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ΠΕΡΙΛΗΨΗ		

	
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει το τοπίο της φαρμακευτικής 

νοητικής ενίσχυσης, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, καθώς και να αναδείξει τα 

ηθικά ζητήματα που εγείρει η χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών. Στο πρώτο 

μέρος, θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές 

(μεθυλφαινιδάτη, αμφεταμίνες, μοδαφινίλη και αμπακίνες) και θα περιγραφεί ο 

τρόπος λειτουργίας τους στον εγκέφαλο, τα συμπεριφορικά αποτελέσματα και οι 

πιθανές παρενέργειές τους. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στον τρόπο δράσης των 

ουσιών αυτών στον εφηβικό εγκέφαλο, ενώ θα τεθεί, επίσης, το ζήτημα της 

ανεπάρκειας των ερευνών και αυτό της μετάφρασης των ευρημάτων του εργαστηρίου 

στην πιο περίπλοκη κοινωνική ζωή μας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα 

επιχειρηθεί μια ανάλυση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση 

φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών. Πρώτα απ’ όλα θα εξεταστεί το ζήτημα της 

ασφάλειας και η διάκριση θεραπείας – ενίσχυσης, ενώ στη συνέχεια θα διερευνηθεί 

το αν η συγκεκριμένη μέθοδος ενίσχυσης συγκρούεται με την αρχή του προσώπου ή 

βάλλει εναντίον της αυτονομίας και της αυθεντικότητας. Ακολούθως, θα 

παρουσιαστούν προβλήματα διανεμητικής δικαιοσύνης σχετικά με την ακριβοδικία 

και την ισότητα που ενδέχεται να προκαλέσει η χρήση φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών. Τέλος, θα εξεταστεί εάν η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση συνιστά 

απειλή αλλοίωσης ή υπόσχεση βελτίωσης για την ανθρώπινη φύση. Η εργασία θα 

ολοκληρωθεί με την εξαγωγή συμπερασμάτων και την κατάθεση του προσωπικού 

μας προβληματισμού σχετικά με το επίμαχο αυτό ζήτημα. 

 

Λέξεις κλειδιά: ενίσχυση, φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές, ασφάλεια, διάκριση 

θεραπείας – ενίσχυσης, αρχή του προσώπου, αυτονομία, αυθεντικότητα, διανεμητική 

δικαιοσύνη, ακριβοδικία, ισότητα, ανθρώπινη φύση.  
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Ι. Οριοθέτηση του προβλήματος  

Το 2008 το περιοδικό Nature διενέργησε μία ηλεκτρονική δημοσκόπηση, στην οποία 

ρωτούσε τους αναγνώστες του αν έχουν λάβει ποτέ φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές (Nature, 2008). Στη δημοσκόπηση ανταποκρίθηκαν 1400 άτομα από 60 

χώρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν φοιτητές. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

ένα στα πέντε άτομα απάντησε ότι έχει λάβει κάποια στιγμή στη ζωή του 

φαρμακευτικές ουσίες, προκειμένου να ενισχύσει ή να βελτιώσει τη νόησή του. 

Μάλιστα, το 62% όσων απάντησαν θετικά δήλωσαν ότι λάμβαναν μεθυλφαινιδάτη 

ως νοητικό ενισχυτή, ενώ ένα 44% ανέφερε ότι λάμβανε μοδαφινίλη. Εκτός από τις 

δύο αυτές διαδεδομένες πλέον ουσίες, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ανέφεραν 

χρήση και άλλων ουσιών, όπως β-αδρενεργικοί αναστολείς, αμφεταμίνη, πιρακετάμη, 

αλλά και ουσίες, όπως το gingko.  

Η προαναφερθείσα δημοσκόπηση καθώς και έρευνες που εξετάζουν την 

επιδημιολογία της χρήσης φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών από υγιείς 

πληθυσμούς (Repantis et.al, 2010; Smith & Farah, 2011 κ.ά.) παρουσιάζουν μια νέα 

πραγματικότητα, στην οποία η νοητική ενίσχυση μέσω φαρμακευτικών ουσιών δεν 

είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά υπαρκτή επιλογή. Το όλο θέμα 

έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η πλειονότητα των ατόμων 

που κάνουν χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών είναι φοιτητές ή μαθητές, 

δηλαδή άτομα στα οποία η ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.    

Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει προκαλέσει θύελλα αντιπαραθέσεων μεταξύ 

κορυφαίων φιλοσόφων για το ηθικά επιτρεπτό τέτοιων ενεργειών αλλά και για μια 

σειρά ηθικών προβλημάτων αναφορικά με τις έννοιες της προσωπικής ταυτότητας 

και της αυτονομίας, την παρέμβαση στην ανθρώπινη φύση αλλά και τη διανεμητική 

δικαιοσύνη (Goodman, 2010, p.146). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν υποστηριχθεί 

διάφορες θέσεις, από την ενθουσιώδη αποδοχή των νοητικών ενισχυτών μέχρι την 

πλήρη απόρριψή τους, με ενδιάμεσες μετριοπαθέστερες απόψεις.  

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό, αφενός να παρουσιάσει το τοπίο της φαρμακευτικής 

νοητικής ενίσχυσης, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, αφετέρου να αναδείξει τα 

ηθικά ζητήματα που εγείρονται από τη νέα αυτή προοπτική και ενδεχομένως να 

καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα.  
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Σε ό, τι αφορά την παρουσίαση των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών, πρέπει να 

επισημανθεί ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ελεγχθεί με κλινικές έρευνες, 

τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, μια σειρά από ουσίες για τις οποίες πιστεύεται 

ότι μπορεί να επιφέρουν νοητική ενίσχυση. Άλλωστε, πολλές από αυτές δοκιμάζονται 

για τη θεραπεία νευρολογικών διαταραχών, όπως η νόσος Alzheimer ή η νόσος 

Parkinson. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ουσίες: ακετυλοχολίνη, για την οποία 

έχουν αναφερθεί αποτελέσματα νοητικής ενίσχυσης σε υγιείς πληθυσμούς, ουσίες 

που επιδρούν σε αμινοξέα-νευροδιαβιβαστές, όπως η γλυκίνη και η μεμαντίνη, 

αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, ναφτιδροφουρύλη, πιρακετάμη, τα αλκαλοειδή από 

το μανιτάρι «ερυσιβώδης όλυρα», καθώς και ουσίες, όπως η αγγειοτενσίνη ή η 

δεσμοπρεσσίνη, που λειτουργούν ως νοητικοί ενισχυτές με το να προστατεύουν τον 

εγκέφαλο από νευροτοξικότητα και άλλες βλάβες (Jones, Morris & Nutt, 2007). 

Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια γίνονται κλινικές έρευνες και σε μια σειρά από άλλες 

ουσίες, όπως οι αμπακίνες, η πρωτεΐνη CREB, η ισταμίνη, σε παράγοντες που δρουν 

στον ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) και οι οποίοι 

πιστεύεται ότι θα επιφέρουν νοητική ενίσχυση χωρίς παρενέργειες, αλλά και σε 

νευροορμόνες και νευροπεπτίδια (Jones, Morris & Nutt, 2007).  

Είναι προφανές ότι στα πλαίσια μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι 

αδύνατο να εξεταστούν όλες αυτές οι ουσίες. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να 

εστιάσουμε στους πιο διαδεδομένους σήμερα νοητικούς ενισχυτές, δηλαδή τη 

μεθυλφαινιδάτη, την αμφεταμίνη και τη μοδαφινίλη, αλλά και στην κατηγορία εκείνη 

των υπό μελέτη νοητικών ενισχυτών που είναι η περισσότερο υποσχόμενη, δηλαδή 

τις αμπακίνες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο λειτουργίας των ουσιών αυτών 

στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των νέων ατόμων και στους κινδύνους που 

απορρέουν από τη χρήση τους. Ας σημειωθεί επίσης ότι η εργασία δε θα ασχοληθεί 

με έναν ευρύτατα διαδεδομένο νοητικό ενισχυτή, την καφεΐνη, καθώς το νομικό 

καθεστώς της εν λόγω ουσίας αλλά και η ευρεία κοινωνική αποδοχή της την 

τοποθετούν αναπόφευκτα σε μια άλλη κατηγορία από αυτή των φαρμακευτικών 

νοητικών ενισχυτών.   

Η ολοένα και ευρύτερη χρήση των τελευταίων εκ μέρους του υγιούς πληθυσμού και 

δη των φοιτητών και μαθητών καθιστά αναγκαία τόσο την έρευνα των αιτιών για το 

φαινόμενο αυτό όσο και τη διαμόρφωση μιας ηθικά δικαιολογημένης στάσης 

απέναντι σε μια τέτοια πρακτική. Χωρίς να παραγνωρίζουμε στο ελάχιστο ούτε τη 
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βαρύτητα των λόγων που ωθούν τους νέους ανθρώπους των σύγχρονων κοινωνιών σε 

μια τέτοια επιλογή, ούτε τη σπουδαιότητα των προβλημάτων που σχετίζονται με την 

κατάχρηση και τον εθισμό, επιλέξαμε να μην εμβαθύνουμε σε τέτοιου είδους θέματα, 

η πραγμάτευση των οποίων θα απαιτούσε μια δεύτερη εργασία, αλλά να εστιάσουμε 

στα ηθικά κυρίως ζητήματα που δημιουργεί η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση. 

Το πρώτο και ίσως σημαντικότερο από αυτά αφορά τις έννοιες του προσώπου και της 

αυτονομίας. Μήπως η χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών συγκρούεται με 

την αρχή του προσώπου; Αν η νόηση κάποιου αλλάζει, δεν αλλάζει και αυτός ο ίδιος, 

δεν επέρχονται μεταβολές στην προσωπική του ταυτότητα; Και ακόμη, αν δεχτούμε 

ότι η εφηβεία είναι μία κρίσιμη περίοδος ανάπτυξης του εγκεφάλου και διαμόρφωσης 

της προσωπικότητας, δεν υπάρχει κίνδυνος να αλλοιώσουν οι φαρμακευτικές ουσίες 

τις διαδικασίες αυτές; Και τι συμβαίνει με την έννοια της προσωπικής ευθύνης; Ο 

εαυτός μας θα παραμένει ο ίδιος μετά τη λήψη τέτοιων ουσιών ή θα τεθεί ζήτημα 

αυθεντικότητας; Τα κατορθώματά μας θα είναι πραγματικά δικά μας; Περαιτέρω, 

αυτοπροσδιορίζονται τα άτομα, όταν προβαίνουν σε μια τέτοιου είδους επιλογή; Ή 

μήπως βάλλεται με κάποιον τρόπο η προσωπική αυτονομία; 

Εκτός από τα παραπάνω, η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση θέτει και ζητήματα 

διανεμητικής δικαιοσύνης. Θα έχουν όλοι ανεξαιρέτως πρόσβαση στις ουσίες αυτές ή 

λόγω κόστους θα είναι προσιτές μόνο στους ήδη προνομιούχους; Μήπως ενταθεί 

περισσότερο η κοινωνική ανισότητα; Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η νέα αυτή 

πραγματικότητα θα συνάδει με την αρχή της ισότητας;  

Έπειτα, οφείλουμε να αναρωτηθούμε πόσο ηθικά θεμιτή είναι μια τέτοια παρέμβαση 

στην ανθρώπινη νόηση και στην ανθρώπινη φύση. Μήπως τέτοιου είδους 

παρεμβάσεις αποτελούν την αρχή μιας «μετάλλαξης» του ανθρώπινου είδους και 

οδηγούν σε νέα είδη ανθρώπων; Είμαστε σίγουροι ότι επιθυμούμε μια τέτοια εξέλιξη 

και αν ναι, θεμελιώνεται ηθικά η επιθυμία μας αυτή; Τέλος, υπάρχει ή είμαστε 

διατεθειμένοι να θέσουμε ένα όριο στην παρέμβασή μας;  

Το πλήθος των ηθικών ερωτημάτων αναδεικνύει τη σοβαρότητα του θέματος της 

νοητικής ενίσχυσης, το οποίο, ας μην ξεχνάμε, είναι μέρος μόνο του γενικότερου 

προβλήματος της ενίσχυσης/βελτίωσης του ανθρώπου. Μέσα, λοιπόν, από το πρίσμα 

της ηθικής της ενίσχυσης γενικότερα και της ηθικής της νοητικής ενίσχυσης 

ειδικότερα, θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις των φιλοσόφων στα ανωτέρω 
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ερωτήματα σε μια προσπάθεια ανάδειξης της νέας αυτής πραγματικότητας και των 

προκλήσεων που θέτει για την ανθρωπότητα. Κατανοώντας τις παραμέτρους του 

ζητήματος και ερχόμενοι σε επαφή με διαφορετικές επιχειρηματολογίες, ίσως 

μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα που ενδεχομένως να μας 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που από τώρα και στο εξής θα μας 

απασχολεί όλο και εντονότερα.  
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Κεφάλαιο	1.		Φαρμακευτικοί	νοητικοί	ενισχυτές		
 

1.1. Νοητική	ενίσχυση	–	Νοητικοί	ενισχυτές	–	Φαρμακευτικοί	νοητικοί	
ενισχυτές		

 

Με τον όρο νοητική ενίσχυση (Cognitive Enhancement, CE) νοούνται όλες εκείνες οι 

μέθοδοι που έχουν ως στόχο τη βελτίωση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 

λειτουργιών επεξεργασίας πληροφοριών, των νοητικών δηλαδή λειτουργιών, οι 

οποίες πραγματώνονται φυσικά από τον ανθρώπινο εγκέφαλο (Metzinger & Hildt, 

2011, p.245). Με πιο απλά λόγια, νοητική ενίσχυση είναι η χρήση διαφόρων 

στρατηγικών ή η υιοθέτηση ποικίλων τρόπων, προκειμένου να αυξηθούν ή να 

βελτιωθούν οι νοητικές λειτουργίες.  

Αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της νόησης, παρ’ όλα αυτά, μπορούμε 

να διακρίνουμε διάφορες πτυχές της, όπως για παράδειγμα τη μνήμη, την προσοχή 

και τις εκτελεστικές λειτουργίες. Θετική επιρροή μιας ουσίας σε κάποιον από αυτούς 

τους τομείς ισοδυναμεί με νοητική ενίσχυση. Εντούτοις, η νόηση δεν πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως μια απλή συνάθροιση βασικών λειτουργιών, στην οποία θα αρκούσε 

η ενίσχυση μιας από αυτές προκειμένου να βελτιωθεί η όλη διαδικασία (Chneiweiss, 

2011, p.301). Άλλωστε, τα αποτελέσματα των ουσιών στους τομείς της νόησης 

μετριούνται με συγκεκριμένα τεστ, τα οποία αξιολογούν πάντα συγκεκριμένες 

νοητικές λειτουργίες, όπως η ταχύτητα απόκρισης, η συγκέντρωση προσοχής, η 

μνήμη εργασίας, η επίλυση προβλημάτων κ.ά. (Repantis et al., 2010; Linssen et al., 

2014).  

Νοητικοί ενισχυτές ορίζονται, συνεπώς, όλοι εκείνοι οι τρόποι ή παρεμβάσεις που 

στοχεύουν στην ενίσχυση ή βελτίωση των νοητικών λειτουργιών. Υπό αυτή την 

έννοια ως νοητικοί ενισχυτές θεωρούνται η εκπαίδευση, η καλή και επαρκής 

διατροφή, η ξεκούραση, η φυσική άσκηση, η θεραπεία παθολογιών που ενδεχομένως 

βλάπτουν τη νόηση, όπως η υπέρταση, τα θεραπευτικά βότανα, η καφεΐνη. Στον 

κατάλογο αυτό μπορούμε πια να προσθέσουμε και τους φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές αλλά και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβάσεις, όπως η διακρανιακή μαγνητική 

διέγερση (transcranial magnetic stimulation, TMS), ή η τεχνολογία της διασύνδεσης 

εγκεφάλου με υπολογιστικά συστήματα (brain-computer interface, BCI) (Jones, 

Morris & Nutt, 2007).  
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Οι Sahakian και Morein-Zamir (2011, p.229) έχουν ορίσει τους φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές (pharmaceutical cognitive enhancers, PCEs) ως φάρμακα που 

στοχεύουν στη βελτίωση της νόησης και της καθημερινής απόδοσης-λειτουργίας 

ατόμων που πάσχουν από διαταραγμένη νόηση εξαιτίας εγκεφαλικού τραύματος ή 

νευροψυχιατρικής διαταραχής. Τα φάρμακα αυτά όμως δεν τα λαμβάνουν μόνο 

ασθενείς αλλά και, κατά τα άλλα, υγιή άτομα, τα οποία επιδιώκουν μέσω του τρόπου 

αυτού να βελτιώσουν διάφορες πτυχές της νόησής τους. Συνεπώς, ουσίες που 

προορίζονταν ως θεραπεία για συγκεκριμένες παθήσεις χρησιμοποιούνται επίσης ως 

«έξυπνα χάπια» από υγιείς, με αυτή την τάση να αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις.  

1.2. Ταξινόμηση	φαρμακευτικών	νοητικών	ενισχυτών		
 

Σύμφωνα με τους Urban και Gao (2014), οι κυριότερες κατηγορίες των 

φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών είναι οι ψυχοδιεγερτικές ουσίες 

(psychostimulants), ουσίες που προάγουν την εγρήγορση (wakefulness-promoting 

agents) και οι ενεργοποιητές του γλουταμικού (glutamate activators).  

Στις ψυχοδιεγερτικές ουσίες ανήκουν η μεθυλφαινιδάτη, η αμφεταμίνη, η 

μεθαμφεταμίνη, η κοκαΐνη και η καφεΐνη. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν 

μόνο οι δύο πρώτες. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν η μοδαφινίλη, η αρμοδαφινίλη 

και η αδραφινίλη, από τις οποίες θα εξεταστεί μόνο η πρώτη. Τέλος, από την τρίτη 

κατηγορία θα εξεταστούν οι αμπακίνες (Σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1: Ταξινόμηση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών 

Φαρμακολογικοί 
νοητικοί 

ενισχυτές 

Ψυχοδιεγερτικές 
ουσίες 

Μεθυλφαινιδάτη

Αμφεταμίνη

Ουσίες  που 
προάγουν την 

εγρήγορση 
Μοδαφινίλη

Ενεργοποιητές 
του γλουταμικού

Αμπακίνες 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω του ασαφούς μηχανισμού δράσης της μοδαφινίλης 

στον εγκέφαλο, κάποιοι ακολουθούν άλλου είδους ταξινόμηση και κατατάσσουν την 

ουσία αυτή στα ψυχοδιεγερτικά (Minzenberg & Carter, 2008). 

1.3. Ψυχοδιεγερτικές	ουσίες		

1.3.1. Μεθυλφαινιδάτη	(MPH)		
 

Ορισμός – Ιστορικό   

Η μεθυλφαινιδάτη (εμπορικές ονομασίες: Ritalin, Concerta, Methylin, κ.ά.) είναι 

ήπιος διεγέρτης του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.). 

Πρωτοπαρασκευάστηκε το 1957 (Wood et al., 2013) αλλά εγκρίθηκε από τον 

Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α. το 1968. Από τότε μέχρι 

σήμερα, έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορες παθήσεις, όπως η ναρκοληψία και η 

απάθεια (Agay et al., 2010), κυρίως όμως για την αντιμετώπιση της διαταραχής 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder, ADHD).  

Η παιδιατρική αυτή διαταραχή έχει ως συμπτώματα την αφηρημάδα, την 

υπερκινητικότητα, την παρορμητικότητα, συνοδεύεται συχνά από διαταραχές της 

διάθεσης, ενώ εκτιμάται ότι πάσχει από αυτή ένα ποσοστό 3-5% του παγκόσμιου 

παιδικού πληθυσμού (Urban & Gao, 2013). Η μεθυλφαινιδάτη έχει αποδειχτεί 

επανειλημμένα ότι συνιστά αποτελεσματική θεραπεία για άτομα που πάσχουν από 

ADHD (Wood et al., 2013), αφού επιφέρει αύξηση στην προσοχή και στην 

εγρήγορση (Lynch, Palmer & Gall, 2011) και ως εκ τούτου συνταγογραφείται 

εκτεταμένα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη.  

Εκτός ένδειξης (off-label) χρήση μεθυλφαινιδάτης ως νοητικού ενισχυτή 

Αν και η μεθυλφαινιδάτη έχει χαρακτηριστεί από τον FDA ως ελεγχόμενη ουσία 

(Schedule II substance), πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά και η πώλησή της είναι 

αδίκημα, αφού μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και εθισμό (Smith & Farah, 2011), 

παρ’ όλα αυτά, η ουσία χρησιμοποιείται όλο και ευρύτερα off-label ως νοητικός 

ενισχυτής. Όπως μάλιστα παρατηρούν οι Linssen et al. (2014), κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες υπήρξε τεράστια αύξηση στη χρήση μεθυλφαινιδάτης, όχι μόνο από 

ασθενείς αλλά και από το γενικό πληθυσμό, ο οποίος πιστεύει ότι η ουσία αυτή 
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ενισχύει τις νοητικές λειτουργίες. Σύμφωνα με έρευνες, μόνο στις Η.Π.Α., φοιτητές 

σε ποσοστό 10-20% ή και μεγαλύτερο κάνουν χρήση μεθυλφαινιδάτης, προκειμένου 

να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους ή να παραμείνουν ξύπνιοι για να μελετήσουν 

(Steiner et al., 2014). Έρευνες σε σχολεία των Η.Π.Α. και του Καναδά καταγράφουν 

διάφορα ποσοστά χρήσης μεθυλφαινιδάτης και αμφεταμίνης, που κυμαίνονται από 

2,3% έως 8,7% (Smith & Farah, 2011). Η μεθυλφαινιδάτη πωλείται στη μαύρη αγορά 

σε σχολεία και πανεπιστήμια κυρίως κατά τη διάρκεια εξεταστικών περιόδων (Urban 

& Gao, 2014). Εκτός Η.Π.Α., τα ποσοστά εμφανίζονται πολύ μικρότερα, αν και δεν 

έχουν γίνει ακόμη εκτεταμένες έρευνες και τα διαθέσιμα στοιχεία είναι δύσκολο να 

τύχουν επεξεργασίας λόγω της ανομοιογένειάς τους (Ragan, Bard & Singh, 2013).  

Τρόπος δράσης στον εγκέφαλο  

Σχετικά με τον τρόπο δράσης της μεθυλφαινιδάτης στον εγκέφαλο, έχει διαπιστωθεί 

ότι αυξάνει τα επίπεδα κατεχολαμινικών νευροδιαβιβαστών, όπως η ντοπαμίνη (DA) 

και η νορεπινεφρίνη (NE), οι οποίοι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη νόηση 

(Smith & Farah, 2011). Πιο συγκεκριμένα, η μεθυλφαινιδάτη αναστέλλει τους φορείς 

που επαναπροσλαμβάνουν την ντοπαμίνη και τη νορεπινεφρίνη στον προσυναπτικό 

νευρώνα, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα ή τη διαθεσιμότητα αυτών των 

νευροδιαβιβαστών στις συνάψεις και, συνεπώς, τη δράση τους στους 

μετασυναπτικούς νευρώνες (Urban & Gao, 2014). Έρευνες σε ανθρώπους και 

αρουραίους αποκάλυψαν ότι μικρές δόσεις μεθυλφαινιδάτης, σαν αυτές που 

χορηγούνται σε ασθενείς με ADHD, βελτιώνουν τη νόηση τόσο στα υγιή άτομα όσο 

και σε αυτά που πάσχουν από τη διαταραχή (Urban & Gao, 2014). Τέτοιου είδους 

ευρήματα συνέβαλαν ώστε να αρχίσει να χρησιμοποιείται η μεθυλφαινιδάτη, όχι 

μόνο ως θεραπεία για ασθενείς, αλλά και ως νοητικός ενισχυτής για απόλυτα υγιείς. 

Συμπεριφορικά αποτελέσματα σε υγιείς πληθυσμούς 

Σε ό, τι αφορά τα συμπεριφορικά αποτελέσματα των νοητικών ενισχυτών σε υγιή 

άτομα, πρέπει να επισημανθούν δύο σημεία: α) ο αριθμός των σχετικών ερευνών 

τόσο για τη μεθυλφαινιδάτη όσο και για τους υπόλοιπους νοητικούς ενισχυτές είναι 

μικρός και β) τα αποτελέσματα των ερευνών είναι συχνά αντικρουόμενα. Σχετικές 

ανασκοπήσεις (reviews) που έχουν δημοσιευτεί μας δίνουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι Smith & Farah (2011) εξέτασαν έρευνες που 

διεξήχθησαν σε σχολεία και πανεπιστήμια και βρήκαν αντικρουόμενα αποτελέσματα 
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για την επιρροή των ψυχοδιεγερτικών ουσιών στη μνήμη εργασίας και στο νοητικό 

έλεγχο, αφού κάποιες έρευνες διαπίστωναν βελτίωση ενώ άλλες όχι. Κατέληξαν, 

επίσης, στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση σε κάποια από αυτές τις ικανότητες 

συνδεόταν με χαμηλή επίδοση του υποκείμενου (low baseline scores) πριν τη λήψη 

της ουσίας, μια σχέση που επισημάνθηκε και από άλλους ερευνητές (Lynch, Palmer 

& Gall, 2011), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα της μεθυλφαινιδάτης και 

των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών γενικότερα ίσως είναι εξαρτώμενα από το 

εκάστοτε υποκείμενο και την εκάστοτε περίσταση. Οι τελευταίοι βρήκαν βελτίωση 

στην προσοχή των ατόμων που έλαβαν μεθυλφαινιδάτη αλλά μόνο σε απλές εργασίες 

και όχι σε συνθετότερα και δυσκολότερα προβλήματα, καθώς και βελτίωση στη 

μνήμη εργασίας. Άλλοι ερευνητές βρήκαν μόνο βελτίωση της μνήμης εργασίας 

(Agay et al., 2010), ενώ οι Repantis et al. (2010) βρήκαν ότι η μεθυλφαινιδάτη 

επιφέρει βελτίωση μόνο στην εδραίωση της μακροπρόθεσμης μνήμης και 

ισχυρίζονται ότι η δημοφιλής άποψη σύμφωνα με την οποία η εν λόγω ουσία 

βελτιώνει την προσοχή δεν επαληθεύεται από τα εμπειρικά δεδομένα. Οι ίδιοι 

επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα της μεθυλφαινιδάτης, όπως και άλλων 

διεγερτικών, ίσως εμφανίζουν σχήμα ανεστραμμένου U ως συνάρτηση της δόσης. 

Αυτό σημαίνει ότι μια μεσαία δόση ίσως οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα, ενώ 

υπερβολικά μικρή ή υπερβολικά μεγάλη δόση μπορεί να προξενήσει βλάβες στη 

νόηση.  

Η δόση αναδεικνύεται σε ρυθμιστικό παράγοντα των επιπτώσεων της ουσίας στη 

νόηση, άποψη που υποστηρίζεται ευρέως (Smith & Farah, 2011; Wood et al., 2013; 

Urban & Gao, 2013; Linssen et al., 2014). Μάλιστα, οι Urban & Gao (2013) 

προειδοποιούν πως δεν υπάρχει ακόμη τρόπος να προσδιοριστούν τα βέλτιστα 

επίπεδα των νευροδιαβιβαστών σε κάθε άτομο, συνεπώς δεν μπορεί και να 

προσδιοριστεί επακριβώς το πώς θα λειτουργήσει η ψυχοδιεγερτική ουσία σε αυτό. 

Από την πλευρά τους οι Smith & Farah (2011) τονίζουν ότι εκτός από τη δόση, τα 

αποτελέσματα της μεθυλφαινιδάτης και όλων των ψυχοδιεγερτικών στη νόηση 

μπορεί να επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, όπως τα ατομικά 

χαρακτηριστικά, δηλαδή τα γονίδια, την προσωπικότητα, το βαθμό ικανότητας, αλλά 

και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε δραστηριότητας. Τέλος, οι Linssen et al. (2014) 

υπογραμμίζουν ότι η σχέση δόσης-απόκρισης δεν είναι ίδια στους διάφορους 

νοητικούς τομείς. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για ενίσχυση/βελτίωση συγκεκριμένων 
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πλευρών της νοητικής επίδοσης με συγκεκριμένες δόσεις της ουσίας και όχι για 

σφαιρική νοητική ενίσχυση. Μάλιστα, η ανασκόπησή τους σε έρευνες για τις 

επιπτώσεις μίας και μοναδικής δόσης μεθυλφαινιδάτης σε υγιείς ενήλικες 

παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα: βελτίωση στη μνήμη εργασίας 65%, στην 

ταχύτητα απόκρισης 48%, στη λεκτική μάθηση και μνήμη 31%, στην προσοχή 29%, 

στο συλλογισμό και στην επίλυση προβλημάτων 18%, καμία βελτίωση στην οπτική 

μάθηση και μνήμη.  

Παρενέργειες – Αλληλεπίδραση με άλλες ουσίες  

Ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη συζήτηση για τους 

φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές είναι ότι πρόκειται ακριβώς για φάρμακα. 

Συνεπώς, έχουν και αυτοί παρενέργειες, οι οποίες δε συνδέονται αναγκαστικά με το 

μηχανισμό της νόησης (Ragan, Bard & Singh, 2013). Κοινές παρενέργειες χρόνιας 

χρήσης μεθυλφαινιδάτης περιλαμβάνουν αϋπνία, νευρικότητα, αυξημένο καρδιακό 

ρυθμό, ευερεθιστότητα, άγχος, τρόμο, ίλιγγο, υπνηλία, κεφαλαλγία, άλγος στομάχου, 

ανορεξία και καταστολή της όρεξης, ενώ μεγάλες δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 

ψύχωση, κρίσεις και καρδιαγγειακά συμβάντα (Linssen et al., 2014).  

Εκτός από τις τοξικολογικές ιστορίες που συνοδεύουν τους φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αλληλεπίδρασή τους με άλλες 

ουσίες. Πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά για όσους λαμβάνουν μεθυλφαινιδάτη χωρίς 

ιατρική συνταγή ελλοχεύει ο κίνδυνος να αγνοούν την αλληλεπίδρασή της με άλλα 

φάρμακα που ενδεχομένως λαμβάνουν ή με κάποια πάθηση που έχουν. Η κατάσταση 

μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη, όταν η αγορά γίνεται μέσω Διαδικτύου, οπότε 

ο καταναλωτής δε γνωρίζει καν αν η ουσία που αγόρασε είναι όντως αυτή ή κάποια 

απομίμησή της (Linssen et al., 2014).  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεθυλφαινιδάτη χορηγείται παράλληλα με 

αντικαταθλιπτικά της κατηγορίας των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRIs), όπως η φλουοξετίνη, 

ως θεραπεία σε παιδιά που πάσχουν και από ADHD και από μείζονα καταθλιπτική 

διαταραχή (Major Depressive Disorder, MDD). Και τις δύο ουσίες λαμβάνουν 

φυσικά και όσοι πάσχουν από MDD και απλώς λαμβάνουν μεθυλφαινιδάτη ως 

νοητικό ενισχυτή. Σε έρευνες με νεαρούς αρουραίους βρέθηκε ότι ο συνδυασμός των 

δύο αυτών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε μοριακές αλλαγές σαν αυτές που επιφέρει η 
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κοκαΐνη, αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και διατηρούνται και κατά την 

ενήλικη ζωή (Steiner et al., 2014). 

1.3.2. Αμφεταμίνες		
 

Ορισμός – Ιστορικό  

Η αμφεταμίνη (AMPH) είναι ισχυρός διεγέρτης του κεντρικού νευρικού συστήματος 

(Κ.Ν.Σ.). Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1920 στις Η.Π.Α. με το 

εμπορικό όνομα βενζεδρίνη (benzedrine) για την αντιμετώπιση του άσθματος (Smith 

& Farah, 2011). Λίγα χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε μια ισχυρότερη εκδοχή της 

βενζεδρίνης, η δεξεδρίνη (dexedrine), η οποία ήταν καθαρή D-αμφεταμίνη, σε 

αντίθεση με τη βενζεδρίνη που αποτελείται από μικτά άλατα D- και L- αμφεταμίνης.  

Τέλος, το 1944, παρασκευάστηκε μια ακόμη ισχυρότερη εκδοχή, η μεθαμφεταμίνη, η 

οποία συνταγογραφούνταν ως θεραπεία για την αλλεργική ρινίτιδα, τον αλκοολισμό 

και τη ναρκοληψία (Wood et al., 2013). 

Σήμερα, η αμφεταμίνη, με τη μορφή της δεξτροαμφεταμίνης (εμπορική ονομασία: 

Adderral) συνταγογραφείται ευρύτατα στις Η.Π.Α., αλλά όχι στην Ευρώπη, ως 

θεραπεία για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (Ragan, 

Bard & Singh, 2013). Είναι και αυτή, όπως η μεθυλφαινιδάτη, ελεγχόμενο σκεύασμα, 

που διατίθεται νόμιμα μόνο με ιατρική συνταγή και συνταγογραφείται επίσης για τη 

ναρκοληψία και τη διαταραχή ύπνου λόγω κυλιόμενου ωραρίου (shift-work sleep 

disorder).  

Εκτός ένδειξης (off-label) χρήση αμφεταμινών ως νοητικών ενισχυτών 

Τα ψυχολογικά αποτελέσματα των αμφεταμινών παρατηρήθηκαν πολύ νωρίς και 

περιλάμβαναν θετική διάθεση, αίσθηση ενέργειας, νοητική συγκέντρωση (Smith & 

Farah, 2011). Αναφορές για ακαδημαϊκό ντόπινγκ, δηλαδή για χρήση αμφεταμινών 

από φοιτητές με σκοπό τη νοητική ενίσχυση, υπάρχουν από τη δεκαετία του 1930, 

ενώ εντύπωση προκαλεί έρευνα του 1937, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε 

βελτιωμένη σχολική επίδοση σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, αφού τους 

χορηγήθηκαν αμφεταμίνες (Wood et al., 2013). 

Οι αμφεταμίνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα ως νοητικοί 

ενισχυτές, κυρίως όμως στις Η.Π.Α., όπου η νόμιμη διάθεσή τους για διάφορες 
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παθήσεις μπορεί να καταλήξει σε εκτός ένδειξης χρήση, αφού αρκετοί έφηβοι 

μοιράζονται τα φάρμακά τους με τους συνομηλίκους τους (Ragan, Bard & Singh, 

2013). Όπως αναφέρθηκε και στο 1.3.1, οι Smith & Farah (2011) καταγράφουν 

διάφορα ποσοστά χρήσης μεθυλφαινιδάτης και αμφεταμινών σε σχολεία των Η.Π.Α. 

και του Καναδά, που κυμαίνονται από 2,3% έως 8,7%.  

Τρόπος δράσης στον εγκέφαλο  

Οι αμφεταμίνες αυξάνουν τη δραστηριότητα των κατεχολαμινών στον προμετωπιαίο 

φλοιό, όπως άλλωστε και η μεθυλφαινιδάτη. Επηρεάζουν κι αυτές την 

επαναπρόσληψη της ντοπαμίνης, αλλά παράλληλα αυξάνουν το ρυθμό με τον οποίο ο 

νευροδιαβιβαστής απελευθερώνεται από τους προσυναπτικούς νευρώνες (Smith & 

Farah, 2011). Έτσι, αυξάνουν δραματικά το ποσό της εξωκυτταρικής ντοπαμίνης που 

είναι διαθέσιμη στον εγκέφαλο (Wood et al., 2013).  

Αρκετές έρευνες έχουν διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα των αμφεταμινών ως 

θεραπεία για παιδιά και εφήβους που πάσχουν από ADHD, αφού η ουσία επηρεάζει, 

όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα των κατεχολαμινών, το σύστημα δηλαδή στο 

οποίο έχουν εντοπιστεί διαταραχές στα άτομα που πάσχουν από ADHD (Smith & 

Farah, 2011). Τέλος, έρευνες σε ποντίκια έδειξαν ότι μικρές δόσεις αμφεταμινών 

οδηγούν σε ενίσχυση της μνήμης, ενώ μεσαίες και μεγάλες δόσεις προκαλούν 

επιδείνωση (Wood et al., 2013). 

Συμπεριφορικά αποτελέσματα σε υγιείς πληθυσμούς 

Θετικά αποτελέσματα της αμφεταμινών στη νόηση υγιών ατόμων έχουν καταγραφεί 

από πολύ νωρίς. Ενδεικτικά, αναφέρουμε έρευνα του 1978, στην οποία διαπιστώθηκε 

μειωμένη κινητικότητα και βελτιωμένη επίδοση μετά τη χορήγηση μίας δόσης 

αμφεταμινών σε 14 αγόρια 10 χρονών (Rapoport et al., 1978). Νεότερες έρευνες σε 

υγιείς πληθυσμούς, που έχουν χρησιμοποιήσει και τη μέθοδο λειτουργικής 

μαγνητικής τομογραφίας (fMRI), κατέδειξαν ότι οι αμφεταμίνες βελτιώνουν τη 

μνήμη εργασίας, κυρίως όμως σε όσους έχουν χαμηλή επίδοση με το placebo (Wood 

et al., 2013). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκαν οι 

Smith & Farah (2011) σε ό, τι αφορά τη σχέση επίδοσης αναφοράς (baseline scores) 

και αποτελέσματος του φαρμάκου.  
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Ο παράγοντας της δόσης αλλά και η οδός χορήγησης διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο και στην περίπτωση των αμφεταμινών. Μικρές δόσεις που λαμβάνονται από το 

στόμα έχουν συνήθως θετικά αποτελέσματα, ενώ μεγάλες δόσεις που λαμβάνονται 

από τα άτομα καπνίζοντας την ουσία ή σε ενέσιμη μορφή οδηγούν σε επιδείνωση της 

νόησης και εθισμό (Wood et al., 2013).  Γενικότερα, η ανασκόπηση των Smith & 

Farah για τη μεθυλφαινιδάτη και τις αμφεταμίνες, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν 

ήδη παρουσιαστεί στο 1.3.1., παραμένει η πιο λεπτομερειακή μέχρι στιγμής σε ό, τι 

αφορά τις δεύτερες. 

Παρενέργειες – Αλληλεπίδραση με άλλες ουσίες  

Παρενέργειες των αμφεταμινών που έχουν καταγραφεί σε παιδιά τα οποία τις 

λάμβαναν ως θεραπεία για ADHD περιλαμβάνουν καταστολή της όρεξης, ναυτία, 

αϋπνία και κεφαλαλγίες (Wood et al., 2013). Σε υγιή παιδιά ως παρενέργειες έχουν 

αναφερθεί αϋπνία, πόνος στο στομάχι και ήπια ναυτία (Rapoport et al., 1978). Πρέπει 

να επισημανθεί ότι οι παρενέργειες αυτές αφορούν μικρές δόσεις αμφεταμινών. 

Μεγάλες δόσεις της ουσίας οδηγούν σε ψύχωση και κυκλοφορική καταπληξία (Wood 

et al., 2013). 

Σχετικά με την αλληλεπίδραση των αμφεταμινών με άλλες ουσίες ο FDA (2013) έχει 

προειδοποιήσει ότι μπορεί να μειώσουν τα αποτελέσματα των κατασταλτικών 

φαρμάκων και αντίθετα να αυξήσουν τα αποτελέσματα των διεγερτικών και 

αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων. Επίσης μπορεί να μειώσουν τα αποτελέσματα των 

αντιψυχωτικών φαρμάκων εξαιτίας της επιρροής τους στην ντοπαμίνη.  

 

1.4. Ουσίες	που	προάγουν	την	εγρήγορση		

1.4.1. Μοδαφινίλη		
 

Ορισμός – Ιστορικό  

Η μοδαφινίλη (εμπορικές ονομασίες: Provigil, Modavigil, Alertec) είναι μια ουσία 

που αποκαθιστά και/ή βελτιώνει τα επίπεδα αγρυπνίας και εγρήγορσης κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τη χορηγούμενη δόση. Η μοδαφινίλη κυκλοφόρησε 

στη Γαλλία τη δεκαετία του 1990 ως θεραπεία για τη ναρκοληψία (Minzenberg & 

Carter, 2008) και πολύ σύντομα αναδείχτηκε ως η κυρίαρχη θεραπευτική ουσία για 
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τις διαταραχές του ύπνου (Wood et al., 2013). Αυτήν τη στιγμή είναι εγκεκριμένη 

ουσία από τον FDA στις Η.Π.Α. ως θεραπεία για τη ναρκοληψία, τη διαταραχή ύπνου 

λόγω κυλιόμενου ωραρίου και την αποφρακτική άπνοια στον ύπνο (Wood et al., 

2013), ενώ συνταγογραφείται και στην Ευρώπη για τις ίδιες παθήσεις. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται θεραπευτικά και σε παιδιά που πάσχουν από 

υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της μέρας και, παρά τις παρενέργειες, είναι 

εγκεκριμένη από τον FDA και για εφήβους άνω των 16 ετών (Urban & Gao, 2014).  

Εκτός ένδειξης (off-label) χρήση μοδαφινίλης ως νοητικού ενισχυτή 

Η μοδαφινίλη χρησιμοποιείται εκτός ένδειξης για μια σειρά από άλλες παθήσεις, 

όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson, η κατάθλιψη, ο εθισμός στην κοκαΐνη 

και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (Wood et al., 2013). 

Έχουν διαπιστωθεί θετικά αποτελέσματα της μοδαφινίλης στη νόηση τόσο ενηλίκων 

με ADHD (Randall, Shneerson & File, 2005) όσο και παιδιών και εφήβων με την ίδια 

διαταραχή (Minzenberg & Carter, 2008).  

Η δυνατότητα της μοδαφινίλης να προάγει την εγρήγορση σε υγιή άτομα και η χρήση  

της από το στρατό οδήγησε στο να θεωρηθεί ως νοητικός ενισχυτής (Urban & Gao, 

2014). Οι Wood et al. (2013) αναφέρουν το ακαδημαϊκό ντόπινγκ ως την κυριότερη 

κατάχρηση της μοδαφινίλης, επισημαίνοντας και την ευκολότερη συνταγογράφηση 

και άρα διάθεσή της, μιας και πρόκειται για Schedule IV ουσία, πράγμα που σημαίνει 

ότι δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο εθισμού.   

Τρόπος δράσης στον εγκέφαλο  

Ο μηχανισμός δράσης της μοδαφινίλης εξακολουθεί να μην έχει προσδιοριστεί 

επακριβώς, ενώ η φαρμακολογική της ομοιότητα με τη μεθυλφαινιδάτη και την 

αμφεταμίνη παραμένει ασαφής (Ragan, Bard & Singh, 2013). Οι Urban & Gao 

(2014) αναφέρουν δύο απόψεις για τον τρόπο δράσης της μοδαφινίλης: α) λειτουργεί 

ως ουσία που προάγει την εγρήγορση μέσω του συστήματος υποκρετίνης/ορεξίνης 

του υποθαλάμου και β) λειτουργεί ως κλασική ψυχοδιεγερτική ουσία μέσω 

μπλοκαρίσματος των μεταφορέων που επαναπροσλαμβάνουν ντοπαμίνη. Έρευνες σε 

ποντίκια όμως αμφισβήτησαν την πρώτη άποψη, ενώ το πρόβλημα με τη δεύτερη 

είναι ότι το συμπεριφορικό προφίλ της μοδαφινίλης διαφέρει ξεκάθαρα από αυτό της 
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μεθυλφαινιδάτης, της αμφεταμίνης και της κοκαΐνης, δηλαδή των άλλων 

ψυχοδιεγερτικών (Lynch, Palmer & Gall, 2011).  

Επιπλέον, η μοδαφινίλη δεν επηρεάζει μόνο το σύστημα των κατεχολαμινών, αλλά 

και αυτά της σεροτονίνης, του γλουταμικού, του γ-αμινοβουτυρικού οξέος, της 

ορεξίνης και της ισταμίνης (Minzenberg & Carter, 2008). Πιστεύεται γενικότερα 

όμως ότι επενεργεί κυρίως στην ντοπαμίνη ή/και τη νορεπινεφρίνη και 

δευτερευόντως στα άλλα συστήματα (Wood et al., 2013).  

Συμπεριφορικά αποτελέσματα σε υγιείς πληθυσμούς 

Σχετικά με τα συμπεριφορικά αποτελέσματα της μοδαφινίλης σε υγιείς πληθυσμούς, 

οι έρευνες είναι αντικρουόμενες. Σύμφωνα με τους Minzenberg & Carter (2008), η 

μοδαφινίλη βελτιώνει τη λειτουργία της μνήμης εργασίας, της επεισοδιακής μνήμης 

και της προσοχής τόσο σε ξεκούραστα όσο και σε άτομα στερούμενα ύπνου. Σε άλλη 

ανασκόπηση έχει καταγραφεί μόνο βελτίωση της προσοχής σε ξεκούραστα άτομα και 

διατήρηση της εγρήγορσης, της μνήμης και των εκτελεστικών λειτουργιών σε άτομα 

στερούμενα ύπνου (Repantis et al., 2010). Με τη σειρά τους οι Urban & Gao (2014) 

υπογραμμίζουν και αυτοί τα αντιφατικά πορίσματα, αλλά επισημαίνουν ότι πιο 

πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της μοδαφινίλης να βελτιώνει 

επιλεκτικά τη μνήμη εργασίας, χωρίς όμως να επιδρά στην εδραίωση των 

αναμνήσεων στη μακροπρόθεσμη μνήμη. 

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα όμως είναι αυτό που συνδέει τα αποτελέσματα της 

μοδαφινίλης με το IQ των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, στις έρευνές τους, οι Randall, 

Shneerson & File (2005) κατέγραψαν θετικά αποτελέσματα της μοδαφινίλης αλλά 

μόνο σε φοιτητές με χαμηλές επιδόσεις αναφοράς. Άτομα με υψηλό IQ δεν 

παρουσίασαν βελτίωση στις νοητικές τους ικανότητες μετά τη λήψη μοδαφινίλης, 

γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να υποθέσουν ότι τα αποτελέσματα της ουσίας 

στη νόηση ίσως είναι εξαρτώμενα από το δείκτη ευφυΐας.  

Συμπερασματικά, η μοδαφινίλη δεν ισοδυναμεί με σφαιρική βελτίωση της νόησης, 

όπως αποκαλύπτουν οι λίγες έρευνες που έχουν γίνει σε υγιείς πληθυσμούς (Lynch, 

Palmer & Gall, 2011). Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα ενδέχεται να 

εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως το γενετικό προφίλ, το είδος της 

δραστηριότητας και φυσικά τη δόση.  
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Παρενέργειες – Αλληλεπίδραση με άλλες ουσίες  

Ως παρενέργειες της μοδαφινίλης έχουν αναφερθεί κεφαλαλγία, ίλιγγος, ναυτία, 

πόνος στο στομάχι, ξηρό στόμα, αυξημένη διούρηση, ταχυκαρδία, εκνευρισμός και 

διαταραχές στον ύπνο (Repantis et al., 2010).  Σε μεγάλες δόσεις έχουν επίσης 

καταγραφεί αϋπνία, αναστάτωση, ίλιγγος και άγχος (Urban & Gao, 2014). Αξίζει να 

επισημανθεί ότι, παρόλο που μέχρι πρόσφατα η μοδαφινίλη θεωρούνταν καλά ανεκτό 

σκεύασμα με ελάχιστες παρενέργειες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

(European Medicines Agency) εξέφρασε την άποψη ότι ο κίνδυνος για σοβαρή 

δερματική αντίδραση, αυτοκτονική ιδεοληψία, κατάθλιψη, ψύχωση και 

καρδιαγγειακά συμβάντα θα έπρεπε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και γι’ αυτό 

συμβουλεύει να μη συνταγογραφείται το φάρμακο, παρά μόνο για ναρκοληψία 

(Ragan, Bard & Singh, 2013). Συνεπώς, η χρήση μοδαφινίλης, χωρίς ιατρική 

συνταγή, ως νοητικού ενισχυτή κάθε άλλο παρά ακίνδυνη είναι.  

Η λήψη μοδαφινίλης μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τα αποτελέσματα 

αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων, όπως η φλουοξετίνη και η κλομιπραμίνη 

(Minzenberg & Carter, 2008), ενώ η Cephalon, η φαρμακοβιομηχανία που 

παρασκευάζει το Provigil, προτρέπει τα άτομα με προγενέστερα καρδιαγγειακά 

προβλήματα, κίρρωση ή καρδιοπάθειες να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν 

λάβουν την ουσία.  

 

1.5. Ενεργοποιητές	του	γλουταμικού	

1.5.1. Αμπακίνες		
 

Ορισμός – Ιστορικό  

Οι αμπακίνες είναι μια κατηγορία φαρμάκων που ενισχύουν τη δραστηριότητα του 

AMPA υποδοχέα του γλουταμικού. Οι AMPA υποδοχείς συμμετέχουν στην 

πλαστικότητα του φλοιού και η κίνησή τους στη σύναψη διαδραματίζει σπουδαίο 

ρόλο στη διεγερσιμότητα που οδηγεί στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση (long-term 

potentiation, LTP), για την οποία όμως εργάζονται και οι NMDA υποδοχείς (Urban & 

Gao, 2014). Με άλλα λόγια, οι αμπακίνες ενισχύουν τη δράση των υποδοχέων AMPA  

για να αυξήσουν τη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση (Jones, Morris & Nutt, 2007). 
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Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ουσίες που εξετάσαμε, οι αμπακίνες δεν είναι 

εγκεκριμένα σκευάσματα αλλά μελετώνται ως θεραπεία για μια σειρά από παθήσεις, 

όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson, η ADHD, η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη 

και ο αυτισμός (Urban & Gao, 2014). Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια πολλές 

εταιρείες δοκιμάζουν ουσίες που επιδρούν στο γλουταμικό μέσω των υποδοχέων 

NMDA και AMPA, ενώ έρευνες σε αρουραίους και πρώιμες κλινικές έρευνες έχουν 

δώσει θετικά αποτελέσματα (Jones, Morris & Nutt, 2007).  

Οι αμπακίνες ως νοητικοί ενισχυτές – Συμπεριφορικά αποτελέσματα  

Σύμφωνα με το Lynch (2004), οι αμπακίνες ενισχύουν την κωδικοποίηση της μνήμης 

σε μια σειρά από ζωικά μοντέλα, με παρόμοια αποτελέσματα να ισχύουν και για 

υγιείς ενηλίκους στις λιγοστές έρευνες που έχουν διεξαχθεί με ανθρώπους. Είναι 

ενδεικτικό ότι η χρήση των αμπακινών ως νοητικών ενισχυτών μελετάται και από το 

στρατό των Η.Π.Α., ο οποίος αναζητά ουσίες που θα βοηθούν τους στρατιώτες να 

αντεπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις μάχης (Urban & Gao, 2014).  

Άλλες έρευνες σε αρουραίους και πιθήκους (Lynch, Palmer & Gall, 2011) έδειξαν 

σημαντικές βελτιώσεις στην επίδοση των ζώων στην αντιμετώπιση σύνθετων 

προβλημάτων μετά τη χορήγηση της ουσίας. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί η αμπακίνη 

να μην προκάλεσε σφαιρικές αλλαγές, αλλά διεύρυνε τα τοπικά δίκτυα που 

χρησιμοποιούνται συνήθως στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Μάλιστα, 

όπως έδειξε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) στην περίπτωση των πιθήκων, 

η ουσία ενεργοποίησε περιοχές του φλοιού που υπό κανονικές συνθήκες δε 

συμμετέχουν στην επίλυση του προβλήματος, γεγονός που εξηγεί γιατί η 

συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων είναι τόσο υποσχόμενη.  

Τρόπος δράσης στον εγκέφαλο  

Πρέπει να τονιστεί ότι, σε αντίθεση με τις ψυχοδιεγερτικές ουσίες και τη μοδαφινίλη, 

οι αμπακίνες δρουν στην επικοινωνία νευρώνα προς νευρώνα μέσα στα 

πολυσυναπτικά δίκτυα του φλοιού (Lynch, Palmer & Gall, 2011). Οι ουσίες αυτές, 

δηλαδή, δρουν απευθείας στις συνάψεις και επηρεάζουν την πλαστικότητα του 

φλοιού. Πιο συγκεκριμένα, οι αμπακίνες αυξάνουν κατά πολύ τη νευρωνική 

δραστηριότητα σε διακριτές περιοχές και δίκτυα του φλοιού που συνδέονται με 

συγκεκριμένες συμπεριφορές (Lynch, 2004). Επιπλέον, δε διεγείρουν το κεντρικό 
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νευρικό σύστημα, όπως οι υπόλοιπες εξεταζόμενες ουσίες, γεγονός που τις καθιστά 

πολύ ελκυστικές (Urban & Gao, 2014).  

Πιθανοί κίνδυνοι – παρενέργειες  

Παρά τα πλεονεκτήματά τους έναντι των άλλων ουσιών, οι αμπακίνες παρουσιάζουν 

και αυτές κινδύνους. Έτσι, ενώ παρουσιάζουν λίγες παρενέργειες, οι Urban & Gao, 

(2014) έχουν προειδοποιήσει ότι οι αμπακίνες ενδέχεται να οδηγήσουν σε τοξικότητα 

από διέγερση, η οποία προκαλείται όταν υπερβολικά πολύ γλουταμικό πλημμυρίζει 

τους AMPA και NMDA υποδοχείς, προκαλώντας μαζική εισροή ασβεστίου, το οποίο 

με τη σειρά του ενεργοποιεί ένζυμα, όπως οι πρωτεάσες και οι φωσφολιπάσες που 

βλάπτουν τα οργανίδια, την κυτταρική μεμβράνη και το DNA.  

 

1.6. Φαρμακευτικοί	νοητικοί	ενισχυτές	και	εφηβικός	εγκέφαλος			

1.6.1. Ο	εγκέφαλος	κατά	την	εφηβεία	
 

Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που λαμβάνουν φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές 

είναι μαθητές ή φοιτητές. Αυτές όμως ακριβώς οι ομάδες διατρέχουν και το 

μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς σε αυτές τις ηλικίες δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η 

ανάπτυξη του εγκεφάλου.  

Κατά την εφηβεία, ο εγκέφαλος υφίσταται μεγάλες αλλαγές, ενώ σημαντικές 

διαδικασίες ωρίμανσης λαμβάνουν χώρα στα μείζονα νευροδιαβιβαστικά συστήματα, 

όπως το ντοπαμινεργικό (Marco et al., 2011). Επιπλέον, η ανάπτυξη της περιοχής του 

προμετωπιαίου φλοιού, δηλαδή του κέντρου της μνήμης εργασίας, της λογικής 

σκέψης και της λήψης αποφάσεων, δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο κατά το τέλος της 

δεύτερης ή την αρχή της τρίτης δεκαετίας της ζωής (Urban & Gao, 2014). Περαιτέρω, 

ο μεταβολισμός εμφανίζεται αυξημένος σε εφηβικούς εγκεφάλους, ενώ μελέτες με 

μαγνητική τομογραφία (MRI) σε ανθρώπους υποστηρίζουν την ιδέα ότι κατά την 

εφηβεία πραγματοποιείται σταδιακή απώλεια (κλάδευση) των συνάψεων με 

ταυτόχρονη ενδυνάμωση των εναπομεινασών συναπτικών συνδέσεων (Marco et al., 

2011). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι έφηβοι ενδέχεται να είναι με διαφορετικό 

τρόπο ευαίσθητοι σε κάποια φάρμακα και τις επιπτώσεις τους.  
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1.6.2. Τρόπος	 δράσης	 φαρμακευτικών	 νοητικών	 ενισχυτών	 στον	 εφηβικό	

εγκέφαλο	–	Παρενέργειες	και	πιθανοί	κίνδυνοι		

 

Δεδομένου ότι εκατομμύρια έφηβοι με ADHD αλλά και καθ’ όλα υγιείς λαμβάνουν 

τις προαναφερθείσες ουσίες, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ερευνηθούν οι επιπτώσεις 

τους στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Ήδη από το 2011, οι Marco et al., με μαγνητική 

τομογραφία (MRI), κατέγραψαν διαφορετικά αποτελέσματα της μεθυλφαινιδάτης 

μεταξύ ενήλικων και εφήβων αρουραίων και βασιζόμενοι σε στοιχεία από έρευνες σε 

αρουραίους και ποντίκια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκθεση στη 

μεθυλφαινιδάτη κατά τη διάρκεια της εφηβείας προκαλεί αλλαγές στη συμπεριφορά 

που επιμένουν και στην ενήλικη ζωή. Εκτός από αυτό, οι διαφορές στο μεταβολισμό 

των ουσιών αυτών μεταξύ εφήβων και ενηλίκων, διαφορές που έχουν αποδειχθεί σε 

έρευνες με αρουραίους, επηρεάζουν και την καμπύλη δόσης – απόκρισης, 

αλλάζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα (Urban & Gao, 2013). Οι ίδιοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η μεθυλφαινιδάτη επιφέρει διακριτά βιοχημικά και φυσιολογικά 

αποτελέσματα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, άποψη που επιβεβαιώνεται από 

έρευνες σε νεαρούς αρουραίους, στις οποίες βρέθηκε μείωση στη διεγερσιμότητα και 

τη συναπτική διαβίβαση. Τέλος, εφιστούν την προσοχή και στις επιπτώσεις στο 

γλουταμικό σύστημα, το οποίο εμπλέκεται στη ρύθμιση της πλαστικότητας του 

προμετωπιαίου φλοιού, πλαστικότητα που μπορεί να υποστεί βλάβες από την έκθεση 

στη μεθυλφαινιδάτη. Συνεπώς, οι νευρώνες των νεαρών αρουραίων εμφανίζονται 

υπερευαίσθητοι στην ουσία και άρα ο παράγοντας της ηλικίας αναδεικνύεται ως 

κρίσιμος στην όλη συζήτηση.  

Σε μεταγενέστερη εργασία τους, οι Urban & Gao (2014) υποστηρίζουν ότι η 

εισαγωγή μιας ουσίας, όπως η μεθυλφαινιδάτη, η οποία μεταβάλλει τα επίπεδα της 

ντοπαμίνης και της νορεπινεφρίνης, μπορεί να ανακόψει την ωρίμανση του 

προμετωπιαίου φλοιού και να έχει μόνιμες επιπτώσεις στη συμπεριφορά. Μάλιστα, 

αναφέρουν έρευνες σε αρουραίους που κατέδειξαν ότι δόσεις μεθυλφαινιδάτης, που 

προηγουμένως θεωρούνταν θεραπευτικές ή βελτιωτικές της νόησης, μπορεί σε υγιείς 

εφήβους να αυξάνουν υπερβολικά την ντοπαμίνη και τη νορεπινεφρίνη και να 

οδηγούν τελικά σε βλάβη των νοητικών λειτουργιών. Τέλος, στηριζόμενοι σε 

εργαστηριακά ευρήματα, διατυπώνουν την υπόθεση ότι μικρές δόσεις 

μεθυλφαινιδάτης μπορεί να βελτιώνουν την προσοχή και τη μακροπρόθεσμη μνήμη, 
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αλλά να βλάπτουν τη μνήμη εργασίας και την ευελιξία της συμπεριφοράς. Αν αυτό 

αληθεύει, τότε έφηβοι που λαμβάνουν την ουσία ίσως γίνουν λιγότερο υπερκινητικοί 

και προσέχουν περισσότερο στο μάθημα, από την άλλη πλευρά όμως οι αρνητικές 

συνέπειες του φαρμάκου ίσως αποδειχθούν καταστροφικές για διάφορες πτυχές της 

μετέπειτα ζωής τους, όπως το περιβάλλον εργασίας ή η οδήγηση, που απαιτούν 

ακριβώς ευελιξία συμπεριφοράς.  

Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν οδηγηθεί οι ίδιοι ερευνητές και για τη μοδαφινίλη, 

καθώς πρόσφατες έρευνες σε νεαρούς αρουραίους αποδεικνύουν ότι, ακόμα και σε 

μικρές δόσεις, η ουσία μπορεί να βλάψει τη μνήμη εργασίας σε υγιείς 

αναπτυσσόμενους εγκεφάλους (Urban & Gao, 2013).  

Από την πλευρά τους, οι Steiner et al. (2014) προειδοποιούν ότι η χρήση 

ψυχοδιεγερτικών ουσιών κατά την ανάπτυξη και ωρίμανση του εγκεφάλου μπορεί να 

οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εθισμού στα ναρκωτικά και άλλες νευροψυχιατρικές 

διαταραχές σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής, όπως έχουν δείξει έρευνες σε ζώα. 

Τον κίνδυνο εξάρτησης από τις ουσίες επισημαίνουν και άλλοι ερευνητές, όπως οι 

Smith & Farah (2011), ειδικά για ουσίες, όπως η μεθυλφαινιδάτη και η αμφεταμίνη, 

που παρουσιάζουν δυνατότητα κατάχρησης και εθισμού.  

Εκτός από τον κίνδυνο του εθισμού, οι Steiner et al. (2014), στηριζόμενοι σε έρευνες 

σε έφηβους αρουραίους, επισημαίνουν ότι ακόμη και μικρές δόσεις μεθυλφαινιδάτης 

αλλάζουν την έκφραση εκατοντάδων γονιδίων στα βασικά γάγγλια (ραβδωτό), 

αλλαγές που επιμένουν και μετά το πέρας της αγωγής και στην ενήλικη ζωή. Την 

άποψη ότι επαναλαμβανόμενη έκθεση στη μεθυλφαινιδάτη κατά την εφηβεία 

προκαλεί σταθερές αλλαγές στην έκφραση 700 περίπου γονιδίων συμμερίζονται και 

οι Marco et al. (2011), οι οποίοι μάλιστα προσθέτουν ότι οι μοριακές αυτές αλλαγές 

είναι παρόμοιες με αυτές που προκαλεί η κοκαΐνη και η αμφεταμίνη.   

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από το γεγονός ότι η μεθυλφαινιδάτη δρα περίπου όπως 

και η κοκαΐνη είχαν επισημανθεί και παλαιότερα, όταν οι πρώτες έρευνες σε υγιείς 

πληθυσμούς έδειξαν ότι άτομα που έλαβαν μεθυλφαινιδάτη παρουσίασαν εξαιρετικά 

υψηλά επίπεδα εξωκυτταρικής ντοπαμίνης, όπως ακριβώς και όσοι κάνουν χρήση 

κοκαΐνης. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ουσίες είναι ότι η δεύτερη χρειάζεται μόλις 

λίγα δευτερόλεπτα για να αυξήσει την ντοπαμίνη και οδηγεί σε αίσθημα ευφορίας και 

εθισμό, ενώ η πρώτη απελευθερώνεται με βραδύτερους ρυθμούς και δεν επιφέρει τα 
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παραπάνω αποτελέσματα (Vastag, 2001). Μεγάλο ρόλο, λοιπόν, διαδραματίζει η οδός 

χορήγησης της ουσίας, καθώς η ενέσιμη μορφή και το «σνιφάρισμα» ισοδυναμούν με 

ταχεία αποδέσμευση και συμβάλλουν στην ανάπτυξη εθισμού (Wood et al., 2013). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μοδαφινίλη, εξαιτίας του ότι δε διαλύεται στο νερό και 

είναι ασταθής στις υψηλές θερμοκρασίες, δεν προσφέρεται για κάπνισμα ή 

ενδοφλέβια χρήση, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα κατάχρησης και εθισμού 

(Minzenberg & Carter, 2008).  

Τέλος, η αυξημένη πλαστικότητα την οποία επιφέρουν οι αμπακίνες, ενώ εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται θετική, αφού μεταφράζεται σε ταχύτερη μάθηση και βελτιωμένη 

νοητική λειτουργία, οδηγεί σε υψηλή δραστηριότητα σε όλες τις συνάψεις αλλά και 

μείωση στην επιλεκτικότητα της ενεργοποίησης. Τέτοιες καταστάσεις μειώνουν τη 

συναπτική κλάδευση, βλάβη η οποία έχει συνδεθεί με τον αυτισμό (Urban & Gao, 

2014).  

Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 

σε ό, τι αφορά τη χορήγηση τέτοιων ουσιών σε παιδιά και εφήβους. Βέβαια, στο 

σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε τη διαφορά μεταξύ θεραπείας και ενίσχυσης, στην 

οποία θα αναφερθούμε και παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, άλλο πράγμα είναι να 

χορηγούμε φαρμακευτικές ουσίες σε παιδιά και εφήβους με διαπιστωμένο και 

διαγνωσμένο πρόβλημα και τελείως διαφορετικό να τα ωθούμε σε μια τέτοια επιλογή 

για λόγους ενίσχυσης. Στην πρώτη περίπτωση, η πράξη μας δεν μπορεί να λογιστεί 

ως ανήθικη, αφού με τη χορήγηση της φαρμακευτικής ουσίας βοηθάμε τα άτομα να 

αντιμετωπίσουν το νοητικό πρόβλημα και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Στις 

ξεκάθαρες περιπτώσεις, όπου δηλαδή υπάρχει σαφής διάγνωση νοητικού 

προβλήματος, όπως στην περίπτωση της ADHD, κανείς δεν μπορεί να μας 

κατηγορήσει για ανηθικότητα, αν χορηγήσουμε τη σωστή θεραπευτική αγωγή. Με 

άλλα λόγια, οι ουσίες αυτές ορθώς χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Το 

ανήθικο θα ήταν να στερούσαμε από το παιδί ή τον έφηβο τη φαρμακευτική αγωγή, 

καθώς έτσι θα του προξενούσαμε σκοπίμως βλάβη, θα παραβιάζαμε, δηλαδή, τόσο 

την αρχή της ευεργεσίας, αφού δε θα του προσφέραμε τη θεραπεία που έχει ανάγκη, 

όσο και αυτή της μη βλάβης, αφού η παράλειψή μας αυτή θα σήμαινε τη συνέχιση ή 

ίσως και την επιδείνωση του προβλήματός του.   
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Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, αφού η διάγνωση διαταραχών, όπως η 

ADHD, δεν είναι πάντα εύκολη ούτε γίνεται πάντα με ακρίβεια. Η 

υπερσυνταγογράφηση του Ritalin (Babcock & Byrne, 2000), καθώς και η αύξηση της 

παραγωγής του συγκεκριμένου σκευάσματος κατά 900% τη δεκαετία 1990-2000  

(Hall et al., 2005) βάζουν σε σκέψεις και τους πιο καλοπροαίρετους για την όλη 

κατάσταση. Πρέπει, λοιπόν, να τονιστεί ότι άλλο πράγμα είναι να διαγιγνώσκουμε 

διαταραχές ή σύνδρομα με μεθοδικότητα και αυστηρά κριτήρια και άλλο να 

χαρακτηρίζουμε τη φυσιολογική, για την παιδική ηλικία, ζωηράδα ή τη φυσιολογική, 

για τους εφήβους, αφηρημάδα ως παθολογικές καταστάσεις που χρήζουν 

φαρμακευτικής αγωγής. Συνεπώς, ένα πρόβλημα στο όλο ζήτημα είναι και η ορθή και 

ακριβής διάγνωση των παθολογιών που μπορεί να ταλανίζουν ένα παιδί ή έναν 

έφηβο, πρόβλημα που απαιτεί περισσότερη έρευνα τόσο για τις ίδιες τις διαταραχές 

όσο και για τα διαγνωστικά μας εργαλεία.  

Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα, από ηθικής πλευράς, προκύπτει όταν η χρήση των 

ουσιών αυτών γίνεται για λόγους ενίσχυσης. Το διανοητικό ντόπινγκ των παιδιών και 

των εφήβων συνιστά ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δυο 

αυτές κατηγορίες ατόμων δε διαθέτουν αυτονομία, γεγονός που απαιτεί μια άλλου 

είδους προσέγγιση του ζητήματος, για την οποία θα γίνει λόγος στο Β’ μέρος.  

Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπρόθεσμες 

συνέπειες της χρήσης φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας είναι άγνωστες, κατανοούμε ότι το ζήτημα της ασφάλειας κάθε άλλο παρά 

λυμένο είναι. Επιπλέον, οφείλουμε να έχουμε πάντα στο νου μας ότι οι 

φαρμακευτικές ουσίες μπορούν να μεταβάλλουν, όχι μόνο το σύστημα στο οποίο 

στοχεύουν, για να θεραπεύσουν μια συγκεκριμένη διαταραχή, αλλά και τα νευρωνικά 

δίκτυα άλλων συστημάτων (Glannon, 2007, p.110). Άλλωστε έχει υποστηριχθεί και η 

άποψη ότι μπορεί τώρα να συζητάμε για ενίσχυση ή βελτίωση, αλλά δεν είναι 

καθόλου βέβαιο ότι πρόκειται όντως για ενίσχυση ή βελτίωση, αν κοιτάξουμε το όλο 

θέμα μακροπρόθεσμα (Metzinger & Hildt, 2011, p.257). Και θα ήταν σίγουρα 

συντριπτικό να ανακαλύψουμε ότι μια λαμπερή νεότητα νοητικής 

ενίσχυσης/βελτίωσης σημαίνει μια μέση ηλικία με πρώιμη απώλεια μνήμης και 

νοητική κατάπτωση (Farah, 2002, p.1125).  
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Όλοι οι ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα καλούν για περισσότερη και 

συστηματικότερη έρευνα πάνω σε μια σειρά από σχετικούς παράγοντες, όπως η δόση, 

τα τοξικολογικά αποτελέσματα, οι διαφορές μεταβολισμού ανάμεσα στα είδη και 

μεταξύ των ηλικιών στο ίδιο είδος, αλλά και περισσότερη έρευνα πάνω στη νόηση 

και γενικότερα τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τέλος, πολλοί από αυτούς 

επισημαίνουν την ανάγκη να μελετηθεί σοβαρά και το ζήτημα της αναγωγιμότητας 

των ευρημάτων του εργαστηρίου στην πραγματική ζωή, καθώς κάτι τέτοιο θα 

βοηθήσει και σε μια πιο νηφάλια εκτίμηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου που 

χαρακτηρίζει όλα τα φάρμακα, πόσω μάλλον τους νοητικούς ενισχυτές.  

 

1.7. Ζητήματα	αναγωγιμότητας/μετάφρασης	ευρημάτων		
 

Το γεγονός ότι οι έρευνες για τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές γίνονται 

κυρίως σε ζώα θέτει το ζήτημα της αναγωγιμότητας των ευρημάτων στον άνθρωπο. 

Το διαφορετικό μέγεθος του εγκεφάλου ανάμεσα στα τρωκτικά, που συνήθως 

χρησιμοποιούνται στις έρευνες, και στον άνθρωπο, αλλά και η διαφορετική έκταση 

των περιοχών του εγκεφάλου ανάμεσα στα είδη, υπογραμμίζουν τη δυσκολία 

μετάφρασης των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και οδηγούν κάποιους ερευνητές 

να υποθέσουν ότι ένα φάρμακο με ισχυρή επίδραση σε κυρίαρχες περιοχές ενός 

μικρού εγκεφάλου μπορεί να έχει πολύ μικρότερο αντίκτυπο στις ευρέως εκτεταμένες 

περιοχές του φλοιού του ανθρώπινου εγκεφάλου (Lynch, Palmer & Gall, 2011).  

Περαιτέρω, οι ανωτέρω ερευνητές διερωτώνται πώς μπορεί να είναι κανείς βέβαιος 

ότι οι συμπεριφορές (τα τεστ) που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η νόηση στα 

ζώα εμπλέκουν τις ίδιες ψυχολογικές διαδικασίες με τις οποίες πραγματώνεται η 

νόηση στους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η 

βελτίωση στη μνήμη, για παράδειγμα, που παρατηρείται σε ζώα στο εργαστήριο, και 

μάλιστα σε τεστ που θέτουν ως προαπαιτούμενη μια βέλτιστη συμπεριφορά του 

ζώου, θα μεταφραστεί σε βελτίωση της μνήμης για τον άνθρωπο; Το ερώτημα αυτό 

επισημαίνει και τη διαφορά μεταξύ των ελεγχόμενων συνθηκών του εργαστηρίου και 

της απείρως πιο περίπλοκης πραγματικής ζωής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες 

αποδείξεις ότι οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές μπορούν να οδηγήσουν σε 

βελτίωση σύνθετων νοητικών διαδικασιών, όπως αυτές που απαιτούν πραγματικές 
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καταστάσεις. Μάλιστα, έρευνες σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. έχουν διαπιστώσει ότι 

οι φοιτητές συνήθως νομίζουν ότι με τις ουσίες αυτές βελτιώνουν τις επιδόσεις τους, 

ενώ στην πραγματικότητα πολλές φορές έχουν χειρότερα αποτελέσματα από όσους 

δεν έχουν λάβει τέτοια φάρμακα (Wood et al., 2013).  

Ειδικά για τη μεθυλφαινιδάτη, δε θα έπρεπε να υπερεκτιμώνται τα αποτελέσματα των 

ερευνών, αφού είναι ακόμη εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιωθούν οι βελτιωτικές 

ιδιότητές της στη νοητική επίδοση σε αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής, 

ενώ παράλληλα έχει επισημανθεί ότι, ακόμη και αν όντως υπάρχει βελτιωτικό 

αποτέλεσμα, πιθανότατα είναι συγκριτικά μικρότερο από τα αποτελέσματα του 

επαρκούς ύπνου και της εκπαίδευσης και επιπλέον υπόκειται σε διατομικές διαφορές 

(Linssen et al., 2014).   

Ακόμη όμως και αν ήταν εφικτή μια μετάφραση των αποτελεσμάτων του 

εργαστηρίου στην ανθρώπινη ζωή, θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 

παράγοντα της δόσης, αφού ο καθορισμός της κατάλληλης δόσης για ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πόσω μάλλον για νέες ουσίες των οποίων οι μηχανισμοί 

δράσης δεν είναι σαφείς, συνιστά μια επιπλέον δυσκολία, όπως αποκαλύπτει το 

παράδειγμα του ελέφαντα Tusko, ο οποίος πέθανε μέσα σε δύο ώρες μετά τη 

χορήγηση μιας δόσης LSD, που είχε θεωρηθεί κατάλληλη (Wood et al., 2013). 

Τέλος, πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη ότι οι έρευνες στους φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές αντιμετωπίζουν και άλλα εμπόδια, που καθιστούν τη μετάφραση 

στον άνθρωπο προβληματική, όπως η έλλειψη μετρήσεων για επιδόσεις αναφοράς 

(baseline measurements), που θα συνέβαλε στο να καθοριστεί η βελτιωτική ή μη 

επίδραση μιας ουσίας (Repantis et al., 2010), αλλά και το ότι οι έρευνες που δεν 

καταλήγουν σε σημαντικά αποτελέσματα δεν αναφέρονται επαρκώς (σφάλμα 

δημοσίευσης - publication bias), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τις ανασκοπήσεις 

σε υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων (Linssen et al., 2014).    

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι το ζήτημα της αναγωγιμότητας παραμένει ανοιχτό 

και επαρκείς αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών στη σύνθετη και απαιτητική καθημερινότητα δεν υπάρχουν, θα έπρεπε 

αφενός να υπάρχει μια πιο ψύχραιμη εκτίμηση του λόγου οφέλους-κινδύνου (Ragan, 

Bard & Singh, 2013) και αφετέρου να δοκιμαστούν μέθοδοι που θα ελέγχουν την 
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αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών στην πραγματική ζωή, όπως η εικονική 

πραγματικότητα (Lynch, Palmer & Gall, 2011).  
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Κεφάλαιο	 1.	 Το	 ζήτημα	 της	 ασφάλειας	 και	 η	 διάκριση	

θεραπείας	–	ενίσχυσης			

1.1. 	Είναι	οι	φαρμακευτικοί	νοητικοί	ενισχυτές	ασφαλείς;		
 

Έχει γίνει πια φανερό από τα προηγούμενα ότι η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση δεν 

είναι πλέον ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά αντιθέτως μια απτή 

πραγματικότητα που θα μας απασχολεί όλο και εντονότερα. Οι περισσότεροι από  

όσους ασχολούνται με το θέμα τονίζουν την παράμετρο της ασφάλειας για εκείνους 

που κάνουν χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών, καθώς, όπως είδαμε, 

αγνοούμε ακόμα πολλά για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ουσιών αυτών στην 

υγεία.  

Παρ’ όλα αυτά, όσοι τάσσονται υπέρ της φαρμακευτικής νοητικής ενίσχυσης 

επισημαίνουν ότι το ζήτημα της ασφάλειας δεν μπορεί να σταθεί ως επιχείρημα υπέρ 

μιας ολοκληρωτικής απαγόρευσης των ουσιών αυτών. Για παράδειγμα, ο γνωστός 

θεωρητικός της βιοηθικής John Harris επισημαίνει ότι το Ritalin χορηγείται νομίμως, 

για περισσότερα από τριάντα χρόνια, σε παιδιά που πάσχουν από ADHD. Αφού, 

λοιπόν, έχει εγκριθεί ως ασφαλές σκεύασμα για παιδιά, τότε είναι σίγουρα αρκετά 

ασφαλές και για φοιτητές και άλλους ενηλίκους, που επιθυμούν να το λάβουν ως 

φαρμακευτικό νοητικό ενισχυτή (Harris, 2011, p.270-271). Από την πλευρά τους, οι 

Bostrom & Sandberg τονίζουν ότι δεν ενέχουν μόνο οι φαρμακευτικοί νοητικοί 

ενισχυτές κινδύνους, αλλά και άλλες, πιο παραδοσιακές, μέθοδοι ενίσχυσης, όπως η 

εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να ενισχύσει τις ικανότητές μας, αλλά 

και να μας μετατρέψει σε δογματικά, φανατικά ή προκατειλημμένα, συγχυσμένα και 

εγωιστικά άτομα. Εντούτοις, αναγνωρίζουν ότι οι φαρμακευτικές ουσίες 

παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό κινδύνου και προτείνουν να αποφασίζει ο ίδιος ο 

χρήστης για το αν θα τις λάβει ή όχι, βασιζόμενος σε συμβουλές από επαγγελματίες 

υγείας σχετικά με τη σχέση οφέλους-κινδύνου και στις δικές του εκτιμήσεις για το 

πώς η απόφαση αυτή θα επηρέαζε τους στόχους και τον τρόπο ζωής του (Bostrom & 

Sandberg, 2009, p.322-323). 

Όπως, όμως, διαπιστώσαμε και στο Α’ μέρος της εργασίας, οι παρενέργειες και οι 

κίνδυνοι των ουσιών αυτών για την υγεία καλούν για λιγότερο ενθουσιασμό και 

μεγαλύτερη προσοχή στην εξέταση της σχέσης οφέλους-κινδύνου. Αν, μάλιστα, 
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αναλογιστούμε ότι συχνά γίνεται συνδυασμένη χρήση των φαρμάκων αυτών και ότι 

πιθανές μακροπρόθεσμες τοξικότητες δεν είναι γνωστές, καθώς οι περισσότερες 

κλινικές έρευνες εξετάζουν την ασφάλεια για σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα, 

τότε δεν μπορούμε παρά να διερωτηθούμε αν αξίζει πραγματικά τον κόπο να 

πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο (Chatterjee, 2006, p.111). Παρόλο που η ασφάλεια και οι 

πιθανές παρενέργειες συνιστούν πρόβλημα για όλα τα φάρμακα, είναι λογικό να 

είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε μεγαλύτερα ρίσκα, όταν πρόκειται για τη θεραπεία 

μιας νόσου και όχι για λόγους ενίσχυσης (Farah et al., 2004, p. 423). Είναι, μάλλον, 

βέβαιο ότι όλοι θα παίρναμε το ρίσκο να δοκιμάσουμε ένα φάρμακο, αν αυτό ήταν η 

θεραπεία μας για μια χρόνια εκφυλιστική ασθένεια, αλλά πόσοι θα επιχειρούσαμε 

κάτι τέτοιο, αν η εναλλακτική μας ήταν απλώς η συνηθισμένη υγιής μας κατάσταση;  

Επιπλέον, εκτός από τις απρόβλεπτες παρενέργειες σ’ ένα τόσο περίπλοκο σύστημα 

όσο το κεντρικό νευρικό σύστημα, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση τέτοιων ουσιών 

μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα που σχετίζονται με τη συνολικότερη υγεία 

του ατόμου. Για παράδειγμα, η χρήση μοδαφινίλης καθιστά το άτομο ικανό να 

παραμένει ξύπνιο περισσότερες ώρες και να κοιμάται λιγότερο. Όμως οι άνθρωποι 

που στερούνται ύπνου κινδυνεύουν περισσότερο από καρδιακά και νευρολογικά 

προβλήματα, όπως η υπέρταση και το εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι πιο ευπαθείς στις 

λοιμώξεις λόγω εξασθενημένου ανοσοποιητικού συστήματος και διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο για μεταβολικές και ενδοκρινολογικές διαταραχές, όπως η 

παχυσαρκία και ο διαβήτης (Glannon, 2008, p.47).  

Τέλος, πρέπει να τονιστεί και το πρόβλημα της κατάχρησης και του εθισμού στους 

φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συχνή και χωρίς 

ιατρική επίβλεψη χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών, και μάλιστα μέσω 

ενδορρινικής ή ενδοφλέβιας χορήγησης, μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και 

εθισμό. Επιδημιολογικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι μεγάλο ποσοστό των ατόμων 

που κάνουν χρήση ψυχοδιεγερτικών ουσιών, όπως η μεθυλφαινιδάτη, για μη 

θεραπευτικούς λόγους, αναπτύσσουν προβλήματα εξάρτησης από τις ουσίες αυτές 

(McGabe et al., 2004). Γι’ αυτόν το λόγο, πολλοί ερευνητές προτείνουν περισσότερη 

έρευνα πάνω σε μη εθιστικές ή καταχρηστικές μορφές (abuse-resistant or non-

abusable forms) των φαρμακευτικών ουσιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα 

χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς μόνο σκοπούς (DuPont et al., 2008), ενώ άλλοι 

εστιάζουν και στην ανάγκη ενημέρωσης και επιμόρφωσης γονέων και εκπαιδευτικών 
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για την κατάσταση αυτή, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη 

καταχρηστικών συμπεριφορών (Teter et al., 2005). Εύκολα κατανοεί κανείς ποιους 

κινδύνους διατρέχουν οι νέοι, και όχι μόνο αυτοί, όταν αποφασίζουν να παραγγείλουν 

μέσω Διαδικτύου τέτοιου είδους σκευάσματα, ειδικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου 

το φαινόμενο της φαρμακευτικής νοητικής ενίσχυσης είναι σχετικά άγνωστο και η 

ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών ανύπαρκτη. Για όλους τους παραπάνω λόγους, 

υποστηρίζεται η άποψη ότι το όλο ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως πρόβλημα 

δημόσιας υγείας (Babcock & Byrne, 2000). 

Άλλωστε, η προοπτική ενός μαθητικού ή φοιτητικού πληθυσμού ή ενός εργατικού 

δυναμικού, το οποίο θα ζει εξαρτημένο από ουσίες, θα κοιμάται λιγότερο και θα 

νοσεί περισσότερο δεν μπορεί παρά να είναι άκρως ανησυχητική ακόμα και για 

όσους καταρχήν εγκρίνουν τη φαρμακευτική νοητική ενίσχυση. Κι αυτό γιατί ένας 

τέτοιος πληθυσμός θα αποδεικνυόταν τελικά λιγότερο υγιής και συνεπώς λιγότερο 

ωφέλιμος ή αποδοτικός, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία των οπαδών της 

ενίσχυσης.  

Για όσους πάλι αντιμετωπίζουν τη νοητική ενίσχυση με σκεπτικισμό, τα πράγματα 

είναι πιο ξεκάθαρα. Αν οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές βλάπτουν την υγεία μας, 

σωματική και ψυχική, περισσότερο απ’ όσο ωφελούν τις νοητικές μας ικανότητες, 

τότε δε θα ήμασταν λογικά όντα αν τους επιλέγαμε. Ακόμη και αν δεχτούμε την υγεία 

ως εργαλειακό αγαθό, δηλαδή ως αγαθό που χρησιμοποιούμε για να πραγματώσουμε 

άλλους στόχους, δεν παύουμε να τη χρειαζόμαστε. Αν εσκεμμένα επιφέρουμε βλάβες 

στην υγεία μας, και μάλιστα μεγαλύτερες από τα οφέλη που ενδεχομένως θα 

καρπωθούμε, τότε παραβιάζουμε την αρχή της μη βλάβης (primum non nocere). 

Όμως η πρόκληση βλάβης αίρει τους όρους της ηθικής υπόστασής μας, του ηθικού 

αυτοπροσδιορισμού μας, καθώς σημαίνει ότι εκλαμβάνουμε τον εαυτό μας ως 

αντικείμενο, υποβιβάζοντας με αυτό τον τρόπο την ανθρώπινη ιδιότητά μας. 

 Θα μπορούσε, βέβαια, να ισχυριστεί κανείς ότι η ενέργειά μας αυτή είναι προϊόν της 

αυτονομίας μας. Αν επιλέξουμε να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία μας, γιατί θεωρούμε 

ότι η ενίσχυση των νοητικών ικανοτήτων μας αξίζει περισσότερο, τότε δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Η απόφασή μας δεν είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού αλλά προσωπική 

επιλογή μας. Το αν τα πράγματα είναι όντως έτσι, θα το εξετάσουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο.  
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Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η πρώτη όχληση από ηθικής πλευράς σχετικά με 

τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές είναι η παραβίαση της αρχής της μη 

βλάβης. Φαίνεται ότι, τουλάχιστον για την ώρα, το τίμημα για τη φαρμακευτική 

νοητική ενίσχυση είναι πολύ μεγάλο και θα χρειαστεί πολύ περισσότερη έρευνα, 

προκειμένου να κυκλοφορήσουν ασφαλείς φαρμακευτικές ουσίες που θα 

εξασφαλίζουν βελτιώσεις στις νοητικές μας λειτουργίες, χωρίς παρενέργειες που θα 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας.  

1.2. Είναι	 οι	 φαρμακευτικοί	 νοητικοί	 ενισχυτές	 ασφαλείς	 για	 τους	

εφήβους;	

 

Η ιδιαιτερότητα του εφηβικού εγκεφάλου καθώς και έρευνες που αποκαλύπτουν ότι 

αυτός αποκρίνεται διαφορετικά στις εν λόγω φαρμακευτικές ουσίες απ’ ό, τι ο 

εγκέφαλος των ενηλίκων καλούν για ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και 

επιφυλακτικότητα στο θέμα της χορήγησής τους σε εφήβους.  

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ουσίες αυτές έχουν δοκιμαστεί και 

εγκριθεί ως θεραπευτικές συγκεκριμένων παθήσεων. Με άλλα λόγια, γνωρίζουμε ότι 

μπορούν να θεραπεύσουν τις αρνητικές συνέπειες κάποιων διαταραχών, όπως η 

ADHD ή η ναρκοληψία. Έχει, μάλιστα, επισημανθεί ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα 

της μοδαφινίλης είναι πιθανό να εξαρτώνται από την ίδια τη διαταραχή. Αυτό 

σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ουσία βελτιώνει την επαγρύπνηση και την ταχύτητα 

απόκρισης, όταν χορηγείται για διαταραχή ύπνου, ενώ, όταν χορηγείται για 

διαταραχές της ντοπαμινεργικής λειτουργίας, επιδρά ευεργετικά στη μνήμη και την 

εκτελεστική λειτουργία (Randall, Shneerson & File, 2005). Συνεπώς, εάν δεν 

υφίσταται κάποια πάθηση και δεδομένης της ανεπάρκειας ερευνών σε υγιείς εφήβους, 

δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα δράσουν οι ουσίες στον 

εγκέφαλο.  

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι είναι τελείως διαφορετικό να χορηγείς, για 

παράδειγμα, μεθυλφαινιδάτη για να θεραπεύσεις μια νοητική διαταραχή από το να 

ενθαρρύνεις τη χρήση της από υγιή άτομα, όπως επισημάναμε και στο κεφάλαιο 1.6. 

Όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος πάσχει από μια διαταραχή, όπως η ADHD, 

αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά προβλήματα, κυρίως κατά τη διαδικασία της μάθησης. 

Τα συμπτώματα της εν λόγω διαταραχής περιλαμβάνουν αφηρημάδα, 
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παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα, πολλές φορές επιμένουν και κατά την 

ενήλικη ζωή, ενώ, αν δε θεραπευτούν, ενδέχεται να αποδειχθούν καταστροφικά, μη 

επιτρέποντας στο άτομο να λειτουργεί αποτελεσματικά στη σχολική τάξη ή στο 

εργασιακό περιβάλλον, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο και στις 

κοινωνικές του σχέσεις (Urban & Gao, 2013). Το να αρνηθούμε σ’ ένα άτομο που 

πάσχει από μια τέτοια νόσο μια εγκεκριμένη θεραπεία θα ήταν σαν να το 

καταδικάζαμε σε μια δυστυχισμένη, γεμάτη προβλήματα, ζωή. Αυτό όμως θα ήταν 

ηθικά προβληματικό, καθώς έτσι θα παραβιάζαμε την αρχή της ευεργεσίας, η οποία 

προστάζει να συντρέχουμε τα άλλα άτομα στις δυσκολίες τους, αλλά και την αρχή 

της μη βλάβης, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να επιφέρουμε βλάβες σε 

άλλα άτομα. Όμως η στέρηση της θεραπείας σε κάποιον που την έχει ανάγκη 

λογίζεται, βέβαια, ως πρόκληση βλάβης.  

Συμπερασματικά, αν χορηγούμε σε παιδιά ή εφήβους κάποια φαρμακευτική ουσία για 

θεραπευτικούς λόγους, η πράξη μας είναι ηθικά ορθή, αφού ο σκοπός μας είναι να 

ευεργετήσουμε ή να μην προξενήσουμε περαιτέρω βλάβη στα άτομα αυτά. Τι 

συμβαίνει όμως, όταν δεν υφίσταται κάποια σαφώς διαγνωσμένη παθολογική 

κατάσταση; Πράττουμε ηθικά, όταν το παιδί μας δεν υποφέρει από κάποια πάθηση, 

αλλά εμείς εξασφαλίζουμε ψεύτικες διαγνώσεις ή αποφασίζουμε από μόνοι μας να 

του δώσουμε φαρμακευτικές ουσίες, με σκοπό, όχι τη θεραπεία, αλλά την ενίσχυση; 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι γονείς δεν προστατεύουν την υγεία των παιδιών τους ούτε 

δρουν υπέρ αυτής. Αντιθέτως, χορηγώντας φαρμακευτικές ουσίες για λόγους 

ενίσχυσης, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών τους, και μάλιστα 

αδικαιολόγητα. Εδώ δεν υπάρχει κάποια ασθένεια, απειλητική για τη ζωή, που 

επιτάσσει τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Το μόνο κίνητρο είναι η ενίσχυση 

των νοητικών ικανοτήτων που κρίνεται από το γονέα ως σημαντικότερη και από αυτή 

την ίδια την υγεία των παιδιών. Οι προτεραιότητες έχουν διασαλευτεί και ο γονέας 

καταλήγει να αξιολογεί ως ανώτερο από την υγεία αγαθό την παροχή ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Μια τέτοια ενέργεια όμως είναι ηθικά επιλήψιμη, διότι παραβιάζει με τον πιο 

κατάφωρο τρόπο την αρχή της μη βλάβης. Για ένα γονέα, η αρχή αυτή επιτάσσει να 

προστατεύει την υγεία του παιδιού του και να μην του προξενεί βλάβες, σωματικές ή 

ψυχικές. Δεδομένου, μάλιστα, ότι παιδιά και έφηβοι δε διαθέτουν αυτονομία, 
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εναπόκειται στο γονέα να λάβει αποφάσεις για την υγεία τους. Όταν, όμως, αυτός δρα 

με γνώμονα, όχι την προφύλαξη της υγείας των παιδιών, αλλά τη βελτίωση των 

νοητικών τους ικανοτήτων, παραγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, τότε η πράξη 

του δεν μπορεί παρά να είναι ανήθικη. Η χορήγηση φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών μπορεί να αποβεί καταστροφική για την υγεία των παιδιών, μπορεί, 

δηλαδή να ζημιώσει τα άτομα που υποτίθεται ότι θα ωφελούσε. Όταν, λοιπόν, ο 

γονέας αψηφά έναν τέτοιο κίνδυνο ή δίνει προτεραιότητα σε κάτι που ενδεχομένως 

να βλάψει την υγεία των παιδιών του, τότε ενεργεί κατά ανήθικο τρόπο.  

Τώρα, αν δίπλα στο γεγονός ότι πολλοί γονείς δίνουν φάρμακα στα παιδιά τους, 

χωρίς αυτά να έχουν ιατρικό πρόβλημα, απλώς και μόνο για να μελετούν 

περισσότερο ή για να είναι πιο πειθαρχημένα, συνεκτιμήσουμε και μια σειρά από 

άλλα γεγονότα, όπως την πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης και 

υπερσυνταγογράφησης των φαρμάκων, το ότι πολλοί έφηβοι κάνουν μόνοι τους τη 

διάγνωση για ADHD και προμηθεύονται τις ουσίες από φίλους τους, που όντως 

πάσχουν από τη διαταραχή, ή από το Διαδίκτυο, καθώς και το ότι αρκετοί πωλούν τα 

φάρμακα τα οποία τους χορήγησε ο γιατρός ως θεραπευτική αγωγή για τη δική τους 

πάθηση σε τρίτους ως νοητικούς ενισχυτές, καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

παιδιών και εφήβων που κάνει χρήση των ουσιών αυτών δεν πάσχει από κάποια 

διαταραχή αλλά τις λαμβάνει για λόγους ενίσχυσης. Όμως, καθώς δεν υπάρχει 

διαγνωσμένη παθολογία, δεν υπάρχει και ιατρική επίβλεψη, η οποία θα καθόριζε τη 

δοσολογία και θα επεσήμαινε πιθανές παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις με άλλα 

φάρμακα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μία άκρως επικίνδυνη κατάσταση 

κατά την οποία οι έφηβοι λαμβάνουν τις ουσίες αυτές σε ανεξέλεγκτες δόσεις, σε 

συνδυασμό με άλλα φάρμακα, ναρκωτικές ουσίες ή και αλκοόλ.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, θα 

υποστηρίζαμε ότι η χρήση φαρμακευτικών ουσιών για λόγους ενίσχυσης από τους 

εφήβους είναι ηθικά προβληματική. Όπως και για το γενικότερο πληθυσμό, θα 

χρειαστεί ακόμη πολλή έρευνα, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς φόρμουλες 

που δε θα απειλούν την υγεία των εφήβων και δε θα τους οδηγούν σε εξάρτηση και 

εθισμό. 
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1.3. Αν	λυνόταν	το	πρόβλημα	της	ασφάλειας,	θα	ήταν	η	φαρμακευτική	

νοητική	ενίσχυση	ηθικά	επιτρεπτή;		

 

Έστω όμως ότι το πρόβλημα της ασφάλειας λυνόταν. Ας υποθέσουμε ότι σε μία ή 

δύο δεκαετίες από τώρα θα κυκλοφορούν στην αγορά φαρμακευτικοί νοητικοί 

ενισχυτές απολύτως ασφαλείς, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν σε όσους τους λαμβάνουν 

αξιοσημείωτη βελτίωση των νοητικών ικανοτήτων τους. Ας υποθέσουμε ακόμη ότι οι 

ουσίες αυτές, εκτός του ότι δε θα ενέχουν κανένα κίνδυνο υγείας, δε θα επιφέρουν 

ούτε εθισμό στα άτομα που τις χρησιμοποιούν, τουλάχιστον όχι μεγαλύτερο από 

αυτόν που προκαλεί η καφεΐνη, ένας παραδοσιακός νοητικός ενισχυτής, νόμιμος και 

αποδεκτός. Θα είχαμε τότε πρόβλημα να τις χρησιμοποιήσουμε ή να επιτρέψουμε σε 

άλλους τη χρήση τους; Με άλλα λόγια, θα υπήρχε ηθικό ζήτημα ή, με λυμένο το 

ζήτημα της ασφάλειας, θα κάμπτονταν όλες οι αντιστάσεις και θα άνοιγε ο δρόμος σε 

μια απρόσκοπτη χρήση των ουσιών αυτών χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς;  

Αν εξετάσουμε το όλο θέμα λίγο καλύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι η ασφάλεια δεν 

είναι το μοναδικό, ούτε ίσως το κυρίαρχο, ηθικό ζήτημα που εγείρει η φαρμακευτική 

νοητική ενίσχυση. Άλλωστε, αυτό είναι ένα πρόβλημα που η επιστημονική έρευνα 

μπορεί και ενδεχομένως να λύσει πολύ σύντομα. Το σημαντικό από ηθικής πλευράς 

ζήτημα είναι ότι η λήψη φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών συνιστά μια παρέμβασή 

μας στην ανθρώπινη φύση και μάλιστα μια παρέμβαση που δεν επιχειρείται για 

θεραπεία κάποιου προβλήματος υγείας αλλά για βελτίωση ικανοτήτων που κρίνονται 

«κανονικές». Η δυνατότητα αυτή όμως δεν έρχεται μόνη της. Αντιθέτως συνοδεύεται 

από καινούριες ευθύνες, γιατί, όπως έχει εύστοχα παρατηρηθεί «καθώς διευρύνονται 

οι δυνατότητες παρέμβασής μας στην ανθρώπινη φύση, εγείρονται ερωτήματα γύρω 

από τα ηθικά όρια αυτών των παρεμβάσεων, από τη σκοπιά του σεβασμού της αξίας 

του προσώπου, των ελευθεριών και δικαιωμάτων που συνδέουμε με την 

προσωπικότητα» (Τσινόρεμα, 2015).  

Το γεγονός, λοιπόν, ότι τόσο εμείς όσο και οι γύρω μας είμαστε πρόσωπα είναι αυτό 

που ενδεχομένως καθιστά προβληματική τη λήψη φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών. Γιατί, σ’ αυτό το συγκείμενο τουλάχιστον, το πρόσωπο είναι μια 

κανονιστική κι όχι μια βιολογική έννοια, πράγμα που σημαίνει ότι το πρόσωπο έχει 

ηθική υπόσταση, δηλαδή έχει την ικανότητα να πράττει ηθικά. Ως ηθικός δρων το 
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πρόσωπο χαρακτηρίζεται από αυτονομία, διαθέτει δικαιώματα και αξιώνει σεβασμό. 

Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι αν η χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών 

συνάδει με τα παραπάνω ή αν αντιθέτως βάλλει εναντίον τους.  

Επιπλέον, το πρόσωπο δε ζει μόνο του αλλά με άλλα πρόσωπα, μαζί με τα οποία 

συγκροτεί ηθική κοινότητα, δηλαδή μια κοινότητα ανθρώπων που δύνανται να 

πράττουν ηθικά. Οι πράξεις μας ως προσώπων, λοιπόν, έχουν ηθική σημασία, καθώς 

αφορούν και άλλα πρόσωπα, διαμορφώνουν και επηρεάζουν διαπροσωπικές σχέσεις 

μέσα σε μια ηθική κοινότητα. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Kant, τα πρόσωπα είναι 

«αντικειμενικοί σκοποί, είναι δηλαδή όντα των οποίων η ύπαρξη είναι αυτοσκοπός, 

και μάλιστα τέτοιου είδους, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλο σκοπό 

και να γίνει ένα απλό μέσο» (Kant [1785], 1984, σ.81). Συνεπώς, όταν 

χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας ή κάποιο άλλο πρόσωπο ως μέσο για να επιτύχουμε 

έναν άλλο σκοπό, ενδεχομένως η πράξη μας να μην είναι ηθικά ορθή.  

Συναφώς, η ολοένα και αυξανόμενη χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών 

εγείρει και άλλης τάξης ερωτήματα, όπως αυτά που αφορούν τη διανεμητική 

δικαιοσύνη. Αν αποφασίσουμε ότι είναι ηθικά επιτρεπτό να χρησιμοποιούμε 

φαρμακευτικές ουσίες για να αυξήσουμε τη νόησή μας, πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα 

υπάρξει ακριβοδικία και ισότητα πρόσβασης σε αυτές για όλους; Πώς θα είμαστε 

σίγουροι ότι η νέα αυτή τεχνολογία δε θα εντείνει ακόμη περισσότερο την ήδη 

μεγάλη κοινωνική ανισότητα;  

Τέλος, ως ηθικοί δρώντες τα πρόσωπα είναι και τα μόνα αρμόδια να αποφασίσουν αν 

θα πρέπει να θέσουν όρια στην παρέμβαση στην ανθρώπινη φύση και, αν ναι, ποια θα 

είναι αυτά. Τέτοιου είδους αποφάσεις βέβαια απαιτούν ισχυρή ηθική θεμελίωση, 

καθώς αφορούν το παρόν και το μέλλον των ανθρώπινων σχέσεων και, συνεπώς, το 

παρόν και το μέλλον της ηθικής κοινότητας.  

Είναι, λοιπόν, όλα αυτά τα ερωτήματα που καθιστούν ηθικά προβληματική τη χρήση 

των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών και δε μας επιτρέπουν να προσπεράσουμε 

το όλο θέμα με ευκολία. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα επιχειρήσουμε να 

παρουσιάσουμε τον ηθικό προβληματισμό αναλυτικά, αναδεικνύοντας τα ζητήματα 

τα οποία εδώ απλώς υπαινιχθήκαμε. Πρώτα όμως πρέπει να αναφερθούμε στη 

διάκριση θεραπείας – ενίσχυσης, η οποία χρησιμοποιείται συχνά στην όλη αντιδικία 

και την οποία χρησιμοποιήσαμε κι εμείς στα προηγούμενα κεφάλαια για να 



46 
 

καταδείξουμε ότι, όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, υπάρχει ηθική 

διαφοροποίηση στη χρήση των συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών, αφού στην 

περίπτωση της θεραπείας είναι ηθικά επιτρεπτή, ενώ στην περίπτωση της ενίσχυσης 

κρίνεται ως ηθικά προβληματική. 

1.4. Η	διάκριση	θεραπείας	–	ενίσχυσης		
 

Η διάκριση θεραπείας – ενίσχυσης επιστρατεύτηκε αρχικά ως το κριτήριο εκείνο που 

θα μας καθοδηγούσε ηθικά, θα μας υπαγόρευε δηλαδή ποια παρέμβαση είναι ηθικά 

επιτρεπτή και ποια όχι. Βάσει αυτής της διάκρισης, όταν μια παρέμβαση έχει στόχο 

την αποκατάσταση της υγείας ή τη διόρθωση μιας παθολογίας, τότε λογίζεται ως 

θεραπεία και είναι θεμιτή. Αντιθέτως, όταν στοχεύει στη βελτίωση μιας κατά τα άλλα 

«κανονικής» λειτουργίας, όταν δηλαδή χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους «για να 

προχωρήσουν πέρα από την υγεία, να ενισχύσουν τις σωματικές ή γνωστικές τους 

ικανότητες και να υψωθούν πάνω από το κανονικό» (Sandel, 2007, σ.39), θεωρείται 

ως ενίσχυση και είναι τουλάχιστον ύποπτη ηθικά.  

Αν και ο παραπάνω συλλογισμός φαντάζει prima facie λογικός, δεν μπορεί κανείς να 

μη σταθεί στις αδυναμίες του, αδυναμίες που τον καθιστούν τελικά ακατάλληλο για 

να μας προσφέρει ένα γνώμονα. Το πρόβλημα έγκειται, βέβαια, στην έλλειψη κοινά 

αποδεκτών ορισμών της υγείας και της ασθένειας, βάσει των οποίων θα ορίζαμε και 

τι συνιστά θεραπεία και τι ενίσχυση. Για παράδειγμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας έχει ορίσει την υγεία ως «μια κατάσταση πλήρους φυσικής, νοητικής και 

κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς ως απουσία νόσου ή ασθένειας» (WHO, 1946). 

Κάτι τέτοιο όμως σημαίνει ότι πάρα πολλές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 

προώθηση της ευημερίας, μεταξύ των οποίων και πολλές παρεμβάσεις ενίσχυσης, θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως θεραπευτικές (Metzinger & Hildt, 2011, p.250). Τα 

πράγματα έρχεται να περιπλέξει και μια αυξανόμενη τάση να κατηγοριοποιούνται ως 

ασθένειες καταστάσεις που στο παρελθόν θεωρούνταν «κανονικές» ή να επινοούνται 

νέες ασθένειες (Bostrom, 2008, p.520).  

Όμως ακόμη και αυτή η έννοια του «κανονικού» είναι προβληματική και δεν μπορεί 

να μας οδηγήσει με ασφάλεια στη διάκριση μεταξύ θεραπείας και ενίσχυσης, αφού 

πρόκειται και πάλι για μια έννοια πολύ δύσκολα προσδιορίσιμη. Έτσι, ενώ η 

«κανονική» τυπική λειτουργία του είδους χρησιμοποιήθηκε για να οριστεί τι απαιτεί 
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θεραπεία και τι όχι (Sabin & Daniels, 1994, p.5-13) και υποστηρίχθηκε ότι η 

θεραπεία μιας δυσλειτουργίας διαθέτει ανώτερο ηθικό status από μια παρέμβαση 

ενίσχυσης, αφού μόνο η πρώτη χαρακτηρίζεται από την αρετή της αποδοχής του 

«κανονικού» (Schwartz, 2005, p.18), πολύ γρήγορα φάνηκε ότι είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να αποφανθεί κανείς για το τι είναι κανονικό. Οι ενστάσεις αφορούσαν 

κυρίως τον τομέα της νόησης, αφού δε διαθέτουμε ακόμη μια οριστική περιγραφή για 

την τυπική νοητική λειτουργία του ανθρώπου (Whitehouse et al., 1997, p.14-22), 

αλλά και τον τομέα της συμπεριφοράς, όπου η διάκριση μεταξύ κανονικού και μη 

κανονικού είναι δυσχερέστατη (Kass, 2003, p.13).   

Άλλωστε, ακόμη και αν μπορούσαμε να αποφανθούμε με βεβαιότητα για το τι είναι 

«κανονικό», πάλι δε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα, αφού «η ίδια μας η αντίληψη για 

το κανονικό έχει αλλάξει μέσα στο χρόνο» (Chan & Harris, 2007, p.1). Παλαιότερα 

δε θεωρούνταν κανονικό να φοράει κάποιος γυαλιά οράσεως ή να παίρνει 

συμπληρώματα διατροφής, σήμερα όμως όλοι τα θεωρούμε ως απολύτως κανονικά. 

Μάλιστα δεν τα ταξινομούμε ως παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση, αλλά ως 

θεραπεία για κάποιες αδυναμίες μας. Το παράδειγμα του εμβολιασμού σκιαγραφεί 

την αντιδικία καλύτερα: από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί, όπως ο Harris (2007, 

p.21) και η Kamm (2009, p.104), που, εκκινώντας από τη θέση ότι ο οργανισμός μας 

είναι ευάλωτος και δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει όλες τις επιθέσεις που 

δέχεται, θεωρούν τα εμβόλια ως ενίσχυση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η άποψη 

του Sandel (2007, σ.71) που θεωρεί ότι οι ιατρικές επεμβάσεις που στοχεύουν στη 

θεραπεία ή την πρόληψη δεν ξεπερνούν τις φυσικές ικανότητες του ανθρώπου, απλώς 

επιτρέπουν σ’ αυτές να ανθίσουν και άρα δε λογίζονται ως ενισχυτικές.  

Όσοι πιστεύουν ότι η έννοια του κανονικού είναι πολύ αδύναμη για να θεμελιώσει 

ηθικές κρίσεις συντάσσονται με το Harris και απορρίπτουν τη διάκριση μεταξύ 

θεραπείας και ενίσχυσης ως σημαντική. Δέχονται, δηλαδή, τις δύο έννοιες ως ηθικά 

αξεχώριστες (Chan & Harris, 2007, p.1) και άρα τη θεραπεία και την ενίσχυση ως 

εξίσου επιτρεπτές. Στο ίδιο στρατόπεδο ανήκει και ο Savulescu (2006, p.325) που 

υποστηρίζει ότι η θεραπεία είναι υποκατηγορία της ενίσχυσης. Θεωρεί, μάλιστα, ότι 

η τελευταία ισοδυναμεί με αύξηση της αξίας της ζωής ενός προσώπου και τη συνδέει 

με την ευημερία (welfarist view).  
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν κατά καιρούς 

καταβληθεί, δεν είναι ακόμη δυνατό να ορίσουμε με ακρίβεια και σαφήνεια τις 

περιοχές της θεραπείας και αυτές της ενίσχυσης ούτε να φτάσουμε σε μια ομοφωνία 

για το ζήτημα. Πέρα από τις τρανταχτές και εύκολες περιπτώσεις, πάντα θα υπάρχουν 

γκρίζες ζώνες, απ’ όπου θα ξεπηδούν ηθικά διλήμματα. Με άλλα λόγια, οφείλουμε να 

έχουμε πάντοτε κατά νου ότι «όπως συμβαίνει με όλες τις διακρίσεις, η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ θεραπείας και ενίσχυσης ξεθωριάζει στις άκρες» (Sandel, 2007, σ. 

73).  

Συνεπώς, η διάκριση θεραπείας – ενίσχυσης, ενώ μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε 

ηθικές διαφοροποιήσεις σε ό, τι αφορά την ασφάλεια, δεν μπορεί να μας προσφέρει 

την ίδια καθοδήγηση σε άλλα κρίσιμα ερωτήματα, αφού ο προσδιορισμός και μόνο 

μιας παρέμβασης ως θεραπείας ή ως ενίσχυσης δε μας δηλώνει ταυτόχρονα αν η εν 

λόγω παρέμβαση είναι θεμιτή ή όχι, δε μας λύνει το πρόβλημα. Οι απαντήσεις που 

ψάχνουμε δε βρίσκονται τόσο στην πολυσυζητημένη αυτή διάκριση σχετικά με τη 

φύση, θεραπευτική ή ενισχυτική, της εκάστοτε παρέμβασης, όσο στο ηθικό status των 

προσώπων, τα οποία αποφασίζουν και υφίστανται τις παρεμβάσεις, και ειδικότερα 

στο αν αυτό πλήττεται με κάποιο τρόπο από αυτές.  

1.5. Οι	 φαρμακευτικοί	 νοητικοί	 ενισχυτές	 ως	 μια	 πρόκληση	 για	 την	

κοινωνία	και	τη	Βιοηθική		

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση δεν είναι ένα σενάριο 

που αναφέρεται στο μακρινό μέλλον, αλλά μια υπαρκτή επιλογή στην οποία 

προβαίνουν χιλιάδες άτομα. Η τάση αυτή προβλέπεται να ενισχυθεί τα επόμενα 

χρόνια, όπως άλλωστε αποδεικνύει και το γεγονός ότι κάποιες ουσίες, για παράδειγμα 

οι αμπακίνες, μελετώνται, όχι μόνο ως θεραπεία για κάποια ασθένεια, αλλά και με 

σκοπό την ενίσχυση «κανονικών» λειτουργιών (Chaterjee, 2006, p.110). Η εξέλιξη 

αυτή σε συνδυασμό με τις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις για παραγωγικότητα 

της σύγχρονης κοινωνίας θα οδηγήσει πιθανότατα σε μια γενίκευση ή τουλάχιστον σε 

μια μεγάλη αύξηση της χρήσης φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών. Είναι οι 

κοινωνίες μας έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο; 

Μέχρι στιγμής ως φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές χρησιμοποιούνται ουσίες που 

έχουν συνταγογραφηθεί για άλλο σκοπό, για την αντιμετώπιση κάποιας πάθησης, 
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όπως η ADHD ή η ναρκοληψία. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον για την ώρα, οι 

γιατροί είναι εκείνοι που «φυλάσσουν» τα φάρμακα αυτά. Όμως η πλειονότητα των 

γιατρών έχει εκπαιδευτεί να θεραπεύει ασθένειες, όχι να ενισχύει «κανονικές» 

λειτουργίες. Επιπλέον, είναι φυσικά καθήκον των γιατρών να θεραπεύουν 

νευρολογικές, ψυχιατρικές και άλλου είδους ασθένειες και να ανακουφίζουν τους 

ασθενείς τους από τον πόνο, δεν είναι όμως υποχρέωσή τους να προσφέρουν σε υγιή 

άτομα φαρμακευτικές ουσίες που θα τα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικά (Glannon, 

2008, p.53). Θα μπορούσε, βέβαια, να αντιτείνει κανείς το παράδειγμα των 

πλαστικών χειρουργών ή των δερματολόγων που προσφέρουν υπηρεσίες ενίσχυσης 

σε υγιείς ανθρώπους. Όμως το παράδειγμα αυτό δεν μπορεί να ακυρώσει το γεγονός 

ότι η πλειονότητα των γιατρών δεν έχει καταρτιστεί στο να βοηθά ασθενείς να 

λάβουν αποφάσεις σχετικά με παρεμβάσεις ενίσχυσης (Butcher, 2003, p.133).  

Συνεπώς, εάν οι γιατροί είναι αυτοί που στο μέλλον θα χορηγούν φαρμακευτικές 

ουσίες με μόνο σκοπό την ενίσχυση κι όχι τη θεραπεία κάποιας διαταραχής, τότε θα 

πρέπει και οι ίδιοι να εκπαιδευτούν κατάλληλα, αλλά και η κοινωνία να συζητήσει 

ποια θα είναι η ευθύνη τους για τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες των 

ενισχύσεων που θα χορηγούν (Farah et al., 2004, p.424), με ό, τι αυτό συνεπάγεται 

για τη σχέση γιατρού-ασθενούς.  

Τα παραπάνω, αν συνδυαστούν με το ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι από όσους 

κάνουν χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών είτε τους χρησιμοποιούν εκτός 

ένδειξης είτε προσποιούνται κάποια διαταραχή για να πετύχουν τη συνταγογράφησή 

τους είτε, τέλος, τους προμηθεύονται παράνομα, υποδεικνύουν την ανάγκη για μια 

απόκριση της κοινωνίας στο φαινόμενο αυτό. Η τελευταία ακολουθεί προς το παρόν 

μια πολιτική laissez faire, η οποία, όμως, ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη, ιδιαίτερα 

στο ενδεχόμενο η φαρμακοβιομηχανία -η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, έχει τεράστιο 

συμφέρον να επεκτείνει τις πωλήσεις της και στους υγιείς (Chaterjee, 2006, p.112)- 

να πλημμυρίσει την αγορά με ασφαλή φάρμακα, τα οποία θα διατίθενται χωρίς 

ιατρική συνταγή. Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι η σημερινή μας αδράνεια μπορεί να 

έχει επιπτώσεις στο μέλλον και, λαμβανομένων υπόψη και των ταχύτατων εξελίξεων 

στις Νευροεπιστήμες, εκφράζεται συχνά η ανησυχία ότι «πολύ σύντομα θα φτάσουμε 

στο σημείο όπου το να μην αποφασίζει κανείς σημαίνει να αποφασίζει» (Farah et al., 

2004, p.424).  
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Σχετικά με το ποιοι θεσμοί θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που θέτει η 

φαρμακευτική νοητική ενίσχυση και με ποιες πρακτικές, έχουν διατυπωθεί πολλές 

απόψεις. Από εκείνους που αναρωτιούνται για το αν θα έπρεπε να είναι καν 

επιτρεπτή η χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών, όπως ο Sandel και ο Kass, 

μέχρι αυτούς που θεωρούν τη νοητική, και όχι μόνο, ενίσχυση, όχι απλώς επιτρεπτή 

αλλά και αναγκαία, όπως ο Harris, και από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε 

να κάνουμε τίποτα για να σταματήσουμε τις εξελίξεις και θεωρούν ότι αυτό που 

επείγει πια είναι πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

ατομικά και θεσμικά, στο φαινόμενο της ενίσχυσης, όπως ο Buchanan, μέχρι το 

Francis Fukuyama, ο οποίος χαρακτηρίζει ηττοπαθή μια τέτοια άποψη και αναζητά τη 

μέση οδό μέσω της νομοθετικής ρύθμισης και της δημιουργίας ελεγκτικών θεσμών, η 

συζήτηση για τη φαρμακευτική νοητική ενίσχυση και για την ενίσχυση γενικότερα 

έχει ξεκινήσει.  

Σ’ αυτήν καλούνται να συμμετέχουν, εκτός από τους θεωρητικούς της βιοηθικής, 

επιστήμονες που εργάζονται πάνω στους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, 

γιατροί, εργοδότες, νομικοί, γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί που ίσως στο μέλλον 

αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις στην αξιολόγηση μαθητών που έχουν λάβει 

τέτοιες ουσίες (Farah et al., 2004, p.422). Με άλλα λόγια, η κοινωνία πρέπει να 

στοχαστεί πάνω στο πρόβλημα και να καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις. Για να το 

κάνει όμως αυτό, πρέπει να είναι ενημερωμένη για τα ηθικά ζητήματα που εγείρει η 

φαρμακευτική νοητική ενίσχυση. Αυτή ακριβώς είναι και η πρόκληση για τη 

Βιοηθική: να αναδείξει τα ηθικά ζητήματα με σαφήνεια και ενάργεια, έτσι ώστε η 

όποια επιλογή μας να προκύψει από ενημέρωση και αναστοχασμό και όχι από άκριτο 

ενθουσιασμό για το νέο ή παράλογο φόβο για το άγνωστο.  

	

	

	

	

 



51 
 

Κεφάλαιο	 2.	 Πρόσωπο,	 αυτονομία	 και	 αυθεντικότητα	 στον	

κόσμο	της	φαρμακευτικής	νοητικής	ενίσχυσης	

2.1. Πρόσωπο	και	αυτονομία	
 

Ο ορισμός της έννοιας του προσώπου έχει απασχολήσει τη φιλοσοφική σκέψη από 

πολύ παλιά, καθώς πρόκειται για μία «κομβική έννοια στην ηθική θεώρηση και τον 

χαρακτηρισμό των ηθικών μας σχέσεων» (Τσινόρεμα, 2015). Πρέπει να τονιστεί 

ευθύς εξαρχής ότι, εξετάζοντας το ζήτημα των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών, 

αναφερόμαστε στο πρόσωπο ως μία κανονιστική έννοια και ως εκ τούτου δε θα μας 

απασχολήσουν θεωρήσεις του προσώπου οι οποίες βασίζονται σε βιολογικά κριτήρια.  

Όσοι εκκινούν από θρησκευτική αφετηρία θεωρούν το πρόσωπο ως ιερό και 

απαραβίαστο, καθώς πιστεύουν ότι είναι δημιούργημα του Θεού. Μάλιστα, για 

Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα 

του Θεού (Fukuyama, 2003, p.88). Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ως πρόσωπο έχει 

αξία, μια αξία που πρέπει να γίνεται σεβαστή. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 

δημιουργήματα του Θεού, ο άνθρωπος διαθέτει ελεύθερη βούληση και ικανότητα να 

πράττει ηθικά, γεγονός που του αποδίδει υψηλότερο ηθικό status από τα υπόλοιπα 

πλάσματα. Συνεπώς, στα πλαίσια μιας τέτοιας θεώρησης, οποιαδήποτε παρέμβαση 

πλήττει ή αλλοιώνει το πρόσωπο ως θεϊκή δημιουργία συνιστά προσβολή για το Θεό 

και αντιμετωπίζεται ως ηθικά επιλήψιμη. Η διαμάχη για τις αμβλώσεις έδειξε με τον 

πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι άτομα που εκλαμβάνουν το πρόσωπο ως δημιούργημα 

του Θεού αντιτίθενται σε κάθε επέμβαση σε αυτό και μάλιστα από τη στιγμή της 

σύλληψής του.  

Παρ’ όλα αυτά, «το ηθικό διακύβευμα μπορεί να περιγραφεί και με εγκόσμιους 

όρους» (Sandel, 2007, σ.103). Με άλλα λόγια, δε χρειάζεται να είναι κανείς πιστός 

για να πρεσβεύει ότι η έννοια του προσώπου έχει εξέχουσα σημασία για την ηθική 

ζωή μας. Πώς όμως θα μπορούσαμε να ορίσουμε το πρόσωπο χωρίς να καταφύγουμε 

σε θεολογικά επιχειρήματα; Πώς, δηλαδή, μπορούμε να θεμελιώσουμε ηθικά την 

έννοια αυτή, χωρίς τη βοήθεια του Θεού; 

Διακρίνοντας ανάμεσα σε πράγματα και πρόσωπα, ο Γερμανός φιλόσοφος Immanuel 

Kant επιχείρησε να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, 
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ονόμασε «πράγματα» τα άλογα όντα των οποίων η ύπαρξη δεν εξαρτάται από τη 

θέλησή μας αλλά από τη φύση. Τα όντα αυτά χρησιμοποιούνται ως μέσα για άλλους 

σκοπούς και γι’ αυτό έχουν σχετική αξία. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Kant, τα 

έλλογα όντα ονομάζονται πρόσωπα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως 

μέσα, γιατί η φύση τους τα ξεχωρίζει ως αυτοσκοπούς. Ως αυτοσκοποί δεν μπορούν 

να αντικατασταθούν από άλλους σκοπούς και να μετατραπούν σε μέσα, γιατί τότε «δε 

θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ τίποτα που να κατέχει απόλυτη αξία» (Kant [1785], 

1984, σ.81). Συνεπώς, αν χρησιμοποιήσω ένα πρόσωπο μόνο ως μέσο για να επιτύχω 

ένα σκοπό, τότε έχω συμπεριφερθεί απέναντι σε αυτό το πρόσωπο σαν να ήταν 

πράγμα, δηλαδή το έχω εργαλειοποιήσει, μη αναγνωρίζοντας ότι κάθε πρόσωπο 

απολαμβάνει υψηλότερο ηθικό status από αυτό των πραγμάτων.   

Επιπλέον, ο Kant ισχυρίζεται ότι κάθε πράγμα έχει μια τιμή και άρα μπορεί να 

αντικατασταθεί από κάτι άλλο που έχει την ίδια τιμή. Όμως τα πρόσωπα δεν έχουν 

τιμή, αλλά αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μια εγγενή απόλυτη αξία που δεν 

μπορεί να αγοραστεί ή να αντικατασταθεί. Απέναντι σε αυτή την αξία, την 

αξιοπρέπεια του προσώπου, οφείλουμε σεβασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι την 

ιδιότητα του προσώπου ο Kant την αποδίδει σε κάθε έλλογο ον, όχι μόνο στον 

άνθρωπο. Συνεπώς, κάθε έλλογη φύση διαθέτει αξιοπρέπεια και ως εκ τούτου αξιώνει 

σεβασμό.  

Γιατί όμως τα πρόσωπα είναι αυτοσκοποί στους οποίους οφείλουμε σεβασμό; Γιατί 

μας υποχρεώνουν να τους φερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο, που δεν είναι άλλος 

από το σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους; Τι διαθέτουν ή από τι χαρακτηρίζονται τα 

πρόσωπα που τα διακρίνουν από άλλες οντότητες ή από τα πράγματα;  

Σύμφωνα με τον Kant, εκείνο που καθιστά τα πρόσωπα αυτοσκοπούς που αξιώνουν 

σεβασμό είναι η ελευθερία που αυτά διαθέτουν. Ακριβώς επειδή τα πρόσωπα είναι 

ελεύθερα όντα, επειδή μπορούν να πράττουν και αλλιώς, επειδή μπορούν να 

θεσπίζουν νόμους στους οποίους υπόκεινται με τη βούλησή τους, γι’ αυτό είναι 

ηθικές οντότητες. Η πηγή της ηθικής είναι, λοιπόν, η ελευθερία των όντων που 

αυτοπροσδιορίζονται ή, με πιο απλά λόγια, είναι η ελευθερία που καθιστά τα άτομα 

ηθικά πρόσωπα. Η δυνατότητα αυτή της ελευθερίας, δηλαδή, η δυνατότητα να είναι 

κανείς ηθικό πρόσωπο, αξιώνει το σεβασμό μας. Συνεπώς, όταν ισχυριζόμαστε ότι 

σεβόμαστε ένα πρόσωπο σημαίνει ότι σεβόμαστε τη δυνατότητά του να ενεργεί με 
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ελευθερία, δυνατότητα που του αποδίδει ηθική υπόσταση. Ο σεβασμός της 

ελευθερίας του άλλου, το να καθιστώ, δηλαδή, την ελευθερία του δυνατή, είναι το 

θεμέλιο της ηθικής κοινότητας. Η τελευταία διακρίνεται από αμοιβαιότητα σεβασμού 

όλων των όντων που έχουν τη δυνατότητα να πράξουν, όλων, δηλαδή, των ηθικών 

προσώπων. 

Όμως το ότι τα πρόσωπα διαθέτουν ελευθερία σημαίνει ότι καταλογίζονται γι’ αυτήν. 

Σε αντίθεση με τα πράγματα στα οποία δεν καταλογίζουμε ευθύνες, τα πρόσωπα 

φέρουν ηθική ευθύνη για τις πράξεις τους. Ως έλλογα όντα σκεπτόμαστε, θέτουμε 

σκοπούς και αποφασίζουμε να προβούμε σε κάποιες πράξεις ή να παραλείψουμε 

κάποιες άλλες. Με τις σκέψεις και τις ιδέες μας σπάμε αιτιακές αλυσίδες και 

φτιάχνουμε καινούριες, σπάμε τον αυτοματισμό και σχεδιάζουμε το μέλλον μας. 

Αυτή μας η ικανότητα συνοδεύεται από την ευθύνη που μας καταλογίζεται για τις 

πράξεις μας και είναι ακριβώς «η ανάληψη ευθύνης αυτή που συνδέει την προσωπική 

ταυτότητα και την ηθική» (Τσινόρεμα, 2015). Η προσωπική ταυτότητα συγκροτείται, 

γιατί τα πρόσωπα αυτοκατανοούνται, έχουν δηλαδή συνείδηση της ικανότητάς τους 

για ηθική πράξη και αίσθηση του εαυτού τους, ή τουλάχιστον δύνανται να έχουν.  

Βέβαια, η ελευθερία για την οποία κάνει λόγο ο Kant δεν αφορά την αρνητική 

ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία από φυσικούς καταναγκασμούς, αλλά μια θετική 

ελευθερία, που ταυτίζεται με την αυτονομία, δηλαδή την ιδιότητα της θέλησης να 

θεσπίζει το νόμο στον οποίο υπόκειται. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την καντιανή 

θεώρηση, η αυτονομία δεν ταυτίζεται με την απαλλαγή από τη φυσική αναγκαιότητα, 

αλλά είναι η ικανότητα που διαθέτουν τα έλλογα όντα να νομοθετούν καθολικά και 

να αυτοϋποτάσσονται στον ίδιο τους το νόμο (Kant [1785], 1984, σ.97).  

Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρόσωπο νομοθετεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο νόμος να μπορεί 

να ισχύει καθολικά, δηλαδή για όλους, και όχι ατομικά. Για παράδειγμα, ο Kant 

επισημαίνει ότι το να δίνω ψεύτικες υποσχέσεις, για να ξεφύγω από μια δυσκολία, 

μπορεί να είναι κάτι που προτιμώ εγώ, δε θα μπορούσε να γίνει όμως καθολικός 

νόμος, γιατί, αν όλοι έδιναν ψεύτικες υποσχέσεις, τότε αυτές θα ήταν μάταιες και ο 

νόμος θα αυτοκαταστρεφόταν (Kant [1785], 1984, σ.46). Συνεπώς, ο γνώμονάς μου 

για να πράξω πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει ως καθολικός νόμος, ισχυρισμός που 

αποτελεί την πρώτη διατύπωση της καντιανής κατηγορικής προσταγής: «Πράττε 
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μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου μπορείς συνάμα να θέλεις 

αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος» (Kant [1785], 1984, σ.71).  

Πέρα από το γεγονός ότι τα πρόσωπα αναγνωρίζονται ως συννομοθέτες του 

καθολικού νόμου, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι αποφασίζουν να υποταχθούν στο νόμο 

που αυτά τα ίδια θέσπισαν. Στο πλαίσιο της καντιανής αυτονομίας, δεν υπάρχει 

κάποια εξωτερική δύναμη που εξαναγκάζει τα πρόσωπα να υποταχθούν στον 

καθολικό νόμο. Αντιθέτως, η βούληση των προσώπων υποτάσσεται στο νόμο που η 

ίδια έχει δημιουργήσει. Για τον Kant «αυτονομία της θέλησης είναι η ιδιότητα της 

θέλησης να είναι η ίδια νόμος για τον εαυτό της» (Kant [1785], 1984, σ.97).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, σύμφωνα με την καντιανή θεωρία, η αυτονομία δεν 

είναι απλώς ένα δικαίωμα του οποίου την αναγνώριση ή διασφάλιση διεκδικώ από 

την κοινωνία. Για το Γερμανό φιλόσοφο «η αυτονομία δεν σηματοδοτεί απλώς την 

αρνητική ελευθερία, ως ελευθερία από εξωτερικούς ή εσωτερικούς καταναγκασμούς 

πάνω στη βούλησή μας, αλλά προσδιορίζεται επιπλέον ως θετική ελευθερία, δηλαδή 

ως κανονιστική αυτονομοθεσία» (Τσινόρεμα, 2015). Με άλλα λόγια, η καντιανή 

αυτονομία δεν είναι ένα ακόμη ατομικό δικαίωμα, αλλά συστατικό του ηθικού όντος, 

το οποίο πράττει ελεύθερα υπό καθεστώς σεβασμού όλων όσοι μπορούν να είναι 

ελεύθεροι και σύμφωνα με αρχές που έχει συννομοθετήσει και όχι απλώς 

υπακούοντας σε εξωτερικούς κανόνες.  

Η αυτονομία του Kant παραπέμπει, λοιπόν, σε μια νομολογική ελευθερία, δηλαδή σε 

μια ελευθερία υπό καθεστώς νόμων, τους οποίους έχουν συννομοθετήσει όλα τα 

ελεύθερα όντα. Στο καθεστώς αυτό όλα τα ελεύθερα όντα είναι ισότιμα, αξιώνουν 

σεβασμό στην ελευθερία τους και καταλογίζουν ηθικά το ένα το άλλο. Για τους 

λόγους αυτούς, ο Kant θεωρούσε την αυτονομία ως το θεμέλιο της ηθικότητας (Kant 

[1785], 1984, σ.104).  

Όμως η καντιανή θεώρηση της αυτονομίας δεν είναι η μοναδική. Μάλιστα, πολλοί 

από αυτούς που ασχολούνται με το ζήτημα της φαρμακευτικής νοητικής ενίσχυσης 

ασπάζονται μια διαφορετική έννοια αυτονομίας, που στην ουσία συμπίπτει με την 

αρνητική ελευθερία. Πιο συγκεκριμένα, εκκινώντας από την άποψη του J.S.Mill ότι 

κάθε πρόσωπο θα πρέπει να απολαμβάνει απόλυτη ελευθερία σε ό, τι αφορά τις 

πράξεις του που επηρεάζουν μόνο το ίδιο και δεν προκαλούν βλάβη σε άλλα άτομα 

(Mill [1859], 1998, p.49), πιστεύουν ότι η αυτονομία είναι η ελευθερία από τον 
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καταναγκασμό, το δικαίωμα εκείνο που σου επιτρέπει να ενεργήσεις όπως εσύ 

νομίζεις ότι είναι καλύτερο για εσένα.  

Πρόκειται, φυσικά, για μια ατομική ελευθερία την οποία ο Mill είχε συνδέσει με την 

ανάπτυξη του εαυτού και την καλλιέργεια της ατομικότητας. Για το σπουδαίο 

φιλόσοφο, η καλλιέργεια του εαυτού μας και η έκφραση της ατομικότητάς μας είναι 

απαραίτητο συστατικό της ευημερίας μας. Δεν μπορούμε όμως να αναπτύξουμε τον 

εαυτό μας, αν δεν έχουμε την ελευθερία να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας, όπως 

εμείς νομίζουμε. Συνεπώς, η ελευθερία από τους εξωτερικούς καταναγκασμούς είναι 

απαραίτητος όρος, για να ενσαρκώσουμε το ιδανικό της ατομικότητας και να 

γευτούμε την ευημερία.  

Βέβαια, η ελευθερία μας αυτή δεν είναι απεριόριστη. Το όριο που θέτει ο ίδιος ο Mill 

σε αυτού του είδους την αυτονομία είναι η βλάβη σε άλλους. Μπορώ μεν να 

ενεργήσω όπως εγώ νομίζω για θέματα που αφορούν μόνο εμένα, όμως δεν 

απολαμβάνω την ίδια ελευθερία, αν η πράξη μου ή η συμπεριφορά μου έχει 

επιπτώσεις σε άλλα άτομα. Αν, μάλιστα, η κοινωνία κρίνει ότι οι ενέργειές μου 

πρόκειται να προξενήσουν βλάβη, τότε, σύμφωνα με το Mill, μπορεί νόμιμα και ορθά 

να ασκήσει την εξουσία της, δηλαδή, να περιορίσει την ελευθερία μου. Αν, όμως, η 

συμπεριφορά μου δε βλάπτει κανέναν, τότε θα πρέπει να είμαι ελεύθερος να πράξω 

όπως νομίζω, ανεξαρτήτως αν η κοινωνία εγκρίνει ή αποδοκιμάζει τις επιλογές μου.  

Οι δύο παραπάνω θεωρήσεις της αυτονομίας διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Η 

μιλιανή αυτονομία ταυτίζεται με την αρνητική ελευθερία από εξωτερικούς 

καταναγκασμούς, ενώ η καντιανή αυτονομία αποτελεί «θετική ικανότητα της 

βούλησής μας ελεύθερα και αυτόνομα να θέτει σκοπούς οι οποίοι υπόκεινται σε 

αρχές που η ίδια θεσπίζει» (Τσινόρεμα, 2015). Επιπλέον, ενώ ο Kant έδινε ιδιαίτερη 

έμφαση στην καθολική ισχύ των νόμων που προκύπτουν όταν τα πρόσωπα 

αυτονομούνται, ο Mill εστίαζε στην ατομική πλευρά της αυτονομίας, στη σημασία, 

δηλαδή, που έχει αυτή για την ανάπτυξη της ατομικότητας. Θα μπορούσαμε να 

πούμε, λοιπόν, ότι ο Mill πρέσβευε μια ατομική αυτονομία που εστιάζει στην 

καλλιέργεια της ατομικότητας, ενώ ο Kant μια διαπροσωπική αυτονομία που 

παραπέμπει στην ηθική κοινότητα, στο περίφημο «βασίλειο των σκοπών».  
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2.2.	Φαρμακευτικοί	νοητικοί	ενισχυτές,	πρόσωπο	και	αυτονομία		

	
Όσοι εκκινούν από θρησκευτικές πεποιθήσεις μπορεί να έχουν λύσει το πρόβλημα 

των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών, καταδικάζοντας τη χρήση τους ως 

κατάφωρη παραβίαση της θεϊκής δημιουργίας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για όλους 

εκείνους που δεν πείθονται από τα θεολογικά επιχειρήματα. Για αυτούς τα 

ερωτήματα που τίθενται από τη νέα αυτή κατάσταση είναι πολλά και ανοικτά, όπως 

πολλές είναι και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα 

ερωτήματα.  

Χρησιμοποιώ τον εαυτό μου ως μέσο, όταν παίρνω φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές; Αντιμετωπίζω τον εαυτό μου ως προϊόν, του οποίου επιδιώκω μια 

βελτιωμένη έκδοση; Με άλλα λόγια, μήπως εργαλειοποιώ τον εαυτό μου; Και τι 

συμβαίνει, όταν δίνω τέτοιου είδους ουσίες στα παιδιά μου; Τότε ως γονέας 

χρησιμοποιώ τα παιδιά μου ως μέσο για να επιτύχω έναν άλλο σκοπό; Μήπως θεωρώ 

τα παιδιά μου ως ανταγωνιστικά αγαθά που θα μου προσφέρουν κοινωνική 

καταξίωση ή απλώς τους προσφέρω το καλύτερο δυνατό και δεν εγείρεται κανένα 

απολύτως ηθικό ζήτημα; Κι ακόμη, επηρεάζει η φαρμακευτική ενίσχυση την 

αυτοκατανόησή μου; Μεταβάλλει την άποψη που έχω για το τι σημαίνει να είναι 

κάποιος πρόσωπο; Μεταθέτει τα όρια της ηθικής μου ευθύνης; Ή μήπως όλα αυτά τα 

ερωτήματα είναι ψευδοπροβλήματα και στην πραγματικότητα δε θίγεται απολύτως 

καμία πλευρά της προσωπικής μου ταυτότητας;  

Οι υπερασπιστές των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών πρεσβεύουν ότι η χρήση 

τέτοιων ουσιών δεν είναι ηθικά προβληματική, αφού δεν προσβάλλει σε καμία 

περίπτωση την έννοια του προσώπου, αντιθέτως συμβάλλει στη βελτίωσή του. Τα 

επιχειρήματά τους βασίζονται συχνά σε έννοιες, όπως η αύξηση της 

αποδοτικότητας/παραγωγικότητας ή η αύξηση της ευημερίας. Για παράδειγμα, ο John 

Harris υποστηρίζει ότι η ενίσχυση γενικότερα (όχι μόνο η νοητική) είναι καλό 

πράγμα και ότι η γενετική μας κληρονομιά έχει μεγάλη ανάγκη από βελτίωση. Αν, 

λοιπόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο υγιείς και πιο έξυπνους ανθρώπους που θα 

ζουν περισσότερο, τότε όχι μόνο επιτρέπεται να το κάνουμε, αλλά είμαστε και ηθικά 

υποχρεωμένοι να προβούμε σε αυτή την επιλογή (Harris, 2007, p.1-3).  
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Άλλωστε, ο Harris μάς υπενθυμίζει συνεχώς ότι αυτό έκαναν ανέκαθεν οι άνθρωποι: 

προσπαθούσαν να βελτιώσουν τα πράγματα γύρω τους και τον εαυτό τους. Σημαίνει 

μήπως αυτό ότι δεν επεδείκνυαν τον πρέποντα σεβασμό στο πρόσωπο των άλλων ή 

το δικό τους; Μια τέτοια παραδοχή θα μας ανάγκαζε να απορρίψουμε ως ανήθικα 

πολλά ανθρώπινα επιτεύγματα, πάνω στα οποία στηρίζεται ο σύγχρονος πολιτισμός, 

και πρώτα απ’ όλα το σύστημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με το οποίο οι 

ανθρώπινες κοινωνίες επεδίωξαν και επιδιώκουν μια καλύτερη ζωή για όλα τα μέλη 

τους.  

Όμως για το Harris δεν είναι μόνο το παρελθόν που συνηγορεί υπέρ της ενίσχυσης. 

Αντιθέτως το παρόν και πολύ περισσότερο το μέλλον ζητούν από τους ανθρώπους 

βελτιωμένες δεξιότητες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε όλο και πιο πολύπλοκες 

και απαιτητικές συνθήκες. Για το Harris, καθώς και για άλλους φιλοσόφους και 

επιστήμονες που ασχολούνται με το ζήτημα, «σ’ ένα κόσμο όπου ο μέσος όρος 

χρόνων εργασίας και ζωής συνεχώς αυξάνεται, τα εργαλεία νοητικής ενίσχυσης, 

συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακευτικών, θα είναι ολοένα και πιο χρήσιμα για 

τη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία» 

(Greely et al., 2008, p.705). Ο ίδιος ο Harris έχει χαρακτηρίσει τη χρήση 

φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών ως εργαλειακό αγαθό, όπως είναι άλλωστε και 

μια ισορροπημένη διατροφή (Harris, 2007, p.26-28). Θα ισχυριζόταν κανείς ότι η 

υγιεινή διατροφή αλλοιώνει το πρόσωπό του ή συνιστά έλλειψη σεβασμού στην αξία 

του; Θα ισχυριζόταν, στ’ αλήθεια, κανείς ότι η επινόηση της γραφής και αιώνες 

αργότερα της τυπογραφίας προσέβαλε την έννοια του προσώπου; Γιατί, τόσο η γραφή 

όσο και η τυπογραφία βελτίωσαν τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου, αφού ενίσχυσαν 

τις νοητικές του ικανότητες. Αφού δεχόμαστε, λοιπόν, γραφή και τυπογραφία, 

εκπαιδευτικό σύστημα και Διαδίκτυο, υγιεινή διατροφή και άσκηση και τόσα άλλα 

που στοχεύουν στο να είμαστε και να ζούμε καλύτερα, γιατί να απορρίψουμε τους   

φαρμακευτικούς ενισχυτές, που όχι μόνο θα μας κάνουν καλύτερους, αλλά και πιο 

αποδοτικούς, άρα πιο ανταγωνιστικούς; Αφού δε θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω 

παραβιάζουν την εγγενή αξία του προσώπου, αντιθέτως το βοηθούν να βελτιωθεί, 

ποιο είναι το πρόβλημα με τη φαρμακευτική ενίσχυση, δεδομένου ότι και αυτή με τον 

τρόπο της επιχειρεί να συμβάλει στη βελτίωσή του;  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ένας άλλος διάσημος θεωρητικός της βιοηθικής, 

ο Julian Savulescu. Ο Savulescu πιστεύει ότι μέθοδοι ενίσχυσης θα πρέπει να 
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επιτρέπονται και να προσφέρονται στα άτομα, καθώς είναι προς όφελος δικό τους και 

των παιδιών τους. Υποστηρίζει, όμως, ότι, δεδομένου του κινδύνου που ενέχουν 

ακόμη οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές, πρέπει να προβαίνουμε πάντα σε μια 

ανάλυση κόστους-οφέλους, πριν τους χρησιμοποιήσουμε (Savulescu, 2010). 

Προτείνει επίσης έναν ορισμό της ενίσχυσης από τη σκοπιά της ευημερίας, σύμφωνα 

με τον οποίο «ενίσχυση είναι οποιαδήποτε αλλαγή στη βιολογία ή την ψυχολογία 

ενός ατόμου που αυξάνει τις πιθανότητές του να διάγει μια καλή ζωή» (Savulescu, 

2006, p.324). Θεωρεί, λοιπόν, ότι στόχος της ενίσχυσης θα πρέπει να είναι η 

ευημερία των ανθρώπων και όχι η ικανοποίηση κάποιας κρατικής επιταγής, κάτι που 

θα θύμιζε ανησυχητικά την παλιά ευγονική.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Savulescu αμφισβητεί, μαζί με έναν άλλο υπέρμαχο της 

ενίσχυσης, το Nick Bostrom, το πώς και γιατί το να λαμβάνει κανείς μοδαφινίλη είναι 

ηθικά διαφορετικό από το να πίνει ένα φλιτζάνι τσάι ή να κοιμάται μια ολόκληρη 

νύχτα (Savulescu & Bostrom, 2008, p.2). Είναι της γνώμης, με άλλα λόγια, ότι, όπως 

ένας καλός ύπνος ή ένα απολαυστικό ρόφημα μας ξεκουράζουν και συμβάλλουν στην 

ευημερία μας, έτσι και οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές θα βελτιώνουν το 

επίπεδο της ζωής μας και μάλιστα πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές μεθόδους. Και 

σ’ αυτή την περίπτωση, δε διαφαίνεται prima facie κάποια προσβολή της έννοιας του 

προσώπου ή η υποψία έλλειψης σεβασμού προς αυτό. Άλλωστε, η ευημερία των 

ανθρώπων είναι καταρχήν θεμιτός στόχος και οι άνθρωποι έχουμε υιοθετήσει κατά 

καιρούς πολλές πρακτικές για να την επιτύχουμε, χωρίς να θίγουμε την αξιοπρέπεια 

του προσώπου, ούτε του δικού μας ούτε των άλλων.  

Αυτό που φαίνεται ολοκάθαρα πίσω από το συλλογισμό τόσο του Harris όσο και των 

Savulescu και Bostrom είναι η ωφελιμιστική αρχή. Όλα γίνονται για να 

μεγιστοποιηθεί το όφελος και να ενταθεί η παραγωγικότητα. Λέξεις και φράσεις, 

όπως «αύξηση της αποδοτικότητας», «ανάλυση κόστους-οφέλους», 

«ανταγωνιστικότητα», που απαντώνται συχνά στα κείμενά τους, αποκαλύπτουν την 

ωφελιμιστική οπτική των φιλελεύθερων θεωριών τους. Βάσει αυτής, οτιδήποτε με 

κάνει πιο αποδοτικό και μου προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ηθικά 

επιτρεπτό, εφόσον βέβαια δεν πλήττει άμεσα κάποιον άλλο. Το μέσο, ένας καλός 

ύπνος, σκληρή μελέτη ή ένα χάπι, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να 

επιτευχθεί ο στόχος της μεγιστοποίησης της ωφέλειας ή της ανάπτυξης.  
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Όμως μια πιο ενδελεχής εξέταση του ζητήματος αποκαλύπτει ότι το μέσο έχει 

σημασία και μάλιστα μεγάλη. Όταν μελετάμε ή προπονούμαστε σκληρά, ασκούμε 

την ελευθερία μας, τη δυνατότητα δηλαδή εκείνη που μας καθιστά ηθικά πρόσωπα. 

Αντιθέτως, όταν λαμβάνουμε ένα «έξυπνο χάπι» ή αναβολικά, υποκύπτουμε σε μια 

μηχανική επίδραση στη ζωή μας που ισοδυναμεί με στέρηση της ελευθερίας μας. 

Καθώς όμως η ελευθερία είναι το στοιχείο εκείνο που μας αποδίδει ηθική υπόσταση 

και χάρη στο οποίο εκλαμβάνουμε τους εαυτούς μας ως ηθικά πρόσωπα, οποιαδήποτε 

προσβολή σε αυτήν ισοδυναμεί με προσβολή του προσώπου μας.  

Αν αρνηθούμε την ελευθερία μας και υποκύψουμε στη μηχανική παρέμβαση, τότε 

παύουμε να είμαστε πρόσωπα και μετατρεπόμαστε σε αυτόματα. Δεν 

αντιλαμβανόμαστε πια τον εαυτό μας ως ελεύθερο ον που ασκεί την ελευθερία του 

σεβόμενο την ελευθερία των υπόλοιπων ηθικών προσώπων, αλλά ως αντικείμενο, ως 

εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε άλλους σκοπούς, όπως η επιδίωξη 

μεγαλύτερης αποδοτικότητας. Παίρνοντας, λοιπόν, φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές, δεν ασκούμε πια την ελευθερία μας, αλλά μετατρέπουμε τον εαυτό μας σε 

μέσο για να επιτύχουμε εξωτερικούς σκοπούς. Καταστρέφοντας την ελευθερία μας,  

υποβαθμίζουμε τον εαυτό μας, γιατί, χρησιμοποιώντας τον εργαλειακά και μόνο, του 

στερούμε το ανώτερο ηθικό status που απολαμβάνουν οι αυτοσκοποί ως φορείς 

ελευθερίας και τον υποβιβάζουμε σε πράγμα, που δε διαθέτει αξιοπρέπεια, παρά μόνο 

χρηστική αξία.  

Οι υπέρμαχοι της φαρμακευτικής ενίσχυσης θα επιμείνουν ότι το ίδιο ακριβώς 

κάνουμε και όταν μελετάμε σκληρά για να γράψουμε καλύτερα στις εξετάσεις μας. 

Και σε αυτή την περίπτωση δε χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας ως μέσο, για να 

επιτύχουμε έναν εξωτερικό σκοπό; Για να απαντήσουμε, ας θυμηθούμε την τρίτη 

διατύπωση της κατηγορικής προσταγής του Kant: «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 [1785], 

1984, σ.81). Η διαφορά με τη φαρμακευτική ενίσχυση είναι ότι στην περίπτωση της 

σκληρής μελέτης δε χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας μόνο ως μέσο. Τον 

χρησιμοποιούμε ως μέσο για να γράψουμε καλύτερα στις εξετάσεις, αλλά και ως 

σκοπό, κι αυτό γιατί τον προσλαμβάνουμε ως πρόσωπο, ως δημιουργό των πράξεών 

του, δηλαδή ως φορέα ελευθερίας. Η όποια βελτίωση ή ενίσχυση που θα επέλθει με 

τη σκληρή μελέτη είναι κάτι που εμείς θα έχουμε κάνει στον εαυτό μας ως αυτουργοί, 
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ως δρώντα υποκείμενα. Αγωνιζόμενοι και μελετώντας σκληρά για τις εξετάσεις μας, 

ασκούμε την ελευθερία μας, ενώ παίρνοντας απλώς ένα χάπι, την καταστρέφουμε και 

μετατρέπουμε τον εαυτό μας σε πράγμα.  

Θα μπορούσε βέβαια να επικαλεστεί κάποιος και το παράδειγμα του καλού ύπνου, ο 

οποίος λειτουργεί επίσης ως νοητικός ενισχυτής. Όπως, όταν κοιμόμαστε, δεν 

κάνουμε απολύτως τίποτα, παρά μόνο δεχόμαστε παθητικά τις ευεργετικές επιδράσεις 

του ύπνου στη νόησή μας, έτσι και με τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές δεν 

προσπαθούμε για κάτι, απλώς δεχόμαστε παθητικά την επιρροή τους. Παρ’ όλα αυτά, 

δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο ύπνος αποτελεί μια βιολογική ανάγκη του 

ανθρώπου, η οποία έχει αποδειχτεί ότι, επιπλέον, λειτουργεί ευεργετικά στη νόηση. 

Αντιθέτως, η λήψη φαρμακευτικών ουσιών για λόγους νοητικής ενίσχυσης δε 

συνιστά σε καμία περίπτωση ανθρώπινη βιολογική ανάγκη, τουλάχιστον όχι ακόμη.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περίπτωση των φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών εκλαμβάνουμε τον εαυτό μας, όχι ως πρόσωπο, το οποίο αξιώνει σεβασμό, 

αλλά ως προϊόν, που επιδέχεται βελτίωσης. Η βελτίωση αυτή συμβαίνει σ’ εμάς, είναι 

αποτέλεσμα αιτιακής μηχανικής παρέμβασης και όχι άσκησης της ελευθερίας μας. 

Όμως ακριβώς η ικανότητά μας να διακόπτουμε αλυσίδες αιτιακών γεγονότων και να 

δημιουργούμε νέες είναι αυτή που στοιχειοθετεί την ελευθερία μας. Αν, λοιπόν, το 

μόνο που κάνουμε είναι να παραδινόμαστε στους αιτιακούς μηχανισμούς, τότε σαφώς 

και δεν ασκούμε την ελευθερία μας. Αν δεχόμαστε παθητικά μόνο την επιρροή της 

φαρμακευτικής ουσίας, έχουμε μετατραπεί σε πράγματα, έχουμε αποξενωθεί από τον 

εαυτό μας. Όμως «το πώς ένα άτομο μεταχειρίζεται το σώμα του αποκαλύπτει το πώς 

βλέπει και αποτιμά, πώς δίνει αξία στον εαυτό του ως έλλογο υποκείμενο» 

(Τσινόρεμα, 2015). Στην περίπτωση αυτή, ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται το 

σώμα του αποκαλύπτει ότι θεωρεί τον εαυτό του ως αντικείμενο.  

Η επιλογή, λοιπόν, της φαρμακευτικής ενίσχυσης σημαίνει την απόφαση, συνειδητή 

ή μη, του ατόμου να μεταχειριστεί τον εαυτό του ως μέσο για την επίτευξη κάποιου 

σκοπού έξω από αυτό, όπως η επιτυχία στις εξετάσεις ή η καλύτερη απόδοση στην 

εργασία. Οι μαθητές και οι φοιτητές στις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Γερμανία και 

αλλού δεν παίρνουν μεθυλφαινιδάτη, για να βελτιώσουν τον εαυτό τους, αλλά για 

συγκεντρωθούν περισσότερο ή για να μείνουν περισσότερες ώρες ξάγρυπνοι για να 

μελετήσουν (Teter et al., 2005; Du Pont et al., 2008; Franke et al., 2011). Αυτό 
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σημαίνει ότι χρησιμοποιούν το σώμα τους και τον εαυτό τους εργαλειακά, αγνοώντας 

και τους κινδύνους ακόμη, για να πετύχουν στόχους, που αρκετές φορές δεν είναι καν 

προϊόν της αυτονομίας τους.  

Η εργαλειοποίηση των νέων από τους ίδιους τους εαυτούς τους και η καλλιέργεια και 

εμπέδωση της άποψης ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν, του οποίου η κοινωνία της 

αγοράς απαιτεί τη βελτιωμένη έκδοση και αναβάθμιση, καθιστούν τη χρήση των 

φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών ηθικά προβληματική, αφού απειλούν 

θεμελιώδεις ηθικές αξίες, όπως ο σεβασμός στην αξία του προσώπου. Η καταστροφή 

της ηθικής ελευθερίας και η μετατροπή του ανθρώπινου προσώπου σε ακόμη ένα 

κατασκεύασμα του ανθρώπου, καθώς και η συνακόλουθη εμπορευματοποίησή του 

(commodification) (Kass, 2001, p.30-39), δεν μπορεί να είναι ηθικά αδιάφορη, πόσω 

μάλλον ηθικά επιτρεπτή ή ηθικά υποχρεωτική, όπως πρεσβεύουν οι υπέρμαχοι των 

φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών.  

Συμπερασματικά, θα ισχυριζόμασταν ότι η χρήση φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών δε συνάδει με το σεβασμό στην αξία του προσώπου, καθώς μια τέτοια 

επιλογή προϋποθέτει τη σύλληψη του εαυτού μας, όχι ως αυτουργού και φορέα 

ελευθερίας, αλλά ως παθητικής οντότητας που υφίσταται επιρροές, που της 

επισυμβαίνουν πράγματα. Όμως η κατανόηση του εαυτού μας ως φορέα ελευθερίας 

είναι απαραίτητος όρος για να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο ως αξία και να του 

αποδώσουμε τον αρμόζοντα σεβασμό. Αν, λοιπόν, η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση 

αλλοιώνει την προσωπικότητα, πλήττοντας την ελευθερία, η οποία είναι ο 

απαραίτητος όρος για την ύπαρξη ηθικής προσωπικότητας, τότε δεν μπορεί παρά να 

συνιστά προσβολή στην ηθική υπόσταση του προσώπου και ως εκ τούτου να είναι 

ηθικά κατακριτέα.  

Όμως η συζήτηση για το εάν και κατά πόσο η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση 

πλήττει το πρόσωπο και την αυτονομία έχει και άλλες πτυχές. Έτσι, όσοι υιοθετούν 

τη μιλιανή έννοια της αυτονομίας επενδύουν στη γλώσσα των ατομικών δικαιωμάτων 

και τάσσονται υπέρ της φαρμακευτικής νοητικής ενίσχυσης, καθώς πιστεύουν ότι η 

λήψη τέτοιων ουσιών είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής και άρα προσωπικής 

ελευθερίας. Ο Harris, μάλιστα, επικαλείται τις θέσεις του Mill για την ελευθερία και 

τονίζει ότι ένα από τα θεμέλια των φιλελεύθερων δημοκρατιών είναι ακριβώς αυτή η 

ελευθερία που απολαμβάνουν τα μέλη τους να πράττουν όπως επιθυμούν, αρκεί να 
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μη βλάπτουν άλλα άτομα (Harris, 2007, p.72-74). Βέβαια, ο Harris, παρόλο που 

υιοθετεί τη μιλιανή αυτονομία, παραγνωρίζει το γεγονός ότι η ηθική του Mill είναι 

κοινωνική, καθώς η αρχή της ωφέλειας πάνω στην οποία βασίζεται προστάζει το 

μεγαλύτερο δυνατό καλό για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων και όχι για το 

άτομο. Ο Mill ενέτασσε την ατομικότητα και την ανάπτυξή της σε κοινωνικά πλαίσια 

και προς όφελος και της κοινωνίας, κάτι που ο Harris αποφεύγει συνειδητά να πράξει, 

εμμένοντας στο ατομικό μοντέλο.  

Περαιτέρω, ο Harris επισημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να περιστείλουν μια τέτοια 

ελευθερία θα πρέπει να παρουσιάσουν επιχειρήματα με τα οποία θα αποδεικνύεται ο 

κίνδυνος για άλλα άτομα ή για την κοινωνία και όχι να βασίζονται απλώς στην 

απαρέσκεια ή τη διαφωνία τους. Αυτή δεν είναι αρκετή για να αιτιολογήσει την 

παρέμβαση του κράτους και τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος. Συνεπώς, για το 

Harris, τα άτομα πρέπει να αφεθούν ελεύθερα να επιλέξουν τους φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές, εάν το επιθυμούν, καθώς η επιλογή τους αυτή δε βλάπτει άλλα 

άτομα ούτε συνιστά απειλή για την κοινωνία. Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με το 

Harris, πρόκειται για μια προσωπική απόφαση οι συνέπειες της οποίας αφορούν μόνο 

το ίδιο το άτομο.  

Τις ίδιες περίπου απόψεις υποστηρίζουν και οι Bostrom & Sandberg (2009, p.332-

333), οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι ανάγκη να αποστιγματιστούν οι φαρμακευτικοί 

νοητικοί ενισχυτές ως κάτι κακό και τα άτομα να είναι εκείνα που θα αποφασίζουν 

για το αν θα πάρουν τέτοιες ουσίες ή όχι. Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί ότι μια 

ενδεχόμενη απαγόρευση των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών θα συνιστούσε 

καταναγκασμό εις βάρος όλων όσοι επιθυμούν να τους λαμβάνουν, αφού θα τους 

στερούσε την ελευθερία να βελτιώσουν τον εαυτό τους (Farah, 2002, p.1125; Farah et 

al., 2004, p.423). Μια τέτοια παραβίαση της αρχής της αυτονομίας θεωρείται 

ανεπίτρεπτη σε δημοκρατικές φιλελεύθερες κοινωνίες, όπου κάθε άτομο πρέπει να 

είναι ελεύθερο να διαμορφώσει τη ζωή του όπως εκείνο θέλει.  

Βασιζόμενοι, λοιπόν, στη μιλιανή έννοια της αυτονομίας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που 

υπεραμύνονται της ελεύθερης πρόσβασης στους φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές (Metzinger & Hildt, 2011, p.251-252). Κάποιοι μάλιστα φτάνουν να μιλούν 

για νοητική ελευθερία (cognitive liberty), ένα νέο δικαίωμα που θα αναβαθμίσει την 
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«παραδοσιακή» ελευθερία σκέψης και θα αναφέρεται στην αυτονομία του ατόμου σε 

ό, τι αφορά τη χημεία του εγκεφάλου του (Sententia, 2004, p.222-223)!  

Στις προαναφερθείσες απόψεις, η ελευθερία επιλογής των φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών αποτελεί μια έκφραση της αυτονομίας του ατόμου. Το γεγονός αυτό δίνει 

ένα ισχυρό επιχείρημα στους υπέρμαχους της ενίσχυσης, καθώς και μόνο η επίκληση 

της αυτονομίας αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή στους πολίτες των φιλελεύθερων 

δημοκρατιών. Γι’ αυτούς, η ελευθερία να ζει κανείς όπως επιλέξει είναι 

αδιαπραγμάτευτη.  

Τα φιλελεύθερα αυτά επιχειρήματα βασίζονται στην πεποίθηση ότι, από τη στιγμή 

που οι επιλογές αυτές γίνονται από τα άτομα και δεν υπαγορεύονται από το κράτος, 

δε συνιστούν, δηλαδή, μέρος μιας προγραμματισμένης κρατικής ευγονικής, δεν 

υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι υπέρμαχοι της ενίσχυσης τάσσονται ξεκάθαρα, λοιπόν, 

υπέρ μιας φιλελεύθερης ευγονικής, στα πλαίσια της οποίας, κάθε άτομο θα είναι 

ελεύθερο να επιλέξει και με το ανάλογο αντίτιμο, φυσικά, να εξασφαλίσει τους 

τρόπους με τους οποίους θα βελτιώσει ή θα ενισχύσει τον εαυτό του. Παράλληλα, δεν 

κουράζονται να επισημαίνουν ότι η ελεύθερη αγορά λειτουργεί πολύ καλά τις 

περισσότερες φορές και ξέρει να ρυθμίζει τέτοιου είδους ζητήματα, χωρίς να 

χρειάζεται κρατική παρέμβαση (Fukuyama, 2003, p.100). Κάτι τέτοιο όμως θα 

οδηγούσε σε μια αγορά ενισχυτικών μεθόδων από την οποία θα επωφελούνταν μόνο 

οι έχοντες, γεγονός που θα συντελούσε με τη σειρά του σε μεγαλύτερες ανισότητες. 

Και ας μην ξεχνάμε και το ότι η ελεύθερη αγορά δεν αντιμετωπίζει πάντα 

επιτυχημένα τις προκλήσεις, ενώ συχνά οδηγείται σε αδιέξοδα.  

Από την άλλη πλευρά, όσοι ασπάζονται την καντιανή αυτονομία, θεωρούν ότι η 

χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών είναι ηθικά προβληματική και εξαιτίας 

του γεγονότος ότι δε θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος. Αν εγώ επιλέξω να 

πάρω μοδαφινίλη ή αμφεταμίνες, το κάνω για να γίνω καλύτερη σε κάτι, να αποδώσω 

περισσότερο, να έχω ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο υποκειμενικός αυτός 

γνώμονας της πράξης μου δε θα μπορούσε να υψωθεί σε καθολικό νόμο, γιατί, αν 

όλοι έπαιρναν τις ουσίες αυτές, θα είχαν όλοι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πράγμα 

που σημαίνει ότι το πλεονέκτημα δε θα ήταν πια …ανταγωνιστικό. Αν πάλι λαμβάνω 

τις ουσίες αυτές κρυφά, τότε πάλι ο γνώμονάς μου δε θα μπορούσε να ισχύει 
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καθολικά, αφού κάτι τέτοιο συνιστά εξαπάτηση των άλλων. Αν όλοι υιοθετούσαν τη 

στάση μου και εξαπατούσαν ο ένας τον άλλο, τότε ο νόμος θα αυτοκαταστρεφόταν.  

Όμως σε μια ηθική κοινότητα όλα τα μέλη είναι ελεύθερα και ίσα μεταξύ τους. 

Επίσης όλα τα μέλη αξιώνουν σεβασμό της προσωπικότητάς τους και αναμένεται να 

επιδεικνύουν τον ίδιο σεβασμό και προς τα υπόλοιπα πρόσωπα. Αν όμως κάποιος ή 

κάποιοι αποκτήσουν πλεονέκτημα με μηχανικό τρόπο, τότε παραβιάζουν την αρχή 

της ισότητας, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα μέλη ως ισότιμα. Έτσι 

πλήττεται η αρχή της συννομοθεσίας πάνω στην οποία βασίζεται η ηθική κοινότητα, 

αφού κάποιοι επέλεξαν να νομοθετήσουν με γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον 

και μόνο. Επιπλέον, η απόκτηση ενός τέτοιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος θα 

μπορούσε να οδηγήσει στον έλεγχο και την εργαλειοποίηση των υπόλοιπων μελών 

της ηθικής κοινότητας, πλήττοντας περαιτέρω τις αρχές της ισότητας και της 

δικαιοσύνης. Όμως μια τέτοια επιλογή δε θα μπορούσε ποτέ να γίνει καθολικός 

νόμος, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε και το τέλος της ηθικής κοινότητας.  

Οι υποστηρικτές της ενίσχυσης αντιτείνουν ότι δεν είναι όλες οι καταστάσεις της 

ζωής ανταγωνιστικές. Αντιθέτως υπάρχουν δραστηριότητες (non-zero sum games) 

στις οποίες ο αριθμός των νικητών δεν είναι προκαθορισμένος και στις οποίες όλοι θα 

μπορούσαν να πετύχουν σύμφωνα με κάποιο εξωτερικό κριτήριο (Goodman, 2010, 

p.150). Έτσι, το να λαμβάνει κάποιος φαρμακευτικούς ενισχυτές δεν του προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Μάλιστα, όλοι θα μπορούσαν να τους 

χρησιμοποιούν, εάν το επιθυμούσαν, για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, κι έτσι ο 

γνώμονας αυτός θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος. Επιπλέον, σήμερα κάποιοι 

κάνουν χρήση αυτών των ουσιών κρυφά, γιατί υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν 

τη χρήση τους. Αν όμως οι κανόνες άλλαζαν και επέτρεπαν σε όλους τη χρήση 

φαρμακευτικών ενισχυτών, τότε κανείς δε θα εξαπατούσε κανέναν ή όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνει ο Harris: “absent the ban, absent the cheating” (Harris, 

2009, p.1533). 

Παρ’ όλα αυτά, οι υπέρμαχοι της ενίσχυσης φαίνεται να ξεχνούν ότι ακόμα και αν 

μια συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν είναι ανταγωνιστική, η κοινωνία στο σύνολό 

της είναι. Έτσι, ακόμα και σε μια δραστηριότητα όπου όλοι θα πετύχαιναν και δε θα 

υπήρχαν «ηττημένοι», πάλι κάποιοι θα τα κατάφερναν καλύτερα από άλλους. Η 

συνδρομή των φαρμακευτικών ενισχυτών θα ξεχώριζε αναπόφευκτα κάποιους, 
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δίνοντάς τους ίσως ευκαιρίες για τη μελλοντική τους εξέλιξη και πρόοδο, τις οποίες 

οι υπόλοιποι δε θα απολάμβαναν. Σαφώς κάτι τέτοιο συμβαίνει και χωρίς τις 

φαρμακευτικές ουσίες: κάποιοι τα καταφέρνουν καλύτερα, για διάφορους λόγους. Το 

γεγονός αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό, τι περνά από το χέρι μας, 

για να αυξήσουμε κι άλλο τις υπάρχουσες ανισότητες. Δε σημαίνει επίσης ότι πρέπει 

να εξαναγκάσουμε έμμεσα τα άτομα να πάρουν τις ουσίες αυτές, για να μπορούν να 

έχουν ίσες ευκαιρίες με όσους τα παίρνουν με τη θέλησή τους. 

Αυτό ακριβώς θα γινόταν, αν οι φαρμακευτικοί ενισχυτές επιτρέπονταν, όπως 

οραματίζεται ο Harris. Αν οι κανόνες αλλάξουν και όλοι είναι ελεύθεροι να 

χρησιμοποιούν τις ουσίες αυτές, τότε όσοι δεν επιθυμούν να το κάνουν σύντομα θα 

βρεθούν «εκτός παιχνιδιού», αφού δε θα μπορούν να συναγωνιστούν τις επιδόσεις 

των ενισχυμένων. Το ζήτημα αυτό φέρνει στο προσκήνιο μια μεγάλη απειλή για την 

αυτονομία: δε θα είναι πια η βούληση του προσώπου που θα δημιουργεί το νόμο και 

θα υποτάσσεται σε αυτόν. Αντιθέτως, ο καταναγκασμός, εξωτερικός ή εσωτερικός, 

θα υποτάξει τη βούληση, με αποτέλεσμα το άτομο να ετερονομείται.  

Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστούμε μια τέτοια εξέλιξη στις σύγχρονες 

κοινωνίες, οι οποίες αποθεώνουν την αύξηση της παραγωγικότητας, περιφρονώντας 

άλλες αξίες. Μάλιστα, εδώ και αρκετό καιρό εκφράζεται ο φόβος να οδηγηθούμε σε  

κοινωνίες όπου τα άτομα θα εργάζονται υπερβολικά πολλές ώρες και θα ωθούνται 

στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, με τη συνδρομή των νοητικών ενισχυτών 

(Sahakian & Morein-Zamir, 2007, p.1159) Κάτι τέτοιο ενδέχεται να συμβεί, αν οι 

εργοδότες αρχίζουν να πιέζουν τους εργαζομένους να λάβουν φαρμακευτικές ουσίες, 

για να μπορούν να εργάζονται περισσότερες ώρες και να είναι πιο αποδοτικοί. Σε 

αυτή την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι οι ουσίες αυτές είναι 

αποτελεσματικές, όσοι δεν επιθυμούν να τις λάβουν θα καταστούν λιγότερο 

αποδοτικοί από τους συναδέλφους τους που τις λαμβάνουν. Όμως μια τέτοια επιλογή 

θα μπορούσε να τους στοιχίσει ακόμη και τη δουλειά τους (Glannon, 2008, p.52).  

Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς ότι ο φόβος μήπως γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικοί ή 

χάσουν τη θέση τους μπορεί να εξαναγκάσει τους ανθρώπους να λάβουν 

φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, ακόμη και αν δεν το επιθυμούν. Η απόφασή 

τους αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση αυτόνομη, αφού λαμβάνεται 

υπό το καθεστώς του φόβου, δηλαδή ενός εσωτερικού καταναγκασμού. Με άλλα 
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λόγια, δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτονομία, όταν δεν είναι η βούληση του 

ατόμου εκείνη που θα του υπαγορεύσει να χρησιμοποιήσει φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές, αλλά ο φόβος του ότι θα χάσει τη θέση εργασίας του ή δε θα 

μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σχολείου ή ενός πανεπιστημίου.  

Σε κάποιους τομείς, ο καταναγκασμός αυτός μπορεί να είναι εντελώς απροκάλυπτος 

και η χρήση φαρμακευτικών ουσιών να καταστεί υποχρεωτική για όσους θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν σε αυτούς. Ας αναλογιστούμε τους στρατιωτικούς, τους 

πιλότους, τους γιατρούς. Με πρόσχημα το δημόσιο συμφέρον ή το κοινό καλό, τα 

άτομα αυτά θα μπορούσαν να εξαναγκαστούν να λαμβάνουν τέτοιου είδους ουσίες, 

προκειμένου να ασκούν το επάγγελμά τους.  

Εξίσου επικίνδυνος όμως είναι και ο έμμεσος καταναγκασμός. Η κοινωνική πίεση για 

συμμόρφωση στα εκάστοτε δεδομένα, καθώς και η πίεση από το στενότερο 

κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να οδηγήσουν το άτομο σε ετερονομία. Αν οι 

περισσότεροι καταλήξουν να παίρνουν φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, τότε οι 

λίγοι που δε θα παίρνουν δε θα πληρούν τα νέα κοινωνικά κριτήρια. Αντιθέτως, θα 

υστερούν έναντι των πρώτων και επιπλέον θα θεωρούνται άτομα αποκλίνοντα ή 

περιθωριοποιημένα. Ενδέχεται, λοιπόν, στο μέλλον να είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να 

λαμβάνουμε νοητικούς ενισχυτές, μόνο και μόνο για να μπορούμε να μείνουμε στο 

ίδιο επίπεδο με τους υπολοίπους. Με αυτό τον τρόπο, η φαρμακευτική νοητική 

ενίσχυση θα καταστεί μη αναστρέψιμη, ενώ η απόρριψή της θα σημαίνει κοινωνικό 

αποκλεισμό (Chneiweiss, 2011, p.303-304).  

Ο κίνδυνος μια τέτοιας εξέλιξης δεν είναι καθόλου αμελητέος, αν αναλογιστεί κανείς 

τις πιέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, οι οποίες ορίζουν πια το σύγχρονο 

ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον. Η επιθυμία για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

μπορεί να μεταμορφωθεί σε αγωνιώδη προσπάθεια να κρατηθούμε απλά στο ίδιο 

επίπεδο, να μην υστερούμε έναντι των άλλων, να «μη μείνουμε πίσω». Τότε θα 

είμαστε σαν την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, που έτρεχε να προφτάσει την 

Κόκκινη Βασίλισσα και, όταν τελικά τα κατάφερε, διαπίστωσε ότι, παρόλο που και οι 

δύο έτρεχαν γρήγορα, δεν προχωρούσαν καθόλου μπροστά. Η εξήγηση της 

Βασίλισσας για το φαινόμενο αυτό ήταν ότι μερικές φορές πρέπει να τρέχει κανείς 

όσο πιο γρήγορα μπορεί, για να παραμείνει απλώς στη θέση του (Chatterjee, 2006, 

p.111-112). Άρα, όπως και η Αλίκη, θα τρέχουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, ακόμα 
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κι αν αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνουμε νοητικούς ενισχυτές ενάντια στη βούλησή 

μας, αλλά δε θα προχωράμε μπροστά. Αν όμως δεν υπάρχει πρόοδος, γιατί να 

βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία μας και γιατί να θυσιάσουμε την αυτονομία μας;  

Ο συναισθηματικός εκβιασμός και η κοινωνική πίεση για συμμόρφωση, λοιπόν,  

μπορούν να υπονομεύσουν την αυτονομία του ατόμου. Κάτω από τέτοιου είδους 

πιέσεις τα άτομα ετεροκαθορίζονται, καθώς αποφασίζουν να πράξουν, όχι κατά τη 

βούλησή τους, αλλά κατά τις κοινωνικές επιταγές, γεγονός που με τη σειρά του 

οδηγεί σε κοινωνική ομογενοποίηση. Η κοινωνική ομοιομορφία θα είναι το τελευταίο 

χτύπημα στην αυτονομία, καθώς δεν είναι δυνατό να είσαι πραγματικά αυτόνομος σε 

μια κοινωνία που δε σου δίνει επιλογές, δε σου επιτρέπει δηλαδή να πράξεις και 

αλλιώς. Όμως μια κοινωνία που σέβεται την αυτονομία των προσώπων, σέβεται και 

τις επιλογές στις οποίες αυτά προβαίνουν ελεύθερα. Έτσι, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, σεβασμός στην αυτονομία θα σήμαινε σεβασμός στην επιλογή ενός 

προσώπου να μην πάρει φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, χωρίς να φοβάται ότι 

θα περιθωριοποιηθεί (Kamm, 2009, p.123). Κάτι τέτοιο δε φαίνεται πιθανό σ’ ένα 

μέλλον όπου τα άτομα θα αισθάνονται ακόμη πιο πιεστική την ανάγκη να αποδώσουν 

περισσότερο ή να διαφυλάξουν τη θέση τους, φοβούμενα ακόμα και τον υποβιβασμό 

τους σε κατηγορίες μειωμένου ηθικού καθεστώτος.  

Η τελευταία παρατήρηση αναφέρεται σε σενάρια που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια σχετικά με μελλοντικές κοινωνίες που θα απαρτίζονται από ενισχυμένα και μη 

ενισχυμένα άτομα. Σ’ ένα τέτοιο μέλλον, τα ενισχυμένα άτομα θα μπορούσαν να 

θεωρήσουν ότι είναι ανώτερα από τα μη ενισχυμένα και να αφαιρέσουν δικαιώματα 

από αυτά, όπως κάνουμε σήμερα με άτομα που πάσχουν από νοητική στέρηση ή 

κάποιες ψυχικές ασθένειες. Έτσι, οι νοητικά ενισχυμένοι ίσως διεκδικούσαν και 

επετύγχαναν να αποφασίζουν μόνο αυτοί για σημαντικά ζητήματα ή να παρεμβαίνουν 

στις προσωπικές υποθέσεις των μη ενισχυμένων, με πρόσχημα το καλό των 

τελευταίων (Wikler, 2009, p.341-355). Η πατερναλιστική αυτή συμπεριφορά θα 

αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της αυτονομίας των μη ενισχυμένων και επιπλέον 

θα οδηγούσε στη δημιουργία δύο κατηγοριών ανθρώπων με διαφορετικό ηθικό 

καθεστώς. Όμως μια κοινωνία, στην οποία οι μισοί θα έχουν τη δύναμη να 

τροποποιούν την προσωπικότητα των άλλων μισών κατά το δοκούν, να τους 

ελέγχουν και να τους εργαλειοποιούν, δε θα θυμίζει σε τίποτα μια ηθική κοινότητα 

θεμελιωμένη στην αυτονομία και την ισότητα.  
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Οι υποστηρικτές της ενίσχυσης αντιτείνουν ότι τα ενισχυμένα άτομα δε θα διαφέρουν 

από τα μη ενισχυμένα στο είδος αλλά στο βαθμό των νοητικών ικανοτήτων. Συνεπώς, 

αυξάνοντας απλώς τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ένα ον πρόσωπο δε 

σημαίνει ότι του αναγνωρίζεις και ανώτερο ηθικό καθεστώς (Buchanan, 2011, p.217). 

Άλλωστε, μερικά άτομα ήδη έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό κάποιες νοητικές 

ικανότητες, δίχως αυτό να σημαίνει ότι είναι ανώτερα όντα από ηθικής πλευράς. Άρα 

τα ενισχυμένα άτομα δε θα διέφεραν από τα μη ενισχυμένα σχετικά με το ηθικό 

καθεστώς που θα απολάμβαναν. Μάλιστα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την 

ανώτερη νόησή τους, για να ωφελήσουν τους μη ενισχυμένους συνανθρώπους τους, 

ενεργώντας σύμφωνα με την αρχή της ευεργεσίας.  

Αν όμως οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές τελικά κατορθώσουν να προσφέρουν 

μια θεώρηση των πραγμάτων ολότελα διαφορετική από αυτή που θεωρείται 

«κανονική» σήμερα, αν οδηγήσουν σε νέες ικανότητες και καινούριες έννοιες που θα 

ήταν αδύνατο να μεταφραστούν στον κόσμο της «κανονικής» νόησης (Lynch, Palmer 

& Gall, 2011), τότε δε θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε όντα διαφορετικά από εμάς, όχι 

μόνο σε βαθμό, αλλά και σε είδος; Μπορεί η προοπτική των μετα-προσώπων (post 

persons) ή μετα-ανθρώπων (posthumans) να φαίνεται ελκυστική στους 

transhumanists και όχι μόνο, ποιος όμως μπορεί να μας εγγυηθεί ότι αυτά τα όντα δε 

θα βάλλουν ενάντια στην αυτονομία μας; Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι νοητικά 

ενισχυμένα άτομα δε θα απορρίψουν τη δική μας άποψη για τον κόσμο και εν 

συνεχεία θα μας στερήσουν την αυτονομία και θα μας επιβάλλουν τη δική τους 

αντίληψη για τη ζωή; Ποιος μπορεί να είναι βέβαιος ότι τα νοητικά ενισχυμένα 

άτομα, είτε μετεξελιχθούν σε μετα-πρόσωπα είτε όχι, θα υιοθετήσουν την αγαθοεργία 

ως ηθική αρχή της ζωής τους και δε θα προσπαθήσουν να καθυποτάξουν με κάθε 

μέσο τα μη ενισχυμένα άτομα; 

Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν είτε με τον έναν είτε με 

τον άλλο τρόπο. Όμως από τη στιγμή που δεν είμαστε βέβαιοι ούτε για το ποιες και 

πόσο μεγάλες θα είναι οι νοητικές αλλαγές που θα επιφέρουν οι φαρμακευτικοί 

νοητικοί ενισχυτές ούτε για το πώς θα τις χειριστούν τελικά όσοι τις επιλέξουν, είναι 

τουλάχιστον αφελές να λαμβάνουμε παρορμητικές αποφάσεις με λάβαρο την πρόοδο 

και την καινοτομία, αποφάσεις που ίσως μας στοιχίσουν αυτό ακριβώς που μας 

καθιστά ηθικά πρόσωπα: την αυτονομία μας.  
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η άποψη των Schaefer, Kahane & Savulescu (2014, 

p.123-136) ότι η νοητική ενίσχυση, όχι μόνο δεν αποτελεί απειλή για την αυτονομία, 

αλλά αντιθέτως την προστατεύει και την αυξάνει. Οι παραπάνω στοχαστές 

επισημαίνουν ότι το κοινό χαρακτηριστικό των περισσοτέρων θεωριών περί 

αυτονομίας είναι η ικανότητα του συλλογισμού (reasoning ability). Άρα, αν 

ενισχύσουμε την ικανότητα του συλλογισμού, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με 

τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, ενισχύουμε και την αυτονομία. Μια 

συλλογιστική ικανότητα που θα διακρίνεται από αυξημένη κατανόηση και κριτική 

σκέψη, καθώς και ισχυρότερη αντίσταση στην παραπλάνηση και τη χειραγώγηση, θα 

βοηθούσε τα άτομα να είναι περισσότερο αυτόνομα και να προβαίνουν σε καλύτερες 

επιλογές για τη ζωή τους.  

Αν και οι Schaefer, Kahane & Savulescu παραδέχονται ότι δεν αρκεί μόνο η ευφυΐα 

για την ενίσχυση της αυτονομίας, το όλο τους επιχείρημα εδράζεται σε αυτήν 

ακριβώς τη σχέση: ο πιο έξυπνος είναι και πιο αυτόνομος. Η ιδέα αυτή είναι άκρως 

επικίνδυνη, καθώς τα νοητικά ενισχυμένα άτομα θα μπορούσαν να την 

εκμεταλλευτούν, για να διεκδικήσουν μεγαλύτερη αυτονομία για τα ίδια και 

μειωμένη ή μηδενική αυτονομία για τα μη ενισχυμένα άτομα. Επιπλέον, οι Schaefer, 

Kahane & Savulescu υποστηρίζουν ότι είναι ο συνδυασμός περιβαλλοντικών και 

βιοϊατρικών στρατηγικών αυτός που θα δώσει τα βέλτιστα αποτελέσματα σε ό, τι 

αφορά την αυτονομία των ατόμων. Πίσω από αυτή την άποψη κρύβεται η πεποίθηση 

ότι η εκπαίδευση και γενικότερα η αγωγή δεν αρκούν από μόνες τους για να κάνουν 

τα άτομα αυτόνομα. Η ρητορική αυτή ηχεί σαν έμμεσος καταναγκασμός στα αφτιά 

όλων όσοι δεν επιθυμούν να υιοθετήσουν βιοϊατρικές πρακτικές, ενώ παράλληλα 

υποβαθμίζει την αξία της παιδαγωγικής διαδικασίας, η οποία κρίνεται ως ανεπαρκής 

και ανίκανη να προσφέρει στα άτομα όλα όσα χρειάζονται για να είναι πραγματικά 

αυτόνομα.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές 

πλήττουν τις έννοιες του προσώπου και της αυτονομίας, όπως αυτές ορίστηκαν από 

τον Kant, αφού η χρήση τους παραβιάζει την αρχή της ηθικής ελευθερίας και 

μετατρέπει τα πρόσωπα σε όντα που πράττουν κάτω από μηχανική παρέμβαση, δεν 

μπορεί να υψωθεί σε καθολικό νόμο και, επιπλέον, υπαγορεύεται από εξωτερικές 

πιέσεις και όχι από τη βούληση. Θα μπορούσαμε όμως να ισχυριστούμε ότι, στο 

βαθμό που η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση μετατρέπεται σε κοινωνική επιταγή και 
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οδηγεί σε ομοιομορφία, με μοναδικό σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τον 

κοινωνικό έλεγχο, πλήττει και τη μιλιανή αυτονομία. Κι αυτό, γιατί το άτομο δεν 

καλλιεργεί την ατομικότητά του, αλλά μιμείται τυφλά αυτό που πράττουν οι άλλοι. 

Με άλλα λόγια, λαμβάνει τις ουσίες, γιατί έτσι ενεργούν και οι υπόλοιποι, με σκοπό, 

μάλιστα, να γίνει όπως οι υπόλοιποι. Το αποτέλεσμα είναι όλο του το ενδιαφέρον και 

η ενέργεια να ξοδεύονται στο να είναι πιο παραγωγικό και όχι στο να αναπτύξει και 

να καλλιεργήσει τον εαυτό του, όπως επιθυμούσε ο Mill.  

2.3.	Η	περίπτωση	των	παιδιών	και	των	εφήβων	

 

Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση που δε λαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τέτοιες ουσίες, 

αλλά τις παρέχουμε στα παιδιά μας, με την πεποίθηση ότι κάνουμε το καλύτερο 

δυνατό γι’ αυτά, όπως οφείλει κάθε γονιός. Μάλιστα, σε άρθρο του, ο Harris έχει 

υποστηρίξει ότι, αν υπήρχε ένα πανεπιστήμιο που θα μας υποσχόταν ότι τα παιδιά 

μας θα αποφοιτούσαν από αυτό πιο έξυπνα απ’ ό, τι όταν εισήλθαν, όχι απλώς θα 

έπρεπε να το δεχτούμε, αλλά θα έπρεπε και να το επιθυμούμε (Harris, 2009, p.1532). 

Με την ίδια λογική, οφείλουμε να θέλουμε και τους φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές για τα παιδιά μας, αν αυτό σημαίνει ότι έτσι τους δίνουμε μια καλύτερη 

ευκαιρία στη ζωή. Ο ίδιος ο Harris έχει δηλώσει ότι ευχαρίστως θα έδινε στα δικά του 

παιδιά ουσίες που θα τα καθιστούσαν πιο έξυπνα ή θα βελτίωναν τις δεξιότητές τους.  

Από το αντίπαλο στρατόπεδο, ο Sandel απορρίπτει μια τέτοια πρακτική, καθώς 

πρεσβεύει ότι, όταν εξαναγκάζουμε τα παιδιά να γίνουν «καλύτερα» απ’ όσο τα έχει 

προικίσει η φύση και τα έχει διαπλάσει η παιδεία, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν τα 

αποδεχόμαστε όπως είναι και η αγάπη μας γι’ αυτά μεταπίπτει σε μεταπλαστική 

αγάπη (transforming love) (Sandel, 2007, σ.73-74). Υπό αυτό το πρίσμα τα 

αντιμετωπίζουμε ως αντικείμενα, τα οποία διαπλάθουμε, σύμφωνα με τις δικές μας 

επιθυμίες ή προσδοκίες. Ο Sandel μάς πληροφορεί ότι η κατάσταση στα σχολεία και 

τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. είναι πια εκτός ελέγχου, καθώς οι γονείς, στην 

προσπάθειά τους να εφοδιάσουν τα παιδιά τους όσο επαρκέστερα μπορούν και υπό 

την πίεση μιας κοινωνίας ακραία ανταγωνιστικής, χορηγούν φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές σε αυτά, μη αναλογιζόμενοι τις συνέπειες που ενδεχομένως 

αυτοί να έχουν στην υγεία και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.  
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Εκτός όμως από το γεγονός ότι η προσπάθεια να βελτιώσουμε τα παιδιά μας με τον 

οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βιωθεί από αυτά ως απόρριψη του εαυτού τους, 

σημαίνει επίσης ότι εμείς ως πρόσωπα δεν έχουμε τον παραμικρό σεβασμό για το 

δικό τους πρόσωπο. Κι αυτό γιατί, αφενός θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία τους, 

δεδομένου ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι ακόμη απολύτως ασφαλείς, αφετέρου τα 

βλέπουμε ως μέσα για να επιτευχθούν άλλοι στόχοι, όπως ένας καλύτερος βαθμός 

στις εξετάσεις, η διάκριση σ’ ένα διαγωνισμό ή η εισαγωγή σ’ ένα διάσημο 

πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά δεν αντιμετωπίζονται ως αυτοσκοποί, 

στους οποίους οφείλουμε σεβασμό, αλλά μετατρέπονται σε εργαλεία που θα μας 

εξασφαλίσουν κοινωνική καταξίωση ή θα μας αποζημιώσουν για τους κόπους μας. 

Συνεπώς, λειτουργούμε και πάλι ωφελιμιστικά, γιατί την επιλογή μας κατευθύνει η 

επιθυμία μας να μεγιστοποιήσουμε την ωφέλεια που δύναται να προκύψει από τα 

παιδιά μας. Ο σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου έχει εξαφανιστεί, ακριβώς επειδή 

δεν τον βλέπουμε ως πρόσωπο αλλά μόνο ως μέσο που θα μας βοηθήσει να 

επιτύχουμε έναν αλλότριο σκοπό.  

Άλλωστε για ποιο σεβασμό συζητάμε, όταν χιλιάδες γονείς δίνουν στα πεντάχρονα 

και οκτάχρονα παιδιά τους Ritalin, χωρίς να υπάρχει σαφής διάγνωση; Για ποιο 

σεβασμό συζητάμε, όταν έφηβοι πιέζονται από τους γονείς τους να πάρουν 

μεθυλφαινιδάτη ή μοδαφινίλη, για να γράψουν καλύτερα στις εισαγωγικές εξετάσεις; 

Στην πρώτη περίπτωση ο σκοπός είναι τα παιδιά να καθίσουν φρόνιμα και να είναι 

πιο πειθαρχημένα, στη δεύτερη να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες των 

γονιών τους. Τα ίδια τα παιδιά ως πρόσωπα δεν υφίστανται. Εργαλειοποιούνται από 

τους ίδιους τους γονείς σ’ ένα ατελεύτητο κυνήγι καλύτερων επιδόσεων.  

Επιπλέον, το κλίμα αυτό του σκληρού ανταγωνισμού μέσα στο οποίο καλούνται να 

ζήσουν τα παιδιά είναι δυσβάστακτο και ψυχοφθόρο γι’ αυτά, καθώς δεν τα 

αναγνωρίζει στην ολότητά τους, αλλά τα αντιμετωπίζει αποκλειστικά ως νοητικές 

μηχανές που θα επιτελέσουν το ρόλο τους στην παραγωγική διαδικασία. Είναι 

φανερό ότι μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο παραγνωρίζεται ο συναισθηματικός κόσμος 

των παιδιών και όλο το ενδιαφέρον των γονιών και της κοινωνίας επικεντρώνεται στο 

πόσο αυτά μπορούν να αποδώσουν ή να παράγουν. Η αξιοπρέπειά τους 

αντικαθίσταται από τη χρηστική τους αξία, γεγονός που τα μετατρέπει σε πράγματα. 

Η μηχανιστική αυτή αντίληψη προσβάλλει και την αρχή του προσώπου ως δρώντος 

υποκειμένου και την ακεραιότητα της προσωπικότητας, που δε συνίσταται μόνο στις 
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νοητικές ή σωματικές δεξιότητες, αλλά διαθέτει και συναισθηματική και, κυρίως, 

ηθική υπόσταση.  

Παρ’ όλα αυτά, οι υποστηρικτές της νοητικής ενίσχυσης υιοθετούν μια μηχανιστική 

αντίληψη για την ανθρώπινη ζωή και θεωρούν το μυαλό ως υπολογιστή που απλώς 

αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες. Γι’ αυτούς, η νοητική ζωή δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από κάποιες λειτουργίες που μοιάζουν με αυτές των 

υπολογιστών. Συνεπώς, η ενίσχυση του μυαλού-υπολογιστή ισοδυναμεί αφενός με 

αύξηση του αποθηκευτικού χώρου-μνήμης και αφετέρου με καλύτερη επεξεργασία 

των πληροφοριών. Όσο όμως και αν αυτά τα δύο θεωρούνται καλά και ωφέλιμα, δεν 

αποτελούν ούτε ύψιστα αγαθά για την ανθρώπινη ζωή ούτε αυτοσκοπούς (Barnard, 

2009), αφού μόνο ο άνθρωπος στην ολότητά του και ως φορέας ελευθερίας αποτελεί 

αυτοσκοπό. Η εξομοίωση του ανθρώπου με συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες του 

και η παράβλεψη όλων των άλλων πτυχών της ανθρώπινης προσωπικότητας πλήττει 

την ακεραιότητα του προσώπου, καθώς το υποβαθμίζει σε μηχανή που επιτελεί 

λειτουργίες.  

Συμπερασματικά, όταν δίνουμε στα παιδιά μας φαρμακευτικές ουσίες για λόγους 

ενίσχυσης, αποτυγχάνουμε να δείξουμε σεβασμό στο πρόσωπό τους, καθώς τα 

αντιμετωπίζουμε, όχι ως ηθικά υποκείμενα, αλλά αποκλειστικά και μόνο ως 

αντικείμενα, τα οποία μπορούμε να μεταχειριστούμε κατά το δοκούν, για να 

πετύχουμε εξωτερικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο γονέας που δίνει στο παιδί του 

φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, για να μπορέσει αυτό να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του σχολείου του, εκτός του ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία του, όπως 

είδαμε στο κεφάλαιο 1.2., οδηγείται στην απόφαση αυτή από την κοινωνική πίεση να 

προσφέρει ό, τι καλύτερο στο παιδί του μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

ενεργεί, δηλαδή, υπό καθεστώς ετερονομίας. Έχει, μάλιστα, επισημανθεί ότι, αν στο 

μέλλον τα περισσότερα παιδιά λαμβάνουν ενισχυτές της μνήμης, το να μη τους δίνεις 

κι εσύ στο παιδί σου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αμέλεια (Kass, 2003, p.16). 

Ακόμη, δηλαδή, και αν δεν επιθυμείς να δώσεις στο παιδί σου αυτές τις ουσίες, 

διατρέχεις τον κίνδυνο να χαρακτηριστείς, κι από το ίδιο το παιδί ενδεχομένως, ως 

κακός γονέας, καθώς δεν παρείχες όλα τα διαθέσιμα μέσα για να του προσφέρεις ένα 

καλύτερο μέλλον.  
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2.4.	Η	έννοια	της	αυθεντικότητας		

 

Μια άλλη πτυχή του προβλήματος είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 

φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας των 

ανθρώπων, επιπτώσεις που γεννούν μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα. Πώς θα 

γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τι οφείλεται στις δικές μας δυνάμεις και ικανότητες και 

τι στα φάρμακά μας; Πώς θα μπορούμε να κατανοούμε τους εαυτούς μας, όταν δε θα 

είμαστε σίγουροι για τα όριά μας ή τα όρια της ευθύνης μας; Για να απαντήσουμε σε 

τέτοιου είδους ερωτήματα, πρέπει να αναφερθούμε στην έννοια της αυθεντικότητας, 

η οποία εμφανίζεται συχνά στη συζήτηση περί νοητικής ενίσχυσης, 

χρησιμοποιούμενη μάλιστα ως επιχείρημα τόσο από τους υπέρμαχους όσο και από 

τους πολέμιους των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών. 

Στο έργο του The Ethics of Authenticity (1992), ο Charles Taylor έχει ορίσει την 

αυθεντικότητα ως μια ηθική ιδέα σύμφωνα με την οποία καθένας πρέπει να είναι 

αληθινός προς τον εαυτό του. Το να είμαστε αληθινοί προς τον εαυτό μας σημαίνει 

ότι έχουμε βρει ή τουλάχιστον αναζητούμε το δικό μας τρόπο ύπαρξης στον κόσμο, 

έναν τρόπο που θα έχει για εμάς νόημα, θα μας αυτο-εκπληρώνει. Καλούμαστε, 

λοιπόν, να ζήσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το δικό μας τρόπο και όχι μιμούμενοι 

τον τρόπο άλλων. Αν δε βρούμε το δικό μας τρόπο ύπαρξης μέσα στον κόσμο, 

χάνουμε το νόημα της δικής μας ζωής, χάνουμε τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος 

για εμάς.  

Ο Taylor εντάσσει την ιδέα της αυθεντικότητας μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του 

μοντερνισμού, το οποίο σύμφωνα με τη γνώμη του, ορίζεται από τον ατομισμό και 

την εργαλειακή λογική. Μέσα σ’ αυτά τα όρια, το ιδανικό της αυθεντικότητας συχνά 

βιώνεται με εκφυλισμένο τρόπο, μέσω μιας εγωκεντρικής στάσης. Με άλλα λόγια, η 

αυθεντικότητα παρερμηνεύεται ως μια στάση ζωής που απλώς εναντιώνεται στον 

κοινωνικό κομφορμισμό και που, τραβηγμένη στα άκρα, αδιαφορεί για το κοινωνικό 

σύνολο, εστιάζοντας αποκλειστικά στην αναζήτηση όλων όσα θα ενσαρκώσουν το 

ιδανικό αυτό για τον καθένα. Με αυτό τον τρόπο επιτείνεται ο ατομικισμός και 

δημιουργείται μια «κουλτούρα ναρκισσισμού», η οποία αναβαθμίζει την αυτο-

εκπλήρωση σε ύψιστη αξία της ζωής, ενώ παράλληλα δεν αναγνωρίζει απαιτήσεις ή 

δεσμεύσεις σε τρίτους.  
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Όμως, για να ορίσει κανείς τον εαυτό του έχει ανάγκη από τους άλλους, αφού για να 

ανακαλύψω ποιος είμαι, πρέπει να βρω τι είναι σημαντικό στη διαφορά μου από τους 

άλλους ανθρώπους. Ο Taylor πιστεύει ότι οι ταυτότητές μας διαπλάθονται μέσα από 

διάλογο με τους άλλους και όχι σε απομόνωση ή εγκλεισμό στον εαυτό μας. Γι’ 

αυτόν το λόγο, θεωρεί ότι η αυθεντικότητα βιώνεται πραγματικά ως ιδανικό, όχι όταν 

αποκλείουμε την ύπαρξη των άλλων, αλλά όταν περιλαμβάνουμε στην αναζήτηση 

του αυθεντικού εαυτού μας τις διαλογικές σχέσεις με τρίτους, όταν δηλαδή 

αποδεχόμαστε την ανάγκη για αναγνώριση από άλλους.  

Από μια άλλη οπτική γωνία, ο Michael Sandel συνδέει την αυθεντικότητα με τη 

γνήσια προσπάθεια: άλλο να κερδίσεις τον αγώνα ως αποτέλεσμα πειθαρχίας και 

σκληρής προσπάθειας και άλλο να τον κερδίσεις με τη βοήθεια αναβολικών ή 

γενετικά ενισχυμένων μυών. Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για κάτι «λιγότερο» 

(Sandel, 2007, σ.53). Η άποψη αυτή απηχεί μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη για 

την αξία της σκληρής δουλειάς και την ηθικά μεμπτή στάση της αντιγραφής ή 

εξαπάτησης. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη τα κατορθώματά μας μας ανήκουν 

πραγματικά, είναι δηλαδή αυθεντικά, όταν έχουμε μοχθήσει γι’ αυτά.  

Αντιθέτως, αν επιλέξουμε να ακολουθήσουμε το «σύντομο δρόμο» (short cut), τότε 

δε μας αξίζει ο έπαινος για το αποτέλεσμα. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο 

Sandel, «o θαυμασμός μας για το κατόρθωμα μεταφέρεται από τον παίκτη στο  

φαρμακοποιό του» (Sandel, 2007, σ.53). Για το Sandel, όσο περισσότερο 

στηριζόμαστε σε βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις, τόσο λιγότερο δικά μας είναι τα 

κατορθώματά μας. Στην ουσία η ανθρώπινη αυτουργία μειώνεται, αφού τα 

αποτελέσματα των ενεργειών μας δεν μπορούν να αποδοθούν σε εμάς αποκλειστικά. 

Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η αυθεντικότητα, νοούμενη ως η αξία εκείνη που 

αποκτά η δράση μας χάρη στην προσπάθεια που καταβάλλουμε κάθε φορά, 

καθίσταται στην πραγματικότητα ανέφικτη.  

2.5.	Φαρμακευτικοί	νοητικοί	ενισχυτές	και	αυθεντικότητα		

	
Η νοητική ενίσχυση αποτελεί μια πρόκληση για την ιδέα της αυθεντικότητας, καθώς 

δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι φαρμακευτικές ουσίες υπονομεύουν το 

ιδανικό του αυθεντικού εαυτού.  
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Αν ακολουθήσουμε την ανάλυση του Taylor, τότε πρέπει να δεχτούμε την ανάγκη 

ύπαρξης των άλλων, προκειμένου να ανακαλύψουμε την αυθεντική μας ταυτότητα. 

Μάλιστα, η ανάγκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ιδέα της αυθεντικότητας 

μέσα στο πλαίσιο της νοητικής ενίσχυσης, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η τελευταία να 

θεωρηθεί ως μέσο απόδρασης από τους άλλους (Chneiweiss, 2011, p.304-305). Αυτό 

σημαίνει ότι, αν οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές μπορούσαν να μας βοηθήσουν 

να ανακαλύψουμε τον αυθεντικό εαυτό μας, τότε δε θα είχαμε την ανάγκη να το 

κάνουμε αυτό με τη βοήθεια τρίτων. Δε θα είχαμε ανάγκη το διάλογο με άλλους, την 

οπτική γωνία τους ή την αναγνώρισή τους. Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγούσε σε μια 

υπερ-ατομικιστική κοινωνία και ενδεχομένως σε καταστάσεις όπου θα ζούσαμε με 

ψευδαισθήσεις, τις οποίες μάλιστα εμείς οι ίδιοι θα είχαμε κατασκευάσει.  

Πιο συγκεκριμένα, είναι πιθανό τα νοητικά ενισχυμένα άτομα να ισχυρίζονται ότι 

βιώνουν την αυτο-εκπλήρωση σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό, τι πριν λάβουν τις 

φαρμακευτικές ουσίες, κάτι που δε θα επαληθεύεται όμως από αντικειμενικά 

εξωτερικά κριτήρια (Metzinger & Hildt, 2011, p.254). Το φαινόμενο αυτό της 

εξαπάτησης του εαυτού μας είναι ήδη καταγεγραμμένο στην περίπτωση των 

φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών από έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι φοιτητές 

που λαμβάνουν τις ουσίες αυτές συχνά νομίζουν ότι αποδίδουν καλύτερα, ενώ στην 

πραγματικότητα η επίδοσή τους παραμένει ίδια ή πέφτει (Wood et al., 2013). 

Επιπλέον, ένα άτομο που λαμβάνει μεθυλφαινιδάτη από παιδί μπορεί να πιστεύει ότι 

οι ικανότητες και οι επιδόσεις του είναι αυθεντικές και ενδεχομένως να βιώσει 

μεγάλη απογοήτευση, αν έρθει ποτέ αντιμέτωπο με την πραγματικότητα. 

Συνεπώς, δεν είναι αβάσιμοι οι φόβοι ότι οι φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να μας 

οδηγήσουν σε μια ζωή γεμάτη αυταπάτες σχετικά με τις ικανότητές μας, κάτι το 

οποίο αφενός μας απομακρύνει από τον αυθεντικό εαυτό μας, αφετέρου μπορεί να  

δημιουργήσει προβλήματα στις κοινωνικές μας σχέσεις. Η απόρριψη των άλλων και 

η αντίληψη ότι μπορούμε μόνοι μας να βρούμε τον αυθεντικό εαυτό μας μπορεί να 

μας δίνει μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας, στην πραγματικότητα όμως μας 

φυλακίζει στα όρια του εαυτού μας και μας αρνείται την οπτική γωνία του άλλου.  

Δεν έχουν όμως όλοι την ίδια γνώμη. Οι υπέρμαχοι της νοητικής ενίσχυσης 

υποστηρίζουν, αντιθέτως, ότι οι φαρμακευτικές ουσίες μπορούν να μας συνδράμουν 

στην αναζήτηση του αυθεντικού εαυτού μας. Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι πιστεύουν 
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ότι η διεύρυνση των νοητικών ικανοτήτων μάς επιτρέπει οξύτερη κρίση και 

περισσότερη αυτονομία, προϋποθέσεις για να διάγουμε μια πιο αυθεντική ζωή 

(Bostrom & Sandberg, 2009, p.326-327). Γνωστοί και ως transhumanists, αυτοί οι 

θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι η αύξηση της μνήμης ή η ενίσχυση της συγκέντρωσης 

μπορούν να μας βοηθήσουν να σκεφτόμαστε με τρόπους που δε μας ήταν διαθέσιμοι 

στο παρελθόν και να προβαίνουμε σε καλύτερες ή εξυπνότερες επιλογές. Δεν είναι η 

πρώτη φορά που ακούγεται μια τέτοια γνώμη. Ας θυμηθούμε τον Aldous Huxley και 

αργότερα το William Burroughs, που υποστήριξαν ότι ναρκωτικές ουσίες μπορούν να 

βοηθήσουν το άτομο να διευρύνει τη συνείδησή του και να πετύχει μια ενόραση, 

διαφορετικά ανέφικτη.  

Το πρόβλημα με αυτήν τη θέση είναι ότι, ακόμα και αν ξεπεράσουμε το σκόπελο της 

ασφάλειας και των παρενεργειών, πάλι μένουμε μόνο με τον εαυτό μας και τη δική 

μας οπτική, αποκλείοντας ή αμφισβητώντας μια εξωτερική ματιά. Ποιος θα μας 

εγγυηθεί, εκτός από τον εαυτό μας υπό την επήρεια φαρμακευτικών ουσιών, ότι αυτό 

που ανακαλύπτουμε είναι στ’ αλήθεια ο αυθεντικός εαυτός μας; Και τι θα γίνει, αν 

αυτό που εμείς προσλαμβάνουμε ως αυθεντική ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται ως 

τέτοια από τους γύρω μας; Μια τέτοια σύγκρουση θέτει σε κίνδυνο τις 

διαπροσωπικές μας σχέσεις, τις οποίες συνήθως θεωρούμε συστατικές της αυθεντικής 

μας ταυτότητας. Το αποτέλεσμα είναι να διακινδυνεύεται η συνοχή του κοινωνικού 

συνόλου και να επιτείνεται το ατομικιστικό πνεύμα, το οποίο στενεύει ολοένα και 

περισσότερο τους ορίζοντές μας, στερώντας μας τη δυνατότητα να αγγίξουμε το 

ιδανικό της αυθεντικότητας μέσα από την επαφή με τον κόσμο μας.  

Όσοι πάλι συνδέουν την αυθεντικότητα με τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια 

εστιάζουν στο γεγονός ότι μέσα από αυτές διαπλάθεται ο εαυτός μας, καθώς βιώνει 

εμπειρίες που τον βοηθούν να ανακαλύψει τις ικανότητες και τα όριά του. Η λογική 

«no pain no gain» είναι ιδιαίτερα προσφιλής: πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι 

το να αγωνίζεται κανείς ενάντια σε δυσκολίες και να βιώνει το άγχος και την 

αποτυχία είναι ουσιώδεις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης (Chatterjee, 2006, p.111). 

Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση αντιμετωπίζεται ως 

ηθικά επιλήψιμη, γιατί παραγνωρίζει την αξία της σκληρής δουλειάς και συνιστά 

εξαπάτηση (cheating). Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης πρεσβεύουν ότι κάτι που 

δεν έχει αποκτηθεί μέσα από προσπάθεια δε μας ανήκει και ότι οι φαρμακευτικοί 

νοητικοί ενισχυτές υπονομεύουν τη δυνατότητά μας να επιτύχουμε χάρη στο μόχθο 
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μας και τις φυσικές μας ικανότητες. Έτσι, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τον έπαινο 

για τα κατορθώματά μας, αφού κατά κάποιο τρόπο δεν είμαστε εμείς οι αποκλειστικά 

υπεύθυνοι γι’ αυτά.  

Η εξαπάτηση (cheating) αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους σχολικούς και 

ακαδημαϊκούς κύκλους. Για παράδειγμα, οι καλοί βαθμοί ενός παιδιού στο σχολείο ή 

η επιτυχία ενός εφήβου στις εισαγωγικές εξετάσεις για την πρόσβαση στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χάνουν την αξία τους, αν αποδειχθεί ότι οφείλονται στη 

λήψη φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών. Το κατόρθωμα φαντάζει «φτηνό» και τα 

άτομα στα οποία πιστώνεται «απατεώνες», καθώς δεν το πραγματοποίησαν 

βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις ή σε επίπονη προσπάθεια. Η επιτυχία δεν 

λογίζεται ως αυθεντική, γνήσια, αλλά κάλπικη, γιατί είναι αποτέλεσμα του «εύκολου 

δρόμου».  

Από το αντίπαλο στρατόπεδο, οι υποστηρικτές της νοητικής ενίσχυσης αντιτείνουν 

ότι στη ζωή επιλέγουμε πολύ συχνά τον «εύκολο δρόμο» δίχως αυτό να υπονομεύει 

την προσπάθειά μας για αυθεντικότητα. Παλαιότερα, οι φιλόλογοι έπρεπε να 

αποδελτιώσουν τεράστια σώματα κειμένων, προκειμένου να συντάξουν ένα λεξικό ή 

μια γραμματική, κάτι που σήμερα γίνεται με πολύ λιγότερο μόχθο χάρη στη βοήθεια 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι μήπως γι’ αυτόν το λόγο λιγότερο αυθεντική η 

εργασία τους; Επιπλέον, το ότι κάποιος αποφασίζει να πάρει φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δε χρειάζεται να 

προσπαθήσει για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Απλώς χρειάζεται να προσπαθήσει 

λιγότερο. Αυτός που γράφει εξετάσεις, θα χρειαστεί και πάλι να μελετήσει, δε θα πάει 

να εξεταστεί έχοντας πάρει απλώς το χάπι του.  

Ο Harris θεωρεί ότι δεν τίθεται θέμα μειωμένης αυτουργίας, όταν λαμβάνουμε 

νοητικούς ενισχυτές, αφού εμείς είμαστε και πάλι αυτοί που επιλέγουμε να τους 

χρησιμοποιήσουμε. Είτε ακολουθήσω τον «εύκολο δρόμο» είτε επιλέξω την επίπονη 

προσπάθεια, εγώ είμαι υπεύθυνος για την επιλογή μου. Εγώ παραμένω ο αυτουργός 

της πράξης μου, και άρα δεν τίθεται ζήτημα αυθεντικότητας. Με άλλα λόγια, το ποσό 

της προσπάθειας που καταβάλλω δεν αρκεί από μόνο του για να χαρακτηρίσει την 

πράξη μου ως αυθεντική ή μη αυθεντική ή, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ίδιος: 

«η αυθεντική ανθρώπινη αυτουργία δεν είναι ανάλογη της προσπάθειας που 

απαιτείται για να είναι κανείς αυτουργός» (Harris, 2007, p.111).  
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Από την άλλη πλευρά, έχει παρατηρηθεί ότι, ναι μεν εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να 

λάβουμε τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, ο πραγματικός όμως υπεύθυνος 

για την αλλαγή που θα σημειωθεί στον εγκέφαλό μας δεν είμαστε εμείς ή η 

προσπάθειά μας, αλλά η φαρμακευτική ουσία (Glannon, 2007, p.112). Αυτή θα 

αλλάξει τη βιοχημεία του εγκεφάλου μας και θα προκαλέσει νέες ψυχολογικές 

καταστάσεις, αυξάνοντας ή ενισχύοντας τις ικανότητές μας. Πώς, λοιπόν, θα 

μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ως αυθεντικό έναν εαυτό που έχει εν μέρει 

διαμορφωθεί από φαρμακευτικές ουσίες, ακόμα και αν εμείς οι ίδιοι επιλέξαμε 

συνειδητά να τις λάβουμε; Πώς θα μπορούσαμε να ταυτιστούμε με νοητικές 

καταστάσεις παραγόμενες από φάρμακα και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την 

αυθεντική μας ταυτότητα; 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, επιστρατεύεται και πάλι το επιχείρημα 

της ελεύθερης και συνειδητής επιλογής του ατόμου. Ένα άτομο που έχει την 

ικανότητα της κριτικής σκέψης και μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει για το αν θα 

πάρει τις ουσίες ή όχι δεν μπορεί παρά να είναι ο αυτουργός των πράξεών του, οι 

οποίες με τη σειρά τους δεν μπορεί παρά να είναι αυθεντικές. Από τη στιγμή που το 

υποκείμενο μπορεί να προβλέψει τις αλλαγές που θα επέλθουν στη νοητική του 

κατάσταση και επιθυμεί να λάβει τα φάρμακα, η όποια αλλαγή θα είναι αποτέλεσμα 

των πράξεών του (Glannon, 2008, p.46). Η ικανότητα, δηλαδή, να προβλέψουμε τις 

μεταβολές που θα επιφέρουν οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές και η ελευθερία 

που συνοδεύει την επιλογή μας καθιστούν εμάς υπεύθυνους των πράξεών μας, δε 

μειώνουν την αυτουργία μας και, συνεπώς, δεν πλήττουν την αυθεντική μας 

ταυτότητα.  

Μια τέτοια προσέγγιση παραβλέπει το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι 

απίθανο, να προβλεφθούν οι αλλαγές που θα προκαλέσουν τα φάρμακα σ’ ένα τόσο 

πολύπλοκο σύστημα, όπως το ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Τουλάχιστον για την 

ώρα, δε γνωρίζουμε καν τον ακριβή μηχανισμό λειτουργίας πολλών από τους 

φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, όπως επίσης δε γνωρίζουμε το αν και πώς οι 

αλλαγές στις νοητικές ικανότητες θα επηρεάσουν και τις αισθηματικές λειτουργίες, 

δεδομένης της σύνδεσης μεταξύ των δύο. Έχουν, μάλιστα, εκφραστεί διάφορες 

ανησυχίες για το ότι η αύξηση των νοητικών ικανοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε 

βλάβες στο συναισθηματικό τομέα και να αποξενώσει το άτομο από τον εαυτό του. 
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Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως να μην αρκεί η ενήμερη και ελεύθερη επιλογή 

μας να λάβουμε νοητικούς ενισχυτές για να εξασφαλίσει την αυθεντικότητά μας.  

Επιπλέον, η στάση αυτή αφήνει ανεξήγητη την απογοήτευση που νιώθουμε, όταν 

μαθαίνουμε ότι ένας σπουδαίος αθλητής κάνει χρήση αναβολικών ή ένας μεγάλος 

ποιητής λαμβάνει ναρκωτικές ουσίες για να συνθέσει τα ποιήματά του. Κάτι μας 

ενοχλεί, όταν μαθαίνουμε ότι ο Coleridge έγραψε το Kubla Chan υπό την επήρεια 

λαβδάνου. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι εμμένουμε πεισματικά να 

θαυμάζουμε μόνο όσα μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος με τις δικές του «φυσικές» 

δυνάμεις και να μας χαρακτηρίσει αντιδραστικούς και σκοταδιστές, εμπόδια στο 

δρόμο της ανάπτυξης και της εξέλιξης (Taylor, 1992). Όμως η αξία της σκληρής 

προσπάθειας και το ηθικό βάρος του γνήσιου προσωπικού κατορθώματος έχουν 

ισχυρότατα ερείσματα στις κοινωνίες μας. Όταν, λοιπόν, παίρνουμε νοητικούς 

ενισχυτές, για να αυξήσουμε την απόδοσή μας, υπονομεύουμε την αξία της σκληρής 

δουλειάς και ιατρικοποιούμε την ανθρώπινη προσπάθεια (Farah et al., 2004, p.423-

424). Σίγουρα, η βελτίωση της επίδοσής μας δεν είναι απαραίτητα τοξική στην αρετή 

και η ζωή μας είναι γεμάτη από ωραία πράγματα για τα οποία δε μοχθήσαμε, αλλά 

αντιθέτως μας προσφέρθηκαν απλόχερα, (Caplan, 2009, p.202-203), άλλο τόσο όμως 

είναι γεμάτη από εμπειρίες που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Μέσα από την 

προσπάθεια, δεν επιτυγχάνουμε απλώς το στόχο που έχουμε θέσει, αλλά 

διαμορφώνουμε στάσεις ζωής και χτίζουμε χαρακτήρα. Είναι μια διαδικασία στην 

οποία είμαστε παρόντες και η οποία στο τέλος μας αφήνει με πολλά περισσότερα από 

την επιτυχία του εκάστοτε στόχου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιχειρήματα που βασίζονται στο γεγονός ότι οι 

φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές στερούν τα άτομα από πολύτιμες εμπειρίες 

απορρίπτονται από τους λεγόμενους βιο-ζηλωτές ως έχοντα απλώς συναισθηματική 

δύναμη και συνεπώς μη πειστικά. Αυτό όμως που δε λαμβάνουν υπόψη οι τελευταίοι 

είναι ότι τέτοιου είδους επιχειρήματα βλέπουν τον άνθρωπο ολιστικά και όχι ως μια 

μηχανή που καταναλώνει φαρμακευτικά σκευάσματα για να αποδώσει περισσότερο. 

Είναι μάλλον τα δικά τους επιχειρήματα που πάσχουν από μια ψυχρή υπολογιστική 

λογική, η οποία συνδέει την αυθεντικότητα με την επίδοση και την παραγωγικότητα 

και καλεί τον άνθρωπο να ζει μηχανιστικά, γιατί αυτή είναι, σύμφωνα πάντα με τη 

γνώμη τους, η επιταγή της εξέλιξης.  
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Όμως η σημαντικότερη πλευρά και αυτού του ζητήματος είναι και πάλι η ελευθερία. 

Όταν ένας αθλητής προπονείται σκληρά ή ένας φοιτητής μελετά και κοπιάζει, ασκεί 

την ελευθερία του. Αντιθέτως, αυτός που παίρνει αναβολικά ή νοητικούς ενισχυτές 

αρνείται την ελευθερία του και παραδίνεται στην αιτιακή μηχανική παρέμβαση. 

Όμως μια τέτοια απεμπόληση της ελευθερίας και υποταγή σε αιτιακούς μηχανισμούς 

δε συνιστά λόγο για βράβευση. Τη βράβευση και τη διάκριση τη δικαιούται εκείνος 

που «ιδρώνει», εκείνος που κοπιάζει στην προσπάθειά του να ασκήσει την ελευθερία 

του και να παραμείνει ηθικό πρόσωπο. Συνεπώς, αυτό που επιβραβεύουμε και 

τιμούμε δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα αλλά η κοπιώδης άσκηση της ελευθερίας, η 

οποία τελικά εγγυάται και την αυθεντικότητα των επιτευγμάτων μας. Και αυτό γιατί, 

αν αρνηθώ την ελευθερία μου, τότε δεν έχω ηθικό καταλογισμό για τις πράξεις μου, 

δεν είμαι υπεύθυνος για τα κατορθώματά μου. Απεμπολώντας την ελευθερία μου 

απεμπολώ και την ηθική ευθύνη για τη δράση μου, συνεπώς αναγνωρίζω ότι τα 

επιτεύγματα μου δεν μπορούν να πιστωθούν σ’ εμένα, αλλά στον αιτιακό καθορισμό 

στον οποίο παραδόθηκα. Αν όμως υιοθετήσουμε μια τέτοια πρακτική, πώς θα 

αξιολογούμε κατά τρόπο δίκαιο τις επιδόσεις των ανθρώπων;  

Επιπλέον, εκείνος που καταφεύγει στα αναβολικά ή τη νοητική ενίσχυση, όχι μόνο 

καταστρέφει τον όρο εκείνο που τον καθιστά ηθική οντότητα, αλλά παραβιάζει και 

τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης. Κι αυτό γιατί, όταν κάποιος κερδίζει όλα 

τα βραβεία και τιμάται με όλες τις διακρίσεις χάρη στη μηχανική παρέμβαση, τότε 

στερεί το δικαίωμα αυτό από τους άλλους που κοπιάζουν για τον ίδιο σκοπό δίχως τη 

συνδρομή της βιοτεχνολογίας. Αν είμαι αθλητής του στίβου και κάνω χρήση 

αναβολικών, τα οποία με βοηθούν να πάρω τα μετάλλια και να κερδίσω τα 

πρωταθλήματα, τότε συμπεριφέρομαι με τρόπο άδικο προς τους συναθλητές μου, 

καθώς τους στερώ το δικαίωμα να διακριθούν και να επιβραβευτούν για την 

προσπάθειά τους. Όσοι αγωνίζονται για τη νίκη βασιζόμενοι στις δυνάμεις και τον 

κόπο τους δεν παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, εγώ όμως που χρησιμοποιώ 

αναβολικά την παραβιάζω, γιατί κάνω χρήση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

που δε διαθέτουν όλοι.  

Το ίδιο ισχύει και για τη νοητική ενίσχυση. Αν, για παράδειγμα, πάρω 

μεθυλφαινιδάτη, ίσως γράψω μια πολύ καλή διπλωματική εργασία σε ελάχιστο 

χρόνο. Ίσως μάλιστα πάρω και έναν καλό βαθμό, που θα με βοηθήσει να προχωρήσω 

με τις σπουδές μου. Έχω, δηλαδή, να κερδίσω πολλά, να ωφεληθώ ποικιλοτρόπως. 
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Αυτό όμως που δε θα έχω είναι η ικανοποίηση ότι η εργασία μου είναι το αποτέλεσμα 

των φυσικών δυνάμεων και της προσπάθειάς μου. Θα ξέρω, δηλαδή, ότι το 

κατόρθωμά μου δε θα έχει προκύψει από την άσκηση της ελευθερίας μου, αλλά από 

το ότι αφέθηκα στις επιπτώσεις μιας μηχανικής παρέμβασης. Θα ξέρω, επίσης, ότι 

έχω αδικήσει τους συμφοιτητές μου, γιατί δεν αγωνίστηκα επί ίσοις όροις με αυτούς. 

Και φυσικά, θα έχω πάντα την επίγνωση ότι, αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είχα 

πρόσβαση στα φάρμακα αυτά, το κατόρθωμά μου ενδεχομένως να ήταν μικρότερο ή 

και ανέφικτο, γεγονός που υπογραμμίζει την εξάρτησή μου από τους φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές. Όμως, όταν θα γνωρίζω όλα τα παραπάνω, πώς θα πιστεύω ότι 

το επίτευγμά μου είναι αυθεντικά δικό μου; Πώς θα μπορώ να μην το πιστώνω στις 

φαρμακευτικές ουσίες που έλαβα, οι οποίες μεσολάβησαν μεταξύ εμού ως 

υποκειμένου και των ενεργειών μου, καταστρέφοντας την ελευθερία μου και 

ακυρώνοντας την ηθική μου ευθύνη, καθώς και στην αδικία την οποία διέπραξα;  

Συμπερασματικά, θα υποστηρίζαμε ότι δεν υπάρχει καταρχήν τίποτα ηθικά επιλήψιμο 

στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τη ζωή ή την εργασία μας. Δεν πράττω 

ανήθικα, όταν χρησιμοποιώ το κομπιουτεράκι μου, για να κάνω μια δύσκολη 

διαίρεση, ούτε είμαι κατακριτέα, όταν χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα του υπολογιστή, 

που με απαλλάσσει από ώρες μονότονης εργασίας. Το ηθικό πρόβλημα προκύπτει, 

όταν η μέθοδος την οποία χρησιμοποιώ για να επιτύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα 

παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και, πιο συγκεκριμένα, τις αρχές της ελευθερίας, της 

ισότητας και της δικαιοσύνης. Αν η μέθοδος αυτή καταστρέφει τον απαραίτητο όρο 

της ηθικής προσωπικότητάς μου, δηλαδή την ελευθερία, τότε δεν μπορεί να είναι 

ομοειδής με άλλες μεθόδους ή παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη ζωή μου αλλά δεν 

απειλούν την ηθική ύπαρξή μου. Αν, επίσης, η μέθοδος αυτή με εφοδιάζει με ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν μπορούν να διαθέτουν όλοι, τότε πάλι 

υπάρχει ηθικό πρόβλημα, αφού βάλλονται οι αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας. 

Όταν, λοιπόν, χρησιμοποιώ το κομπιουτεράκι μου κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης ή 

λαμβάνω φαρμακευτικούς ενισχυτές, ενώ γνωρίζω ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν αυτήν 

τη δυνατότητα, τότε ενεργώ ανήθικα, γιατί παραβιάζω τις αρχές της δικαιοσύνης και 

της ισότητας, για τις οποίες θα γίνει αναλυτικά λόγος στο επόμενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο	3.	Ζητήματα	διανεμητικής	δικαιοσύνης:	Ακριβοδικία	

και	 ισότητα	 στα	 πλαίσια	 της	 φαρμακευτικής	 νοητικής	

ενίσχυσης		

3.1.	 Η	 διανεμητική	 δικαιοσύνη	 αντιμέτωπη	 με	 τους	 φαρμακευτικούς	

νοητικούς	ενισχυτές		

 

Υποστηρίζεται συχνά ότι το ζήτημα των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τα επιχειρήματα της αυτονομίας και των 

δικαιωμάτων (Sandel, 2007, σ.112) αλλά και σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις που θα 

έχουν αυτοί σε κοινωνικό επίπεδο (Whitehouse et al., 1997, p.14-22). Άλλωστε, όπως 

πολύ εύστοχα έχει σχολιαστεί, «οι ατομικές επιλογές δεν πραγματοποιούνται μέσα σε 

κοινωνικό κενό» (Kitcher, 1997, p.199). Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι 

η όποια επιλογή μας σχετικά με τη φαρμακευτική νοητική ενίσχυση δεν αφορά 

αποκλειστικά εμάς, αλλά επηρεάζει και κοινωνικές σχέσεις και δεσμούς, έχει, 

δηλαδή, συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο.  

Έτσι, αν αναλογιστούμε ότι η ευφυΐα θεωρείται ανταγωνιστικό αγαθό, 

καταλαβαίνουμε εύκολα ότι η ενίσχυση ή αύξησή της μπορεί να επιφέρει μεγάλες 

αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, είτε πλήττοντας τις αρχές της ακριβοδικίας και της 

ισότητας, είτε, αντιθέτως, συμβάλλοντας στην προστασία και περαιτέρω ενδυνάμωσή 

τους.  

Όπως είναι αναμενόμενο, οι πολέμιοι των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών 

πιστεύουν ότι αυτοί θα εντείνουν τις ήδη υπάρχουσες αδικίες και ανισότητες και 

ενδεχομένως να οδηγήσουν σε διαχωρισμό των ανθρώπων μεταξύ ενισχυμένων και 

μη, όπου οι πρώτοι θα αντιπροσωπεύουν την ελίτ και οι δεύτεροι θα αποτελούν τους 

παρίες. Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές των φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών διατείνονται ότι αυτοί έχουν τη δυναμική να αμβλύνουν τις υφιστάμενες 

αδικίες και ανισότητες, είτε αυτές οφείλονται στη φύση είτε σε κοινωνικές πρακτικές, 

αρκεί να επιληφθούμε του θέματος και να το ρυθμίσουμε με αντίστοιχο τρόπο.  
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3.2.	Ζητήματα	ακριβοδικίας		
 

Ζητήματα ακριβοδικίας (fairness) προκύπτουν από το γεγονός ότι οι φαρμακευτικοί 

νοητικοί ενισχυτές μπορεί να προσφέρουν ένα πλεονέκτημα μόνο σε κάποιους και πιο 

συγκεκριμένα σε αυτούς που τους χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι οι τελευταίοι δε 

θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τους υπολοίπους, κάτι το οποίο προσβάλλει την 

αρχή της ακριβοδικίας. Ιδιαίτερα σε ανταγωνιστικές καταστάσεις, οι φαρμακευτικές 

ουσίες δίνουν ένα πλεονέκτημα στους χρήστες τους, το οποίο κρίνεται ως άδικο από 

τους άλλους και ισοδυναμεί, μάλιστα, με εξαπάτηση. Αν, για παράδειγμα, παίρνω 

αναβολικά ή νοητικούς ενισχυτές και κερδίζω όλα τα βραβεία ή τις υποτροφίες, τότε 

στερώ το δικαίωμα αυτό από τους άλλους, κάτι που κρίνεται ως άδικο.  

Στη συζήτηση περί ακριβοδικίας διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο οι έννοιες των 

«θεσιακών» και «μη θεσιακών» αγαθών (positional – non positional goods), των 

δραστηριοτήτων μηδενικού αθροίσματος (zero-sum activities), καθώς και η αντίθεση 

μεταξύ διαδικασίας και αποτελέσματος (process – result). Η τελευταία 

επιστρατεύεται για να επισημανθεί το γεγονός ότι είναι διαφορετικό να λαμβάνει 

κανείς ενισχυτές κατά τη διάρκεια της εξέτασης από το να τους χρησιμοποιεί για να 

διευκολύνει τη μελέτη του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, καθώς μόνο η 

πρώτη περίπτωση συνιστά ευθέως εξαπάτηση (Metzinger & Hildt, 2011, p.255-256). 

Όμως, αν λαμβάνω μοδαφινίλη και παραμένω ξάγρυπνος περισσότερες ώρες από 

τους άλλους, που σημαίνει ότι θα μελετήσω περισσότερες ώρες και θα προσέλθω 

στην εξέταση περισσότερο προετοιμασμένος από τους άλλους, τότε δεν τίθεται πάλι 

ζήτημα δικαιοσύνης;  

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη άποψη, σύμφωνα με την οποία, αν το αποτέλεσμα είναι 

σημαντικότερο από τη διαδικασία, τότε θα πρέπει να είμαστε πιο ανεκτικοί με τους 

φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές (Goodman, 2010, p.154). Για να υποστηρίξει τη 

θέση του, ο Goodman δίνει το παράδειγμα του ερευνητή, το αποτέλεσμα της δουλειάς 

του οποίου, για παράδειγμα μια θεραπεία για τον καρκίνο, είναι σημαντικότερο από 

τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε αυτό. Συνεπώς, κατά τον Goodman, θα πρέπει να 

επιτρέπεται σε γιατρούς, στρατιώτες και άλλους που ασχολούνται με ζητήματα ζωής 

και θανάτου να κάνουν χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών. Κάτι τέτοιο 

όμως θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταναγκασμό των επαγγελματιών αυτών και να 
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πλήξει την αρχή της αυτονομίας με πρόσχημα το γενικό καλό ή το δημόσιο 

συμφέρον.  

Σχετικά με τη διάκριση μεταξύ «θεσιακών» και «μη θεσιακών αγαθών», πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα πρώτα αφορούν αγαθά των οποίων η αξία για εκείνους που τα έχουν 

εξαρτάται από το ότι οι υπόλοιποι δεν τα έχουν (Bostrom & Savulescu, 2009, p.11). 

Το ύψος είναι, για παράδειγμα, ένα «θεσιακό» αγαθό. Αν όλοι ήμασταν το ίδιο ψηλοί, 

τότε δε θα είχε και μεγάλη αξία. Αντιθέτως, τα «μη θεσιακά» αγαθά έχουν αξία για 

τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως αν τα έχουν και όλοι οι υπόλοιποι (Savulescu, 2006, 

p.326).  

Είναι εύλογο, λοιπόν, ότι ζητήματα ακριβοδικίας προκύπτουν κυρίως σε σχέση με τα 

«θεσιακά» αγαθά. Το παράδειγμα των εξετάσεων είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό: αν 

μόνο κάποιοι χρησιμοποιούν φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, τότε οι τελευταίοι 

μετατρέπονται σ’ ένα «θεσιακό αγαθό», αφού προσφέρουν ένα πλεονέκτημα, το 

οποίο δε διαθέτουν όλοι. Οι υπέρμαχοι της ενίσχυσης επιλύουν το πρόβλημα αυτό 

προτείνοντας νομιμοποίηση και διάθεση των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών σε 

όλους. Έτσι, το πλεονέκτημα δε θα είναι πια άδικο, αφού θα είναι διαθέσιμο στους 

πάντες (Harris, 2011, p.266-267).  

Θα μπορούσε όμως να υποστηρίξει κανείς ότι η λύση του προβλήματος είναι ακριβώς 

η αντίθετη, δηλαδή η πλήρης απαγόρευση των ενισχυτών, έτσι ώστε να μην έχει 

κανείς το πλεονέκτημα που μπορούν να προσφέρουν. Βέβαια, έχει παρατηρηθεί ότι η 

απαγόρευση των φαρμακευτικών ενισχυτών έχει ήδη οδηγήσει σε αδικίες, καθώς 

όσοι διαθέτουν χρήματα τους αγοράζουν στη μαύρη αγορά, αποκτώντας έτσι το 

επιθυμητό πλεονέκτημα εις βάρος όλων όσοι δεν μπορούν να διαθέσουν το αντίτιμο 

(Buchanan, 2011, p.19). Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσαν να θεσπιστούν αυστηρότεροι 

νόμοι και να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, για να λυθεί το πρόβλημα της μαύρης 

αγοράς. Είναι απορίας άξιον το πώς ο Buchanan, ο οποίος έχει τόσο μεγάλη 

εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη νομοθεσία, δεν προτείνει κάτι τέτοιο, αλλά 

αντιθέτως τάσσεται υπέρ της νομιμοποίησης των ενισχυτών και της αύξησης 

κονδυλίων σε σχετικές έρευνες. Ας μην ξεχνάμε, τέλος, ότι η νομιμοποίηση των 

ενισχυτών μπορεί να καταλήξει και σε αυτή την περίπτωση σε έμμεσο καταναγκασμό 

όσων δε θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν, όπως υποστηρίξαμε στο κεφάλαιο 2.2.  
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Όμως ο Harris προχωρά ακόμη ένα βήμα και αμφισβητεί ότι οι φαρμακευτικοί 

νοητικοί ενισχυτές είναι «θεσιακό» αγαθό. Δηλώνει, μάλιστα, ότι ο ίδιος τους 

αντιλαμβάνεται ως απόλυτο αγαθό. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη του, 

ότι δε λαμβάνει κανείς ενισχυτές για να γίνει καλύτερος από τους συνανθρώπους του, 

αλλά για να προσφέρει στον εαυτό του την καλύτερη δυνατή ευκαιρία σε μια καλή 

ζωή (Harris, 2007, p.28-29). Συνεπώς, για το Harris, η ηθική δικαιολόγηση των 

ενισχυτών βρίσκεται σ’ αυτό ακριβώς το σημείο: στο ότι κάνουν τις ζωές μας 

καλύτερες και όχι στο ότι κάνουν τις ζωές κάποιων καλύτερες από αυτές άλλων. Η 

χρησιμοποίηση των ενισχυτών ως «θεσιακού» αγαθού εκ μέρους κάποιων, δηλαδή 

για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων, δεν ενδιαφέρει το 

Harris. Ο ίδιος σημειώνει ότι, παρόλο που κάτι τέτοιο συνιστά ηθικό μειονέκτημα, το 

αν θα αποτελέσει αποφασιστικό επιχείρημα ενάντια στη χρήση των ενισχυτών 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο βαθμός πλεονεκτήματος που θα επιφέρει, 

ο βαθμός αδικίας που θα δημιουργήσει ή η πιθανότητα η αδικία αυτή να μπορεί να 

αποζημιωθεί (Harris, 2007, p.30).  

Άλλωστε, ο Harris πιστεύει ότι η ακριβοδικία δεν απαιτεί να μην προσπαθούμε να 

προστατεύσουμε ή να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, επειδή κάποιοι άλλοι δεν 

μπορούν. Ενισχύει, μάλιστα, το επιχείρημά του με το παράδειγμα των 

μεταμοσχεύσεων. Το ότι δεν μπορούν όλοι να πάρουν μόσχευμα νεφρού και να 

ζήσουν μια καλύτερη ζωή δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνει μόσχευμα κανένας 

(Harris, 2011, p.268). Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ανήθικο να αρνείσαι ένα 

πλεονέκτημα, επειδή αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλους, άποψη που συμμερίζεται και 

ο Buchanan (2011, p.53).  

Στα παραπάνω επιχειρήματα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Harris είτε δε λαμβάνει 

υπόψη του την κοινωνική πραγματικότητα είτε δεν τον ενδιαφέρει να προτείνει 

λύσεις για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τη χρήση φαρμακευτικών 

νοητικών ενισχυτών. Είναι αδύνατον να πιστέψει κανείς ότι οι ουσίες αυτές δε θα 

χρησιμοποιηθούν για να επιφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους χρήστες 

τους σε κοινωνίες τόσο ανταγωνιστικές όσο οι δικές μας. Μόνο αν πρεσβεύει κανείς  

έναν ακραίο ατομικισμό, μπορεί να δηλώνει αδιάφορος για τις συνέπειες μιας τέτοιας 

εξέλιξης ή να υποστηρίζει με ζήλο την ενίσχυση δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι μερικά 

από τα προβλήματα που θα δημιουργήσει είναι άλυτα (Harris, 2007, p.30)!  
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Από την άλλη πλευρά, θα συμφωνήσουμε ότι η ακριβοδικία δεν απαιτεί να πεθάνουν 

όλοι, αν δεν μπορούν να σωθούν όλοι παρά μόνο μερικοί, απαιτεί όμως να 

προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τους σώσουμε όλους. Κι αυτό θα γίνει και με το να 

στηρίζουμε οικονομικά έρευνες που έχουν στόχο να επιλύσουν τέτοιου είδους 

προβλήματα και όχι να δαπανούμε πόρους στην έρευνα για τη νοητική ενίσχυση, για 

να μπορούν μόνο κάποιοι να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή στους ίδιους και τα 

παιδιά τους. Το να σώσουμε ζωές, που αυτή τη στιγμή είναι καταδικασμένες σε 

θάνατο ή σε μια μίζερη ύπαρξη, και το να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση όλων των 

ανθρώπων στην περίθαλψη έχει, για εμάς, μεγαλύτερη αξία από το να αποκτήσουμε 

καλύτερη μνήμη.  

Κάποιοι θα αντιτείνουν ότι οι νοητικοί ενισχυτές θα μας επιτρέψουν να 

ανακαλύψουμε θεραπείες ταχύτερα ή να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με 

καλύτερους τρόπους από αυτούς που διαθέτουμε σήμερα. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι 

κανείς από όσους υποστηρίζουν την άποψη αυτή δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι νέες 

ενισχυμένες νοητικές ικανότητες μας θα επιστρατευτούν για τέτοιου είδους σκοπούς. 

Αν τώρα επιστρατεύουμε την ευφυΐα μας για να επιτύχουμε ασφαλείς μεθόδους 

ενίσχυσης και όχι για να θεραπεύσουμε ανίατες νόσους ή να επιλύσουμε 

περιβαλλοντικά προβλήματα ή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της φτώχειας, ποιος 

μπορεί να ισχυριστεί με βεβαιότητα ότι δε θα κάνουμε και στο μέλλον το ίδιο;  

Τέλος, στην όλη συζήτηση μεγάλο ρόλο διαδραματίζει και η έννοια των 

δραστηριοτήτων μηδενικού αθροίσματος. Δραστηριότητες μηδενικού αθροίσματος 

καλούνται εκείνες στις οποίες υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός επιτυχόντων ή 

νικητών. Συνεπώς, μόνο ένα ποσοστό των συμμετεχόντων θα επιτύχει ή, με άλλα 

λόγια, το ότι υπάρχει νικητής σημαίνει ότι υπάρχει και ηττημένος (Goodman, 2010, 

p.149). Υπάρχουν όμως και δραστηριότητες μη μηδενικού αθροίσματος (non-zero-

sum activities), στις οποίες δεν υπάρχει προκαθορισμένο ποσοστό επιτυχόντων ή από 

τις οποίες μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να ωφεληθούν. Εύκολα καταλαβαίνει 

κανείς ότι η χρήση φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών σε δραστηριότητες 

μηδενικού αθροίσματος είναι ηθικά προβληματική, καθώς το πλεονέκτημα που 

προσφέρουν στους χρήστες τους είναι άδικο και μπορεί να επιφέρει σοβαρές βλάβες 

σε άλλους, όπως η αποτυχία να φοιτήσουν σ’ ένα πανεπιστήμιο ή να κερδίσουν μια 

θέση εργασίας ή μια προαγωγή.  



87 
 

Αντιθέτως, έχει υποστηριχθεί ότι σε δραστηριότητες μη μηδενικού αθροίσματος οι 

φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές μπορούν να επιφέρουν οφέλη σε πολλούς, αν όχι 

σε όλους (Greely et al., 2008, p.704; Goodman, 2010, p.150-151; Buchanan, 2011, 

p.44-48). Ο Buchanan υποστηρίζει, μάλιστα, ότι μέσω του φαινομένου δικτύου 

(network effects) οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές θα ωφελήσουν τους 

ανθρώπους, όπως ο αλφαβητισμός ή οι υπολογιστές. Με απλά λόγια, αν πολλοί 

άνθρωποι ενισχύσουν τις νοητικές τους ικανότητες, τότε θα μπορούν να καταφέρουν 

πράγματα που ένας άνθρωπος μόνος του δε θα μπορούσε, όπως ακριβώς ένα άτομο 

μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα με έναν υπολογιστή αρκεί να εργάζεται 

σ’ έναν κόσμο με πολλούς χρήστες υπολογιστών (Buchanan, 2011, p.48-49).  

Είναι, σίγουρα, αλήθεια ότι ο αλφαβητισμός και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

ωφέλησαν την ανθρωπότητα και προήγαγαν τον πολιτισμό. Όμως ο τρόπος με τον 

οποίο διαδόθηκαν και διανεμήθηκαν δημιούργησαν αδικίες και μάλιστα σε εποχές όχι 

τόσο ανταγωνιστικές όσο η δική μας. Οι αδικίες αυτές δεν έχουν ακόμη διορθωθεί, 

μιας και μεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού είναι οργανικά ή λειτουργικά 

αναλφάβητο, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό είναι και ψηφιακά αναλφάβητο. 

Από τη στιγμή που έχουμε αποδειχθεί ανίκανοι να εξαλείψουμε τις ήδη υπάρχουσες 

αδικίες, πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές δε 

θα δημιουργήσουν καινούριες αδικίες, ακόμα και σε δραστηριότητες μη μηδενικού 

αθροίσματος, δεδομένου του ακραίου ανταγωνισμού των σύγχρονων κοινωνιών; Πώς 

μπορούμε να πιστέψουμε ότι το φαινόμενο δικτύου θα συμπεριλάβει το σύνολο της 

ανθρωπότητας και δε θα αποκλείσει μεγάλο μέρος της, όπως ακριβώς έγινε και με 

τους προηγούμενους μεγάλους νοητικούς ενισχυτές, τον αλφαβητισμό και τους 

υπολογιστές; Ο Buchanan κατηγορεί πολλές φορές τους πολέμιους της ενίσχυσης ότι 

δε λαμβάνουν υπόψη τους τα πορίσματα της εξελικτικής βιολογίας, φαίνεται όμως ότι 

ο ίδιος διαπράττει το σφάλμα να μην υπολογίζει τα γεγονότα της Ιστορίας. 

3.3. Ζητήματα	ισότητας		

	

Ένα ακόμη πρόβλημα που προκύπτει από τη χρήση φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών είναι η παραβίαση της αρχής της ισότητας. Η παραβίαση αυτή αναφέρεται 

είτε στην πρόκληση ανισοτήτων που θα προκύψουν, αν μόνο κάποιοι ενισχυθούν 

νοητικά, είτε στη δυνατότητα ίσης πρόσβασης στους φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές. Αν και έχει υποστηριχθεί ότι τέτοιου είδους ανησυχίες περί ισότητας δε 
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μας αποκαλύπτουν τι είναι εγγενώς λάθος στην ενίσχυση (Caplan, 2009, p.196), το 

ζήτημα είναι πολύ σπουδαίο για να το προσπεράσει κανείς έτσι εύκολα.  

Σε ό, τι αφορά την πρώτη ανησυχία, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι σ’ έναν 

κόσμο, όπου μόνο κάποιοι θα ενισχύονται νοητικά, ενώ οι υπόλοιποι δε θα μπορούν ή 

δε θα επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, θα προκληθεί τεράστιο 

ζήτημα ισότητας. Αυτό θα συμβεί, διότι οι νοητικά ενισχυμένοι θα απολαμβάνουν 

ένα κοινωνικό πλεονέκτημα, το οποίο θα τους επιτρέπει να ελέγχουν τους μη 

ενισχυμένους και, ενδεχομένως, να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις παρακάμπτοντάς 

τους. Αυτό σημαίνει ότι οι ενισχυμένοι δε θα αντιμετωπίζουν τους μη ενισχυμένους 

ως ίσους αλλά ως κατώτερούς τους, τους οποίους θα μπορούν να χειραγωγούν ή να 

χρησιμοποιούν όπως επιθυμούν ή ανάλογα με τα συμφέροντά τους.  

Όμως στα πλαίσια της ηθικής κοινότητας όλα τα μέλη είναι ισότιμα, πράγμα που 

σημαίνει ότι «έχουν την ίδια θεμελιώδη αξίωση συμμετοχής στη ζωή ως πρόσωπα» 

(Τσινόρεμα, 2015). Το να είσαι μέλος της ηθικής κοινότητας σημαίνει ότι 

συννομοθετείς με τους υπολοίπους υπό καθεστώς ελευθερίας, ότι σέβεσαι την 

ελευθερία των άλλων και αξιώνεις το σεβασμό της δικής σου ελευθερίας, ότι 

αναγνωρίζεις πως κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρείται κατώτερο από τα άλλα ή 

να τυγχάνει άνισης μεταχείρισης. Όταν, όμως, λαμβάνεις φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές, αποφασίζεις να παραβιάσεις την αρχή της συννομοθεσίας και να κινηθείς 

με γνώμονα το προσωπικό σου συμφέρον. Αλλά το προσωπικό σου συμφέρον δε 

συνάδει με την αρχή της καθολίκευσης, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει καθολικός νόμος. 

Αυτή η επιλογή, λοιπόν, ισοδυναμεί με καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας, 

διότι αυτομάτως έχεις θέσει τον εαυτό σου ως πρόσωπο σε μια ξεχωριστή κατηγορία 

ή έχεις κάνει μια εξαίρεση για τον εαυτό σου, πράγμα που σημαίνει ότι 

αντιμετωπίζεις πια τους άλλους άνισα.  

Αν, μάλιστα, υποθέσουμε ότι στο μέλλον οι νοητικά ενισχυμένοι θα είναι κατά πολύ 

ανώτεροι των μη ενισχυμένων, σε ό, τι αφορά την ευφυΐα, και ότι θα έχουν 

περισσότερο σύνθετα συμφέροντα από αυτούς, όπως εμείς σήμερα έχουμε πιο 

σύνθετα συμφέροντα από αυτά των αρουραίων, τότε ενδεχομένως να επιτρέπεται 

στους πρώτους να θυσιάσουν τους δεύτερους, αν μια τέτοια απόφαση πρέπει να 

ληφθεί (Buchanan, 2011, p.221). Αν τώρα θεωρούμε ηθικά επιτρεπτό να θυσιάσουμε 

τη ζωή πολλών αρουραίων για να σώσουμε τη ζωή ενός και μόνο ανθρώπου, δε θα 
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θεωρούμε και στο μέλλον εξίσου επιτρεπτό να θυσιάσουμε κάποιους μη 

ενισχυμένους για να γλιτώσουμε αυτούς με τη μεγαλύτερη ευφυΐα; Μια τέτοια 

εφιαλτική προοπτική είναι αποκαλυπτική για την απειλή που συνιστούν οι 

φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές στη θεμελιώδη αρχή της ισότητας, αφού 

δημιουργεί δύο άνισες κατηγορίες ανθρώπων. 

Βέβαια, ο Buchanan θεωρεί ότι η ανησυχία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν 

αντιληφθούμε σωστά την έννοια του απαραβίαστου που διακρίνει τα πρόσωπα. 

Σύμφωνα με τη γνώμη του, αυτό που πραγματικά μετρά είναι να πληροί κανείς τις 

προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσωπο και να απολαμβάνει το απαραβίαστο 

της ύπαρξής του και όχι ο βαθμός στον οποίο πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. 

Σημειώνει, μάλιστα, ότι σ’ έναν κόσμο ενισχυμένων και μη ενισχυμένων δε θα 

έπρεπε να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των δεύτερων, αν θα έπρεπε να ληφθούν 

δύσκολες αποφάσεις, αλλά να προτιμάται η λύση της κλήρωσης (Buchanan, 2011, 

p.223). 

Ακόμα κι έτσι όμως, ακόμη και αν δε θεωρήσουμε ότι οι ενισχυμένοι θα 

απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα ή υψηλότερο ηθικό καθεστώς από τους μη 

ενισχυμένους, πάλι θα έχουμε πρόβλημα ανισότητας. Κι αυτό γιατί οι νοητικά 

ενισχυμένοι σταδιακά θα δημιουργήσουν δομές και θεσμούς, πολιτικούς και 

οικονομικούς, στους οποίους οι μη ενισχυμένοι δε θα μπορούν να συμμετέχουν. Κάτι 

τέτοιο θα μετέτρεπε τους τελευταίους σε «ανάπηρους», αφού, εκ των πραγμάτων, θα 

αποκλείονταν από πολλές δραστηριότητες. Έτσι, οι νοητικά ενισχυμένοι ενδεχομένως 

να άρχιζαν να συμπεριφέρονται στους μη ενισχυμένους σαν να ήταν κατώτεροι, 

γεγονός που θα οδηγούσε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων και, συνεπώς, 

στην κατάλυση της ηθικής κοινότητας.  

Τόσο ο Buchanan όσο και ο Savulescu θεωρούν ότι η δυσάρεστη αυτή τροπή των 

πραγμάτων μπορεί να αποφευχθεί, αν παράλληλα με τη νοητική ενίσχυση επιδοθούμε 

και στην ηθική ενίσχυση (Buchanan, 2011, p.226; Persson & Savulescu, 2008, p.162), 

έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ενισχυμένοι θα συμπεριφέρονται στους μη 

ενισχυμένους σεβόμενοι την αρχή της ισότητας και ενεργώντας με βάση την αρχή της 

ευεργεσίας. Όμως το ενδεχόμενο μιας παραβίασης της ισότητας, σαν αυτή που 

περιγράψαμε παραπάνω, και η συνακόλουθη καταστροφή της ηθικής κοινότητας θα 
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πρέπει να κάνουν τα βήματά μας πολύ προσεκτικά και να μας βάλουν σε σκέψεις για 

το αν αξίζει να πληρώσουμε ένα τέτοιο τίμημα.  

Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που πιστεύουν ότι η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση 

δε θα απειλήσει, αλλά, αντιθέτως, θα προωθήσει την αρχή της ισότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, καθώς κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι οι φαρμακευτικοί νοητικοί 

ενισχυτές είναι αποτελεσματικοί μόνο σε άτομα με χαμηλές επιδόσεις (Randall, 

Shneerson & File, 2005), υποστηρίζεται συχνά ότι η χρήση τους θα οδηγήσει σε 

άμβλυνση των ανισοτήτων (Metzinger & Hildt, 2011, p.256). Με απλά λόγια, 

ενισχύοντας τις νοητικές ικανότητες των λιγότερο ευφυών μειώνουμε τη διαφορά 

τους από τους περισσότερο ευφυείς, μειώνουμε, δηλαδή, την ανισότητα ως προς την 

ευφυΐα.  

Όμως, όπως έχει παρατηρηθεί, η ίση πρόσβαση στους φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές δε συνεπάγεται και ίσα αποτελέσματα από τη χρήση τους (Glannon, 2008, 

p.52). Ο Glannon προειδοποιεί ότι, δεδομένων των διαφορών στον εγκέφαλο των 

ανθρώπων και των διαφορετικών αποκρίσεών τους στις φαρμακευτικές ουσίες, δεν 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ίσα αποτελέσματα σε όλους. Κάποιοι 

μπορεί να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τους ενισχυτές, κάποιοι άλλοι λιγότερο 

και άλλοι καθόλου, ενώ, τέλος, ενδέχεται μερικοί να υποστούν βλάβες από τη χρήση 

τους.  

Περαιτέρω, ο Glannon υποστηρίζει ότι δε θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα σε όλους 

και για έναν ακόμη λόγο: δε θα τους χρησιμοποιήσουν όλοι για τους ίδιους σκοπούς ή 

για ευεργετικούς σκοπούς (Glannon, 2008, p.52). Κάποιοι μπορεί να τους 

χρησιμοποιήσουν για να μελετήσουν περισσότερο και να γράψουν καλά στις 

εξετάσεις τους, ενώ άλλοι για να απομνημονεύουν αριθμούς τηλεφώνων ή να παίζουν 

τυχερά παιχνίδια. Συνεπώς, ενώ οι ενισχυτές έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 

ανισότητες, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. 

Συμπερασματικά, θα υποστηρίζαμε ότι το να αυξάνει κανείς την ευφυΐα κάποιου δε 

σημαίνει ότι του δίνει αυτόματα και ίσες ευκαιρίες στη ζωή, όπως πρεσβεύει ο 

Savulescu (2006, p.334). Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, πλην της ευφυΐας, που 

καθορίζουν την πορεία μας στη ζωή, όπως η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουμε ή 

η οικονομική μας κατάσταση, οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσης από αδικία και 

ανισότητα. Μήπως, λοιπόν, θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθούμε με τη διόρθωση 
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αυτών των προβλημάτων από το να ξοδεύουμε τους πόρους και τις δυνάμεις μας σε 

αμφίβολες ως προς τα αποτελέσματα και ηθικά προβληματικές πρακτικές;  

Σε ό, τι αφορά το θέμα της ίσης πρόσβασης, ένας φόβος που εκφράζεται συχνά είναι 

ότι οι πλούσιοι θα έχουν, φυσικά, τη δυνατότητα να αγοράσουν τις φαρμακευτικές 

αυτές ουσίες, ενώ οι φτωχοί όχι (Farah, 2002, p.1125; Butcher, 2003, p.133;  

Chatterjee, 2009, p.1533). Με αυτό τον τρόπο, οι πρώτοι θα έχουν ακόμη ένα 

πλεονέκτημα, ενώ οι δεύτεροι θα δουν τη θέση τους στην κοινωνία να επιδεινώνεται 

ακόμη περισσότερο. Είναι αξιοσημείωτο ότι ήδη τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης του 

Ritalin από υγιή άτομα καταγράφονται ανάμεσα σε φοιτητές οι οποίοι προέρχονται 

από προνομιούχα μεσοαστικά κοινωνικά στρώματα (Farah et al., 2004, p.423). Έχει 

παρατηρηθεί, επίσης, ότι τέτοιου είδους φάρμακα μάλλον δε θα καλύπτονται από τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τις ασφαλιστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα οι προνομιούχοι να 

ωφελούνται από αυτά, ενώ οι φτωχοί να περιορίζονται στην καφεΐνη (Chatterjee, 

2006, p.111). Τέλος, οι Metzinger & Hildt (2011, p.256) επισημαίνουν ότι, εκτός από 

την όξυνση της ανισότητας μέσα σε μια κοινωνία, οι φαρμακευτικοί νοητικοί 

ενισχυτές ενδέχεται να αυξήσουν κι άλλο την ανισότητα που παρατηρείται μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών κρατών.  

Οι υποστηρικτές της ενίσχυσης απαντούν στις παραπάνω ανησυχίες αφενός 

τονίζοντας ότι δε δημιουργούν μόνο οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές ανισότητες, 

αφετέρου δηλώνοντας ότι το αν θα προκληθούν ή όχι καινούριες ανισότητες είναι 

ζήτημα δημόσιας διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι κοινωνίες μας 

βρίθουν ανισοτήτων και υποστηρίζουν ότι η άνιση πρόσβαση στους φαρμακευτικούς 

ενισχυτές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την απαγόρευσή τους, καθώς 

κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να απαγορεύσουμε και άλλες μεθόδους 

ενίσχυσης, όπως τα ιδιαίτερα μαθήματα ή την πλαστική χειρουργική, από τα οποία 

επωφελούνται κυρίως οι έχοντες (Farah et al., 2004, p.423).  

Το εκπαιδευτικό σύστημα, για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται από μεγάλες ανισότητες, 

καθώς δεν μπορούν να πληρώσουν όλοι για προπαρασκευαστικά προγράμματα, 

φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα μαθήματα ή σχολικά βοηθήματα. Αν δεχόμαστε όλα τα 

παραπάνω, τότε γιατί μας ενοχλούν οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές, 

αναρωτιούνται οι υπέρμαχοι της ενίσχυσης. Ο Harris (2007, p.27) αποδέχεται μεν ότι 

είναι άδικο, κατά κάποιο τρόπο, να προσφέρεις στο παιδί σου εκπαιδευτικά 
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πλεονεκτήματα τη στιγμή που δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, δηλώνει δε ότι, παρ’ 

όλα αυτά, η πρακτική αυτή είναι ευρέως αποδεκτή, γιατί θεωρούμε την εκπαίδευση 

ως κάτι καλό και πιστεύουμε ότι θα ήταν λάθος να τη στερήσουμε από τα παιδιά μας, 

μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν όλοι να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτή. 

Υπογραμμίζει επίσης ότι οι περισσότερες καινοτομίες ήταν αρχικά ακριβές και 

προσιτές σε λίγους, αλλά με τον καιρό κατέληξαν φτηνές και ευρέως προσβάσιμες, 

όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή η σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Καταλήγει, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι, αν στόχος μας είναι η ίση και οικουμενική 

πρόσβαση στους ενισχυτές, τότε πρέπει και να επιτρέψουμε και να επιδοτήσουμε την 

έρευνα και την ανάπτυξή τους (Harris, 2007, p.31).  

Όμως το γεγονός ότι η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από τόσες ανισότητες δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί ως επιχείρημα υπέρ των φαρμακευτικών 

νοητικών ενισχυτών. Δηλαδή, τι ακριβώς ισχυρίζονται οι υποστηρικτές τους; Ότι, 

αφού έχουμε ήδη τόσες πηγές ανισότητας, δεν πειράζει να έχουμε άλλη μία; Το να 

αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ανισοτήτων δε δικαιολογεί τη δημιουργία περισσοτέρων 

(Chatterjee, 2009, p.1533), ίσα ίσα θα έπρεπε να μας παρακινεί να εξαλείψουμε τις 

υπάρχουσες και να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε μελλοντικές.  

Επιπλέον, από πού ακριβώς προκύπτει ότι αποδεχόμαστε τις ανισότητες αυτές, όπως 

ισχυρίζεται ο Harris; Το ότι η κοινωνία λειτουργεί κατ’ αυτό τον τρόπο δε σημαίνει 

και ότι θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι. Οι σημερινές ανισότητες δε νομιμοποιούνται 

ηθικά καταγράφοντας και αναγνωρίζοντάς τες ως αναγκαίες ή, ακόμη χειρότερα, ως 

απλώς υφιστάμενες. Το ότι υπάρχουν δε σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ούτε, 

βέβαια, ότι τις αποδεχόμαστε. Το ότι ο Harris αποδέχεται την πρακτική των 

ιδιαίτερων μαθημάτων, μάλλον επειδή ο ίδιος μπορεί να τα εξασφαλίσει, δε σημαίνει 

ότι την αποδεχόμαστε όλοι. Γι’ αυτό, άλλωστε, δε γίνονται τόσες κινητοποιήσεις 

παντού στον κόσμο; Για να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στους τομείς της υγείας και 

της παιδείας, δεν κατεβαίνουν οι πολίτες στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι;  

Σ’ αυτό το σημείο, οι οπαδοί των ενισχυτών επιστρατεύουν το δεύτερο επιχείρημά 

τους, σύμφωνα με το οποίο είναι η δημόσια πολιτική και ρύθμιση του ζητήματος 

αυτή που είτε θα οξύνει την ανισότητα, αυξάνοντας τις τιμές ή περιορίζοντας την 

πρόσβαση, είτε θα συμβάλει στη μείωσή της, ίσως και μέσω επιδομάτων για τις πιο 

ευπαθείς ομάδες (Bostrom & Sandberg, 2009, p.329). Με άλλα λόγια, είναι στο χέρι 
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μας αν θα αξιοποιήσουμε τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές για να 

επιλύσουμε ζητήματα ανισότητας που παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες ή αν, 

αντιθέτως, θα τους χρησιμοποιήσουμε για να επιδεινώσουμε μια ήδη άδικη 

κατάσταση πραγμάτων. 

Μάλιστα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι ευκολότερο να διανείμουμε με ίσο και 

ακριβοδίκαιο τρόπο τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές απ’ ό, τι την καλή 

διατροφή ή τα καλά σχολεία (Farah et al., 2004, p.423). Από την πλευρά του, ο 

Savulescu (2006, p.321-338) πιστεύει ότι η δικαιοσύνη, όχι μόνο δεν 

αντιστρατεύεται, αλλά απαιτεί την ενίσχυση, καθώς η τελευταία συνιστά έναν τρόπο 

να αμβλυνθούν οι ανισότητες και οι αδικίες που έχουν προκαλέσει η φύση και η 

κοινωνία. Ενισχύοντας τις ικανότητες εκείνες στις οποίες υστερεί κάποιος του 

δίνουμε την ευκαιρία να διάγει μια καλή ζωή, ευκαιρία που δε θα είχε αλλιώς. Ο 

Savulescu ισχυρίζεται ότι η δημιουργία ανισοτήτων και διακρίσεων είναι επιλογή μας 

και όχι γραμμένη στη βιολογία μας. Συνεπώς, εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς πώς 

θα διαθέσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε την εκάστοτε καινοτομία. Για το Savulescu, 

ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να εξασφαλίσουμε ότι οι νέες αυτές μέθοδοι ενίσχυσης 

θα προστατεύουν τους λιγότερο προνομιούχους και θα παρέχουν σε όλους μια δίκαιη 

αρχή (a fair go).  

Την άποψη ότι η σωστή διαχείριση μπορεί να αμβλύνει την ανισότητα συμμερίζονται 

και άλλοι, όπως ο Allen Buchanan, ο οποίος πιστεύει ότι η κοινωνία πρέπει να 

ανταποκριθεί θεσμικά στο ζήτημα της ενίσχυσης και να το ρυθμίσει έτσι ώστε να 

προστατεύονται οι αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας. Μάλιστα, στο έργο του 

Beyond Humanity (2011, p.243-279) ο Buchanan καταθέτει ένα λεπτομερές σχέδιο 

διαχείρισης των βιοτεχνολογικών μεθόδων ενίσχυσης, την οποία εντάσσει στο 

ευρύτερο πλαίσιο της δικαιοσύνης σε ό, τι αφορά τις καινοτομίες και τις προόδους 

της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει την ίδρυση ενός 

Παγκόσμιου Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη στην Καινοτομία (Global Institute for 

Justice in Innovation), το οποίο δε θα ασχολείται μόνο με τη δίκαιη διανομή των νέων 

προϊόντων ή μεθόδων, αλλά θα διαμορφώνει και τις τάσεις στον τομέα αυτό, 

ενθαρρύνοντας καινοτομίες που θα μπορούσαν να μειώσουν τις ανισότητες και 

αποτρέποντας εκείνες που θα οδηγούσαν σε όξυνσή τους.  
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Το ινστιτούτο αυτό θα είναι ένας διεθνής οργανισμός με κύριο σκοπό την ευρύτερη 

και ταχύτερη διάδοση των καινοτομιών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι στερήσεις 

που οδηγούν σε οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Το κυριότερο εργαλείο του 

θα είναι ότι θα έχει το δικαίωμα να διατάξει υποχρεωτική αδειοδότηση (licensing 

option) των καινοτομιών που δε διαδίδονται αρκετά γρήγορα, λόγω μονοπωλίων που 

διατηρούν τις τιμές υψηλές. Με πιο απλά λόγια, το ινστιτούτο θα μπορεί να 

αναγκάζει ένα κράτος να παραχωρεί άδειες σε διάφορες εταιρείες ή οργανισμούς, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική αγορά για την εκάστοτε καινοτομία 

και να μειωθούν οι τιμές. Με αυτό τον τρόπο πιστεύεται ότι οι καινοτομίες, όπως οι 

φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές, θα διαδίδονται ταχύτερα και σε μεγαλύτερη 

κλίμακα.  

Ο Buchanan έχει σχεδιάσει τη δομή και τη λειτουργία του ινστιτούτου αυτού με 

πρότυπα διάφορους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αλλά 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο! Έτσι, στη συνέλευση θα συμμετέχουν 

αντιπρόσωποι των κρατών-μελών, αντιπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και 

αντιπρόσωποι εταιρειών, ενώ η χρηματοδότηση του ινστιτούτου θα προέρχεται 

κυρίως από τα κράτη-μέλη.  

Στα παραπάνω επιχειρήματα σχετικά με τη διαχείριση των ενισχυτών, αυτό που 

ξαφνιάζει είναι η πίστη ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εγκρίνουμε και οι θεσμοί 

που θα δημιουργήσουμε θα προστατεύσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και θα 

μειώσουν τις ανισότητες. Στο σημείο αυτό μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι 

υποστηρικτές της ενίσχυσης φάσκουν και αντιφάσκουν: από τη μία παραδέχονται ότι 

ο κόσμος μας είναι γεμάτος από ανισότητες, πράγμα που σημαίνει πως αναγνωρίζουν 

ότι μέχρι στιγμής αποτύχαμε να τις εξαλείψουμε, και από την άλλη εμφανίζονται 

σίγουροι ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να τις μειώσουμε και να αποτρέψουμε την 

εμφάνιση νέων.  

Όταν, όμως, με όλες μας τις διεθνείς πρωτοβουλίες, θεσμούς και οργανισμούς, δεν 

μπορούμε να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση σε στοιχειώδη περίθαλψη, να 

ξεριζώσουμε τον αναλφαβητισμό (ο οποίος σε κάποιες χώρες του κόσμου εμφανίζει 

ποσοστά άνω του 50%) ή να καταπολεμήσουμε την πείνα, πώς μπορούμε να είμαστε 

τόσο αισιόδοξοι για τη διάδοση των φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών ως μέσων 

για την άμβλυνση των ανισοτήτων; Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η μέχρι 
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τώρα αποτυχία μας δε σημαίνει ούτε προδικάζει ότι θα αποτύχουμε και μελλοντικά. 

Άλλο τόσο όμως δε μας δίνει το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με την αφελή 

πεποίθηση ότι αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα σωστά. Ο Savulescu έχει σίγουρα 

δίκιο, όταν ισχυρίζεται ότι είναι δική μας επιλογή η καλή ή κακή χρήση των 

ενισχυτών, το γεγονός όμως ότι τόσες φορές στο παρελθόν επιλέξαμε την κακή 

χρήση θα έπρεπε τουλάχιστον να μας προβληματίσει. Άλλωστε ο ίδιος ο Savulescu 

έχει υποστηρίξει πως η νοητική ενίσχυση, δεδομένου ότι μπορεί να αυξήσει τον 

κίνδυνο ανάπτυξης ή εφαρμογής όπλων μαζικής καταστροφής, δε θα πρέπει να 

επιδιώκεται, αν δε συνοδεύεται από την ηθική ενίσχυση της ανθρωπότητας (Persson 

& Savulescu, 2008, p.162).  

Σε ό, τι αφορά το Παγκόσμιο Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη στην Καινοτομία, είναι 

πραγματικά απορίας άξιον το πώς ο Buchanan επικαλείται ως πρότυπο έναν 

οργανισμό, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι διαβόητο για τις 

καταστροφικές πολιτικές, την αδιαφάνεια και τον κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. 

Όσοι έχουμε υποφέρει, και είμαστε πολλοί, από τις πολιτικές μιας απόμακρης 

γραφειοκρατίας, που λαμβάνει αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς και με μοναδικό 

γνώμονα την υπεράσπιση συγκεκριμένων συμφερόντων και σίγουρα όχι την εξάλειψη 

των ανισοτήτων, αδυνατούμε να κατανοήσουμε το πώς ένας παρόμοιος θεσμός θα 

συνδράμει στην ίση διανομή των εκάστοτε καινοτομιών.  
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Κεφάλαιο	 4.	 Ανθρώπινη	 φύση	 και	 φαρμακευτικοί	 νοητικοί	

ενισχυτές	

 

4.1. Το	ζήτημα	της	ανθρώπινης	φύσης  

	
Η δυνατότητα της ανθρωπότητας να επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία του 

ανθρώπινου εγκεφάλου έχει χαρακτηριστεί ως εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη της 

μεταλλουργίας κατά την Εποχή του Σιδήρου, την εκμηχάνιση κατά τη Βιομηχανική 

Επανάσταση και τις ανακαλύψεις της Γενετικής το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα 

(Farah et al., 2004, p.421). Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ιστορική σημασία των 

εξελίξεων στις Νευροεπιστήμες αλλά και μας φέρνει αντιμέτωπους με ηθικά 

διλήμματα που σχετίζονται με την έννοια της ανθρώπινης φύσης.  

Έτσι, αν δεχτούμε ότι ο εγκέφαλος αποτελεί μέρος της ανθρώπινης φύσης, τότε 

εύκολα κατανοούμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στη λειτουργία του συνιστά 

ταυτόχρονα και παρέμβαση στην ανθρώπινη φύση. Άρα το ερώτημα που ανακύπτει 

είναι ποιες παρεμβάσεις είναι ηθικά αποδεκτές και ποιες όχι ή, με άλλα λόγια, αν 

υπάρχει ένα όριο το οποίο θα ήταν ανήθικο να υπερβούμε, καθώς έτσι θα αλλοιώναμε 

την ανθρώπινη φύση.  

Όμως τι ακριβώς είναι η ανθρώπινη φύση; Σε τι συνίσταται ή ποια είναι τα 

γνωρίσματά της; Στα ερωτήματα αυτά έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφορες 

απαντήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από τη θεμελίωση της ανθρώπινης φύσης σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μέχρι την άρνησή της. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 

ζήτημα της ανθρώπινης φύσης δεσπόζει στη συζήτηση για τη γενετική ενίσχυση, 

παρ’ όλα αυτά, οι αλλαγές που θα προκληθούν στη λειτουργία του εγκεφάλου από 

συνθετικές ουσίες καθιστούν το ζήτημα σχετικό και στη συζήτηση για τη 

φαρμακευτική ενίσχυση. Πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας δε θα εξεταστεί το θέμα της ανθρώπινης φύσης διεξοδικά, αλλά μόνο σε 

συνάρτηση με τους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι απόψεις περί ανθρώπινης φύσης ποικίλλουν. 

Έτσι, υπάρχουν κάποιοι, όπως ο Sandel, ο Kass, o Fukuyama και ο Habermas, που 

πιστεύουν ότι υπάρχει μια κοινή ανθρώπινη φύση, έστω και αν ο καθένας από αυτούς 

τη θεμελιώνει διαφορετικά. Από την άλλη πλευρά, ο Harris, ο Buchanan, ο Caplan 
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και άλλοι θεωρούν ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και άρα η συζήτηση περί 

ανθρώπινης φύσης δεν μπορεί να μας οδηγήσει πουθενά. Οι πρώτοι αντιστρατεύονται 

τις βιοτεχνολογικές μεθόδους ενίσχυσης, φοβούμενοι ότι θα οδηγήσουν σε αλλοίωση 

της ανθρώπινης φύσης ή θα σημάνουν τη μετάβαση του ανθρώπινου είδους σε ένα 

άλλα στάδιο ύπαρξης, γεγονός που θα είναι μη αναστρέψιμο. Αντιθέτως, οι δεύτεροι 

επιστρατεύουν επιχειρήματα από τη εξελικτική βιολογία για να καταρρίψουν το 

«μύθο» της ανθρώπινης φύσης, ενώ κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Harris, υπεραμύνονται 

της ενίσχυσης, ακόμα και αν αυτή οδηγήσει το ανθρώπινο είδος σε μια διαφορετική 

φάση ύπαρξης.  

4.2.	 Φαρμακευτικοί	 νοητικοί	 ενισχυτές:	 υπόσχεση	 βελτίωσης	 ή	 απειλή	

αλλοίωσης	της	ανθρώπινης	φύσης;		

 

Ένας από τους επιφανέστερους πολέμιους της ενίσχυσης, γενετικής και 

φαρμακευτικής, είναι ο Αμερικανός κοινοτιστής φιλόσοφος Michael Sandel. Ο 

Sandel υποστηρίζει ότι η ενίσχυση μπορεί να διαβρώσει την ανθρώπινη αυτουργία, 

δηλαδή την ικανότητά μας να δρούμε ελεύθερα, στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις 

και θεωρώντας τον εαυτό μας υπεύθυνο τόσο για τις επιτυχίες όσο και για τις 

αποτυχίες μας (Sandel, 2007, σ.53). Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε ένα 

μηχανιστικό τρόπο ζωής που δε συνάδει με τις έννοιες της ελευθερίας και της ηθικής 

ευθύνης, έννοιες που συνδέονται με αυτή της ανθρώπινης φύσης.  

Παρ’ όλα αυτά, ο Sandel διατείνεται ότι δεν είναι αυτό το κυριότερο πρόβλημα που 

θέτει η ενίσχυση. Για τον Αμερικανό φιλόσοφο, η μεγαλύτερη απειλή που 

αντιπροσωπεύουν οι διάφορες βιοτεχνολογικές μέθοδοι ενίσχυσης είναι «ένα είδος 

υπεραυτουργίας (ή υπερδράσης), μια προμηθεϊκή φιλοδοξία να ξαναφτιάξουμε τη 

φύση, μαζί και την ανθρώπινη φύση, ώστε να υπηρετεί τους σκοπούς και να 

ικανοποιεί τις επιθυμίες μας» (Sandel, 2007, σ.54). Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε 

να αποδεχτούμε ότι οι ικανότητες και τα ταλέντα μας δεν είναι εντελώς δικά μας. 

Όταν όμως θεωρούμε ότι όλα στη ζωή, ακόμα και τα χαρίσματα ή τα προσόντα μας, 

είναι δικά μας δημιουργήματα, τότε δεχόμαστε επίσης ότι είμαστε υπεύθυνοι για όλα. 

Αυτή η «έκρηξη υπευθυνότητας» μας οδηγεί να αποδίδουμε τα πάντα στην επιλογή 

και όχι στην τύχη. Η ροπή αυτή ισοδυναμεί με ύβρη, όχι γιατί επιθυμεί την 

τελειότητα, αλλά γιατί επιδιώκει την κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη φύση.  
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Μια τέτοια στάση ζωής μας απομακρύνει από τις αξίες της ταπεινοφροσύνης και της 

αλληλεγγύης. Από την πρώτη γιατί δεν μπορούμε πια να προσλάβουμε τη ζωή ως 

δώρο ούτε να κατανοήσουμε ότι δεν είναι όλα στον κόσμο ανοιχτά στις δικές μας 

επιθυμίες. Και από τη δεύτερη, γιατί όσο λιγότερα αποδίδουμε στην τύχη τόσο 

δυσκολότερο μας είναι να δεχτούμε ότι μοιραζόμαστε με τους υπόλοιπους 

ανθρώπους ένα κοινό πεπρωμένο και να νιώσουμε συμπάθεια για όσους είναι σε 

δυσμενέστερη θέση από εμάς (Sandel, 2007, σ.107-109).  

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Leon Kass κρούει κι αυτός τον κώδωνα του 

κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι «η ανθρώπινη φύση βρίσκεται στο χειρουργικό 

τραπέζι, περιμένοντας την αλλαγή, την ευγονική ενίσχυση, τον ολικό 

επανασχεδιασμό» (Kass, 2001, p.30). Ο Kass πιστεύει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 

μια επιχείρηση απανθρωποίησης της ανθρώπινης φύσης, η οποία επιδιώκεται μέσω 

βιοτεχνολογικών μεθόδων και οδηγεί σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει «αναδημιουργία» 

(re-creationism). Οφείλουμε, λοιπόν, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη φύση, χωρίς 

όμως να υπονομεύσουμε τη βιοτεχνολογική έρευνα ή να αρνηθούμε τα πραγματικά 

οφέλη της για την ανθρωπότητα (Kass, 2001, p.30-39).  

Για να το κάνουμε όμως αυτό, δε μας αρκεί να αποδεχόμαστε τη ζωή ως δώρο ή να 

αισθανόμαστε ταπεινοφροσύνη ενώπιον του δεδομένου κόσμου, όπως υποστηρίζει ο 

Sandel. Κι αυτό γιατί η παραπάνω στάση δε μας λέει τι ακριβώς από τον κόσμο ή τη 

ζωή αξίζει να προστατεύσουμε (Kass, 2003, p.19-20). Ο Kass μάς καλεί, λοιπόν, να 

βρούμε εκείνο το στοιχείο που είναι καλό ή πολύτιμο, που αξίζει δηλαδή σεβασμό, σε 

ό, τι μας έχει δοθεί και να το προφυλάξουμε από τους κινδύνους της ενίσχυσης. Το 

στοιχείο αυτό δεν είναι άλλο, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη του, από την ανεμπόδιστη 

και αδιαμεσολάβητη ανθρώπινη δραστηριότητα (human being-at-work-in-the-world), 

ή αυτό που ο Αριστοτέλης ονόμαζε «ενέργεια ψυχής» (Kass, 2003, p.23-24). Με πιο 

απλά λόγια, ο Kass πιστεύει ότι αυτό που αξίζει και πρέπει πάση θυσία να 

διαφυλαχθεί είναι το γνήσιο ανθρώπινο βίωμα, η ικανότητα δηλαδή που έχουμε οι 

άνθρωποι να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ανάμεσα στις πράξεις μας και τα 

αποτελέσματα που αυτές επιφέρουν. Η απώλεια αυτής της ικανότητας θα οδηγήσει σε 

αλλοίωση της ανθρώπινης φύσης, αφού το ανθρώπινο υποκείμενο δε θα μπορεί να 

αντιληφθεί πια τη σύνδεση μεταξύ μέσων και σκοπών ή να προσλάβει ως δικά του τα 

αποτελέσματα των πράξεών του.  
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Από το αντίπαλο στρατόπεδο, ο Arthur Caplan επισημαίνει ότι οι anti-meliorists, 

όπως αποκαλεί τους πολέμιους της ενίσχυσης, παρά τις προσπάθειές τους, δε μας 

δίνουν ένα σαφή ορισμό της ανθρώπινης φύσης ούτε εξηγούν γιατί επιμένουν να τη 

βλέπουν ως κάτι στατικό (2009, p.197). Αντιθέτως, για τον Caplan, δεν είναι καθόλου 

βέβαιο ότι υπάρχει ενιαία ή κοινή ανθρώπινη φύση. Ακόμη όμως και αν δεχτούμε ότι 

υπάρχει, η ανθρώπινη φύση άλλαζε και αλλάζει συνεχώς, αφού οι άνθρωποι 

προσπαθούσαμε ανέκαθεν να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας. Άλλωστε, η εξέλιξη 

μας έχει διδάξει ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε για να επιβιώσουμε και αυτή μας η 

ικανότητα να αλλάζουμε και να βελτιωνόμαστε δεν μπορεί παρά να είναι μέρος της 

φύσης μας.  

Η Frances Kamm (2009, p.103-104) ασκεί κι αυτή κριτική στην άποψη του Sandel 

ότι η ενίσχυση είναι προβληματική εξαιτίας της σχέσης που οφείλουμε να έχουμε με 

τη φύση, δηλαδή να την αποδεχόμαστε και να την τιμούμε χωρίς να προσπαθούμε να 

την αλλάξουμε, επισημαίνοντας ότι και τα καρκινικά κύτταρα ή οι τυφώνες είναι 

μέρη της φύσης, αλλά ούτε τα δεχόμαστε ούτε τα τιμούμε ως ιερά. Η Kamm εφιστά 

την προσοχή μας στο ότι το φυσικό και το καλό είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Έτσι 

δεν είναι καθετί φυσικό καλό ούτε το αντίστροφο. Συνεπώς, η ανθρώπινη φύση μας 

δεν είναι απαραίτητα καλή και το ίδιο ισχύει και για τον εγκέφαλό μας. Αν δεχτούμε 

ότι οι νοητικές μας λειτουργίες δεν είναι απαραίτητα καλές, μόνο και μόνο επειδή 

είναι φυσικές, τότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιδείξουμε σεβασμό ή να τις 

θεωρούμε ιερές και απαραβίαστες. Αντιθέτως, μπορούμε να πειραματιστούμε με 

αυτές στην προσπάθειά μας να βελτιωθούμε.  

Επιπλέον, η Kamm υποστηρίζει ότι δεν είναι η σχέση μας με τη φύση αυτή που θα 

αποτελέσει το γνώμονα της πράξης μας, αλλά μάλλον η σχέση μας με τα υπόλοιπα 

πρόσωπα, άποψη που συμμερίζεται και ο Caplan, όταν δηλώνει ότι τα αποτελέσματα 

της εξέλιξης δε μας διδάσκουν τι πρέπει να γίνουμε ούτε μας λένε τι είναι σωστό ή 

λάθος (Caplan, 2009, p.197). Τέλος, η Kamm ισχυρίζεται ότι μπορούμε να εκτιμούμε 

αυτό που μας δίνεται, το δώρο, σύμφωνα με το Sandel, και ταυτόχρονα να το 

συμπληρώνουμε ή να το βελτιώνουμε, με άλλα λόγια δε θεωρεί ότι τίθεται ζήτημα 

προσβολής ή αλλοίωσης της ανθρώπινης φύσης από τις βιοτεχνολογικές μεθόδους 

ενίσχυσης. 
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Αν υπάρχει ένας θεωρητικός της βιοηθικής που συμφωνεί και επαυξάνει με τα 

παραπάνω, τότε αυτός είναι σίγουρα ο John Harris, ο οποίος δηλώνει ότι δεν υπήρξε 

ποτέ περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι δεν επιδιώκαμε την ενίσχυση, 

προσπαθώντας να βελτιώσουμε τα πράγματα γύρω μας και τους εαυτούς μας και 

αναγγέλλει ότι βρισκόμαστε πια στην εποχή που εμείς και οι απόγονοί μας ίσως 

πάψουμε να είμαστε άνθρωποι με τη σημασία που δίνουμε σήμερα στη λέξη αυτή 

(Harris, 2007, p.13). Ο Harris ευαγγελίζεται, εντελώς απροκάλυπτα, μια νέα εποχή, 

κατά την οποία η δαρβινική εξέλιξη και η φυσική επιλογή θα αντικατασταθούν από 

την εξέλιξη της ενίσχυσης, η οποία θα λειτουργεί μέσω της ηθελημένης ή σκόπιμης 

επιλογής (deliberate selection) (2007, p.3-4). 

Σε ό, τι αφορά τη νοητική ενίσχυση, ο Harris υποστηρίζει ότι κάθε φορά που 

μαθαίνουμε κάτι σχηματίζονται συνδέσεις στον εγκέφαλο που αλλάζουν τη δομή του, 

αλλαγές που ενισχύουν τη νοητική μας λειτουργία (Harris, 2007, p.15). Επιπλέον, 

παραπέμπει σε έρευνες που αναφέρουν ότι η ανάγνωση, η εκπαίδευση, ακόμη και η 

φυσική άσκηση και η διατροφή, επιφέρουν ευεργετικές νευρωνικές αλλαγές και 

καταλήγει στο ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω και 

στους φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές (Harris, 2009, p.1533). Αφού δεχόμαστε 

το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αλλάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, τότε 

πρέπει να δεχτούμε και τις φαρμακευτικές ουσίες, ισχυρίζεται ο γνωστός θεωρητικός 

της βιοηθικής. 

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς ο Harris, πανεπιστημιακός δάσκαλος ο ίδιος, 

εξομοιώνει το εκπαιδευτικό σύστημα με τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών. Σε 

αντίθεση με τις τελευταίες, οι οποίες, όπως είδαμε, καταστρέφουν την ηθική 

ελευθερία του προσώπου, η εκπαίδευση αποτελεί ένα θεσμό που καλλιεργεί τις 

ικανότητες που είναι αναγκαίες για να ασκήσουμε την ελευθερία μας και να 

σταθούμε στην ηθική κοινότητα ως ισότιμα μέλη. Μέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας εφοδιαζόμαστε με γνώσεις, διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, 

εξασκούμαστε στον ορθό λόγο και ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικές απόψεις, 

μαθαίνοντας να σεβόμαστε το Άλλο. Με εξαίρεση εκπαιδευτικά συστήματα με 

έντονο το στοιχείο του προσηλυτισμού και της προπαγάνδας, όπως αυτά των 

θεοκρατικών και των στρατοκρατικών καθεστώτων, η εκπαιδευτική διαδικασία 

στοχεύει στη δημιουργία προσώπων που στοχάζονται κριτικά, σέβονται την 

αξιοπρέπεια των άλλων, τους οποίους θεωρούν ισότιμους, και πράττουν ελεύθερα.  
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Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση μας προετοιμάζει και μας ενθαρρύνει να ασκήσουμε 

την ελευθερία μας και να σεβαστούμε θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτή της ισότητας. 

Αντιθέτως, οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές μας στερούν αυτήν τη δυνατότητα, 

καθώς μας μετατρέπουν σε χειραγωγούμενα όντα, παθητικές υπάρξεις που 

υποκύπτουν σε αιτιακούς μηχανισμούς, οι οποίες, επιπλέον, δεν επιδεικνύουν τον 

αρμόζοντα σεβασμό στα υπόλοιπα πρόσωπα της ηθικής κοινότητας. Υπό αυτή την 

έννοια, η εκπαίδευση, ακόμα και αν αλλάζει τη δομή του εγκεφάλου, μέσω 

διαδικασιών, όπως η ανάγνωση, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εξομοιωθεί με τους 

φαρμακευτικούς νοητικούς ενισχυτές, ακριβώς γιατί δεν αλλοιώνει την ηθική 

προσωπικότητα, όπως κάνουν οι τελευταίοι.  

Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να επισημανθεί ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

τόσο σύνθετη και πολύπλευρη, που είναι αδύνατο να συγκριθεί με ένα φαρμακευτικό 

νοητικό ενισχυτή. Κι αυτό γιατί τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας μέσα 

σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαντλούνται στην απόκτηση συγκεκριμένων 

γνώσεων ή στην ενίσχυση της μνήμης του εκάστοτε υποκειμένου, αλλά 

περιλαμβάνουν την καλλιέργεια αρετών, όπως η πειθαρχία, η επιμονή και η 

ικανότητα συνεργασίας με άλλους, καθώς και την αλληλεπίδραση με άλλα πρόσωπα 

και τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας. Η εκπαιδευτική διαδικασία με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσώπων που προϋποθέτει «ανοίγει» το άτομο στην 

κοινωνία, ενώ οι φαρμακευτικές ουσίες, υποσχόμενες ότι ο καθένας μπορεί να 

καταφέρει μόνος του πια αυτό που μέχρι τώρα του έδινε το εκπαιδευτικό σύστημα, 

«κλείνουν» το άτομο στον εαυτό του. Μια τέτοιου είδους εξέλιξη μπορεί να είναι 

αρεστή στο Harris που εκφράζει έναν ακραίο ατομισμό, συναντά όμως την 

απαρέσκεια και την άρνηση όλων όσοι πιστεύουμε ακόμη σε συλλογικότητες και 

κοινωνικούς δεσμούς. Και αν η διαφωνία μας δε συνιστά επιχείρημα κατά των 

φαρμακευτικών νοητικών ενισχυτών, άλλο τόσο δε συνιστά επιχείρημα υπέρ τους η 

ενθουσιώδης κατάφαση του Harris.  

Περαιτέρω, ο Harris χαρακτηρίζει συντηρητικούς και καχύποπτους όσους τάσσονται 

ενάντια στην ενίσχυση και «ξεμπερδεύει» με τα επιχειρήματα του Sandel, αφενός 

δηλώνοντας ότι δε θεωρεί την ταπεινοφροσύνη αρετή και αφετέρου υποστηρίζοντας 

ότι η αριστεία σε κάποιον τομέα δεν είναι δώρο, αλλά προσωπικό μας επίτευγμα. 

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι, αν θέλουμε να είμαστε αυτόνομα όντα, τότε πρέπει να 
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αποδεχτούμε τις νέες μας ευθύνες, αναγνωρίζει και αποδέχεται, δηλαδή, τη 

γιγαντωμένη υπευθυνότητα, την οποία κατακρίνει ο Sandel, και δηλώνει ότι, αν όλοι 

επιλέξουμε την ενίσχυση, τότε δε θα τίθεται καν ζήτημα αλληλεγγύης, αφού κανένας 

μας δε θα μειονεκτεί (Harris, 2007, p. 118-120).  

Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερος ο ακραίος ατομισμός που πρεσβεύει ο John 

Harris. Το ότι αυτός δε θεωρεί την ταπεινοφροσύνη αρετή δε συνιστά σε καμία 

περίπτωση επιχείρημα για το κοινωνικό σύνολο, ενώ το ότι αποδέχεται την «έκρηξη 

υπευθυνότητας» για την οποία μίλησε ο Sandel, τραβώντας, μάλιστα, στα άκρα την 

έννοια της αυτονομίας, αποδεικνύει ότι έχει επιλέξει έναν ατομικό δρόμο, 

παραγνωρίζοντας τη σημασία των κοινωνικών σχέσεων. Ακόμα και όταν μας 

διαβεβαιώνει ότι η επιθυμία του για ενίσχυση δεν ισοδυναμεί με επιθυμία να ελέγχει 

τις ζωές των άλλων (Harris, 2007, p.122), η άποψή του για το ότι στο μέλλον δε θα 

χρειάζεται αναδιανομή των αγαθών και άρα η αλληλεγγύη δε θα είναι αναγκαία 

κρύβει αφενός τη διάθεσή του να επιβάλει στους άλλους την ενίσχυση, έτσι ώστε να 

μην αναγκάζεται ο ίδιος να ασχολείται με τέτοια «επουσιώδη» ζητήματα, αφετέρου 

το πόσο λίγη σημασία δίνει στους κοινωνικούς δεσμούς.  

Σχετικά με τη θέση του Kass, ο Harris αρνείται το ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το 

στοιχείο εκείνο που θα θεωρήσουμε πολύτιμο ή άξιο σεβασμού στη φύση μας, για 

τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο σε αυτό που θα το 

τροποποιήσει συνθετικά ή θα το αντικαταστήσει (Harris, 2007, p.132). Επιπλέον, 

υποστηρίζει ότι κάποιοι ενισχυτές, φαρμακευτικοί ή μηχανικοί, επιτρέπουν στον 

άνθρωπο να προσπαθήσει και να εργαστεί σκληρά, αφήνουν, δηλαδή, περιθώριο για 

προσωπική συνεισφορά και δεν αποξενώνουν το υποκείμενο από τις πράξεις του. Με 

ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα καυτηριάζει το επιχείρημα του Kass περί αδιαμεσολάβητης 

ανθρώπινης δραστηριότητας (human being-at-work-in-the-world), δηλώνοντας ότι 

υπάρχουν και αυτοί που επιθυμούν απλά να ξεκουράζονται ή να περνούν καλά στον 

κόσμο (human being-at-rest-in-the-world ή human being-having-a-good-time-in-the-

world), δεν επιλέγουν, δηλαδή την αξία της σκληρής προσπάθειας.  

Η αντιπαράθεση του Harris με τον Kass αποκαλύπτει ότι ο πρώτος αντιμετωπίζει την 

ανθρώπινη φύση ως ένα ακόμη προϊόν, το οποίο επιδέχεται αναβάθμιση ή 

αντικατάσταση, καθώς και την πλήρη περιφρόνησή του για τις αξίες που πρεσβεύει 

μια άλλη ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο Kass, τους οποίους αποκαλεί 



103 
 

Λουδίτες. Είναι και πάλι απορίας άξιον το πώς ο Harris προβαίνει σε βαρύτατους 

χαρακτηρισμούς εναντίον του συναδέλφου του, κατηγορώντας τον, μάλιστα, ότι 

αποτελεί τροχοπέδη στις φιλοδοξίες εκείνων που επιθυμούν την ενίσχυση (Harris, 

2007, p.134-137), υπερασπίζεται, δηλαδή, με πάθος την ελευθερία των ομοϊδεατών 

του, ενώ την ίδια στιγμή αδιαφορεί για την ελευθερία των διαφωνούντων. Αν και 

φαινομενικά αναγνωρίζει την ελευθερία τους να επιλέξουν να μη χρησιμοποιήσουν 

ενισχυτές, κάτι το οποίο κάνει πάντως με έντονα σαρκαστική γλώσσα και εμφανή 

διάθεση εμπαιγμού, στην πραγματικότητα ξέρει πολύ καλά ότι η ελευθερία όλων όσοι 

θα αρνηθούν την ενίσχυση θα δεχτεί βαρύτατο πλήγμα σ’ ένα μέλλον διαμορφωμένο 

από τους ενισχυτές, νοητικούς και άλλους.  

Την άποψη του Harris ότι «οι άνθρωποι είμαστε τα προϊόντα μιας εξελικτικής 

διαδικασίας, η οποία άλλαξε θεμελιωδώς τη φύση μας» (Harris, 2007, p.40) 

ασπάζεται και ένας άλλος οπαδός της νοητικής ενίσχυσης, ο Allen Buchanan. Ο 

Buchanan επικαλείται την εξελικτική βιολογία, για να απορρίψει τόσο την έννοια της 

ανθρώπινης φύσης ως προβληματική όσο και να αμφισβητήσει αυτή του ανθρώπινου 

οργανισμού ως αρμονικού συνόλου. Σε ό, τι αφορά την πρώτη, συντασσόμενος με 

την Kamm και τον Caplan, ο Buchanan σημειώνει ότι είναι άκρως προβληματικό να 

προσπαθούμε να εξάγουμε ηθικούς κανόνες από την έννοια της ανθρώπινης φύσης 

και εγκαλεί τον Kass για κανονιστική ουσιοκρατία (normative essentialism). 

Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι η φύση μας δεν μπορεί να μας καθοδηγήσει για το αν θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους ενισχυτές που μας προσφέρονται ή αν θα πρέπει να 

απέχουμε γενικότερα από τη χρήση τους.  

Σχετικά με τη δεύτερη, μας πληροφορεί ότι απλώς δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, αφού η 

εξέλιξη δε δημιουργεί τέλειους και πλήρεις οργανισμούς, αλλά προσφέρει αβέβαιες 

και διαρκώς μεταβαλλόμενες λύσεις σε εφήμερα προβλήματα, χωρίς να ενδιαφέρεται 

για την ανθρώπινη ευημερία (Buchanan, 2011, p.2). Συνεπώς, το επιχείρημα που 

εδράζεται στην υπόθεση ότι η ανθρώπινη φύση είναι ένα δίκτυο αρμονικών 

αλληλεπιδράσεων στο οποίο είναι παρακινδυνευμένο να επεμβαίνουμε δεν 

επιβεβαιώνεται από τα πορίσματα της εξελικτικής βιολογίας, αντιθέτως αποτελεί 

γενίκευση που χρησιμοποιούν οι πολέμιοι της ενίσχυσης.  

Επιπλέον, ο Buchanan δε θεωρεί ότι οι βιοτεχνολογικές ενισχύσεις κρύβουν 

μεγαλύτερους κινδύνους ή απειλούν την ανθρώπινη φύση με αλλοίωση περισσότερο 
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από άλλου είδους παρεμβάσεις. Για να στηρίξει τη θέση του, αναφέρει το παράδειγμα 

της επιστήμης, ως συλλογικής νοητικής ενίσχυσης, η οποία δημιούργησε τον κίνδυνο 

της πυρηνικής καταστροφής. Σημειώνει, επίσης, ότι παρεμβάσεις ενίσχυσης, όπως ο 

αλφαβητισμός ή η γεωργία, δεν μπορούν να θεωρούνται μόνο εξωτερικές, αφού έχει 

αποδειχθεί ότι ο μεν πρώτος αλλάζει τη δομή του εγκεφάλου μας, η δε δεύτερη 

συνέβαλε στην καλύτερη διατροφή του πληθυσμού και συνεπώς σε νευρολογική 

ανάπτυξη. Άρα, καταλήγει ο Buchanan, οι βιοτεχνολογικές μέθοδοι ενίσχυσης ούτε 

διαφέρουν από τις υπόλοιπες ούτε είναι οι μοναδικές που είναι μη αναστρέψιμες. 

Αντιθέτως αποτελούν κι αυτές μέρος της πανάρχαιας προσπάθειας του ανθρώπου να 

βελτιωθεί και γι’ αυτό πρέπει να ιδωθούν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της ανθρώπινης 

ανάπτυξης (Buchanan, 2011, p.39-44).  

Για τον Buchanan, λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα κακό στην αλλαγή της ανθρώπινης 

φύσης, η οποία, παρεμπιπτόντως, δε χαρακτηρίζεται μόνο από θετικά στοιχεία. Αν 

μπορούμε να τροποποιήσουμε τα αρνητικά στοιχεία της φύσης μας και, μάλιστα, 

χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο ό, τι εκτιμούμε ως καλό, τότε καταρχήν δεν υπάρχει 

τίποτα ανήθικο ή κακό στην ενίσχυση. Ακόμη όμως και αν αυτή οδηγήσει τελικά 

στην αντικατάσταση των ανθρώπων από μετα-ανθρώπους, το γεγονός αυτό καθεαυτό 

δεν είναι απαραίτητα κακό. Και στο παρελθόν η εξέλιξη έδωσε νέα είδη όντων, 

μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι οι άνθρωποι.  

Αν και ο Buchanan καταφεύγει συχνά στην εξελικτική βιολογία για να αντλήσει 

επιχειρήματα υπέρ της ενίσχυσης, φαίνεται ότι χρησιμοποιεί μόνο αυτά που 

εξυπηρετούν την άποψή του. Όμως οι έρευνες στην εξελικτική βιολογία 

αποκαλύπτουν και μια άλλη πλευρά. Έχει υποστηριχθεί, για παράδειγμα, ακόμη και 

από ανθρώπους που καταρχήν τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης, ότι γνωρίζουμε πολύ 

λίγα για τους σχεδιαστικούς περιορισμούς κατά τη διαδικασία δημιουργίας του 

εγκεφάλου μας (Farah, 2002, p.1125). Συνεπώς, ίσως υπάρχουν αρκετά καλοί λόγοι, 

εξελικτικοί λόγοι, για τους οποίους η λειτουργία του εγκεφάλου μας είναι αυτή που 

είναι. Η Farah αναφέρει ως παράδειγμα τη μνήμη και μας πληροφορεί ότι ο ρυθμός 

με τον οποίο ξεχνάμε θεωρείται βέλτιστος για την ανάκτηση πληροφοριών. Επιπλέον, 

επισημαίνει ότι μια πελώρια μνήμη σχετίζεται με δυσκολία στην επίλυση 

προβλημάτων και μείωση της ικανότητας για γενίκευση (Farah, 2002, p.1124).  



105 
 

Με το ζήτημα της μνήμης έχει ασχοληθεί και ο Walter Glannon, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί της ανθρώπινης μνήμης ίσως είναι μέρος ενός 

προσαρμοστικού μηχανισμού κρίσιμου για την επιβίωσή μας (Glannon, 2008, p.48). 

Σύμφωνα με τον Glannon, μια ενδεχόμενη αύξηση της αποθηκευτικής μας 

ικανότητας σ’ ένα σύστημα ίσως είχε αρνητικές συνέπειες τόσο στο ίδιο το σύστημα 

όσο και σε άλλα. Μια μεγαλύτερη μνήμη θα μπορούσε, επίσης, να προκαλέσει 

δυσκολία στο να αποκτήσουμε καινούριες γνώσεις ή να μας κρατάει 

προσκολλημένους  στο παρελθόν. Τέλος, ο Glannon τονίζει ότι η επεισοδιακή μνήμη 

διαθέτει μια ποσοτική και μια ποιοτική πλευρά, ο συνδυασμός των οποίων μας 

επιτρέπει να ανακαλούμε και να νοηματοδοτούμε το παρελθόν, αλλά και να 

προσομοιώνουμε το μέλλον. Η αύξηση της ποσοτικής πλευράς ενδέχεται να 

αλλοιώσει την ικανότητά μας αυτή και μαζί την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τη 

συνέχεια του εαυτού μας μέσα στο χρόνο (Glannon, 2008, p.49). Κάτι τέτοιο όμως θα 

άλλαζε ριζικά το ποιοι είμαστε, θα αποτελούσε, με άλλα λόγια, μια μεγάλη αλλαγή 

στην ανθρώπινη φύση. Ίσως γι’ αυτό ο Glannon αμφιβάλλει ότι η παραποίηση 

φυσικά σχεδιασμένων συστημάτων μνήμης, τα οποία μας έχουν υπηρετήσει τόσο 

καλά, θα μπορούσε να επιφέρει βελτιώσεις στα συστήματα αυτά και μάλιστα χωρίς 

κινδύνους (Glannon, 2007, p.110).  

Συμπερασματικά, αν αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι από τους φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές που κυκλοφορούν σήμερα υπόσχονται την ενίσχυση της μνήμης, 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα φάρμακα αυτά ενδεχομένως να δημιουργήσουν 

περισσότερα προβλήματα απ’ όσα υποτίθεται ότι θα έλυναν, μια κατάσταση που ίσως 

επιδεινωθεί στο μέλλον, όταν θα είναι διαθέσιμοι ενισχυτές που θα γιγαντώνουν την 

ανθρώπινη μνήμη.  

Υπάρχει όμως ακόμη ένα πρόβλημα σχετικά με την αύξηση της ανθρώπινης μνήμης 

και την τροποποίηση των νοητικών μας λειτουργιών και αυτό είναι η διατάραξη των 

συναισθηματικών λειτουργιών. Δεδομένου ότι οι νοητικές και συναισθηματικές 

διεργασίες αποτελούν μέρος ενός διασυνδεδεμένου συστήματος στον εγκέφαλό μας, 

η προσπάθεια ενίσχυσης ή βελτίωσης των πρώτων ενδέχεται να βλάψει τις δεύτερες 

(Glannon, 2007, p.110-111). Αυτό σημαίνει ότι μια ενισχυμένη νόηση ίσως 

συνοδεύεται από αποξένωση από τα συναισθήματά μας ή απάθεια. Θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι αυτό είναι το τίμημα για καλύτερες νοητικές επιδόσεις. Αν όμως 

το τίμημα σημαίνει μια άχρωμη, άοσμη και άγευστη συναισθηματικά ζωή, τότε ίσως 
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είναι πολύ μεγάλο για να το πληρώσουμε. Αν το τίμημα σημαίνει ότι πρέπει να 

επιλέξουμε ανάμεσα σε εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά που μας καθιστούν αυτό 

που είμαστε, τότε η πρόκριση του ενός έναντι του άλλου ενδεχομένως να 

σηματοδοτήσει τη μετάβασή μας σ’ ένα άλλο στάδιο ύπαρξης, κάτι που δεν ευκταίο 

από όλους.  

Το θέμα έχει απασχολήσει και το Francis Fukuyama, ο οποίος στο βιβλίο του Our 

Posthuman Future (2003, p.149) υποστηρίζει ότι, αν αφαιρέσουμε όλα τα 

συμπτωματικά χαρακτηριστικά από ένα πρόσωπο, τότε αυτό που θα απομείνει είναι 

μια ουσιώδης ανθρώπινη ιδιότητα που αξίζει έναν ελάχιστο σεβασμό. Ο Fukuyama 

ονομάζει την ιδιότητα αυτή Παράγοντα Χ (Factor X). Ο Παράγοντας Χ σχηματίζει 

μια κόκκινη γραμμή γύρω από το σύνολο της ανθρώπινης φυλής και απαιτεί ίσο 

σεβασμό για όλους όσοι βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της γραμμής, αλλά 

αποδίδει χαμηλότερο βαθμό αξιοπρέπειας σε όσους βρίσκονται εκτός.  

Συνεπώς, η ανθρώπινη φυλή διακρίνεται από κάτι μοναδικό, χάρη στο οποίο 

απολαμβάνει υψηλότερο ηθικό καθεστώς από τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο. Το 

χαρακτηριστικό αυτό όμως δεν είναι μόνο ο ορθός λόγος ή η γλώσσα ή η ικανότητα 

της ηθικής επιλογής ή τα συναισθήματα ή η συνείδηση ή η κοινωνικότητα, αλλά όλες 

αυτές και άλλες ιδιότητες που συνθέτουν την ανθρώπινη ολότητα και σχηματίζουν 

τον Παράγοντα Χ. Συμπερασματικά, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να αναχθεί σε μία 

μόνο ιδιότητα ή ένα μόνο χαρακτηριστικό, αφού δεν είμαστε απλώς αθροίσματα 

μερών αλλά πολύπλοκες ολότητες. Κάθε μέλος του ανθρώπινου είδους μπορεί να 

γίνει μια τέτοια πολύπλοκη ολότητα, κάτι που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα 

υπόλοιπα είδη.  

Το πρόβλημα, λοιπόν, με όσους υποστηρίζουν τους φαρμακευτικούς νοητικούς 

ενισχυτές έγκειται στο γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως μια τέτοια 

ολότητα αλλά ως μια νοητική μηχανή που μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Η 

ανησυχία ότι θα οδηγηθούμε σε μια υπερτροφία ή υπερεκτίμηση των νοητικών μας 

λειτουργιών εις βάρος άλλων ικανοτήτων μας, όπως η ενσυναίσθηση ή η 

δημιουργικότητα (Whitehouse, et al., 1997, p.14-22) δεν είναι ανυπόστατη. Ήδη 

κάποιοι ονειρεύονται να μεταλλαχθούν σε όντα, όπως ο Dr. Spock του Star Trek, με 

υψηλότατο δείκτη ευφυΐας αλλά συναισθηματικά κενά, ενώ οι transhumanists από 

κοινού με το Harris, τον Buchanan, το Savulescu και άλλους προσπαθούν με 
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υπέρμετρο ζήλο να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αλλάξουμε τη 

φύση μας και να γίνουμε μετα-άνθρωποι, αν αυτό συνοδεύεται από καλύτερες 

επιδόσεις και περισσότερη ανάπτυξη. Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι η ρητορική 

τους εξαντλείται σε επιχειρήματα υπέρ της περίφημης αυτής ανάπτυξης και της 

αύξησης της αποδοτικότητας, λες και πρόκειται για ζήτημα αποκλειστικά 

οικονομικής φύσης και όχι για την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Εξίσου 

εντυπωσιακό είναι το γεγονός οι παραπάνω θεωρητικοί της βιοηθικής είτε υποτιμούν 

είτε παραβλέπουν τελείως τις συνέπειες που θα είχε μια διατάραξη ή υποβάθμιση των 

συναισθηματικών λειτουργιών μας στις σχέσεις μας με τους άλλους. Οι κοινωνικοί 

δεσμοί φαίνεται ότι δεν είναι σημαντικοί για όσους έχουν ήδη επιλέξει το δρόμο της 

ατομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης και θεωρούν τις ανταγωνιστικές κοινωνίες ως το 

φυσικό τους περιβάλλον.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, έστω και πολύ συνοπτικά, η άποψη του Jürgen 

Habermas, ο οποίος, ασκώντας κριτική στη γενετική, κυρίως, ενίσχυση αλλά και σε 

άλλες διαδικασίες αυτοεργαλειοποίησης με τις οποίες στοχεύουμε στην 

αυτοβελτιστοποίηση, επισημαίνει ότι αρχίζει να «γίνεται ασαφές το όριο ανάμεσα 

στη φύση που ‘‘είμαστε’’ και τον οργανικό εξοπλισμό που εμείς οι ίδιοι ‘‘δίνουμε’’ 

στον εαυτό μας» (Habermas, 2004, σ.41). Ο Habermas δεν ανησυχεί μόνο για το ότι 

εξαιτίας της συνήθειας ενδέχεται να μετακινούμαστε σε ολοένα και πιο απαιτητικά 

πρότυπα υγείας και άρα να αποδεχόμαστε ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις. 

Αυτό που κυρίως τον προβληματίζει είναι ότι αυτό το εγχείρημα τεχνικοποίησης της 

ανθρώπινης φύσης θα αλλάξει την ηθική αυτοκατανόησή μας. Αυτό σημαίνει ότι 

ενδέχεται στο μέλλον να μην μπορούμε να προσλάβουμε τους εαυτούς μας όπως 

σήμερα, δηλαδή ως ηθικά ελεύθερα και ίσα μεταξύ τους όντα, κάτι που θα είχε 

σοβαρές συνέπειες στον τρόπο ζωής μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους.  

Οι ανησυχίες του Habermas αντιμετωπίζονται από το Harris με το γνωστό επιχείρημα 

σύμφωνα με το οποίο, αν δεν επιλέξουμε την ενίσχυση, θα έχουμε καταδικάσει τον 

εαυτό μας και τις μελλοντικές γενιές σε μια ζωή χωρίς τα πλεονεκτήματα που αυτή 

μπορεί να επιφέρει (Harris, 2007, p.139). Από την πλευρά του, ο Buchanan, σε μια 

σχολαστική πραγμάτευση του ηθικού καθεστώτος ανθρώπων και μετα-ανθρώπων, 

απαντά στο Habermas ότι, ακόμα και αν η εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων 

ενίσχυσης δημιουργήσει ζητήματα σχετικά με την ελευθερία και την ισότητα, αυτά 
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μπορούν να αντιμετωπιστούν από θεσμικές αλλαγές που θα έχουμε ήδη 

δρομολογήσει (Buchanan, 2011, p.209-236).   

Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να δικαιώσει πλήρως το Habermas, όταν 

σημειώνει ότι, ενώ στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη ασχολούμαστε για το 

εάν θα πρέπει να επιτραπούν αυτές οι εξελίξεις, «οι Αμερικανοί συνάδελφοι 

νοιάζονται κυρίως για το ‘‘πώς’’ της εφαρμογής μια εξέλιξης που κατ’ ουσίαν δεν 

τίθεται πλέον καθόλου υπό αμφισβήτηση» (Habermas, 2004, σ.134). Το ερώτημα, 

άλλωστε, του πώς θα εφαρμοστούν οι βιοτεχνολογικές μέθοδοι ενίσχυσης είναι 

κυρίαρχο στη σκέψη του Buchanan, ο οποίος έχει καταθέσει, όπως είδαμε, μια 

λεπτομερέστατη πρόταση επί του θέματος.  

Η διαπίστωση του Habermas αποκαλύπτει ότι κάποιοι συμπεριφέρονται σαν να έχουν 

ήδη ληφθεί οι αποφάσεις, ενώ στην πραγματικότητα το ευρύ κοινό αγνοεί παντελώς ή 

γνωρίζει ελάχιστα την όλη συζήτηση. Όμως για κάτι που ενδέχεται να αλλάξει την 

ανθρώπινη φύση, όπως οι φαρμακευτικοί νοητικοί ενισχυτές, με απρόβλεπτες 

συνέπειες για το μέλλον, οι αποφάσεις δε θα έπρεπε να λαμβάνονται ερήμην μας και 

«για το καλό μας». Και είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να θυμόμαστε ότι, όση 

ρητορική δεινότητα και αν διαθέτουν οι οπαδοί της φιλελεύθερης ευγονικής, δεν 

έχουν σίγουρα την εξουσιοδότηση να αποφασίζουν για όλους.  
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Συζήτηση		

 

Όταν ο Sigmund Freud ανακάλυψε την κοκαΐνη, έσπευσε να εκθέσει τα οφέλη της, 

υποστηρίζοντας ότι αφενός προσφέρει στον άνθρωπο ευφορία, αυξημένο αυτοέλεγχο 

και ζωτικότητα και αφετέρου του επιτρέπει να κάνει εντατική σωματική εργασία 

χωρίς κόπωση. Η πεποίθηση αυτή οδήγησε στον εθισμό του πατέρα της ψυχανάλυσης 

στην κοκαΐνη, από τον οποίο απαλλάχθηκε χρόνια αργότερα (Wood et al., 2013). Η 

ιστορία αυτή αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το πόσο μεγάλο δέλεαρ είναι η 

ενίσχυση για τους ανθρώπους, ακόμα και για αυτούς που διαθέτουν ήδη αυξημένες 

ικανότητες, όπως ο Freud.  

Στον 21ο αιώνα τώρα, επεισόδια δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών, όπως το Law and 

Order ή το House M.D., αντανακλούν τη νέα όψη αυτής της πραγματικότητας: 

μαθητές, φοιτητές ή και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι χρησιμοποιούν Ritalin, 

Provigil ή κάποια άλλη παρόμοια φαρμακευτική ουσία, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις μιας ακραία ανταγωνιστικής 

κοινωνίας. Ο πειρασμός για ενίσχυση των ικανοτήτων, και δη των νοητικών, είναι 

πανταχού παρών και περισσότερο πιεστικός από ποτέ. Ποιος δεν επιθυμεί, εξάλλου, 

να γράψει καλύτερα στις εξετάσεις, να μπει στο καλύτερο πανεπιστήμιο, να κερδίσει 

την καλύτερη θέση εργασίας ή να αποδώσει περισσότερο, για να εξασφαλίσει την 

ποθητή προαγωγή; Με δυο λόγια, ποιος δε θέλει να γίνει καλύτερος; 

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι ότι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Άλλωστε, η 

επιθυμία αυτή μάς συνοδεύει από τα πρώτα μας βήματα στην Ιστορία. Το πρόβλημα 

είναι τι εννοούμε με τη λέξη «καλύτερος», ποια μέσα είμαστε διατεθειμένοι να 

χρησιμοποιήσουμε γι’ αυτόν το σκοπό και με ποιο τίμημα. Το πρόβλημα είναι, 

επίσης, ότι η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση είναι ίσως η αρχή μιας πορείας που θα 

μας μετατρέψει σε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε τώρα, όχι απαραίτητα καλύτερο. 

Το πρόβλημα είναι, τέλος, ότι στη διαδρομή αυτή πιθανότατα να χαθούν αξίες που 

τώρα θεωρούμε αδιαπραγμάτευτες και απαραβίαστες.  

Αν με τον όρο «καλύτερος» εννοούμε πιο πειθήνιος, πιο ομοιόμορφος και πιο 

αποδοτικός, τότε ίσως θα έπρεπε να ταχθούμε υπέρ των φαρμακευτικών νοητικών 

ενισχυτών. Αν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αλλά και οι 

μελλοντικές γενιές τέτοιου είδους άνθρωποι, περισσότερο υπάκουοι και παραγωγικοί, 
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τότε πρέπει να αποδεχτούμε τις φαρμακευτικές ουσίες που θα μας αποδώσουν αυτά 

τα χαρακτηριστικά. Αν ο μεγαλύτερος πόθος μας είναι να γίνουμε πιο έξυπνοι, για να 

μπορούμε να παράγουμε και να καταναλώνουμε περισσότερο, αν οι επιθυμίες μας 

εξαντλούνται στην αύξηση των νοητικών μας ικανοτήτων και μόνο, τότε η 

φαρμακευτική νοητική ενίσχυση είναι ο δρόμος που πρέπει να πάρουμε. Μπορούμε, 

όμως, στο όνομα της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας, να ανατρέψουμε την 

αξιοπρέπεια του ανθρώπου ως ηθικού υποκειμένου;  

Για εμάς, που προερχόμαστε από τις ανθρωπιστικές σπουδές, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να εγκαταλείψουμε ένα όραμα ζωής όπου τα πάντα έχουν πήχη τον 

άνθρωπο στην ολότητά του και στη θέση του να ασπαστούμε την προοπτική ενός 

κόσμου όπου ο άνθρωπος θα καταστεί μια μηχανιστική ύπαρξη που θα ζει για να 

παράγει και όχι το αντίθετο. Μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να απεμπολήσουμε την 

ιδέα της ηθικής ελευθερίας και να υποταχτούμε σε αιτιακούς καθορισμούς, 

συναινώντας στη μεταμόρφωσή μας από πρόσωπα σε πράγματα. Μας είναι, τέλος, 

εξαιρετικά δύσκολο να πειστούμε από επιχειρήματα κόστους-οφέλους ή 

ανταγωνιστικές πρακτικές που θα δίνουν μόνο σε κάποιους και τα παιδιά τους 

πλεονέκτημα, καταστρατηγώντας τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας. Κι 

αυτό γιατί πιστεύουμε ότι όλοι δικαιούμαστε και αξίζουμε το πλεονέκτημα.  

Είναι, επίσης, αδιανόητο για εμάς να αποδεχτούμε ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι 

δε θα είναι τίποτα περισσότερο από μονάδες που θα τραβούν το δρόμο τους, 

αποξενωμένοι από τους άλλους και αφοσιωμένοι στον ατομικό τους αγώνα για 

ενίσχυση και βελτίωση του εαυτού τους. Η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση στοχεύει 

στην αυτοανάπτυξη αλλά οδηγεί και σε τέτοιο βαθμό εξατομίκευσης, που, εντέλει, 

απειλεί την ίδια την έννοια της ηθικής. Ένας κόσμος από μονήρεις δρώντες, που δεν 

ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο πέρα από την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, είναι 

αναπόφευκτο να οδηγηθεί σε καταστροφή της κοινωνικότητας και απώλεια των 

ηθικών σχέσεων. Σ’ αυτό τον κόσμο τα άτομα δε θα συννομοθετούν αλλά θα 

νομοθετούν το καθένα για τον εαυτό του, με γνώμονα το ατομικό συμφέρον.  

Αν, όμως, ο άνθρωπος χάσει την ικανότητα του ηθικού δρώντος και παράλληλα 

καταστρέψει τις ηθικές σχέσεις με τα υπόλοιπα πρόσωπα της ηθικής κοινότητας, τότε 

θα χάσει και την ιδιότητα εκείνη που του αποδίδει υψηλότερο ηθικό καθεστώς από τα 

υπόλοιπα όντα. Η απώλεια της ικανότητάς του να πράττει και αλλιώς, η απώλεια, 
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δηλαδή, της ελευθερίας του, και η παραβίαση των αρχών της δικαιοσύνης και της 

ισότητας θα σημάνουν το τέλος της ηθικής κοινότητας, τουλάχιστον όπως την 

ορίζουμε σήμερα. Μια τέτοια απώλεια είναι υπερβολικά μεγάλο τίμημα για όσους 

επιθυμούν να παραμείνουν ηθικά πρόσωπα, ενώ η αλλαγή που θα προκύψει για την 

ηθική ζωή μας από μια τέτοια εξέλιξη πιθανώς να μην είναι μια αλλαγή προς το 

καλύτερο. 

«Nothing ventured, nothing gained», θα μας υπενθυμίσουν οι υπέρμαχοι της 

ενίσχυσης. Όση όμως εμπειρική αλήθεια βρίσκεται στο «ο τολμών νικά», άλλη τόση 

υπάρχει και στην αρχή της προφύλαξης (precautionary principle). Οι φαρμακευτικές 

ουσίες μπορούν να μας οδηγήσουν σ’ ένα καλύτερο μέλλον, αρκεί μόνο να το 

τολμήσουμε. Η σύγχρονη ψυχοφαρμακολογία υπόσχεται να δώσει απαντήσεις σε 

μεγάλα προβλήματα και να θεραπεύσει ανίατες, μέχρι στιγμής, ασθένειες. Και δε θα 

ενεργούσαμε ούτε λογικά ούτε ηθικά, αν αρνούμασταν τις προόδους και τα 

επιτεύγματα εκείνα της επιστήμης που μπορούν να θεραπεύσουν νόσους και να 

ευεργετήσουν τον άνθρωπο. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ψυχοφαρμακολογία 

μπορεί να δημιουργήσει και έναν εφιάλτη από τον οποίο δε θα μπορούμε να 

ξυπνήσουμε. Ας αναλογιστούμε για μία στιγμή το πώς τη χρησιμοποιούν οι μαχητές 

του Ισλαμικού Κράτους. Προκειμένου να διαπράττουν δολοφονίες με παγερή γαλήνη, 

λαμβάνουν μια συνθετική αμφεταμίνη, το Captagon, η οποία «χαρίζει στους χρήστες 

αίσθημα ευφορίας, αν όχι παντοδυναμίας, καθώς και εντυπωσιακή αντοχή στον πόνο, 

την πείνα και την έλλειψη ύπνου» (CNN, 2015; Daily Mail, 2015). Το Captagon είναι 

σχετικά φτηνό και το Ισλαμικό Κράτος, εκτός από το ότι το παρέχει στους μαχητές 

του, το εμπορεύεται κιόλας, με έσοδα που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια και 

χρησιμοποιούνται για την αγορά οπλισμού.  

Το παραπάνω παράδειγμα αποκαλύπτει με τον πιο παραστατικό τρόπο ότι καμία 

νομοθετική ή θεσμική ρύθμιση και κανένα διεθνές ινστιτούτο δεν μπορεί μας 

εγγυηθεί ότι η φαρμακευτική νοητική ενίσχυση δε θα χρησιμοποιηθεί για απεχθείς 

σκοπούς. Από την άλλη πλευρά, οι αδικίες, οι ανισότητες και οι παραλογισμοί του 

κόσμου δε θα εξαφανιστούν, αν απλώς επιτραπεί σε όλους μας να λαμβάνουμε 

«έξυπνα» χάπια. Κι αυτό γιατί η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών δεν απαιτεί 

αυξημένη ευφυΐα, αλλά καταπολέμηση των πραγματικών αιτιών που τα δημιουργούν. 
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Και τις αιτίες τις γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και χωρίς τους φαρμακευτικούς 

νοητικούς ενισχυτές.  

Συνεπώς, δεν είμαστε Λουδίτες όσοι διστάζουμε μπροστά στη φαρμακευτική νοητική 

ενίσχυση ούτε, φυσικά, παραγνωρίζουμε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην 

ανθρωπότητα η σύγχρονη ψυχοφαρμακολογία. Απλώς πιστεύουμε ότι τα μέσα που 

χρησιμοποιούμε κάθε φορά για να βελτιώσουμε ή να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας 

πρέπει να συνάδουν με το σεβασμό της ηθικής μας προσωπικότητας και όχι να την 

αλλοιώνουν, καταλύοντας το βασικότερο όρο της, την ελευθερία.  

Τέλος, σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, νομίζουμε, ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της φαρμακευτικής ενίσχυσης, πρέπει να 

απαντήσουμε στην ερώτηση για το τι είδους μαθητές και ανθρώπους θέλουμε. Είναι 

αναμενόμενο ότι όσοι βλέπουν στους μαθητές αποκλειστικά και μόνο τις 

παραγωγικές μηχανές του μέλλοντος, που «θα εκτελούν την εργασία τους και θα 

αγαπούν την υποταγή τους», όπως έλεγε και ο Aldous Huxley, σπεύδουν να 

υπερασπιστούν τη φαρμακευτική νοητική ενίσχυση. Όλοι οι υπόλοιποι, που 

θεωρούμε ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να καλλιεργεί όλες τις πτυχές του 

ανθρώπου και όχι να οδηγεί σε υπερτροφία του νου του, αρνούμαστε να βλέπουμε 

τους μαθητές μας σ’ ένα ατελεύτητο κυνήγι τελειότητας και ανταγωνισμού, όπου 

ακόμη και η υγεία τους μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Όσοι επιδιώκουμε τη διάπλαση 

ελεύθερων προσωπικοτήτων που θα στοχάζονται κριτικά και θα πράττουν ηθικά θα 

προκρίνουμε τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών, προκειμένου να θεραπευτούν σαφώς 

διαγνωσμένες παθολογίες, αλλά δε θα ενθαρρύνουμε την παράδοση των υγιών 

μαθητών στις μηχανικές παρεμβάσεις και τη μετατροπή τους σε αυτόματα.  

Κάποτε, μαθητές και φοιτητές έπαιρναν ναρκωτικά για να «φεύγουν», σήμερα 

παίρνουν Ritalin για να πέσουν με τα μούτρα στο διάβασμα (Sandel, 2007, σ.83). 

Όπως αποδοκιμάζουμε το πρώτο, έτσι απορρίπτουμε και το δεύτερο, καθώς δεν 

πιστεύουμε ότι αυτή η συνεχής και απάνθρωπη προσπάθεια διόρθωσης του εαυτού, 

προκειμένου να συμμορφωθεί και να ανταποκριθεί σε εξωπραγματικές πια 

απαιτήσεις, μπορεί να προσφέρει κάτι στη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. 

Δεν επιθυμούμε τη μετατροπή των μαθητών μας σε πειθήνια όργανα, που θα 

καταξιώνουν την ύπαρξή τους αποκλειστικά από τις επιδόσεις τους και θα 

αδιαφορούν για το κοινωνικό σύνολο. Αντιθέτως, επιδιώκουμε τη σταδιακή και 
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ολόπλευρη διάπλαση προσωπικοτήτων, που δε θα έχουν την ανάγκη φαρμακευτικών 

νοητικών ενισχυτών, ούτε για να επιτύχουν στη ζωή τους ούτε για να επιλύσουν τα 

φλέγοντα ζητήματα του καιρού τους.  

Ο Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος της νοητικής ενίσχυσης δεν είναι πια μια ουτοπία 

του μακρινού μέλλοντος αλλά μια πραγματικότητα του παρόντος. Το πώς θα 

απαντήσουμε στις προκλήσεις του θα εξαρτηθεί για άλλη μια φορά από το αν θα 

βάλουμε στο κέντρο της συζήτησης τον Άνθρωπο. Τον Άνθρωπο, όχι ως επεξεργαστή 

πληροφοριών και παραγωγική μηχανή, αλλά ως φορέα γνώσης και ελευθερίας.  
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ABSTRACT	 
 

The object of this study is to outline the landscape of pharmaceutical cognitive 

enhancement, as this is formed today, as well as to point out the ethical issues arising 

from the use of cognitive enhancement drugs. In part A, we will present the more 

important pharmaceutical cognitive enhancers (methylphenidate, amphetamines, 

modafinil and ampakines) and we will describe their way of action in the brain, their 

behavioral effects and their possible side effects. Subsequently, the way of action of 

these substances in the adolescent brain will be depicted, while concerns about 

insufficiency of research and translation of laboratory findings in our more complex 

social life will be examined too. Part B will focus on an analysis of the ethical issues 

emerging from the use of cognitive enhancement drugs. After examining the issue of 

safety and the distinction between therapy and enhancement, we will discuss if this 

particular enhancement method collides with the principle of person or offends the 

concepts of autonomy and authenticity. Next, we will refer to some of the distributive 

justice problems about fairness and equality that may be created by the use of 

pharmaceutical cognitive enhancers. Subsequently, we will examine if pharmaceutical 

cognitive enhancement constitutes a threat of alteration or a promise of improvement 

for human nature. Finally, we will reach some conclusions and state our own personal 

concerns about this controversial subject. 

 

Keywords: enhancement, pharmaceutical cognitive enhancers, safety, therapy – 

enhancement distinction, principle of person, autonomy, authenticity, distributive 

justice, fairness, equality, human nature.  
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