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Σχόλια & Ενδεικτικές Απαντήσεις 

ΘΕΜΑ Α. 

Σχόλιο:  

Προβληµατική η διασκευή του κειµένου, αλλοιώνει τον αυθεντικό προβληµατισµό του συγγραφέα, 

δηµιουργεί σοβαρά νοηµατικά κενά, αναγκάζει τους µαθητές να καταφύγουν στη µηχανιστική 

σύνδεση των νοηµάτων (π.χ. «Στη συνέχεια τονίζει…») και προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε 

εκείνους που επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τη συλλογιστική πορεία του κειµένου. 

Ενδεικτική περίληψη: 

 Ο Γρηγόρης Σκαλκέας στην οµιλία του προβληµατίζεται σχετικά µε την απόκλιση της 

σύγχρονης επιστήµης από τον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισµό. Ξεκινά από την παραδοχή 

πως η επιστήµη, είτε ως «καθαρή» γνώση είτε ως εφαρµοσµένη, προσφέρει τα µέσα για την 

ικανοποίηση σκοπών που θέτει η κοινωνία. Εποµένως, σε µια εποχή αλλοίωσης των 

ανθρωπιστικών αξιών, είναι αµφίβολο κατά πόσον τα τελειοποιηµένα µέσα που διαθέτει η 

σύγχρονη επιστήµη υπηρετούν τελικά τον άνθρωπο. Συµπεραίνει λοιπόν πως ο σύγχρονος 

επιστήµονας, έχοντας γνώση, αλλά και συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης, οφείλει να 

προβλέπει τις αρνητικές συνέπειες των επιτευγµάτων του για την ανθρωπότητα και να τις 

αποτρέπει. Ωστόσο, επειδή αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη 

επιστηµόνων µε ισχυρά ηθικά ερείσµατα, που θα επαναπροσδιορίσουν τους σκοπούς της επιστήµης 

µε επίκεντρο τον άνθρωπο. (126 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β1. 

Σχόλιο: 

Βελτιωµένη εκδοχή της άσκησης σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια: οι προτάσεις είναι σαφώς 

διατυπωµένες, διατρέχουν όλο το κείµενο και µάλιστα µε γραµµικότητα. 
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Απάντηση: 

1Λ - 2Λ - 3Σ - 4Σ - 5Σ 

ΘΕΜΑ Β2. 

[α]  

Σχόλιο:  

Η Επιτροπή επιµένει να αλλοιώνει την έννοια της «ανάπτυξης» µιας παραγράφου, 

κατακερµατίζοντάς την. Εύστοχα παρατήρησε συνάδελφος πως τα επόµενα χρόνια πρέπει να τεθεί 

ως διατύπωση «ποιος τρόπος ανάπτυξης δεν υπάρχει στην παράγραφο»! Θεωρούµε πως η πρόθεση 

του συγγραφέα στην παράγραφο ήταν να διαφοροποιήσει την επιστήµη και την τεχνολογία ως προς 

τις επιδιώξεις τους, εποµένως ο τρόπος ανάπτυξης είναι ένας, η σύγκριση - αντίθεση. 

Ενδεικτική απάντηση:  

Ένας τρόπος ανάπτυξης της α’ παραγράφου του κειµένου είναι : 1

1) Παράδειγµα («Πολύ χαρακτηριστικά, ο Αϊνστάιν…»): παρατίθεται η άποψη του Αϊνστάιν για 

τη σχέση επιστήµης και τεχνολογίας, σκοπών και µέσων. 

2) Αιτιολόγηση («διότι η τεχνολογία…»): ο συγγραφέας ερµηνεύει τη διαφοροποίηση επιστήµης 

και τεχνολογίας ως προς τις επιδιώξεις τους. 

3) Σύγκριση - αντίθεση («διότι η επιστήµη … ενώ η τεχνολογία…»): καταγράφεται η διαφορά 

επιδιώξεων επιστήµης και τεχνολογίας. 

4) Αίτιο - αποτέλεσµα («Η επιστήµη … ανοίγει…»): ο συγγραφέας καταγράφει ως αποτέλεσµα 

της επιστηµονικής έρευνας (αίτιο) τη διεύρυνση των οριζόντων του ανθρώπου. 

[β]  

Σχόλιο: Με εξαίρεση το «βέβαια» (η Επιτροπή θεωρεί πως δηλώνει έµφαση, αλλά η λέξη δεν είναι 

καν διαρθρωτική, αφού µετά την αφαίρεση τµήµατος του αυθεντικού κειµένου χάνεται η σχέση 

αντίθεσης που υπήρχε…) οι υπόλοιπες λέξεις δεν προκαλούν κανένα προβληµατισµό. 

Ενδεικτική απάντηση: 

«βέβαια»: έµφαση, επιβεβαίωση (βλ. σχόλιο) 

«εάν»: (προ)ϋπόθεση 

«όµως»: αντίθεση 

 ζητείται ένας από τους τέσσερις.1
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«για τούτο»: αποτέλεσµα 

«δηλαδή»: επεξήγηση. 

ΘΕΜΑ Β3. 

[α]  

Σχόλιο: Εύστοχη γλωσσολογικά η επιλογή για επαναγραφή της πρότασης στα συνώνυµα. Ασαφές 

ωστόσο το αν οι µαθητές θα έπρεπε να χρησιµοποιήσουν τη φράση όπως δόθηκε στην άσκηση ή 

όπως ήταν στην αυθεντική της µορφή. Έτσι, αδυνατώ να καταλάβω το νόηµα στα Ελληνικά της 

τέταρτης πρότασης των συνωνύµων, καθώς στην αυθεντική φράση το «αλλοτριώνουν» έχει ως 

εννοούµενο αντικείµενο τον άνθρωπο και βέβαια δεν αναφέρεται στην πνευµατική του 

ολοκλήρωση, όπως φαίνεται στην πρόταση της άσκησης. Οι δε απαντήσεις της ΚΕΕ είτε δεν 

περιέχουν συνώνυµα είτε τα συνώνυµα δε διατηρούν ανέπαφο το νόηµα της φράσης. 

Ενδεικτικές απαντήσεις:  

• Η επιστήµη ως αέναος (= συνεχής, αδιάκοπος, ασταµάτητος, αδιάλειπτος, ακατάπαυστος κ.ά.) 

αγώνας του ανθρώπου. 

• Η επιστήµη παραµένει προσηλωµένη (= εστιασµένη, επικεντρωµένη, αφοσιωµένη κ.ά.). στην 

κατάκτηση της γνώσης. 

• Η προώθηση των φυσικών επιστηµών και η έκρηξη της τεχνολογίας εγείρουν (= προκαλούν, 

δηµιουργούν κ.ά.) απορίες. 

• Το άγχος και η αγωνία αλλοτριώνουν (= αλλοιώνουν, υπονοµεύουν, παρεµποδίζουν, 

παρακωλύουν κ.ά.) την πνευµατική ολοκλήρωση των ανθρώπων. (βλ. σχόλιο) 

• Κάθε επιστηµονικό επίτευγµα θα αποβεί καταστρεπτικό (= ολέθριο, καταστροφικό). 

[β] 

Σχόλιο: Άγνωστο γιατί η Επιτροπή δεν επέλεξε την επαναγραφή προτάσεων και στα αντίθετα. Ίσως 

γιατί τουλάχιστον δύο λέξεις («συγκεκριµένο» και «ευθύνη») δεν έχουν αντίθετα µε τη σηµασία 

που έχουν στο κείµενο. 

Ενδεικτική απάντηση: 

• «συγκεκριµένο»: αφηρηµένο, γενικό (βλ. σχόλιο) 

• «βελτίωσε»: χειροτέρευσε, επιδείνωσε. 

• «ευθύνη»: ανευθυνότητα, αθωότητα (βλ. σχόλιο) 
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• «υλική»: άυλη, πνευµατική, ψυχική. 

• «ελευθερία»: ανελευθερία, εξάρτηση, δέσµευση, δουλεία, υποδούλωση, υποταγή, χειραγώγηση, 

ποδηγέτηση. 

ΘΕΜΑ Β4. 

[α]  

Σχόλιο:  

Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή που αφορά την ερµηνεία της χρήσης του κόµµατος και όχι των 

«συνηθισµένων» σηµείων στίξης. Προκάλεσε «κραδασµούς» στους µαθητές, θα προκαλέσει 

µεγαλύτερους στους βαθµολογητές… 

Ενδεικτική απάντηση: 

Με το ασύνδετο σχήµα ο συγγραφέας προσδίδει στον λόγο του ένταση και πυκνότητα, ζωντάνια 

και αµεσότητα. 

[β]  

Σχόλιο: Επιστροφή στα καθιερωµένα… 

Ενδεικτική απάντηση: 

Ο συγγραφέας µε τη χρήση του ρητορικού ερωτήµατος προβληµατίζει τον αναγνώστη σχετικά µε 

την επίδραση (θετική - αρνητική) που άσκησε η επιστήµη στη ζωή των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα 

προσδίδει στον λόγο ζωντάνια και αµεσότητα. 

ΘΕΜΑ Γ. 

Σχόλιο: 

Δύσκολα ζητούµενα για τον «παπαγάλο» µαθητή: θα γράψει για την αξία της επιστήµης γενικά στο 

1ο ζητούµενο (ενώ πρέπει να συνδυαστεί µε συγκεκριµένα σύγχρονα προβλήµατα) και τις ευθύνες 

των επιστηµόνων (αντί για τα εφόδια του επιστήµονα). 

Ενδεικτική απάντηση: 

Προσφώνηση: Αγαπητοί γονείς και καθηγητές, φίλοι συµµαθητές. 

§1 (πρόλογος): 

1) Παρουσίαση της περίστασης επικοινωνίας (τελετή αποφοίτησης του σχολείου): εγκατάλειψη 

του σχολικού µικρόκοσµου - ένταξη στον «πραγµατικό» κόσµο µε τα προβλήµατά του. 
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2) Επιβεβαίωση Δ1 (λογική θεµελίωση Ζ1): σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα → οικολογική 

κρίση, φτώχεια και πείνα, αναλφαβητισµός, φανατισµός και δεισιδαιµονίες κ.ά. 

3) Σκοπός (αποδεικτέα θέση κειµένου): ανάγκη συνειδητοποίησης από τους µελλοντικούς 

επιστήµονες των ευθυνών τους για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. 

4) Σύνδεση µε Ζ1 (αποδεικτέα θέση Ζ1): η επιστήµη µπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή 

της ανθρωπότητας… 

§2 (Ζ1Α): …µε τη γνώση που παράγει 

• καταπολέµηση του φόβου, των δεισιδαιµονιών, των προκαταλήψεων κτλ. 

• καταπολέµηση του αναλφαβητισµού 

§3 (Ζ1Β): …µε τα µέσα που διαθέτει 

• αύξηση του προσδόκιµου ζωής & µείωση της παιδικής θνησιµότητας (φάρµακα, ιατρικές 

µέθοδοι) 

• αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας (αντιρρυπαντική τεχνολογία, εναλλακτικές επιλογές 

ενέργειας κτλ.) 

• αντιµετώπιση της πείνας (γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, νέες µέθοδοι καλλιέργειας, 

εξασφάλιση πόσιµου νερού κτλ.) 

§4 (µεταβατική): 

1) Συµπέρασµα: η επιστήµη µπορεί να συµβάλει στην επίλυση πολλών από τα προβλήµατα του 

σύγχρονου κόσµου. 

2) Επιβεβαίωση Δ2 (λογική επιβεβαίωση Ζ2): η επιστήµη παρέχει τα µέσα - οι άνθρωποι θέτουν 

τους σκοπούς. 

3) Σύνδεση µε Ζ2 (αποδεικτέα θέση Ζ2): οι επιστήµονες οφείλουν να έχουν ισχυρά ηθικά 

ερείσµατα… 

§5 (Ζ2Α): …ατοµικά 

• Εντιµότητα και ειλικρίνεια 

• Ανιδιοτέλεια 

• Ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα 

§6 (Ζ2Β): …κοινωνικά 

• Ανθρωπιά 

• Κοινωνική ευαισθησία 
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• Θάρρος και παρρησία 

§7 (επίλογος): 

1) Συµπέρασµα Ζ1: οι χρήσεις των επιστηµονικών επιτευγµάτων εξαρτάται από τα εφόδια του 

επιστήµονα. 

2) Συµπέρασµα κειµένου (επιλογική αναφορά στον σκοπό): οι απόφοιτοι ως µελλοντικοί 

επιστήµονες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τη δύναµη που καλούνται να διαχειριστούν. 

Επιφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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