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Abstract 

 

The aim of this dissertation is to study the issue of the value recognized in the human 

life from the moral point of view, in relation to the element of survival of the human 

species. Its purpose is the development of the debate in progress on the approaches 

attempting to introduce a moral look on the human life values related to the survival 

of the human species. 

 

The concept developed in the present study is the value of the human life as rational 

on the critical debate on the morality issue. We need to make clear from the outset 

that the meaning of life approached in the present study focuses on the moral aspect 

of life as clearly biological, as biological phenomenon. The human activity is virtually 

the unique element that composes part of moral imputation, mainly because through 

this activity, deepest stimuli and criteria leading man to adopt or reject an act, are 

expressed. The pursuit of moral criteria giving meaning to the value of human life can 

only be attained through first person’s meditation, person’s self-knowledge, rational 

being’s self-assessment. 

 

This study comprises three chapters 

 

In the first chapter the main questions attempted to be answered are set out. 

The main questions are five and are as following: 

 

i) Is life of moral value, if yes, why? 

ii) If life is of moral value, is it obliged to be continued? 

iii) If life is obliged to be continued, our moral attitude regards human species 

as a whole, or/and as members? 

iv) Is there moral obligation towards generations to come (future people)? 

v) Is there moral obligation of enhancement towards future generations? 

 

In their development, the questions are organized in two groups, where the first team 

includes the three first questions that are developed combinationally in the second 

chapter, and the second team concerns in the two last questions, which are developed 

in the third chapter. 
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In the search of philosophical foundation of value of human life are mobilized three 

basic philosophical approaches: moral, philosophical approach of Hans Jonas, rational 

moral thinking and utilitarian argumentation. 
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Εισαγωγή  

 

Η αξία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί θεµελιώδη κανονιστική σταθερά στην κριτική 

συζήτηση γύρω από την έννοια της ηθικότητας. Η ηθικότητα συνδέεται άρρηκτα µε 

την ηθική αξία της ανθρωπότητας, καθώς η τελευταία εκλαµβάνεται ως φορέας 

εγγενούς, ηθικής αξίας. Η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους λογίζεται ως σηµαντική 

παράµετρος του κεντρικού ερωτήµατος περί ηθικής αξίας της ανθρώπινης ζωής και 

βασικό στοιχείο για τον προσδιορισµό και την µελέτη της σπουδαιότητας της 

ανθρώπινης αξίας, καθώς αποτελεί απαράβατο όρο ύπαρξης και δράσης. Ο 

συνδυασµός των δύο αυτών στοιχείων, δηλαδή της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους 

και της αξίας της ανθρώπινης ζωής, προσφέρει γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη 

προβληµατισµού γύρω από την ηθική αξία του µέλλοντος της ανθρωπότητας και την 

σύγχρονη ηθική θεώρησή της. 

 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η µελέτη του ζητήµατος της αξίας που 

αναγνωρίζεται στην ανθρώπινη ζωή από ηθική σκοπιά σε συνάρτηση µε το στοιχείο 

της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους.  

 

Ο σκοπός της εργασίας επικεντρώνεται στην συζήτηση γύρω από την ορθότητα και 

την εγκυρότητα των προσεγγίσεων που επιχειρούν µια ηθική θεώρηση της αξίας της 

ανθρώπινης ζωής σε σχέση µε την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους. Η συσχέτιση της 

επιβίωσης µε την αξία της ανθρώπινης ζωής και το δίληµµα γύρω από την δηµιουργία 

ηθικών υποχρεώσεων και καθηκόντων απέναντι στην ύπαρξη του ανθρώπου, 

αποτελεί βασικό φιλοσοφικό ερώτηµα γύρω από την ίδια την ζωή. Η απάντηση στο 

εν λόγω ερώτηµα προσφέρει θεµελιακά επιχειρήµατα γύρω από την αξία και την 

προστασία της ανθρώπινης ζωής, επιχειρήµατα επαναπροσδιορισµού της ζωής που 

αξίζει να την ζει κανείς σύµφωνα µε τους νέους όρους που δηµιουργούν οι 

βιοτεχνολογικές και γενετικές εξελίξεις.  

 

Η έννοια της ζωής που προσεγγίζεται µέσα από την παρούσα εργασία επικεντρώνεται 

στην ηθική σκοπιά της ζωής από την έννοια του δρώντος και όχι στην ανάλυση της 

ζωής ως καθαρά βιολογικής έννοιας, ως βιολογικού φαινόµενου. Η ηθική ανάλυση 

που επιχειρείται αφορά στην οπτική γωνία του δρώντος και όχι στην βιολογική 

επιστηµονική θεώρηση. Ενδιαφέρει κυρίως η ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης 
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ζωής, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από την σκοπιά του παρατηρητή, του όντος που 

χαρακτηρίζεται από έλλογη σκέψη και ελεύθερη δράση, ώστε να µπορεί ανά πάσα 

στιγµή να αυτοπροσδιορίζεται και να εξετάζει συνειδητά τις προσωπικές του 

αποφάσεις. Αυτό το ον είναι ο φορέας του ηθικού καταλογισµού που αναλύεται γύρω 

από την ανθρώπινη ζωή. Τα βιολογικά δεδοµένα δύναται να χρησιµοποιηθούν ως 

οδηγοί στην κατανόηση της εξέλιξης των ειδών και της θέσης του ανθρώπου στη 

φύση. Ο ρόλος της φιλοσοφικής και συγκεκριµένα της ηθικής θεώρησης δεν είναι να 

σταθεί κριτικά απέναντι σε αυτά τα δεδοµένα, καθώς δεν δύναται να υφίσταται ηθική 

αξιολόγηση σε ό,τι η φύση παράγει, αναπτύσσει, πολλαπλασιάζει και τελικά (γιατί 

όχι;) καταστρέφει. Η ηθική προσέγγιση αφορά στην µελέτη της ανθρώπινης αξίας ως 

το οργανικό υπόστρωµα της ανθρώπινης πράξης. Σκοπός της ηθικής κατηγόρησης 

είναι να εκτιµηθεί και να αξιολογηθεί η ανθρώπινη πράξη ως φορέας ηθικού φορτίου 

και καταλυτικός παράγοντας επηρεασµού των ανθρώπων µεταξύ τους.  

 

Η ανθρώπινη ζωή δεν εκλαµβάνεται αποµονωµένη από το περιβάλλον στο οποίο 

εξελίσσεται, ούτε όµως και αποκλειστικά συνδεδεµένη ως βασική παράµετρος του 

βιολογικού είδους άνθρωπος. Η εννοιολόγηση της αναπτύσσεται κυρίως ως 

συµµετοχή στην κοινότητα των έµβιων όντων, των οποίων οι ενέργειες ελέγχονται 

από το κριτήριο της ηθικότητας. Το ηθικό φορτίο που ενυπάρχει στην αξιολόγηση 

της ανθρώπινης ζωής προσεγγίζεται από την µεριά του πρώτου προσώπου, του 

ατόµου ως δρών, του υποκειµένου που δραστηριοποιείται µέσα στα πλαίσια της 

οικογένειας, της οµάδας, της κοινότητας. Η δράση αυτή αξιολογείται ηθικά καθώς 

είναι το αποτέλεσµα της ελεύθερης βούλησης των προσώπων που συµµετέχουν σε 

αυτή και αντανακλά την ηθικότητα της ζωής τους. 

 

Την εργασία απαρτίζουν τρία κεφάλαια.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται έκθεση των κεντρικών ερωτηµάτων που θα επιχειρηθεί 

να απαντηθούν µέσα από την παρούσα εργασία. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 

να προσδιοριστούν τα εννοιολογικά πλαίσια ανάπτυξης του προβληµατισµού γύρω 

από την αξία της ανθρώπινης ζωής και να οριοθετηθούν περιοχές που δεν αφορούν 

άµεσα στην επιλεγµένη προσέγγιση του ζητήµατος. ∆ίδεται έµφαση στα σηµεία 

εκείνα που θεωρούνται σηµαντικά στην ανάπτυξη της όλης προβληµατικής. Τα 
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ερωτήµατα που παρουσιάζονται στο εν λόγω κεφάλαιο είναι πέντε και διατυπώνονται 

ως εξής:  

i) Έχει ηθική αξία η ζωή, και αν ναι, γιατί; 

ii) Αν έχει ηθική αξία η ζωή, υπάρχει υποχρέωση διατήρησής της; 

iii) Αν υπάρχει ηθική υποχρέωση διατήρησής της, η ηθική µας στάση αφορά στο 

ανθρώπινο είδος ως σύνολο ή/και στα επιµέρους άτοµα;  

iv) Υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι στις επόµενες ανθρώπινες γενεές (µέλλοντα 

πρόσωπα); 

v) Υπάρχει ηθική υποχρέωση βελτίωσης απέναντι στις επόµενες ανθρώπινες γενεές;  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάπτυξη του ερωτήµατος γύρω από την αξία 

της ανθρώπινης ζωής και την προάσπιση της ανθρώπινης επιβίωσης. Ουσιαστικά 

πρόκειται για µια προσπάθεια συνδυαστικής απάντησης των τριών πρώτων 

ερωτηµάτων του πρώτου κεφαλαίου. Στην αναζήτηση της φιλοσοφικής θεµελίωσης 

της αξίας της ανθρώπινης ζωής επιστρατεύονται τρεις βασικές φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις: η ηθική, φιλοσοφική προσέγγιση του Hans Jonas, η δεοντοκρατική 

ηθική και η ωφελιµιστική επιχειρηµατολογία. Μέσα από την ανάλυση των εν λόγω 

θεωρήσεων προσφέρονται διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια αξιολόγησης της 

ανθρώπινης ζωής, καθώς προσεγγίζεται είτε ως εγγενής αξία, είτε ως προϋπόθεση 

έλλογης δράσης, είτε ως όρος επιδίωξης της µεγαλύτερης δυνατής ωφέλειας. Στόχος 

του κεφαλαίου είναι η κριτική θεώρηση απέναντι στα επιχειρήµατα των τριών αυτών 

προσεγγίσεων και η επικέντρωση στην αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής σε 

συνδυασµό µε την ανθρώπινη επιβίωση.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα δύο τελευταία ερωτήµατα που αφορούν στις 

µελλοντικές γενεές και στην χρήση των τεχνικών βελτίωσης ως εργαλείο συµβολής 

στην επιβίωση του είδους. Χρησιµοποιώντας τα βασικά συµπεράσµατα του δευτέρου 

κεφαλαίου και επικεντρώνοντας στην ύπαρξη υποχρέωσης προάσπισης της 

ανθρώπινης επιβίωσης, έτσι όπως αναπτύσσεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, η στάση 

απέναντι στις µελλοντικές γενεές ως τµήµατος αυτού που αξιολογείται ως ηθική 

στάση και η τοποθέτηση σχετικά µε την χρήση των τεχνολογικών επιτευγµάτων 

αποτελούν σύγχρονα και πρακτικά ερωτήµατα, η απάντηση των οποίων ολοκληρώνει 

την όλη προβληµατική για το αν η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους αποτελεί ηθικό 

ζήτηµα.  
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Α΄ Μέρος: Παρουσίαση κεντρικών ερωτηµάτων  

 

Τα ερωτήµατα που θα επιχειρηθεί να απαντηθούν µέσα από την παρούσα εργασία 

κινούνται γύρω από τον κεντρικό άξονα της αξίας της ζωής και της ανθρώπινης 

επιβίωσης. Η αξία της ζωής, και δη της ανθρώπινης ζωής, αποτελεί ίσως το βαθύτερο 

κεντρικό ζητούµενο κάθε φιλοσοφικής αναζήτησης σε σχέση µε τα ζητήµατα ηθικής 

δικαιολόγησης της πράξης, και αυτό διότι η ίδια η ζωή ως οργανικό και βιολογικό 

γεγονός αποτελεί την ουσιαστικότερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιασδήποτε 

δραστηριότητας και την γενικότερη εξέλιξη κάθε είδους πάνω στον πλανήτη γη. Το 

φαινόµενο της ζωής συνδέεται άµεσα µε την ίδια την επιβίωση, καθώς η τελευταία 

εξασφαλίζει την ύπαρξη της πρώτης. ∆ηλαδή, η επιβίωση αποτελεί όρο και 

αναπόσπαστο τµήµα της ίδιας της ζωής του ανθρώπου, διότι δεν δύναται να υπάρξει 

ζωή και εποµένως ανθρώπινη δραστηριότητα χωρίς την ύπαρξη του ίδιου του 

ανθρώπινου είδους και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του.  

 

Τα ερωτήµατα που αναπτύσσονται γύρω από την αξία της ζωής θα µπορούσαν να 

έχουν έναν πιο γενικό χαρακτήρα και να βασίζονται κατά κύριο λόγο στην αξία της 

ζωής εν γένει. Γιατί η αξία της ζωής να περιορίζεται στο ανθρώπινο είδος; Η αξία της 

ζωής δεν αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό όλων των έµβιων όντων, τα οποία 

οφείλουµε να αντιµετωπίζουµε µε τον ίδιο σεβασµό που υποδεικνύουµε στην 

προστασία του ανθρωπίνου είδους; Για ποιο λόγο θα πρέπει η ανθρώπινη ζωή να 

λογίζεται ως περισσότερο άξια σε σχέση µε εκείνη των υπόλοιπων ειδών; Είναι 

ανάγκη να καταστεί εξ αρχής σαφές ότι η αναζήτηση της ηθικής αξίας που ενυπάρχει 

στην ζωή, αφορά κατά κύριο λόγο τον άνθρωπο, αν και σε ορισµένα σηµεία θα 

χρησιµοποιηθούν θεωρίες που ανάγουν την αξία της ζωής ως το υπέρτατο ηθικό 

χαρακτηριστικό κάθε έµβιου όντος. Η αναφορά όµως σε αυτές είναι κυρίως 

διερευνητική και επικουρική στην τεκµηρίωση της απάντησης του κεντρικού 

ερωτήµατος γύρω από την ηθική αξία της ανθρώπινης ζωής. Το κεντρικό ερώτηµα 

που τίθεται µέσα από την παρούσα εργασία αφορά στην ηθική αξιολόγηση της ζωής 

και ως τέτοιο αυτόµατα περιορίζεται στον ανθρώπινο είδος, καθώς µόνο ο άνθρωπος 

µέσω της δράσης και των επιλογών του µπορεί να καταστεί φορέας ηθικής 

αξιολόγησης.  
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Ερώτηµα 1
ο
:  Έχει ηθική αξία η ανθρώπινη ζωή, και αν ναι, γιατί; 

 

Μεταξύ της αξίας της ζωής και της ανθρώπινης επιβίωσης το πρωταρχικό ερώτηµα 

που προκύπτει είναι το εξής: Έχει ηθική αξία η ανθρώπινη ζωή και αν ναι, γιατί; Η 

απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήµατος είναι θετική. Η ίδια η ανθρώπινη ζωή 

χαρακτηρίζεται από εγγενή ηθική αξία. Για όλων των ειδών τις ηθικές θεωρήσεις η 

αξία της ανθρώπινης ζωής ενέχει ηθικότητα είτε αυτή συνδέεται µε εγγενή αξία, είτε 

µε την αισθητικότητα, είτε µε την έννοια του καθήκοντος. Μπορεί η αναζήτηση και η 

ανάπτυξη της ηθικότητας να αφορά σε διαφορετικές πτυχές της ζωής, βάσει της 

φιλοσοφικής προσέγγισης που ακολουθείται κάθε φορά, αλλά ένα είναι το κοινό 

χαρακτηριστικό: η ανθρώπινη ζωή έχει ηθική αξία.  

  

Το ουσιαστικότερο ερώτηµα που βρίσκεται πίσω από την αρχική αυτή αποδοχή της 

ηθικότητας της ανθρώπινης ζωής αφορά στην προέλευση της. Τι είναι εκείνο που 

κάνει την ανθρώπινη ζωή ηθικά αξιόλογη; Ποιο χαρακτηριστικό είναι εκείνο που της 

προσδίδει τόση µεγάλη σηµασία και την τοποθετεί σε θέση πρωταγωνιστή σε σχέση 

µε κάποια άλλα χαρακτηριστικά του είδους; Και ακόµη, γιατί έχει σηµασία η ηθική 

αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής, περισσότερη ίσως σηµασία από κάθε άλλη κριτική 

προσέγγισή της (µε την έννοια ότι επιδέχεται αξιολόγηση), η οποία ίσως θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί είτε κοινωνική, είτε πολιτιστική, είτε οικονοµική, είτε 

πολιτική;  

 

Η εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής ως φιλοσοφικό επιχείρηµα, αντλούµενη µέσα 

από την παντοδυναµία και την σοφία της φύσης, ως το ανώτερο εκείνο στοιχείο 

αναφοράς και πίστης, περιγράφεται ανάγλυφα στην θεωρία περί αξίας της ζωής του 

Hans Jonas. Σύµφωνα µε τον Jonas, το ανθρώπινο είδος είναι τµήµα της φύσης και 

µέρος αυτού που ονοµάζεται «ζωή», οπότε προκειµένου να γίνει αντιληπτή η αξία 

του, όπως σε κάθε άλλο είδος, θα πρέπει να ιδωθεί µέσα από την µελέτη της ίδιας της 

ζωής. Η έµβια κατάσταση ενέχει µια αξία την οποία αντλεί από την ύπαρξη και τον 

σκοπό που αυτή εξυπηρετεί, δηλαδή την διατήρησή της. Εποµένως, κάθε έµβιο ον 

µέσα από την κατάσταση της ύπαρξής του φέρει αυτή την αξία. Λαµβάνοντας τον 

µεταβολισµό όλων των έµβιων όντων ως το κεντρικό γνώρισµα της ζωής, φορέα και 

εκφραστή της ελευθερίας και του αυτοκαθορισµού, ο Hans Jonas τον ανάγει σε µια 

καταλυτική έξοδο της ύλης από τον εαυτό της, σε µια διαρκή κατάσταση 
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ανασυγκρότησης και αναδηµιουργίας της ζωικής ουσίας, σε µια διαδικασία συνεχούς 

αναζήτησης, όπου κάθε έννοια έµβιας διαδικασίας τίθεται εν αµφιβόλω από τον ίδιο 

της τον εαυτό και αναλαµβάνει τους κινδύνους της διαρκούς αβεβαιότητας. Οι 

οργανισµοί δεν συµπίπτουν ποτέ ουσιαστικά µε την υλική τους υπόσταση. Μέσα σε 

µια διαδικασία συνεχούς ενδεχοµενικότητας, οι οργανισµοί αντιµετωπίζονται ως µια 

οργάνωση που εγγυάται συνέχεια και διάρκεια σε µια σειρά από τυχαία γεγονότα, 

που τους προσδίδει ταυτότητα όταν το σχήµα υπερισχύει της ουσίας. Η ζωή 

κατορθώνει να µεταφέρει στο κέντρο του σύµπαντος αυτή την επαναστατική σχισµή.  

 

Ο βασικός προβληµατισµός γύρω από την θεωρία του Hans Jonas αφορά στην 

µεθοδολογική ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής, όταν τα στοιχεία του φυσικού 

δικαίου και της εξελικτικής δυναµικής βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο. Με ποιο 

τρόπο αναδεικνύεται µέσα από την εν λόγω θεωρία η δυνατότητα του ανθρωπίνου 

είδους προς δράση; Και όταν επιτυγχάνεται απάντηση σε αυτό το ερώτηµα, κατά 

πόσο η ανθρώπινη φύση διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάλυση της 

ανθρώπινης δράσης; Πόσο ελεύθερος λογίζεται ο άνθρωπος µέσα από την εν λόγω 

θεώρηση προκειµένου να αναλογιστεί τα αίτια των αποφάσεων του και να κρίνει 

ηθικά γύρω από τις πράξεις του; Μέχρι ποιού σηµείου η ζωικότητα του ανθρώπινου 

είδους λαµβάνει µέρος στην ηθική του δραστηριότητα και εξέλιξη; Τελικά ποια 

κριτήρια προσφέρει η φιλοσοφική θεώρηση του Hans Jonas γύρω από την ηθική 

αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής και την σηµασία της επιβίωσής της;  

 

Το στοιχείο που σε κάθε περίπτωση ενέχει την ηθική αξιολόγηση αφορά στη δράση 

του κάθε είδους και στην δραστηριότητα των µελών του. Η σύνδεση της επιβίωσης 

ενός είδους µε την δράση του αποτελεί µια σχέση αµφίδροµη και άρρηκτα 

συσχετιζόµενη, έτσι ώστε η τάση προς επιβίωση να επηρεάζει την δραστηριότητα του 

είδους και αντίστοιχα, ιδιαίτερα στην περίπτωση του ανθρώπου, η επιλογή της 

δράσης είτε να ευνοεί είτε να κατακεραυνώνει την επιβίωση. Η ηθική αξιολόγηση 

συνδέεται άµεσα µε την έννοια της δράσης, καθώς η τελευταία αποτελεί το κριτήριο 

δέσµευσης απέναντι στην επιβίωση των υπολοίπων όντων. Ποιοι είναι λοιπόν εκείνοι 

οι όροι και ποιο το περιεχόµενο της ανθρώπινης δραστηριότητας, στα οποία θα 

πρέπει να αναζητηθούν οι προϋποθέσεις ηθικής υποχρέωσης απέναντι στην επιβίωση 

του ανθρωπίνου είδους; Αποτελούν η βιολογική υπόσταση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και η ανάλυση του γενετικού υλικού στοιχεία ικανά για την 
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προσέγγιση της ανθρώπινης δραστηριότητας µέσα από όρους ηθικής; Και επιπλέον, 

πώς θα µπορούσαν να συνδεθούν µε όρους έλλογης δράσης και ελεύθερης βούλησης 

προκειµένου για την ηθική αξιολόγηση της ζωής;  

 

Στη συνέχεια επιχειρείται η ανάλυση δύο βασικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων, της 

δεοντοκρατίας και του ωφελιµισµού. Για την δεοντοκρατική ηθική η ζωή του 

δρώντος αξιολογείται µέσα από την ανάλυση της λογικότητας που τον διακρίνει, ενώ 

το ωφελιµιστικό επιχείρηµα αποδίδει µεγαλύτερη σηµασία στην έννοια της 

αισθητικότητας. Επικεντρώνοντας την ανάλυσή µας στην ηθικότητα της ανθρώπινης 

πράξης, η οποία τεκµηριώνεται µέσα από τους όρους της ύπαρξής της, οδηγούµαστε 

αρχικά στην αναζήτηση αυτών των όρων και των προϋποθέσεων. Ποιες είναι εκείνες 

οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την πράξη κάποιου ως ηθικά αξιόλογη; Με ποια 

κριτήρια επιλέγονται και από πού αντλούν την εγκυρότητά τους; Πώς συνδέονται τα 

αποτελέσµατά τους µε την ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής;  

 

Οι δεοντοκρατικές θεωρίες καντιανού τύπου βασίζονται στην δοκιµασία της 

καθολίκευσης και ανάγουν την αξία της ανθρώπινης ζωής σε υπέρτατη, απροϋπόθετη 

άνευ όρων αξία. Πηγή θεµελίωσης για την αξία της ζωής στις θεωρίες αυτού του 

τύπου αποτελεί η καντιανή θεωρία περί ηθικής, όπου η εγγενής αξία του προσώπου 

είναι θεµέλιο της αυτοκατανόησης και της έλλογης δράσης του, που θα το οδηγήσουν 

σε µια άξια ζωή. Όταν το θεµέλιο αυτό καταρριφθεί, κανένας κανόνας ή πρόσκαιρη 

αρχή δεν µπορούν να εξασφαλίζουν την ενότητα της πράξης και του προσώπου και 

κατά συνέπεια την αξία της ζωής. Ως πρόσωπα νοούνται όλα τα ανθρώπινα όντα, που 

η εγγενής τους αξία, δηλαδή η ικανότητά τους να αυτοπροσδιορίζονται και να θέτουν 

αυτοσκοπούς, τα καθιστά ξεχωριστά από τα υπόλοιπα είδη. Η ηθική προσωπικότητα 

του υποκειµένου αφορά στην ελευθερία του έλλογου όντος να ακολουθεί τους 

ηθικούς εκείνους νόµους που θέτει το ίδιο στον εαυτό του. Το ηθικό πρόσωπο δεν 

υπόκειται σε ετεροκαθοριζόµενους νόµους, είναι το ίδιο κύριος του εαυτού του και 

επιλέγει την δράση εκείνη που του επιτρέπει να ενεργεί απέναντι στα υπόλοιπα 

πρόσωπα µέσα από όρους αυτονοµίας και ηθικότητας.  

 

Τα παραπάνω αποτελούν και τους όρους ηθικής αξιολόγησης της ανθρώπινης ζωής, ο 

οποίοι όταν καταλυθούν οδηγούν στην βίωση µιας ζωής ανάξιας να την ζει κανείς. 

Με ποιόν όµως τρόπο η ηθική αυτή τοποθέτηση σχετίζεται µε την έννοια της 
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επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους; Μέχρι αυτού του σηµείου, οι δεοντοκρατικές 

θεωρίες µας υπέδειξαν τον τρόπο σκέψης και δράσης που οφείλει κανείς να 

ακολουθεί προκειµένου να οδηγηθεί στην ηθική πράξη, αλλά δεν έχει γίνει καµία 

αναφορά σχετικά µε την επιβίωση των δρώντων. Όπως έχει προαναφερθεί, 

προκειµένου να υφίσταται συζήτηση για τους όρους δράσης του ανθρωπίνου είδους, 

θα πρέπει αυτό το είδος να υφίσταται. Η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους αποτελεί 

απαράβατη οργανική προϋπόθεση της δυνατότητας της ηθικής πράξης και εποµένως 

αποκτά ηθική αξία ως έλλογη ζωή. Στις δεοντοκρατικές θεωρίες, το στοιχείο αυτό 

γίνεται ακόµη εµφανές µέσα από την ηθική αρχή του µη βλάπτειν.  

 

Για την ωφελιµιστική ανάλυση, κινητήριος µοχλός κάθε ανθρώπινης πράξης είναι το 

κριτήριο της αισθητικότητας, όπως αυτό εκφράζεται µέσα από την διαρκή επιδίωξη 

της ευδαιµονίας και την απάλειψη του πόνου. Και στις θεωρίες που βασίζονται στα 

ωφελιµιστικά επιχειρήµατα συναντάµε την αρχή της µη βλάβης, αλλά εδώ η µη 

βλάβη συνδέεται άµεσα µε την αποφυγή πόνου και την διάδοση της ευχαρίστησης, η 

οποία θα πρέπει να περιορίζεται όταν οι υπό κρίση πράξεις τους προκαλούν βλάβη 

στους άλλους. ∆εν αρκεί το να µην προκαλούµε βλάβη στον εαυτό µας ή στην 

κοινωνία γενικότερα, ή αντίθετα το να ωφελούµε τον αυτό µας ή το σύνολο. Η αρχή 

της µη βλάβης συνδέεται αναπόσπαστα µε τους άλλους και τον αντίκτυπο των 

αποτελεσµάτων των πράξεών µας, πολλές φορές ανεξαρτήτως της προσωπικής 

τοποθέτησης του καθενός απέναντι στην πράξη που επέλεξε να τελέσει, και αυτό 

είναι η ουσιαστική διαφορά µε τις δεοντοκρατικές προσεγγίσεις.  

 

Η ωφελιµιστική συλλογιστική βασίζεται κυρίως στο έργο του John Stuart Mill, όπου 

η ωφέλεια, η εξασφάλιση δηλαδή της µεγαλύτερης δυνατής ευτυχίας, αποτελεί 

βασική αρχή και θεµέλιο της ωφελιµιστικής προσέγγισης, και βάση αυτής συνάγεται 

η τοποθέτηση ότι κάθε δράση που προάγει το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα ενέχει 

θετική ηθική αξιολόγηση. Η ευτυχία συνδέεται άµεσα µε την ηδονή και την απουσία 

πόνου, ενώ ως δυστυχία νοούνται ο πόνος και η στέρηση της ηδονής. Όλες οι 

ανθρώπινες πράξεις κατευθύνονται από αυτό το δίπολο, καθώς ως ορθές 

αξιολογούνται αυτές που µεγιστοποιούν την ευτυχία και ελαχιστοποιούν τον πόνο, 

και εσφαλµένες όσες αντιτίθενται σε αυτό το σκοπό. Η ηδονή ως κριτήριο 

αξιολόγησης της ηθικότητας µιας πράξης συνδέεται άµεσα µε την ωφελιµότητα που 

προσφέρει. Η αποφυγή του πόνου είναι απαραίτητη συνθήκη προκειµένου να 
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αισθάνεται κανείς ευτυχία, καθώς συνδέεται µε τον µετριασµό της δυστυχίας και 

ενισχύει τις προσπάθειες των ανθρώπων να συµπεριφέρονται µε τρόπο τέτοιο ώστε 

να αυξάνεται η ωφέλεια. 

 

Για τον ωφελιµισµό, η επιθυµία και η ευχαρίστηση διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο 

στην ηθική αξιολόγηση της ζωής. Η σύνδεσή τους µε το στοιχείο του γενικότερου 

καλού δηµιουργεί τον κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο η προσωπική επιθυµία και 

ηδονή αφορά και συνδέεται µε το συνολικό καλό, σαν ο καθένας να επιθυµεί τα ίδια 

ακριβώς πράγµατα µε τον άλλο. Η βασική κριτική που επιδέχεται ο ωφελιµισµός 

αφορά ακριβώς σε αυτό το σηµείο ταύτισης της ατοµικής επιλογής µε το γενικότερο 

καλό. Πώς θα µπορούσε ένα τέτοιο στοιχείο να συµβάλλει στην ηθική αξιολόγηση 

της ζωής όταν την ανάγει σε ατοµική υπόθεση; Πίσω από το κυρίαρχο κριτήριο του 

«όσο το δυνατόν µεγαλύτερου καλού» και του εξισωτικού στόχου «ο καθένας να 

υπολογίζεται ως ένας και κανείς ως περισσότερο από ένας» ελλοχεύουν κίνδυνοι 

καταστρατήγησης νόµων και κανόνων, καταπάτηση δικαιωµάτων για την υπηρεσία 

του γενικού καλού και δηµιουργούνται καιροσκοπικά µέτρα και σταθµά που εν τέλει 

δυναµιτίζουν παρά προστατεύουν την αξία της ανθρώπινης ζωής.  

 

Ερώτηµα 2
ο
:  Αν έχει ηθική αξία η ζωή, υπάρχει υποχρέωση διατήρησής της; 

 

Ουσιαστικά, η ανάλυση του πρώτου ερωτήµατος περί της αξία της ανθρώπινης ζωής 

και η τεκµηρίωσή του µέσα από τα επιχειρήµατα τριών βασικών προσεγγίσεων, 

δηλαδή της ανάδειξης της εγγενούς αξίας της ζωής, της ωφελιµιστικής αποτίµησης 

της ανθρώπινης ζωής και της δεοντοκρατικής υπεράσπισης της κυρίως µέσα από 

θεώρηση καντιανού τύπου, προσφέρουν κριτήρια προκειµένου να απαντηθεί το 

δεύτερο ερώτηµα περί υποχρέωσης επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους. Πέραν της 

διερεύνησης των βασικών θέσεων στο κεντρικό τµήµα της εργασίας, επιχειρείται η 

ανάλυση της κριτικής τους κυρίως στα σηµεία εκείνα που αναφέρονται άµεσα στην 

συσχέτιση της εγγενούς αξίας της ανθρώπινης ζωής, στοιχείο κοινό σε όλες τις 

προσεγγίσεις, µε την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους.  

 

Αν και η αναλυτική παρουσίαση των δύο κεντρικών ερωτηµάτων περί της ηθικής 

αξίας της ζωής και της υποχρέωσης επιβίωσης του ανθρώπινου είδους είναι ιδιαίτερα 

αναλυτική στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αξίζει να σηµειωθούν κάποιες 
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κεντρικές ιδέες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της όλης 

συλλογιστικής του κειµένου και στην κατανόηση του επιχειρήµατος της εργασίας. Η 

υποχρέωση σεβασµού και προστασίας της ανθρώπινης ζωής αποτελεί σηµείο 

αναφοράς και από αυτήν προκύπτει η ανάγκη υπεράσπισης του φορέα της 

ανθρώπινης ζωής, δηλαδή γενικότερα του ανθρώπινου είδους και ειδικότερα του 

ατόµου. Ποια είναι η σύνδεση της εν λόγω προάσπισης µε την εγγενή αξία της ζωής 

και ποια µε την ανάγκη επιβίωσης του είδους; Στην δεοντοκρατική προσέγγιση, η 

προσταγή σεβασµού του προσώπου ως φορέα εγγενούς αξίας δεν συνεπάγεται και 

την υποχρέωση πολλαπλασιασµού και παρατεταµένης παραµονής του ανθρώπου 

στον πλανήτη γη. Η ηθική αξία του προσώπου δεν συνδέεται µε την ύπαρξη ή όχι 

άλλων προσώπων, ούτε πηγάζει από την βιολογική ικανότητα αναπαραγωγής. Τι 

συµβαίνει όµως µε τις ωφελιµιστικές θεωρίες; Τα ωφελιµιστικά κριτήρια δύναται να 

οδηγήσουν στην υποχρέωση σχετικά µε την προώθηση της επιβίωσης του 

ανθρώπινου είδους, ή να κατευθύνουν την ανθρώπινη δράση προς κάποια 

συγκεκριµένη επιταγή περί διαιώνισης και υποστήριξης του ανθρώπινου είδους; 

 

Ίσως η µοναδική περίπτωση προάσπισης της υποχρέωσης επιβίωσης του ανθρώπινου 

είδους να σχετίζεται µε το γενικότερο αίτηµα δίκαιης στάσης απέναντι στις επόµενες 

γενεές. Το αµέσως επόµενο ερώτηµα που σχηµατίζεται αφορά στην διάρκεια του 

χρόνου που προκύπτει σχετικά µε την προώθηση της επιβίωσης του είδους προς τις 

επόµενες γενεές. ∆ηλαδή εφόσον αναδεικνύεται η παραδοχή υπεράσπισης της 

επιβίωσης του είδους, αυτό χρονικά µέχρι ποιού σηµείου θα µπορούσε να ισχύει; 

Αφορά µόνο στην επιβίωση µακροηµέρευσης του αριθµού εκείνου των ατόµων που 

θα ζήσουν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα µε τους παρόντες εκπροσώπους του είδους; 

∆ηλαδή, στην περίπτωσή µας αφορά στην επιλογή δράσεων µε στόχο την επιβίωση 

ανθρώπων που θα τους γνωρίσουµε και θα υπάρξουν τουλάχιστον σε χρόνο 

παράλληλο µε το δικό µας; Ή αφορά σε µια γενικότερη υποχρέωση διαιώνισης του 

είδους βασισµένη στο ευρύτερο κριτήριο της ευηµερίας των ανθρώπων ανεξαρτήτως 

χρονικών και τοπικών προσδιορισµών;  

 

Σηµαντική θεωρείται και η άποψη που υποστηρίζει ότι η εγγενής αξία της ζωής δεν 

µπορεί να διαχωριστεί σε διάφορα είδη αποδίδοντας µεγαλύτερη σπουδαιότητα στο 

ανθρώπινο είδος, για παράδειγµα, ή σε όποιο άλλο είδος. Η έννοια της έµβιας 

επιβίωσης είναι κοινή σε όλους τους οργανισµούς και κατά συνέπεια η προάσπιση 
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της εγγενούς της αξίας συνδέεται µε την επιβίωση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού 

ειδών και εκπροσώπων όλων αυτών των ειδών για το µεγαλύτερο δυνατό χρονικό 

διάστηµα. Προκειµένου να αποφύγει τις όποιες παραδοξολογίες, η εν λόγω θεώρηση 

επικαλείται τον ρυθµιστικό ρόλο της επιβίωσης και της εξέλιξης, όπου θα παρέµβουν 

και θα τροποποιήσουν τα δεδοµένα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όµως µε ποιο 

τρόπο θα µπορούσε το στοιχείο αυτό να συνδέεται µε την έννοια της ηθικής δράσης 

και κυρίως µε την αξιολόγηση της ανθρώπινης δράσης; Πέραν µιας γενικότερης 

θεώρησης περί της εγγενούς αξίας της ζωής, µήπως προσφέρεται καµία περαιτέρω 

πληροφορία για την επιβίωση του ανθρώπου ως ηθικό ζήτηµα;  

 

Ερώτηµα 3
ο
:  Αν υπάρχει ηθική υποχρέωση διατήρησής της, η ηθική µας στάση 

αφορά στο ανθρώπινο είδος ως σύνολο ή/ και στα επιµέρους άτοµα; 

 

Τι εννοούµε όµως όταν αναφερόµαστε στην έννοια του είδους; Από βιολογικής 

άποψης και σύµφωνα µε την σύγχρονη ανάγνωση της εξελικτικής θεωρίας, η 

ειδογένεση περιλαµβάνεται στον κύριο µηχανισµό διαφοροποίησης των µορφών της 

ζωής και γίνεται αντιληπτή ως βασικός συνδετικός κρίκος µεταξύ των αλλαγών σε 

επίπεδο πληθυσµού και την δηµιουργία νέων κατηγοριών κατάταξης ειδών. Έτσι, η 

υπαρκτή ποικιλοµορφία µεταξύ των φυσικών πληθυσµών ως αποτέλεσµα τυχαίων 

αλλαγών, µεταλλαγών, ανταλλαγών και ανασυνδυασµών γονιδίων και κυρίως της 

πάντα δραστήριας φυσικής επιλογής, προσφέρει τη δυνατότητα προσαρµοστικού 

πλεονεκτήµατος σε ορισµένα τµήµατα των πληθυσµών, τα οποία µε την σειρά τους 

οδηγούν στην δηµιουργία νέων δεδοµένων όταν αποµονωθούν αναπαραγωγικά και 

ευνοούν την εξέλιξη συγκεκριµένων ειδών. O D.J.Futuyma στο βιβλίο «Εξελικτική 

Βιολογία» δίνει τον ακόλουθο ορισµό της έννοιας του είδους: «Το είδος αναφέρεται 

τόσο σε µια ταξινοµητική κατηγορία, όσο και σε µια βιολογική έννοια. Πολύ συχνά, 

αλλά όχι πάντα, το ταξινοµικό είδος είναι ισότιµο µε το βιολογικό». (Futuyma, 1999, 

σελ 276). Οι διαφορές µεταξύ των ειδών δύναται να είναι τεράστιες ή και ελάχιστες 

καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την απάντηση στο ερώτηµα του πότε τελικά υπάρχει 

αποδεδειγµένα η γέννηση και η επικράτηση ενός νέου είδους.  

 

Από ηθικής όµως άποψης, σε τι µας εξυπηρετεί η βιολογική θεώρηση του είδους; 

Ποια ηθική επιταγή αφορά στο ανθρώπινο είδος χωρίς να συµπεριλαµβάνει τα άτοµα 

που το απαρτίζουν; Ή ακόµη, ποια ατοµική ηθική επιλογή µπορεί να εξακολουθεί να 
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θεωρείται οικουµενικά ηθική, όταν ανταποκρίνεται σε προσωπικά και υποκειµενικά 

κριτήρια;  

 

Η ηθική αξιολόγηση της ζωής χρήζει µιας αναστοχαστικής αναζήτησης σχετικά µε τα 

επιµέρους θέµατα και τις γενικές αρχές που αφορούν στην αντιµετώπιση της ζωής 

του ανθρωπίνου είδους ως άξια επιβίωσης. Στην αναζήτηση αυτή «η ηθική του 

είδους» αποτελεί ένα ζητούµενο που δύσκολα αποκολλάται από την αξία του να είναι 

ο καθένας ο εαυτός του και να ορίζει ο ίδιος την αυτοκατανόηση του. Τα 

υποκειµενικά σχέδια και οι ατοµικές προσδοκίες του καθενός θα πρέπει να 

εξαιρεθούν από την παρούσα συζήτηση, καθώς οι εν λόγω όροι δεν επιδέχονται µια 

καθολική κριτική απάντηση σε επίπεδο ηθικής. Με άλλα λόγια, το περιεχόµενο των 

ατοµικών επιλογών αυτών καθ’ εαυτών (το αγαθό για τον καθένα) δεν αποτελεί 

τµήµα της ηθικής. Ο τρόπος καθορισµού του ατόµου µέσα από αυτές τις επιλογές 

είναι το στοιχείο εκείνο που επηρεάζει την ηθική του υπόσταση και κατά συνέπεια 

την ηθική αυτοκατανόηση όλου του είδους το οποίο εκπροσωπεί.  

 

Το άτοµο διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες των ηθικών 

θεωρήσεων που πραγµατεύονται την αξιολόγηση της ηθικότητας σε σχέση µε την 

ανθρωπότητα. Έτσι στην καντιανή δεοντοκρατική παράδοση χωρίς το άτοµο 

καταρρίπτεται κάθε έννοια προσώπου και κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια ένταξης 

της ατοµικότητας στην συλλογικότητα. Το πρόσωπο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 

να διαχωριστεί από την ανθρωπότητα, ή αλλιώς από το ανθρώπινο είδος, καθώς 

αποτελεί βασικό τµήµα και όρο ύπαρξής του. Επιπλέον, στην ωφελιµιστική 

επιχειρηµατολογία η έννοια της ατοµικότητας λαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία επειδή 

συνδέεται αναπόδραστα µε την επιδιωκόµενη ωφέλεια. Η ατοµικότητα απευθύνεται 

και εννοιολογείται µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού ιστού, µέσα από την δράση για 

συνολική ωφέλεια. Ακόµη και στην φιλοσοφία του Hans Jonas το άτοµο µπορεί και 

κατέχει σηµαίνουσα θέση στον αγώνα για προστασία της ζωής. Η αρχή της 

υπευθυνότητας ξεκινά από την απόδοση στο άτοµο σηµαντικού µεριδίου ευθύνης και 

καταλήγει στην ευεργετική στάση για όλο το ανθρώπινο είδος. Παρατηρείται λοιπόν 

ότι το ανθρώπινο είδος και τα επιµέρους άτοµα στην φιλοσοφική ανάλυση της αξίας 

της ανθρώπινης ζωής µπορεί να κατέχουν διαφορετικές θέσεις και να προσεγγίζονται 

από µια διαφορετική οπτική, αλλά στην ουσία το περιεχόµενό τους είναι αλληλένδετο 

και αλληλοεξαρτώµενο. 
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Ερώτηµα 4
ο
: Υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι στις επόµενες ανθρώπινες γενεές 

(µέλλοντα πρόσωπα);  

 

Ο χρόνος επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους έρχεται σε άµεση συνάρτηση µε τις 

σκέψεις για τις µελλοντικές γενεές. Η σχέση µεταξύ των ανθρωπίνων γενεών 

βασίζεται στην βιωσιµότητα, δηλαδή στον σχεδιασµό και την λειτουργικότητα όλων 

των συστηµάτων µε τρόπο τέτοιο ώστε να καθίστανται βιώσιµα. Από την στιγµή 

όµως που οι σηµερινοί άνθρωποι µέσα από την παρέµβασή τους στο περιβάλλον και 

την ίδια την ανθρώπινη φύση δεν είναι και τόσο βέβαιοι για την λειτουργικότητα του 

µέλλοντος που θα κληροδοτήσουν στις επόµενες γενεές, το θέµα της φροντίδας των 

απογόνων αλλάζει οπτική και µεταφέρεται στην υποθετική επιχειρηµατολογία για το 

πώς θα µπορούσαν τα πράγµατα να είναι.  

 

Αναλυτικότερα, ο σύγχρονος τρόπος διαχείρισης του περιβάλλοντος κατά πάσα 

πιθανότητα σε ορισµένα χρόνια θα µεταλλάξει τόσο πολύ τα περιβαλλοντικά 

δεδοµένα που οι µελλοντικοί άνθρωποι σίγουρα δεν θα αντιλαµβάνονται τα πράγµατα 

µε τον ίδιο τρόπο που συµβαίνει σήµερα. Οι περιπτώσεις του καθαρού νερού και του 

φρέσκου αέρα είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών των αλλαγών, καθώς 

στο µέλλον η χρήση τους θα είναι πολύ πιο πολύπλοκη και θα απαιτεί πολύ 

περισσότερη προσπάθεια. Το κλίµα επιβίωσης, η ποιότητα της τροφής, η εµφάνιση 

νέων ασθενειών, όλα σχετίζονται µε την σηµερινή διαχείριση του περιβάλλοντος και 

τις επιπτώσεις της στις επόµενες γενεές. Με τα µέχρι τώρα δεδοµένα, µήπως η 

προώθηση και η εξασφάλιση της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος 

υπονοµεύουν τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές 

τους ανάγκες; Η δικαιοσύνη µεταξύ των διαδοχικών ανθρωπίνων γενεών βασίζεται 

στην αρχή της βιωσιµότητας υπό την έννοια ότι όλα τα ανθρωπογενή συστήµατα θα 

πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν µε τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζεται η 

αειφορική διαχείρισή τους. Μήπως τελικά κάποιοι άνθρωποι στο µέλλον ήδη 

αδικούνται καθώς επιφορτίζονται µε ένα αφιλόξενο περιβάλλον και µολυσµένες 

πρώτες ύλες; 

 

Αν καταλήξουµε στην υποχρέωση προαγωγής ενός γενικότερου κλίµατος ευηµερίας 

και µιας αξιόλογης ποιότητας ζωής στις µελλοντικές γενεές, αυτό συνεπάγεται και 

την υποχρέωση ύπαρξης αυτών των γενεών; Η όποια ηθική υποχρέωση απέναντι στις 
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µελλοντικές γενεές ισχύει από την στιγµή ύπαρξής τους ή από ένα στάδιο πριν, 

δηλαδή από την υποχρέωση των ανθρώπων να φέρουν στον κόσµο απογόνους 

προκειµένου να εκπληρώσουν το όποιο ενδεχόµενο καθήκον; Η απόκτηση ή όχι 

απογόνων έγκειται στον εν λόγω προβληµατισµό; Αφορά ένα τελείως διαφορετικό 

πεδίο δράσης και προβληµατισµού ή αποτελεί την κύρια ηθική υποχρέωση που 

προκύπτει απέναντι στις µελλοντικές γενεές;   

 

Ερώτηµα 5
ο
: Υπάρχει ηθική υποχρέωση βελτίωσης απέναντι στις επόµενες 

ανθρώπινες γενεές;  

 

Το ερώτηµα για το αν θα µπορούσε µέσα από τις νεότερες τεχνολογίες να 

δηµιουργηθεί ένα καλύτερο είδος, παραµένει ανοιχτό. Από εξελικτικής άποψης, 

υπάρχει πάντα το περιθώριο της ολοένα και αποδοτικότερης προσαρµογής µε σκοπό 

την επιβίωση. Ο µετασχηµατισµός της ανθρώπινης φύσης και η ριζική µεταλλαγή της 

επιφέρουν και αλλαγές στην αντίληψη περί ανθρώπινης ζωής. Ο τρόπος χρήσης των 

δυνατοτήτων αυτών και η ενσωµάτωσή τους ή µη στην πράξη προκαλεί 

κλυδωνισµούς και έντονες αντιπαραθέσεις. Είναι σηµαντικό να διευκρινισθεί ότι οι 

νέες τεχνολογίες προσφέρουν δυνατότητες επέµβασης στο ανθρώπινο γονιδίωµα και 

χρήσης των αποτελεσµάτων τους. Η µελλοντική θεώρηση του ανθρωπίνου είδους και 

η επιβίωσή του σχετίζονται άµεσα από την χρήση των βιοτεχνολογικών δυνατοτήτων 

που προσφέρονται στην ανθρωπότητα. Η θεραπεία ασθενειών και η βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης στον πλανήτη αποτελούν δελεαστικά επιχειρήµατα για την 

υιοθέτηση και εφαρµογή των τεχνικών αυτών. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν µέσα από 

τις πρακτικές παρέµβασης στο ανθρώπινο γονιδίωµα και τα νέα δεδοµένα που 

δηµιουργούνται για το µέλλον της ανθρωπότητας καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

αναθεώρησης των ορίων και του περιεχοµένου της ανθρώπινης δράσης. Η 

ηθικοφιλοσοφική θεώρηση είναι αυτή που θα πρέπει να απαντήσει στην πρόκληση 

του τρόπου χρήσης και να θέσει όρια προκειµένου να µην καταλυθεί ο βασικός 

πυλώνας κάθε προσέγγισης, που δεν είναι άλλος από την ανθρώπινη ζωή.   

 

Η δυνατότητα παρέµβασης στο ανθρώπινο γονιδίωµα δηµιουργεί υποσχέσεις στο 

ανθρώπινο είδος για ένα καλύτερο µέλλον. Η διατύπωση αυτή αφορά την αισιόδοξη 

πλευρά, καθώς η ανθρώπινη ιστορία και µάλιστα η πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία έχει 

αποδείξει ότι τα επιτεύγµατα στον χώρο της γενετικής µπορεί να χρησιµοποιηθούν µε 
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τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Η δύναµη που διαθέτει ο άνθρωπος στα χέρια του µέσα 

από αυτές τις γενετικές τεχνικές είναι απεριόριστη και όταν την χρησιµοποιεί 

προκειµένου να ικανοποιήσει αρχέγονα ένστικτά του, προσωπικές φιλοδοξίες, 

ρατσιστικές ιδεολογίες και ολοκληρωτικές αντιλήψεις αποφέρει τερατώδη 

αποτελέσµατα. Η ιστορία διδάσκει για τον τρόπο που η επιστηµονική κοινότητα 

οφείλει να χρησιµοποιήσει τα επιτεύγµατά της προς όφελος της ανθρωπότητας και 

όχι εναντίον της. Η τελική αξιολόγηση των τεχνικών γενετικής παρέµβασης 

βασίζεται τόσο στα κίνητρα που τις κινητοποιούν, όσο και στις αναµενόµενες ή όχι 

συνέπειες που µπορεί να επιφέρουν. Η υιοθέτησή τους οφείλει να βασίζεται σε 

αυτούς τους παράγοντες.   
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B΄ Μέρος: Η αξία της ζωής και η ανθρώπινη επιβίωση 

 

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για να προσεγγίσει κανείς το ζήτηµα της ηθικότητας της 

ανθρώπινης ζωής και να προσδιορίσει την ηθική αξία της. Στο πλαίσιο της ηθικής 

θεώρησης της αξίας της ανθρώπινης ζωής καλούµαστε να κινηθούµε πέρα από 

υποκειµενικές παραµέτρους και να αναζητήσουµε την µεθοδολογία εκείνη που µε 

οικουµενικά και ορθολογικώς τεκµηριωµένα επιχειρήµατα, θα µας οδηγήσει στην 

ολοκληρωµένη αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής.  

 

Η αξία της ζωής και η ανθρώπινη επιβίωση κατά τον Hans Jonas  

 

Η πρώτη φιλοσοφική προσέγγιση είναι του Hans Jonas, ο οποίος ανήκει στην 

κατηγορία εκείνη των φιλοσόφων (όπως ο Leon Kass και ο Leo Strauss) που 

βαθύτατα επηρεασµένοι από τις θρησκευτικές τους καταβολές, χρησιµοποιούν 

θρησκευτικά επιχειρήµατα για να εµπλουτίσουν τις φιλοσοφικές τους θεωρήσεις. 

Στον Hans Jonas η κεντρική παράδοση της ιουδαϊκής θρησκευτικότητας εντάσσεται 

σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο προσφέροντας µια νέα ανάγνωση του επιχειρήµατος της 

ιερότητας της ανθρώπινης ζωής, και µάλιστα αποδίδοντας εξέχουσα θέση στον 

άνθρωπο. Η ιερή αξία της ζωής δεν µπορεί παρά να ενέχει µέσα της το «καλό», το 

οποίο ξεκινά και καταλήγει στην ίδια την ζωή. Η ζωή για τον Hans Jonas αποτελεί 

µια ολότητα εγγενούς αξίας, όπου τα πάντα φωτίζονται και µετουσιώνονται µέσα από 

αυτή, µέσα από την ικανότητα αναπαραγωγής και αυτοποίησής της. 

 

Ο Hans Jonas βαθύτατα επηρεασµένος από την ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση και 

πιστός στην ανάγκη αναθεώρησης της φιλοσοφικής προσέγγισης της ανθρώπινης 

ζωής µέσα από όρους βιολογίας, χρησιµοποιεί ως ένα βαθµό τόσο θρησκευτικού 

κυρίως χαρακτήρα επιχειρήµατα, όσο και την θεωρία της εξέλιξης των ειδών, 

προκειµένου να υπογραµµίσει την ζωικότητα του ανθρωπίνου είδους και να αναδείξει 

την «ιερότητα» της φύσης. Σύµφωνα µε την εξελικτική θεωρία το ανθρώπινο είδος 

κατάγεται από άλλα είδη τα οποία µε την σειρά τους έχουν κοινούς προγόνους σε 

άλλες µορφές ζωής. Αυτή η συνεχής πορεία της εξέλιξης προσφέρει στον Jonas το 

στοιχείο της ανοδικής κλίµακας στις µορφές της ζωής που τελικά επικρατούν µέσα 

από τις διαδικασίες της φυσικής επιλογής και της προσαρµογής, αλλά επιπλέον 

ενισχύει την εικόνα της συνεκτικής φύσης, όπου ανώτερες δυνάµεις έχουν 



 21 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους προκειµένου πάντα να επιτυγχάνεται η ισορροπία και η 

αµοιβαία ανάπτυξη της φυσικής δυναµικής. Αυτό το οποίο ουσιαστικά κατορθώνει 

είναι να εκµεταλλευτεί την βασική ιδέα της θρησκευτικότητας και να την εντάξει σε 

ένα κοσµικό επιχείρηµα µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µπορεί να γίνει αποδεκτό και από 

εκείνους που δεν ασπάζονται καµία έννοια θρησκευτικότητας.  

 

∆ύο είναι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της φιλοσοφικής προσέγγισης του Hans 

Jonas: η ύπαρξη εγγενούς αξίας της ζωής, η οποία πηγάζει από την ικανότητα της 

ίδιας της ζωής προς αναπαραγωγή και διαρκή αυτοποίηση, και η απόδοση 

µεγαλύτερης εγγενούς ηθικής αξίας στον άνθρωπο εξαιτίας της ιδιαίτερης ικανότητας 

του προς αναστοχασµό. Καταλυτικό ρόλο στην ανάλυση των δύο αυτών 

τοποθετήσεων διαδραµατίζει η έννοια της ελευθερίας που χαρακτηρίζει το σύνολο 

της έµβιας ζωής. Η ζωή στο σύνολό της φέρει το στοιχείο του «καλού», το οποίο 

µόνο η ίδια µπορεί να προάγει και να εξασφαλίσει µέσα από τον συνεχή αγώνα για 

επικράτησή της έναντι του θανάτου. Η ζωή συνδέεται µε την έννοια των 

αυτοποιητικών συστηµάτων, δηλαδή των συστηµάτων εκείνων που είναι ελεύθερα να 

αρνηθούν την ανόργανη ύλη, να αρνηθούν την νεκρή φύση. Ουσιαστικά, λοιπόν, για 

τον Hans Jonas, η ίδια η ζωή είναι ελευθερία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του 

ανθρωπίνου είδους η ελευθερία αυτή εκφράζεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

καθώς ο άνθρωπος µέσα από τον αναστοχασµό και τον λόγο επικυρώνει την ίδια την 

αξία της ζωής. 

 

Η φιλοσοφική προσέγγιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής για τον Hans Jonas 

βασίζεται στον κυρίαρχο χαρακτήρα που αποδίδεται στη φύση ως φυσικό νόµο και 

δίκαιο. Η φύση αποτελεί κάτι το µοναδικό και ηθικά ανώτερο, ένα στοιχείο που 

οφείλουµε να σεβόµαστε και να στεκόµαστε ταπεινά απέναντί του χωρίς ίχνος 

υπεροψίας. Αυτή η ανώτερη αξία της φύσης έχει κατακερµατιστεί µέσα από τις 

νεότερες και µεταφυσικές φιλοσοφικές αναζητήσεις, µη προσφέροντας καµία 

εναλλακτική απέναντι στη «βιβλική ιδέα ότι είµαστε αντανακλάσεις της εικόνας του 

Θεού» (Vogel, 2006, σελ 33). Για τον Jonas, το ανθρώπινο είδος είναι εκείνο που 

αποτελεί την έκφραση του Θείου πάνω στη γη, καθώς στα χέρια του έχει τοποθετηθεί 

το µέλλον και η σωτηρία όλης της φύσης. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη ευθύνη που 

αναλογεί στο ανθρώπινο είδος, η οποία µπορεί να τεκµηριωθεί οντολογικά χωρίς να 
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ανταποκρίνεται απαραίτητα σε θρησκευτικούς συλλογισµούς, καθώς η ολότητα της 

φύσης βρίσκεται βαθιά ριζωµένη στην ύπαρξη του ανθρώπου.  

 

Ενάντια στην καρτεσιανή παράδοση και τον διαχωρισµό ψυχής και σώµατος, ο Hans 

Jonas προτείνει µια διαφορετική ανάγνωση του φιλοσοφικών κειµένων ιδωµένων 

µέσα από µια βιολογική µατιά. Για την καλύτερη κατανόηση των οργανικών 

πραγµάτων, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η ψυχοφυσική ενότητα της ζωής και η 

θέση της στο θεωρητικό όλον του φυσικού κόσµου. Για τον Hans Jonas, η αξία της 

ζωής συνδέεται µε την ίδια την ζωή από την ζωική και φυσική της πλευρά, µε την 

ικανότητα αυτοποίησης που την διακρίνει. Η θνητότητα της ζωής είναι αυτή που σε 

πρωταρχικό επίπεδο την καθιστά ιδιαιτέρως σηµαντική, καθώς αφορά σε ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά της, στον πρόσκαιρο χαρακτήρα της. Το θέµα του χρόνου 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε όλη την πορεία της ανάπτυξης της συλλογιστικής 

περί της αξία της έµβιας ζωής γενικά σε κυρίαρχο επίπεδο, και στη συνέχεια στην 

αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής ειδικά σε δευτερεύον επίπεδο. Παρά την 

σπουδαιότητα που αποδίδει στην ζωικότητα και στην ανάλυση της ζωής, κυρίως µέσα 

από όρους βιολογίας και φυσικής, ο Jonas δεν παραλείπει εν τέλει να διαφοροποιήσει 

την θέση του σε σχέση µε το ανθρώπινο είδος και να το κατατάξει σε µια ειδική 

κατηγορία.  

 

Για τον Hans Jonas κάθε έννοια αισθανόµενης ουσίας (sentience) αποτελεί µια 

σπερµατική µορφή συνείδησης, η οποία στην περίπτωση του ανθρώπου λαµβάνει 

ιδιαίτερες διαστάσεις καθώς µετατρέπεται σε µια µεσολαβούµενη αυτοσυνειδησία 

(self-realization). Η αυτοεπιβεβαίωση (self-affirmation) των υπαρχόντων όντων, 

κυρίως έτσι όπως ενεργοποιείται µέσα από κοινές βιωµατικές δυνατότητες και η 

αδιαπραγµάτευτη ανάγκη διατήρησης τους, ακόµη και µε το κόστος αποδοχής της 

ατοµικής θνητότητάς τους, οδηγούν στο ουσιαστικότερο νόηµα της ζωντανής ουσίας 

και στην αδιαµφισβήτητη εγγενή αξία που την συνοδεύει. Η ζωή ως αυταξία δεν 

αναφέρεται µόνο στην ανθρώπινη ζωή, αλλά στην ζωή εν γένει. (Hans Jonas, 2001/Α, 

σελ 183-188). Για τον Hans Jonas, κάθε έννοια ζωής έχει αξία από µόνη της και για 

τον εαυτό της. Η ύπαρξη της από µόνη της σηµατοδοτεί κάτι το καλό και για αυτό 

τον λόγο θα πρέπει να χαίρει σεβασµού και προστασίας.  
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Παρατηρείται ότι η αξία της ζωής συνδέεται άµεσα και αναπόδραστα µε την έννοια 

της οργανικής υπόστασης. Η διαλεκτική φύση της ζωικότητας αφορά στην συσχετική 

ικανότητα µε την οποία η ίδια η ζωή ισορροπεί ανάµεσα στο ‘είναι’ και στο ‘µη 

είναι’. «Τίποτα στην φύση δεν µπορεί να εκλειφθεί ως δεδοµένο. Η ζωή βρίσκεται 

συνεχώς σε µια συνεχή πάλι µεταξύ του ‘είναι’ και του ‘µη είναι’» (Hans Jonas, 

2001/A, σελ 50). Η πραγµατικότητα της ζωής είναι µια συνεχής κρίση, ένας 

ανελέητος αγώνας σχετικά µε το νόηµα της ύπαρξής της, ο οποίος εντείνεται 

λαµβάνοντας συνεχώς πιο σύνθετες διαστάσεις, καθώς η ίδια η ζωή προχωρά σε 

ανώτερες µορφές εξέλιξης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του συνεχούς 

αγώνα και κυριότερο πεδίο δράσης και έκφρασης της εγγενούς αξία της ζωής  είναι ο 

µεταβολισµός, ο οποίος αφορά στην ικανότητα της οργανικής µορφής να εναλλάσσει 

την ύλη της, αλλά επιπλέον αφορά και στην αναγκαιότητα του να επαναλαµβάνεται 

αυτή καθ’ εαυτή η διαδικασία µε τον ίδιο τρόπο. Όπως επεξηγείται χαρακτηριστικά: 

«Το ‘µπορεί’ είναι γι’ αυτή ένα ‘πρέπει’, αφού αυτή η πραγµατοποίηση είναι 

ταυτόσηµη µε το ‘είναι’ της. Το ‘µπορεί’ γίνεται ‘πρέπει’, όταν πρόκειται να είναι, 

και αυτό το ‘να είναι’ είναι ο κύριος σκοπός της ζωής». (Hans Jonas, 2001/A) 

 

Ξεκινώντας µε τον µεταβολισµό ως βασικό φαινόµενο, ο Jonas αναλύει την οργανική 

ζωή και τους ποικίλους οργανισµούς µε όρους που ξεπερνούν τον καρτεσιανό δυισµό. 

Η µεταβολική ικανότητα του κάθε οργανισµού αναπαριστά την ελευθερία του γενικά 

από τον κόσµο, η οποία όµως ενυπάρχει µε την ευρύτερη εξάρτηση του οργανισµού 

από τον φυσικό, υλικό κόσµο. Ο µεταβολισµός του κάθε οργανισµού είναι το 

στοιχείο εκείνο που τον διαφοροποιεί, που περιλαµβάνει το ‘µπορεί’, αλλά τελικά 

επιλέγει το ‘πρέπει’. Χρησιµεύει ως «η ιδιότητα που ορίζει την έννοια του έµβιου 

όντος: τον έχουν όλα τα ζωντανά όντα και δεν τον έχει κανένα µη ζωντανό. ∆ηλώνει 

ότι το έµβιο ον υπάρχει µέσω ανταλλαγής (εναλλαγής) της ύλης µε το περιβάλλον, 

της προσωρινής ενσωµάτωσης, κάρπωσης και επαναποβολής της». (Hans Jonas, 

2001/B, σελ 98). Η µεταβατικότητα του µεταβολισµού σε ένα ζωντανό σύστηµα 

καθιστά όλα τα µέρη αυτού του συστήµατος προϊόντα αλλά και εκτελεστές του 

µεταβολισµού. «Ο µεταβολισµός αφορά στην σύνδεση του οργανισµού µε το 

περιβάλλον του. Σε αυτή την κατάσταση ύπαρξης, τα υλικά µέρη από τα οποία 

αποτελείται ο οργανισµός σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, αποτελούν για τον 

διεισδυτικό παρατηρητή, το προσωρινό περιεχόµενο της υλικής υπόστασης του 

οργανισµού. Η ταυτότητα αυτού του υλικού δεν συµπίπτει µε την ταυτότητα του 
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συνόλου του οργανισµού, από το οποίο περνά και αποµακρύνεται. Η ταυτότητα του 

οργανισµού συγκροτείται µέσα από την χρήση της ύλης του ως χώρου, µέσα από την 

ίδια την ζωντανή µορφή του» (Hans Jonas, 2001/Α, σελ 75-76). Μέσω του 

µεταβολισµού ο κάθε οργανισµός, ως ζωντανό σώµα, διατηρεί την ταυτότητά του 

χάρη στη διέλευση ξένης ύλης από το σύστηµά του ως χώρου, δηλαδή χάρη στην 

αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή του µε το περιβάλλον. Στη βάση αυτής της 

ανταλλαγής αναπτύσσεται η ίδια η ζωή ως ατοµικότητα, που ξεκινά και καταλήγει 

στον εαυτό της, µε ουσιώδες όριο µεταξύ του µέσα και του έξω.  

 

Πώς συνδέεται όµως η έννοια της ατοµικότητας µε τον µεταβολισµό και ποιο ρόλο 

διαδραµατίζουν στην αξιολόγηση της ζωής; Η σπουδαιότητα της ζωής βασίζεται στην 

ύπαρξη της ίδιας της ζωής, η οποία ως θνητή στηρίζεται στην µη εγγυηµένη σχέση 

µεταξύ της µορφής και της ύλης, στον συνεχή αγώνα µη επικράτησης του ‘µη είναι’ 

και στην διαρκώς ανανεωµένη επικράτηση του ‘είναι’. Το στοιχείο αυτό στα 

κατώτερα στρώµατα οργανικής µορφής ταυτίζεται µε την ατοµικότητά τους, δηλαδή 

µε την ολιστική εσωτερική τους ταυτότητα, καθώς σε βάθος χρόνου µέσα από την 

πάντα παρούσα διαδικασία του µεταβολισµού το κατώτερο σωµατίδιο ζωής δεν έχει 

να επιδείξει καµία διαφορετικότητα. Αντίθετα, η µεταβολική συνέχεια της ανώτερης 

οργανικής µορφής καθιστά την ατοµικότητα των εκπροσώπων της ως µια διαρκή 

πράξη, η οποία κάθε φορά ξεπερνά την χρονικά παρούσα συλλογική ταυτότητα και 

οδηγεί σε µια συνέχεια που τελικά γίνεται κατανοητή ως αυτοσυνέχιση.  

 

Στα έµβια όντα το ‘είναι’ εκδηλώνεται ως η δυνατότητα υλικών συστηµάτων να είναι 

ενότητες χάρη στον εαυτό τους, από και προς τον ίδιο τους τον εαυτό. Η δυνατότητα 

αυτή προκύπτει από την έννοια της ελευθερίας, η οποία πρωτοδιατυπώνεται στον 

µεταβολισµό, το βασικό στρώµα όλης της οργανικής ύπαρξης. Για την θεωρία του 

Hans Jonas, η ελευθερία αποτελεί χαρακτηριστικό της τάξης «οργανισµός», δηλαδή 

µια οντολογική περιγραφική έννοια που αρµόζει στο οργανικό καθ’ εαυτό και αφορά 

κοινό γνώρισµα όλων των ανώτερων φαινοµένων, των οποίων το βασικό οργανικό 

υπόστρωµα αποτελεί την προϋπόθεση της δυνατότητάς τους. Η πρωταρχική, πλέον 

αντικειµενική µορφή της ελευθερίας εµφανίζεται στον απεριόριστο χώρο των 

δυνατοτήτων του ‘είναι’. «Η βασική έννοια ελευθερίας ενός οργανισµού 

αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την µορφή του οργανισµού, αλλά πάντα µε σεβασµό 

προς τις ανάγκες του» (Hans Jonas, 2001/Α, σελ 81). Όταν, λοιπόν, ερχόµαστε στο 
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ζητούµενο της ζωής, η ελευθερία κατέχει σηµαίνουσα θέση στην περιγραφή και 

αξιολόγηση ακόµη και της πιο στοιχειώδους δυναµικής της ζωής.  

 

Με ποιόν όµως τρόπο συνδέεται το εννοιολογικό περιεχόµενο της ελευθερίας µε την 

προσέγγιση της ζωής ως εγγενούς αξίας; Η απάντηση βρίσκεται στην ένταση µεταξύ 

του ‘είναι’ και του ‘µη είναι’. Η κατοχή της ύπαρξης ουσιαστικά βασίζεται στην 

εναλλακτική δυνατότητα του ‘µη είναι’, η οποία όµως αποτελεί µέρος του ‘είναι’. 

Αναλυτικότερα, το ‘είναι’ αποτελεί µέρος µιας συνεχώς ανοιχτής δυνατότητας που 

επιβεβαιώνει την ύπαρξής της µέσα από µια διαρκή κατάκτηση έναντι του ‘µη είναι’. 

Αυτό είναι το τίµηµα της ελευθερίας, καθώς η ύλη αποδεσµεύτηκε από το γενικό όλο 

της φύσης, αλλά διατήρησε µια επισφαλή θέση απέναντι στην πρωταρχική ύλη µέσω 

του µεταβολισµού, ξεχωρίζοντας µεν την ταυτότητά της, αλλά ταυτόχρονα 

παραµένοντας τµήµα του κοινού φυσικού κόσµου µέσω αυτής της θέσης, που είναι 

απαραίτητη για την ύπαρξη της. Η ζωή είναι ελεύθερη να επιβεβαιώνει την ικανότητα 

του µεταβολισµού για να υπάρχει. ∆εν µπορεί όµως ποτέ να την παραλείψει χωρίς σε 

τελική ανάλυση να πάψει να υπάρχει. Αυτή η ένδεια είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγµα της ανώτερης ζωής, όπως και η δύναµή της: «Η ίδια η ελευθερία είναι η 

ιδιαίτερη αναγκαιότητά της». (Hans Jonas, 2001/Β, σελ 27). 

 

Για τον Jonas, οι οργανισµοί απολαµβάνουν µια οντολογική κατάσταση, την οποία 

ονοµάζει αναγκαία ελευθερία, όπου η αναγκαία ελευθερία µεταφράζεται ως την 

ύπαρξη µιας ζωντανής µορφής που υπάρχει πέρα και µέσα από το υλικό που διαπερνά 

τα περιεχόµενά του. «Η οργανική ζωή αποτελεί µια οντολογική επανάσταση» 

(Donnelley, 2002, σελ 40), καθώς ο οργανισµός είναι το µόνο πράγµα που η 

κατηγορία του ‘είναι’ του είναι δικό του έργο. Το ‘είναι’ για τους οργανισµούς 

«συνίσταται στο γεγονός ότι κάνουν αυτό που έχουν να κάνουν για να 

εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Από αυτό έπεται έµµεσα ότι αν πάψουν να το κάνουν, 

θα πάψουν και να είναι. Και επειδή αυτή η απαιτούµενη δραστηριότητα, όσον αφορά 

την δυνατότητά τους, δεν εξαρτάται µόνο από τους  ίδιους τους οργανισµούς, αλλά 

και από την έννοια ενός περιβάλλοντος, που µπορεί να την έχουν ή να την 

στερηθούν, ο κίνδυνος να πάψουν να υπάρχουν συνοδεύσει τους οργανισµούς ευθύς 

εξ αρχής. Εδώ βρίσκεται η θεµελιώδης σύνδεση µεταξύ της ζωής και του θανάτου». 

(Hans Jonas, 2001/Β, σελ 98) 
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Η αναγκαιότητα της ζωής να εξασφαλίσει τα µέσα ικανοποίησής της είναι αυτή που 

την οδηγεί σε µια σχέση εξάρτησης µε το περιβάλλον. Η ζωή µέσω της εµπειρίας 

κατορθώνει να έχει τον κόσµο. Το ‘έχειν τον κόσµο’, δηλαδή η υπέρβαση της ζωής 

εκτείνεται κατ’ ανάγκη πέρα από τον εαυτό της και προσδίδει στο ‘είναι’ της 

µεγαλύτερες διαστάσεις. Η οργανική ανάγκη της ζωής για υλικό καθιστά αυτή τη 

σχέση δεδοµένη, η οποία ουσιαστικά θεµελιώνεται στην ελευθερία της µορφής που 

µπορεί να λάβει η ζωή σε σχέση µε το υλικό µέσω του µεταβολισµού. Η υπέρβαση 

αυτή αφορά και στην εσωτερική ταυτότητα της ατοµικότητας, δηλαδή στην 

εγωκεντρική τάση του οργανισµού να επικεντρώνει το απόλυτο ενδιαφέρον του στην 

ύπαρξή του µέσω της συνειδητοποίησης της αισθητής εαυτότητάς του, αλλά 

ταυτόχρονα η εσωτερικότητα γεφυρώνει και το ποιοτικό χάσµα ανάµεσα σε αυτή και 

τα υπόλοιπα πράγµατα µε τρόπους επιλεκτικής σχέσης.  

 

Η έννοια της εαυτότητας του οργανισµού εξυπηρετεί εδώ την ουσιαστική 

µοναδικότητα και ετερογένεια µέσα σε ένα σύµπαν οµοιογενώς αλληλοσχετιζόµενων 

όντων. «Η πρόκληση της εαυτότητας χαρακτηρίζει τα πάντα πέρα από τα όρια του 

οργανισµού ως ξένα και τρόπο τινά αντιτιθέµενα, ως έναν ‘κόσµο’ στον οποίο, 

διαµέσου του οποίου και εναντίον του οποίου, η ζωή πρέπει να συντηρήσει τον εαυτό 

της» (Hans Jonas, 2001/Β, σελ 26).Αυτή η οικουµενική αντίθεση της ετερότητας 

είναι που υπογραµµίζει τον χαρακτήρα της εαυτότητας και την καθιστά απαραίτητη 

στην αλληλεπίδραση της ζωής µε το περιβάλλον.  

 

Στην ανάπτυξη της µεθοδολογίας του ο Hans Jonas χρησιµοποιεί έως ενός σηµείου 

την εξελικτική θεωρία προκειµένου να εκµεταλλευτεί την άµεση σύνδεση του 

ανθρωπίνου είδους µε τα υπόλοιπα. Η καταγωγή του ανθρώπου από µορφές ζωής που 

προηγήθηκαν χρονικά και εξελικτικά της επικράτησής του, προσφέρει στον Jonas 

έναν σηµαντικό σύµµαχο στην ανοδική κλίµακα µεταξύ «πρωτόγονων» και 

«ανεπτυγµένων» ζωικών µορφών, που χρησιµοποιεί (Hans Jonas, 2006, σελ 12). Η 

κλίµακα αυτή του επιτρέπει να εξηγεί την ποικιλοµορφία που επικρατεί σε ζωικό 

επίπεδο και να επικεντρώνει την έρευνά του στην πολυπλοκότητα της µορφής και την 

διαφοροποίηση της λειτουργίας µεταξύ των ειδών, προκειµένου να καταλήξει στην 

ανάδειξη της ανωτερότητας της φύσης. Θεωρεί ότι εφόσον το ανθρώπινο είδος 

συνδέεται, τουλάχιστον οργανικά, µε τις υπόλοιπες µορφές ζωής, και καθώς 

µπορούµε να αντιληφθούµε την ατοµικότητα, την εσωτερικότητα και την αιτιότητα 
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στην ύπαρξή µας, τότε θα περίµενε κανείς να τα συναντήσουµε και στις υπόλοιπες 

µορφές ζωής ανεξαρτήτως σε πόσο µεγάλο ή µικρό βαθµό µπορεί να υπάρχουν. 

(Donnelley, 2002, σελ 40) 

 

Μέχρι στιγµής η θεωρία του Hans Jonas αναλύει την ζωή µέσα από όρους ζωικότητας 

και οργανικής λειτουργικότητας, επιλέγοντας όµως να εντάξει σε αυτό το σχήµα και 

έννοιες όπως η ελευθερία, ο χρόνος, η εαυτότητα, η ετερογένεια, η εσωτερική 

ταυτότητα. Η χρήση της ανοδικής κλίµακας διαβαθµισµένης τάξης των οργανισµών 

προκειµένου να καταδειχθεί η ποικιλοµορφία της ζωής, προσφέρει µια λύση σε σχέση 

µε την αναφορά των παραπάνω όρων σε ένα πεδίο οργανικής κυρίως ανάλυσης. Ποια 

είναι όµως η γνώση εκείνη που µας προσφέρει η εν λόγω ανάλυση για την αξία της 

ζωής και την ανθρώπινη επιβίωση; Η απάντηση προσφέρεται από τον ίδιο τον Jonas 

ως εξής: «Και όµως το κριτήριο της ίδιας της επιβίωσης είναι ανεπαρκές για την 

αξιολόγηση της ζωής. Αν το ζητούµενο ήταν µόνο η ασφάλεια της διάρκειας, η ζωή 

δεν θα έπρεπε καν να αρχίσει. Η ζωή είναι από την ουσία της ένα επισφαλές και 

εφήµερο ‘είναι’, µια περιπέτεια υπό τον όρο της θνητότητας, και καµία από τις 

δυνατές µορφές της δεν έχει την βεβαιότητα της διάρκειας, όπως την έχει ένα 

ανόργανο σώµα». (Hans Jonas, 2001/A, σελ 276). 

 

Η έννοια της επιβίωσης αντιµετωπίζεται εδώ ως κάτι το δεδοµένο, αναµενόµενη 

συνέχεια της οργανικής δραστηριότητας, µέσα από την οποία η ύλη αναπαράγεται 

και κατορθώνει να εναλλάσσει την µορφή της. Μέσα από την κατάσταση της µη 

επιβίωσης, η ζωντανή µορφή, δηλαδή η ίδια η ζωή, κατορθώνει να επιτύχει σε ένα 

ιδιαίτερα επικίνδυνο τόλµηµα: δεν επιτρέπει στις διαδικασίες της ύπαρξής της και τις 

δραστηριότητες της να διακοπούν, αν και υπάρχει ανά πάσα στιγµή η πιθανότητα να 

πάψουν να υπάρχουν, ο χρόνος τους µπορεί κάθε στιγµή να µηδενιστεί. Η ασταθής 

αυτή διαδροµή της ζωντανής µορφής µέσα στο χρόνο είναι που την καθιστά ιδιαίτερα 

σηµαντική, καθώς επιβεβαιώνει και περιλαµβάνει σε κάθε έκφανση του είναι της «το 

πρωταρχικό εκείνο τόλµηµα της ελευθερίας, που επιχείρησε η υλική ουσία καθώς 

γινόταν οργανική». (Hans Jonas, 2001/Α, σελ 103). Η γενεσιουργός βέβαια αιτία 

όλης αυτής της κατάστασης δεν είναι άλλη από την παραδοχή της ίδιας της ζωής να 

αποδέχεται τον εαυτό της. Η αυτοεκτίµηση της ζωής εκφράζεται µέσα από την 

εµµονή στον εαυτό της, έστω και αν ο τελευταίος χαρακτηρίζεται ως πεπερασµένος 

και ανασφαλής ως προς το ‘είναι’ του.  
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Ποια είναι όµως εκείνη η αξία που κερδίθηκε εκ µέρους της οργανικής ζωής, ώστε να 

αξίζει τον κόπο ένας τόσο σκληρός και αδυσώπητος αγώνας; Για τον Jonas, το 

‘αισθάνεσθαι’ είναι η πρώτη προϋπόθεση ώστε κάτι να αξίζει τον κόπο.  Η ικανότητα 

του ‘αισθάνεσθαι’ πρόσθεσε στην οργανική ύλη την διάσταση της υποκειµενικής 

εσωτερικότητας που άρχισε να αναπτύσσεται στους οργανισµούς ως η πρωτογενής 

αξία όλων των αξιών. Η ίδια η αξία της ζωής σχετίζεται άµεσα µε την ύπαρξη ενός 

‘αισθάνεσθαι’, καθώς στην ανοδική πορεία της εξέλιξης συνεπικούρησε στην 

εµφάνιση όλο και πιο πολύπλοκων µορφών ζωής, ώσπου άρχισε να αναπτύσσεται η 

έννοια της συνειδητής υποκειµενικής ζωής, δηλαδή άρχισαν να υιοθετούνται από τα 

είδη της οργανικής ύλης τρόποι και µορφές συµπεριφοράς που βρίσκουν το απόγειο 

της έκφρασής τους µέσα από την επικράτηση της αµοιβαίας κατανόησης.  

 

Κορωνίδα όλης αυτής της διαδικασίας θεωρείται το ανθρώπινο είδος. Ο άνθρωπος 

είναι το µόνο είδος που έχει την ικανότητα ενσυναίσθησης/ αυτεπίγνωσης ως προς 

τον εαυτό του και αµοιβαίας κατανόησης ως προς τους άλλους. Τα οντολογικά αυτά 

χαρακτηριστικά επιβεβαιώνουν την ανώτερη ηθική του αξία. Η ικανότητα του 

ανθρώπου να αναστοχάζεται και να αναζητεί νέους τρόπους επικοινωνίας µε την 

φύση είναι αυτή που στην ιεραρχία των όντων τον κάνει να έχει πρωταρχική θέση, 

τον καθιστά άξιο της προσοχής µας σε σχέση µε τα υπόλοιπα είδη. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αυτής της ικανότητας είναι η επινόηση και η χρήση των εργαλείων, η 

σύλληψη και αναπαράσταση εικόνων, η επιλογή ενταφιασµού των άλλων ανθρώπων 

και τα τελετουργικά που την συνοδεύουν. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, σύµφωνα µε 

τον Jonas, αναδεικνύουν για µια ακόµη φορά την ελευθερία που χαρακτηρίζει το 

ανθρώπινο είδος και την ανωτερότητά του σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές έµβιας 

ζωής. Το στοιχείο της ηθικής αξιολόγησης είναι εκείνο που αναδεικνύεται σε 

καταλυτικό στοιχείο διαφοροποίησης της ανθρωπότητας σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

είδη, και παρόλο που σε βιολογικό και οργανικό επίπεδο αποτελεί τµήµα της έµβιας 

πραγµατικότητας του κόσµου, όταν η συζήτηση ανάγεται στον προβληµατισµό γύρω 

από την εννοιολόγηση και αξιολόγηση του είδους ως φορέα δράσης και κατά 

συνέπεια αποδέκτη ευθυνών, η ανθρωπότητα διαφοροποιείται ως φορέας µιας 

πρακτικής έλλογης ικανότητας να αποφασίσει µέσα από µια αυτόνοµη και ελεύθερη 

διαδικασία. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, το ανθρώπινο είδος θεωρείται ως ο 

κύριος φορέας υπεύθυνης δράσης απέναντι στην φύση, στην οποία ουσιαστικά 

ανήκει. 
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Η υπευθυνότητα που αποδίδεται στο ανθρώπινο είδος προσφέρει τα πλαίσια για την 

υιοθέτηση µιας ηθικής στάσης ικανής, ώστε να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στις  

εξελικτικές, βιολογικές, κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις. Ο µόνος τρόπος για 

να συνεχίσει ο αγώνας απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις είναι µέσα από την 

υπεύθυνη δράση των όντων και την ανάληψη των ευθυνών τόσο για τους «παρόντες» 

όσο και για τους «µέλλοντες». Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το µέλλον της ανθρωπότητας, 

η υιοθέτηση της «αρχής της υπευθυνότητας» συνεπάγεται και την υποχρέωση 

απέναντι στην ανθρώπινη ύπαρξη να συνεχίσει να υπάρχει και µάλιστα µέσα σε ένα 

πλαίσιο άξιας διαβίωσης. Το πλαίσιο αυτό προϋποθέτει την διατήρηση και τον 

σεβασµό απέναντι στη φύση ως κύριο παράγοντα επιβίωσης και την κατανόηση του 

ότι: το συµφέρον του ανθρώπου συµπίπτει µε εκείνο των υπολοίπων ζωντανών 

οργανισµών.  

 

Η «αρχή της ευθύνης» προέκυψε από την ανάγκη του Hans Jonas να διατυπώσει µια 

ηθική στάση απέναντι στον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισµό, όπου η υπόσχεση των 

νεότερων τεχνολογικών επιτευγµάτων για µια καλύτερη ζωή έχει πλέον µετατραπεί 

σε µια διαρκή απειλή καταστροφής. Σηµειώνει χαρακτηριστικά: «η επιστήµη έχει 

προικίσει τον άνθρωπο µε δυνάµεις που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ως τώρα…και η 

οικονοµία σπρώχνει συνέχεια προς τα µπρος σε µια ξέφρενη ώθηση». (Hans Jonas, 

1984, ix). Ο άνθρωπος πλέον έχει στα χέρια του µια δύναµη µοναδική, καθώς µέσα 

από την δράση του µπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλες τις άλλες µορφές ζωής, αλλά και 

τον ίδιο του τον εαυτό. Πλέον, η υπόσχεση για µια καλύτερη διαβίωση µέσα από τα 

τεχνολογικά επιτεύγµατα έχει µετατραπεί σε απειλή και η προοπτική σωτηρίας σε 

αποκάλυψη. Για τους λόγους αυτούς είναι επιτακτική η ανάγκη το ανθρώπινο είδος 

να την ευθύνη και να προστατέψει κάθε µορφή ζωής.  

 

Αν και η «αρχή της ευθύνης» είναι στην βάση της ανθρωποκεντρική, θα πρέπει να 

καταστεί σαφές ότι τα αποτελέσµατά της αφορούν σε όλες τις µορφές ζωής. Αυτό 

συµβαίνει λόγω του ότι η ύπαρξη του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

φύση και ο ίδιος αποτελεί τµήµα της. Η «αρχή της υπευθυνότητας» του Hans Jonas 

ουσιαστικά ξεκινά εκεί που η έννοια της ζωής στο σύνολό της βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Ο άνθρωπος ως το είδος που κατέχει την υψηλότερη θέση στην κλίµακα διαβάθµισης 

και ως το µοναδικό ον µε την ικανότητα ενσυναίσθησης και λόγου, είναι ο µόνος που 
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µπορεί και οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για την διατήρηση της φύσης και την 

διασφάλιση της επιβίωσης τόσο του ίδιου όσο και των υπολοίπων ειδών.  

 

Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την θεώρηση του Hans Jonas, έχει να 

κάνει µε την νατουραλιστική οπτική µιας παντοδύναµης φύσης, όπου κάθε αξία γύρω 

από την ανθρώπινη ζωή προκύπτει σε άµεση συνάρτηση και συσχέτιση µε εκείνη. 

Μπορεί να χρησιµοποιούνται έννοιες όπως ελευθερία και ανωτερότητα του 

ανθρωπίνου είδους, αλλά ουσιαστικά η επίκληση τους αφορά αποκλειστικά στην 

εξυπηρέτηση του αρχικού σκοπού, που δεν είναι άλλος από τον απέραντο και 

αδιαµφισβήτητο σεβασµό στον φυσικό κόσµο. Η σοφία που αναγνωρίζεται στην 

φύση δεν συνεπάγεται και την αυξηµένη θετική αξιολόγηση και στάση απέναντι στην 

ανθρώπινη ζωή, η οποία δεν παύει να αντιµετωπίζεται ως ένα τµήµα αυτού του 

αγώνα για την επικράτηση του νατουραλιστικού στοιχείου. Η στάση αυτή εξαλείφει 

κάθε στοιχείο ελευθερίας και ουσιαστικής συνειδητής επιλογής από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα και την καθιστά έρµαιο της αναγκαιότητας υπακοής στον φυσικό 

νόµο, στην ανωτερότητα της φυσικής επιλογής, στο αδιαµφισβήτητο της φύσης.  

 

Ο Hans Jonas προσδιορίζει την έµβια φύση ως µια κατάσταση µεταβολισµού, όπου 

µέσα από την δυνατότητα «ύπαρξης» και «µη ύπαρξης» αναδεικνύεται µια 

οντολογική έννοια της ελευθερίας. Η έννοια της ελευθερίας που χρησιµοποιείται εδώ 

αφορά µόνο στην δυνατότητα της ζωής να επιβεβαιώνει την ικανότητα του 

οργανισµού για να υπάρχει. Πώς θα µπορούσε µια τέτοια κατάσταση ελευθερίας να 

νοηµατοδοτήσει την ηθική πράξη; Ουσιαστικά δεν µπορεί, καθώς έχει ήδη αφαιρεθεί 

κάθε πιθανότητα δράσης µε διαφορετικό τρόπο. Ο κάθε οργανισµός είναι 

υποχρεωµένος να πράττει έτσι ώστε να συνεχίσει να υπάρχει, να ανανεώνει δηλαδή 

συνεχώς το οργανικό του υπόστρωµα µέσω του µεταβολισµού για να εξασφαλίζει την 

δυνατότητα της ύπαρξής του. Η παραπάνω παραδοχή πέρα από την βιολογική της 

ορθότητα σχετικά µε την προϋπόθεση ύπαρξης του οργανικού υποστρώµατος της 

ζωής ως προϋπόθεση της πράξης, αδυνατεί να προσφέρει οποιοδήποτε ηθικό κριτήριο 

σχετικά µε την αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής γιατί στερείται κάθε έννοιας 

ελεύθερης σκέψης και δράσης.  

 

Ο Hans Jonas προσπαθεί να τεκµηριώσει το επιχείρηµα του περί ελευθερίας σε µια 

προκαντιανή κατάσταση φυσικού δικαίου, η οποία όµως δεν µπορεί να γίνει 
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αποδεκτή όταν ακόµη και ο ίδιος σε αρκετά σηµεία της φιλοσοφικής του ανάλυσης 

επικαλείται την ευθύνη της ανθρωπότητας. Όταν αυτή η ευθύνη για αποφάσεις και 

δράση δεν συνοδεύεται από την δυνατότητα να πράξει ο άνθρωπος αλλιώς, τότε 

παύει να είναι ευθύνη και εντάσσεται στα πλαίσια µιας τυφλής υπακοής σε 

ετερόλογους παράγοντες, σε παράγοντες που δεν αφορούν την αξία του ανθρώπου. 

Αυτή η έννοια της ευθύνης είναι ιδιαιτέρως σηµαντική στην ανάδειξη της ηθικής 

αξίας της ζωής ως ελεύθερη αντίδραση απέναντι στον θάνατο, απέναντι στην µη 

ύπαρξη. Αλλά µόνο µέχρι εκεί. Η οντολογική ανάλυση της εν λόγω ελευθερίας 

αποδίδεται σε όλες τις µορφές ζωής και συνδέεται άρρηκτα µε την άρνηση της ύλης. 

Όµως τα στοιχεία αυτά δεν µπορούν να µας οδηγήσουν σε κάποια έννοια ηθικότητας. 

Το αντίθετο. Περιορίζουν την ελευθερία στην υπακοή τους βιολογικούς νόµους και 

στην αναγκαιότητα της ύπαρξης, ανάγοντας ουσιαστικά τον αγώνα υπέρ του «είναι» 

ως το κυρίαρχο ηθικό κριτήριο κάθε οργανισµού.  

 

Όλα τα παραπάνω µας αποµακρύνουν από την ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης 

ζωής, καθώς αφαιρούν κάθε στοιχείο ελεύθερης και ανεξάρτητης δραστηριότητας, 

υποκρύπτοντας ένα πρακτικά αναγκαίο στοιχείο σχετικά µε την «υποχρεωτική 

προστασία» της φύσης και κατά συνέπεια της ανθρωπότητας. Η ευθύνη που αναλογεί 

στο ανθρώπινο είδος προκειµένου να µην αµφισβητηθεί η αξία της ζωής είναι η 

συνετή στάση απέναντι σε κάθε µορφή ζωής και η προστασία της φύσης µε κάθε 

κόστος, καθώς µόνο το φυσικό δίκαιο και η γνώση του φυσικού κόσµου είναι αυτά 

που µπορούν να εξηγήσουν το φαινόµενο της ζωής. Για την ώρα του αναγνωρίζουν 

µια εξέχουσα θέση σε επίπεδο υπευθυνότητας απέναντι στο µέλλον της φύσης. Η 

ευθύνη απέναντι στην επιβίωση παρουσιάζεται ως µια ευθύνη απέναντι στην φύση, 

τόσο για το «καλό» της ίδιας της φύσης, όσο και για το συνεπαγόµενο «καλό» της 

ανθρωπότητας, η οποία τελικά σύµφωνα µε την εν λόγω προσέγγιση µπορεί να 

ανθίσει µόνο σε ένα ασφαλές φυσικό περιβάλλον, όπου η συνετή χρήση του και η 

προστατευτική συµπεριφορά απέναντι του θα εξασφαλίσουν την επιβίωσή του. 

 

Η έννοια της ευθύνης που παρουσιάζεται στην θεωρία του Hans Jonas, αν και 

οντολογικά τεκµηριωµένη µέσα από µια αµφιλεγόµενη αξιολόγηση της ανθρώπινης 

ζωής, αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο το οποίο παρουσιάζεται και στις επόµενες 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις που θα αναλυθούν. Ουσιαστικά, η ευθύνη του ανθρώπινου 

είδους αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των επιλεγµένων φιλοσοφικών 
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µοντέλων ανάλυσης και το σηµαντικότερο σηµείο σύγκλισης, αλλά και διαχωρισµού 

τους. Η φιλοσοφική ανάλυση του Hans Jonas µπορεί να προσφέρει µια γόνιµη 

προσέγγιση γύρω από την βιολογική σπουδαιότητα του υποστρώµατος της 

ανθρώπινης δράσης, αλλά από την άλλη αδυνατεί να τεκµηριώσει ηθικά την 

ελευθερία της εν λόγω δράσης, παρά το γεγονός ότι την επικαλείται σε αρκετά 

σηµεία, ιδιαίτερα σε εκείνα που επιχειρεί να υπογραµµίζει την ευθύνη της 

ανθρωπότητας απέναντι σε κάθε µορφή έµβιας ζωής. Η ελευθερία για τον Jonas 

αποτελεί µια αναγκαιότητα, µια επιβεβληµένη συνθήκη, προκειµένου το ανθρώπινο 

είδος να συνεχίσει να υπάρχει.  

 

Η αξία ζωής και η ανθρώπινη επιβίωση σύµφωνα µε την δεοντοκρατική προσέγγιση.  

 

Σε αντίθεση µε την φυσιοκρατική τοποθέτηση του Hans Jonas και την σύνδεση της 

αξίας της ανθρώπινης ζωής µε την διαλεκτική φύση της ζωικότητας και την 

θρησκευτική παρακαταθήκη του ιουδαϊσµού, η δεοντοκρατική προσέγγιση αντλεί την 

επιχειρηµατολογία της περί της αξίας της ανθρώπινης ζωής θέτοντας στο επίκεντρο 

της προβληµατικής της τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Η δεοντοκρατική θεώρηση, και 

κυρίως εκείνη που εµπνέεται από την ηθική θεωρία του Καντ, τοποθετεί την έλλογη 

φύση, µέρος της οποίας είναι η ανθρωπότητα, στο κέντρο και την κατάληξη κάθε 

φιλοσοφικής και ηθικής προβληµατικής. Για την εν λόγω προσέγγιση, ο άνθρωπος ως 

πρόσωπο αποτελεί τον φορέα της ελεύθερης βούλησης που εκδηλώνεται µέσα από 

την ηθική πράξη. Ο ακριβής προσδιορισµός των περιεχοµένων αυτής της πράξης δεν 

ενδιαφέρουν την καντιανή προσέγγιση. Μεγαλύτερη σηµασία αποδίδεται στην 

τεκµηρίωση των ηθικών κριτηρίων επιλογής της πράξης και στην υπακοή της κάθε 

δραστηριότητας στον κανόνα της καθολίκευσης, δηλαδή στο να επιλέγει ο κάθε δρών 

σε κάθε παρόµοια στιγµή να ενεργεί µε τον ίδιο τρόπο. Η αρχή αυτή εκλαµβάνεται ως 

όρος απαράβατος και ουσιαστική προϋπόθεση στην συζήτηση µας περί ηθικής 

αξιολόγησης της ανθρώπινης ζωής.  

 

Η ηθική αξία της ανθρώπινης ζωής που αναζητείται εδώ, συνδέεται άµεσα µε την 

καντιανή ηθική προσέγγιση της πράξης, της πράξης ως µέσου έκφρασης έλλογων και 

ελεύθερων όντων, που επιλέγουν την στάση τους απέναντι στα ηθικά ζητήµατα µέσα 

από διαδικασίες ηθικού προβληµατισµού και συνειδητών αποφάσεων, οι οποίες τους 

οδηγούν στην δράση και την ανάληψη των ευθυνών που προκύπτουν από αυτή. Στην 
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δεοντοκρατική θεώρηση η ζωή είναι προσωπική, δηλαδή προσεγγίζεται µέσα από την 

έννοια του ηθικού προσώπου, του δρώντος µε ικανότητα λόγου και 

αυτοπροσδιορισµού. Το ανθρώπινο είδος είναι φορέας συνειδητής, έλλογης 

δραστηριότητας και βάση αυτού του χαρακτηριστικού εννοιολογείται η ηθική 

αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής, πολύ περισσότερο µάλιστα σε συσχέτιση µε την 

επιβίωση του είδους, καθώς έτσι τίθεται ακόµη µια σηµαντική παράµετρος: η ίδια η 

ύπαρξη και παρουσία του ανθρώπου ως προϋπόθεση της όλης προβληµατικής γύρω 

από την ηθική αξιολόγηση της ζωής του.  

 

Για την δεοντοκρατική προσέγγιση, βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ανθρώπινης 

ζωής είναι η ανθρώπινη πράξη. Κριτήριο της ηθικότητας είναι η δυνατότητα των 

έλλογων όντων να πράττουν σύµφωνα µε κανόνες. Η ηθικότητα ταυτίζεται µε την 

καλή βούληση του δρώντα, δηλαδή µε την έλλογη βούληση, µε την ικανότητα του 

δρώντος προσώπου να αφαιρεί κάθε έννοια ιδιαιτερότητας από τις πράξεις του, κάθε 

έννοια προτίµησης, και να επικεντρώνεται στις αποφάσεις εκείνες που οδηγούν σε 

καθολικεύσιµους κανόνες. Η ηθικότητα που αποδίδεται στην αξία της ανθρώπινης 

ζωής δεν είναι γενικόλογη, αλλά αφορά στην ζωή του προσώπου ως φορέα ηθικής 

αξίας. Το στοιχείο που αξιολογείται δεν είναι µια γενικότερη έννοια ζωής, αλλά η 

διάσταση του προσώπου που χαρακτηρίζει την έλλογη φύση του ανθρώπου. 

Εκφραστής αυτής της έλλογης φύσης είναι η ανθρώπινη πράξη. 

 

Ο άνθρωπος ως φορέας έλλογης σκέψης σε σχέση µε τα υπόλοιπα είδη, αποτελεί και 

την µοναδική περίπτωση απόδοσης ηθικού καταλογισµού, καθώς φέρει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ικανό να πράξει ελεύθερα και αυτόνοµα. Αυτή 

είναι και η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπινου είδους µε τα άλλα είδη, χωρίς βέβαια 

αυτό να συνεπάγεται την ανωτερότητα του ανθρωπίνου είδους, τουλάχιστον υπό το 

πρίσµα βιολογικών και φιλοσοφικών τοποθετήσεων. Έτσι, στην περίπτωση κάποιου 

ζώου η ενέργειά του βασίζεται στο ένστικτό του, που το βοηθά να γνωρίζει το 

αντικείµενο είτε του πόθου, δηλαδή αυτό που πρέπει να αποκτήσει, είτε του πόνου, 

δηλαδή αυτό που πρέπει να αποφύγει, και αντίστοιχα το κατατάσσει είτε στο 

επιθυµητό είτε στο αποφευκτέο, γεγονός που θα καθορίσει και την µετέπειτα δράση 

του.  Στην περίπτωση όµως του ανθρώπινου είδους υπάρχει η γνώση είτε του φόβου 

είτε της επιθυµίας του εκάστοτε αντικειµένου. Η ανθρώπινη δράση ουσιαστικά 

βασίζεται σε αυτή την γνώση και όχι στην κατάταξη του αντικειµένου. Αυτό είναι το 
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περιεχόµενο της ονοµαζόµενης έλλογης σκέψης, η οποία καθιστά τους φορείς της 

ικανούς αναλογισµού των αποτελεσµάτων κάθε δράσης και κατά συνέπεια επιλογής 

της ή όχι. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το ανθρώπινο είδους από τα υπόλοιπα µέλη 

του ζωικού βασιλείου και το καθιστά άξιο ηθικού απολογισµού είναι η ικανότητα 

αναλογισµού του εάν οι απαντήσεις που θα δοθούν στα κίνητρα µιας πράξης 

ικανοποιούν την τέλεση της ίδιας της πράξης και εποµένως υφίσταται λόγος 

ενέργειας βάση αυτών των δεδοµένων. (Korsgaard, 2004, σελ 82-87) 

 

Πριν όµως συνεχίσουµε µε την ανάλυση των κριτηρίων της ηθικής συµπεριφοράς και 

των όρων υλοποίησής της, που µας οδηγούν στην αξιολόγηση της ηθικής ζωής, είναι 

σηµαντικό να διευκρινιστεί η έννοια και το περιεχόµενο του «προσώπου» στην 

δεοντοκρατική θεώρηση. Ο άνθρωπος ως δρών αναφέρεται ως «πρόσωπο» και κάθε 

έννοια ηθικού καταλογισµού απευθύνεται και αφορά σε αυτό. Το ηθικό πράττειν 

αφορά στο αναγκαίο υποκείµενο της πρακτικής σκέψης και δράσης, δηλαδή στο 

πρόσωπο και στο τι σηµαίνει να είναι κανείς πρόσωπο και να ενεργεί µε βάση αυτή 

την ιδιότητα.  

 

Για την καντιανού τύπου προσέγγιση, πρόσωπο είναι εκείνο το υποκείµενο, του 

οποίου οι πράξεις είναι επιδεκτικές καταλογισµού. Ο άνθρωπος ως ορθολογικό και 

αυτόνοµο ον διαθέτει την µοναδική ικανότητα να θέτει στόχους που υπερσκελίζουν 

την εµπειρική του φύση και να αποφασίζει πέραν των συναισθηµάτων και των 

πεποιθήσεων του, προκειµένου να εξασφαλίσει αλλά και να προστατεύσει την 

αξιοπρέπειά του. Η διττή φύση του ανθρώπου να είναι ταυτόχρονα και δρων 

υποκείµενο, στοχαστής των σκέψεών του και δηµιουργός πράξεων, αλλά και 

αντικείµενο εµπειριών, θεωρητικής κατανόησης και αιτιακής συµπεριφοράς, είναι 

που το καθιστά ορθολογικό όν. Οι ικανότητες που απαιτούνται προκειµένου να 

συγκεραστούν οι δύο αυτές οπτικές βασίζονται και ταυτόχρονα αντλούνται από τον 

ορθό λόγο. Οι δύο αυτές διαφορετικές οπτικές του ανθρώπινου εαυτού ξεκινούν από 

τον διαφορετικό τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται και αξιολογεί την 

δραστηριότητά του.  

 

Αναλυτικότερα, στην καντιανή θεωρία, όπως παρουσιάζεται µέσα από το σύγγραµµα 

Τα Θεµέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, το πρόσωπο είναι ενεργό υποκείµενο και 

συνοµοθέτης, επιφορτισµένο µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Ως πρόσωπα νοούνται 
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όλα τα ανθρώπινα όντα, που η εγγενής τους αξία, δηλαδή η ικανότητά τους να 

αυτοπροσδιορίζονται και να θέτουν αυτοσκοπούς, τα καθιστά ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα είδη. Από τα ίδια στοιχεία πηγάζει και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η 

ανάγκη σεβασµού της. Ο άνθρωπος, ως έλλογη φύση, ως αυτόνοµο και ορθολογικό 

ον διαθέτει την µοναδική ικανότητα να θέτει στόχους που υπερσκελίζουν την 

εµπειρική του φύση και να αποφασίζει πέραν των συναισθηµάτων και των 

πεποιθήσεων του, προκειµένου να εξασφαλίσει αλλά και να προστατεύσει την 

αξιοπρέπειά του. Η διττή φύση του ανθρώπου να είναι ταυτόχρονα και δρων 

υποκείµενο, στοχαστής των σκέψεών του και δηµιουργός ενεργειών,  αλλά και 

αντικείµενο εµπειριών, θεωρητικής κατανόησης και αιτιακής συµπεριφοράς, είναι 

που το καθιστά ορθολογικό όν. Οι ικανότητες που απαιτούνται προκειµένου να 

συγκεραστούν οι δύο αυτές οπτικές βασίζονται και ταυτόχρονα αντλούνται από τον 

ορθό λόγο. Οι δύο αυτές διαφορετικές οπτικές του ανθρώπινου εαυτού ξεκινούν από 

τον διαφορετικό τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται και αξιολογεί την 

δραστηριότητά του. Έτσι από την µια µεριά, έχουµε την θεωρητική προσέγγιση όπου 

επικρατούν η εξήγηση και η πρόβλεψη των πράξεων και από την άλλη, την πρακτική 

προσέγγιση όπου κυρίως εξετάζονται οι δυνατότητες επιλογής και δικαιολόγησης της 

πράξης. Οι δύο αυτές οπτικές περί των ανθρωπίνων πράξεων είναι εξίσου θεµιτές, 

αναπόφευκτες και απόλυτα σύµφωνες µε τον ορθό λόγο. (Kant, 1984). Για την 

καντιανή θεωρία τα πρόσωπα είναι πρώτον δρώντες και δεύτερον έχουν ηθική αξία, η 

οποία απορρέει από το γεγονός ότι έχουν τα ίδια ηθική ευθύνη των πράξεών τους.  

 

Η ιδιότητα του προσώπου σύµφωνα µε την δεοντοκρατική προσέγγιση παράγει 

δεσµευτικότητα ως προς την πράξη, και για τον λόγο αυτό θεωρείται καταλυτική για 

την ανάδειξη της ηθικότητας. Για όλες τις ηθικές θεωρίες τίθεται ζήτηµα ορισµού 

προσώπου (Σούρλας, 2008, σελ 70). Το πρόσωπο είναι εκείνο το υποκείµενο, του 

οποίου οι πράξεις είναι επιδεκτικές καταλογισµού και η ηθική προσωπικότητα δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά η ελευθερία ενός έλλογου όντος -υποκείµενου να 

ακολουθήσει τους ηθικούς νόµους, τους οποίους θέτει το ίδιο είτε µόνο του είτε µαζί 

µε άλλους στον εαυτό του. Το πρόσωπο διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά: την 

ικανότητα δράσης και το φορτίο ηθικής αξίας. Η δράση αφορά στον στοχασµό των 

συλλογισµών και των σκέψεων µέσα από όρους αυτονοµίας και ορθολογικότητας 

προκειµένου να οδηγηθεί στην πράξη, δηλαδή να παρθούν υπεύθυνες αποφάσεις και 

να τεθούν στόχοι που βασίζονται στην ελεύθερη βούληση. Αυτού του είδους η δράση 
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διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του προσώπου, την ενεργή συµµετοχή του ως το µόνο 

εγγενώς άξιο, το µόνο επιδεκτικό σταθµίσεων και συµψηφισµών ηθικό στοιχείο του 

ανθρώπου. (Σούρλας, 2008, σελ 73). 

 

Αξίζει να αναφερθεί και ο αντίλογος των αναγωγιστικών- εµπειριοκρατικών 

αντιλήψεων, οι οποίες αντιλαµβάνονται την ηθική διάσταση ως την άµεση προέκταση 

του βιολογικά προσδιοριζόµενου γένους «άνθρωπος» και την εσωτερική 

αναπαράσταση της πορείας της ζωής ως αποτέλεσµα εµπειρικών κυρίως στοιχείων, 

καθιστώντας το άτοµο υποκείµενο της εµπειρίας του (Σούρλας, 2008, σελ 75). Ο 

κίνδυνος που παρουσιάζουν οι αναγωγιστικές θεωρίες κρύβεται στην πιθανότητα 

ταύτισης της πράξης µε την εµπειρία και της θέλησης µε το βιωµένο συναίσθηµα που 

συνοδεύει την επιτέλεση της πράξης. Η δράση αξιολογείται µέσα από την αντίληψη 

που έχει σχηµατίσει το άτοµο το ίδιο για τον εαυτό του και αποκτά υπόσταση µόνο 

όταν µεθοδεύεται ορθολογικά µέσα από δεοντολογικούς κανόνες και την ελεύθερη 

δέσµευση του δρώντος απέναντί τους.  

 

Η εγγενής αξία του προσώπου είναι θεµέλιο της αυτοκατανόησης και της έλλογης 

δράσης του, που θα το οδηγήσουν σε µια άξια ζωή. Όταν το θεµέλιο αυτό 

καταρριφθεί κανένας κανόνας ή πρόσκαιρη αρχή δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την 

ενότητα της πράξης και του προσώπου και κατά συνέπεια την αξία της ζωής. Έτσι, το 

άτοµο βιώνει µια ζωή ανάξια λόγου, περιορισµένη σε εξωτερικά αξιολογικά κριτήρια, 

ενώ η ουσία του περιεχοµένου εναγκαλίζεται στις προσπάθειες για την επίτευξη όσο 

το δυνατόν τελειότερων ανθρώπων.  

 

Η αναζήτηση του αυτοπροσδιορισµού του προσώπου οδηγεί στην υιοθέτηση ηθικών 

αρχών και κανόνων που βρίσκουν την πληρέστερη έκφρασή τους µέσα από την 

διατύπωση της κατηγορικής προσταγής: «Πράττε µόνο σύµφωνα και µε τέτοιο 

γνώµονα, µέσω του οποίου µπορείς συνάµα να θέλεις, αυτός ο γνώµονας να γίνει 

καθολικός νόµος» (Kant, 1984, σελ 71). Αυτή είναι η αρχική διατύπωση της µιας και 

µόνης καθολικής προσταγής, η οποία όµως µπορεί να αναλυθεί και σε 

διαφοροποιηµένες κάθε φορά διατυπώσεις, όπου τονίζονται άλλα στοιχεία πέρα από 

την αναγκαιότητα το υποκειµενικό αξίωµα να συσχετίζεται και να ταυτίζεται µε τον 

καθολικό νόµο. Έτσι, µπορούµε να σταθούµε στην διατύπωση της κατηγορικής 

προσταγής σε σχέση µε την αντιµετώπιση της ανθρωπότητας ως αυτοσκοπού: 
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«Πράττε έτσι ώστε να χρησιµοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό σου όσο 

και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ µόνο 

ως µέσο» (Kant, 1984, σελ 81). Ή ακόµη και στην αναγκαιότητα συµµετοχής στο 

κράτος των σκοπών: «Πράττε σαν να ήσουν πάντα χάρη στους γνώµονές σου, ένα 

νοµοθετικό µέλος του κράτους των σκοπών» (Kant, 1984, σελ 94). 

 

Οι τρεις αυτές διατυπώσεις προφέρουν τα απαραίτητα κριτήρια για την ανάλυση και 

αξιολόγηση της ανθρώπινης πράξης, και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης ζωής, 

σύµφωνα µε την ηθικότητα. Η συνειδητή εφαρµογή συγκεκριµένων κανόνων κατά 

την επιτέλεση κάθε πράξης βασίζεται στο υποκειµενικό αξίωµα της θέλησης του 

εκάστοτε δρώντος, που σύµφωνα µε την αρχή της καθολικότητας, το δρών πρόσωπο 

ορθολογικά σκεπτόµενο θα δράσει έτσι ώστε ο υποκειµενικός γνώµονας της δράσης 

του να µετατραπεί σε αντικειµενικά ισχύοντα καθολικό νόµο. ∆ιαφορετικά, σε 

περίπτωση δηλαδή που δεν δράσει καθ’ αυτόν τον τρόπο, η εν λόγω πράξη θα 

οδηγήσει σε αρνητική αποτίµηση της ηθικότητας, καθώς θα ανακύψει αντίφαση 

ανάµεσα στην θέληση εκείνου που θα αποδεχόταν την καθολική εφαρµογή και στην 

τελική εφαρµογή. Η έννοια του σκοπού φανερώνει την προσπάθεια κατοχύρωσης του 

σεβασµού της ελευθερίας του κάθε ατόµου, τόσου του ίδιου του δρώντα όσο και των 

αποδεκτών της δράσης του. Η απόλυτη και ισότιµη αντιµετώπιση όλων των έλλογων 

όντων αποτελεί αναγνώριση της ηθικής τους αξίας και κανόνα συµπεριφοράς. 

Ακόµη, η αυτόνοµη θέληση διαθέτει την δυνατότητα αυτόνοµοθέτησης, καθώς η 

συµµετοχή σε ένα «κράτος» ισότιµων, έλλογων όντων συνεπάγεται και την ανάγκη 

αυτοδέσµευσης της πράξης. Οι παραπάνω κανόνες οδηγούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

γύρω από την αξιολόγηση της ανθρώπινης πράξης και τον τελικό χαρακτηρισµό της 

ως ηθικής. Επιπλέον αποτελούν και τα κριτήρια για την εννοιολόγιση της ηθικότητας 

της ζωής των δρώντων και την τελική αξιολόγησή της.  

 

Η ηθική δέσµευση απέναντι στην πράξη, η ελεύθερη επιλογή των κανόνων που την 

καθορίζουν και η καθολική τους ισχύ για κάθε περίπτωση και τόπο, αποτελούν τους 

όρους που ουσιαστικά καθιστούν δυνατή την ηθικότητα και τον προσδιορισµό ηθικής 

αξίας της ανθρώπινης ζωής. Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά «Εάν πρόκειται να 

σκεφτούµε ηθικά την πράξη, θα πρέπει να ανασυστήσουµε τις δεσµεύσεις που 

απορρέουν από τους όρους που την καθιστούν δυνατή» (Τσινόρεµα, 2006, σελ 229). 

Η ελευθερία των δρώντων να διακόπτουν µια αλυσίδα αιτιακών καθορισµών και να 
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καταφεύγουν σε µια άλλη ανά πάσα στιγµή αποτελεί συστατικό όρο της ανθρώπινης 

πράξης, καθώς µέσω αυτής επιλέγεται η ηθικότητα, η οποία προϋποθέτει την 

ελευθερία και πηγάζει από την δυνατότητα του να πράττουµε αλλιώς. Η ελευθερία 

στην πράξη συνδέεται άµεσα µε την επιλογή του δρώντος να πράττει βάση κανόνων 

που θα µπορούσαν να γίνουν δεκτοί από όλους τους ανθρώπους ως ηθικά αξιόλογοι, 

όπως επιλέχθηκαν και από τον ίδιο. Από αυτό το σηµείο διαφαίνεται η ανάγκη για 

καθολίκευση της ηθικής πράξης, δηλαδή για την αναζήτηση των αντικειµενικών 

εκείνων κριτηρίων που καθιστούν τον ηθικό πρακτικό λόγο κοινά αποδεκτό. Μέσω 

αυτού του σχήµατος επιτυγχάνεται ο έλεγχος του ηθικού πράττειν µε γνώµονα την 

έλλογη ανθρώπινη αυτενέργεια. (Τσινόρεµα, 2006) 

 

Όρος της ανθρώπινης πράξης είναι και η αρχή της αυτονοµίας. Ο σεβασµός της 

αυτονοµίας των όντων δεν περιορίζεται µόνο στην ανθρώπινη φύση τους, αλλά 

επεκτείνεται στην ατοµικότητα και ιδιαιτερότητά τους. Στο σηµείο όµως αυτό η 

ατοµικότητα δεν λαµβάνει τον χαρακτήρα της υποκειµενικής φρόνησης και της 

ατοµικής επιλογής που δεσπόζει στις φιλελεύθερες θεωρίες, αλλά πηγάζει από την 

αντιµετώπιση των άλλων ως αυτόνοµων προσώπων, ικανών να επιτύχουν και να 

υπηρετήσουν σκοπούς µέσα από αρχές που προάγουν τον αυτοπροσδιορισµό τους και 

που τους βοηθούν να αποφεύγουν την ετερονοµία, «µέσα σε έναν κόσµο όπου 

υπάρχει ενδεχοµενικότητα και πολυπλοκότητα, και µέσα στον οποίο είναι 

απαραίτητος ο συντονισµός της πράξης ανάµεσα σε όντα που έχουν επίγνωση της 

φυσικής αδυναµίας τους και της αµοιβαίας κοινωνικής εξάρτησής τους» (Τσινόρεµα, 

2006, σελ 238-239) 

 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ηθική όταν διαµορφώνει νόµους τους οποίους 

µπορούν ανά πάσα στιγµή να δεχτούν όλοι οι άνθρωποι ως καθολικούς κανόνες και 

να τους υιοθετήσουν αυτόνοµα. Η αρχή της αυτονοµίας είναι η ιδιότητα του 

προσώπου να είναι συνοµοθέτης. Όταν αµφισβητείται η έννοια της αυτονοµίας στην 

ανθρώπινη δραστηριότητα, αυτόµατα τίθεται ζήτηµα υποβιβασµού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας που σταδιακά καταλήγει στην κατάλυση της ισότητας και τη 

δηµιουργία ανελεύθερων όντων. Η αυτονοµία συνδέεται άµεσα µε την ελευθερία του 

ενσυνείδητου δρώντος, καθώς όταν υπονοµεύεται, ο δρών καθίσταται υποχείριο 

εξωτερικών παραγόντων και κανόνων που δεν πηγάζουν µέσα από διαδικασίες 

ελεύθερης βούλησης και επιλογής. Μέσα από την εφαρµογή της κατηγορικής 
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προσταγής παράγεται η µη εργαλειοποίηση του προσώπου, καθώς δεν επιτρέπεται να 

αίρουµε τους όρους αυτοπραγµάτωσής του. Η χρήση ενός ανθρώπου ως εκφραστή 

και εκπληρωτή ετερόλογων σχεδίων δράσης, τον µετατρέπει σε εργαλείο, σε µέσο για 

την ικανοποίηση αλλότριων προθέσεων και αυτόµατα τον καταδικάζει σε άνιση 

µεταχείριση σε σχέση µε τους ελεύθερους και αυτόνοµους δρώντες.  

 

Η διατύπωση της κατηγορικής προσταγής που αφορά στην αντιµετώπιση της 

ανθρωπότητας ως αυτοσκοπού αποτελεί τον ακριβέστερο ίσως τρόπο περιγραφής του 

πώς αντιµετωπίζουν οι δεοντοκρατικές θεωρίες την αξία της ανθρωπότητας. Ο 

γνώµονας της δράσης αφορά τον κάθε δρών ξεχωριστά και αντικατοπτρίζει τους 

κανόνες της φρόνησης που ο ίδιος υιοθετεί προκειµένου να οδηγηθεί σε 

συγκεκριµένες αρχές και αξίες, που θα καταστήσουν την πράξη του ηθικά αξιόλογη. 

Ο γνώµονας δράσης είναι εκείνος που υποδεικνύει την ηθικότητα µιας πράξης και όχι 

τα απαραιτήτως θετικά αποτελέσµατά της.  

 

Βασικός γνώµονας δράσης προκειµένου για την επίτευξη ηθικής στάσης απέναντι 

στην ανθρωπότητα είναι η αντίληψη των άλλων προσώπων, εκπροσώπων του 

ανθρώπινου είδους και εγγενών φορέων αξίας, µόνο ως σκοπών και ποτέ ως µέσων. 

Όταν χρησιµοποιούµε κάποιον ως µέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, αυτό 

αυτόµατα συνεπάγεται ότι τον καθιστούµε συµµέτοχο µιας πράξης, για την οποία δεν 

διαθέτει πλήρη γνώση και η συµµετοχή του δεν αποτελεί αντικείµενο ελεύθερης 

επιλογής. Στην καθηµερινότητά µας υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν ο ένας τον άλλον ως µέσο προκειµένου να επιτεύξουν τον τελικό τους 

σκοπό. Για να χαρακτηριστούν όµως αυτές οι περιπτώσεις ηθικές θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από την συναινετική συµµετοχή και των δύο πλευρών. Έτσι για 

παράδειγµα, όταν πάµε στην τράπεζα να πληρώσουµε την δόση του δανείου µας 

χρησιµοποιούµε τον ταµία προκειµένου να εκτελέσουµε τα καθήκοντα µας απέναντι 

στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό και ο ταµίας µε την σειρά του πρόθυµα µας 

εξυπηρετεί και κατά συνέπεια µας επιτρέπει να τον χρησιµοποιήσουµε ως µέσο, διότι 

έτσι θα κερδίζει και ο ίδιος χρήµατα, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Σε αυτή όµως 

την περίπτωση υπάρχει η συναίνεση και των δύο πλευρών ως προς την επίτευξη του 

σκοπού και προστατεύεται η ηθική ακεραιότητα όλων των µερών. (O’ Neill, σελ 2) 
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Η ηθικότητα καταργείται όταν έχουµε να κάνουµε µε περιπτώσεις δράσης όπου οι 

συµµετέχουσες πλευρές είτε δεν έχουν συναινέσει για την συµµετοχή τους σε αυτές, 

οπότε συµµετέχουν ασυνείδητα, είτε δεν έχουν πλήρη εικόνα των αληθινών κινήτρων 

και κριτηρίων, οπότε εξαπατώνται. Και στις δύο περιπτώσεις, οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούνται ως µέσα για την επίτευξη ενός σκοπού και αυτό αυτόµατα 

καταργεί την αυτονοµία και ακεραιότητά τους. Το καθήκον της δικαιοσύνης αποτελεί 

ένα ασφαλές κριτήριο για να καταλάβουµε αν χρησιµοποιούµε τους άλλους ως µέσα 

ή όχι. Όταν αποτυγχάνουµε στο να συµπεριφερόµαστε δίκαια, τότε σίγουρα έχουµε 

καταπατήσει τα δικαιώµατα κάποιου προσώπου και το έχουµε χρησιµοποιήσει για 

την επίτευξη του στόχου µας. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και η 

περίπτωση όπου, παρ’ όλο που δεν χρησιµοποιούµε τους άλλους ως µέσα, δεν 

κατορθώνουµε να τους αντιµετωπίσουµε ως σκοπούς σε ότι αφορά την ίδια τους την 

ύπαρξη. Αυτό σηµαίνει ότι δεν τους αντιµετωπίζουµε µε σεβασµό ως έλλογα όντα 

που δύνανται να αποφασίζουν ελεύθερα και να πράττουν αυτόνοµα. (O’ Neill, σελ 3) 

 

Η αµοιβαία αναγνώριση των προσώπων µεταξύ τους ως ακέραιες έλλογες οντότητες 

µε ικανότητα λόγου και αυτοπροσδιορισµού αφορά σε όλα τα ανθρώπινα όντα. Όλοι 

οι άνθρωποι χαίρουν της ίδιας αξίωσης ως ενεργά πρόσωπα µιας κοινωνικής ζωής 

όπου οι πράξεις τους είναι αλληλοεξαρτώµενες και συνδεδεµένες µεταξύ τους. Η 

αντιµετώπιση του ενός από τον άλλο βασίζεται σε καθολικούς ηθικούς κανόνες που 

αναδεικνύουν την αξία του άλλου ως προσώπου και όχι ως εργαλειακού µηχανισµού 

για την επίτευξη υποκειµενικών στόχων. Η αναγνώριση αυτή προσφέρει στα άτοµα 

την δυνατότητα αυτόνοµης δράσης και εν δυνάµει ηθικού καταλογισµού. Η 

αλλοίωση της ηθικής αξίας του προσώπου ουσιαστικά αφαιρεί από τους δρώντες 

κάθε προϋπόθεση έλλογης και ελεύθερης δράσης καθιστώντας τους εργαλειακά 

υποχείρια και άπραγα όντα. (Τσινόρεµα, 2006) 

 

Μέσα από την παραπάνω ανάλυση προσφέρονται τα ηθικά εκείνα κριτήρια, κανόνες, 

αρχές και αξίες, σύµφωνα µε τα οποία αξιολογείται η ανθρώπινη ζωή. Για την 

δεοντοκρατική προσέγγιση η ανθρώπινη ζωή εννοιολογείται µέσα από την 

ορθολογική και αυτόνοµη δραστηριότητα των προσώπων. ∆ηλαδή µια ζωή άξια να 

την ζει κανείς είναι εκείνη η ζωή κατά την διάρκεια της οποίας ο φορέας της, ο 

άνθρωπος εν προκειµένω, ακολουθεί πιστά το ηθικό του καθήκον και ενεργεί µε 

βάση τις ηθικές επιταγές. Με ποιόν όµως τρόπο συνδέονται όλα αυτά µε την 



 41 

επιβίωση του ανθρωπίνου είδους; Μέχρι στιγµής έχει αναφερθεί πολλές φορές η 

έννοια του καθήκοντος απέναντι στα άλλα έλλογα όντα και η ανάγκη σεβασµού της 

αυτονοµίας τους. Μήπως κάτι τέτοιο ισχύει και για τα όντα εκείνα που δεν φέρουν τα 

χαρακτηριστικά της έλλογης δράσης, όπως τα ζώα για παράδειγµα; Ποιο τελικά είναι 

το ηθικό καθήκον του έλλογου δράστη απέναντι στην ανθρωπότητα στο σύνολό της;  

 

Η δεοντοκρατική θεώρηση διαχωρίζει την έννοια του καθήκοντος σε δύο κεντρικές 

οµάδες: στα άµεσα καθήκοντα, τα οποία απευθύνονται και αφορούν σε όλους τους 

δρώντες και όλες τις πιθανές επιλογές τους, και στα έµµεσα καθήκοντα τα οποία 

προκύπτουν από το γεγονός ότι τελικά οι ανθρώπινες πράξεις δεν αφορούν µόνο και 

αποκλειστικά τα έλλογα όντα, αλλά επηρεάζουν µεγάλο αριθµό ποικίλων στοιχείων. 

Τα άµεσα καθήκοντα θεωρούνται «ολοκληρωµένα» καθήκοντα µε την έννοια ότι 

είναι σαφές σε ποιους απευθύνονται. Για παράδειγµα, όλοι οι άνθρωποι έχουν 

καθήκον να λένε την αλήθεια, να µην εξαναγκάζουν τους άλλους ανθρώπους µε 

οποιονδήποτε τρόπο, ή ακόµη να µην χρησιµοποιούν βία. Όλα αυτά αποτελούν 

άµεσα καθήκοντα απέναντι στους άλλους από τα οποία συνήθως προκύπτουν και τα 

αρνητικά ανθρώπινα δικαιώµατα. Από την άλλη, τα έµµεσα καθήκοντα προκύπτουν 

µέσα από την διαπίστωση ότι η ανθρώπινη δράση δεν αφορά µόνο σε έλλογα όντα, 

αλλά επιπλέον και σε όντα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από αυτονοµία στην πράξη 

και ελευθερία στην σκέψη.  (O’ Neill, 2006,σελ 178) 

 

Προκύπτει λοιπόν κάποιο καθήκον απέναντι στην επιβίωση του ανθρωπίνου είδους;  

Στην δεοντοκρατική ηθική παράδοση ως υπέρτατο αγαθό αναγνωρίζεται η αξία της 

ζωής και κατά καταργούνται τα όποια χρονικά ή γεωγραφικά όρια γύρω από την 

επιβίωση του ανθρωπίνου είδους. Μέσα από αυτή τη θεώρηση δίνεται περισσότερο 

βάρος στο ανθρώπινο είδος στο σύνολό του και όχι σε κάποια συγκεκριµένη οµάδα 

εκπροσώπησης του. Σύµφωνα λοιπόν µε την δεοντοκρατική θεώρηση η προάσπιση 

της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους αποτελεί προέκταση της ηθικής αξίας του 

αναγνωρίζεται στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Για την δεοντοκρατική σκέψη 

προκύπτει άµεσα το καθήκον επιτέλεσης του ηθικού νόµου. ∆εν προκύπτει καθήκον 

διαιώνισης του ανθρωπίνου είδους και προσπάθειας επιβίωσής του. Η δυνατότητα 

συµβολής στην επιβίωση του ανθρωπίνου είδους µέσα από την απόκτηση απογόνων 

αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα των ανθρώπων, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι είναι 

υποχρεωµένοι και να το ασκήσουν. Η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους αποτελεί 
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απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά την ύπαρξη και την αξιολόγηση της 

ανθρώπινης ζωής του προσώπου, αλλά ακόµη και αυτό το στοιχείο δεν σηµαίνει ότι 

αποτελεί υποχρέωση του ανθρώπου να φέρει στο κόσµο απογόνους προκειµένου να 

καταστήσει βέβαιη την ύπαρξη του είδους του στα επόµενα χρόνια. Η αξιολόγηση 

της ανθρώπινης ζωής ως ηθικής δεν επηρεάζεται σε κανέναν βαθµό από την ύπαρξη ή 

µη του ανθρωπίνου είδους σε κάποια στιγµή στο µέλλον. Η ηθική αξιολόγηση της 

ανθρώπινης ζωής συνδέεται άµεσα µε τα παρόντα δεδοµένα και την στάση των 

δρώντων µεταξύ τους.  

 

Επεκτείνοντας το παραπάνω επιχείρηµα προκύπτει ότι ίσως η µόνη ηθική υποχρέωση 

που έχουν οι δρώντες απέναντι στην επιβίωση του ανθρωπίνου είδους, έχει να κάνει 

µε το καθήκον της µη βλάβης. Αν και το καθήκον της µη βλάβης συνδέεται άµεσα µε 

την στάση απέναντι στις επόµενες γενεές, όπου και θα γίνει εκτενής αναφορά, αξίζει 

να σηµειωθεί ότι το καθήκον της µη βλάβης είναι ένα γενικότερο καθήκον που 

απευθύνεται υπέρ και έναντι παντός, είναι το καθήκον σεβασµού απέναντι στα 

δικαιώµατα και τα αγαθά των άλλων. Το καθήκον της µη βλάβης συνδέεται άµεσα µε 

την εγγενή αξία του ανθρώπου και στόχος του είναι να προστατέψει οποιονδήποτε 

φορέα αυτής της αξίας ανεξαρτήτου χρόνου ύπαρξής του. ∆εν αφορά σε καµία 

περίπτωση την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του φορέα στη ζωή, αλλά αναφέρεται 

στην στάση που οφείλουµε να υποδεικνύουµε απέναντι στα µέλλοντα πρόσωπα, 

εφόσον εκείνα υπάρξουν.  

 

Το στοιχείο λοιπόν που συνδέει την αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής µε την έννοια 

της επιβίωσης είναι εκείνο του καθήκοντος µη βλάβης, δηλαδή της υποχρέωσης να 

µην προκαλούµε καταστάσεις τέτοιες που θα µπορούσαν να επηρεάζουν µε 

οποιονδήποτε αρνητικό τρόπο τόσο τα παρόντα όσο και τα µέλλοντα πρόσωπα. Το 

καθήκον της µη βλάβης απευθύνεται στην προστασία και τον σεβασµό των 

θεµελιωδών αγαθών των άλλων και αφορά τον κάθε φορέα έλλογης δράσης. Η 

γενικότητα αυτής της αρχής και η έµφαση στην προτεραιότητα δράσης µέσα από 

όρους ελευθερίας προβάλλουν την σπουδαιότητα της στην εφαρµογή προκειµένου 

για την επίτευξη του καθήκοντος προστασίας του ανθρωπίνου είδους. 

∆εοντοκρατικά, η αρχή δεσµεύεται µε βάση την µορφή της και όχι το περιεχόµενό 

της. ∆ηλαδή, ο κανόνας της µη πρόκλησης βλάβης ισχύει κάτω από όλες τις 

συνθήκες και απέναντι προς το κάθε τι που γίνεται αποδέκτης των αποτελεσµάτων 
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της ανθρώπινης πράξης. Σε αυτό το σηµείο έγκειται η ηθικότητά της και η συµβολή 

της στην αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής.  

 

Μέσα από το καθήκον της µη βλάβης προκύπτει και η αναγκαιότητα σεβασµού και 

προστασίας όλων εκείνων των παραµέτρων που επηρεάζουν την δράση των 

ανθρώπων και την επιβίωση όλων των υπολοίπων όντων. Το στοιχείο όµως αυτό 

προκύπτει έµµεσα, από την υποχρέωση του ανθρώπου ως φορέα δράσης και υπόλογο 

αποφάσεων να σέβεται πρώτα τον εαυτό του και να προσπαθεί συνεχώς να δρα µε 

τρόπο τέτοιο ώστε να διευρύνει τους ηθικούς του ορίζοντες. Ο σεβασµός στη ζωή 

επεκτείνεται σε όλες τις µορφές ζωής και σηµατοδοτεί την επέκταση της ηθικής πέρα 

από την σχέση του ανθρώπου µε τους συνανθρώπους του, προς την σχέση του 

ανθρώπου µε τα ζώα, την φύση, τον πλανήτη. Μπορεί το εξω- ανθρώπινο περιβάλλον 

να είναι ουδέτερο ηθικά και να µην διέπεται από την αρχή της αµοιβαιότητας που 

χαρακτηρίζει την ηθικότητα, αλλά ως πεδίο δράσης και δραστηριότητας του 

ανθρώπινου είδους επιφέρει την αξία του σεβασµού και της προστασίας. Μέσα στο 

πλαίσιο της καντιανής υποχρέωσης του να µην ενεργεί κανείς άδικα, καταπιεστικά 

και παραπλανητικά, αναπτύσσεται η συγκεκριµένη συλλογιστική που αφορά στην 

εγκαθίδρυση ενός δικαιϊκού συστήµατος, το οποίο θα επιτρέπει τελικά στα αυτόνοµα 

όντα µε ενεργούν µε γνώµονα το ηθικό καλό.  

 

Μπορεί λοιπόν η δυνατότητα έλλογης δράσης και η επιλογή πράξεων µέσα από µια 

διαδικασία ελεύθερης σκέψης να αποτελούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 

διαφοροποίησης του ανθρωπίνου είδους σε σχέση µε τα υπόλοιπα είδη, γιατί από 

κάθε άλλη άποψη το ανθρώπινο είδος δεν παύει να είναι τµήµα του ζωικού βασιλείου 

και να επηρεάζει µε την δραστηριότητά του τον φυσικό κόσµο. Ακόµη όµως και από 

τα παραπάνω δεν προκύπτει υποχρέωση για την προαγωγή υπεράσπισης του 

ανθρωπίνου είδους. Κάποιος θα µπορούσε να επικαλεστεί ποικίλες άλλες περιπτώσεις 

ηθικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εκ µέρους της ανθρωπότητας απέναντι στην 

προστασία της φύσης, τον σεβασµό στην διατήρηση της ζωής όλων των ειδών, στην 

προάσπιση της βιοποικιλότητας, στην προαγωγή ενός αξιοπρεπούς τρόπου ζωής τόσο 

για τις τωρινές όσο και για τις µελλοντικές γενεές. Αλλά όλα τα παραπάνω δεν 

συνεπάγονται ότι θα πρέπει µε κάθε τρόπο το ανθρώπινο είδος να συνεχίσει να 

υπάρχει.  
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Συνεπάγονται την ηθική ευθύνη του ανθρώπου απέναντι σε όλους όσους συνδέονται 

άµεσα µε τον χρόνο δράσης και πράξης του, να µην καταστρέφει την ελεύθερη δράση 

τους και να µην τους καθιστά υποχείρια ετερόνοµων δυνάµεων. Συνεπάγονται την 

υποχρέωση του αυτόνοµου δρώντος προσώπου να προστατεύει τους όρους δράσης 

όλων των έλλογων όντων και να µην ενεργεί µε τρόπο τέτοιο που να προκαλεί βλάβη 

στα πρόσωπα και να τους αφαιρεί την δυνατότητα έλλογου αυτοπροσδιορισµού. Η 

αρχή της µη βλάβης βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε την ηθική αξιοπρέπεια του 

προσώπου, καθώς µέσω του τρόπου που µεταχειριζόµαστε τα πρόσωπα 

νοηµατοδοτούµε την ηθικότητά µας. Η πρόκληση βλάβης και η αναγωγή των 

προσώπων σε υποχείρια µέσα από την δράση µας προσβάλλει την ανθρωπότητα στο 

πρόσωπό µας. 

 

Η αξία ζωής και η ανθρώπινη επιβίωση σύµφωνα µε την ωφελιµιστική προσέγγιση.  

 

Η ωφελιµιστική προσέγγιση βασίζεται σε µια απλή και ουσιώδη αρχή: την επιδίωξη 

του µεγαλύτερου δυνατού οφέλους για τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό ανθρώπων 

µέσω της κατάκτησης της ευτυχίας και της αποφυγής του πόνου. Η κεντρική αυτή 

αφετηρία προσφέρει γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη ποικίλων ερµηνειών σχετικά µε 

το νοούµενο του οφέλους και την αντανάκλαση του στην ανθρώπινη πράξη. Το 

«όφελος» για τους ωφελιµιστές ταυτίζεται µε την κατάκτηση της µέγιστης ευτυχίας, 

την επιδίωξη µέσω της ηθικά ορθής πράξης της ευηµερίας τόσο για τον δρώντα όσο 

και για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Η αξία της ανθρώπινης ζωής έγκειται ακριβώς 

σε αυτό το στοιχείο, την αµερόληπτη επιδίωξη της ανθρώπινης ευηµερίας ή 

ωφελιµότητας απέναντι σε κάθε µέλος της κοινωνίας, απέναντι σε κάθε άνθρωπο.  

 

Για την θεώρηση που εµπνέεται από το µιλλιανό έργο, η παραγωγή της ευτυχίας και 

κατά συνέπεια της ωφέλειας, είναι ο µόνος επιθυµητός σκοπός. Όλα τα άλλα 

αποτελούν τα επιθυµητά µέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η ωφέλεια 

αποτελείται από το σύνολο όλων εκείνων των αρχών και των αξιών, των οποίων η 

υιοθέτηση οδηγεί στην επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού καλού για το µεγαλύτερο 

δυνατό σύνολο. Αυτός είναι και ο βασικός κανόνας που πρέπει να ακολουθείται όταν 

κάποιος επιλέγει να πράξει ηθικά. Η αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής συνδέεται µε 

τα αποτελέσµατά της, όπου προσµετρούνται και τα οφέλη που προκύπτουν από τις 

επιλογές του καθενός στο γενικότερο σύνολο, και από την ευτυχία που αισθάνεται ο 
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καθένας, που µε την σειρά του την προσφέρει στους υπόλοιπους κατά την διάρκεια 

της ζωής του. 

 

Η αρχή της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης ωφέλειας δεν περιορίζεται σε ατοµικό µόνο 

επίπεδο, αλλά αφορά στο σύνολο της ανθρωπότητας, για όσο το δυνατόν δηλαδή 

περισσότερα άτοµα. Η αξιολόγηση µιας πράξης σύµφωνα µε τα ωφελιµιστικά 

κριτήρια είναι συνεπειοκρατική, δηλαδή αφορά στα αποτελέσµατα και τις συνέπειες 

των πράξεων που έχουν επιλεχθεί σε σχέση µε την προώθηση του µεγαλύτερου 

δυνατού καλού για τον µεγαλύτερο αριθµό ατόµων. Σύµφωνα µε την ωφελιµιστική 

προσέγγιση, η αξία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ένα φαινόµενο σύνθετο και 

πολυδιάστατο για την αξιολόγηση του οποίου θα πρέπει να προσµετρηθούν πλήθος 

παραγόντων, όπως των κοινωνικών συνθηκών, του αριθµού των εµπλεκόµενων 

ατόµων, των πιθανών ωφελειών ή ζηµιών που προκύπτουν από την εφαρµογή µιας 

πράξης, των επιθυµιών των ατόµων που εµπλέκονται σε αυτή την πράξη και όσων θα 

επηρεαστούν από αυτή.  

 

Όπως στις δεοντοκρατικές θεωρίες, έτσι και στην ωφελιµιστική θεώρηση η ανάλυση 

της ανθρώπινης πράξης γίνεται απαλλαγµένη από θρησκευτικές δοξασίες και 

δογµατικές αντιλήψεις περί υπακοής σε µια ανώτερη οντότητα. Ο ωφελιµισµός δεν 

αναφέρεται σε τίποτε το υπερβατικό, ενώ αποκτά νόηµα µόνο όταν γίνεται 

αντιληπτός µέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ζωής, µακριά από κάθε θρησκευτική 

τοποθέτηση (Williams, 1972, σελ 83). Το κύριο βάρος δίνεται στην ανθρώπινη πράξη 

ως καθηµερινή πρακτική και ως αποτέλεσµα της βασικής επιταγής περί µέγιστης 

ευτυχίας. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι το µέσο για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού. Μόνο που εδώ, και σε αντίθεση µε τις δεοντοκρατικές θεωρίες που 

αξιολογούν την ανθρώπινη ζωή µέσα από τους όρους δυνατότητας της ανθρώπινης 

πράξης, αλλά και την πράξη την ίδια, εκείνο που αξιολογείται είναι το τελικό 

αποτέλεσµα, η κατάκτηση της ευτυχίας ως αξίας, ανεξαρτήτως των όρων 

πραγµάτωσης.  

 

Η επικέντρωση στο αποτέλεσµα συνεπάγεται ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό των 

ωφελιµιστικών θεωριών, την συνεπειοκρατία. Η συνεπειοκρατία αφορά στην 

αντίληψη ότι κάτι είναι ηθικώς ορθό µόνο εφόσον προσφέρει κάτι καλύτερο στη ζωή 

κάποιου. Η επίκλησή της αφορά στην µεθοδολογική προσέγγιση επίλυσης των 
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ηθικών ζητηµάτων και συγκερασµού των κρίσεων µόνο στα στοιχεία εκείνα που 

µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ηθικής κρίσης. Ο έλεγχος των ηθικών κανόνων 

ως προς τις συνέπειες που επιφέρουν αποτελεί κεντρικό κοµµάτι της θεώρησης του 

ωφελιµισµού, καθώς κατευθύνει προς την αναζήτηση της ηθικά ορθής πράξης βάση 

των επιδράσεων των αποτελεσµάτων στους ανθρώπους και την ανθρώπινη ευηµερία. 

Η αξία της ζωής ως ευηµερίας θεωρείται αµετάκλητη και αδιαµφισβήτητη. Εκείνο 

που αποτελεί αντικείµενο υπολογισµού και µετρήσεων κάθε φορά είναι η 

αποτελεσµατικότητα των επιλεγµένων δράσεων και αποφάσεων ως προς την 

ανάδειξη αυτής της αξίας. (Williams, 1993, σελ 76-77) 

 

Μια πρώτη κριτική απέναντι στην χρήση της έννοιας του οφέλους από τον 

ωφελιµισµό αφορά ακριβώς σε αυτό το διαχωρισµό ανάµεσα στην κατάκτηση της 

ευτυχίας και τον υπολογισµό συνεπειών για την αξιολόγηση των ηθικών πράξεων. 

Ισχυρός είναι ο αντίλογος που υποστηρίζει ότι δεν µπορούµε σε καµία περίπτωση να 

ταυτίζουµε ένα εργαλείο αξιολόγησης της πράξης ως προς τα θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσµατά της, όπως είναι η συνεπειοκρατία, µε την ηθική, καθώς πολλές φορές 

δύναται να οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα που ελάχιστα έχουν να κάνουν µε την 

επιδίωξη της ευτυχίας και την ευηµερία του συνόλου, εκεί που τουλάχιστον αρχικά 

στοχεύει ο ωφελιµισµός. (Williams, 1972, σελ 82). Η πιστή εφαρµογή της 

συνεπειοκρατίας δηµιουργεί αντινοµίες στον ηθικό καταλογισµό των πράξεων, όπου 

ο υπολογισµός των συνεπειών και ο χαρακτηρισµός µιας πράξης ως συµφέρουσας 

δύναται να αποµακρύνεται κατά πολύ από κάθε έννοια ηθικότητας.  

 

Ο ορισµός της ευτυχίας ή της ωφελιµότητας αποτελεί ένα από τα πιο καίρια σηµεία 

της ωφελιµιστικής θεωρίας, κατά την εξέλιξη της οποίας έχουν διατυπωθεί ποικίλες 

απόψεις που πολλές φορές φτάνουν στο σηµείο της κατά µέτωπο σύγκρουσης. Σε 

γενικές γραµµές οι ωφελιµιστές συνηθίζουν να ορίζουν την ωφελιµότητα µε όρους 

ευτυχίας και τον ωφελιµισµό ως µια κατεξοχήν τελεολογική θεωρία, όπου η 

αξιολόγηση της πράξης γίνεται βάση των συνεπειών της στο άτοµο ή στο σύνολο, το 

οποίο γίνεται αντιληπτό ως άθροισµα των ατόµων. 

 

Η αρχική ερµηνεία της ευτυχίας συνδέεται µε την αίσθηση της ηδονής και την 

παντελή απουσία πόνου ως το κορυφαίο ανθρώπινο αγαθό. Στα θεµέλια του 

ωφελιµισµού επικρατεί η αντίληψη της ηδονής ως αυτοσκοπό κάθε ανθρώπινης 
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δραστηριότητας και η ανάγκη υιοθέτησης των υπολοίπων αγαθών ως τα µέσα για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού. Η διατύπωση της επιταγής «η µεγαλύτερη δυνατή 

ευτυχία για τον µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων» ανάγεται κύρια στον Jeremy 

Bentham, ο οποίος στην ηδονή τοποθετεί το µεγαλύτερο κίνητρο της ανθρώπινης 

δράσης. Η έννοια του αγαθού συνδέεται µε ό,τι αποβλέπει στην κατάκτηση 

περισσότερης ευχαρίστησης, ενώ ως κακό συνεπάγεται το αίσθηµα του πόνου: «Η 

φύση έθεσε την ανθρωπότητα κάτω από την εξουσία δύο κυρίαρχων αφεντάδων, της 

ηδονής και του πόνου. Αυτά µόνο µας δείχνουν τι πρέπει να κάνουµε και αυτά 

καθορίζουν τι θα κάνουµε» (Jeremy Bentham, 1996). Η ηδονή και η αποφυγή πόνου 

αποτελούν το βέλτιστο κριτήριο για την επιλογή κάθε ανθρώπινης πράξης και την 

αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής. Η εφαρµογή του κριτηρίου της ηδονής ενέχει και 

µια υπολογιστική µεθοδολογία, απαραίτητη για την ποσοτική µέτρηση των ηδονών 

προκειµένου να οδηγηθούµε στην αξιολόγηση της πράξης. Σε αυτή βέβαια την 

διαδικασία λαµβάνουν χώρα και διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως η ένταση της 

ηδονής, η συχνότητά και διάρκειά της, το αν συνοδεύει ή όχι άλλες ηδονές, ή ακόµη 

αν αποµακρύνει δυσάρεστα συναισθήµατα πόνου. Οι ποικίλοι αυτοί παράγοντες 

επικουρούν στον υπολογισµό της ηδονής και στην τελική επιλογή της δράσης. 

 

Η κριτική που δέχτηκε η ηδονιστική προσέγγιση του Bentham για την κυρίαρχη 

σηµασία που αποδίδει στην εµπειρία µίας µόνο νοητικής κατάστασης και τον 

περιορισµό της ηθικής δράσης στην επιδίωξή της, προκάλεσε την αναθεώρηση των 

ωφελιµιστών γύρω από τον προσδιορισµό της ηδονής και την αποφυγή του πόνου. Το 

νέο κριτήριο που προστέθηκε αφορά στην ποιότητα της ευχαρίστησης που δύναται να 

αντλούν οι άνθρωποι όταν δραστηριοποιούνται σε διάφορα πεδία. Το κριτήριο της 

ποιότητας διατυπώθηκε από τον J.S. Mill και αφορά στην ποιοτική διάκριση των 

ηδονών µε βάση την συναίνεση και τις επιθυµίες των περισσοτέρων ανθρώπων, την 

κοινωνική τους χρησιµότητα και τις επιθυµίες τους. Η ηθική αξιολόγηση των 

πράξεων παραµένει η προαγωγή της ηδονιστικά νοούµενης ευτυχίας, προκειµένου για 

την επίτευξη της ατοµικής ηθικής τελείωσης και του κοινωνικού καλού.  

 

Για τον J.S. Mill, η ανθρώπινη ζωή έχει αξία όταν ακολουθεί ως πρότυπο τον 

συνδυασµό της καλλιέργειας του εαυτού µε την εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

καθενός προς τους τρίτους. Βασική αρχή και θεµέλιο της ηθικής παραµένει η αρχή 

της µέγιστης ευτυχίας και η ηθικότητα των πράξεων αξιολογείται στο βαθµό που 
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µεγιστοποιούν την ευτυχία και αποµακρύνουν τον πόνο, αλλά στην µεθοδολογική 

αποτίµηση των αποτελεσµάτων κάθε πράξης ως προς την ηδονή που προσφέρει, 

προστίθεται το στοιχείο διαφοροποίησης βάσει της ποιότητας. Η διαφοροποίηση των 

ηδονών έγκειται στην σταθερά προτίµησής τους από τους ανθρώπους. Έτσι «εάν 

µεταξύ δύο ηδονών υπάρχει µια την οποία σταθερά προτιµούν όλοι ή σχεδόν όλοι 

όσοι είχαν εµπειρία και των δύο, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αίσθηµα υποχρέωσης 

προτίµησής της, αυτή είναι η πλέον επιθυµητή ηδονή. Εάν η µια από τις δύο 

τοποθετείται σε σχέση µε την άλλη από αυτούς που είναι επαρκείς γνώστες 

αµφοτέρων σε τόσο υψηλότερο βάθρο, ώστε να την προτιµούν, ακόµη και αν 

γνωρίζουν ότι συνοδεύεται από ισχυρό αίσθηµα δυσφορίας, και να µην την 

εγκαταλείπουν για οποιαδήποτε ποσότητα άλλης ηδονής που έχουν εκ φύσεως την 

ικανότητα να νιώσουν, τότε δικαιούµαστε να αποδώσουµε στην προτιµούµενη 

απόλαυση µια ανώτερη ποιότητα, η οποία υποσκελίζει ευρέως την ποσότητα έτσι 

ώστε να την καταντήσει, συγκριτικά, αµελητέα» (Mill, 2002, σελ 83). 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω αντίληψη, οι άνθρωποι µπορεί να επιδιώκουν την 

κατάκτηση της ευτυχίας, αλλά δεν επιθυµούν κάθε είδους ηδονή, παρά µόνο εκείνες 

που συνδέονται µε κάτι το ποιοτικά ανώτερο. Η ποιοτική αυτή ανωτερότητα 

σχετίζεται µε την µόρφωση και την πνευµατική καλλιέργεια των ανθρώπων που την 

αναζητούν και την βιώνουν. Η αξιοπρέπεια που οι άνθρωποι αντλούν µέσα από την 

κατάκτηση των ποιοτικά ανώτερων ηδονών είναι που τις καθιστά ηθικά 

επικρατέστερες, κοινωνικά αναγκαίες και ωφέλιµες. Η ανωτερότητα των ποιοτικών 

ηδονών διαφαίνεται από το γεγονός ότι οι πνευµατικοί άνθρωποι όταν τις γνωρίζουν 

δεν τις αλλάζουν σε καµία περίπτωση µε κάποια κατώτερη αισθητηριακή 

ευχαρίστηση. Έτσι, κάποιος που γνωρίζει την αξία της σοφίας σίγουρα δεν θα την 

προτιµήσει έναντι της βλακείας, ή ακόµη κάποιος που έχει αισθανθεί το µεγαλείο της 

αλληλεγγύης θα απορρίψει δια παντός την φαυλότητα από την ζωή του.  

 

Οι περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι επιλέγουν να βιώσουν κατώτερες ηδονές 

σχετίζονται άµεσα µε τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε 

χρονική στιγµή και το εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε ατόµου. Οι ανώτερες ηδονές 

παύουν να είναι προσιτές σε όλους λόγω των άνισων κοινωνικών δεδοµένων και της 

κάκιστης ποιότητας παιδείας που οι άνθρωποι λαµβάνουν. Όταν οι άνθρωποι 

επιθυµούν τις κατώτερες ηδονές, αυτό έχει τις ρίζες του στην απουσία της 
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κατάλληλης εκπαίδευσης και κατά συνέπεια στην ανικανότητά τους να αντιληφθούν 

και να βιώσουν κάποια ανώτερη ηδονή. Όµως «είναι προτιµότερο να είναι κανείς 

ένας ανικανοποίητος άνθρωπος παρά ένα ικανοποιηµένο γουρούνι, ένας 

ανικανοποίητος Σωκράτης παρά ένας ικανοποιηµένος ηλίθιος» (Mill, 2002, σελ 85).  

 

Η ανωτερότητα της ωφέλειας ή της ευτυχίας αποτελεί την καθοδηγητική αρχή της 

ανθρώπινης διαγωγής, χωρίς όµως αυτό να συνεπάγεται ότι η εφαρµογή της 

συνδέεται µε την µεγαλύτερη δυνατή ευτυχία του δρώντος. Αντίθετα, το στοιχείο στο 

οποίο δίνεται πρωτεύουσα σηµασία είναι η «µεγαλύτερη ποσότητα ευτυχίας εν γένει» 

(Mill, 2002, σελ 87), δηλαδή η ικανότητα του καθενός να καθιστά τόσο τους άλλους 

όσο και τον κόσµο συνολικά ευτυχέστερο µέσα από την ευγένεια του χαρακτήρα του. 

Αυτός είναι ο ύπατος σκοπός της αρχής της µεγίστης ευτυχίας, ο οποίος µπορεί να 

εξασφαλιστεί µόνο µέσα από την τήρηση των κανόνων και τον σεβασµό στα 

ανθρώπινα προτάγµατα περί διαγωγής προκειµένου να εξασφαλιστεί ο µέγιστος 

βαθµός ευτυχίας για όλη την ανθρωπότητα. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της 

ωφελιµιστικής θεωρίας βασίζεται ακριβώς σε αυτό το σηµείο, στο ενδιαφέρον για το 

κοινό καλό, στο ενδιαφέρον για µια ζωή απαλλαγµένη από όσο το δυνατόν 

περισσότερους πόνους.   

 

Η εφαρµογή του ωφελιµισµού στοχεύει µεν στην επιτέλεση των ηθικών πράξεων 

προς όφελος της ανθρωπότητας, αλλά επιπλέον και στην επιλογή των πράξεων 

εκείνων που προάγουν το όφελος των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά µας. Θεµέλιο 

αυτής της στάσης είναι το αίσθηµα του ανήκειν που διακρίνει τον άνθρωπο. Το άτοµο 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως τµήµα ενός γενικότερου κοινωνικού συνόλου, ως 

κοµµάτι µιας κοινωνικής ολότητας. Το στοιχείο αυτό τον οδηγεί σε δράσεις που 

προάγουν τα κοινά συµφέροντα και εναρµονίζουν τις προσωπικές του επιθυµίες µε 

εκείνες του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει. Η ηθική αξιολόγηση της 

ζωής ενός ατόµου αφορά στον πετυχηµένο συνδυασµό ικανοποίησης των ατοµικών 

αλλά και των κοινωνικών αναγκών µε στόχο την επίτευξη της ευτυχίας και την 

ελαχιστοποίηση του πόνου.  

 

Η κριτική που έχει δεχτεί ο ωφελιµισµός ως ηθική θεωρία ξεκινά από την διατύπωση 

της θεµελιακής του αρχής περί µέγιστης δυνατής ευτυχίας. Η αξιολόγηση της 

ηθικότητας µέσα από συστήµατα ποσοτικής µέτρησης της ηδονής και η προσπάθεια 
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µεγιστοποίησης µιας απλουστευµένης ηθικής αξίας ως κριτήριο ηθικής δράσης, 

οδηγεί στην αντίληψη του ωφελιµισµού ως ηδονοκρατικής θεωρίας. Το πρωτεύον 

αγαθό, η ευτυχία ή ωφέλεια, λαµβάνεται ως έννοια ιδιαιτέρως προβληµατική. Σε 

καµία περίπτωση δεν προκαλεί εντύπωση το ότι όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να 

είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ευτυχισµένοι, παρά τις οποίες διαφορές τους. Το 

ερώτηµα όµως που προκύπτει έχει να κάνει µε την σύνδεση της ατοµικής ευτυχίας µε 

την αναζήτηση της ευτυχίας για τους άλλους ανθρώπους, µε το κοινωνικό σύνολο. Η 

απάντηση του ωφελιµισµού απέναντι σε αυτή τη δυσκολία στρέφεται προς την 

ελάχιστη δυνατή δέσµευση του δρώντος απέναντι στην ηθικότητα. Για τον 

ωφελιµισµό λοιπόν, όταν κάποιος επιδιώκει την ελάχιστη δυνατή ευτυχία για τον 

εαυτό του, στο ελάχιστο δυνατό σηµείο θα την επιδιώξει και για όλους τους άλλους. 

Η παραπάνω όµως στάση αντίκειται στην αρχή περί µέγιστης δυνατής ευτυχίας και 

δηµιουργεί επιπλέον ερωτήµατα για το κατά πόσο τελικά ο αµφιλεγόµενος σκοπός 

της ευτυχίας  µπορεί να εξυπηρετήσει τους ωφελιµιστικούς στόχους. (Williams, 1972, 

σελ 82-84) 

 

Σε ατοµικό επίπεδο, η κατάκτηση της ηδονής ως κριτήριο δράσης υπεραπλουστεύει 

την έννοια της ηθικότητας και την ανάγει σε µια συνεχή αναζήτηση ποσοτικοποίησης 

ενός και µόνο αγαθού. Η αντίληψη της ηδονής ως αγαθού εγγενούς αξίας µε την 

σειρά της οδηγεί στην ισοπέδωση κάθε ηθικής θεώρησης και στην ανάδειξη των 

ανθρωπίνων στόχων ως ζωικών ενστίκτων και µόνο. Το κριτήριο ποιοτικής ανάλυσης 

από την άλλη περιπλέκει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα, καθώς τότε η ηθική 

δράση µεταφράζεται σε ικανοποίηση προτιµήσεων, όπου δεν µπορεί να υπάρξει 

καµία αξιολόγηση ή ηθική αποτίµηση.  

 

Η µεθοδολογική προσέγγιση της ηθικότητας της ανθρώπινης ζωής ως την επιδίωξη 

της µεγαλύτερης δυνατής ευτυχίας, γεννά ποικίλα ερωτήµατα ως προς το περιεχόµενο 

των πράξεων. Κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος δύο πράξεις µπορεί να οδηγούν στο 

ίδιο ακριβώς σηµείο και να παράγουν την ίδια ποσότητα ευτυχίας για τον ίδιο αριθµό 

ανθρώπων. Ακόµη και αν παραβλέψουµε τα προβλήµατα ποσοτικοποίησης και 

συγκριτικού υπολογισµού, παραµένει ανοιχτό το θέµα των πεποιθήσεων, των 

κινήτρων και τελικά του τρόπου που οδηγούν τον εκτελεστή της κάθε πράξης στο 

κοινό αυτό αποτέλεσµα. Έτσι, µπορεί να έχουµε καταστάσεις όπου τελικά 

επιτυγχάνεται η ευτυχία για ένα µεγάλο ποσοστό ανθρώπων, αλλά αυτό να 
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προϋποθέτει την καταπάτηση κάθε έννοιας δικαιώµατος για µια µικρή µερίδα 

ατόµων, των οποίων οι επιθυµίες να µην συµπίπτουν µε εκείνες της πλειοψηφίας. 

Επιπλέον, προκειµένου για την κατάκτηση της ευτυχίας θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν άκρως απάνθρωποι µέθοδοι, µέσω των οποίων θα καταλύονταν 

κάθε έννοια αξιοπρέπειας και ελευθερίας για όσους συµµετείχαν σε αυτές, αλλά 

τελικά θα επιτυγχάνονταν ο στόχος της µέγιστης ωφέλειας για όλους τους 

υπόλοιπους. Όλη αυτή η συλλογιστική παραπέµπει σε µεγάλο βαθµό σε αυτό που 

απλοϊκά διατυπώνεται ως «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα» και βέβαια σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να αφορά στην ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής.  

 

Ο ωφελιµισµός προσφέρει έναν κοινό παρονοµαστή για κάθε ηθική σκέψη. Όλα 

κρίνονται υπό το πρίσµα της ευτυχίας. Το γεγονός αυτό αποµακρύνει την 

ωφελιµιστική σκέψη από την έννοια της ηθικής σύγκρουσης ως ένα βαθµό, καθώς ο 

δρών βάση της ηθικής ανώτερης αρχής για την επιδίωξη της ευτυχίας, ακόµη και αν 

βρίσκεται σε δίληµµα σχετικά µε την επιλογή της δράσης του, τελικά θα επιλέξει 

εκείνη που θα τον οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσµα για το σύνολο. Ακόµη και αν 

οι δύο επιλογές φανούν εξίσου αποτελεσµατικές, δεν παίζει ρόλο ποια θα επιλέξει 

καθώς θα προσφέρει το ίδιο καλό στο σύνολο. Στην τήρηση της ωφελιµιστικής 

στάσης το όποιο δείγµα σύγκρουσης µεταξύ των ηθικών δράσεων συνεπάγεται 

ανεπάρκεια του συστήµατος ηθικών αξιών και η καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση 

αυτής της ανεπάρκειας έχει να κάνει µε την µείωση των προβληµάτων που 

δηµιουργούνται στον µεγαλύτερο βαθµό. Μια τέτοια όµως ενέργεια ουσιαστικά 

συνεπάγεται άρνηση του να σταθεί κανείς κριτικά απέναντι στα αληθινά δεδοµένα 

και να αντιµετωπίσει τις ανακρίβειες που δηµιουργούνται. Ακόµη και η 

ποσοτικοποίηση του µέγιστου αγαθού της ευτυχίας προκειµένου να χρησιµοποιηθεί 

ως κοινός παρονοµαστής, δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά που 

καλείται να λύσει, καθώς αποµακρύνεται όλο και πιο πολύ από την λογική επιδίωξη 

του κάθε ανθρώπου, την κατάκτηση της ευτυχίας, και δηµιουργεί προβλήµατα 

απροσδιοριστίας σχετικά µε τον ηθικό καταλογισµό των πράξεων. (Williams, 1972, 

σελ 85-87) 

 

Η δέσµευση του περιεχόµενου κάθε πράξης ως προς τις συνέπειές της, αφαιρεί από 

το όλο εγχείρηµα κάθε έννοια ηθικότητας καθώς απουσιάζει το υπόβαθρο εκείνο που 

θα µπορούσε να προσδιορίσει την διαδικασία, τις αρχές και τις αξίες στις οποίες 
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βασίζονται οι «ηθικές» αποφάσεις. Ακόµη και αν ένα τµήµα του ωφελιµισµού 

επιχειρεί να υπερκεράσει αυτό το σκόπελο µέσα από την διατύπωση ηθικών κανόνων 

και αρχών, των οποίων η κοινή παραδοχή οδηγεί σε θετικά συνολικά αποτελέσµατα 

για όλους, τελικά δεν κατορθώνει να πείσει για την αποτελεσµατικότητα του, καθώς 

δεν είναι µε σαφήνεια τεκµηριωµένη αλλά φαίνεται να πλανάται στον αέρα η 

υποχρέωση του κάθε δρώντος ωφελιµιστικά ορµώµενου να σέβεται αυτούς τους 

κανόνες. Συνδέοντας αυτούς τους κανόνες µε την ηθική αποτίµηση της ζωής του 

δρώντος δεν προσφέρεται ένα νέο σαφές κριτήριο διαχωρισµού των ηθικών κανόνων, 

παρά τις όποιες διατυπώσεις για δίκαιη και ίση µεταχείριση όλων των ανθρώπων. Η 

παντοδυναµία της αρχής της µέγιστης ωφέλειας παραµένει ακέραιη.  

 

Η κανονιστικότητα του ωφελιµισµού αναδύεται ως η λύση στο πρόβληµα της 

υποκειµενικότητας που τον διακρίνει, δηλαδή στο ότι κάθε προσπάθεια σύγκρισης 

και υπολογισµού της παραγόµενης ωφέλειας ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες 

συνθήκες, προκύπτει βάσει περιορισµένων πληροφοριών και δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί σε παρόµοιες περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη σηµασία 

στον ωφελιµισµό ως πρακτική, ως υπακοή σε ορισµένους κανόνες που δεν έχουν να 

κάνουν καθόλου µε µεθοδολογικούς υπολογισµούς και προκύπτουν από την αρχή της 

µεγαλύτερης δυνατής ευτυχίας. Η παραπάνω όµως τακτική αποµακρύνει τον 

ωφελιµισµό από τις ρίζες του, καθώς τον ωθεί στην χρήση υποκειµενικών αρχών 

προκειµένου να αξιολογηθούν πραγµατικές ενέργειες ανθρώπων. Έτσι, εντάσσεται σε 

ένα διαρκές παιχνίδι έκπτωσης αξιών, όπου η επίτευξη του µέγιστου δυνατού καλού 

αφορά όλο και πιο αόριστες καταστάσεις που οδηγούν σε αµφιλεγόµενα 

αποτελέσµατα µε µαθηµατική ακρίβεια. (Williams, 1972, σελ 90-92) 

 

Στην ωφελιµοκρατία, ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται ως επί το πλείστον ως δράστης και 

φορέας µιας καταλυτικής ικανότητας, την βίωση της ηδονής, που τον καθιστά ηθικά 

αξιόλογο. Η εν λόγω όµως προσέγγιση µοιάζει να αγνοεί παντελώς κάθε έννοια 

ακεραιότητας και αυτόνοµης ηθικής οντότητας του κάθε προσώπου, το οποίο είναι 

προικισµένο µε όλα τα βασικά δικαιώµατα ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου και 

κοινωνικών περιστάσεων. Η απουσία του παραπάνω στοιχείου στέκει ως τροχοπέδη 

στην αµερόληπτη και ολοκληρωµένη ηθική αποτίµηση της αξίας του προσώπου ως 

φορέα ζωής και δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα στην ωφελιµιστική προσέγγιση 

της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Τελικά η ανθρώπινη ζωή θεωρείται άξια να την ζει 
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κανείς όταν προάγει το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ευτυχίας για τον φορέα της και 

τον καθιστά γνώστη ανώτερων ποιοτικά ηδονών; Ή µήπως όταν εξασφαλίζει το 

µεγαλύτερο ποσοστό ευτυχίας για το περιβάλλον του ατόµου που την βιώνει αλλά και 

για το γενικότερο κοινωνικό σύνολο, ανεξαρτήτως των µεθόδων που ακολουθεί για 

την επίτευξη του άνωθεν σκοπού; Ή µήπως και τα δύο; Η απάντηση είναι τόσο 

συγκεχυµένη όσο και ο ίδιο ο ωφελιµισµός µε τις ποικίλες εκδοχές του.  

 

Πέρα από τις θεµελιακές αρχές της ωφελιµιστικής οπτικής, την αυτοσυνείδηση, την 

αυτονοµία και την λογική, υπάρχει ακόµη µια αρχή που συχνά παραγκωνίζεται: η 

ανάγκη για συγκριµένη διάρκεια ύπαρξης του ατόµου στο χρόνο. Ένα όν το οποίο 

διαθέτει τις τρεις πρώτες αρχές, αλλά δεν υφίσταται χρονικά είναι ένα µη αληθινό ον. 

Προκειµένου να επεκτείνει τις βασικές αρχές στην πραγµατικότητα, ένα άτοµο 

απαιτεί χρονική υπόσταση που να του επιτρέπει να αναδειχθεί ως αξιολογητής.  

 

Η ατοµικότητα θα µπορούσε να ιδωθεί ως µια αναγκαία διαδικασία, παρά ως µια 

κατηγορική κατάσταση. Η διαδικασία της ατοµικότητας αποτελείται από επιθυµίες, 

ευχές, ελπίδες, προτιµήσεις, σκέψεις, σχέδια, πράξεις, εµπειρίες, συναισθήµατα, 

αναµνήσεις. Αυτά και οι χρονικά εκτεταµένες ανταλλαγές µεταξύ τους είναι 

απαραίτητα και αδιαίρετα από την αξιολόγηση της δράσης και κατά συνέπεια την 

ύπαρξη των ατόµων, καθώς µαζί συνεχίζουν την αξία του ζην. Η αξία του ζην είναι 

τόσο εργαλειακή όσο και κατηγορική και για τον λόγο αυτό είναι και απαράγραπτη 

για τα άτοµα. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι αλληλοεξαρτώµενα και δεν 

µπορούν να υπάρξουν το ένα ανεξάρτητα από το άλλο. Η διαδικασία του να είναι 

κανείς άτοµο διαθέτει εκ των θεµελίων χαρακτηριστικά που απευθύνονται και 

αφορούν το µέλλον. Τα σχέδια, οι επιθυµίες και οι ελπίδες απευθύνονται σε 

µελλοντικά πλάνα και διαδικασίες. Εάν αφαιρεθεί αυτό το στοιχείο του µέλλοντος 

από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του ατόµου, τότε η αξία του ζην παύει να 

υφίσταται. Η καθολική αυτή αξία της ζωής προϋποθέτει την αξία συνέχειας ενός 

ατόµου µέσα στο µέλλον. Έτσι, η διαδικασία του να είναι κανείς άτοµο αποτελεί µια 

εγγενώς ατέρµονη διαδικασία.  

 

Η στάση του ωφελιµισµού σε συσχέτιση µε την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους 

ακολουθεί την ίδια ακριβώς συλλογιστική. Έτσι, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς 

ότι εφόσον η επιβίωση του ανθρώπινου είδους µπορεί να προσφέρει την µεγαλύτερη 
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δυνατή ευτυχία στους περισσότερους ανθρώπους, τότε θα πρέπει να επιδιώκεται και 

να προωθείται. Η αρχική όµως αυτή τοποθέτηση γεννά ένα πλήθος ερωτηµάτων γύρω 

από την εν λόγω επιδίωξη. Έστω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυµούν την 

επιβίωση του ανθρώπινου είδους για διαφορετικούς ο καθένας λόγους, ποιο είναι 

εκείνο το κριτήριο που µας δεσµεύει ηθικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

παρά µόνο η επιθυµία των πολλών; Κανένα. Ακόµη και αν αποδεχτούµε ότι η 

παραπάνω επιθυµία βασίζεται σε ανώτερες ηθικές αρχές, απουσιάζει το υπόβαθρο 

εκείνο που θα µας οδηγήσει στην ορθή αξιολόγηση τους και στην τελική ηθική 

απόφαση.  

 

Με την έννοια της επιβίωσης του είδους νοείται η ύπαρξη ενός συγκεκριµένου 

(ζωικού) είδους που έχει την δυνατότητα της ηδονής ή του πόνου σε µια 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή, όπου αυτή η στιγµή αφορά στο µέλλον και όχι στο 

παρελθόν όπου θα µπορούσε να υπάρχει ήδη κάποιος αριθµός ατόµων αυτού του 

είδους και να αυξηθεί το στοιχείο της αισθητικότητας. Ο λόγος που επισηµαίνεται η 

ύπαρξη ατόµων του είδους σε παρελθόντα χρόνο συνδέεται άµεσα µε την µελλοντική 

ύπαρξη αυτών των ειδών, γιατί σηµαίνει τουλάχιστον δύο πράγµατα: α) ότι τα µέλη 

αυτά δεν εξαφάνισαν µε την δράση και συµπεριφορά τους όλο το είδους, β) και ότι τα 

περισσότερα τουλάχιστον από τα υπάρχοντα µέλη είναι ικανά προς αναπαραγωγή.  

 

Είναι σαφές ότι στην πρώτη περίπτωση το κριτήριο δράσης που επιλέγεται βασίζεται 

στην ωφελιµιστική θεώρηση των πραγµάτων όπου το βασικό ζητούµενο αφορά στην 

επιδίωξη του µεγαλύτερου δυνατού «καλού», το οποίο στην πράξη ερµηνεύεται ως 

την επιδίωξη µακροηµέρευσης όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ατόµων για το 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και την επιδίωξη της µεγαλύτερης δυνατής ευτυχίας. Η 

διευκρίνιση αφορά στο σηµείο του µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος όπου εκεί, 

πάλι σύµφωνα µε ένα τµήµα της ωφελιµιστικής θεώρησης, το χρονικό αυτό διάστηµα 

δεν µπορεί να επεκτείνεται πέραν του χρονικού διαστήµατος που βιώνει κάποιος 

άνθρωπος διότι απλά δεν δύναται να γνωρίζει τι θα επακολουθήσει πέραν του 

δεδοµένου χρονικού διαστήµατος.  

 

Εποµένως, η υποχρέωση του αφορά στην επιδίωξη επιβίωσης και µακροηµέρευσης 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ανθρώπων για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει 

και ο ίδιος; Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί στην αποδοχή µιας συγκεκριµένης 
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ηθικής συµπεριφοράς σχετικά µε την επιβίωση των ανθρώπων σε συνάρτηση µε την 

δράση των προγόνων τους, αλλά πέραν των πολλαπλών ερωτηµάτων που δηµιουργεί 

σε σχέση µε την ηθικότητα αυτής της δράσης, δεν οδηγεί στην ρητή υποχρέωση 

υπεράσπισης της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους και κατά συνέπεια στο καθήκον 

αναπαραγωγής και πολλαπλασιασµού του. Τελικά το κριτήριο του «µεγαλύτερου 

δυνατού καλού» προσφέρει έναν όρο ασαφή σε ό,τι αφορά την αξία της ανθρώπινης 

ζωής και την ηθική υποχρέωση επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους και δηµιουργεί 

προβλήµατα κάθε φορά που συγκρούονται έννοιες του «καλού».  

 

Το πρόβληµα ξεκινά από τον υπολογισµό των ανθρώπων που επηρεάζει αυτή η 

απόφαση. Ωφελιµιστικά θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλοι οι εν δυνάµει 

επηρεαζόµενοι και, κυριολεκτικά σκεπτόµενοι, αυτό συνεπάγεται και τα µελλοντικά 

πρόσωπα, αυτά δηλαδή που ακόµη δεν υπάρχουν. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που 

µας διαβεβαιώνει ότι τα µελλοντικά πρόσωπα θα εκφράσουν την ίδια επιθυµία µε τα 

παρόντα πρόσωπα; Κανένα. Επιπλέον, τι είναι εκείνο που µας κάνει να πιστεύουµε 

ότι το όφελος που θα προκύψει για τα παρόντα πρόσωπα θα διατηρηθεί στην ίδια 

ποσότητα και για τα µέλλοντα; Τίποτα το συγκεκριµένο. Ακόµη, βάση ποιών 

υπολογισµών και µεθοδολογικών κριτηρίων οδηγούµαστε στο τελικό συµπέρασµα 

ότι η επιβίωση του είδους θα επιφέρει την µεγαλύτερη δυνατή ευτυχία; Ποια είναι 

εκείνη η ηδονή που προσφέρει η σκέψη της επιβίωσης του ανθρώπου, ώστε να 

οδηγηθούµε στην δραστική προώθησή της; Ίσως το µόνο που θα µπορούσε 

ωφελιµιστικά να ειπωθεί δεν αφορά σε κάποια ανώτερη ηδονή, αλλά στην αποφυγή 

του πόνου, που δύναται η σκέψη της εξαφάνισης να προκαλεί. Ακόµη όµως και να 

ισχύει κάτι τέτοιο, ποια είναι εκείνα τα εργαλεία που µας οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι ο πόνος που αποφεύγεται µε την προσπάθεια επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους 

είναι µεγαλύτερος της ευτυχίας που προκαλεί η ίδια σκέψη; Υπάρχει ένα µεγάλο 

τµήµα του σύγχρονου επιστηµονικού χώρου, όπου η σκέψη προώθησης της 

επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους προκαλεί πολύ περισσότερα δυσάρεστα 

συναισθήµατα από ευχάριστες σκέψεις. 

 

Το γεγονός ότι ως βιολογικά όντα διαθέτουµε ηµεροµηνία λήξης, την οποία θα 

µπορούσαµε να υπολογίσουµε και µε µια κάποια ακρίβεια, δεν προσκρούει πάνω 

στην εγγενή φύση των στοιχείων που βασίζονται στην µελλοντική θεώρηση και τα 

οποία είναι θεµελιώδη για την διαδικασία του ζην. Ασχέτως ως προς το συγκεκριµένο 
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σχέδιο κάθε ατόµου, τις επιθυµίες και τις ελπίδες του, τα στοιχεία αυτά της ψυχικής 

του σύνδεσης ξεπερνούν τα υποκειµενικά όρια που το ίδιο ενδεχοµένως µπορεί να 

θέτει χωρίς να καταβάλλεται καµία συνειδητή προσπάθεια από το ίδιο. Η επιθυµία 

αποτελεί στην ουσία της µια µελλοντικά κατευθυνόµενη κατάσταση και έτσι γίνεται 

αντιληπτή από την απαράγραπτη κατηγορική επιθυµία, η οποία είναι θεµελιακό 

στοιχείο της διαδικασίας που επιτρέπει την αυτόνοµη θέληση να υπάρχει.  

 

Το όλο ζήτηµα γίνεται ακόµη πιο πολύπλοκο αν συµπεριλάβουµε τον παράγοντα της 

έντασης. ∆ηλαδή αν αποδεχτούµε ότι ωφελιµιστικά υπάρχει υποχρέωση επιβίωσης 

του ανθρωπίνου είδους, µήπως τελικά αυτή δεν αφορά στην ύπαρξη του ανθρώπινου 

πληθυσµού σε βάθος χρόνου, αλλά µόνο στην ύπαρξη του όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερου αριθµού πληθυσµού στο άµεσο µέλλον; Αντί δηλαδή το κριτήριο της 

δράση µας να είναι τα µελλοντικά πρόσωπα, να στραφούµε στα παρόντα πρόσωπα 

και να προσπαθήσουµε να µεγιστοποιήσουµε την ηδονή στον υπέρτατο βαθµό, 

φέρνοντας στον κόσµο όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα. Έτσι, όσοι θεωρούν ότι η 

ύπαρξη του ανθρωπίνου είδους αποτελεί ένα εγγενώς θετικό γεγονός, προφανώς θα 

αντιµετωπίσουν µε περιέργεια την επιλογή επιβίωσης λιγότερων ατόµων σε ένα πολύ 

απώτερο µέλλον, παρά την ύπαρξη περισσοτέρων ατόµων σε νωρίτερο χρόνο. Πέραν 

των ουσιαστικών προβληµάτων διαβίωσης που προκύπτουν από µια τέτοια 

τοποθέτηση και των καταστροφικών επιδράσεών της στο σύνολο της έµβιας φύσης 

του πλανήτη, η ηθική της αξιολόγηση είναι πέρα από κάθε ορθολογική προσέγγιση, 

αν και στην ουσία της παραµένει πιστή στην αρχή περί µέγιστης ευτυχίας του 

ωφελιµισµού. (Narveson, 1983, σελ 40-45). 

 

Η προσπάθεια αξιολόγησης της ανθρώπινης ζωής µέσα από ωφελιµιστικά 

επιχειρήµατα αδυνατεί να προσφέρει το στέρεο εκείνο οικοδόµηµα πάνω στο οποίο 

θα µπορούσε να απαντηθεί µε πληρότητα το ερώτηµα γύρω από την ύπαρξη ηθικής 

υποχρέωσης επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους. Η εφαρµογή της ωφελιµιστικής 

αρχής περί µέγιστης ευτυχίας δηµιουργεί θεωρητικά προβλήµατα γύρω από την ηθική 

αξιολόγηση της πράξης και κατά συνέπεια της ανθρώπινης ζωής. Η ηθική κρίση γύρω 

από τα αποτελέσµατα των πράξεων, όταν βασίζεται στην εµπειρική παράµετρο της 

συνεπειοκρατίας δεν µπορεί παρά να οδηγήσει σε αντινοµίες γύρω από το τι τελικά 

θεωρείται ηθικό και τι όχι. Επιπλέον, η εφαρµογή της µέγιστης ευτυχίας ως κεντρικού 

κριτηρίου αξιολόγησης οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις σε κρίσεις που διαισθητικά, 
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τουλάχιστον σε αρχικό επίπεδο, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως µη ηθικές. Για 

παράδειγµα, η επιλογή του να χαθεί έστω και µια ανθρώπινη ζωή προκειµένου να 

αυξηθεί η ευτυχία στις ζωές των υπολοίπων ανθρώπων εναντιώνεται στην κοινώς 

αποδεκτή έννοια της ηθικότητας, αλλά βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε την αρχή 

της µέγιστης ευτυχίας. Η στάθµιση τέτοιων παραµέτρων προκειµένου για την 

εφαρµογή της ωφελιµιστικής προσέγγισης δηµιουργεί εντάσεις, καθώς 

επικεντρώνεται στην αθροιστική σύγκριση των αποτελεσµάτων και αποµακρύνεται 

από την ηθική αξιολόγηση των επιλογών. 

 

Στην προσπάθεια ανάλυσης της αξίας της ανθρώπινης ζωής και του προσδιορισµού 

των όρων εκείνων που θα µπορούσαν να προσφέρουν ένα γόνιµο έδαφος 

προβληµατισµού γύρω από την υποχρέωση επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους, 

επιστρατευτήκαν θεωρήσεις που αποδίδουν την αξία της ανθρωπότητας στην φυσική 

της ιδιότητα, αλλά και θεωρήσεις που αποµακρύνονται από αυτή και στέκονται 

κριτικά απέναντι στην ανθρώπινη πράξη ως φορέα ηθικής αξιολόγησης, όπως είναι η 

δεοντοκρατία και ο ωφελιµισµός. Στην πρώτη περίπτωση το ανώτατο θεµέλιο 

αξιολόγηση στης ανθρώπινης ζωής είναι η φυσική της υπόσταση και ουσιαστικά 

αυτή είναι που καλούµαστε να υπηρετήσουµε και να προστατεύσουµε. Το βασικό 

πρόβληµα µε την εν λόγω θεώρηση έχει να κάνει µε την απουσία αµιγώς καθαρού 

ηθικού λόγου και την επιµονή στην ζωικότητα του ανθρωπίνου είδους, 

υποδαυλίζοντας κάθε προσπάθεια προσέγγισής του µέσα από όρους ηθικότητας. 

Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το ανθρώπινο είδους όπως όλα τα άλλα είδη 

ενέχει µια εγγενή αξία, η οποία εκφράζεται και µέσα από την ύπαρξη και επιβίωσή 

του. Το συµπέρασµα όµως αυτό θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως αποτελεσµατικό 

επιχείρηµα στην προσπάθεια σεβασµού και προστασίας όλων των έµβιων όντων και 

της φύσης, αλλά όχι στο εγχείρηµα αξιολόγησης της ηθικότητας της ανθρώπινης 

ζωής.  

 

Η ηθικότητα της ανθρώπινης ζωής συνδέεται µε την αξιολόγηση της ανθρώπινης 

πράξης, των ανθρώπινων ενεργειών και στάσεων απέναντι αρχικά στο άτοµο, έπειτα 

στην ανθρωπότητα και στην συνέχεια στο γενικότερο σύνολο. Το κριτήριο αυτό 

προσφέρεται µέσα από την κανονιστική θεώρηση, καθώς δεσµεύονται οι όροι 

δραστηριότητας του ανθρώπου και αναζητούνται τα στοιχεία εκείνα που θα 

εξασφαλίσουν την ελεύθερη και έλλογη δράση του ανθρώπου, η οποία χαρακτηρίζει 
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και την ποιότητα της ζωής που βιώνει. Σύµφωνα µε την δεοντοκρατική προσέγγιση, 

το ανθρώπινο είδος είναι το µόνο στο ζωικό και φυσικό βασίλειο που επιδέχεται 

ηθικό καταλογισµό λόγο της έλλογης ικανότητάς του για δράση και επιλογή. Μέσα 

από αυτή την βασική αρχή προκύπτουν πλήθος υποχρεώσεων του ανθρώπου απέναντι 

στα υπόλοιπα είδη αλλά και στο ίδιο το ανθρώπινο είδος, οι οποίες όµως δεν 

προέρχονται από µια ανάγκη προστασίας της όποιας υπόστασης των άλλων ειδών, 

αλλά από την ανάγκη του ηθικού ανθρώπου να καθιστά συνεχώς τον εαυτό του 

καλύτερο. Η επιβίωση του είδους για την δεοντοκρατική θεώρηση συνδέεται µε την 

εν λόγω συλλογιστική: ο άνθρωπος δεν έχει καµία υποχρέωση να φέρει στον κόσµο 

άλλους ανθρώπους. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ατοµική του επιλογή. Έχει όµως την 

υποχρέωση να προστατέψει και να προασπιστεί την αξιοπρεπή ζωή των ανθρώπων 

εκείνων που ήδη υπάρχουν στην ζωή, αλλά και εκείνων που θα έρθουν, και θα 

φέρουν τις ίδιες υποχρεώσεις και καθήκοντα µε τον ίδιο.  

 

Η ωφελιµιστική προσέγγιση παρουσιάζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα από όλες τις 

προηγούµενες προσεγγίσεις σε σχέση µε την αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής και 

την υποχρέωση προάσπισης της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους. Αυτό συµβαίνει 

επειδή απουσιάζουν τεκµηριωµένα και ηθικώς θεµελιωµένα κριτήρια γύρω από την 

αξιολόγηση της ανθρώπινης δράσης. Έννοιες όπως η µεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια, η 

ατοµικότητα και υποκειµενικότητα, τα κοινωνικά δεδοµένα, η ευτυχία και ο πόνος, 

µπορεί να προσφέρουν ένα πρακτικό οδηγό αποφάσεων για την καθηµερινή 

πρακτική, αλλά απέχουν πολύ από το να µπορούν να χρησιµεύσουν ως αµιγώς ηθικά 

εργαλεία αξιολόγησης και κρίσης. Έτσι, δεν προσφέρεται µια σαφής απάντηση γύρω 

από την υποχρέωση προάσπισης της ανθρώπινης επιβίωσης και µια σταθερή 

µεθοδολογία αξιολόγησης της ζωής. Ο κανόνας του µεγαλύτερου δυνατού οφέλους 

και οι ποικίλες ερµηνείες που επιδέχεται αποµακρύνουν πολύ από την ζητούµενη 

ηθική αξιολόγηση και ουσιαστικά καθιστούν την αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής 

σε ένα ατοµικό επίπεδο όπου ποικίλοι και ετερογενείς παράγοντες διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο.   

 

Οι προβληµατισµοί γύρω από την ωφελιµιστική τοποθέτηση αναδεικνύουν δύο 

ακόµη σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής 

και την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους: το ζήτηµα του χρονικού προσδιορισµού 

επιβίωσης του είδους και το θέµα των δυνατοτήτων βελτίωσής του, προκειµένου για 
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την επίτευξη της επιβίωσης. Το ερώτηµα του χρονικού προσδιορισµού αφορά στις 

µελλοντικές γενεές και στο περιεχόµενο που αποδίδεται σε έναν τέτοιο 

προβληµατισµό, ενώ η προβληµατική περί των βελτιώσεων επικεντρώνεται κυρίως 

στην ατοµική τοποθέτηση απέναντι στις προσφερόµενες τεχνολογικές δυνατότητες 

γύρω από την πιθανότητα µακροηµέρευσης και επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους. Τα 

δύο αυτά ερωτήµατα αναπτύσσονται στο επόµενο κεφάλαιο.  
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Γ΄Μέρος: Υποχρέωση στις επόµενες γενεές ως προς την ύπαρξη και την 

βελτίωσή τους.  

 

Υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι στις επόµενες ανθρώπινες γενεές (µέλλοντα 

πρόσωπα); 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε ο προβληµατισµός γύρω από την ύπαρξη 

ηθικής υποχρέωσης προάσπισης της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους σε συσχέτιση 

µε την αξία της ανθρώπινης ζωής µέσα από την ανάλυση τριών βασικών 

φιλοσοφικών προσεγγίσεων. Η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους, µιλώντας πάντα 

µέσα από όρους ηθικής, δεν αποτελεί ηθική υποχρέωση των δρώντων, ούτε συµβάλει 

στην αποδοτικότερη αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής. Η επιβίωση του ανθρωπίνου 

είδους συνιστά ένα γεγονός, τα αποτελέσµατα του οποίου δεν δύναται να κριθούν 

ηθικά, καθώς η ύπαρξη ή µη ανθρώπων σε µελλοντικό χρόνο δεν στοχοθετεί ηθικό 

ζητούµενο, αλλά όρο για την µελλοντική αξιολόγηση της τότε ηθικής δράσης των 

δρώντων.  

 

Μπορεί η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους αυτού καθ’ εαυτού να µην εντάσσεται σε 

κάποια ηθική αξιολόγηση, αυτόµατα όµως ανάγεται σε ηθικό ζητούµενο όταν στην 

ανάλυση παρεισφρέουν έννοιες όπως επόµενες γενεές, µελλοντικά συµφέροντα και 

διαγενεακή αλληλεγγύη. Η καίρια διαφορά ανάµεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις, 

που θα πρέπει να επισηµανθεί, αφορά στο χρονικό σηµείο ύπαρξης των µελλοντικών 

αυτών ανθρώπων. ∆ηλαδή, µπορεί να µην προκύπτει ηθική υποχρέωση για την 

απόκτηση απογόνων και την συµβολή στην αναπαραγωγή του είδους, αλλά από την 

στιγµή που οι απόγονοι αυτοί υπάρξουν, τότε αποτελεί ηθική υποχρέωση των 

ενεργούντων δρώντων να προασπιστούν την ύπαρξή τους και να συµβάλουν στην 

αξιοπρεπή επιβίωσή τους. Το στοιχείο αυτό υπογραµµίζεται στην ανάλυση και των 

τριών φιλοσοφικών προσεγγίσεων που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

 

Για την φιλοσοφική θεώρηση του Hans Jonas η ηθική υποχρέωση απέναντι στις 

επόµενες γενεές προκύπτει ως αποτέλεσµα της αρχής της ευθύνης. Ο άνθρωπος θα 

πρέπει να υπάρχει και να του εξασφαλίζεται µια ζωή που να αξίζει να την ζει: εκεί 

µας οδηγεί η υιοθέτηση της αρχής της ευθύνης, στην υποχρέωση διατήρησης της 

ανθρώπινης ύπαρξης, στην προστασία της ανθρωπότητας. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν 



 61 

µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σεβασµού απέναντι στο σύνολο της φύσης, καθώς 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, µπορεί η αρχή της ευθύνης να είναι ανθρωποκεντρική, 

αλλά η ουσία της βρίσκεται στο σεβασµό απέναντι στην φύση ως σύνολο. Η 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η προστασία του συνόλου του φυσικού 

και έµβιου κόσµου αποτελούν απαράβατους όρους για της εφαρµογή της αρχής της 

υπευθυνότητας. Η κοινή µοίρα του ανθρώπου και της φύσης µας καλεί να 

εργαστούµε πάνω στην προστασία και των δύο και να εξαλείψουµε κάθε µελλοντικό 

κίνδυνο. Το πρόβληµα στην τεκµηρίωση της φιλοσοφικής ανάλυσης του Hans Jonas 

βρίσκεται στην θεµελίωση της εγγενούς αξίας της ζωής σε µια έννοια οντολογικής 

ελευθερίας. Έτσι, από την µια µεριά αναπτύσσεται αυτό το σηµαντικό στοιχείο της 

ευθύνης, αλλά από την άλλη η µη φιλοσοφική θεµελίωση της ζωής και η χρήση της 

ελευθερίας µέσα από βιολογικούς όρους, οδηγούν σε αµφιλεγόµενα συµπεράσµατα 

και στερούν από την εν λόγω θεώρηση την πλήρη θεµελίωση.  

 

Η ωφελιµιστική προσέγγιση από την άλλη δηµιουργεί περισσότερες εντάσεις από 

αυτές που καλείται να αντιµετωπίσει. Η χρήση συγκεχυµένων κριτηρίων προκειµένου 

για την ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής και την ύπαρξη υποχρέωσης για την 

επιβίωσή της, έχει αντίκτυπο και στην προσπάθεια απάντησης του ερωτήµατος για 

την ύπαρξη ή µη υποχρέωσης απέναντι στις µελλοντικές γενεές. Το κριτήριο της 

µέγιστης ωφέλειας εδώ θα µπορούσε να µεταφραστεί σε ευηµερία των µελλοντικών 

γενεών, σε υστεροφηµία των παρόντων, σε ανθρώπινη µακροηµέρευση, σε 

γενικότερη ευηµερία, όπως αναλύεται και στην συνέχεια. Η ουσία είναι όµως ότι η 

στάθµιση όλων αυτών των ωφελιµιστικών κριτηρίων οδηγεί σε απροσδιοριστία γύρω 

από την ηθική στάση έναντι των επόµενων γενεών, δηµιουργώντας ποικίλους 

θεωρητικούς και πρακτικούς προβληµατισµούς γύρω από την αποτελεσµατικότητα 

των εκάστοτε κριτηρίων και την ηθική στάθµισή τους.  

 

Στην δεοντοκρατική θεώρηση η υποχρέωση απέναντι στις επόµενες ανθρώπινες 

γενεές προκύπτει µέσα από το καθήκον της µη βλάβης. Το καθήκον της µη βλάβης 

ως κυρίαρχη ηθική ευθύνη απέναντι στις επόµενες γενεές ουσιαστικά προσφέρει και 

µια τρόπων τινά απάντηση στο κεντρικό ερώτηµα περί επιβίωσης του ανθρωπίνου 

είδους. Το καθήκον µη βλάβης ισχύει υπέρ και έναντι όλων των ανθρωπίνων όντων, 

ανεξάρτητα του χρόνου ύπαρξής τους. Πρόκειται για ένα καθήκον απρόσωπο ως προς 

τον φορέα αξίωσής του, καθώς ισχύει αφηρηµένα έναντι παντός, αλλά είναι 
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προσωποπαγές σε ότι αφορά τον φορέα εκτέλεσης του, καθώς βαρύνει τον καθένα 

από εµάς ξεχωριστά. Το καθήκον της µη βλάβης αφορά όλα τα θεµελιώδη αγαθά που 

απορρέουν άµεσα από τις φυσικοβιολογικές και ηθικές ιδιότητες του ανθρώπου, 

αφορά δηλαδή την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση και συνδέεται άµεσα µε αυτή. 

(Σούρλας, 2008, σελ 63-64). Από το καθήκον της µη βλάβης προκύπτει και η έννοια 

της διαγενεακής δικαιοσύνης, δηλαδή του αιτήµατος δίκαιης και ισότιµης στάσης 

µεταξύ των γενεών ανεξαρτήτως χρονικού προσδιορισµού ύπαρξής τους.  

 

Ο Jan Naverson σηµειώνει ότι δεν υπάρχει καµία ηθική υποχρέωση στο να 

προωθείται η επιβίωση των ειδών, και ο βασικός λόγος που τον οδηγεί σε αυτή την 

άποψη είναι το ότι θεωρεί πως αν υπήρχε τέτοια υποχρέωση αυτή θα οφείλονταν σε 

συλλογισµούς σχετικά µε την γενικότερη ευηµερία µελλοντικών γενεών. Για τον Jan 

Naverson το περιεχόµενο των µελλοντικών γενεών προσδιορίζεται σε χρονικό 

επίπεδο. Πιστεύει ότι το ανθρώπινο είδος και κάθε γενιά ξεχωριστά αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να προωθεί τη διαιώνιση των ειδών αλλά µε στόχο την γενικότερη 

ευηµερία και ευµάρεια. Αυτό είναι ουσιαστικά το στοιχείο που προσδίδει αξία σε 

κάθε µελλοντική προσπάθεια. (Naverson, 1984) 

 

Οι υποχρεώσεις απέναντι στις επόµενες γενεές ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν την 

αντίληψη ότι καµία ανθρώπινη προσπάθεια δεν έχει αξία χωρίς τα µελλοντικά 

πρόσωπα, καθώς κανένας στόχος δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τους 

απώτερους αποδέκτες του. Για ορισµένους ανθρώπους η συνέχιση ενός είδους είναι 

ένας τρόπος να εξαλειφθεί ο θάνατος έστω ενός µόνο µέλους του εν λόγω είδους, 

καθώς πολλά άτοµα/ µέλη µπορεί να εξαφανίζονται, αλλά ο οργανισµός παραµένει 

ζωντανός. Η ιδέα των µελλοντικών γενεών βοηθά τους ανθρώπους να ξεπεράσουν 

τον φόβο του θανάτου. Οι άνθρωποι επιθυµούν να αφήνουν τα ίχνη της ύπαρξής τους 

να διαρκέσουν στο µέλλον και δεν θα ήταν ικανοποιηµένοι αν άφηναν µόνο ένα 

φυσικό ίχνος, θέλουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, προσπάθειες, επιτεύγµατα, 

κατορθώµατα να χαίρουν εκτίµησης από τους άλλους. Το να αφήσει κανείς ένα 

αξιόλογο και διαρκές στίγµα εξαρτάται από την ύπαρξη µελλοντικών γενεών. Για τον 

λόγο αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο η επιβίωση του ανθρώπινου είδους. (Brooke Allan 

Trisel, 2004). Η παραπάνω όµως τοποθέτηση βασίζεται σε υποκειµενικά κριτήρια 

γύρω από τους λόγους προαγωγής του ανθρωπίνου είδους µέσω της αναπαραγωγής. 

Το ζητούµενο της υστεροφηµίας και η αναζήτηση αυτοεπιβεβαίωσης του ανθρώπου 
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δεν αποτελούν επιχειρήµατα προάσπισης καµίας ηθικής υποχρέωσης, παρά 

αποτελούν προσωπικές τοποθετήσεις και ατοµικές επιλογές απέναντι στην άσκηση 

ενός δικαιώµατος, της απόκτησης απογόνων.   

 

Οι περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές, οι οικονοµικές, οι τεχνολογικές και 

άλλες συνθήκες λειτουργούν ως τις τελικές παράµετροι που τελικά αποφασίζουν για 

την έκβαση των διαφόρων επιχειρηµάτων και συνδυασµών σχετικά µε την επιβίωση 

του ανθρωπίνου είδους. Για πολλούς όµως επιστήµονες αυτό που τελικά ενδιαφέρει 

να διατηρηθεί είναι ο άνθρωπος και το χρονικό διάστηµα επιβίωσης του. Η 

συλλογιστική πάνω στην επιβίωση ενός είδους γίνεται µε γνώµονα το σύνολο του 

χρόνου που θα µπορούσε να γίνει αντιληπτός από εµάς τους ίδιους. Ωστόσο 

επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός και θεµελιώδης λόγος για τον 

οποίο θα έπρεπε να υπάρχουν ορισµένα είδη και άλλα όχι ή περισσότερα είδη και 

άλλα λιγότερα. Και από τη στιγµή που δεν υπάρχει τίποτα προς επισήµανση σχετικά 

µε την επιβίωση των ειδών γενικότερα, απλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο για την 

επιβίωση του δικού µας είδους. (Naverson, 1983) 

 

Ορισµένοι άνθρωποι θέτουν στόχους για την επίτευξη των οποίων δεν προϋποτίθεται 

η συνεχιζόµενη ύπαρξη της ανθρωπότητας. Ωστόσο, προκειµένου να επιτευχθούν 

αυτοί οι στόχοι είναι απαραίτητο το σύµπαν να έχει ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως 

το να είναι φιλόξενο απέναντι στη ζωή. Το να αφήνει κανείς το προσωπικό του 

στίγµα πάνω στη γη, το φαινόµενο δηλαδή της υστεροφηµίας, είναι για ορισµένους 

ανθρώπους κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Σύµφωνα µε την δική τους θεώρηση, οι 

µελλοντικές γενεές θα αναβιώνουν το προσωπικό τους έργο µέσα από την µνήµη και 

την ανάµνηση. Στην περίπτωση λοιπόν που το σύµπαν καταστεί ακατάλληλο για 

επιβίωση κάθε πιθανότητα υστεροφηµίας καταλύεται ακόµη και από εξελιγµένες ή 

µεταλλαγµένες µορφές ανθρώπινης ζωής. Ακόµη όµως και έτσι, ανοιχτό παραµένει 

το ερώτηµα του κατά πόσο τελικά η αναγνώριση της υστεροφηµίας από ορισµένες 

µηχανικές µορφές ζωής, αποζηµιώνει την ανάγκη για µελλοντική αναγνώριση, καθώς 

η επιβίωση του ανθρώπινου έργου µέσα από ανθρωπόµορφες µηχανές δεν θα είναι 

ουσιαστική περιεχοµένου, εφόσον οι φορείς της υστερούν σε κριτική σκέψη και 

συναισθηµατική µνήµη, οπότε και θα αναγνωρίζουν κάτι επειδή θα είναι 

προγραµµατισµένοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Η αξιολόγηση των ανθρωπίνων 

προσπαθειών µέσα από την επίτευξη στόχων που αποβλέπουν στην πρόοδο, την 
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ευτυχία και την αναγνώριση από τις µελλοντικές γενεές δεν αποτελεί ουσιαστικό 

κριτήριο, καθώς οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να θέτουν και να επιτυγχάνουν 

σχέδια που αφορούν το δικό τους διάστηµα ζωής, να προβληµατίζονται και να θέτουν 

ηθικά κριτήρια για την παρούσα δράση και δραστηριότητά τους. (Brooke Allan 

Trisel, 2004) 

 

Η διαλεκτική σχέση µεταξύ ανθρώπινης επιβίωσης και φύσης έχει ήδη επισηµανθεί 

ως όρος απαράβατος τόσο για την ενεργό δράση των ανθρώπων όσο και για την 

µελλοντική τους ύπαρξη. Η φυσική τάξη των πραγµάτων ενισχύει τις δυνατότητες 

του ανθρώπου για δράση και αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονται και 

αξιολογούνται οι ανθρώπινες αποφάσεις και πράξεις. Αυτός είναι ο λόγος που την 

καθιστά άξια σεβασµού και προστασίας. Η υποχρέωση προστασίας του 

περιβάλλοντος και σεβασµού της φύσης προκύπτει από την γενικότερη ηθική αρχή 

του να µην χρησιµοποιούµε τους άλλους ως µέσα για την ικανοποίηση προσωπικών 

µας στόχων. Η στάση µας απέναντι στην φύση ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την 

γενικότερη τοποθέτησή µας απέναντι στους άλλους και συνδέεται µε τις µελλοντικές 

γενεές, καθώς η ύπαρξή τους εξαρτάται από την ποιότητα του περιβάλλοντος και την 

κατάσταση της φύσης που θα τους κληρονοµηθεί. Υποχρέωση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας είναι να µην βλάψει αυτή την ακεραιότητα της φύσης, να σεβαστεί 

την αυτοτέλειά της και να µείνει πιστή στην ηθική στάση και συµπεριφορά απέναντι 

σε όλους, χωρίς να καταστρέφονται οι συνθήκες εκείνες που είναι απαραίτητες για 

την ανθρώπινη ύπαρξη και πράξη.  

 

Η βιοποικιλότητα για παράδειγµα και η σπουδαιότητά της αποτελεί ένα σηµαντικό 

επιχείρηµα υπέρ της εξασφάλισης επιβίωσης της ανθρώπινης ζωής για όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. ∆εδοµένου ότι υπάρχει ένας µετρήσιµος 

αριθµός ειδών στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ο σεβασµός και η προστασία τους 

φαντάζουν απαραίτητα προκειµένου για την διατήρηση της ίδιας της ζωής του 

πλανήτη. Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση που ορισµένα από αυτά τα είδη 

εξαφανιστούν διαταράσσεται ο κύκλος της βιοποικιλότητας του πλανήτη και 

κινδυνεύουν µε εξαφάνιση και όλα τα υπόλοιπα είδη.  Η σηµασία και σπουδαιότητα 

της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας προσδίδουν αξιακό 

περιεχόµενο στην διατήρηση και την επιβίωση των ειδών. (Lenman, 2002) 
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Η ηθική δράση αφορά το σύνολο των κανόνων που πρέπει να διέπουν την 

συµπεριφορά µας απέναντι στους άλλους. Η τεκµηρίωση της ηθικής αυτής δράσης 

επικεντρωµένη στα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασµού των 

µελλοντικών γενεών, δεν µπορεί να αντλεί την επιχειρηµατολογία της ούτε µέσα από 

θεωρήσεις βαθιάς οικολογίας, ούτε µέσα από απόψεις περί δικαιωµάτων όλων των 

έµβιων όντων. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε το πρόβληµα 

µετάβασης από το «είναι» στο «πρέπει» και στην απουσία ουσιαστικών αξιακών 

χαρακτηριστικών που να δεσµεύουν την ανθρώπινη πράξη απέναντι στην προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος και των απογόνων µας. Στην δεύτερη περίπτωση δεν 

µπορεί να αποδοθεί ευθύνη σε όντα τα οποία στερούνται ηθικής δέσµευσης, καθώς 

αδυνατούν να πράξουν ελεύθερα και να αποφασίσουν έλλογα.  

 

Ο σεβασµός απέναντι στις µελλοντικές γενεές προβάλει ως ηθική αξίωση ιδωµένη 

µέσα από το πρίσµα της αρχής της µη βλάβης και της αναγκαιότητας προστασίας της 

ελεύθερης δράσης όλων των έλλογων όντων. Η ηθική αυτή αξίωση αποτελεί καθήκον 

των σύγχρονων ανθρώπων προς τις µελλοντικές γενιές που θα υπάρξουν, όταν 

υπάρξουν. ∆εν αποτελεί δικαίωµα των µελλοντικών γενεών να τις σέβονται και να τις 

προστατεύουν, καθώς αυτές δεν υπάρχουν καν. Είναι παράδοξο το να επικαλεστούµε 

δικαιώµατα για όντα που δεν υφίστανται, είναι όµως απολύτως θεµιτό το να 

επικαλεστούµε την υποχρέωσή µας να τα προστατέψουµε και να αποτρέψουµε κάθε 

ενέργεια που θα µπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη απέναντί τους. (Wenz, 

2001, σελ 46). Το καθήκον της µη βλάβης και η αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης 

προκύπτουν από την οικουµενική αρχή που δεσµεύει την ανθρώπινη ηθική δράση να 

αντιµετωπίζει όλους τους άλλους µόνο ως σκοπούς και ποτέ ως µέσα. Ουσιαστικά 

δηλαδή αποτελούν µια ευρύτερη έκφραση της ηθικής υποχρέωσης του ανθρώπου να 

σέβεται πάντα την ανθρώπινη υπόστασή του και να προσπαθεί µέσα από την δράση 

του για την συνεχή βελτίωσή της, για την προσήλωση του στο «ηθικά καλό». 

 

Σε περίπτωση που το καθήκον της µη βλάβης προσεγγιστεί από ωφελιµιστική σκοπιά, 

αν και αποτελεί βασικό κανόνα της ωφελιµιστικής σκέψης και δεν αφαιρείται η 

καθολική ισχύ του έναντι όλων των προσώπων, προκύπτουν πολλά ερωτηµατικά 

γύρω από την µεγιστοποίηση του παραγόµενου οφέλους και τον χρονικό υπολογισµό 

του. Το κεντρικό πρόβληµα αφορά στο αν θα πρέπει η αποδιδόµενη ωφέλεια να 

συνδεθεί µε τον συνολικό κόσµο στο διηνεγκές ή εάν θα πρέπει να επικεντρωθεί στον 
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παρόντα χρόνο και για την σύγχρονη γενεά, δεδοµένου του ότι η ένταση των 

αποτελεσµάτων αυξάνεται όταν προσµετράται σε παρόντα χρόνο ή σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την ένταση των αποτελεσµάτων όταν αυτά αφορούν 

το απώτερο µέλλον και ανθρώπους που είναι άγνωστοι. Στο κενό που δηµιουργείται 

από αυτή την προσέγγιση έχει γίνει χώρος ανάπτυξης ποικίλων οικονοµικών κυρίως 

θεωριών που στοχεύουν στην εκµετάλλευση των φυσικών πόρων µε στόχο την 

απόδοση του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους στον παρόντα χρόνο. Η διαπίστωση 

όµως αυτή οδηγεί σε εντελώς λανθασµένα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την αρχή της 

µη βλάβης, καθώς τελικά όχι µόνο προξενείται βλάβη, αλλά προσβάλλονται τα 

θεµέλια αξιολόγησης της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, εφόσον ως βασικό κριτήριο 

λαµβάνεται ο χρόνος και ο χώρος και όχι ο σεβασµός στην ανθρώπινη αξία και η 

ανάγκη προστασία της.  (Σούρλας, 2008, σελ 65-66) 

 

Η αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης, από την άλλη, εκλαµβάνεται ως η υποχρέωση 

δίκαιης και ίσης µεταχείρισης που έχουν οι παλιότεροι απέναντι στις νεότερες και 

µελλοντικές γενεές ανθρώπων. Οι σύγχρονοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι οφείλουν να 

κληροδοτήσουν ένα υγιές, κατά τα µέτρα του µέγιστου δυνατού, προστατευµένο και 

βιώσιµο περιβάλλον στις γενεές που θα ακολουθήσουν. Ανεξάρτητα από το πόσο 

τελικά, για πόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι η 

ανθρωπότητα θα συνεχίσει να υπάρχει, λαµβάνεται ως ισχυρό ζητούµενο ο 

συνυπολογισµός των µελλοντικών γενεών στις σύγχρονες δραστηριότητες και 

αποφάσεις (Brooke Allan Trisel, 2004). Στη διαγενεακή δικαιοσύνη βασίζεται και η 

αρχή της βιωσιµότητας, η οποία εκφράζει την αναγκαιότητα όλα τα ανθρωπογενή 

συστήµατα να σχεδιάζονται και να λειτουργούν µε τρόπο τέτοιο ώστε το σύνολο των 

φυσικών πόρων που αποτελεί το φυσικό κεφάλαιο να µην καταστρέφεται και να µην 

µειώνεται. Η µοναδικότητα και το αναντικατάστατο του φυσικού πλούτου αποτελούν 

βασικούς όρους για µια αξιοπρεπή ζωή και θα ήταν άδικο να κληροδοτηθούν στις 

επόµενες γενεές µε τρόπο που να υποβαθµίζει τη ζωή τους. (Γεωργόπουλος, 2002, 

158-160) 

 

Η στάση µας απέναντι στις επόµενες γενεές ουσιαστικά αποτελεί στάση πολιτισµού 

απέναντι στην αξιολόγηση της ίδιας µας της ζωής. Εφαρµόζοντας τους κανόνες της 

διαγενεακής δικαιοσύνης και της µη βλάβης η σύγχρονη ανθρωπότητα έχει την 

υποχρέωση υπεύθυνης και αποτελεσµατικής στάσης απέναντι στα µέλλοντα πρόσωπα 
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µε στόχο την αυτόνοµη και αξιοπρεπή διαβίωσή τους κάποια στιγµή στο µέλλον. Η 

υποχρέωση αυτή µπορεί να µην συνεπάγεται την απαραίτητη συµµετοχή στην 

επιβίωση του ανθρωπίνου είδους, αλλά προϋποθέτει την συναίνεση όλων των 

ανθρώπων για σεβασµό και προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος και των όντων 

που ζουν σε αυτά ανεξαρτήτως χρονικού προσδιορισµού. Όπως για τον ηθικό 

άνθρωπο δεν έχει καµία σηµασία ο τόπος καταγωγής και διαβίωσης ενός κοάλα 

προκειµένου να συµβάλλει στην προστασία του, έτσι και στην περίπτωση του 

χρονικού προσδιορισµού το µελλοντικό χαρακτηριστικό έρχεται σε δεύτερη µοίρα. 

Προέχει η εξασφάλιση των όρων εκείνων που θα προάγουν την ηθική αξιολόγηση της 

ανθρώπινης ζωής και θα αναδείξουν την αναγκαιότητα σεβασµού απέναντι στις 

επόµενες γενεές.  

 

Υπάρχει υποχρέωση βελτίωσης απέναντι στις επόµενες ανθρώπινες γενεές;  

 

Το καθήκον µη βλάβης απέναντι στις µελλοντικές γενεές και η αρχή της διαγενεακής 

δικαιοσύνης φέρνουν στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες 

παρέµβασης στο γενετικό υπόβαθρο της ανθρώπινης φύσης και τα ηθικά διλήµµατα 

που δηµιουργεί η εφαρµογή τους σε συσχέτιση µε την δηµιουργία µελλοντικών 

έλλογων, ελεύθερων και αυτόβουλων ανθρώπων.  Οι γενετικές τροποποιήσεις- 

βελτιώσεις για πολλούς αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον αγώνα 

για την εξασφάλιση της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους. Μέσω του κεντρικού τους 

στόχου για µακροηµέρευση των ανθρώπων και συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων 

τους, πιστεύεται ότι προσφέρεται στο ανθρώπινο είδος µια µοναδική ευκαιρία να 

υπάρξει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του αναµενόµενου, αλλά και να 

εξασφαλίσει µια ποιότητα ζωής ιδιαίτερα αξιόλογη.  

 

Σύµφωνα µε τον Παιονίδη, η γενετική παρέµβαση δύναται να διαχωριστεί σε τρεις 

κύριες µορφές δράσης: (α) στην θεραπευτική προληπτική, στόχος της οποίας είναι η 

αντιµετώπιση γενετικά προερχόµενων ασθενειών, (β) στην τελειοποιητική, η οποία 

αφορά στην κοινωνική αναβάθµιση της ζωής του ατόµου µέσω της βελτίωσης 

ορισµένων χαρακτηριστικών, και (γ) στην ηθική, που αποσκοπεί στην υιοθέτηση 

συµπεριφορών που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ηθικά επιθυµητές. 

Αναλυτικότερα, οι θεραπευτικές- προληπτικές γενετικές παρεµβάσεις θα µπορούσαν 

να χαρακτηριστούν ως θετικές, καθώς στοχεύουν στην απαλλαγή του ατόµου από 



 68 

γενετικά προερχόµενες ασθένειες ή στην προστασία και αποκατάσταση της υγείας 

του από µελλοντικά προβλήµατα. Οι θεραπευτικές- προληπτικές παρεµβάσεις 

βρίσκουν πρόσφορο έδαφος κυρίως στο επίπεδο του προγεννητικού ελέγχου και 

εµβρυακής παρέµβασης, ενώ γίνονται αποδεκτές από το σύνολο σχεδόν της 

επιστηµονικής κοινότητας λόγω του θεραπευτικού τους χαρακτήρα. Οι 

τελειοποιητικές γενετικές παρεµβάσεις εγείρουν ποικίλα ηθικά ερωτήµατα τόσο για 

τον ρόλο όσο και την αναγκαιότητά τους, καθώς αφορούν στην επέµβαση σε ένα υγιή 

οργανισµό. Η επιστράτευσή τους αφορά στην αναβάθµιση εξωτερικών κυρίως 

χαρακτηριστικών όπως είναι το σχήµα του προσώπου, το χρώµα των µατιών, το 

βάρος και το ύψος του σώµατος, τη σωµατική διάπλαση, αλλά ακόµη και άλλων 

χαρακτηριστικών όπως είναι η ευφυΐα, η µνήµη, η ευρηµατικότητα κ.α. Οι 

τελειοποιητικές τεχνικές βασίζουν την ηθικότητά τους στην προσωπική ικανοποίηση 

του ατόµου που τις χρησιµοποιεί και στο συνολικό καλό που του προσφέρουν, 

καθιστώντας την τελική ηθική αξιολόγησή τους προσωπική υπόθεση και πεδίο 

έντονου προβληµατισµού. Οι ηθικές γενετικές παρεµβάσεις βρίσκονται στο 

προσκήνιο κυρίως λόγω της δηµοτικότητας των εξελικτικών θεωριών. Αποδεχόµενοι 

ότι ορισµένες ηθικές συµπεριφορές βασίζονται στην έκφραση γονιδιακών 

αλληλουχιών και διαθέτουν βιολογική βάση, οι επιστήµονες υποθέτουν ότι 

παρεµβαίνοντας στο οργανικό τους υπόστρωµα µπορεί να επιτευχθεί τόσο η 

τροποποίηση όσο και η βελτίωση ή προσαρµογή τους. Οι λόγοι που δύναται να 

οδηγήσουν στον γενετικό προκαθορισµό της ηθικής συµπεριφοράς και τα κριτήρια 

που αφορούν στην τελική διαµόρφωσή της, στις περισσότερες των περιπτώσεων 

σχετίζονται µε την υποκειµενική αντίληψη της κάθε εργαστηριακής οµάδας γύρω από 

την ηθική, καθιστώντας την εν λόγω πρακτική ιδιαίτερα επικίνδυνη. (Παιονίδης, 

2008) 

 

Στην προσπάθεια κατανόησης όλων των µεγάλων βιοηθικών ζητηµάτων που 

ανακύπτουν λόγω της δυνατότητας ανθρώπινης παρέµβασης στο γενετικό υλικό ως 

δυνατότητας προάσπισης της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους, έχουν διατυπωθεί 

πλήθος θεωριών και αντιλήψεων. Το κεντρικό ερώτηµα που αναδύεται αφορά στην 

χρήση αυτής της δυνατότητας και στο αν προκύπτει υποχρέωση εφαρµογής της ως 

εξασφάλιση της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους. Ποικίλες είναι και οι απόψεις που 

προκύπτουν µέσα από την ανάλυση των τριών φιλοσοφικών προσεγγίσεων που 

αναπτύσσονται στην εργασία.  
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Στην φιλοσοφική ανάλυση του Hans Jonas, η φύση αναγνωρίζεται ως η υπέρτατη 

αρχή και αξία. Η φύση είναι η µόνη που γνωρίζει τι είναι καλό για την ίδια, οπότε 

κάθε προσπάθεια παρέµβασης θεωρείται ανήθικη και κατακριτέα. Βάσει αυτού του 

επιχειρήµατος, δεν υπάρχει καµία ηθική υποχρέωση για την βελτίωση του 

ανθρωπίνου είδους ούτε σε παρόντα αλλά ούτε και σε µέλλοντα χρόνο. Το 

επιχείρηµα γίνεται ακόµη πιο ισχυρό όταν ερχόµαστε στην εφαρµογή των γενετικών 

τεχνικών βελτίωσης. Μέσα από την εφαρµογή των εν λόγω τεχνικών καταλύεται 

κάθε έννοια σεβασµού απέναντι στην φύση και κατά συνέπεια υποβιβάζεται η ίδια η 

αξία της ανθρώπινης ζωής. Το ουσιαστικότερο πρόβληµα που µας εµποδίζει στην 

υιοθέτηση της εν λόγω θεωρίας έχει να κάνει µε την οντολογική θεµελίωση της ζωής 

εν γένει, όπως έχει ήδη αναλυθεί. 

 

Η αναγκαιότητα επίδειξης ουσιαστικού σεβασµού απέναντι στην φύση, και ιδιαίτερα 

στην ανθρώπινης φύση, οδηγεί στην διατύπωση ενός φυσικοδικαιϊκού επιχειρήµατος, 

το οποίο υιοθετείται από τον Francis Fukuyama στην διατύπωση της θεωρίας του. Ο 

Francis Fukuyama τοποθετείται υπέρ της έννοιας του φυσικού στην ανθρώπινη φύση, 

δηλαδή της θέσης που προασπίζεται ότι η φύση του ανθρώπου ως κάτι απόλυτα ιερό, 

όπου κάθε προσπάθεια παρέµβασης αποτελεί ύβρη. Η έννοια της ανθρώπινης φύσης 

αναλύεται ως «το άθροισµα της συµπεριφοράς και των χαρακτηριστικών που είναι 

τυπικά γνωρίσµατα του ανθρώπινου είδους, καθώς προκύπτουν µέσα από γενετικά 

δεδοµένα παρά λόγω της επιρροής περιβαλλοντικών παραγόντων» (Fukuyama, 2003, 

σελ 130). Τα ανθρώπινα γονίδια διαδραµατίζουν εδώ εξέχοντα ρόλο στην κατανόηση 

και την αντίληψη της ανθρώπινης φύσης, ώστε κάθε παρεµβολή στο γενετικό υλικό 

να συνεπάγεται και παρέµβαση στην ανθρώπινη φυσική υπόσταση. Η αλλαγή στην 

ανθρώπινη φυσική υπόσταση συνεπάγεται και µετατόπιση των αξιών που προικίζουν 

την ανθρώπινη φύση και κατά συνέπεια κατακερµατισµό της εγγενούς αξίας της. 

(Fukuyama, 2003, σελ 131- 133) 

 

Προκειµένου να τεκµηριώσει την άποψη αυτή ο Francis Fukuyama αναφέρεται στις 

περιοχές όπου η γενετική µηχανική και οι δυνατότητες παρέµβασης στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα έχουν ήδη θέσει καίρια ηθικά διλήµµατα σχετικά µε το µέλλον της 

ανθρωπότητας. Έτσι για παράδειγµα στον τοµέα επιµήκυνσης της ανθρώπινης ζωής 

προκύπτει µια ιδιαίτερη αλληλεπίδραση µεταξύ της διάρκειας και την ποιότητας 
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ζωής, όπου οι µεταβολές στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσµού 

αναπόφευκτα επηρεάζουν την άσκηση της πολιτικής, τις περισσότερες φορές µε 

αρνητικό αντίκτυπο στα κοινωνικά στρώµατα. Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών έχει 

ενσωµατωθεί τόσο έντονα στον σύγχρονο τρόπο ζωής όπου είναι πλέον δύσκολο να 

διακριθεί πότε ένα ψυχοτρόπο φάρµακο χρησιµοποιείται θεραπευτικά ή για άλλους 

«µη ιατρικούς» λόγους. Η παρεµβολή στην ψυχική διάθεση του ανθρώπου µέσα από 

την ιατρικοποίηση έχει ήδη κάνει την εµφάνισή της και δηµιουργεί προβλήµατα 

συµπεριφοράς και εξάρτησης. Ο µόνος τρόπος να προστατευτεί η κοινωνία από τις 

αρνητικές µελλοντικές συνέπειες είναι να δηµιουργηθεί ένα ρυθµιστικό σώµα, ρόλος 

του οποίου θα είναι η ορθή χρήση των βιοτεχνολογικών δυνατοτήτων αποκλειστικά 

µε µόνο για θεραπευτικούς λόγους και η προστασία της ενότητας και συνοχής της 

ανθρώπινης φύσης και των ανθρώπινων δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτή. 

(Fukuyama, 2003, σελ 41- 56) 

 

Ο διαχωρισµός µεταξύ θεραπευτικών και επεµβατικών τεχνικών προσφέρει στον 

Fukuyama την δυνατότητα θετικής στάσης απέναντι έστω και σε ορισµένες 

βιοτεχνολογικές τεχνικές. Η δυνατότητα αυτή του είναι απαραίτητη προκειµένου να 

τεκµηριώσει την άποψή του περί τροποποίησης των βασικών συστατικών που 

αποκαθιστούν στους ανθρώπους την ανθρώπινη φύση όταν υπάρχει ανεξέλεγκτη 

χρήση των νεότερων τεχνολογικών µεθόδων. Η ανθρώπινη φύση είναι αυτή που 

αποδίδει αξία σε θεµελιώδη ανθρώπινα χαρακτηριστικά και αντλεί το κύρος της από 

την φυσική ιστορία όπου φυσικά όλα τα είδη αντιµετωπίζονται ως ισότιµα. Το 

στοιχείο όµως που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα είδη σύµφωνα µε τον 

Fukuyama έχει να κάνει µε τον «Παράγοντα Χ», ο οποίος συµπεριλαµβάνει όλα 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν την ανθρώπινη ηθική δράση, την 

αιτιοκρατική κατανόηση του λόγου, την κοινωνικότητα, την συνείδηση και κυρίως 

την αξιοπρέπεια. Προκειµένου για την προστασία του «Παράγοντα Χ» θα πρέπει οι 

παρεµβατικές γενετικές τεχνικές να απαγορευτούν δεδοµένου ότι κάθε έκφραση της 

ανθρώπινης φύσης είναι αποτέλεσµα γενετικών συνδυασµών και γονιδιακών 

δεδοµένων. (Fukuyama, 2003, σελ 149- 153) 

 

∆εν ισχύει το ίδιο βέβαια και για τις θεραπευτικές χρήσεις της βιοτεχνολογίας, καθώς 

εκεί η ολότητα της ανθρώπινης φύσης και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια προστατεύονται 

από την ικανότητα των ανθρώπων να ενεργούν ως ενσυνείδητοι δρώντες. Η ιδιότητα 
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της συνείδησης στον Fukuyama αποκτά όλα εκείνα τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά 

που αφορούν στην ανθρώπινη πνευµατική υπόσταση «από τις σκέψεις και τις εικόνες 

που σχηµατίζονται στον νου του καθενός όταν σκέφτεται κάτι .. έως τις αισθήσεις, τα 

αισθήµατα και τα συναισθήµατα που βιώνει ο καθένας συνεχώς ως τµήµα της 

καθηµερινότητάς του» (Fukuyama, 2003, σελ 166). Ο άνθρωπος έχει την µοναδική 

ικανότητα να αναπαριστά νοητικά κάθε του πράξη και να αποτελεί ταυτόχρονα 

αντικείµενο και υποκείµενο του φυσικού κόσµου. Τα ανθρώπινα ενσυνείδητα όντα 

µπορούν µέσα από την δύναµή τους για αλλαγή να κατανοήσουν και να 

τροποποιήσουν τις βιοτεχνολογικές πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την φύση τους 

ορίζοντας ουσιαστικά τα ίδια την µοίρα τους. Όλα αυτά όµως θα πρέπει να γίνονται 

αντιληπτά κάτω από το πρίσµα της βιολογικής ανθρώπινης υπόστασης. Έτσι από την 

µια µεριά µπορεί στην φύση του ανθρώπου να υπάρχει η φυσική ορµή για βία, αλλά 

είναι η ανθρώπινη συνείδηση που µπορεί να περιορίσει την χρήση της βίας και να 

καταρτίσει νόµους και κανόνες που να την τιθασεύουν. Η συνείδηση, που σε 

ορισµένα σηµεία της ανάλυσης του Fukuyama θα µπορούσε να ερµηνευτεί και ως 

λόγος, είναι αυτή που ουσιαστικά οδηγεί στην διαµόρφωση αξιών και αρχών. Αλλά 

το στοιχείο αυτό µπορεί αξιολογηθεί µόνο µέσα από την βιολογική υπόσταση της 

ανθρώπινης φύσης και µε βάση την νατουραλιστική της θεώρηση. Παρά το 

περιθώριο που δίνει στην ανθρώπινη δραστηριότητα ως αποτέλεσµα ενσυνείδητης 

επιλογής µε στόχο την προστασία της ανθρώπινης φύσης, ο Fukuyama επιµένει να 

ερµηνεύει την ανθρώπινη φύση κυρίως µέσα από βιολογικά δεδοµένα πιστός στην 

ιερότητα της ανθρώπινης φύσης την οποία πρόταξε από την πρώτη στιγµή. 

(Fukuyama, 2003, σελ 166- 177) 

  

Ο αντίλογος στην τοποθέτηση του Fukuyama περί ανωτερότητας της ανθρώπινης 

φύσης αφορά στην αξιολόγησή της µέσα από ένα κανονιστικό πλαίσιο περί ηθικά 

αποδεκτής ανθρώπινης δράσης και σύνδεσή της µε την ανθρώπινη φύση. Η 

µεθοδολογία αυτής της προσέγγισης δεν αφορά στην εξέταση του τι είναι η 

ανθρώπινη φύση και από πού αντλεί την ηθικότητά της, αλλά επικεντρώνεται στην 

κατανόηση του τι δεν είναι ανθρώπινη φύση. Αναπτύσσεται δηλαδή µια έννοια του 

«φυσικού» µέσα σε ένα πλαίσιο κανονιστικό και αξιολογικό. Οι υποκείµενες 

συνθήκες µέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι γίνονται αντιληπτές ως 

κάτι το «φυσικό», χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει απαραίτητα ότι λαµβάνονται ως 

δεδοµένες ή ως κριτήρια περιορισµού της ανθρώπινης δράσης. Ο µεγαλύτερος 
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κίνδυνος που προκύπτει από την αντιµετώπιση των υποκείµενων συνθηκών ως ιερών 

και αµετάβλητων αφορά στην πρόκληση αποτελεσµάτων (threshold effects) που 

δύναται να αφαιρέσουν κάθε έννοια νοήµατος από την ανθρώπινη ζωή. (Norman, 

2005, σελ. 6) 

 

Οι υποκείµενες συνθήκες (background conditions) ουσιαστικά αποτελούν τις βασικές 

χαρακτηριστικές αρχές που κάθε λαός και πολιτισµός επιλέγει να νοµοθετήσει 

προκειµένου να εξασφαλίζει την κοινωνική λειτουργικότητα. Η αντίληψη τους µε 

διαφορετικό και ποικίλο τρόπο δεν είναι δεδοµένη και για τον λόγο αυτό και η 

αντίληψη περί φυσικού δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δεδοµένη και 

αναλλοίωτη, αλλά να εξετάζεται υπό το πρίσµα των κοινωνικών αντιλήψεων και 

πολιτιστικών δεδοµένων που χαρακτηρίζουν κάθε εποχή. Από την άλλη, ο τρόπος 

διαµόρφωσης αυτών των υποκείµενων συνθηκών συνδέεται µε την ανθρώπινη φύση 

και την βιολογική εξέλιξη, γεγονός που τους προσδίδει µια διαπολιτισµική 

εγκυρότητα και επανάληψη. Έτσι, παρατηρείται ότι ορισµένες βασικές θεµελιώδεις 

συνθήκες επαναλαµβάνονται από πολιτισµό σε πολιτισµό και από εποχή σε εποχή 

καθιστώντας τους πιο σταθερούς. Η σταθερότητα αυτή οφείλεται στην διευρυµένη 

αντίληψη των ανθρώπων και στην ανάγκη ικανοποίησης κοινά αποδεκτών, 

ψυχολογικών κατά το  ίδιο, παραγόντων. Η σηµασία απόδοσης νοήµατος στην 

ανθρώπινη ζωή και φύση και ο πολυποίκιλος τρόπος που βασικές θεµελιακές αξίες 

επεµβαίνουν σε αυτή αποτελούν βασικά σηµεία προβληµατισµού. Η έννοια του 

«φυσικού» δεν αποδίδεται ως ένας σταθερός όρος αναφοράς, αλλά ως µια µεταβλητή 

που διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και συνεχώς προσαρµόζεται στις 

υποκειµενικές συνθήκες (Norman, 2005).  

 

Σύµφωνα µε την ωφελιµιστική θεωρία κινητήριος µοχλός κάθε ανθρώπινης πράξης 

είναι η ατοµική ελευθερία, η επιθυµία ικανοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων 

προσωπικών προσδοκιών. Η ωφέλεια, η εξασφάλιση δηλαδή της µεγαλύτερης 

δυνατής ευτυχίας, αποτελεί βασική αρχή και θεµέλιο της ωφελιµιστικής προσέγγισης, 

και βάση αυτής συνάγεται η τοποθέτηση ότι κάθε δράση που προάγει το µεγαλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα ενέχει θετική ηθική αξιολόγηση. Η αρχή της όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερης ωφέλειας δεν περιορίζεται στο ατοµικό µόνο επίπεδο, αλλά αφορά στο 

σύνολο της ανθρωπότητας, για όσο το δυνατόν δηλαδή περισσότερα άτοµα. Εφόσον 

λοιπόν µέσα από τις τεχνικές παρέµβασης στο ανθρώπινο γονιδίωµα προσφέρεται η 
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δυνατότητα ωφέλειας και επιβίωσης όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, τότε 

οι τεχνικές αυτές ωφελιµιστικά θεωρούνται θεµιτές.  

 

Όρος της εξασφάλισης µεγαλύτερης δυνατής ωφέλειας είναι η αρχή της µη βλάβης, 

στην οποία βασίζεται ο John Harris προκειµένου να αναπτύξει την επιχειρηµατολογία 

του γύρω από την ανάγκη ύπαρξης των τεχνικών βελτίωσης ως µεθόδων βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των ατόµων. Ουσιαστικά υπερασπίζεται µια κατεύθυνση της 

ανθρώπινης εξέλιξης, όπου κεντρικό σηµείο αναφοράς είναι η ανθρώπινη βελτίωση 

και βασική προϋπόθεση για την επιτυχή χρήση των µεθόδων γενετικής παρέµβασης 

είναι η µη πρόκληση βλάβης σε τρίτους.  Για τον John Harris, όλοι οι άνθρωποι 

οφείλουν να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται και να 

αποκοµίζουν τα θετικά αποτελέσµατα των γενετικών τεχνικών, καθώς αν προέκυπτε 

κάτι το µη ηθικό από αυτή την διαδικασία, τότε δεν θα ήµασταν σε θέση να την 

εφαρµόσουµε. Η παρέµβαση στην φύση του ανθρώπου και η προσαρµογή της στις 

ανάγκες του αποτελούν µια κοινά αποδεκτή πρακτική, η οποία ανέκαθεν 

εφαρµοζόταν από την ιατρική. Η προσπάθεια αντιµετώπισης των ασθενειών, των 

µικροβίων και των τραυµατισµών αποτελούν κοµµάτι της καθηµερινότητας για τον 

ιατρικό κόσµο, αλλά ποτέ δεν προβλήθηκε το αίτηµα κατάργησής τους καθώς είναι 

εµφανή τα οφέλη που αποκοµίζουν στο ανθρώπινο είδος. Με την ίδια λογική θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι νέες δυνατότητες επέµβασης στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα, δεδοµένου βέβαια ότι όπως και στην ιατρική βασικός στόχος είναι η 

ωφέλεια και η µη πρόκληση βλάβης. (Harris, 1992) 

 

Οι σηµαντικές δυνατότητες δηµιουργίας καλύτερης και µακροβιότερης ζωής 

αποτελούν σηµαντικό πλεονέκτηµα όλων των παρεµβατικών µεθόδων στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα. Το όλο εγχείρηµα αντιµετωπίζεται από τον Harris ως η επέκταση των 

ανθρώπινων ιατρικών δυνατοτήτων. Ξεκινώντας από την αντιµετώπιση τραυµάτων 

µε την χρήση γύψου, την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας µέσω της υγιεινής 

διατροφής, την καταπολέµηση της µυωπίας µε την χρήση των οπτικών, την πρακτική 

της χειρουργικής για την θεραπεία εσωτερικών λοιµώξεων, το επιχείρηµα 

επικεντρώνεται στον συνεχή αγώνα του ανθρώπου να επιβιώσει. Η πρόκληση 

απέναντι σε κάθε τι καινούριο ακολουθεί την ανθρωπότητα σε κάθε βήµα της, οπότε 

η επίκλησή της µε πρόσχηµα τις κακές πρακτικές δεν αποτελεί ουσιαστικό 

επιστηµονικό επιχείρηµα, αλλά προσωπική τοποθέτηση και αποτέλεσµα 
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προκαταλήψεων και δεισιδαιµονιών. Ο µόνος ίσως ηθικός περιορισµός που τίθεται 

αφορά στην προσπάθεια αποφυγής του όσο δυνατόν περισσότερου ρίσκου 

προκειµένου να εξασφαλιστούν οι αποκλειστικά θετικές εφαρµογές. (Harris, 1992) 

 

Χαρακτηριστικά ο John Harris αναφέρει «ανεξάρτητα από το πόσο χρονικό διάστηµα 

οι άνθρωποι επιθυµούν να παρατείνουν τη ζωή τους, ή από το πόσο υπολογίζουν ότι 

θα µπορούσαν να την παρατείνουν, οφείλουµε να τους προσφέρουµε τις καλύτερες 

δυνατότητες για να το πετύχουν χωρίς να επιλέγουµε µεταξύ των εκάστοτε 

περιπτώσεων, αλλά να συµπεριφερόµαστε σε όλους τους ανθρώπους ως ίσους». 

(Harris, 1985, σελ 110). Αποτελεί ηθικό καθήκον η παροχή όλων των δυνατών 

µεθόδων µε στόχο την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας και µεγαλύτερης διάρκειας 

ζωής. Αυτό αποτελεί το βασικό και κυρίαρχο κριτήριο για όλες τις παρεµβατικές 

µεθόδους ακόµη και αν έχουν να κάνουν µε την κοιτίδα της ανθρώπινης φύσης, το 

DNA.  

 

Από την παραπάνω τοποθέτηση του John Harris προκύπτει ηθική υποχρέωση 

απέναντι στην ανθρωπότητα για την παροχή και την εξασφάλιση µιας ποιοτικής 

ζωής. Ακόµη και αν η ηθική αυτή υποχρέωση βασίζεται στην αρχή της µη βλάβης και 

την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής ωφέλειας για το σύνολο της 

ανθρωπότητας, δεν εξασφαλίζει τους απαραίτητους εκείνους όρους που καθιστούν 

την αξία της ανθρώπινης ζωής αδιαµφισβήτητη. Τα κριτήρια αξιολόγησης αυτής της 

ηθικής υποχρέωσης αν και αρχικά φαντάζουν ευρεία και σφαιρικά απευθυνόµενα στο 

σύνολο της ανθρωπότητας, µια προσεκτικότερη ανάγνωση καθιστά σαφές ότι η 

έννοια της ποιοτικής ζωής που τα συνοδεύει, συνδεέται άµεσα µε ατοµικές επιθυµίες 

και προσωπικές προτιµήσεις, δηµιουργώντας ουσιαστικό πρόβληµα στην 

συγκρότηση της ηθικότητας.  

 

Η αλµατώδης πρόοδος της βιοτεχνολογίας διευκολύνει την διεύρυνση της άποψης 

που συνδέει την χρήση των νέων γενετικών τεχνικών µε την απεριόριστη άσκηση της 

ατοµικής έκφρασης απαλλαγµένης από ηθικά καθολικές δεσµεύσεις. Είναι γεγονός 

ότι η αναγωγή κάθε γενετικού µετασχηµατισµού σε ατοµική επιλογή διευκολύνει 

κατά πολύ την τεκµηρίωση των παραπάνω επιχειρηµάτων καθώς κάθε προσπάθεια 

συνδιαλλαγής µαζί τους σκοντάφτει στο αναφαίρετο δικαίωµα της αυτόνοµης πράξης 

και βούλησης. Μια προσεκτικότερη όµως ανάγνωση µας οδηγεί σε εντελώς 
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διαφορετικά αποτελέσµατα. Το ζητούµενο της ατοµικής επιλογής δεν ενεργοποιείται 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό περιβάλλον και την ίδια την κοινωνικοποίηση του 

ατόµου. Εποµένως, η αποσπασµατική χρήση της εύκολα καταλήγει σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα σχετικά µε την ηθική αξιολόγηση των ανθρώπινων πράξεων 

εκβάλλοντας σε «ηθικά αµφιλεγόµενες µορφές ατοµισµού» (Τσινόρεµα, 2006, σελ 

243). Η ουσιαστική ελευθερία της πράξης προκύπτει βάση των καθολικών ηθικών 

αρχών που ακολουθούνται και όχι των υποκειµενικών εµπειριών που µας 

καθοδηγούν. Η δυνατότητα ατοµικής έκφρασης όταν εκλαµβάνεται ως αποκλειστικός 

όρος προσωπικής επιλογής, αυτόµατα µετατρέπεται σε µια ιδεολογία καταναλωτικού 

πράττειν, όπου κάθε ενέργεια αξιολογείται βάση των ατοµικών οφελών και 

προσωπικών ικανοποιήσεων. Η αυτόνοµη όµως πράξη δεν αξιώνεται ως ηθικός 

κανόνας λόγω των περιστασιακών λύσεων που µπορεί να προσφέρει, αλλά λόγω του 

ότι αποτελεί απαράβατο όρο κάθε ανθρώπινης πράξης και της ίδιας της ανθρώπινης 

αξίας, έναν όρο που µπορεί να επιλεγεί από όλους τους δρώντες σε κάθε περίπτωση, 

αποδίδοντας έτσι στην ανθρώπινη ατοµικότητα τον σεβασµό που της αναλογεί. 

(Τσινόρεµα, 2006)  

 

Τα ηθικά όρια των γενετικών παρεµβατικών τεχνικών µέσα από τις «ωφελιµιστικές» 

απόψεις βρίσκονται εναγκαλισµένα σε µια στενή αντίληψη περί αυτονοµίας και 

ελεύθερης έκφρασης που ουσιαστικά τους αφαιρεί κάθε αξιακή επισκόπηση και 

επίκληση ηθικότητας. Η αντιµετώπιση των νέων τεχνικών και ο τρόπος χρήσης τους 

ενδέχεται να προσδώσει στο ανθρώπινο γονιδίωµα ένα εργαλειακό χαρακτήρα, όπου 

ο κάθε άνθρωπος βάσει των υποκειµενικών του αρχών και επιλέγοντας από την 

πληθώρα των αξιακών αρχών που προσφέρονται (ποιότητα ζωής, µακροζωία, µη 

πρόκληση βλάβης κ.α.) µπορεί να προσαρµόσει τα δεδοµένα στα µέτρα του και να 

αγοράσει την επέµβαση που τον ικανοποιεί περισσότερο. Έτσι, ο άνθρωπος – 

καταναλωτής ικανοποιεί την πρόσκαιρη επιθυµία του προσφέροντας στον εαυτό του 

το χρώµα µατιών ή την διάπλαση που πάντα επιθυµούσε, αλλά ουσιαστικά δεν 

αντιλαµβάνεται ότι πληρώνει µε αντίτιµο την ίδια του την υπόσταση. Που στην 

συγκεκριµένη περίπτωση δεν περιορίζεται µόνο στον ίδιο, αλλά αφορά στην 

ανθρώπινη υπόσταση εν γένει, στην απώλεια ενός τµήµατος του εαυτού του, στην 

τροποποίηση της ανθρώπινης φύσης. 
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Το βασικότερο ερώτηµα γύρω από την εφαρµογή των ωφελιµιστικών κριτηρίων στην 

επιλογή ή όχι τεχνικών βελτίωσης, είναι εάν και κατά πόσον παραβιάζουν την 

αυτονοµία των υποκειµένων που τις έχουν εφαρµόσει, αναλογιζόµενοι την αυτονοµία 

ως την προσωπική ικανότητα του καθενός να διαµορφώσει έναν προσωπικό κώδικα 

πεποιθήσεων και να οδηγείται σε αποφάσεις βάση των δεδοµένων που κάθε φορά 

παρουσιάζονται. Για τον Παιονίδη, η προσβολή της αυτονοµίας στην περίπτωση των 

τελειοποιητικών τεχνικών εξαρτάται κάθε φορά από την εφαρµογή που επιλέγεται, 

για αυτό θα πρέπει να είναι συγκεκριµένη. Επιπλέον, µέσω των τελειοποιητικών 

γενετικών παρεµβάσεων προκαλούνται ηθικές βλάβες στα άτοµα που τις επιλέγουν 

καθώς επηρεάζεται η αυτοκατανόησή τους, ενισχύονται οι ήδη έντονες κοινωνικές 

αδικίες, διαταράσσονται οι προσωπικές σχέσεις µεταξύ των υποκειµένων, σχέσεις 

ουσιαστικές για την εύρυθµη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου, όπως είναι η 

οικογένεια, ενώ τέλος καταπατούνται θεσµικές έννοιες και αξίες όπως είναι το 

πνεύµα του αθλητισµού, το κύρος των γηρατειών, η χαρά της διαφορετικότητας. Η 

αξία της ανθρώπινης ζωής αποκτά πλέον έναν µονοδιάστατο εργαλειακό χαρακτήρα 

ως τον χώρο πειραµατισµού και εφαρµογών προσωπικών επιθυµιών και βλέψεων, 

απαλλαγµένη από κάθε έννοια ηθικής αξιολόγησης και κοινωνικού προσδιορισµού. 

(Παιονίδης, 2008) 

 

Η επέµβαση στο ανθρώπινο γενετικό υλικό παρουσιάζει ποικίλες επιπτώσεις στον 

τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα διαµορφώνουν και βιώνουν τη ζωή τους. Ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά τα µέλη µελλοντικών γενεών οι επιπτώσεις της αλόγιστης και 

απερίσκεπτης χρήσης κυρίως των βελτιωτικών τεχνικών δύναται να επηρεάσουν τόσο 

την γενικότερη αντίληψη γύρω από το ανθρώπινο είδος όσο και την διαµόρφωση της 

προσωπικής εικόνας του καθενός γύρω από την ταυτότητά του. Όπως επισηµαίνεται 

χαρακτηριστικά «οι νέες τεχνικές επέµβασης δεν αλλάζουν απλώς ποσοτικά τα 

πράγµατα, πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητές µας να επηρεάσουµε, είτε θετικά είτε 

αρνητικά, τον οργανισµό και κατ’ επέκταση τη ζωή ενεστώτων όσο και µελλόντων 

ανθρώπων, κάτι που θα αρκούσαν ίσως τα παραδεδοµένα αναλυτικά φιλοσοφικά 

εργαλεία και διακρίσεις να αντιµετωπίσουµε ηθικά και νοµικά, αλλά και ποιοτικά 

φτάνουν στο σηµείο να µας υποχρεώνουν να ξανασκεφτούµε τα ίδια αυτά αναλυτικά 

εργαλεία και υπό το πρίσµα ενδεχόµενων αναθεωρήσεών τους να επανεξετάσουµε τα 

ηθικά προβλήµατα των σχέσεών µας προς τα µέλλοντα να υπάρξουν πρόσωπα και 
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ίσως, ακόµη παραπέρα, των σχέσεων µας µε τη φύση συνολικά» (Σούρλας, 2008, σελ 

61) 

 

Ο κίνδυνος τόσο για τις παρούσες όσο και τις µελλοντικές γενεές γύρω από τα όρια 

επέµβασης στο ανθρώπινο γενετικό υλικό αφορά στην αλλοίωση της εγγενούς αξίας 

του ατόµου και στην επιρροή της ηθικής αυτόκατανόησης του. Η παρεµβολή και 

τροποποίηση είτε σωµατικών είτε διανοητικών χαρακτηριστικών πριν καν από την 

γέννηση ενός ανθρώπινου οργανισµού τον καταδικάζει σε µόνιµη γενετική αλλοίωση 

και τροποποιεί τους όρους συµµετοχής τους στην κοινότητα. Πρόκειται για µια 

άκρως επικίνδυνη µορφή γενετικής χειραγώγησης της ανθρώπινης ζωής όπου 

καταλύεται κάθε έννοια σεβασµού απέναντι στην ανθρώπινη φύση και το άτοµο 

καθίσταται υποχείριο τρίτων, ένα εργαλείο για την επίτευξη σκοπών ξένων προς το 

ίδιο, ανίκανο να αντιληφθεί τον εαυτό του ως ανεξάρτητο και ελεύθερο δρων 

υποκείµενο. Έννοιες όπως η ισότητα, η ελευθερία και η ισονοµία δεν 

προσλαµβάνονται µε τον ίδιο τρόπο όπως στις προηγούµενες γενεές, ενώ η ίδια η 

έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απειλείται µε αλλοίωση.      

 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκειµένου να αξιολογηθεί ηθικά θα πρέπει να είναι 

αυτόνοµη, υπεύθυνη, έλλογη και να βασίζεται σε καθολικές αρχές. Βασική 

προϋπόθεση του «ηθικού πράττειν» αποτελεί η ισχύς ελευθερίας, ισότητας και 

ισονοµίας µεταξύ των ανθρώπων. Όταν αµφισβητείται η έννοια της αυτονοµίας στην 

ανθρώπινη δραστηριότητα αυτόµατα τίθεται ζήτηµα υποβιβασµού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας που σταδιακά καταλήγει στην κατάλυση της ισότητας και τη 

δηµιουργία ανελεύθερων όντων. Η αυτονοµία συνδέεται άµεσα µε την ελευθερία του 

ενσυνείδητου δρώντος, καθώς όταν υπονοµεύεται, ο δρών καθίσταται υποχείριο 

εξωτερικών παραγόντων και κανόνων που δεν πηγάζουν µέσα από διαδικασίες 

ελεύθερης βούλησης και επιλογής. Η χρήση ενός ανθρώπου ως εκφραστή και 

εκπληρωτή ετερόλογων σχεδίων δράσης, τον µετατρέπει σε εργαλείο, σε µέσο για την 

ικανοποίηση αλλότριων προθέσεων και αυτόµατα τον καταδικάζει σε άνιση 

µεταχείριση σε σχέση µε τους ελεύθερους και αυτόνοµους δρώντες.  

 

Ο Jurgen Habermas στην θεωρία του περί της ανθρώπινης φύσης επιχειρεί να 

αξιολογήσει την ανθρώπινη πράξη θέτοντας ως όρους την αυτονοµία, την 

αξιοπρέπεια και την ισότητα. Συγκεκριµένα, τοποθετείται αρνητικά απέναντι στις 
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προκλήσεις των νέων γενετικών τεχνολογιών ξεκινώντας από την δυναµική 

ικανότητά τους να διαστρεβλώνουν την αυτοκατανόηση του ανθρώπου και να 

καταλύουν τα περιεχόµενά της, δηλαδή  την ελευθερία και την ισότητα. Θεωρεί ότι οι 

βιοτεχνολογικές µέθοδοι υπονοµεύουν την αυτόνοµη διαµόρφωση της ζωής των 

ανθρώπων και δυναµιτίζουν την αυτοκατανόησή τους, καθώς προσφέρεται η 

δυνατότητα µη αναστρέψιµης προεπιλογής των χαρακτηριστικών, των ιδιοτήτων και 

τελικά της ίδιας της ανθρώπινης φύσης.  

 

Η θεµελιώδης τοποθέτηση του Jurgen Habermas απέναντι στις τεχνικές παρέµβασης 

στο ανθρώπινο γονιδίωµα δεν αφορά στην άµεση διακινδύνευση της ηθικής 

ελευθερίας του ανθρώπου που δέχεται τέτοιες παρεµβάσεις, αλλά στην πεποίθηση ότι 

µέσω αυτών των παρεµβάσεων προσβάλλονται ορισµένες από τις θεµελιώδεις 

προϋποθέσεις της ελευθερίας των ατόµων. Αυτό διαφαίνεται ακόµη και από τον τίτλο 

του βιβλίου του «Το µέλλον της ανθρώπινης φύσης: Προς µια φιλελεύθερη ευγονική; 

και Πίστη και Γνώση». Ο όρος «φιλελεύθερη ευγονική» αφορά στην ατοµική επιλογή 

σχετικά µε τις θεραπευτικές και βελτιωτικές τεχνικές παρεµβάσεων στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα, αλλά η πρόκληση που αναδύεται αφορά ακριβώς «στο να χαράξουµε και 

να εφαρµόσουµε εξαιρετικά ακριβή όρια σ’ εκείνες τις διαστάσεις όπου τα όρια 

καθίστανται ρευστά» (Habermas, 2004, σελ 51). 

 

Προκειµένου να σταθεί κριτικά απέναντι στις βιοτεχνολογικές προκλήσεις, ο Jurgen 

Habermas ξεκινά την επιχειρηµατολογία του αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στην 

ελευθερία ως όρο της ανθρώπινης πράξης. Κάθε «δίκαιη κοινωνία» θα πρέπει να 

αφήνει απρόσκοπτα τα µέλη της να διαµορφώνουν το δικό τους σχέδιο ζωής και να 

επιλέγουν τα ίδια ποια στοιχεία της θα ασπαστούν και ποια θα εγκαταλείψουν. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται σε µια δηµοκρατία «δεν δικαιούται ούτε καν η 

πλειοψηφία να επιβάλλει στις µειοψηφίες τη δική της πολιτισµική µορφή ζωής, στον 

βαθµό που αυτή αποκλίνει από τον κοινό πολιτικό πολιτισµό της χώρας, µε το 

σκεπτικό ότι τάχατες αποτελεί ‘κυρίαρχο πολιτισµό’ (Habermas, 2004, σελ 27). 

Ενάντια σε κάθε µορφή κυριαρχίας και εξαναγκασµού προτάσσεται  η 

αυτοκατανόηση του ατόµου ως πράξη αυτοσυνείδησης, ώριµης και κριτικής 

ενασχόλησης µε τον ίδιο τον εαυτό. Ο πετυχηµένος βίος προκύπτει όταν το άτοµο 

απρόσκοπτα εργάζεται κριτικά απέναντι στα ζητήµατα που το απασχολούν, 

αναστοχάζεται ηθικά απέναντι στον εαυτό και τις πράξεις του και επιλέγει να µην 
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επαναλαµβάνει τις ενέργειες εκείνες που στο παρελθόν τον παρέκλιναν από την 

πορεία του. «Έτσι µονάχα καθιστά τον εαυτό του αναντικατάστατο πρόσωπο και 

διακριτό άτοµο». (Habermas, 2004, σελ 33). 

 

Η επικράτηση ενός νέου είδους πατερναλισµού όπου άλλοι θα προαποφασίζουν για 

την γενετική σύσταση ενός ατόµου αποτελεί σηµαντική απειλή κατά της αυτονοµίας 

του ατόµου, το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί µε κάθε τρόπο. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι «µε τις επεµβάσεις στον ανθρώπινο γενετικό κώδικα η 

κυριάρχηση της φύσης µετατρέπεται σε µια πράξη αυτοκυρίευσης, η οποία 

µεταβάλλει την ηθική αυτοκατανόηση του ανθρώπινου είδους και θα µπορούσε να 

θίξει όρους απαραίτητους για έναν αυτόνοµο τρόπο διαβίωσης και µια οικουµενική 

κατανόηση της ηθικής»…και χρησιµοποιώντας τα λόγια του H. Jonas (“Lasst uns 

einen Menschen klonieren”, Technik, Medizin und Eugenik, Frankfurt, σελ.165) 

επισηµαίνει ότι η εξουσία αυτή και η κυριαρχία που επιφέρει «αφορά προφανώς την 

εξουσία σηµερινών επί επερχόµενων γενεών, που συνιστούν τα ανίσχυρα αντικείµενα 

προειληµµένων αποφάσεων των σχεδιαστών του σήµερα. Η ανάποδη πλευρά της 

σηµερινής εξουσίας είναι η µεταγενέστερη δουλεία των ζωντανών στους νεκρούς». 

(Habermas, 2004, σελ 95).  ∆ιαφορετικά κάθε προσπάθεια αυτοπροσδιορισµού του 

ατόµου και συγκρότησης της αυθύπαρκτης προσωπικότητάς του καταστρέφεται ήδη 

από την αρχή της. Το άτοµο στερείται όλη εκείνη την διαδικασία προβληµατισµού 

και πειραµατισµού πάνω στην προσωπική ταυτότητά του, καθώς η τελευταία θα έχει 

ήδη προαποφασιστεί από κάποιους άλλους, που όσο στενά συγγενείς του και αν είναι, 

δεν είναι ο ίδιος. Έτσι, ο χώρος που του αναλογεί έχει περάσει στην δικαιοδοσία 

κάποιου άλλου και κατά συνέπεια κάθε ευθύνη για την πορεία και την εξέλιξη της 

ζωής του δεν του ανήκει.  

 

Ερωτήµατα που εκφράζονται σχετικά µε την ορθή εφαρµογή των θεραπευτικών 

τεχνικών αποτελούν την επιχειρηµατολογία ενάντια σε κάθε µορφή αλλοίωσης της 

ανθρώπινης φύσης µέσα από την παρέµβαση στο γενετικό υλικό που αποκλείονται σε 

κάθε περίπτωση. Οι παρεµβατικές τεχνικές στην µήτρα της ανθρώπινης φύσης 

αφαιρούν από την ανθρώπινη ύπαρξη το πολύ σηµαντικό στοιχείο της τυχαιότητας. Η 

γέννηση ενός ατόµου ουσιαστικά νοηµατοδοτεί την «διαφοροποίηση ανάµεσα στο 

πεπρωµένο του εκκοινωνισµού ενός προσώπου και στο φυσικό πεπρωµένο του 

οργανισµού του» (Habermas, 2004, σελ 111). Η τεχνική αναπαραγωγή του γενετικού 
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κώδικα προσδιορίζει µια πράξη που δεν αντικαθιστά απλώς την φυσική γέννηση του 

ανθρώπου αλλά προσβάλλει την ίδια την ηθική του υπόσταση. ∆εν αφορά απλά µια 

µόνο επιστηµονική τεχνική αλλά είναι πρωτίστως µια πράξη που θέτει υπό 

αµφισβήτηση την ηθική αυτοσυνείδηση του ανθρώπου και ένας άνθρωπος χωρίς 

ηθική αυτοσυνείδηση αδυνατεί να πράξει και να ενεργήσει. Είναι ένας άνθρωπος 

χωρίς αξία. (Habermas, 2004) 

 

Το κέντρο βάρους του επιχειρήµατος του Jurgen Habermas βρίσκεται στην ικανότητα 

του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται µέσα στον κόσµο όπου γεννιέται τυχαία. Οι 

νεότερες γενετικές παρεµβατικές τεχνικές προσβάλλουν την τυχαιότητα της 

ανθρώπινης ύπαρξης καθώς επεµβαίνουν στην ανθρώπινη φύση και κινδυνεύουν να 

δηµιουργήσουν όντα µη αυτόνοµα και ανελεύθερα. Ακόµη κινδυνεύουν να 

υποµονεύσουν την ισότητα των ανθρώπων καθώς προκύπτουν διάφοροι συσχετισµοί 

δύναµης µεταξύ όσων προαποφασίζουν και αυτών που υποµένουν τις αποφάσεις, 

όσων γεννιούνται τυχαία και όσων έχουν υποστεί γενετική παρέµβαση, όσων 

επιλέγουν να επέµβουν γενετικά σε κάποιο ανθρώπινο όν και όσων δεν το έχουν 

υποστεί. Τα παραπάνω διασπούν την ενότητα του δρώντος ατόµου και κινδυνεύουν 

να το καταστήσουν εργαλείο κάθε ετερόνοµης επιλογής, αφαιρώντας του κάθε ηθική 

αξία.  
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Επίλογος 

 

Η επιβίωση του ανθρώπινου είδους αποτελεί ένα βιολογικό γεγονός. Μέσα από την 

εξελικτική θεωρία διαπιστώνεται η καταπληκτική ικανότητα του ανθρώπου να 

προσαρµόζεται στις εκάστοτε περιβαλλοντικές και φυσικές συνθήκες µε τρόπο 

εξαιρετικά µοναδικό, έτσι ώστε µε σηµαντική διαφορά από τα υπόλοιπα είδη να έχει 

επιτύχει την κυριαρχία του στον πλανήτη γη. Η διαδικασία της φυσικής επιλογής 

στάθηκε στο πλευρό της εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους µε αποτέλεσµα ακόµη και 

σε περιπτώσεις που απειλούνταν άµεσα η επιβίωσή του, εκείνο να κατορθώσει να 

παραµείνει ενεργός παίχτης στον αγώνα της ζωής. Τα µοναδικά φυσιολογικά και 

βιολογικά «εργαλεία» του ανθρωπίνου είδους µε κυρίαρχο την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου του προσέφεραν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την ανάπτυξη 

σηµαίνουσας δραστηριότητας σε τέτοιο βαθµό που όχι µόνο να διασφαλίσει την 

επικράτησή του, αλλά να επηρεάζει ενεργά την διαµόρφωση των όρων επιβίωσης και 

των υπολοίπων ειδών.  

 

Η αξία της ανθρώπινης ζωής συνδέεται µε εκείνη της επιβίωσης, καθώς η τελευταία 

αποτελεί απαράβατο όρο και προϋπόθεση για την ανάλυση της πρώτης. Η επιβίωση 

του ανθρώπου ως το οργανικό υπόστρωµα της ανθρώπινης πράξης αποτελεί στοιχείο 

ηθικής σηµασίας, καθώς επιτρέπει την τέλεση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο 

Jonas παρατηρεί ότι η βιολογική υπόσταση των οργανισµών εκφράζεται µέσω του 

µεταβολισµού, ο οποίος επιτρέπει στους οργανισµούς να περιφρουρούν την ύπαρξή 

τους. Η ικανότητα του µεταβολισµού συνδέεται άµεσα µε την έννοια της ελευθερίας 

που χαρακτηρίζει κάθε έµβια κατάσταση. Όλα τα είδη βρίσκονται σε µια καθηµερινή 

διαδικασία αυτοποίησης και επιβεβαίωσης ως προς την ύπαρξή τους, σε έναν συνεχή 

αγώνα επικράτησης έναντι της ανόργανης ύλης, δηλαδή σε µια συνεχώς 

επαπειλούµενη πορεία εξαφάνισης. Νικητές µέσα από αυτή την διαδικασία βγαίνουν 

µόνο όσα είδη κατορθώνουν να υιοθετήσουν την στάση εκείνη που µε όρους 

ελευθερίας θα τους επιτρέψει να συνεχίζουν απρόσκοπτα την αυτοποιητική τους 

ικανότητα. Η πρωτιά ανήκει στο ανθρώπινο είδος, το οποίο µέσα από την ικανότητα 

άρθρωσης ορθού λόγου που το χαρακτηρίζει και την ενσυναίσθηση που µπορεί να 

επιδεικνύει, τόσο σε καταστάσεις που αφορούν το ίδιο, όσο και σε περιπτώσεις που 

απασχολούν τα υπόλοιπα είδη, κατορθώνει να επιβιώνει σε κάθε δοκιµασία θανάτου. 

Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά του ανθρώπου ουσιαστικά εξυπηρετούν τις δύο 
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βασικές αρχές της εν λόγω φιλοσοφικής προσέγγισης, την πίστης στην ανωτερότητα 

και ιερότητα της φύσης έναντι παντός και την αρχή της ευθύνης που αφορά στην 

ανθρώπινη πράξη προκειµένου για την προστασία αυτής της ιερότητας.  

 

Στην ανάλυση του Hans Jonas, αν και προσφέρονται σηµαντικά στοιχεία κυρίως 

γύρω από την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο αλλά και στην φύση 

γενικότερα, απουσιάζει το στοιχείο της φιλοσοφικά τεκµηριωµένης ανάλυσης της 

ελευθερίας. Αν και η ελευθερία χρησιµοποιείται ως κοµβικό χαρακτηριστικό της 

αυτοποιητικής ικανότητας των οργανισµών ουσιαστικά περιορίζεται στην υπακοή σε 

βιολογικούς και φυσικούς κανόνες, καθώς η εφαρµογή της επικεντρώνεται στον 

αγώνα για επιβίωση. Η ελευθερία των όντων είναι η αναγκαιότητα τους να 

παραµένουν εν ζωή, δηλαδή οι οργανισµοί είναι ελεύθεροι να επιλέγουν την ζωή 

έναντι του θανάτου. Το στοιχείο αυτό επισφαλίζει και την ιερή αξία της ζωής, αλλά 

δεν προσφέρει κανένα ηθικό κριτήριο γύρω από την αξιολόγηση της ανθρώπινης 

ζωής. Αντίθετα, περιορίζεται σε µια οντολογική ανάλυση της θεώρησης της ζωής ως 

εγγενούς αξίας και θεµελιώνει τον σεβασµό απέναντι σε αυτή την αξία µέσα από 

απόλυτες διατυπώσεις του τύπου: η ίδια η ζωή γνωρίζει ο,τι είναι καλύτερο για αυτή. 

Επικεντρώνοντας σε µια προσέγγιση φυσικού δικαίου, ο Hans Jonas τελικά 

αποµακρύνεται από την κριτική ηθική στάση απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και την 

αντιµετωπίζει ως τµήµα του συνόλου που ονοµάζεται φύση.  

 

Το στοιχείο που αξίζει να κρατήσουµε µέσα από αυτή την ανάλυση αφορά στην αρχή 

της ευθύνης, που αν και µη φιλοσοφικά θεµελιωµένη, προσφέρει ένα σαφές κριτήριο 

για την στάση που οφείλει ο άνθρωπος να έχει απέναντι στην προστασία των 

επόµενων γενεών και στον σεβασµό του περιβάλλοντος. Η αρχή της ευθύνης µας 

βοηθά να απαντήσουµε µε σαφήνεια στην ερώτηση περί ηθικής υποχρέωσης στα 

µέλλοντα πρόσωπα, αλλά από εκεί και έπειτα σε ότι αφορά την επιβίωση του 

ανθρωπίνου είδους, αυτή ανάγεται σε ένα φυσικό φαινόµενο, το οποίο οφείλουµε να 

προστατέψουµε ως τµήµα της φύσης. Η ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής και 

η ύπαρξη ηθικής υποχρέωσης προάσπισης του ανθρωπίνου είδους εναγκαλίζονται 

στην βιολογική διάσταση της ελευθερίας και την παντοκρατορία της φύσης.  

 

Η ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής δεν δύναται να βασίζεται στην 

επιστηµονική θεώρηση των βιολογικών και φυσικών στοιχείων, αλλά να 
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επικεντρώνεται στην ανάλυση των όρων της δράσης του ανθρώπου. Η ανθρώπινη 

δραστηριότητα είναι ουσιαστικά το µοναδικό στοιχείο το οποίο αποτελεί στοιχείο 

ηθικού καταλογισµού, καθώς µέσω αυτής εκφράζονται τα βαθύτερα κίνητρα και τα 

κριτήρια που οδηγούν τους ανθρώπους στην υιοθέτηση ή την απόρριψη µιας πράξης. 

Η αναζήτηση των ηθικών κριτηρίων που νοηµατοδοτούν την αξία της ανθρώπινης 

ζωής µπορεί να γίνει µόνο µέσα από τον στοχασµό του πρώτου προσώπου, την 

αυτοκατανόηση του δρώντος, τον αυτοπροσδιορισµό του έλλογου όντος. 

 

Η ηθική ανάλυση των όρων της ανθρώπινης δράσης βρίσκει την πληρέστερη 

έκφραση της µέσα από την δεοντοκρατική προσέγγιση και τα καντιανού τύπου ηθικά 

επιχειρήµατα. Η ελεύθερη επιλογή των αρχών που χαρακτηρίζονται από όρους 

καθολικότητας και ο σεβασµός απέναντι στην αντιµετώπιση των άλλων ως 

αυτοσκοπών και όχι ως µέσων για την µεµονωµένη επίτευξη προσωπικών στόχων, 

αποτελούν βασικούς πυλώνες στην εδραίωση της ηθικής αξίας της ανθρώπινης ζωής. 

Μέσα από την θέσπιση και τήρηση των κανόνων που επιλέγει ο δρών, αποδίδεται ο 

αντίστοιχος χαρακτηρισµός στην ποιότητα της ζωής του, για την οποία αποκλειστικά 

υπεύθυνος είναι µόνο ο ίδιος. Η µοναδική αυτή ικανότητα του ανθρώπου να 

αυτοπροσδιορίζεται µέσα από τις πράξεις και τις επιλογές του και να επιλέγει τις 

δράσεις εκείνες που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν ανά πάσα στιγµή από κάθε 

έλλογο ον σε κάθε παρόµοια περίσταση, είναι που το καθιστά ηθικό πρόσωπο. 

 

Στην δεοντοκρατική θεώρηση, η έννοια της ζωής που αξιολογείται δεν είναι γυµνή 

και αυθαίρετη, αλλά φέρει υποκείµενο, είναι η ζωή του ανθρώπου ως προσώπου, 

είναι η προσωπική ζωή. Η κεντρική έννοια ηθικής αξιολόγησης αφορά στη ζωή που 

νοηµατοδοτείται µέσα από την δραστηριότητα του ηθικού προσώπου, του δρώντος µε 

ικανότητα λόγου και αυτοπροσδιορισµού.   Η ηθικότητα συνδέεται αναπόδραστα µε 

την καλή βούληση του ηθικού προσώπου, όπου το ηθικό ταυτίζεται µε το έλλογο. Το 

έλλογο σηµαίνει την ικανότητα του προσώπου να αφαιρεί κάθε στοιχείο 

ιδιαιτερότητας από την σκέψη και την δράση του προκειµένου να εντάσσονται στο 

ευρύτερο πλαίσιο της καθολίκευσης. Η καθολίκευση αποτελεί την ασφαλιστική 

δικλείδα την ηθικής δράσης, το κριτήριο που µας επιτρέπει να αφήνουµε κατά µέρος 

τις προσωπικές προτιµήσεις και ατοµικές φιλοδοξίες και να επικεντρωνόµαστε µόνο 

στους όρους εκείνους που αφορούν κάθε πρόσωπο.  
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Η καθολίκευση οδηγεί στην αφαίρεση των στοιχείων που αποµακρύνουν από την 

ηθική αξιολόγηση της προσωπικής ζωής. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για την βίωση µιας 

ανάξιας ηθικά ζωής, παρουσιάζεται όταν αίρονται οι όροι του αυτοπροσδιορισµού 

του έλλογου όντος. ∆ηλαδή, όταν το πρόσωπο παύει να ενεργεί αυτόνοµα και έλλογα 

και υποτάσσεται σε κανόνες που δεν φέρουν το στοιχείο της καθολίκευσης. Τότε η 

ανθρώπινη ζωή µετατρέπεται σε µια γενική έννοια, όπου κάθε στοιχείο ηθικότητας 

καταρρίπτεται και απαξιώνεται το πρόσωπο ως φορέας ηθικού καταλογισµού. Αυτό 

συνεπάγεται την αντιµετώπιση του προσώπου ως εργαλείου, δηλαδή την µετατροπή 

του σε υποχείριο ετερόλογων αποφάσεων και σχεδίων, όπου ο ρόλος του δεν διαφέρει 

σε τίποτε από τον ρόλο ενός απλού αντικειµένου. Όταν καταπατείται η δυνατότητα 

του προσώπου να δράσει ελεύθερα και αυτόνοµα, τότε αυτόµατα µετατρέπεται σε 

µέσο, σε εργαλείο και καταρρίπτεται η όποια προηγούµενη ηθική του αξία.  

 

Η υποχρέωση, λοιπόν, του προσώπου απέναντι στο ανθρώπινο είδος, αλλά και τις 

µελλοντικές γενεές επικεντρώνεται στην διασφάλιση της δυνατότητάς τους προς 

αυτοκαθορισµό. Για την δεοντοκρατική σκέψη, η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους 

δεν είναι τίποτε περισσότερο από την απαραίτητη εκείνη συνθήκη που επιτρέπει την 

εφαρµογή του καθήκοντος της µη βλάβης και την εξασφάλιση της προστασίας του 

προσώπου, καθώς χωρίς την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους δεν θα υπήρχε και 

κανένας, ηθικός τουλάχιστον, λόγος να µιλάµε για αυτό. Προκειµένου για την 

διασφάλιση της µη προσβολής του προσώπου ο ηθικά δρών οφείλει να ενεργεί µε 

τρόπο τέτοιο που να µην προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη στους όρους που επιτρέπουν 

σε αυτό το πρόσωπο να ενεργεί ηθικά. Το καθήκον της µη βλάβης υποχρεώνει το 

πρόσωπο να επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα της δραστηριότητάς του βάσει ενός 

ακόµη κριτηρίου, την προστασία των όρων διαβίωσης των υπολοίπων όντων. Αυτό 

δεν συνεπάγεται άµεση ηθική υποχρέωση απέναντι στα υπόλοιπα όντα, αλλά 

τεκµηριώνεται µέσα από την αναγκαιότητα του προσώπου να διασφαλίσει αρχικά 

τους δικούς του όρους ηθικής δράσης και στην συνέχεια να τους επικαιροποιήσει για 

πάντα και έναντι παντός. Από το καθήκον της µη βλάβης προκύπτει και η αρχή της 

δικαιοσύνης, δηλαδή της ισότιµης και ισόνοµης στάσης των δρώντων έναντι στους 

υπόλοιπους. Η δικαιοσύνη επικεντρώνεται κυρίως στην στάση µας απέναντι στα 

µέλλοντα πρόσωπα και επιτάσσεται προκειµένου να εξασφαλίσει την ίση 

αντιµετώπισή τους ανεξαρτήτως του χρονικού προσδιορισµού ύπαρξής τους. Η 

υποχρέωση υπεράσπισης του ανθρωπίνου είδους σε σχέση µε τις επόµενες γενεές και 
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µε στόχο την προστασία της ακεραιότητάς του από τις προκλήσεις των νεότερων 

βιοτεχνολογικών επιτευγµάτων βελτίωσης του ανθρώπινου οργανισµού, προκύπτουν 

έµµεσα. Ο ηθικά δρών δεν µπορεί να εθελοτυφλεί απέναντι στην υποχρέωσή του να 

προσφέρει στους απογόνους του τις κοινές προϋποθέσεις διαβίωσης, που 

εξασφάλισαν και στον ίδιο την βίωση µιας ποιοτικά ανώτερης ζωής. Η ηθικότητα 

απευθύνεται σε όλους τους χρόνους και τους τόπους. Ο σεβασµός στην επιβίωση του 

ανθρωπίνου είδους έρχεται ως επόµενο του χρέους του ηθικού δρώντα να σεβαστεί 

τον ίδιο τον εαυτό του.  

 

Η αρχή της µεγαλύτερης δυνατής ευτυχίας και της αποφυγής πόνου ως το βασικό 

κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης των ηθικών πράξεων µέσα από την ωφελιµιστική 

ηθική, διευρύνει τον ηθικό προβληµατισµό γύρω από την αξιολόγηση της 

ανθρώπινης ζωής. Η επιδίωξη της ευτυχίας στην ωφελιµιστική σκέψη αποτελεί τον 

έναν και µοναδικό ηθικό στόχο και η αξιολόγηση των πράξεων γίνεται βάσει του 

υπολογισµού της παραγόµενης ευτυχίας. Το στοιχείο αυτό προσφέρει στον 

ωφελιµισµό έναν άµεσο και χρηστικό χαρακτήρα γύρω από τι τελικά νοείται ως 

ηθικά αξιόλογο. Έτσι, ηθικά αξιόλογη θεωρείται η βίωση µιας ζωής που εξασφαλίζει 

στον άνθρωπο την µεγαλύτερη δυνατή ευτυχία και τον αποµακρύνει από κάθε 

αίσθηµα πόνου και δυστυχίας. Αντίστοιχα, η ηθική υποχρέωση επιβίωσης του 

ανθρωπίνου είδους βασίζεται στον υπολογισµό της ευτυχίας που θα παραχθεί από την 

υιοθέτηση µιας τέτοιας στάσης, και ακόµη η ηθική µας στάση απέναντι στα µέλλοντα 

πρόσωπα συνδέεται µε την ευτυχία που αυτή η επιλογή θα επιφέρει στο µεγαλύτερο 

δυνατό αριθµό ατόµων. Η ίδια συλλογιστική ακολουθείται και στην περίπτωση της 

χρήσης γενετικών τεχνικών βελτίωσης από τις επόµενες γενεές. Εφόσον διαπιστωθεί 

ότι θα εξασφαλιστεί το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ευτυχίας, τίποτε δεν µας 

εµποδίζει να τις εφαρµόσουµε.  

 

Πέρα από τον πρακτικό χαρακτήρα της ωφελιµιστικής προσέγγισης, η εφαρµογή της 

οδηγεί σε σηµαντικές ηθικές αντινοµίες, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον 

τρόπο υπολογισµού της παραγόµενης ευτυχίας και στην σύγκριση του ποσοστού που 

προκύπτει σε σχέση µε τα άλλα ποσοστά που θα προέκυπταν σε περίπτωση που δεν 

λαµβανόταν η συγκεκριµένη απόφαση. Η ηθικές πράξεις που ακολουθούν το 

ωφελιµιστικό µοντέλο οδηγούν σε απροσδιοριστία σχετικά µε τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα τους, καθώς οι εµπειρικές παράµετροι που χρησιµοποιούνται οδηγούν 
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σε αποτελέσµατα που δεν µπορούν να αποτιµηθούν ηθικά. Ο τρόπος υπολογισµού 

της παραγόµενης ευτυχίας µέσα από µια πράξη, το πόσους ανθρώπους αφορά, το 

ποιους τελικά επηρεάζει, σε ποιο βάθος χρόνου θα µπορούσαν τα αποτελέσµατα να 

εκτιµηθούν, αλλά και για ποιον τοπικό προσδιορισµό, αποτελούν αυθαίρετες 

σταθµίσεις στην υιοθέτηση ή την απόρριψη µιας στάσης. Απουσιάζει το θεωρητικό 

εκείνο υπόβαθρο που θα µπορούσε να ασφάλεια να χαρακτηρίσει µια πράξη ως ηθική 

ή ως ανήθικη. 

 

Ένα άλλο πρόβληµα που παρουσιάζει η ωφελιµιστική προσέγγιση έχει να κάνει µε 

την συγκριτική αποτίµηση των αποτελεσµάτων. ∆ηλαδή, δεν προσφέρονται τα 

αντικειµενικά εκείνα κριτήρια που θα µας βοηθούσαν να αποδώσουµε µεγαλύτερο 

κέρδος ευτυχίας κατά την επιτέλεση µιας πράξης, από ότι το ποσοστό της 

παραγόµενης δυστυχίας. Το στοιχείο αυτό θέτει σε αµφισβήτηση την ηθικότητα των 

πράξεων όχι τόσο ως προς το αποτέλεσµά τους, αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο που 

εφαρµόστηκαν οι όποιες αποφάσεις, δηλαδή στον τρόπο δράσης που ακολουθήθηκε. 

Έτσι, µπορεί να έχουµε την λήψη µιας απόφασης για ολοκληρωτική καταστροφή 

ενός χωριού προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα οικονοµικά συµφέροντα όλου του 

πλανήτη. Το παραγόµενο όφελος είναι σαφώς µεγαλύτερο από την παραγόµενη 

δυστυχία, καθώς σε επίπεδο αριθµών µιλάµε για την απώλεια κάποιων δεκάδων 

ανθρώπων προκειµένου για την σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Αλλά σε ηθικό 

επίπεδο, η εφαρµογή µιας τέτοιας απόφασης δεν µπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως 

ανήθικη. Συχνά, η ωφελιµιστική σκέψη οδηγεί σε διαισθητικά ανήθικα 

αποτελέσµατα, καθώς η τελική της έκβαση έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια της 

ηθικότητας που προάγει την ηθική αξία της ανθρώπινης ζωής.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, η όλη συζήτηση περί ηθικής αξιολόγησης της ανθρώπινης ζωής 

και υποχρέωσης επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

τέτοιου είδους υποχρέωση δεν υφίσταται. Η επιβίωση του ανθρώπου αποτελεί ένα 

βιολογικό γεγονός και ως τέτοιο δεν παράγει κάποια ηθική αξιολόγηση της 

ανθρώπινης ζωής. Η ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης δράσης δεν µπορεί να 

σχετίζεται µε το αν θα υπάρξει το ανθρώπινο είδος στο µέλλον, αλλά µε τον τρόπο 

που οι ζώντες δρώντες θα αποφασίσουν να ενεργήσουν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

αξιοπρέπεια και η αυτονοµία κάθε ανθρώπου. Έτσι ώστε η ανθρωπότητα να βιώνει 

µια ζωή άξια να την ζει κανείς.  
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Ο λόγος της ανθρώπινης δράσης και των επιπτώσεων της απέναντι στην εξέλιξη των 

υπολοίπων έµβιων όντων, στην πορεία του πλανήτη και στην διατήρηση της ζωής 

όλων των ειδών, αποτελεί και το βασικό κριτήριο δέσµευσης της ανθρώπινης 

δραστηριότητας έναντι όλων των άλλων όντων. Η αξιολόγηση της ανθρώπινης 

πράξης προϋποθέτει την ύπαρξη έλλογων όντων που δραστηριοποιούνται αυτόνοµα 

και ελεύθερα, επιλέγοντας κάθε φορά κανόνες δράσης οι οποίοι θα µπορούσαν να 

υιοθετηθούν από όλους τους ανθρώπους σε µια παρόµοια δεδοµένη στιγµή. Η ηθική 

αξιολόγηση δεν µπορεί να απευθύνεται σε όντα που στερούνται της ανθρώπινης 

υπόστασης και αξιοπρέπειας, όχι για λόγους ανθρωποκεντρισµού, αλλά επειδή είναι 

κενή η αναζήτηση λόγων και ευθυνών σε όντα που στερούνται της ικανότητας της 

έλλογης σκέψης.  

 

Η φύση ως χώρος ανάπτυξης και δραστηριότητας του ανθρωπίνου είδους, ως το 

µοναδικό σηµείο ύπαρξης και εξέλιξης της ανθρωπότητας αποτελεί απαράβατο όρο 

επιβίωσης του είδους. Ο σεβασµός απέναντι στην αξία και την σπουδαιότητα ενός 

υγιούς και καθαρού περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται εγωιστικά, µέσα 

από όρους καταναγκασµού καθώς η ανθρωπότητα δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς 

αυτό, αλλά θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως θέµα δικαιοσύνης απέναντι στους άλλους, 

ως ένα αυτοτελές κοµµάτι στην αναζήτηση ενός αξιοπρεπούς τρόπου διαβίωσης. 

 

Ο σεβασµός και η προστασία απέναντι στο περιβάλλον συνδέεται άµεσα και µε την 

αξία της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση αποτελεί τµήµα του 

περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα οι οποίες επιπτώσεις παρατηρούνται στο τελευταίο 

λόγο της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης δραστηριότητας να επηρεάζουν αρνητικά και ίδιο 

το ανθρώπινο είδος. Η ανθρώπινη φύση δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο τµήµα της 

περιβαλλοντικής σφαίρας το οποίο παραµένει ανέγγιχτο από τις παγκόσµιες 

αρνητικές συνέπειες της υφιστάµενης οικολογικής καταστροφής. Αντίθετα, 

υπακούοντας στους νόµους της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής είναι πολύ πιθανό 

να χρειαστεί να µεταλλαχθεί ή ακόµη και να εξαφανιστεί, παρά να επιβιώσει, στον 

αγώνα για επικράτηση. Το γεγονός αυτό δεν ενέχει κάποια ηθική αξιολόγηση όταν 

προσεγγίζεται από την βιολογική σκοπιά, αλλά επιφέρει ηθικές αξιώσεις όταν η 

συζήτηση επικεντρώνεται στην επιβίωση του ανθρωπίνου είδους ως αποτέλεσµα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 
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Τα κριτήρια αυτά πέρα από την έλλογη και αυτόβουλη δράση των ενσυνείδητων 

δρώντων, θα πρέπει να διασφαλίζουν και τις προϋποθέσεις σεβασµού των ηθικών 

αξιώσεων που ενυπάρχουν στην ίδια την ζωή προκειµένου να εξασφαλιστούν οι 

στοιχειώδεις όροι ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους, µε τον όρο 

«όλους» να αναφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο να περικλείει την 

ανθρωπότητα ως έννοια, τα ενεστώτα και µέλλοντα πρόσωπα συνολικά. Οι 

προϋποθέσεις αυτές επιτάσσουν το καθήκον της µη πρόκληση βλάβης. Όποια ηθική 

υποχρέωση προκύπτει απέναντι στην επιβίωση του ανθρωπίνου είδους βασίζεται 

στην επίκληση αυτού του καθήκοντος ως επιστεγάσµατος της αναγνώρισης της 

εγγενούς αξίας που ενυπάρχει στην ίδια την ζωή.  

 

Η επιβίωση του ανθρώπινου είδους δεν αποτελεί ηθική υποχρέωση κανενός, η 

προστασία όµως των όρων ύπαρξης και η διασφάλιση της ηθικής αξίας της 

ανθρώπινης ζωής, όπως αυτή τεκµηριώνεται µέσα από την ηθική αξία της έλλογης 

φύσης, αποτελεί ηθικό καθήκον όλων.  
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