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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ & Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 7 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

 NEOΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

(Ενδεικηικέρ Απανηήζειρ) 

 

Α1.  

Ο νκηιεηήο αζρνιείηαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηνλ ξφιν ηεο ζήκεξα. Αξρηθά 

πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηζηήκεο θαη επηζεκαίλεη ηε δηαθνξά ηνπο απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο ηερλνινγίαο. Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεη πσο νη ζχγρξνλεο 

ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ε ηερλνινγία εμειίζζνληαη ξαγδαία θαη παξαθνινπζνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, ζεκεηψλνληαο παξάιιεια πσο ε ζχγρξνλε 

θνηλσλία απνκαθξχλζεθε απφ  ηνλ αλζξσπηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Επηπξφζζεηα 

θαηαγξάθεη ηηο επζχλεο ηνπ επηζηήκνλα, πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη επηζηήκνλεο  ηνλ αληίθηππν ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο, 

παξφιν πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθψλ 

επξεκάησλ δελ άπηεηαη απνθιεηζηηθά ηεο επηινγήο ηνπο. Τέινο, ζεσξεί 

απαξαίηεηε ηελ χπαξμε επηζηεκφλσλ πνπ ζα δηέπνληαη απφ εζηθή γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο επηζηήκεο. (Λέμεηο 111) 

 

Β1. 

α. Λάζνο 

β. Λάζνο 

γ. Σσζηφ  

δ. Σσζηφ  

ε. Σσζηφ 
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Β2. α) Οη ηξόπνη αλάπηπμεο πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ πξώηε  παξάγξαθν 

ηνπ θεηκέλνπ  είλαη: 

ύγθξηζε θαη αληίζεζε: ζπγθξίλνληαη επηζηήκε θαη ηερλνινγία αλαθνξηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο ηνπο («η επιζηήμη 

παπαμένει πποζηλωμένη ζηην όλο και πιο βαθιά καηάκηηζη ηηρ γνώζηρ, ενώ η 

ηεσνολογία έσει ωρ επιδίωξη ηην αξιοποίηζη ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ για ηην 

ςπηπέηηζη ηων ηπεσοςζών, ππακηικών αναγκών ηος ανθπώπος.») 

 

Αηηηνιόγεζε: ζεκειηψλεη ηελ άπνςή ηνπ πεξί κε ηαχηηζεο επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο («Επιζηήμη βέβαια … διόηι…») 

 

εκείωζε: Η άζθεζε δεηνχζε ν  καζεηήο λα επηιέμεη έλαλ ηξφπν αλάπηπμεο. 

Εάλ ν καζεηήο δψζεη σο ηξφπν αλάπηπμεο ηα παξαδείγκαηα θαη ην ζεκειηψζεη, 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζσζηφ. 

 

Β2. β) Η λνεκαηηθή ζρέζε πνπ απνδίδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο 

θαη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ είλαη: 

 βέβαηα: έκθαζε 

 εάλ: φξνο, πξνυπφζεζε, ππφζεζε 

 όκωο: αληίζεζε, απνξία    

 γηα ηνύην: ζπκπέξαζκα, αηηηνιφγεζε  

 δειαδή: επεμήγεζε 

 

Β3.  

α)                                       πλώλπκα 

αέλανο:  ζπλερήο, δηαξθήο, αθαηάπαπζηνο, 

αζηακάηεηνο 

πξνζειωκέλε:  επηθεληξσκέλε, εζηηαζκέλε 

εγείξνπλ: δεκηνπξγνχλ, γελλνχλ, μεζεθψλνπλ, 

πξνθαινχλ 

αιινηξηώλνπλ: εθθπιίδνπλ, απνμελψλνπλ 

θαηαζηξεπηηθό: θζνξνπνηφ, νιέζξην, επηδήκην 
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β)                                                  Αληώλπκα 

ζπγθεθξηκέλν: αφξηζην, απξνζδηφξηζην, αζαθέο 

βειηίωζε: ρεηξνηέξεπζε, ππνβάζκηζε, επηδείλσζε 

επζύλε: αλεπζπλφηεηα, αλαξκνδηφηεηα 

πιηθή: πλεπκαηηθή 

ειεπζεξία: δνπιεία, ππνδνχισζε, δέζκεπζε, εμάξηεζε, 

πεξηνξηζκφο, αλειεπζεξία 

 

 

Β4. 

α) Με ηε ρξήζε ηνπ αζχλδεηνπ ζρήκαηνο ν νκηιεηήο επηηπγράλεη λα πξνβάιεη 

απνηειεζκαηηθά ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο, λα δψζεη έκθαζε 

ζην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, 

ζπκβάιινληαο ζηνλ δηαζπξκφ θαη ηελ ππνλφκεπζε ησλ επγελψλ ηδαληθψλ. 

Καηαθέξλεη δειαδή  λα ηνλίζεη ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζή ηνπο. Η ρξήζε ηνπ 

αζχλδεηνπ ζρήκαηνο γεληθά πξνζδίδεη δσληάληα ζηνλ ιφγν, εηδηθά ζηνλ 

πξνθνξηθφ, φπνπ ν νκηιεηήο πξέπεη λα θξαηήζεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ. 

 

 

β) Με ηε ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνχ εξσηήκαηνο ν νκηιεηήο ζηνρεχεη λα εθθξάζεη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηαπηφρξνλα 

κεηαθέξεη απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζην θνηλφ ηνπ, επηδηψθνληαο ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπ εγξήγνξζε, ψζηε απηφ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ  

ιφγνπ. Παξάιιεια ν ιφγνο ηνπ απνθηά δσληάληα, παξαζηαηηθφηεηα θαη 

ακεζφηεηα. 

 

Γ1.  

Σν θείκελν πνπ δεηήζεθε ήηαλ  Οκηιία .  

Άξα ρξεηαδόηαλ πξνζθώλεζε, απνθώλεζε θαη θαιό ήηαλ λα γίλεη 

ελδηάκεζε αλαθνξά ζην θνηλό ελώ ρξεηάδνληαλ ζηνηρεία πξνθνξηθόηεηαο 

ζηε γιώζζα. 
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Πξνζθώλεζε:  Κπξίεο θαη Κχξηνη 

Πξόινγνο:           Θέκα: Η επηζηήκε θαη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα 

                                                 

Θέζε: α) Ο ξφινο ηεο επηζηήκεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ    

                ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ  

           β) Ηζηθά εθφδηα ηνπ επηζηήκνλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ  

                ξφινπ 

 

Κύξην Μέξνο:  

Α΄ δεηνύκελν: Ζ επηζηήκε έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επίιπζε πνιιώλ 

ζύγρξνλωλ πξνβιεκάηωλ  

Η επηζηήκε κε ηα επηηεχγκαηά ηεο κπνξεί λα:  

 Θσξαθίζεη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, παξέρνληαο νπζηαζηηθέο ιχζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη απμάλνληαο έηζη ηνλ κέζν 

φξν δσήο. 

 Εθζπγρξνλίζεη ηελ  παξαγσγηθή δηαδηθαζία, λα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξα θαη πνηνηηθφηεξα πξντφληα, νδεγψληαο 

έηζη ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

αλζξψπσλ. Μεραλνπνηεί ηελ παξαγσγή κεηψλεη ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν 

θαη θφπν. 

 Καηαξγήζεη  ηηο απνζηάζεηο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

 Σπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 Εμαιείςεη κνξθσηηθέο αληζφηεηεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή πιήζνπο γλψζεσλ θαη 

πνηθηιίαο πιεξνθνξηψλ, δηεπξχλνληαο ηελ παηδεία θαη ζπκβάιινληαο 

ζηελ άκβιπλζε επξχηεξα φισλ ησλ αληζνηήησλ.  

 Οδεγήζεη  ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ θνηλσληψλ κε κεραληζκνχο 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

δηακνξθψλνληαο επέιηθηεο δηνηθεηηθέο  δηαδηθαζίεο. 

 

Ελλνείηαη φηη ν καζεηήο κπνξνχζε λα θάλεη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα 

ζχγρξνλα πξνβιήκαηα. 

Β΄ δεηνύκελν: Ζζηθά εθόδηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν επηζηήκνλαο γηα λα 

ππεξεηεί ηνλ ζηόρν ηνπ 

Ο επηζηήκνλαο νθείιεη λα:  

 Δηέπεηαη απφ πξαγκαηηθή αγάπε θαη ζεβαζκφ γηα ηνλ άλζξσπν, λα 

ππεξεηεί δειαδή ην δφγκα «ε επηζηήκε γηα ηνλ άλζξσπν». 
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 Δηαθξίλεηαη γηα ηελ εζηθή ηνπ ζπγθξφηεζε, πνπ ζεκαίλεη αληδηνηέιεηα 

γηα  ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο  θαζψο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ. 

 Παξακέλεη ζπλεπήο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, δηεπξχλνληαο αθελφο ηα φξηα 

ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη θαιχπηνληαο αθεηέξνπ ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο, αλαινγηδφκελνο ηελ θνηλσληθή ηνπ επζχλε, πξνβιέπνληαο 

θαη απνηξέπνληαο ηηο  πηζαλφηεηεο ηεο  αξλεηηθήο ρξήζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ ηνπ επηηεπγκάησλ. 

 Χαξαθηεξίδεηαη απφ εληηκφηεηα θαη λα απνθεχγεη ηνλ θαλαηηζκφ θαη 

ηνλ δνγκαηηζκφ ζην πιαίζην ηεο ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηα 

άιια κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. 

 Είλαη απαιιαγκέλνο απφ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα, κε βαζχ 

αίζζεκα ηεο επζχλεο απέλαληη ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ ηδηφηεηα. 

 Δηαθαηέρεηαη απφ κέηξν ζηηο επηινγέο ηνπ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, λα 

ραιηλαγσγεί ηελ ππεξβνιηθή θηινδνμία θαη έπαξζε θαη λα θαζίζηαηαη  

ππεξέηεο  ηνπ θαινχ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

 

Eπίινγνο: Η επηζηεκνληθή γλψζε απνηειεί έλα παγθφζκην αγαζφ πνπ 

απαηηείηαη λα ππεξεηεί ην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο. Οη επηζηήκνλεο 

θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθέο επζχλεο έλαληη ηνπ ππφινηπνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, εθφζνλ ζηφρνο ηνπο νθείιεη λα είλαη ε βειηίσζε ησλ 

φξσλ δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

 

Απνθώλεζε: Σαο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ζαο. 
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