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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
A1. Περίληψη 

Ο ρόλος και η ευθύνη του επιστήμονα στη σύγχρονη εποχή είναι το θέμα που 
πραγματεύεται ο συντάκτης του παραπάνω κειμένου. Αρχικά, διακρίνει την επιστήμη 
από την τεχνολογία αναφέροντας πως η δεύτερη στοχεύει στην ικανοποίηση των 
πρακτικών αναγκών του ανθρώπου. Η επιστήμη όμως υπηρετεί τη βαθύτερη γνώση και 
στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρωπιστικού ιδεώδους. Ο συγγραφέας διαπιστώνει πως η 
σημερινή εποχή διακρίνεται από κρίση αξιών παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας. 
Ευθύνη λοιπόν του επιστήμονα είναι να υπηρετήσει τον άνθρωπο με τα επιτεύγματά του 
και να τον προφυλάξει από πιθανούς κινδύνους, για τους οποίους δεν είναι πάντα 
υπεύθυνος. Καταλήγει λέγοντας πως πρώτιστο χρέος των επιστημόνων είναι η ηθική 
τους διάπλαση και επομένως το ανθρωπιστικό τους πνεύμα. 

 

B1. α)  Λάθος β)  Λάθος γ)  Σωστό δ)  Σωστό ε)  Σωστό 

 

Β2. α) σύγκριση – αντίθεση 

 

β) βέβαια → βεβαίωση 

εάν → προϋπόθεση 

όμως → εναντίωση 

για τούτο → αιτιολόγηση 

δηλαδή → επεξήγηση 

 

Β3. α) αέναος → διαρκής, συνεχής 

προσηλωμένη → αφοσιωμένη, επικεντρωμένη 

εγείρουν → προκαλούν, ξεσηκώνουν 

αλλοτριώνουν → αλλοιώνουν 

καταστρεπτικό → ολέθριο 

 

β) συγκεκριμένο → αφηρημένο, αόριστο, γενικό 

βελτίωσε → επιδείνωσε 

ευθύνη → ανευθυνότητα 

υλική → πνευματική 

ελευθερία → ανελευθερία 
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Β4. α) αμεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα, έμφαση 

β) αμεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα, έμφαση, μοιράζεται τον 
προβληματισμό του με τους ακροατές του 

 

Γ. Έκθεση 

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συμμαθητές, 

Ένας μεγάλος κύκλος σπουδών μόλις ολοκληρώθηκε. Ως απόφοιτοι πλέον της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελλοντικοί επιστήμονες οφείλουμε να 
οραματιστούμε το μέλλον μας με ελπίδα, αισιοδοξία αλλά και αίσθημα ευθύνης προς 
τον συνάνθρωπο… 

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σύνθετη και απαιτητική είναι η σύγχρονη πραγματικότητα… 

 

1ο ζητούμενο 

α) Σύγχρονα προβλήματα (αναφορά) 

 αμοραλισμός, κρίση αξιών 

 ατομικισμός 

 υλισμός, ωφελιμισμός 

 έκρηξη βίας, τρομοκρατίας 

 προσφυγικό, ρατσισμός 

 εξάρτηση από μηχανή 

 οικολογικό… 

 

β) Ρόλος επιστήμης 

 προτεραιότητα η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων, διευκόλυνση 
καθημερινότητας 

 σεβασμός στη φύση 

 σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

 καταπολέμηση ανθρώπινου πόνου, αύξηση μέσου όρου ζωής 

 διευκόλυνση επικοινωνίας (ΜΜΕ), μετακίνησης (ΜΜΜ) 

 εξοικονόμηση χρόνου και περιορισμός ανθρώπινου μόχθου… 

 

2ο ζητούμενο 

Ηθικά εφόδια 

 υπευθυνότητα  

 ανθρωπιστική παιδεία 

 εντιμότητα 

 σεβασμός 

 να μην υπηρετεί το χρήμα 

 να μην ενδιαφέρεται για την υστεροφημία του και μόνο… 
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Επίλογος 

Κυρίες και κύριοι, 

Ελπίδα και ευχή όλων μας είναι εμείς, η νέα γενιά ν’ αποτελέσουμε αυτούς τους 

έντιμους, ηθικούς επιστήμονες που θα περιορίσουν τα σύνθετα προβλήματα της 

ανθρωπότητας και θα συμβάλλουν στην πρόοδο του πολιτισμού μας, με σεβασμό πάντα 

στον ΑΝΘΡΩΠΟ και το περιβάλλον του. 

Σας ευχαριστώ 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! 


