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                                                                           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

7/6/2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. Πύκνωση νοημάτων ανά παράγραφο.

Β1.

α. Λάθος 

β. Λάθος

γ. Σωστό

δ. Σωστό

ε. Σωστό

Β2.

α) Σύκριση- αντίθεση (Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία... πρακτικών αναγκών του ανθρώπου)

Παραδείγματα (Πολύ χαρακτηριστικά... ηθικά ιδανικά)

β) 

βέβαια: επιβεβαίωση/ έμφαση

εάν: υπόθεση

όμως: αντίθεση



για τούτο: αιτιολόγηση

δηλαδή: διασάφηση/ επεξήγηση

Β3.

α)

αέναος: ατέρμονος/ ατελείωτος/ διαρκής

προσηλωμένη: αφοσιωμένη/ συγκεντρωμένη

εγείρουν: δημιουργούν/ προκαλούν

αλλοτριώνουν: φθείρουν/ καταστρέφουν

καταστρεπτικό: ολέθριο/ μοιραίο 

β)

συγκεκριμένο: ασαφές/ αφηρημένο/ απροσδιόριστο/ ακαθόριστο

βελτίωσε: κατέστρεψε/ επιδείνωσε/ χειροτέρεψε

ευθύνη: ανευθυνότητα/ αδιαφορία

υλική: άυλη/ πνευματική

ελευθερία: υποδούλωση/ χειραγώγηση

Β4.

α) Έμφαση/ εντατικοποίηση και διόγκωση του μεγέθους αλλοίωσης των ιδεωδών του 
ανθρωπισμού στις μέρες μας.

β)Προβληματισμός του αναγνώστη/ Συμμετοχή του δέκτη στη θέση- ιδέα του κειμένου/ 
Αμεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα/ Βοηθά στην ανάπτυξη της θέσης του συγγραφέα.

Γ1

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία

Αγαπητοί συμμαθητές, μελλοντικοί/ κές επιστήμονες

Πρόλογος: Περιγραφή κυριαρχίας επιστήμης/ τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές/ εκφρασεις της 
καθημερινότητας- 21ος αιώνας ο αιώνας της επιστήμης και της τεχνολογίας.
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α)

1. Η επιστήμη καλείται να αποκωδικοποιήσει κάθε έκφανση του φυσικού περιβάλλοντος, 
επιτυγχάνοντας την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του, με στόχο την καλύτερη 
εξισορρόπηση της ανθρώπινης δράσης με την εξελικτική πορεία του φυσικού χώρου. 
Αναγκαίο είναι να διερευνηθεί εγκαίρως ο αντίκτυπος της βιομηχανικής ανάπτυξης και της 
αστικοποίησης στο περιβάλλον, ώστε να προληφθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες.

2. Η επιστήμη καλείται να αντιμετωπίσει ασθένειες που ταλανίζουν τους ανθρώπους, 
ξεπερνώντας μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης εκείνους τους περιορισμούς που παλαιότερα 
δυσχέραιναν την επιτυχή κατάληξη ανάλογων ερευνών. Ζητούμενο είναι αφενός η μείωση 
της πρόωρης θνησιμότητας (μακροζωία) και αφετέρου η διασφάλιση μιας καλύτερης 
ποιότητας ζωής.

3. Η επιστήμη καλείται να επιτύχει βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την τέλεση καθημερινών 
εργασιών και δραστηριοτήτων των ανθρώπων, προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμος 
χρόνος- ελεύθερος χρόνος- και να διευκολυνθεί η καθημερινή τους δράση.

4. Η επιστήμη καλείται να ενισχύσει το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων στοχεύοντας στην
καταπολέμηση των προκαταλήψεων, της μισαλλοδοξίας και του δογματισμού. Η 
δυνατότητα, άλλωστε, να επιτευχθούν αρτιότερες συνθήκες κοινωνικής συνύπαρξης, χωρίς
επώδυνα φαινόμενα όπως είναι αυτό του ρατσισμού, εξαρτάται από το βαθμό 
πνευματικής και ηθικής ωρίμανσης των πολιτών (βλ. κυρίως ανθρωπιστικές επιστήμες).

B)

5. Ως άνθρωπος οφείλει να είναι: έντιμος, ακέραιος, ειλικρινής, αδιάβλητος, ανιδιοτελής, 
διορατικός, προωθώντας και υπηρετώντας μόνο την ανθρώπινη ανάγκη

6. Ως επαγγελματίας: αξιοπρεπής, ηθικά συγκροτημένος, συνέπεια λόγων και έργων, άρτια
επιστημονική γνώση και κατάρτιση, ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, ενισχύοντας την 
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6. Ως επαγγελματίας: αξιοπρεπής, ηθικά συγκροτημένος, συνέπεια λόγων και έργων, άρτια
επιστημονική γνώση και κατάρτιση, ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, ενισχύοντας την 
"επιστήμη για τον άνθρωπο" και όχι την "επιστήμη για την επιστήμη". Επιβάλλεται να θέτει
φραγμούς και όρια στην επιστημονική έρευνα με γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της ζωής

7. Ως λειτουργός: λειτουργός με συνείδηση λειτουργού και όχι στυγνός επαγγελματίας, να 
αντιστέκεται στην κερδοσκοπία, στις οικονομικές πιέσεις και στις "σειρήνες" της δόξας και 
της δημοσιότητας

Επίλογος

Ανακεφαλαίωση/ συμπεράσματα/ προβληματισμός/ έμφαση στην άμεση κινητοποίηση και
εφαρμογή του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της επιστήμης

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας  


