
 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (Ταραμονλή Φωτεινή) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  2017 

Α1. Το κείμενο πραγματεύεται  το ρόλο της επιστήμης και της ηθικής ευθύνης του 

επιστήμονα. Η επιστήμη στοχεύει στην πνευματική διεύρυνση και δεν ταυτίζεται με 

την τεχνολογία, η οποία ικανοποιεί περισσότερο  πρακτικές ανάγκες άποψη που 

ενστερνιζόταν και ο Αϊνστάιν. Βεβαίως, η επιστήμη αντικατοπτρίζει το 

ηθικοπνευματικό επίπεδο της ,αλλά η τεχνολογία από τη μία πλευρά βελτίωσε την 

ποιότητα ζωής, από την άλλη συνέβαλε στην αλλοτρίωση των ανθρώπων. Με αυτά τα 

δεδεμένα, ο επιστήμονας οφείλει να επαγρυπνά για την αποφυγή επιζήμιας  

εφαρμογής των επιτευγμάτων της επιστήμης, γεγονός που δεν καθορίζεται  πάντα 

από τον ίδιο .Έτσι επιβάλλεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της επιστήμης και ο 

επαναπροσδιορισμός των στόχων της από επιστήμονες με υψηλά ιδανικά. 
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Β2. α) Τρόποι ανάπτυξης: 1.σύγκριση- αντίθεση  "Επιστήμη και τεχνολογία δεν 

ταυτίζονται.... ενώ η τεχνολγία.." 2.Αίτιο –αποτέλεσμα : Αίτιο: « η επιστήμη , ως αέναος 

αγώνας του ανθρώπου » Αποτέλεσμα : «ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και φωτίζει τον 

νου .» 3. Αιτιολόγηση : Στο χωρίο «διότι η επιστήμη… ανθρώπου» αιτιολογείται η φράση 

«επιστήμη ,βέβαια και τεχνολογία δεν ταυτίζονται» με τη βοήθεια της διαρθρωτικής λέξης 

«διότι», που δηλώνει αιτιολόγηση.4. Ορισμός: « Η επιστήμη, …… φωτίζει τον νου» Οριστέα 

έννοια: « Η επιστήμη» Γένος: « αγώνας» Ειδοποιός διαφορά: « για την κατάκτηση… φωτίζει 

το νου»  5. Παραδείγματα: « Πολύ χαρακτηριστικά, ο Αϊνστάιν … ηθικά ιδανικά.» 

Β2.β).βέβαια: βεβαιότητα -έμφαση 

      εάν: προϋπόθεση 

 όμως: αντίθεση 

 για τούτο: σκοπός 

 δηλαδή: επεξήγηση 

Β3.α) αέναος: συνεχής, ασταμάτητος 

    προσηλωμένη: αφοσιωμένη 



 

 

    εγείρουν: προξενούν, προκαλούν 

   αλλοτριώνουν: αλλοιώνουν 

   καταστρεπτικό: ολέθριο 

Β3 β)συγκεκριμένο: αφηρημένο 

βελτίωσε: επιδείνωσε 

ευθύνη:ανευθυνότητα 

υλική: πνευματική 

ελευθερία: ανελευθερία, υποδούλωση 

Β4α)Ασύνδετο σχήμα: Επιτυγχάνεται ζωντάνια , παραστατικότητα. Παράλληλα ο 

συγγραφέας αποσκοπεί στο να δώσει ένταση και ίσως να χρωματίσει συναισθηματικά 

το κείμενό του. 

β)Ρητορικό ερώτημα: Εγείρει τον προβληματισμό του αναγνώστη, δίνει έμφαση , 

παραστατικότητα. 

Γ1.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου. 

Προσφώνηση: Αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, 

Πρόλογος: Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, με αφορμή την τελετή αποφοίτησης που 

διοργανώνεται στο σχολείο μας . Ως υποψήφιος φοιτητής και μελλοντικός επιστήμονας, θα 

αναφερθώ στον ρόλο της επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων σύγχρονων 

προβλημάτων, καθώς και στα ηθικά εφόδια που πρέπει να έχει ο επιστήμονας για να 

μπορέσει να υπηρετήσει αυτό τον ρόλο. 

Α` ζητούμενο: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 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` ζητούμενο: 

Επειδή η επιστήμη αναπτύσσεται αλματωδώς, απαιτείται κατάρτιση και παρακολούθηση των εξελίξεων 

(δεν μπορεί να επαφίεται μόνο στις πανεπιστημιακές σπουδές). 

 Ανθρωπιστικό πνεύμα: για να υπηρετήσει τον άνθρωπο, οφείλει να στρέφεται σε δράσεις που 

δικαιώνουν την αποστολή του ανθρώπου στη ζωή και όχι να δικαιώνει το δόγμα «επιστήμη για την 

επιστήμη». 

 Κριτική ματιά και ανήσυχο πνεύμα: ξεχωρίζει το αληθές από το αληθοφανές, προχωρά σε νέες 

κατακτήσεις, δεν εφησυχάζει στην αυθεντία. 

 Εντιμότητα και αξιοπρέπεια: δεν υπηρετεί συμφέροντα, δεν εγκλωβίζεται στην ανθρώπινη 

ματαιοδοξία (καριέρα, χρήματα). 

 Ψυχική καλλιέργεια: ευγένεια, θάρρος και τόλμη («Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»). 

 Πνεύμα συνεργασίας: η ισχύς εν τη ενώσει και διάθεση κοινωνικής προσφοράς. 

 Συνέπεια λόγων και έργων: μόνο έτσι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. 

 Υψηλή αίσθηση καθήκοντος: απαραίτητο εφόδιο στον αγώνα για το κοινό καλό μέσα από την 

επιστήμη του. 

 

Επίλογος:Προκειμένου να ανταποκριθεί ο σύγχρονος επιστήμονας στα προβλήματα 

της σύγχρονης εποχής , επιβάλλεται να διαθέτει ηθική ακεραιότητα και πνευματική 

καλλιέργεια.Αποφώνηση: 

     Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας   

Παπανικολούδη  Δήμητρα 


