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α. Ζητούμενα με μία έννοια

α1. Ερωτήσεις/ζητούμενα  για ορισμένα στοιχεία τις έννοιας

1. Αφού προσδιορίσετε το περιεχόμενο του όρου π.χ. ελευθερία κ.λπ.

2. Ποια  είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης.

3. Ποιος είναι ο ρόλος του ΟΗΕ, ΕΕ, ΜΚΟ

4. Να αναφερθείτε στα όρια τις ελευθερίας 

παραδείγματα

3. Ανακαλώ στη μνήμη τα στοιχεία για τις 
απαντήσεις
• Απάντηση/έννοια
• Απάντηση/έννοια
• Απάντηση/έννοια
κ.λπ.

Ενέργειες

2. Αναλύω  την έννοια ανάλογα με 
το γένος της

1. Αντιγράφω το ζητούμενο

Eφαρμογές

Κοινωνικές ομάδες : Γράφημα

Θεματική πρόταση
Ὰλλοτε προσθέτουμε ορισμό π. χ διανοούμενος, τεχνοκράτες, κ.λπ.
Ὰλλοτε δεν χρειάζεται π.χ. δάσκαλος, νέοι, γονείς

Λεπτομέρειες
• Τι ικανότητες –αρετές έχουν (μέσω συγκρίσεων ή παραδειγμάτων)
• Τι μειονεκτήματα έχουν
• Τι εφόδια διαθέτουν;
• Ποιος είναι ο ρόλος τους, τι κάνουν, πώς ενεργούν
• με ποιες δραστηριότητες ασχολούνται
• Ποιοι είναι οι στόχοι τους
&     παραδείγματα που επεξηγούν

Ιδιότητες /
γνωρίσματα

Ιδιότητες /
γνωρίσματα

Ιδιότητες /
γνωρίσματα

Διάγραμμα

Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: περιγραφή έννοιας με ορισμό, διαίρεση, σύγκριση-αντίθεση, συνδυασμό 
μεθόδων
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Θεματική πρόταση
Οριστέα έννοια, γένος, ειδοποιός διαφορά

Λεπτομέρειες
• Διασαφήσεις/επεξηγήσεις
• Σύγκριση-αντίθεση (με έννοια που ίσως συγχέεται ή με έννοια που εμφανίζεται 

στο παρόν π.χ. νεοεθνικισμός)
• Μορφές
• Παραδείγματα που επεξηγούν

Ιδιότητες/
γνωρίσματα
αφηρημένων 
εννοιών

Αφηρημένη έννοια : Γράφημα

Διάγραμμα

Θεσμός : Γράφημα

Θεματική πρόταση
Ορισμός: Οριστέα έννοια, γένος, ειδοποιός διαφορά

Λεπτομέρειες
• Ιστορική αναδρομή
• Σκοποί
• `Οργανα-αρμοδιότητες (σε περίπτωση πολιτικού θεσμού)
• Μέσα, διαδικασίες

Ιδιότητες/
γνωρίσματα
θεσμών

Διάγραμμα

Γράφημα: Σύγκριση-Αντίθεση

Στη θεματική πρόταση διατυπώνω την αντίθεση

Λεπτομέρειες
Αναπτύσσω τις ιδιότητες του ά μέλους 

Αναπτύσσω τις ιδιότητες του β´ μέλους

Αν χρειάζεται προσθέτω παραδείγματα

Διάγραμμα

• Ιδιότητες/
γνωρίσματα 
του α´ μέλους

• Ιδιότητες/
γνωρίσματα 
του β´ μέλους
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Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς του σχολείου σας συμμετέχετε σε εκδήλωση του συλλόγου Επιστημόνων 
της περιοχής σας. Να γράψετε μια εισήγηση στην οποία να αναφέρεστε στο ρόλο του επιστήμονα σήμερα. 

Α. Αντιγράφω το ζητούμενο
Ποιος είναι ο ρόλος του επιστήμονα σήμερα.
Β. Αναλύω τις έννοιες και συγκεντρώνω το υλικό μου

1. Αναλύω τις έννοιες 

Ρόλος: το σύνολο των προσδοκιών και της αναμενόμενης συμπεριφοράς  ενός ατόμου το οποίο κατέχει μια θέση 
σε μια ομάδα.
Επιστήμονες των θετικών και κοινωνικών επιστημών, ερευνητές και τεχνοκράτες

2.ανακαλώ στη μνήμη μου τις σχετικές γνώσεις/πληροφορίες από την έννοια επιστήμη-τεχνολογία-ο 
ρόλος του επιστήμονα (       )
Στο παρελθόν ο επιστήμονας δεν είχε ευθύνη για τον τρόπο αξιοποίησης των επιτευγμάτων του + επιχειρήματα
Σήμερα
• Θέση επιστημόνων
• Τεχνολογία (τεχνοκράτες-σύμβουλοι)
• Οικονομία-παραγωγή (πυρηνικά εργοστάσια, όπλα, μέσα μεταφοράς, επικοινωνίες κ.λ.π.)
• Πολιτική (αναλυτές, επικοινωνιολόγοι, συνταγματολόγοι, νομικοί κ.λ.π.)
• Εκπαίδευση (ακαδημαϊκοί, συγγραφείς κ.λ.π.)

Στάση
• Φυσικές επιστήμες έγιναν ταυτόχρονα παραγωγική δύναμη και εμπόρευμα λόγω των τεχνολογικών 

εφαρμογών.
• Στρατευμένοι στην εξυπηρέτηση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων
• Δεν λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα
• Συγκάλυψη σκανδάλων εις βάρος σας ανθρωπότητας (στατιστικές έρευνες κατά παραγγελίαν, πειράματα 

σε ανθρώπους, καθησυχαστικά πορίσματα για τη δράση βιομηχανιών των οποίων τα προϊόντα βλάπτουν 
σοβαρά την υγεία)

• Προσπάθεια κυριάρχησης του φυσικού κόσμου

Τι πρέπει να κάνουν οι επιστήμονες;
• είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την κοινή γνώμη για τον τρόπο αξιοποίησης των ανακαλύψεων σας 

επιστημονικής έρευνας.
• έχουν καθήκον να βρίσκονται στην υπηρεσία σας ανθρωπότητας.

Προϋποθέσεις-Εφόδια
• Πνευματικά
• Κατάρτιση, εξειδίκευση, συμμετοχή στην έρευνα, κρίση, διορατικότητα, φαντασία
• Ηθικά

παράδειγμα
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Γράφω εισήγηση

Ταξινομώ τις 
απαντήσεις σε 2 
παραγράφους

Κειμενοποιώ τις σημειώσεις

Αξιότιμε κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

      Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνεται από αυτό 
το βήμα , ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς του σχολείου μου, να αναπτύξω σας 
απόψεις των νέων για το μείζον θέμα του ρόλου των επιστημόνων στη σύγχρονη εποχή 
σας υψηλής τεχνολογίας.  Γνωρίζουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα πως στο παρελθόν 
τα επιστημονικά ευρήματα διαχωρίζονταν σαφώς από σας πρακτικές σας εφαρμογές 
στο χρόνο και το χώρο γιατί  απαιτούνταν δεκαετίες έπειτα από μια ανακάλυψη για 
να βρεθεί μια εφαρμογή σας, την οποία αναλάμβαναν άλλοι, κυρίως μηχανικοί των 
πολυτεχνικών σχολών ή των βιομηχανικών εργαστηρίων. Στη σύγχρονη εποχή, η 
επιστήμη και η τεχνολογία είναι αλληλένδετες και η έρευνα συνεργάζεται με την 
εφαρμογή . Γι’αυτό μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί, τα επιτελεία και οι κυβερνήσεις 
ξοδεύουν αμύθητα ποσά για την επιστημονική έρευνα. Το βασικότερο κίνητρό  σας  
είναι η δύναμη που διψούν ν’ αποκτήσουν από την εκμετάλλευση των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων. Και εδώ τίθεται το ερώτημα που απασχολεί τόσο την κοινωνία όσο και 
την επιστημονική κοινότητα. Ποιος είναι ο ρόλος των επιστημόνων στο συγκεκριμένο 
πλέγμα σχέσεων, σας αυτό διαμορφώνεται σήμερα; 

     Παραδόξως, πολλοί επιστήμονες ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι επιβλαβείς 
μπορεί να είναι μόνο οι εφαρμογές σας επιστήμης. Υποστηρίζουν την πολιτική 
ουδετερότητα σας επιστήμης και διατείνονται ότι έχουν μοναδική υποχρέωση να 
δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα σας ερευνάς σας. Το τι θα πράξουν οι «άλλοι» με 
αυτά, είναι δική σας δουλειά, όχι των επιστημόνων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αυτή 
η μερίδα σας επιστημονικής κοινότητας στηρίζεται σε ιδιοτελή κίνητρα, σας είναι 
η ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών για πλουτισμό και απόκτηση δύναμης. 
Όποιος ζητάει και παίρνει δύναμη, είτε την κρατάει ο σας, είτε την παραχωρεί σε 
σας (βιομήχανους, στρατηγούς, πολιτικούς κτλ.). Επομένως,  είναι υπεύθυνος για 
ό,τι πρόκειται να γίνει με αυτή τη δύναμη. Και όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιστήμονες 
στελεχώνουν ανώτατα αξιώματα σε όλους σας χώρους σας οικονομίας, σας πολιτικής 
κ.λπ. Με τη συνεργασία επίορκων επιστημόνων, λοιπόν, συγκαλύπτονται  σκάνδαλα 
εις βάρος σας ανθρωπότητας σας στατιστικές έρευνες κατά παραγγελίαν, πειράματα 
σε ανθρώπους, καθησυχαστικά πορίσματα για τη δράση βιομηχανιών των οποίων τα 
προϊόντα βλάπτουν σοβαρά την υγεία και το περιβάλλον. 

Οι επιστήμονες ως άνθρωποι με εξέχουσα θέση στην κοινωνία διαθέτουν τόσο τη 
γνώση όσο και το κύρος για να  ενημερώνουν σας αρμόδιους φορείς και την κοινή 
γνώμη ώστε να προστατευθούν με τη λήψη έγκαιρων μέτρων από τα σκοτεινά σχέδια 
που εξυφαίνονται εις βάρος των ανθρώπων και των λαών. Ο ρόλος της ενημέρωσης 
ανήκει αποκλειστικά σε εκείνους αφού κατανοούν τα τεχνικά προβλήματα καλύτερα 
από τον μέσο πολιτικό ή πολίτη και μπορούν να προσφέρουν τεχνικές συμβουλές και 
βοήθεια για την επίλυση των απρόοπτων προβλημάτων που ανακύπτουν. Ὰλλωστε 
είναι οι μόνοι αρμόδιοι που μπορούν να προειδοποιήσουν για τους μελλοντικούς 
κινδύνους που ίσως προκύπτουν από μια τρέχουσα ανακάλυψη. Από την άλλη πλευρά 
η δύναμή σας –σήμερα ιδιαίτερα- είναι τεράστια καθώς αποτελούν μια διεθνή κοινότητα  
που υπερβαίνει τα φυσικά σύνορα κι έτσι είναι σε θέση αφενός   να έχουν συνολική 
άποψη για τα συμφέροντα του ανθρώπινου γένους αφετέρου λόγω σας άμεσης και 
συχνής επικοινωνίας να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

Σας ευχαριστώ

Πρόλογος 
Η επιστήμη στο 
παρελθόν-η 
επιστημονική έρευνα 
σήμερα

Κατακλείδα: 
Προβληματισμοί για το 
ρόλο των επιστημόνων 
σήμερα;
1η παράγραφος 
Ποιος είναι ο ρόλος των 
επιστημόνων σήμερα

Διαπλοκή με οικονομικά 
και πολιτικά συμφέροντα

Στόχος ο πλουτισμός, 
η απόκτηση δύναμης

2η παράγραφος 
Ποιος πρέπει να είναι ο 
ρόλος των επιστημόνων 
σήμερα

Ενημέρωση

Διαφώτιση της κοινής 
γνώμης

Δημόσιος καταγγελτικός 
λόγος


