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Α1.  
Στην ομιλία του ο Γ. Σκαλκέας αναφέρεται στην επιστήμη και στο ρόλο του 
επιστήμονα. Αρχικά, αφού προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της επιστήμης που 
συμβάλλουν στην εξέλιξη της κοινωνίας τη διακρίνει από την τεχνολογία η οποία 
στοχεύει, κυρίως, στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Βέβαια, τα έντονα 
προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα θέτουν προβληματισμό για τη 
σημερινή πορεία της επιστήμης η οποία, σύμφωνα με το συγγραφέα, καθρεφτίζει το 
μη ανθρωπιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας. Σε μια εποχή, λοιπόν, υλισμού και 
απομόνωσης ο επιστήμονας διαπνεόμενος από κοινωνική συνείδηση οφείλει να 
επαγρυπνά και να εξετάζει την πιθανή χρήση και τις συνέπειες των επιτευγμάτων 
του· στάση, όμως, που δεν είναι εύκολα εφικτή σήμερα. Τέλος, τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης ηθικών εφοδίων του επιστήμονα για να παραμείνει η επιστήμη στην ανάγκη 
του ανθρώπου. 
 
Β1.   
α. Λάθος 
β. Λάθος  
γ. Σωστό 
δ. Σωστό 
ε. Σωστό 
 
Β2.  
α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης καθώς 
συγκρίνει την επιστήμη με την τεχνολογία εντοπίζοντας τις διαφορές τους. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η επιστήμη εστιάζει στην κατάκτηση της γνώσης ενώ η 
τεχνολογία στην αξιοποίησή της. Χαρακτηριστική είναι η χρήση της διαρθρωτικής 
λέξης «ενώ». Επιπλέον, υπάρχει και η μέθοδος της αιτιολόγησης στο σημείο που 
αιτιολογεί το γεγονός ότι επιστήμη και τεχνολογία δεν ταυτίζονται. Ενισχυτική είναι η 
χρήση του «διότι». Επίσης, χρησιμοποιεί ως μέθοδο τα παραδείγματα (η ρήση του 
Αϊνστάιν).  
 
β) βέβαια: έμφαση, επιβεβαίωση  

εάν: (προ)υπόθεση 
όμως: αντιδιαστολή, αντίθεση 
για τούτο: σχέση αιτίου αποτελέσματος 
δηλαδή: επεξήγηση 

 
Β3.  
α) αέναος = ατελείωτος, συνεχής, διαρκής, ακατάπαυστος, ατέρμονος, αδιάλειπτος 

προσηλωμένη = αφοσιωμένη, εστιασμένη, επικεντρωμένη  
εγείρουν = προκαλούν, γεννούν, δημιουργούν 
αλλοτριώνουν = αποξενώνουν, υπονομεύουν, παρακωλύουν 
καταστρεπτικό = ολέθριο, επιβλαβές, επιζήμιο 

 
β) συγκεκριμένο # αφηρημένο, γενικόλογο, αόριστο 

βελτίωσε # επιδείνωσε, επιβάρυνε, χειροτέρεψε 
ευθύνη # ανευθυνότητα 
υλική # άυλη, πνευματική, διανοητική 
ελευθερία # ανελευθερία, δουλεία, σκλαβιά  

 
 



 
Β4.  
α)  Ο συγγραφέας με τη χρήση του ασύνδετου σχήματος αποσκοπεί στο να δώσει 

ένταση και έμφαση στο λόγο και ίσως να χρωματίσει συναισθηματικά με 
ασθματικό τόνο στο κείμενό του για να επιτείνει την αγωνία και τον 
προβληματισμό. Παράλληλα, συμβάλλει στη ζωντάνια και στην παραστατικότητα 
του κειμένου πυκνώνοντας στο λόγο του το πλήθος των προβλημάτων που 
προκύπτουν.  

β)  Η χρήση του ρητορικού ερωτήματος δημιουργεί ένα κλίμα αμεσότητας και την 
αίσθηση διαλόγου με τον ακροατή. Επιπλέον, χρησιμοποιείται με σκοπό να εγείρει 
τον προβληματισμό και να εισάγει το θέμα της επόμενης παραγράφου «Τα ευγενή 
ιδεώδη… ανθρώπων», υπηρετώντας τη συνεκτικότητα του κειμένου. 

 
Γ1. 
Αγαπητό ακροατήριο,  
Χαίρομαι, ιδιαιτέρως που μου δίνεται η ευκαιρία από αυτό το βήμα να μιλήσω για τη 
μελλοντική μου ιδιότητα, αυτή του επιστήμονα.  Όλοι μας, νομίζω, ομολογούμε το 
δραστικό ρόλο της επιστήμης στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και στόχος 
μας οφείλει να γίνει και η ομοφωνία μας για το ρόλο του ιδανικού εκείνου επιστήμονα 
που θα εξυπηρετήσει επάξια αυτό το ρόλο. 
 
Α΄ Ζητούμενο 

- Υπενθύμιση υφολογικού πλαισίου: «Ας αναλογιστούμε, λοιπόν, αγαπητοί 
παρευρισκόμενοι…»  

- Αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου (για πληθυσμιακές ομάδες που τη 
χρειάζονται) 

- Πολύτιμη βοήθεια επιστημονικής έρευνας στην αντιμετώπιση θανατηφόρων 
ασθενειών που ολοένα ανακύπτουν  - σημαντική στήριξη ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

- Πρόβλεψη και έλεγχος φυσικών καταστροφών. 
- Η επιστήμη σε συνεργασία με την τεχνολογία βοήθησε στην αυτοματοποίηση 

της παραγωγής παρέχοντας λύση στο πρόβλημα της αυξημένης ζήτησης 
προϊόντων.  

- Η επιστημονική έρευνα διαλεύκανε το τοπίο της άγνοιας σε πολλούς τομείς 
του επιστητού, διανοίγοντας τους πνευματικούς ορίζοντες και αίροντας το 
σκοταδισμό και αποτρέποντας τον αυταρχισμό των καθεστώτων.  

- Δυνατότητα βελτίωσης καθημερινών συνθηκών και όρων ζωής με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, που συνιστά πάγιο 
πρόβλημα σε μία εποχή υπερεντατικοποίησης  και πολλαπλών ρόλων. 

- Η έρευνα βοήθησε σημαντικά στην αποκωδικοποίηση της ανθρώπινης 
ύπαρξης (οργανικά και ψυχικά) προσφέροντας λύσεις σε προβλήματα   που 
παλαιόθεν θεωρούταν άλυτα ή δυσεπίλυτα π.χ. Γενετική και Μοριακή 
Βιολογία (κλωνοποίηση, προγενετικός έλεγχος) αλλά και ψυχολογικής φύσης 
έρευνες που στοχεύουν στην ερμηνεία και πρόβλεψη συμπεριφορών. 
 

Β΄ Ζητούμενο 
- Ανθρωποκεντρικός άξονας σκέψης: να υπηρετεί την αξία της ανθρώπινης 

ζωής και όχι να την εκμεταλλεύεται θυσιάζοντάς την στο δόγμα «η επιστήμη 
για την επιστήμη». 

- Άρτια ψυχική καλλιέργεια, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, απαλλαγμένος 
από σύνδρομα. 

- Υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και καθήκοντος απέναντι στην 
ανθρωπότητα. 



- Ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και διαλλακτικότητα για την ευόδωση της 
διεπιστημονικής συνεργασίας. 

- Ακεραιότητα, ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια, υπευθυνότητα, συνέπεια για τήρηση 
επιστημονικής δεοντολογίας. 

- Πνεύμα αποδοχής διαφορετικού, απαλλαγή από μισαλλοδοξία και εμπάθειες. 
- Φιλειρηνική διάθεση και πνεύμα αυτοθυσίας και αυταπάρνησης. 
- Αυτοσεβασμός και αυτοπεποίθηση – προσφέρει αίσθημα ασφάλειας στην 

κοινωνία. 
- Ικανότητα να υποβάλει σε ηθικό έλεγχο τα δυνητικά αποτελέσματα της 

επιστημονικής έρευνας με γνώμονα τη βιοηθική. 
 
Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η έννοια της επιστήμης είναι μία 
έννοια πολυσήμαντη που δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πανάκεια όλων των 
κοινωνικών προβλημάτων. Εντούτοις, επαφιεμένη στην υγιή πρόθεση ατόμου και 
κοινωνίας μπορεί να αποτελματώσει την τελευταία σε διάφορα σημεία της. 
 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας   


