
 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 

A1.  

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90-110 

λέξεις).  

Μονάδες 25  

Το απόσπασμα από την ομιλία του Γ.Σκαλκέα αναφέρεται στην 

επιστήμη. Αρχικά, επισημαίνει ότι αυτή αναβαθμίζει την ανθρώπινη σκέψη, και 

διαφοροποιείται ουσιαστικά από την τεχνολογία. Παρατηρεί δε, στη συνέχεια, 

ότι αντανακλά την πνευματική και ηθική διάσταση της κοινωνίας, σε μια εποχή 

μάλιστα, που τα ανθρωπιστικά ιδεώδη εκφυλίστηκαν, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η πνευματική τελείωση του ατόμου. Γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητη 

κοινωνική ευσυνειδησία του επιστήμονα, για να γνωρίζει  αν τα επιτεύγματά 

του είναι ωφέλιμα ή επιβλαβή. Ωστόσο, αυτές τις δυσάρεστες συνέπειες της 

πρακτικής εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης δεν κατάφεραν κάποτε να 

αποτρέψουν οι επιστήμονες. Επομένως, είναι αδήριτη ανάγκη οι τελευταίοι να 

διαθέτουν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. 

 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω 

προτάσεις γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 

κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος:  

α. Η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτίζονται ως προς τους στόχους τους. Λάθος 

β. Η επιστήμη στοχεύει αποκλειστικά στην ικανοποίηση των πρακτικών 

αναγκών του ανθρώπου. Λάθος 

γ. Οι ανθρωπιστικές αξίες υπονομεύτηκαν στην εποχή μας. Σωστό  

δ. Ο επιστήμονας έχει ευθύνη για τη χρήση της επιστημονικής γνώσης που 

παράγει. Σωστό  

ε. Επιστήμονες υψηλών ιδανικών θα συμβάλουν στη διατήρηση του 

ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της επιστήμης. Σωστό  

Μονάδες  10  

 

Β2.  

α) Να βρείτε έναν από τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του 

κειμένου «Η επιστήμη … ηθικά ιδανικά» (μονάδες 2) και να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο (μονάδες 2).  

Η πρώτη παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης. Η 

θέση δηλαδή, του συγγραφέα ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν ταυτίζονται 

αιτιολογείται από την παράθεση της ιδιαίτερης φύσης της επιστήμης, που τη 

διαχωρίζει από την τεχνολογία, (….Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία δεν 

ταυτίζονται, διότι η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη στην όλο και πιο βαθιά 

κατάκτηση της γνώσης….). Η χρήση αυτής της μεθόδου επιβεβαιώνεται από τη 

χρήση της διαρθρωτικής λέξης «διότι». 

[Μπορεί κανείς ανάλογα να ανιχνεύσει και τη μέθοδο της σύγκρισης-

αντίθεσης] 



 

 

Μονάδες 4  

 

β) Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις ή 

φράσεις (με έντονη γραφή στο κείμενο):  

βέβαια (1η παράγραφος)   βεβαίωση, έμφαση 

εάν (2η παράγραφος)   προϋπόθεση 

όμως (2η παράγραφος)   αντίθεση 

για τούτο (5η παράγραφος)   αιτιολόγηση 

δηλαδή (6η παράγραφος)   επεξήγηση 

Μονάδες 5  

Β3.  

α) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις του κειμένου, αντικαθιστώντας τις 

υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες, χωρίς να αλλάζει το νόημα:  

 Η επιστήμη ως αέναος αγώνας του ανθρώπου.  συνεχής, αδιάκοπος 

 η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη στην κατάκτηση της γνώσης.   

αφοσιωμένη, στοχευμένη 

 Η προώθηση των φυσικών επιστημών και η έκρηξη της τεχνολογίας [...] 

εγείρουν απορίες.     ξεσηκώνουν, γεννούν, προκαλούν 

 το άγχος και η αγωνία αλλοτριώνουν [...] την πνευματική ολοκλήρωση των 

ανθρώπων.        εκφυλίζουν  

 κάθε επιστημονικό επίτευγμα [...] θα αποβεί [...] καταστρεπτικό.  

       ολέθριο, επιζήμιο, επιβλαβές 

Μονάδες 5 

 

β) Να δώσετε τα αντώνυμα των παρακάτω υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου:  

 συγκεκριμένο (2η παράγραφος)   γενικό, ασαφές 

 βελτίωσε (2η παράγραφος)   χειροτέρευσε, επιδείνωσε 

 ευθύνη (4η παράγραφος)    ανευθυνότητα 

 υλική (4η παράγραφος)    πνευματική, άυλη 

 ελευθερία (4η παράγραφος)   ανελευθερία, υποδούλωση 

Μονάδες 5 

 

Β4.  

α) «Η σύγχυση πραγματικών...των ανθρώπων.» (3η παράγραφος) Τι επιτυγχάνει 

ο συγγραφέας με το ασύνδετο σχήμα;  

Μονάδες 3  

Στο ασύνδετο σχήμα οι προτάσεις δεν ενώνονται με κάποια λέξη ή 

σύνδεσμο, παρά μόνο χωρίζονται με κόμμα. Με τη χρήση του , ο συγγραφέας 

αποσκοπεί στο να δώσει ένταση,  έμφαση στο λόγο και ίσως  να  χρωματίσει 

 συναισθηματικά  το κείμενό του. παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι το ασύνδετο 

σχήμα συμβάλλει στη ζωντάνια και την παραστατικότητα ενός κειμένου, ενώ 

συνάμα πυκνώνει το λόγο. 

 

β) «Όμως η τεχνολογία...περισσότερο άνθρωπος;» (2η παράγραφος) Τι επιδιώκει 

ο συγγραφέας με τη χρήση του ρητορικού ερωτήματος ;  

Μονάδες 3  



 

 

Ο συγγραφέας με την παράθεση ρητορικού ερωτήματος στοχεύει να 

προβληματίσει τον αναγνώστη και να κινητοποιήσει τη σκέψη του. Επίσης 

θέλει να καταστήσει τον αναγνώστη κοινωνό των προβληματισμών του και 

φυσικά να τον ευαισθητοποιήσει αναφορικά με το ρόλο της τεχνολογίας στον 

εξανθρωπισμό του ατόμου. 

Προσδίδει παράλληλα, ζωντάνια και παραστατικότητα στο ύφος. 

Τέλος συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στην επόμενη ενότητα, 

ενισχύοντας τη συνεκτικότητα τον δύο παραγράφων που συνδέει νοηματικά, 

καθώς προϊδεάζει τον αναγνώστη για ό,τι θα ακολουθήσει.  

 

Γ1. Στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου σας ως υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες 

και μελλοντικοί/κές επιστήμονες εκφωνείτε μια ομιλία 500-600 λέξεων στην 

οποία εστιάζετε σε δύο άξονες: α) στον ρόλο της επιστήμης στην αντιμετώπιση 

των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, σύγχρονων προβλημάτων και β) στα 

ηθικά εφόδια του επιστήμονα που θα του επιτρέψουν να υπηρετήσει αυτό τον 

στόχο.  

Μονάδες 40 

 

Προσφώνηση 

Σεβαστοί καθηγητές, καθηγήτριες 

Αγαπητοί γονείς 

Φίλοι συμμαθητές και συμμαθήτριες, 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αφόρμιση : τελετή αποφοίτησης του σχολείου 

Αυτοπαρουσίαση: υποψήφιος/α φοιτητής/τρια και μελλοντικός/ή επιστήμονας 

Θέμα :  ο  ρόλος της επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων 

σύγχρονων προβλημάτων και τα ηθικά εφόδια του επιστήμονα που θα του 

επιτρέψουν να υπηρετήσει αυτό τον στόχο.  

Σκοπός : συμβολή ενός νέου υποψήφιου επιστήμονα στην τέλεση ενός γόνιμου 

διαλόγου 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

Επιστήμη: το σύνολο συστηματικών και επαληθεύσιμων γνώσεων, καθώς και η 

έρευνα αυστηρώς καθορισμένων πεδίων του επιστητού με συγκεκριμένες και 

ορθολογικές μεθόδους, λ.χ. την παρατήρηση, το πείραμα, την υπόθεση, την 

επαγωγή. 

Ανθρωπιστικές επιστήμες / επιστήμες του ανθρώπου, η φιλολογία, η ιστορία, η 

ψυχολογία, η κοινωνιολογία κ.λπ., κατ’ αντιδιαστολή συνήθως προς τις θετικές 

επιστήμες (μαθηματικά, φυσική κ.ά.). 

 

Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

Η αποστολή της επιστήμης 

Η επιστημονική έρευνα και μελέτη μέσω των διαρκών επιτευγμάτων και της 

συστηματοποίησης της ανθρώπινης γνώσης, τίθεται -ή οφείλει να τίθεται- στην 

υπηρεσία των ανθρώπων, επιδιώκοντας τις όποιες πιθανές βελτιώσεις στο 

βιοτικό τους επίπεδο, καθώς και στην πνευματική τους ανύψωση. Ειδικότερα: 



 

 

 

- Η επιστήμη καλείται να αντιμετωπίσει κατά τρόπο αποτελεσματικό τις 

ασθένειες που ταλανίζουν τους ανθρώπους, ξεπερνώντας μέσω της 

τεχνολογικής εξέλιξης εκείνους τους περιορισμούς που παλαιότερα δυσχέραιναν 

την επιτυχή κατάληξη των ανάλογων ερευνών. Ζητούμενο είναι αφενός η 

μείωση της πρόωρης θνησιμότητας και αφετέρου η διασφάλιση μιας καλύτερης 

ποιότητας ζωής. 

 

- Η επιστήμη καλείται να ενισχύσει το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων, 

στοχεύοντας στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων, της μισαλλοδοξίας και 

του δογματισμού. Η δυνατότητα, άλλωστε, να επιτευχθούν αρτιότερες συνθήκες 

κοινωνικής συνύπαρξης, χωρίς επώδυνα φαινόμενα όπως είναι αυτό του 

ρατσισμού, εξαρτάται από το βαθμό πνευματικής και ηθικής ωρίμανσης των 

πολιτών. 

 

- Η επιστήμη καλείται να επιτύχει βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την τέλεση 

καθημερινών εργασιών και δραστηριοτήτων των ανθρώπων, προκειμένου να 

εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος και να διευκολυνθεί η καθημερινή τους δράση. 

 

- Η επιστήμη καλείται να αποκωδικοποιήσει κάθε έκφανση του φυσικού 

περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του, με 

στόχο την καλύτερη δυνατή εξισορρόπηση της ανθρώπινης δράσης με την 

εξελικτική πορεία του φυσικού χώρου. Ζητούμενο είναι να διερευνηθεί εγκαίρως 

ο αντίκτυπος της βιομηχανικής παραγωγής και της αστικοποίησης στο 

περιβάλλον, ώστε να προληφθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες. 

 

- Η επιστήμη καλείται να ερευνήσει, να καταγράψει και να διατρέξει το σύνολο 

της ιστορικής πορείας των ανθρώπων, δίνοντας αφενός απαντήσεις σε καίρια 

ερωτήματα σε σχέση με το παρελθόν και τη δράση του ανθρώπινου είδους και 

αφετέρου αναζητώντας λύσεις σε ζητήματα και προβλήματα που ανακύπτουν 

μέσα από την κοινωνική συνύπαρξη. Με δεδομένο, άλλωστε, το γεγονός πως οι 

όροι λειτουργίας των κοινωνιών αποτελούν προϊόν της ανθρώπινης διάνοιας και 

όχι επιταγή ή επιλογή της φύσης, υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης των 

όρων αυτών, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να υπηρετεί καλύτερα τη 

ζητούμενη διαμόρφωση συνθηκών ευδαιμονίας και ευημερίας για το σύνολο ή 

έστω τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. 

 

- Η επιστήμη καλείται να παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη σε όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης δράσης και να παρεμβαίνει προληπτικά προκειμένου να 

αποτρέπει αρνητικές ή και ολέθριες συνέπειες από πιθανή απρονοησία των 

ανθρώπων. Ο αντίκτυπος, για παράδειγμα, της βιομηχανικής παραγωγής και 

των ρυπογόνων ουσιών στο περιβάλλον, αποτελεί σημαντικό μέλημα 

επιστημονικής διερεύνησης. Αντιστοίχως, νέες συνήθειες των ανθρώπων, όπως 

είναι η συνεχής χρήση του κινητού τηλεφώνου, διατροφικές επιλογές κ.ά., 

οφείλουν να απασχολούν την επιστήμη ως προς τις ενδεχομένως ακόμη 

άγνωστες επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία. 

 



 

 

Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

Οι ευθύνες των επιστημόνων 

Η επιστημονική γνώση αποτελεί ένα παγκόσμιο αγαθό που οφείλει να υπηρετεί 

το σύνολο της ανθρωπότητας και όχι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Οι 

επιστήμονες, άρα, αναλαμβάνουν σημαντικές ευθύνες έναντι του υπόλοιπου 

κοινωνικού συνόλου, εφόσον στόχος τους οφείλει να είναι, όχι η προσωπική 

καταξίωση, αλλά η βελτίωση των όρων ζωής των συνανθρώπων τους. 

Ειδικότερα: 

 

- Οι επιστήμονες οφείλουν να εμβαθύνουν με συνέπεια στο αντικείμενό τους, 

καθώς μόνο η πραγματική αφοσίωση στην επιστήμη τους μπορεί να αποφέρει 

ουσιαστικά αποτελέσματα. Ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να 

συνεργαστούν με άλλους επιστήμονες προκειμένου από κοινού να βρίσκουν τις 

επιζητούμενες λύσεις στα σημαντικά προβλήματα και ζητούμενα της εποχής. 

Θα πρέπει, επομένως, να θέτουν την επίτευξη των κοινών στόχων πάνω από την 

ατομική δόξα και καταξίωση, και να μην αντιμετωπίζουν εγωιστικά τα 

ζητήματα της επιστήμης, αρνούμενοι να συνεργαστούν με άλλους ή να 

μοιραστούν τα δικά τους ευρήματα. 

 

- Οι επιστήμονες οφείλουν να κατανοούν και να σέβονται το γεγονός πως τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν 

απαραβίαστα όρια σε ό,τι αφορά την επιστημονική έρευνα και τους 

πειραματισμούς. Μια επιστημονική ανακάλυψη, όσες δυνατότητες κι αν 

ενδεχομένως υπόσχεται, δεν θα πρέπει να υπηρετείται, αν η κύρια δράση της 

είναι βλαπτική για τους ανθρώπους ή αν η επιβεβαίωσή της απαιτεί ζημιογόνα 

για τους ανθρώπους πειράματα. 

 

Οι επιστήμονες, δηλαδή, θα πρέπει να θέτουν φραγμό στις έρευνές τους, όταν 

συνειδητοποιούν ή όταν γνωρίζουν εκ των προτέρων πως το επίτευγμα που 

επιδιώκουν μπορεί να αξιοποιηθεί εις βάρος των ανθρώπων (όπλα μαζικής 

καταστροφής, φονικοί ιοί κ.ά.). Αντιστοίχως, θα πρέπει να διερωτώνται σχετικά 

με την αξιοποίηση που μπορεί να λάβει μια ανακάλυψη ή μια εφεύρεσή τους και 

να πράττουν ανάλογα όταν αντιλαμβάνονται πως η βασική της χρήση θα είναι 

βλαπτική για τους ανθρώπους ή για το φυσικό περιβάλλον. 

 

- Οι επιστήμονες οφείλουν, κάθε φορά που παρουσιάζουν μια νέα ανακάλυψη ή 

ένα νέο επίτευγμα, να επισημαίνουν στους πολίτες τους πιθανούς κινδύνους 

από τη λανθασμένη χρήση ή αξιοποίησή του. Είναι εύκολο, άλλωστε, ο 

ενθουσιασμός της επίτευξης να παραγκωνίσει τη σύνεση εκείνη που απαιτείται 

για την ψύχραιμη αποτίμηση των ενδεχόμενων συνεπειών της λανθασμένης 

χρήσης. 

 

- Οι επιστήμονες οφείλουν να υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον και να 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν 

την πλειονότητα των πολιτών, προβάλλοντας, παράλληλα, αντίσταση στα 

πλείστα κελεύσματα του οικονομικού κέρδους που ενδέχεται να τους 



 

 

κατευθύνουν προς συγκεκριμένες επιλογές προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

οικονομική αξιοποίηση των επιτευγμάτων τους. 

 

- Οι επιστήμονες οφείλουν να αντιλαμβάνονται έγκαιρα πως έχουν ως 

πνευματικοί άνθρωποι ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζουν στους 

συνανθρώπους τους. Θα πρέπει, έτσι, να διακρίνονται για τις θετικές ποιότητες 

της προσωπικότητάς τους, αλλά και για την ενεργή στάση τους απέναντι στα 

κοινωνικά προβλήματα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ανακεφαλαίωση :  

Η ανθρωπότητα προσδοκά από τους επιστήμονες τη συμβολή τους  στην  

αντιμετώπιση των  πολλών  και  οξυμένων  προβλημάτων που  

αντιμετωπίζει.  Αυτό  προϋποθέτει  όχι μόνο την  κατοχή γνώσης αλλά  και  

η   ηθική τους συγκρότηση.   

 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 

 

 

Επιμέλεια : ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 


