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ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 
Η Τετνολογία δημιοσργεί  

την ανάγκη για νέοσς κανόνες 

 
Η ΕΠΙΣΗΜΗ έρεη ηνλ ηξόπν λα 

πξνεγείηαη ηνπ λόκνπ θαη ηεο εζηθήο. Απηό 
ζπλέβε κε ηξόπν δξακαηηθό ην 1945 κε ηελ  
αηνκηθή βόκβα, θαη ζπκβαίλεη θαη ηώξα κε 
ηηο ηερληθέο πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν λα 
ππεξληθήζνπλ  ηε ζηεηξόηεηα θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ δσή. 

Οη πεξηζζόηεξνη από κάο ράξεθαλ κε ηελ 
νηθνγέλεηα Μπξάνπλ ζηελ Αγγιία, όηαλ 
γελλήζεθε ε Λνπίδα, ην πξώην παηδί ηνπ 
ζσιήλα. Καη καο πξνμέλεζαλ θαηάπιεμε θαη 
άιιεο πξσηηέο – πνιύ πξόζθαηα νη γελλήζεηο 
πγηώλ κσξώλ πνπ είραλ θαηαςπρζεί σο 
έκβξπα θαη πεξίκελαλ ηελ θαηάιιειε 
ζηηγκή, γηα λα γίλεη ε εκθύηεπζή ηνπο ζηε 
κέιινπζα κεηέξα. 

Τπάξρνπλ δύν ηέηνηα θαηεςπγκέλα 
έκβξπα ζηελ Απζηξαιία πνπ πξνθάιεζαλ 
ζύειια λνκηθώλ θαη εζηθώλ εξσηεκάησλ. Σα 
έκβξπα πξννξίδνληαλ λα εκθπηεπηνύλ ζηε 
κήηξα ηεο Έιζα Ρίνο, ζύδπγν ηνπ Μάξην 
Ρίνο. Μηα  πξνεγνύκελε πξνζπάζεηα 
εκθύηεπζεο εκβξύνπ είρε απνηύρεη θαη νη 
Ρίνο ήζειαλ λα δνθηκάζνπλ κία αθόκα θνξά 
λα γίλνπλ γνλείο. Αιιά πξηλ πξνζπαζήζνπλ 
δεύηεξε θνξά, νη Ρίνο ζθνηώζεθαλ ζε 
αεξνπνξηθό δπζηύρεκα. 

Ση ζα έπξεπε λα θάλεη ην απζηξαιηαλό 
λνζνθνκείν κε ηα θαηεςπγκέλα έκβξπα; 
Μπνξνύζαλ λα ηα εκθπηεύζνπλ ζε θάπνηαλ 
άιιε; Τπήξραλ αξθεηέο εζειόληξηεο. Είραλ 
ηα έκβξπα θιεξνλνκηθά δηθαηώκαηα ζηε 
κεγάιε πεξηνπζία ησλ Ρίνο; Ή έπξεπε λα 
θαηαζηξαθνύλ; Οη Ρίνο, όπσο είλαη επλόεην, 
δελ είραλ θάλεη θακηά πξόβιεςε γηα ην 
κέιινλ ησλ εκβξύσλ. 

Οη Απζηξαινί ζπγθξόηεζαλ κηα επηηξνπή 
γηα λα κειεηήζεη ην ζέκα. Σελ πεξαζκέλε 
εβδνκάδα ε επηηξνπή δεκνζίεπζε ην 
πόξηζκά ηεο. Σα κέιε ηεο έθξηλαλ όηη ηα 
έκβξπα έπξεπε λα απνςπρζνύλ, δηόηη ε 
δσξεά ησλ εκβξύσλ ζε θάπνηνπο άιινπο ζα 
απαηηνύζε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ «δνηώλ» θαη 
ηέηνηα  

ζπγθαηάζεζε δελ είρε δνζεί. Σα κέιε ηεο 
επηηξνπήο απνθάζηζαλ αθόκε όηη ηα έκβξπα 
ζηελ ησξηλή ηνπο θαηάζηαζε δελ είραλ δσή 
ή δηθαηώκαηα θαη επνκέλσο κπνξνύζαλ λα 
θαηαζηξαθνύλ. 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο είραλ 
ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη βάδηδαλ ζε νιηζζεξό 
λνκηθό θαη εζηθό έδαθνο. Καηά ζπλέπεηα, 
απαίηεζαλ ηξηώλ κελώλ πξνζεζκία γηα ηελ 
αληίδξαζε ηνπ θνηλνύ ζηελ πξόηαζή ηνπο. 
Αλ αθνινπζνύζε κεγάιε θαηαθξαπγή ζηελ 
πξόηαζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ εκβξύσλ, 
ε επηηξνπή ζα αλαζεσξνύζε ηελ πξόηαζή 
ηεο. 

Σώξα ηα δεπγάξηα, ηα νπνία εγγξάθνληαη 
ζην λνζνθνκείν ηνπ ίδλετ Κνπίλ Βηθηόξηα 
γηα πξνγξάκκαηα ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο 
πξέπεη λα δηεπθξηλίδνπλ ηη ζα ήζειαλ λα γίλεη 
κε ηα έκβξπα ζηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ηνπο 
ζπκβεί. 

Απηό εμαζθαιίδεη όηη δελ ζα μαλαζπκβεί 
θάηη παξόκνην κε απηό πνπ ζπλέβε ζηελ 
πεξίπησζε ησλ Ρίνο. Αιιά ηη ζα γίλεη κε 
άιια πνιύπινθα πξνβιήκαηα; Πξόζθαηα 
ζηε Γαιιία κηα γπλαίθα έπξεπε  λα πάεη ζην 
δηθαζηήξην, γηα λα ηεο επηηξαπεί λα γελλήζεη 
έλα παηδί από ην θαηεςπγκέλν ζπέξκα ηνπ 
ζπδύγνπ ηεο πνπ είρε πεζάλεη. Πώο ζα ήηαλ 
δπλαηόλ λα αληηκεησπηζηεί έλα ηέηνην 
αίηεκα; Ση ζα πξέπεη λα γίλεη, αλ κηα δαλεηθή 
κεηέξα ζπάζεη ην ζπκβόιαηό ηεο θαη αξλεζεί 
λα δώζεη ην παηδί πνπ ππνζρέζεθε λα 
γελλήζεη γηα θάπνηα άιιε γπλαίθα; 

Μέρξη ζήκεξα, ε θνηλσλία καο απέηπρε λα 
ζεζπίζεη εθαξκόζηκνπο λόκνπο, γηα λα 
πεξηνξίζεη ηελ θαηαζηξνθηθή δύλακε ηεο 
αηνκηθήο ελέξγεηαο. Θεξίδνπκε ηε  
ζπγθνκηδή απηήο ηεο απνηπρίαο. Οη 
δπλαηόηεηεο λα γίλεη θαηάρξεζε ηεο 
επηζηήκεο κε ζθνπό ηελ επίζπεπζε ή ηελ 
θαζπζηέξεζε ηεο  ηεθλνπνίεζεο είλαη 
πνιιαπιέο. Πξέπεη λα ηεζνύλ εζηθά θαη 
λνκηθά όξηα, πξηλ λα είλαη πνιύ αξγά. 

Πεγή: International Adult Literacy Survey (IALS) 
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Να ρξεζηκνπνηήζεηε ην άξζξν κε ηίηιν «Η Τερλνινγία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα 
λένπο θαλόλεο», γηα λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Δρώτηση 1: ΝΔΟΙ ΚΑΝΟΝΔΣ 

Να ππνγξακκίζεηε ηελ πξόηαζε πνπ εμεγεί ηη έθαλαλ νη Απζηξαινί, γηα λα 
απνθαζίζνπλ ηη ζα απνγίλνπλ  ηα θαηεςπγκέλα έκβξπα ηνπ δεπγαξηνύ πνπ 
ζθνηώζεθε ζε αεξνπνξηθό δπζηύρεκα. 

Δρώτηση 2: ΝΔΟΙ ΚΑΝΟΝΔΣ  

Να αλαθέξεηε δύν παξαδείγκαηα από ην θύξην άξζξν πνπ δείρλνπλ πώο νη λέεο 
ηερλνινγίεο, όπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εκθύηεπζε θαηεςπγκέλσλ 
εκβξύσλ, δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε λα ηεζνύλ λένη θαλόλεο. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.89-90), από Κέληξν 

Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Επηάινθνο Α.Β.Ε.Ε. (πξνζαξκνγή)  
εκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Υπνγξακκίδεη ή θπθιώλεη ηε θξάζε (ή έλα κέξνο ηεο θξάζεο) πνπ 
πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα αθόινπζα: 
(1)  «ζπγθξόηεζαλ επηηξνπή» 
(2) «ηξηώλ κελώλ πξνζεζκία γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ θνηλνύ ζηελ 

πξόηαζή ηνπο....»  
 [Υπνγξακκίδεη] …Οη Απζηξαινί ζπγθξόηεζαλ επηηξνπή γηα λα κειεηήζεη ην 

ζέκα…  

 [Υπνγξακκίδεη] …Οη Απζηξαινί ζπγθξόηεζαλ κηα επηηξνπή γηα λα κειεηήζεη 
ην ζέκα… θαη …απαίηεζαλ ηξηώλ κελώλ πξνζεζκία γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ 
θνηλνύ ζηελ πξόηαζή ηνπο… 

  [Υπνγξακκίδεη] …Οη Απζηξαινί ζπγθξόηεζαλ κηα επηηξνπή γηα λα κειεηήζεη 
ην ζέκα. …θαη  …ηε Γαιιία κηα γπλαίθα έπξεπε λα πάεη ζην δηθαζηήξην, γηα 
λα ηεο επηηξαπεί λα γελλήζεη έλα παηδί από ην θαηεςπγκέλν ζπέξκα ηνπ 
ζπδύγνπ ηεο πνπ είρε πεζάλεη… [Έλα από ηα απνζπάζκαηα ππνγξακκίζηεθε 
ζσζηά· ε άιιε ππνγξακκηζκέλε θξάζε ζπλδέεηαη κε ηελ απάληεζε πνπ 
έδσζε ν καζεηήο γηα ηελ επόκελε εξώηεζε. πλεπώο πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε 
απάληεζε.] 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε 
 Σα κέιε ηεο έθξηλαλ όηη ηα έκβξπα έπξεπε λα απνςπρζνύλ, δηόηη ε δσξεά 

ησλ εκβξύσλ ζε θάπνηνπο άιινπο ζα απαηηνύζε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ “δνηώλ” 
θαη ηέηνηα ζπγθαηάζεζε δελ είρε δνζεί… [Ο καζεηήο έρεη ππνγξακκίζεη ιάζνο 
απόζπαζκα.] 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ δύν από ηα αθόινπζα: 
(1) Όηαλ νη Ρίνο πέζαλαλ μέζπαζε δηακάρε γηα ην ηη έπξεπε λα γίλεη κε ηα 

έκβξπα. Δε γίλνληαη απνδεθηά ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν  
4 (π.ρ., «Ση έπξεπε λα θάλεη ην απζηξαιηαλό λνζνθνκείν κε ηα θαηεςπγκέλα 
έκβξπα;», «Είραλ ηα έκβξπα θιεξνλνκηθά δηθαηώκαηα ζηε κεγάιε 
πεξηνπζία ησλ Ρίνο;») εθηόο αλ ν καζεηήο ζπλδέεη θαζαξά απηά ηα 
εξσηήκαηα κε ηνλ ζάλαην ησλ δνηώλ ησλ εκβξύσλ (Ρίνο). 

(2) Μηα γπλαίθα ζηε Γαιιία έπξεπε λα πάεη ζην δηθαζηήξην γηα λα ηεο 
επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπέξκα ηνπ πεζακέλνπ ζπδύγνπ ηεο. 

(3) Ση κέηξα πξέπεη λα ιεθζνύλ εάλ κηα δαλεηθή κεηέξα αξλείηαη λα δώζεη ην 
παηδί πνπ γέλλεζε; 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη έλα από ηα ηξία παξαπάλσ παξαδείγκαηα: [(1), (2) ή (3)]. 
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Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 Καηέςπμαλ ην ζπέξκα θαη ζα ην δηαηεξήζνπλ θαηεςπγκέλν έσο όηνπ 

ρξεζηκνπνηεζεί. [Εθηόο ζέκαηνο] 

 Σα έκβξπα κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αλήθνπλ ζηε λόκηκε θιεξνλνκηά θάπνηνπ; 

 Μπνξνύλ λα εκθπηεπζνύλ ζε θάπνηνλ άιιν; [Είλαη δύζθνιν λα δηαθξίλεη 
θαλείο ζε πνην κέξνο ηνπ άξζξνπ αλαθέξνληαη απηέο νη εξσηήζεηο. Εάλ θαη νη 
δύν αθνξνύλ ηελ πεξίπησζε ησλ Ρίνο, ε απάληεζε δελ δίλεη δύν 
παξαδείγκαηα, όπσο έρεη δεηεζεί. Εάλ ην δεύηεξν εξώηεκα  αλαθέξεηαη ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, πξόθεηηαη γηα ιαλζαζκέλε εξκελεία, αθνύ ε ζύδπγνο 
δελ είλαη «θάπνηνο άιινο».] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.163-164), από Κέληξν 

Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Επηάινθνο Α.Β.Ε.Ε. (πξνζαξκνγή) 


