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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η ομιλία ζχει ωσ βαςικό κζμα τθ διαχείριςθ τθσ επιςτιμθσ από τουσ ειδιμονεσ - 

επιςτιμονεσ. Αρχικά διαχωρίηει τισ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ κζτοντασ τθν 

πρϊτθ ωσ μθτζρα τθσ γνϊςθσ και τθ δεφτερθ ωσ εφαρμογι τθσ. Διαπιςτϊνει όμωσ ότι, ενϊ 

θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία ακολουκοφν τουσ ρυκμοφσ εξζλιξθσ τθσ κοινωνίασ, φαίνεται 

ότι δεν ζχουν βοθκιςει ςτθ διατιρθςθ των ανκρωπιςτικϊν αξιϊν που χάνονται εξαιτίασ τθσ 

κοινωνικισ αλλοτρίωςθσ. Σ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ καλοφνται να δράςουν οι ςφγχρονοι 

επιςτιμονεσ, οι οποίοι οφείλουν όχι μόνο να επιδείξουν υπευκυνότθτα, αλλά και να 

προβλζψουν τισ πικανζσ ςυνζπειεσ τθσ δράςθσ τουσ, για τισ οποίεσ ςυχνά δεν ευκφνονται οι 

ίδιοι, όμωσ επθρεάηουν τουσ ςτόχουσ τουσ. Επομζνωσ, είναι αναγκαία θ φπαρξθ 

ανκρωπιςτϊν επιςτθμόνων που κα επαναπροςδιορίςουν τουσ ςτόχουσ τθσ.   

(122 λζξεισ) 

Β1.  

Α. Λάκοσ 

Β. Λάκοσ  

Γ. Σωςτό 

Δ. Σωςτό 

Ε.  Σωςτό 

 

Β2. Α) Στθν 1θ παράγραφο υπάρχει ςφγκριςθ και αντίκεςθ μεταξφ των εννοιϊν τθσ 

επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ.  

Συγκεκριμζνα οι δφο ζννοιεσ ςυγκρίνονται και εμφανίηονται ωσ αντίκετοι οι ςτόχοι τουσ, 

εφόςον θ επιςτιμθ ςτοχεφει ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, ενϊ θ τεχνολογία ςτθν εφαρμογι 

τθσ που εξυπθρετεί τισ πρακτικζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου. Π.χ. «Επιςτιμθ, βζβαια, και 

τεχνολογία δεν ταυτίηονται, διότι θ επιςτιμθ παραμζνει προςθλωμζνθ…. γνϊςθσ, ενϊ θ 

τεχνολογία ζχει ωσ επιδίωξθ… ανκρϊπου» 

 



 

 

Επίςθσ υπάρχει αιτιολόγθςθ, κακότι αιτιολογεί τθν ανυπαρξία ταφτιςθσ μεταξφ επιςτιμθσ 

και τεχνολογίασ. Τθν αιτιολόγθςθ επιβεβαιϊνει και θ διαρκρωτικι λζξθ «διότι»:  

«επιςτιμθ… και τεχνολογία, διότι ….» . 

Β)  Βζβαια = επιβεβαίωςθ, ζμφαςθ 

Εάν = προχπόκεςθ 

Όμωσ = αντίκεςθ 

Για τοφτο =  αιτιολόγθςθ 

Δθλαδι = επεξιγθςθ 

Β3. Α)  

 Η επιςτιμθ ωσ αδιάκοποσ/αςταμάτθτοσ/αιώνιοσ αγϊνασ του ανκρϊπου 

 Η επιςτιμθ παραμζνει αφοςιωμζνθ/αφιερωμζνθ/ςυγκεντρωμζνθ ςτθν κατάκτθςθ τθσ 

γνϊςθσ 

 Η προϊκθςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν και θ ζκρθξθ τθσ τεχνολογία *…+ προκαλοφν / 

δθμιουργοφν απορίεσ 

 Το άγχοσ και θ αγωνία αλλοιώνουν/καταςτρζφουν/ παραμορφώνουν τθν πνευματικι 

ολοκλιρωςθ των ανκρϊπων 

 Κάκε επιςτθμονικό επίτευγμα *…+ κα αποβεί *…+ ολζθριο / επιβλαβζσ / εξοντωτικό. 

Β)  

 ςυγκεκριμζνο ≠ αόριςτο, αςαφζσ 

 βελτίωςε ≠ επιδείνωςε, επιβάρυνε, χειροτζρευςε 

 ευκφνθ ≠ ανευκυνότθτα 

 υλικι ≠ πνευματικι, ψυχικι 

 ελευκερία ≠ υποδοφλωςθ, ανελευκερία 

 

Β4. Α) το αςφνδετο ςχιμα είναι ζνασ τρόποσ απλόσ, γριγοροσ, κοφτόσ και ηωντανόσ, δίνει 

ςτο φφοσ ηωντάνια, αμεςότθτα, παραςτατικότθτα, ενϊνει διάφορεσ ζννοιεσ και νοιματα ςε 

ζνα ςφνολο και προκαλεί ζνα αγχϊδεσ φφοσ και ςυναιςκθματικι φόρτιςθ.  

Β) το ρθτορικό ερϊτθμα τθσ 2θσ παραγράφου ενζχει δομικό ρόλο, ενϊνοντασ τθ 2θ με τθν 3θ 

παράγραφο, με μία ερϊτθςθ τθσ οποίασ θ απάντθςθ είναι δεδομζνθ. Επίςθσ δθμιουργεί 

ζναν υποκετικό διάλογο με τον αναγνϊςτθ, αφυπνίηοντασ και προβλθματίηοντάσ τον. Ο 

αναγνϊςτθσ καλείται να ζχει ενεργό ρόλο, να πάρει κζςθ και να αναλάβει τισ δικζσ του 

ευκφνεσ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Επίςθσ ο λόγοσ γίνεται πιο άμεςοσ και πιο 

ηωντανόσ.  

 

 



 

 

Γ.  

Ομιλία ςε εκδιλωςθ του ςχολείου ςασ  

Ύφοσ επίςθμο (δθμόςιοσ λόγοσ), με ςτοιχεία προφορικότθτασ, προςφϊνθςθ, αποφϊνθςθ, 

ιδιότθτα ομιλθτι και επικοινωνιακι περίςταςθ (εκδιλωςθ ςχολείου με κζμα το ρόλο των 

μελλοντικϊν επιςτθμόνων)  

Πρόλογοσ με αφορμι τθν τελετι αποφοίτθςθσ, γενικι αναφορά ςτθν επιςτιμθ και 

αναφορά ςτα 2 ηθτοφμενα.  

1
ο
 ζητούμενο: 

Θετική άποψη: 

Σηνλ σλικό ηνκέα ε επηζηήκε επηδξά θαηαιπηηθά ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ, 

θαζηζηώληαο πην άλεηε ηελ θαζεκεξηλή δσή κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλνινγηθώλ 

εθαξκνγώλ.  

 Επίζεο, κε ηελ επξεία ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεραλήο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ν πόλνο θαη ν κόρζνο, κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ε 

πνζόηεηα θαη ε πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο, λα βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα δσήο θαη λα 

αλεβαίλεη ην βηνηηθό επίπεδν.  

 Από ηελ άιιε πιεπξά, ε πξόνδνο ηεο ηαηξηθήο ζπληειεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

αλίαησλ αζζελεηώλ θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο, ζηε γεληθόηεξε βειηίσζε ηεο πγείαο 

θαη ζηελ άλνδν ηνπ κέζνπ όξνπ δσήο. 

 Βνήζεζε ηνπο αλζξώπνπο λα εθκεδελίζνπλ ηηο απνζηάζεηο ηνπ ρώξνπ 

(=αλάπηπμε ζπγθνηλσληώλ) θαη ηνπ ρξόλνπ (=αλάπηπμε επηθνηλσληώλ). 

 

Αληίζηνηρα, ε επηζηήκε επηδξά θαηαιπηηθά θαη ζηνλ τρόπο σκέψης ησλ αλζξώπσλ.  

 Η έγθπξε θαη αληηθεηκεληθή γλώζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ινγηθήο, θξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο νδεγεί ζηελ θπξηαξρία ηνπ νξζνινγηζκνύ.  

 Ταπηόρξνλα, ε αλζξώπηλε ζθέςε απνδεζκεύεηαη από πξνιήςεηο, δεηζηδαηκνλίεο 

θαη απζεληίεο, κε απνηέιεζκα λα δηεπξύλνληαη νη πλεπκαηηθνί νξίδνληεο ηνπ 

αλζξώπνπ. 

 Βνήζεζε ηνπο αλζξώπνπο λα εξεπλήζνπλ ην ηζηνξηθό παξειζόλ θαη λα 

απνθνκίζνπλ γλώζε θαη πνιύηηκε πείξα από πνιηηηζκνύο πνπ δελ ππάξρνπλ πηα 

(= ηζηνξία, αξραηνινγία, γξαθνινγία). 

 Να νξγαλώζνπλ νξζνινγηζηηθά ηελ θνηλσλία θαηακεξίδνληαο ηελ εξγαζία θαη ηα 

αγαζά ζηε βάζε ηνπ ζπιινγηθνύ θαινύ (=θνηλσληνινγία, πνιηηηθέο επηζηήκεο). 

 Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ ςπρηθό ηνπο θόζκν θαη ην ππνζπλείδεην (= ςπρνινγία, 

θηινζνθία) θαηαλνώληαο ςπρηθά θίλεηξα, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο αηόκσλ θαη 

νκάδσλ → λα νξγαλώζνπλ ηε δσή ηνπο ρσξίο θόβν θαη ελνρή (απηνζπλεηδεζία, 

απηνγλσζία). 

 

 



 

 

Αρνητική άποψη: 

Η ππέξκεηξε αλάπηπμε ηνπ πιηθνύ πνιηηηζκνύ νδεγεί ζε ζηαζηκόηεηα ηνλ 

πλεπκαηηθό. Έηζη, ε πξόνδνο ηνπ πνιηηηζκνύ ηαπηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε 

ηελ πξόνδν ηνπ πιηθνηερληθνύ ζθέινπο ηνπ, κε ζπλέπεηα λα αηξνθεί ν 

εζηθνπλεπκαηηθόο ηνκέαο. Επνκέλσο, ε αληζνκεξήο αλάπηπμε ηνπ πιηθνύ θαη ηνπ 

πλεπκαηηθνύ πνιηηηζκνύ επηθέξεη: 

1) Τε κόιπλζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
.
 Ο ζεκεξηλόο άλζξσπνο 

αληηκεησπίδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν έληνλν ην πξόβιεκα ηεο πγηεηλήο δηαβίσζεο, 

αθνύ ηα ζπλερή πιήγκαηα πνπ πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν δεη θαη 

αλαπηύζζεηαη είλαη αλεπαλόξζσηα. 

2) Τνλ θίλδπλν ελόο ππξεληθνύ πνιέκνπ
.
 Η επηζηεκνληθή γλώζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, όπσο είλαη ηα ππξεληθά, κε 

απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε παγθόζκηα εηξήλε. 

3) Τέινο, ν ηνκέαο ηεο επηζηήκεο θαη εηδηθόηεξα νη επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζν άζθεζεο πηέζεσλ ζηνλ πνιηηηθό θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ 

ζηξαηησηηθό ρώξν. Επεξεάδνπλ ινηπόλ άκεζα ηε δηεζλή πνιηηηθή θαηάζηαζε, κε 

ζπλέπεηα ε επηζηήκε λα κεηαηξέπεηαη ζε πεδίν, όπνπ επδνθηκνύλ νη αληαγσληζκνί 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ θαη θπξίσο ησλ ππεξδπλάκεσλ. 
 

2ο ηθτοφμενο:  

Ο επηζηήκνλαο, σο άλζξσπνο πνπ εληάζζεηαη θαη βηώλεη κέζα ζηελ θνηλσλία, 

επηβάιιεηαη, αξρηθά, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απνζηνιή θαη ην ρξένο πνπ έρεη 

απέλαληη ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 

1. Χξένο ηνπ είλαη λα κελ νδεγείηαη ζηελ πλεπκαηηθή κνλνκέξεηα, αιιά λα έρεη 

ζθαηξηθή ελεκέξσζε γηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα. Άιισζηε, 

έρεη ηεξάζηηα θνηλσληθή επζύλε, αθνύ κε ηηο αλαθαιύςεηο ή ηηο εθεπξέζεηο ηνπ 

κπνξεί λα θινλίζεη ηελ παγθόζκηα ηζνξξνπία. Επνκέλσο, απαξαίηεην εθόδην πέξα 

από ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε είλαη θαη ε αλζξσπηζηηθή παηδεία, ώζηε λα είλαη 

θνξέαο γλώζεσλ, αιιά θαη αλζξσπηάο. 

2. Επίζεο, ν επηζηήκνλαο ζεσξείηαη αλαγθαίν λα είλαη θνξέαο εζηθώλ αμηώλ θαη λα 

δηαθξίλεηαη γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο ηνπ αξρέο. Με ηα επηηεύγκαηα πνπ δεκηνπξγεί 

επηβάιιεηαη λα αλπςώλεη ηελ θνηλσλία, όρη κόλν πιηθά θαη πλεπκαηηθά, αιιά θαη 

εζηθά. Γη’ απηό είλαη αλαγθαίν λα ελαξκνλίδεη ηελ εζηθή κε ηε γλώζε. 

3. Με ηελ απόθηεζε ηεο απηνγλσζίαο ν επηζηήκνλαο έρεη ρξένο λα θαιιηεξγεί ηελ 

θνηλσληθή ζπλείδεζε πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζεη ηθαλό λα αληηιακβάλεηαη όηη πάλσ από 

ην αηνκηθό ζπκθέξνλ βξίζθεηαη ην θνηλσληθό. Έηζη ζ’ αθνπγθξάδεηαη ηνλ παικό ηεο 

θνηλσλίαο, αλαπηύζζνληαο αηζζήκαηα αγάπεο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο 

απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. 

4. Επηπιένλ, ν επηζηήκνλαο ζα πξέπεη λα είλαη αξσγόο ζηηο πξνζπάζεηεο γηα 

εθιαΐθεπζε ηεο γλώζεο, ώζηε λα γίλεη θηήκα ηνπ ιανύ. Από ηελ άιιε πιεπξά είλαη 



 

 

απαξαίηεηε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαθώηηζε ηεο θνηλήο γλώκεο 

γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ. 

5. Οη επηζηήκνλεο: σο εξεπλεηέο πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζπιινγηθό 

θαιό, ιεηηνπξγνύλ όρη σο κνλάδεο, αιιά σο κέιε ηεο θνηλσλίαο. 
 

ΕΠΙΛΟΓΟ με ευχαριςτία 

 

 


