέιεζκα: «αλνίγεη ζπλερψο λένπο νξίδνληεο θαη θσηίδεη
ηνλ λνπ.»
2. Αηηηνιφγεζε: ην ρσξίν «δηφηη ε επηζηήκε…αλζξψπνπ»
αηηηνινγείηαη ε θξάζε «επηζηήκε, βέβαηα θαη ηερλνινγία δελ
ηαπηίδνληαη» κε ηε βνήζεηα ηεο δηαξζξσηηθήο ιέμεο «δηφηη»,
πνπ δειψλεη αηηηνιφγεζε.
3. χγθξηζε-Αληίζεζε: χγθξηζε – αληίζεζε κεηαμχ ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε ηε βνήζεηα ηεο
δηαξζξσηηθήο ιέμεο «ελψ, πνπ δειψλεη αληίζεζε.
4. Οξηζκφο:
«Ζ επηζηήκε,… θσηίδεη ηνλ λνπ»
Οξηζηέα έλλνηα: «Ζ επηζηήκε»
Γέλνο: «αγψλαο»
Δηδνπνηφο δηαθνξά: «γηα ηελ θαηάθηεζε… θσηίδεη ηνλ λνπ»
5. Παξαδείγκαηα: «Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, ν Ατλζηάηλ… εζηθά
ηδαληθά»
Β) Βέβαηα: βεβαίσζε, έκθαζε
Δάλ: πξνυπφζεζε, φξνο
Όκσο: αληίζεζε
Γηα ηνχην: ζρέζε αηηίνπ- απνηειέζκαηνο
Γειαδή: επεμήγεζε
3. Α)
 Ζ επηζηήκε σο αέλανο αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ. (δηαξθήο,
αηψληνο)
 ε επηζηήκε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ θαηάθηεζε ηεο
γλψζεο. (αθνζησκέλε, αθηεξσκέλε)
 Ζ πξνψζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ε έθξεμε ηεο
ηερλνινγίαο
[…]
εγείξνπλ
απνξίεο.
(πξνθαινχλ,
δεκηνπξγνχλ)
 Σν αγρνο θαη ε αγσλία αιινηξηψλνπλ ηελ πλεπκαηηθή
νινθιήξσζε ησλ αλζξψπσλ. (παξαπνηνχλ, θζείξνπλ)
 Κάζε επηζηεκνληθφ επίηεπγκα […} ζα απνβεί […]
θαηαζηξεπηηθφ. (νιέζξην, επηδήκην)

Β)

ζπγθεθξηκέλν

γεληθφ, αθεξεκέλν

βειηίσζε

επηδείλσζε, ρεηξνηέξεπζε

επζχλε

αλεπζπλφηεηα

πιηθή

πλεπκαηηθή, εζηθή

ειεπζεξία

αλειεπζεξία, ππνδνχισζε

4. Α) Μέζσ ηνπ αζχλδεηνπ ζρήκαηνο, παξαηάζζνληαη δίπια δίπια νλνκαηηθά ζχλνια - εδψ ηα ππνθείκελα ηεο πξφηαζεο
- ρσξίο ζχλδεζκν. Με ην ζρήκα απηφ, ν ζπγγξαθέαο
επηηπγράλεη λα πξνζδψζεη ζηνλ ιφγν ηνπ ακεζφηεηα,
δσληάληα θαη λα θνξηίζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ αλαγλψζηε,
άξα λα ηνλ θηλεηνπνηήζεη θαη λα ηνλ πξνβιεκαηίζεη.
Μεηαθέξεη ηελ αγσλία θαη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ηελ
αιινηξίσζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ ζηε ζχγρξνλε
θνηλσλία θαη γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ξπζκνχο δσήο, πνπ
δεκηνπξγνχλ έλα δηαξθέο άγρνο, ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ
εζηθνπλεπκαηηθή ηειείσζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ησλ
κεγαινππφιεσλ.
Β) Με ηε ρξήζε ξεηνξηθνχ εξσηήκαηνο ζηε δεχηεξε
παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ, ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα
πξνβιεκαηίζεη ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο
ηερλνινγίαο ζηελ εζηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. Με ην
ζρήκα απηφ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε,
δηεπθνιχλνληαο ηνλ ζπγγξαθέα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ.
Παξάιιεια, δίλεηαη έκθαζε ζηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα,
ελψ ην χθνο γίλεηαη άκεζν θαη παξαζηαηηθφ. Λφγσ ηεο ζέζεο
ηνπ εξσηήκαηνο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά κεηαμχ ησλ παξαγξάθσλ.

ΘΔΜΑ Γ
 Δπηθνηλσληαθφ πιαίζην: Πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθφο
ιφγνο. Οκηιία ζηελ ηειεηή απνθνίηεζεο ηνπ ζρνιείνπ
 Απαηηείηαη πξνζθψλεζε θαη απνθψλεζε.
 ε φιν ην θείκελν κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνηρεία
πξνθνξηθνχ ιφγνπ :
1. επαλάιεςε ηεο πξνζθψλεζεο
2. ρξήζε ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ
3. ρξήζε α΄ εληθνχ , α΄ πιεζπληηθνχ θαη β΄ πιεζπληηθνχ
πξνζψπνπ
Προζθώνηζη
Κπξίεο θαη θχξηνη,
Αγαπεηέο ζπκκαζήηξηεο θαη αγαπεηνί ζπκκαζεηέο,
Προλογικές ζκέυεις
πγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδψ, κε αθνξκή ηελ ηειεηή
απνθνίηεζεο πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν καο . Ωο ππνςήθηνο
θνηηεηήο θαη κειινληηθφο επηζηήκνλαο, ζα αλαθεξζψ ζηνλ ξφιν
ηεο επηζηήκεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζχγρξνλσλ
πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ζηα εζηθά εθφδηα πνπ πξέπεη λα έρεη ν
επηζηήκνλαο γηα λα κπνξέζεη λα ππεξεηήζεη απηφ
ηνλ ξφιν.
Α΄ Ζηηούμενο
Ο ρόλος ηης επιζηήμης ζηην ανηιμεηώπιζη
ζημανηικόηερφν ζύγτρονφν προβλημάηφν

ηφν

 Ηαηξηθή: θαηαπνιέκεζε θαη εμάιεηςε ζεκαληηθψλ αζζελεηψλ
→ κεηψλεη ηε ζλεζηκφηεηα θαη απμάλεη ηνλ κέζν φξν δσήο
 Ζ εθεχξεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ κεραλψλ → εμαιείθεη ή
κεηψλεη ηνλ αλζξψπηλν κφρζν
 Αλάπηπμε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο
→ Μεηψλνληαη νη απνζηάζεηο θαη βειηηψλνληαη νη
κεηαθηλήζεηο
 Αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα δσήο
 Δξκελεχεη ηα θαηλφκελα → απαιιαγή απφ πξνιήςεηο θαη
δεηζηδαηκνλίεο ηνπ παξειζφληνο – ξαηζηζκφο → απνθάιπςε
ηεο αιήζεηαο, ελίζρπζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο

 Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο → πξνζηαηεχνπλ ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη θαιιηεξγνχλ ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ
ζεκειηψδεηο αμίεο γηα ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ
αλζξψπσλ
 Γεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο κε ηελ εκθάληζε λέσλ
επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ → θαηαπνιέκεζε αλεξγίαο
Β΄ Ζηηούμενο
Ηθικά εθόδια ηοσ επιζηήμονα ποσ θα ηοσ επιηρέυοσν να
σπηρεηήζει ηον ζηότο ηοσ
 Ο επηζηήκνλαο δελ είλαη απιφο επαγγεικαηίαο, αιιά νθείιεη
λα εθπιεξψλεη ηνλ ξφιν ελφο πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ,
ζέηνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ην θνηλφ θαιφ.
 Απαηηείηαη λα είλαη έληηκνο, λα δηαζέηεη ηελ αξεηή ηεο
ζχλεζεο, ηεο απηνθξηηηθήο θαη ηεο απηνγλσζίαο.
 Να δηαθαηέρεηαη απφ ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα,
ζηα αλζξσπηζηηθά ηδαληθά θαη ζηνπο θπζηθνχο λφκνπο θαη
ηζνξξνπίεο.
 Να κελ επηδηψθεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηαμίσζε θαη λα κελ
ππνηάζζεη ηελ έξεπλά ηνπ ζηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ.
 Οθείιεη λα είλαη δηνξαηηθφο, γηα λα πξνβιέπεη ηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεψλ ηνπ.
Επιλογικές ζκέυεις
Σα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα απαηηνχλ ν επηζηήκνλαο λα δηαζέηεη,
φρη κφλν επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, αιιά θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα
θαη εζηθή αθεξαηφηεηα, γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην
δχζθνιν έξγν ηνπ.
Αποθώνηζη
αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

