
 

 

 

Απαντήςεισ  Νεοελληνικήσ Γλώςςασ 
Ημερήςιων – Εςπερινών Λυκείων  2017 

Α. Περίλθψθ 

Το κείμενο αναφζρεται ςτθ κζςθ τθσ επιςτιμθσ και ςτισ ευκφνεσ των επιςτθμόνων  ςτθν 

εποχι μασ. Αρχικά τονίηει τθν αξία τθσ επιςτιμθσ , που αντιδιαςτζλλει προσ τθν τεχνολογία 

και επιςθμαίνει ότι ιδιαίτερα κατά τον 20ό αιϊνα  παρά τα κετικά που πρόςφεραν ςτισ 

πρακτικζσ ανάγκεσ τθσ ηωισ, υποβάκμιςαν τα ανκρωπιςτικά ιδανικά.  Μάλιςτα 

επικαλοφμενοσ τα ςφγχρονα προβλιματα  προβάλλει τθν κοινωνικι ευκφνθ των 

επιςτθμόνων, αφοφ  κεωρεί αναγκαίο αυτοί  να προνοοφν για τθν εφαρμογι των 

επιτευγμάτων τουσ, τα οποία δεν ελζγχουν πάντοτε οφτε μποροφν  να προβλζψουν. Τζλοσ 

επιςθμαίνει ότι είναι επιτακτικόσ  ο ανκρωποκεντρικόσ αναπροςανατολιςμόσ τθσ 

επιςτιμθσ.  (91) 

Β1. 1 – Λ, 2 – Λ, 3 – Σ, 4 – Σ, 5 – Σ. 

Β2. Α) Στθν παράγραφο κυριαρχεί θ ςφγκριςθ – αντίκεςθ, αφοφ αντιδιαςτζλλεται θ 

επιςτιμθ προσ τθν τεχνολογία. Μάλιςτα αυτι θ αντιδιαςτολι τονίηεται από το «ενϊ» τθσ 

4θσ ςειράσ. 

Επίςθσ εμφανισ είναι θ αιτιολόγθςθ και από τθ λζξθ «διότι»  τθσ τρίτθσ ςειράσ. 

Β2.Β) Βζβαια – τονίηει το βεβαιωτικό χαρακτιρα και  προςδίδει ζμφαςθ ςτο λόγο 

Εάν – προχπόκεςθ 

Όμωσ – αντίκεςθ  

Για τοφτο – αιτιολόγθςθ  

Δθλαδι – επεξιγθςθ  

Β3. Α) διθνεκισ, διαρκισ, αδιάκοποσ, αδιάλειπτοσ, ςυνεχισ , ατζρμονοσ  

Προςθλωμζνθ – αφοςιωμζνθ, ςυγκεντρωμζνθ 

Εγείρουν – υποκινοφν, αναδφουν, προβάλλουν , (ςυηθτιςιμο το δθμιουργοφν) 

Αλλοτριϊνουν – αλλοιϊνουν , διαςτρεβλϊνουν 

Καταςτρεπτικό – ολζκριο, διαλυτικό  

Β3.Β) ςυγκριμζνο – αφθρθμζνο , απροςδιόριςτο 

Βελτίωςε – χειροτζρευςε, επιδείνωςε 

Ευκφνθ – ανευκυνότθτα  



 

 

Υλικι – πνευματικι, άυλθ 

Ελευκερία –  ανελευκερία, εξανδραποδιςμόσ , χειραγϊγθςθ 

Β4.Α)Δίνει μεγαλφτερθ ζνταςθ και ενδιαφζρον, τονίηει το λογοτεχνικό, ρθτορικό φφοσ και 

οδθγεί ςε κλιμακωτό. Επιταχφνει τθν ανάγνωςθ, τονίηοντασ τα παραδείγματα , που 

περιλαμβάνει. Ζτςι δθμιουργεί ποικιλία ςτο φφοσ και ενδιαφζρον ςτο κείμενο. 

Β) Τονίηει τον προβλθματιςμό του κειμζνου, διεγείρει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ. Δίνει 

ζμφαςθ ςτο κεντρικό ερϊτθμα , που προβάλλεται ςε όλο το κείμενο. Γενικότερα προςδίδει 

αμεςότθτα και ηωντάνια. 

Γ. Επικοινωνιακό πλαίςιο ομιλίασ : πρόκειται για προςχεδιαςμζνο προφορικό λόγο. 

Απαιτείται προςφϊνθςθ και αποφϊνθςθ.Μποροφν να εναλλαχκοφν τα ρθματικά πρόςωπα 

και να δοκεί ποικιλία ςτο φφοσ, για  να τονιςτεί θ αμεςότθτα κα επικοινωνία με το 

ακροατιριο. 

Πρόλογοσ : μπορεί να γίνει αναφορά ςτθν επικαιρότθτα, ςτα προβλιματα τθσ εποχισ μασ 

ςε ςυνδυαςμό με τθ ςχολικι εκδιλωςθ. 

Θζματα αναφοράσ : 

Α) Ο ρόλοσ τθσ επιςτιμθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικότερων ςφγχρονων 

προβλθμάτων:  

Δεν ξεχνάμε ότι οι επιςτιμεσ είναι μποροφν να είναιιετικέσ και κοινωνικέσ επιςτθμεσ – 

ανιρωπιςτικέσ επιςτθμεσ). Κακοριςτικόσ είναι ο ρόλοσ των επιςτθμϊν ςτθν ιςτορία του 

ανκρϊπινου γζνουσ, γιατί άλλαξαν τισ ςυνκικεσ ηωισ και τθν πορεία του πολιτιςμοφ. 

Σιμερα  μποροφν οι επιςτιμονεσ να  εςτιάςουν :  

 ςτθν επίλυςθ των μεγάλων διαφορϊν μεταξφ των χωρϊν του τρίτου κόςμου και 

των αναπτυγμζνων , ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν προβλθμάτων, αλλά και ςτισ 

μεγάλεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, που μποροφν να επιλυκοφν , αν θ επιςτιμνεσ 

ζχουν γνϊμονα  τθ δικαιοςφνθ και τον ανκρωπιςμό. 

 Στθν επίλυςθ των κεμάτων υγείασ, κακϊσ ακόμθ υπάρχουν μάςτιγεσ , που 

απειλοφν τθν ανκρωπότθτα. Με τθν ανάπτυξθ τθσ γενετικισ  μθχανικισ και των 

βιοτεχνολογιϊν μποροφν να προςφερκοφν πολφτιμα  εφόδια για μακροθμζρευςθ 

και αναβάκμιςθ τθσ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ανκρϊπων. 

 Η αντιμετϊπιςθ του οικολογικοφ , θ εφρεςθ νζων πθγϊν ενζργειασ, θ αξιοποίθςθ 

του φυςικοφ  πλοφτου και θ αποκατάςταςθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ, όπου είναι 

δυνατό. 

 Αναβάκμιςθ τθσ  ποιότθτασ ηωισ με τθν ζμφαςθ και επίλυςθ των προβλθμάτων 

των μεγαλουπόλεων, (δόμθςθ, επικοινωνία, ςωςτι αξιοποίθςθ του δθμόςιου 

χϊρου) 

 Απειλι πυρθνικοφ ολζκρου και κακι διαχείριςθ επιτευγμάτων ςε πικανζσ 

πολεμικζσ εφαρμογζσ. Ο επιςτιμονασ  μπορεί να ευαιςκθτοποιιςει κα να 

αποτρζψει εφαρμογζσ ολζκριεσ. 



 

 

 Εξάλλου θ μελζτθ των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν  μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

αποκάλυψθ και ερμθνεία  των ψυχοςυναιςκθματικϊν προβλθμάτων , τα οποία όχι 

ςπάνια υποκινοφν τθ διάδοςθφαινομζνω ν κοινωνικισ  πακογζνειασ, (βία, 

τρομοκρατία, φανατιςμόσ, ψυχικά αδιζξοδα του ςφγχρονου ανκρϊπου.)  

 Οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ μποροφν να εςτιάςουν ςε κζματα των κεςμϊν, που 

ςιμερα διζρχονται κρίςθ και να αναηθτιςουν λφςεισ ςε μεγάλα κοινωνικά 

προβλιματα τθσ δθμοκρατίασ και τθσ κοινωνίασ.  

Β) Τα θκικά εφόδια του επιςτιμονα καταγράφονταν και μζςα ςτο κείμενο. Μποροφν να 

διαχωριςτοφν ςε κακαρά θκικά και ςχετικά με τθν κοινωνικι του ευκφνθ ςτο παλίςιο τθσ 

δθμοκρατικισ κοινωνίασ.  

Ηιικά– προςωπικά : ανιδιοτζλεια, ανκρωπιςτικι κουλτοφρα, ζμφαςθ ςτον άνκρωπο, 

εντιμότθτα, ειλικρίνεια, υπευκυνότθτα. 

Κοινωνικά – ηιικά: κοινωνικι ευαιςκθςία , ςυναίςκθςθ των ευκυνϊν ςτο κοινωνικό πεδίο, 

ευαιςκθςία ςε κζματα κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, διάκεςθ αλλθλεγγφθσ και βοικειασ ςτο 

ςυνάνκρωπο, ιδιαίτερα ςε ανκρϊπουσ που περιλαμβάνονται ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ, ενθμζρωςθ του κοινοφ.  

Δημοκρατικά – ηιικά : προτεραιότθτα θ υπθρζτθςθ του κοινοφ ςυμφζροντοσ και θ 

διαςφάλιςθ των αξιϊν ελευκερίασ και δθμοκρατίασ. Διαφάνεια , διάκεςθ ανάπτυξθσ 

διαλόγου, ιδεολογικι ανεκτικότθτα, δθμοκρατικι ευαιςκθςία . Διορατικότθτα ςτα κζματα 

επικοινωνίασ με τουσ πολιτικοφσ , ςφνεςθ και ανκρωπιςτικι κουλτοφρα.  

Ο επιςτιμονασ οφείλει να είναι όχι απλόσ τεχνοκράτθσ κλειςμζνοσ ςτουσ επιςτθμονικοφσ 

του ςτόχουσ και αποςταςιοποιθμζνοσ από τισ κοινωνικζσ του ευκφνεσ.  πολίτθσ και 

άνκρωποσ. Ωσ τζτοιοσ  ζχει ευκφνθ για ό τι κάνει και για ό τι παραλείπει να κάνει. Σωτθρία 

από τθν ευκφνθ δεν υπάρχει.   

Πιιανόσ επίλογοσ : Τα ςθμερινά αδιζξοδα του πολιτιςμοφ μασ τονίηουν τθν αναγκαιότθτα 

τθσ προόδου τθσ επιςτιμθσ, απαιτοφν ςυνζχιςθ αλλά και ςωςτι αξιοποίθςθ τθσ 

επιςτθμονικισ και πολιτικισ προόδου για τθν επίλυςι τουσ. 

 

Η καταγραφι όλων των παραπάνω δεν είναι αναγκαία, αλλά ενδεικτικι.  

Επιμέλεια απαντθςεων : Στέλλα Αλιγιζάκη, Γιώργοσ Μουντογιαννάκησ 

 


