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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ανθρώπινα δικαιώµατα στην «πρέσα» της τεχνολογίας 

Πόσο «συµπιέζονται» οι θεµελιώδεις ηθικές αξίες µας κατά την 

εφαρµογή νέων, πρωτοπόρων τεχνικών επιτευγµάτων; Στην εποχή της 

Γενετικής το ζήτηµα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. 

Η ανάπτυξη και η καθιέρωση µιας νέας τεχνολογίας συνοδεύεται από δύο 

κατηγορίες ζητηµάτων. Το πρώτο αφορά το επιστηµονικό: Η επιστήµη 

ασχολείται µε την κατανόηση του κόσµου στον οποίο ζούµε, και µε τις 

αιτιατές σχέσεις οι οποίες µορφοποιούν τον κόσµο. Το δεύτερο ζήτηµα αφορά 

το ηθικό θέµα: Η Ηθική, και ειδικότερα η Καθηκοντολογική Ηθική, αντίθετα 

µε την επιστήµη, ασχολείται µε εκείνα που οφείλουµε ή δεν οφείλουµε να 

κάνουµε. Μια διάσταση εµφανής από µια πρώτη µατιά που ουσιαστικοποιείται 

µε το παράδειγµα της ατοµικής βόµβας: Όταν π.χ. ρώτησαν τον Οπενχάιµερ 

γιατί κατασκεύασε την ατοµική βόµβα, εκείνος απάντησε: «Αν είσαι 

επιστήµονας είναι καλό να γνωρίζεις πώς λειτουργεί ο κόσµος». Δεν ήταν 

βέβαια, καλό για τους χιλιάδες κατοίκους της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι 

που πέθαναν από τις δύο ατοµικές βόµβες οι οποίες έπληξαν τις πόλεις τους, 

φέρνοντας και τον Ψυχρό Πόλεµο, ενώ η διάσπαση του ατόµου έχει 

πάµπολλες ειρηνικές εφαρµογές.  

Σε ανάλογο τόνο, τον περασµένο αιώνα, είχαµε επίσης πολλές 

καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε τη συχνή παραβίαση του 

σχετικού µε την ιατρική πράξη Κώδικα της Νυρεµβέργης, όπως δοκιµές 

εµβολίων σε φυλακισµένους ψυχιατρικών φυλακών, σε νέγρους κ.ά. Οι 

βιοηθικές όµως παραβιάσεις σήµερα συνεχίζονται σε ένα άλλο επίπεδο, πιο 

µαζικό, πιο επικίνδυνο, πιο βασικό: Με την κακή εφαρµογή ορισµένων 

γενετικών νεωτερισµών, οι οποίοι αφορούν την «αναζητούµενη» κλωνοποίηση 

ανθρώπων που παραβιάζει θεµελιώδεις ηθικές αρχές οι οποίες διέπουν την 

αναπαραγωγή, τον σεβασµό του ανθρώπου και την προστασία του γενετικού 

του υλικού. 

Ένα παράδειγµα αφορά τη χρήση της νέας γνώσης από τη χαρτογράφηση 

του γονιδιώµατός µας λ.χ., καθώς µπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλά πεδία 
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βασικής και εφαρµοσµένης γνώσης (στη γονιδιακή θεραπεία π.χ.), αλλά είναι 

εύκολο να παραβιαστούν και τα ανθρώπινα δικαιώµατα από εργοδοτικούς και 

ασφαλιστικούς οργανισµούς. Άνθρωποι µε «ιδιωτικά πιθανά δυνητικά» 

γενετικά µειονεκτήµατα µπορούν να περιθωριοποιηθούν και να υποστούν το 

τίµηµα του γενετικού ρατσισµού, του γενετικού «Καιάδα». «Ιδιωτικά 

διαγνωστικά γονιδιωµατικά κέντρα του εξωτερικού» ήδη «πουλούν» 

ατεκµηρίωτες εν πολλοίς γνωµατεύσεις για πάσης φύσεως γενετικούς 

κινδύνους, µε τη βεβαιότητα όµως να περιορίζεται, επί του παρόντος, σε 

ελάχιστες περιπτώσεις ασθενειών. Ο καθένας µας όµως έχει κάποιο 

γενετικό µειονέκτηµα·  

Ας µην ξεχνάµε ακόµη ότι το πιο ευχάριστο στην ανθρώπινη σκέψη και 

δηµιουργία είναι ότι πολλές θαυµαστές ικανότητες/δεξιότητες έχουν 

εκτιναχθεί πολλές φορές από πολύ βαθιά σωµατικά ή διανοητικά 

µειονεκτήµατα. Π.χ. ο Μπετόβεν είχε χάσει την ακοή του αλλά δηµιουργούσε, 

ανάλογα και ο Όµηρος που είχε τυφλωθεί, ο µεγάλος κοσµολόγος Χόκινγκ 

είναι παράλυτος αλλά σκέφτεται δηµιουργικά µε εκπληκτικές επιστηµονικές 

σκέψεις, ο µεγάλος ζωγράφος Λοτρέκ έπασχε από µυϊκή δυστροφία, ο Βαν 

Γκογκ ήταν ψυχικά άρρωστος. Πόσο θα έχανε η ανθρωπότητα αν οι µεγάλοι 

αυτοί άνθρωποι ζούσαν σήµερα και ο «γονιδιωµατικός έλεγχός» τους µε την 

κερδοσκοπική αντίληψη, τους «βάφτιζε» ανάπηρους;  

Η νέα γνώση, λοιπόν, είναι σαν το νερό που ξεδιψά αλλά πνίγει κιόλας. Το 

πώς πρέπει να τη χειριζόµαστε για να µην καταπατώνται τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα είναι αποκλειστικά θέµα βιοηθικής παιδείας και 

ευαισθητοποίησης των πάντων, πολιτικών και πολιτών.  
Σ. Ν. Αλαχιώτης, καθηγητής Γενετικής 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=293327 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο σε 100-120 λέξεις. 

(25 µονάδες) 
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Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 λέξεων, µε αντικείµενο το φυσικό 

περιβάλλον, την ακόλουθη φράση του κειµένου: «Η Ηθική, και 

ειδικότερα η Καθηκοντολογική Ηθική, αντίθετα µε την επιστήµη, 

ασχολείται µε εκείνα που οφείλουµε ή δεν οφείλουµε να κάνουµε». 

(12 µονάδες) 

 

Β2. Ποιοι οι τρόποι ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειµένου; 

(8 µονάδες) 

 

Β3. Ποιοι οι τρόποι πειθούς στην προτελευταία παράγραφο του κειµένου; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(8 µονάδες) 

 

Β4. Να γράψετε τη νοηµατική σχέση που εκφράζει καθεµία από τις 

ακόλουθες υπογραµµισµένες συνδετικές-διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις 

της δεύτερης παραγράφου του κειµένου: Το πρώτο, το δεύτερο, ή, 

γιατί, π.χ., ενώ,  βέβαια. 

(7 µονάδες) 

 

Γ. Το σχολείο σας πρόκειται να οργανώσει γιορτή Χριστουγέννων, 

εστιάζοντας στα επίκαιρα µηνύµατα της θρησκευτικής αυτής γιορτής. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαµβάνετε ως εκπρόσωπος του 

δεκαπενταµελούς συµβουλίου του σχολείου σας να συντάξετε ένα 

κείµενο οµιλίας 500-600 λέξεων, στο οποίο θα καταγγείλετε 

σύγχρονες παραβιάσεις της πρώτης και της δεύτερης γενιάς των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

 (40 µονάδες) 

 

 

 


