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ΘΔΜΑ Α. 

Ννεκαηηθφ Κέληξν: ν ξφινο ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ επηζηήκνλα ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

Θεκαηηθά Κέληξα: 

1) Δηαθνξνπνίεζε επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο (γλσζηαθφο / 

εξγαιεηαθφο ραξαθηήξαο). 

2) Ο ηερλνθξαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηζηήκεο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο 

ηερλνινγίαο ζηνλ άλζξσπν. 

3) Η αιινηξίσζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη ε επζχλε ηνπ επηζηήκνλα λα ππεξεηεί ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ ξφιν. 

4) Η αλεμέιεγθηε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηεο επηζηήκεο απφ επηζηήκνλεο κε εζηθή πξνζσπηθφηεηα. 

 

ΘΔΜΑ Β1. 

1Λ - 2Λ - 3 - 4 - 5 

 

ΘΔΜΑ Β2. 

[α]  

Έλαο ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο α’ παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ είλαη (δεηείηαη έλαο απφ ηνπο 

αθφινπζνπο): 

1) Παξάδεηγκα («Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, ν Ατλζηάηλ…»): παξαηίζεηαη ε άπνςε ηνπ Ατλζηάηλ γηα 

ηε ζρέζε επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, ζθνπψλ θαη κέζσλ. 
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2) Αηηηνιφγεζε («δηφηη ε ηερλνινγία…»): ν ζπγγξαθέαο εξκελεχεη ηε δηαθνξνπνίεζε επηζηήκεο 

θαη ηερλνινγίαο σο πξνο ηηο επηδηψμεηο ηνπο. 

3) χγθξηζε - αληίζεζε («δηφηη ε επηζηήκε … ελψ ε ηερλνινγία…»): θαηαγξάθεηαη ε δηαθνξά 

επηδηψμεσλ επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. 

4) Αίηην - απνηέιεζκα («Η επηζηήκε … αλνίγεη…»): ν ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη σο απνηέιεζκα 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο (αίηην) ηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

[β]  

«βέβαηα»: έκθαζε, επηβεβαίσζε 

«εάλ»: (πξν)υπφζεζε 

«φκσο»: αληίζεζε 

«γηα ηνχην»: απνηέιεζκα 

«δειαδή»: επεμήγεζε. 

 

ΘΔΜΑ Β3. 

[α]  

«αέλανο»: δηαξθήο, δηελεθήο, ζπλερήο, αδηάιεηπηνο, αηψληνο, αδηάθνπνο, αζηακάηεηνο, 

αθαηάπαπζηνο. 

«πξνζεισκέλε»: αθνζησκέλε, επηθεληξσκέλε, ζηνρεπκέλε, πξνζθνιιεκέλε, ακεηαθίλεηε, 

ζηαζεξή, θαζεισκέλε. 

«εγείξνπλ»: αίξνπλ, πξνθαινχλ, δεκηνπξγνχλ, ζέηνπλ. 

«αιινηξηψλνπλ»: ππνλνκεχνπλ, παξαθσιχνπλ, παξεκπνδίδνπλ, απνμελψλνπλ, αιινηψλνπλ, 

παξακνξθψλνπλ. 

«θαηαζηξεπηηθφ»: νιέζξην, θαηαζηξνθηθφ. 

[β] 

«ζπγθεθξηκέλν»: αθεξεκέλν, γεληθφ. 

«βειηίσζε»: ρεηξνηέξεπζε, επηδείλσζε. 

«επζχλε»: αλεπζπλφηεηα, αζσφηεηα. 

«πιηθή»: άπιε, πλεπκαηηθή, ςπρηθή. 

«ειεπζεξία»: αλειεπζεξία, εμάξηεζε, δέζκεπζε, δνπιεία, ππνδνχισζε, ππνηαγή, ρεηξαγψγεζε, 

πνδεγέηεζε. 
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ΘΔΜΑ Β4. 

[α]  

Με ην αζχλδεην ζρήκα ν ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη: δξακαηνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ 

αλαγλψζηε, έληαζε θαη ππθλφηεηα ζηνλ ιφγν, δσληάληα θαη ακεζφηεηα. 

[β]  

Ο ζπγγξαθέαο κε ηε ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνχ εξσηήκαηνο πξνβιεκαηίδεη / αθππλίδεη / επαηζζεηνπνηεί 

ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε (ζεηηθή - αξλεηηθή) πνπ άζθεζε ε επηζηήκε ζηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ. Παξάιιεια, ην θείκελν θεξδίδεη ζε δξακαηηθφηεηα θαη πθνινγηθή πνηθηιία. 

 

ΘΔΜΑ Γ. 

Επηθνηλσληαθφ πιαίζην: Οκηιία ζε ηειεηή απνθνίηεζεο ζην ζρνιείν (πξνζνρή ζην επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην ηεο νκηιίαο, ζηε θπζηθφηεηα ηνπ χθνπο θαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ άκεζνπ επηθνηλσληαθνχ 

ιφγνπ) 

Θδηφηεηα νκηιεηή: απφθνηηνο Λπθείνπ 

1ν Ζεηνχκελν: Ο ξφινο ηεο επηζηήκεο ζηελ αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ 

• Πξνβιήκαηα πγείαο: πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ, αχμεζε κέζνπ φξνπ δσήο, 

θαηλνηφκεο ζεξαπεπηηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο εθαξκνγέο. 

• Οηθνινγηθφ πξφβιεκα: αληηξξππαληηθή ηερλνινγία (αλαθχθισζε, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, 

θίιηξα ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο), ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηεο (βηνθαχζηκα, αηνιηθή, ειηαθή, 

γεσζεξκηθή ελέξγεηα), αεηθφξνο αλάπηπμε. 

• Εμαζιίσζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ (ππνζηηηζκφο, έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ, αλέρεηα): 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα, εθβηνκεράληζε θαη εληαηηθνπνίεζε παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, λέεο κέζνδνη γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο, αθαιάησζε, εμαζθάιηζε πφζηκνπ λεξνχ. 

• Αλαιθαβεηηζκφο - εθπαίδεπζε: εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε, 

ηειεθπαίδεπζε, δηά βίνπ κάζεζε, αληηκεηψπηζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κέζσ ζχγρξνλσλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο. 

• Πξνπαγάλδα-θξίζε δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο: εθδεκνθξαηηζκφο ηεο γλψζεο, ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε, δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πνιηηψλ ζε δηάινγν / ζηα θνηλά 

(δηαδίθηπν), δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο. 

Μεηαβαηηθή παξάγξαθνο: Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ν επηζηήκνλαο λα 

απνηειεί εζηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ δηαπλέεηαη απφ πςειά ηδαληθά.  
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2ν Ζεηνχκελν: Σα εζηθά εθφδηα πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ επηζηήκνλα λα ππεξεηήζεη ηελ 

αλζξσπφηεηα 

• Δηθαηνζχλε θαη εληηκφηεηα 

• Κνηλσληθή επαηζζεζία 

• Πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη απνκάθξπλζε απφ ζηείξα εμεηδίθεπζε 

• Αλζξσπηζκφο (αιηξνπηζκφο, αγάπε, αιιειεγγχε, αληδηνηέιεηα) 

• Δηαιιαθηηθφηεηα, απνθπγή δνγκαηηζκνχ 

• Κνηλσληθή επαηζζεζία, ζηξάηεπζε ζε αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο 

• Γελλαηφηεηα, αλεμαξηεζία απφ πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

• Παξξεζία, αληηθεηκεληθφηεηα. 

ΟΔΗΓΘΑ: θάζε δεηνχκελν είλαη θαιφ λα αλαπηπρζεί ζε δχν παξαγξάθνπο. 

 


