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ΚΕΙΜΕΝΟ
O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των
µεγαλύτερων και σηµαντικότερων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών.
Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο µέσος "∆υτικός άνθρωπος"
ζει στο κατώφλι του 21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή
ζωή από τον αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα. Ένα
σηµαντικό ποσοστό ευθύνης γι' αυτές τις δραµατικές αλλαγές στην
καθηµερινή ζωή φέρει και η πρόοδος στις λεγόµενες βιοϊατρικές
επιστήµες. Η ανακάλυψη της δοµής του DNA, πριν από 45 περίπου
χρόνια, και η επακόλουθη "έκρηξη γνώσης" στους τοµείς της
Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής φέρνουν την ανθρωπότητα
αντιµέτωπη µε µια νέα τάξη πραγµάτων.
Έχουµε πλέον επιλύσει σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της
στειρότητας µε τη χρήση µεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής και
ταυτόχρονα είµαστε σε θέση να επιλέξουµε το φύλο του παιδιού µας.
Η πλήρης χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος αλλά και η
υφιστάµενη αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός της λειτουργίας
µερικών εκατοντάδων γονιδίων θα οδηγήσουν πιθανότατα στο εγγύς
µέλλον στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Γενετικά τροποποιηµένοι
οργανισµοί και τρόφιµα υπόσχονται ότι θα επιλύσουν το πρόβληµα
του υποσιτισµού, όµως ταυτόχρονα δηµιουργούν τεράστια βιοηθικά
προβλήµατα. Παράλληλα, η πρόσφατη κλωνοποίηση ζωντανών
οργανισµών µπορεί να επιλύσει και αυτή θέµατα υποσιτισµού και
επάρκειας οργάνων, όµως εγκυµονείται κίνδυνος δηµιουργίας
γενεών πανοµοιοτύπων οργανισµών προς εκµετάλλευση και
ταυτόχρονα αναδεικνύει επικίνδυνες απόψεις περί δηµιουργίας µιας
"αρίας φυλής".
Πού βαδίζουµε, άραγε; Για χάρη ποιας προόδου και
µελλοντικής ευδαιµονίας η επιστηµονική κοινότητα αλλά και
ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει, αλόγιστα, να συνεχίσει αυτό τον
δρόµο;
Το µείζον ερώτηµα της ανθρωπότητας και η διαχρονική αγωνία
της είναι να εξηγηθεί ο σκοπός και το νόηµα της ζωής και του
θανάτου. Εάν προσεγγίσουµε κάποτε την αλήθεια αναφορικά µε
αυτά τα θεµελιακά ερωτήµατα, ίσως µπορέσουµε τότε να
επαναπροσδιορίσουµε τις αξίες µας και τους τρόπους επίτευξής των.
(...) Αποτελεί κανόνα της φύσης, κανόνα της βιολογίας, να υπάρχει
και "θεϊκά" να µη διαταράσσεται η θεµελιώδης ακολουθία: γένεση,
ζωή, αναπαραγωγή, θάνατος. Με βάση τα προαναφερόµενα, εάν οι
άνθρωποι ήταν αθάνατοι ή γενικότερα κάποια µορφή ζωής ήταν
αθάνατη, το οξύµωρο συµπέρασµα είναι ότι: το συγκεκριµένο είδος
ζωής θα εξέλιπε µέσα σε λίγες σχετικά γενεές, διότι το περιβάλλον
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θα άλλαζε και δεν θα µπορούσαν αυτοί οι ζωντανοί οργανισµοί που
το απαρτίζουν να αλλάξουν, ώστε να προσαρµοστούν στις νέες
συνθήκες. (...)
Μέχρις ότου απαντηθούν, εάν ποτέ, τέτοιου είδους φιλοσοφικά
ερωτήµατα, η δυνατότητα επίτευξης αθανασίας φαίνεται να βρίσκεται
εκτός των γνωστών βιολογικών νόµων της φύσης. Αντίθετα, είναι
προτιµότερο να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να µετατραπεί το
"ζην" σε "ευ ζην". ∆ηλαδή να προσδιοριστούν και να εφαρµοστούν
εκείνα τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, τα οποία θα έχουν αποτέλεσµα
οι άνθρωποι να γεννιούνται, να ζουν και να γερνούν µε υγεία.
Είναι βέβαιο πως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική έχουν
ανοίξει νέους ορίζοντες στη µελέτη και κατανόηση της λειτουργίας
του ανθρώπινου οργανισµού. Αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε πριν
από λίγα σχετικά χρόνια στον άγνωστο και µαγευτικό κόσµο των
βιολογικών νοηµάτων της ζωής, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε
γρήγορο. Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε υποµονή, µε
περίσσεια γνώση, µε αµφισβήτηση, αλλά προπαντός µε ηθική
δεοντολογία. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να κρίνει και να
αξιολογεί τους καρπούς και τις εµπειρίες τέτοιων εγχειρηµάτων.
Υπάρχουν άραγε γονίδια αθανασίας; Θα διαλευκανθούν πλήρως οι
µοριακοί µηχανισµοί που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο; Θα
αποδεχθεί, ηθικά, η ανθρωπότητα σε µια τέτοια περίπτωση να
παρέµβει; Αποτελεί προσωπική εκτίµηση ότι είναι προτιµότερο να
στοχεύεται η ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της
καθηµερινής ζωής παρά τα επικίνδυνα ταξίδια µε γνώµονα την
ανθρώπινη µαταιοδοξία. Άλλωστε, όπως και ο ποιητής έχει δηλώσει:
... ηδονικά παντοτινά ζητάµε, µάταια πάντα...
(∆ιασκευή άρθρου του Στάθη Γκόνου από τον
ηµερήσιο τύπο)
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Για τις ανάγκες µιας συζήτησης που πρόκειται να γίνει
στην τάξη σας µε θέµα την εξέλιξη της Γενετικής,
µελετήσατε το παραπάνω κείµενο. Να γράψετε µια
περίληψη του κειµένου αυτού µε την οποία θα
ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας για το περιεχόµενό
του. (100-120 λέξεις)
Μονάδες 25

ÈÅ
ÅË ÌÅ
ÅÕ ËÉ
Ï
ÓÉ
ÍÁ

Α.

Απάντηση:

Το κείµενο θίγει ζητήµατα αναφορικά µε την πρόοδο στον
τοµέα της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Ο συγγραφέας θεωρεί
ότι η "έκρηξη γνώσης" που συντελέστηκε σε αυτές τις επιστήµες
θέτει την ανθρωπότητα αντιµέτωπη µε µια νέα κατάσταση και µε την
αντιµετώπιση ερωτηµάτων σχετικά µε την ορθή χρήση των
επιτευγµάτων. Οι δυνητικές εφαρµογές µπορεί να χρησιµοποιηθούν
και για το καλό και για το κακό του ανθρώπου. Στο κείµενο τονίζεται
ότι στόχος µας θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής
του ανθρώπου, ενώ δεν χρειάζεται να ασχοληθούµε (σε αυτή τη
φάση) µε µεταφυσικού τύπου ερωτήµατα περί αθανασίας ή µε την
ικανοποίηση της ανθρώπινης µαταιοδοξίας. Επισηµαίνεται ότι για την
ορθή χρήση των επιτευγµάτων απαιτείται να έχουν οι ερευνητές
επαρκείς γνώσεις και ηθική δεοντολογία, ενώ απαραίτητη είναι και η
επίβλεψη από την πλευρά της Πολιτείας.

Β1. Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το νόηµα του
παρακάτω
αποσπάσµατος
του
κειµένου:
"εγκυµονείται
κίνδυνος
δηµιουργίας
γενεών
πανοµοιοτύπων οργανισµών προς εκµετάλλευση".
Μονάδες 10

Απάντηση:

Η ανάπτυξη της γενετικής και η αρνητική εφαρµογή των
επιτευγµάτων της δηµιουργεί κινδύνους για την παραγωγή
ανθρώπινων οργανισµών γενετικά ίδιων προς κάθε είδους
εκµετάλλευση. Πολλοί λοιπόν θεωρούν εφικτή τη δηµιουργία
ανθρώπινων οργανισµών - ανταλλακτικών για την κάλυψη των
αναγκών σε µοσχεύµατα. Άραγε ποια δικαιώµατα θα απολαµβάνουν
αυτού του είδους οι άνθρωποι;
Άλλοι πάλι διαβλέπουν µε ανησυχία την πιθανή εµφάνιση γονιδιακά
προκαθορισµένων ανώτερων και κατώτερων τάξεων ανθρώπων.
∆ιαπιστώνουµε εποµένως πως η αλόγιστη εφαρµογή της επιστήµης
ενέχει τον κίνδυνο εµφάνισης ρατσισµού γενετικού τύπου.
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Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική)
αναπτύσσει τη σκέψη του ο συγγραφέας στην πρώτη
παράγραφο του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
Μονάδες 5
Απάντηση:
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Η παράγραφος αναπτύσσεται µε παραγωγική συλλογιστική πορεία,
γιατί, ενώ ξεκινάει µε µια γενική διαπίστωση για τις σηµαντικές
κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που επιτεύχθηκαν στον 20ο
αιώνα λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, καταλήγει
κάνοντας αναφορά ειδικά στην "έκρηξη γνώσης" στους τοµείς της
Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.

Β3. Σε ένα κείµενο επιστηµονικού λόγου συναντάµε συχνά
ένα ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδή τους ειδικούς όρους που
χρησιµοποιούνται σε µια συγκεκριµένη επιστήµη. Να
γράψετε
πέντε
από
αυτούς
τους
όρους
που
περιέχονται στο κείµενο αυτό.
Μονάδες 5
Απάντηση:

Βιοϊατρικές επιστήµες
ανθρώπινου γονιδώµατος
γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί
κλωνοποίηση
µοριακοί µηχανισµοί
D.N.A.

Β4. Ποιες είναι οι εκφράσεις του µεταφορικού και εικονοπλαστικού
λόγου που χρησιµοποιεί ο αρθρογράφος στην τελευταία
παράγραφο του κειµένου και ποια συναισθήµατα προκαλούν
στον αναγνώστη;
Μονάδες 5
Απάντηση:

Στην τελευταία παράγραφο του κειµένου διαπιστώνεται χρήση της
συγκινησιακής λειτουργίας της γλώσσας. Μερικές ενδεικτικές
εκφράσεις που πιστοποιούν το παραπάνω είναι:
"στον άγνωστο και µαγευτικό κόσµο των βιολογικών νοηµάτων της
ζωής",
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"Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε υποµονή, µε
περίσσεια γνώση, µε αµφισβήτηση, αλλά προπαντός µε ηθική
δεοντολογία".
"επικίνδυνα ταξίδια µε γνώµονα την ανθρώπινη µαταιοδοξία".
"ηδονικά παντοτινά ζητάµε, µάταια πάντα …"
Στην παράγραφο γίνεται επίσης χρήση ρητορικών ερωτήσεων.
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Σκοπός της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας είναι να
δηµιουργηθεί µέσω της εικόνας η αίσθηση του ταξιδιού, σε χώρους
ανεξερεύνητους, για να τονιστεί µε τον τρόπο αυτό η γοητεία της
εξερεύνησης. Ο γράφων τονίζει επιµελώς τα εφόδια µε τα οποία
πρέπει να είναι εφοδιασµένοι οι ταξιδιώτες για να φέρουν σε πέρας
µε επιτυχία το σκοπό του ταξιδιού. Με τη χρήση ρητορικών
ερωτήσεων εκφράζει την αγωνία του τόσο για το τι θα
ανακαλύψουν, όσο και για το αν θα είναι ικανοί οι ταξιδιώτες επιστήµονες να χρησιµοποιήσουν τις ανακαλύψεις τους για το καλό
της ανθρωπότητας. Η χρήση του ποιητικού λόγου στο τέλος του
κειµένου συγκεφαλαιώνει τη βασική θέση του περί ανθρώπινης
ευδαιµονίας και µαταιοδοξίας προσδίδοντας µια λυρική διάσταση σε
ένα λογοκρατούµενο κείµενο.

Γ.

Πληροφορηθήκατε από τον ηµερήσιο τύπο ότι σε
ερευνητικό κέντρο πρόκειται να γίνουν πρωτοποριακά
πειράµατα Γενετικής και προβληµατιστήκατε για τη
χρήση των αποτελεσµάτων τους. Να γράψετε ένα
άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας, στο οποίο να
εκφράσετε τις ανησυχίες σας για ενδεχόµενη κακή
εφαρµογή της γνώσης και να τονίσετε µε επιχειρήµατα
ότι είναι αναγκαίο η επιστήµη να βρίσκεται διαρκώς στην
υπηρεσία του ανθρώπου. (500-600 λέξεις)
Μονάδες 50

Απάντηση:
1.

Εισαγωγή

- Αναφορά στην αφορµή συγγραφής του άρθρου (πειράµατα
Γενετικής).
- Ιστορική αναδροµή στην πρόοδο της επιστήµης, µε έµφαση στις
ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.
- Ένταξη του γεγονότος (πειράµατα Γενετικής) στο ευρύτερο πλαίσιο
της σύγχρονης εποχής: Εποχή τεχνολογίας, πληροφορικής,
παγκοσµιοποίησης, ταχύτητας.
- Τελική διαπίστωση σηµασίας και αξίας προόδου της επιστήµης για
τη ζωή των ανθρώπων.
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2.

Ανάπτυξη κυρίου µέρους

2.1.

Ανησυχίες για ενδεχόµενη κακή εφαρµογή της γνώσης.

2.1.α. Ανησυχίες σχετικές µε το επιστηµονικό πεδίο αφόρµησης
συγγραφής του άρθρου
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- Η εµβέλεια των αποτελεσµάτων αυτών των πειραµάτων τεράστια.
∆εν επεµβαίνει στη ζωή κάποιων ανθρώπων, αλλά στην ίδια τη Ζωή.
- Θα οδηγήσουν τα πειράµατα αυτά στη βελτίωση των όρων
διαβίωσης των ανθρώπων ή θα χωρίσουν τον πληθυσµό σε αυτούς
που θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και σε αυτούς που
θα αποκλείονται;
- Μήπως οδηγούµαστε σε γενετικό ρατσισµό και ευγονική «Αρίων»;
- Ποιοι θα ελέγχουν τη γνώση και ποιοι θα καθορίζουν την
εφαρµογή της; Το ιατρικό απόρρητο θα παραµείνει σεβαστό;
- Σε ποιους ανθρώπους ή ποια ζώα θα γίνουν τα πρωτοποριακά αυτά
πειράµατα και τι συνέπειες θα έχουν σε αυτά τα "πειραµατόζωα"; Τι
θα συµβεί σε περίπτωση αποτυχίας τους;
2.1.β. Ανησυχίες για την κακή εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης
γενικότερα
- Η µέχρι σήµερα εφαρµογή των επιτευγµάτων της επιστήµης στην
πράξη µας προκαλεί ανησυχίες (Αναφορά σε επιτεύγµατα άλλων
επιστηµονικών κλάδων και την αρνητική εφαρµογή τους π.χ.
πυρηνική ενέργεια και όπλα.
- Ποιος ορίζει τις έννοιες καλή ή κακή εφαρµογή της γνώσης; Πόσα
εγκλήµατα έγιναν στο όνοµα της υπεράσπισης του καλού;
- Είναι, έν τέλει, ο άνθρωπος σε θέση να διαχειριστεί προς όφελός
του γνώση που υπερβαίνει τα µέτρα του;
2.2.

Μεταβατική φράση:

Η κατάκτηση της επιστήµης είναι ανθρώπινο επίτευγµα. Γίνεται µε
σκοπό τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Εποµένως είναι
αντιφατικό ο ίδιος ο άνθρωπος να ακυρώνει την αποστολή των
δηµιουργηµάτων του µε την εφαρµογή τους εις βάρος του.
2.3

Η επιστήµη στην υπηρεσία του ανθρώπου.

- Ο επιστήµονας είναι αναπόσπαστο τµήµα του κοινωνικού συνόλου.
Ηθική του υποχρέωση η υπηρεσία των συµφερόντων των
συνανθρώπων του. Με τον τρόπο αυτό δικαιώνεται και ο ίδιος ως
ψυχοκοινωνική οντότητα που δρα στα πλαίσια ενός συνόλου.
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- ∆εν υπάρχει κοινωνικά ουδέτερη επιστήµη. Οι συνέπειές της
αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Ο επιστήµονας οφείλει να είναι
προσεκτικός στη χρήση των επινοήσεών του, ακόµη και στην πιθανή
µελλοντική χρήση τους.
- Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης -µέσω των επιτευγµάτων της
επιστήµης - αίρει τις κοινωνικές αντιθέσεις και ανισότητες µε
αποτέλεσµα την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας και την ανάπτυξή
της σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
- Τα σύγχρονα επιτεύγµατα της επιστήµης υπερβαίνουν κατά πολύ
την ατοµική ή κρατική υπόσταση. Τυχόν λανθασµένη εφαρµογή τους
επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τη ζωή πολύ µεγαλύτερων πληθυσµιακών
οµάδων.
- Σήµερα που εµφανίζονται οξυµένα τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα (υπανάπτυξη, οικολογική καταστροφή,
υποσιτισµός, υπερπληθυσµός) καθίσταται αναγκαία και επιβεβληµένη
η συστηµατική προσπάθεια των επιστηµόνων για την άµβλυνση
αυτών των προβληµάτων.
3

Επίλογος

- α. είτε µε επίκληση στο συναίσθηµα: µε την προβολή των
θετικών επιτευγµάτων της επιστήµης, τα οποία απορρέουν από την
ανθρωπιστική χρήση της (εικόνες και αναφορές σε έναν καλύτερο
κόσµο όπου βρίσκουν εφαρµογή τα παραπάνω).
- β. είτε µε επίκληση στη λογική: µε επισήµανση της σηµασίας της
σωστής εφαρµογής της επιστηµονικής γνώσης (συγκεφαλαίωση των
παραπάνω).
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