
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Βενιηζλου & Σοφοφλθ 1 (πεηόδρομοσ),  Γιαννιτςά, Τ:2382029808, www.stoxos.edu.gr 
1 

 

 

 

 

*ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ     

*Απαληήζεηο  Νέα  Γ΄  Λπθείνπ  2017 
ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

 

Α1. Ζ αλάπηπμε, αιιά θαη νη ζηφρνη, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο απαζρνινχλ ηνλ νκηιεηή 

ζηελ Αθαδεκία Αζελψλ Γ. θαιθέα. Αλ θαη νη κεηαμχ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνη δηαθέξνπλ θαη νη δχν 

θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ ηνλ άλζξσπν. Αθελφο ε επηζηήκε θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηε βαζηά 

αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα γλψζε, αθεηέξνπ ε ηερλνινγία απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Βέβαηα, ελψ ε επηζηήκε παξακέλεη πην ζπκβαηή κε ηελ εζηθνπλεπκαηηθή 

ζηάζκε ηεο θνηλσλίαο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε ηξφπν πην ξαγδαίν επηθέξνληαο ηελ αιινηξίσζε 

ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη ν επηζηήκνλαο απαηηείηαη λα θέξεη πςειφ ην αίζζεκα επζχλεο πνπ ηνπ 

αλαινγεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ αλαθαιχςεσλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ 

ηεο επηζηήκεο ηνπ, δηαηεξψληαο αιψβεην ην ήζνο ηνπ θαη ηα αλζξσπηζηηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία 

δξα θαη απνθαζίδεη. Απηφ πξνυπνζέηεη έλαλ επηζηήκνλα πνπ πξσηίζησο ζα είλαη άλζξσπνο θαη 

αδηαπξαγκάηεπηα έηζη ζα παξακέλεη.  

 

 

Β1.  α Λ 

       β. Λ 

       γ . 

       δ  

       ε  

 

Β2.α) Οξηζκφο (νξηζηέα έλλνηα: επηζηήκε, γέλνο : αγψλαο (αλζξψπηλνο) ηα ηε γλψζε, εηδνπνηφο 

δηαθνξά:  παξαηήξεζε, δηαίζζεζε, έξεπλα). 

ή   

β) ζχγθξηζε αληίζεζε : Δπηζηήκε – Σερλνινγία (ελψ)  

ή  

γ) αηηηνιφγεζε : δηφηη ε επηζηήκε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ φιν θαη πην βαζηά θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο (δηφηη) 

ή  

δ) αίηην απνηέιεζκα: ε επηζηήκε αλνίγεη λένπο νξίδνληεο δηεπξχλεη ην λνπ  

ή  

ε) παξάδεηγκα: ν Ατλζηάηλ…εζηθά ηδαληθά 

 

β) Βέβαηα : έκθαζε, βεβαηφηεηα 

    Δάλ :  πξνυπφζεζε 

    Όκσο : αληίζεζε 

    Γηα ηνχην : αηηηνιφγεζε 

    Γειαδή : επεμήγεζε 

 

Β3. α) Αέλανο : δηαξθήο, (αηψληνο, αδηάιεηπηνο) 

           Πξνζεισκέλε : αθνζησκέλε, (πηζηή) 

           Δγείξνπλ : πξνθαινχλ, (δεκηνπξγνχλ, μππλνχλ) 

           Αιινηξηψλνπλ : απνμελψλνπλ 

           Καηαζηξεπηηθφ : νιέζξην, (κνηξαίν, δηαιπηηθφ, επηθίλδπλν) 
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β) ζπγθεθξηκέλν : αθεξεκέλν (αζαθέο) 

    βειηίσζε : επηδείλσζε (ρεηξνηέξεςε) 

    επζχλε : αλεπζπλφηεηα (αδηαθνξία, αβιεςία, απξνλνεζία) 

    πιηθή : πλεπκαηηθή (άπιε) 

    ειεπζεξία : αλειεπζεξία (ππνηαγή, εμάξηεζε) 

 

 

 

Β4. α) Με ην αζχλδεην ζρήκα ν ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη λα απμήζεη ηε δξακαηηθφηεηα ησλ αηηηψλ 

πνπ αιινηξηψλνπλ ην ζχγρξνλν άλζξσπν, απμάλεη ηελ ακεζφηεηα θαη ηε δσληάληα ηνπ ιφγνπ ηνπ. 

Δπίζεο απνζθνπεί ζην λα δψζεη έληαζε,  έκθαζε ζην ιφγν θαη ίζσο λα ρξσκαηίζεη ζπλαηζζεκαηηθά 

ην θείκελφ ηνπ, ελψ ζπλάκα ππθλψλεη ην ιφγν. 

 

β) Ο ζπγγξαθέαο κε ην ξεηνξηθφ εξψηεκα πεηπραίλεη λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα αθππλίζεη ηνλ 

αλαγλψζηε ελεξγνπνηψληαο ηνλ, θάλνληάο ηνλ θνηλσλφ ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ. Πξνζδίδεη 

εηξσληθή ρξνηά ζηα ιεγφκελά ηνπ θαη  απμάλεη ηελ παξαζηαηηθφηεηα, θαη ηε δσληάληα ηνπ ιφγνπ 

ηνπ, αθνχ δεκηνπξγεί θιίκα ακεζφηεηαο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηνλ αλαγλψζηε 

(ζεαηξηθφηεηα). Σέινο, ζπλδέεη δχν δηαθνξεηηθέο λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη εηζάγεη ζε έλα λέν ζέκα. 

  

 

ΔΚΘΔΖ 

(νκηιία) 

 

Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο, θπξίεο θαη θχξηνη θαζεγεηέο, 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ: Αλαθνξά ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηαιαλίδεηαη απφ πνηθίια θαη πεξίπινθα 

πξνβιήκαηα (νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, νηθνλνκηθή θξίζε, εζηθή απνηεικάησζε θ.α) 

 

Εεηνχκελν 1ν 

 

 O ξφινο ηεο επηζηήκεο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο: 

 
Α. πιηθέο σθέιεηεο 

1. Φξνληίδεη ηελ πγεία, παξαηείλεη ηε δσή – απάιιαμε ηνλ άλζξσπν απφ ηε κάζηηγα πνιιψλ 

αζζελεηψλ. 

2. Οη επηζηεκνληθέο γλψζεηο έγηλαλ νηθνλνκηθέο δπλάκεηο (ηερληθή, βηνκεραλία, γεσξγία). Με ηα 

επηηεχγκαηα ηεο ηερληθήο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζηήκεο, έγηλε άλεηε ε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ. 

3. Απμήζεθε ε πνζφηεηα θαη βειηηψζεθε ε πνηφηεηα αγαζψλ. 

4. Δπσθειήο εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο θχζεο θαη ε θπξηαξρία ηνπ ζ’ απηή.  

5. Πξνζθέξεη εξγαζία κε ηα λέα επαγγέικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ε αλεξγία, 

ελψ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πεξηνξίδεηαη ν ζσκαηηθφο κφρζνο ηνπ αλζξψπνπ. 

6. πληειεί ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν.  

7. Οξγαλψλεη ηε δσή κε αζθάιεηα απέλαληη ζην άγλσζην.  

8. Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ, αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

9. Γηεπθφιπλζε ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο/εθδεκνθξαηηζκφο ηεογλψζεο 
 

Β. εζηθέο σθέιεηεο 

1. Με ηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, ηηο έξεπλεο ηνπ παξάγνληα άλζξσπνο, γίλεηαη δπλαηή ε 

απηνγλσζία αιιά θαη ε επαθή κε ην ζπλάλζξσπν.  
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2. Ο άλζξσπνο γίλεηαη δηαξθψο πην επαίζζεηνο ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε. Ζ επηζηήκε αλαπηχζζεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα . Κάλεη ηνλ άλζξσπν απνθαζηζηηθφ, κε εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ.  

3. Δμεκεξψλεη, ραιηλαγσγεί ηηο επηζπκίεο θαη ηα άγξηα έλζηηθηα. Πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη 

ιεπηέο απνιαχζεηο, πξνζθέξεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. 

4. Θέηεη φιν θαη πςειφηεξα ηδαληθά.  

5. Κάλεη ην δίθαην ζπλεηδεηφ. Σν άηνκν κπνξεί λα θηάζεη ζηελ εζηθνπλεπκαηηθή ηειείσζε.  

6. Βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη θαηνρπξψλεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

7. Μεηαδίδεη ηε γλψζε,  ηελ αιήζεηα θαη νδεγεί ζηελ ειεπζεξία, θπξίσο απφ έλζηηθηα θαη πάζε. 
 

 

Γ. πλεπκαηηθέο σθέιεηεο 

1. Ο άλζξσπνο πιεζηάδεη ην ζπλάλζξσπν. πζθίγγνληαη νη θνηλσληθνί δεζκνί.  Ζ θνηλσλία ηείλεη λα 

γίλεη αξγά αιιά ζηαζεξά παγθφζκηα.  

2. πλαδέιθσζε, αιιεινθαηαλφεζε, θηιία, εηξήλε.  

3. Οη επηζηήκεο αζθνχλ ην πλεχκα θαη ηθαλνπνηνχληαη νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ.  

4. Αλαπηχζζεη ηελ θξίζε. 

5. πληειεί ζηελ πλεπκαηηθή ειεπζεξία. 

 

 

Εεηνχκελν 2ν 
 

 Hζηθά εθφδηα ηνπ επηζηήκνλα: 

 
1. Παηδεία κε αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη θαιιηέξγεηα  πλεχκαηνο ειεπζεξίαο. 

2. Ζ δηακφξθσζε εζηθήο, απηφλνκεο θαη ειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηαο (λα είλαη ηίκηνο, ακεξφιεπηνο, 

ζαξξαιένο. Να έρεη απηνγλσζία, απηνθπξηαξρία, εγθξάηεηα, ηαπεηλνθξνζχλε, ηηκηφηεηα, αγάπε γηα 

ηελ ειεπζεξία, κεηξηνπάζεηα, εηιηθξίλεηα, επζπλεηδεζία). Να δηαθξίλεηαη γηα ηελ επγέλεηα ςπρήο, λα 

είλαη εξγαηηθφο, επηκειήο, αθηινρξήκαηνο.  

3. Απηνγλσζία, ψζηε ν επηζηήκνλαο λα θάλεη ζσζηή επηινγή ησλ ζηφρσλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα  

πξνβιήκαηα ηεο δσήο. 

4. Ζ αιήζεηα λα απνηειεί ην βαζηθφ ηνπ ζηφρν.  

5. Φξνληίδα γηα ζπλερή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ηεο δενληνινγίαο.  

6. Ζ αίζζεζε φηη κε ηελ επηζηήκε επηηειεί θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα θαη φρη κφλν βηνπνξηζηηθφ  

επάγγεικα. Έηζη ψζηε λα αζθεί ην έξγν ηνπ κε ππεπζπλφηεηα θαη αίζζεκα θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. 

7. Δλδηαθέξνλ γηα ηε ζσζηή θαη επσθειή γηα ηνλ άλζξσπν κειινληηθή ρξήζε ησλ επηηεπγκάησλ 

ηνπ. Λνγηθή ρξήζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο επηζηήκεο, κε ζθνπφ ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε.  

8. Ζ πίζηε ζε πςειά ηδαληθά (αγάπε πξνο ηελ παηξίδα, πίζηε ζηα εζληθά ηδαληθά, ζηε δεκνθξαηία) 

–   θαη ζε αλζξσπηζηηθά ηδαληθά. 

 

Σν κφλν θαη κεγάιν πξφβιεκα, ινηπφλ, είλαη φηη ε επηζηεκνληθή πξφνδνο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηελ αλαδήηεζε εθεπξέζεσλ, αιιά λα πξνρσξεί ηαπηφρξνλα θαη ζηελ έξεπλα ςπρήο ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ηελ εζηθή βειηίσζή ηνπ. 

 
αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή. 

 

 

Επιμέλεια: Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή 


