
 

‘Νέες τεχνολογίες και ανάγκες της κοινωνίας’ 

 

Βασικές αρχές της ΕΚΠΟΙΖΩ 

 
 

Στην επιστήμη, την επιστημονική έρευνα, οι επιστήμονες και οι νέες τεχνολογίες, πρέπει  

να: 

 

 έχουν ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και όχι την εξυπηρέτηση 

ατομικών, οικονομικών, πολιτικών συμφερόντων 

 

 μην αντιβαίνουν στους βιολογικούς νόμους 

 

  έχουν συναίσθηση της απειρότητας της φύσης και του πεπερασμένου των ατόμων, του 

ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, του ότι είναι μέσα σ’ αυτήν και όχι πάνω απ’ 

αυτήν 

 

   έχουν συναίσθηση του ότι η επιστημονική γνώση ανήκει στην κοινωνία και όχι στα 

άτομα και πρέπει να επιστρέφει σ’ αυτήν(Νεύτων) 

 

  σέβονται, να διερευνούν, να τεκμηριώνουν την πανάρχαια εμπειρία της ανθρωπότητας 

και να είναι απαλλαγμένοι από την αλλοτρίωση, την αλαζονεία και την απολυτότητα της 

σκέψης 

 

 έχουν πλήρη συνείδηση του ότι η επιστημονική γνώση εξελίσσεται και αυτοαναιρείται 

διαρκώς 

 

 έχουν ολιστική και όχι μεμονωμένη και μηχανιστική θεώρηση των θεμάτων που 

χειρίζονται       

 

 έχουν  ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και να 

υιοθετούν τα τεκμηριωμένα επιχειρήματά τους  

 

 
Βάσει των παραπάνω αρχών λέμε: 
 

 Ναι στην προσεκτική χρήση νέων τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας 
συμπεριλαμβανομένης, για σκοπούς ερευνητικούς, διαγνωστικούς, θεραπευτικούς, 



 

προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των 
ατόμων 
 

 Όχι στην χρήση  που αντιβαίνει τους βιολογικούς νόμους, καταστρέφει το περιβάλλον, 
υπονομεύει την ποιότητα ζωής και ευημερία των ατόμων 
 
 

 Να θυμόμαστε πάντα ότι: 
 

 Η απασχόληση με την επιστημονική έρευνα και την επιστήμη ικανοποιεί την έμφυτη 
ανάγκη  του ανθρώπου για γνώση του περιβάλλοντος, είναι  απείρως γοητευτική, 
απαιτητική, κτητική, μπορεί θανατηφόρα ή ελπιδοφόρα, λογική ή παράλογη, γελοία ή 
σοβαρή, κερδοφόρα ή όχι, κοινωνικά ωφέλιμη ή καταστροφική…. 
 

 Πάντα θα υπάρχουν επιστημονικές απόψεις που κυριαρχούν για μια περίοδο και 
αποδεικνύονται λανθασμένες στην συνέχεια, κατά την εξέλιξη της επιστήμης, έχοντας 
ωστόσο αφήσει θύματα στην διάρκεια της βασιλείας τους 
 

 ‘Χάσαμε την σοφία για χάρη της γνώσης… 

Χάσαμε την γνώση για χάρη της πληροφορίας…’ και πρέπει να τις  βρούμε πάλι! 


