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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η συζήτηση γύρω από μια κυρίαρχη 

μέχρι τότε πολιτική και κοινωνική ιδεολογία, την ευγονική, έδειξε να κλείνει 

οριστικά με τη διεθνή καταδίκη των εφαρμοζόμενων πάνω σε ανθρώπινα όντα 

μεθόδων και πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση επιλεγμένων χαρακτηριστικών 

τους ή την  των ανεπιθύμητων. Είχε προηγηθεί η κατάχρηση της επιστημονικής 

θεωρίας από τους Ναζί, με τη διαστρέβλωση των όρων και των εννοιών της, που 

εντάχθηκαν σε ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο και νομιμοποίησαν απάνθρωπες 

πειραματικές εφαρμογές της σε ανθρώπινα όντα, αλλά κυρίως μισαλλόδοξες 

πολιτικές και μαζικές γενοκτονίες. Με τέτοιο ιστορικό προηγούμενο, στα χρόνια 

που ακολούθησαν όλες οι διεθνείς επιστημονικές και πολιτικές διασκέψεις 

εξέφρασαν την άρνησή τους προς κάθε παρόμοια επιστημονική κατεύθυνση και 

κοινωνικο-πολιτική πρακτική και δεν δυσκολεύτηκαν να καταδικάσουν 

συλλήβδην μια θεωρία, που όπως -όχι πολύ- αργότερα φάνηκε δεν είχε εξαντλήσει 

όλη την επιστημονική της δυναμική. 

 Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την έννοια της ευγονικής, ως 

επιστημονικής αλλά ταυτόχρονα και πολιτικο-κοινωνικής θεωρίας και πράξης, 

έτσι όπως διαμορφώθηκε ιστορικά από τους πρώτους θεωρητικούς της μέχρι τις 

ραγδαία εξελισσόμενες επιστημονικές τεχνικές και εφαρμογές της στον 21ο αιώνα 

και τις σύγχρονες ανακατασκευές του όρου, με τα νέα περιεχόμενα που του 

αποδίδονται, προσπαθώντας κυρίως να αναδείξει το νομικό και ηθικό πλαίσιο 

γύρω από τις σύγχρονες ευγονικές αντιλήψεις και πρακτικές. Κυρίως, θα 

στοχεύσει στην ανάδειξη της στενής σχέσης που υπάρχει μεταξύ της ευγονικής 

επιχειρηματολογίας και των σύγχρονων βιοεπιστημών και βιοτεχνολογιών που 

σχετίζονται με την ανθρώπινη αναπαραγωγή, χωρίς να υιοθετείται το a priori 

αρνητικό περιεχόμενο της ευγονικής. 

 Αρχικά, θα επιχειρηθεί μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ευγονική», 

όπως έχει διαμορφωθεί επιστημονικά από τους θεωρητικούς -παλαιότερους και 

σύγχρονους- χωρίς αναφορά στις εφαρμογές της, με σκοπό να αποδοθεί το καθαρό 

εννοιολογικό πλαίσιο χωρίς τις πρακτικές διαστρεβλώσεις του. Κατόπιν, για 
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λόγους όχι μόνο ιστορικής συνέπειας αλλά και άμεσου πρακτικού ενδιαφέροντος, 

θα αναφερθούν συνοπτικά οι εμπειρικές - ιστορικές εφαρμογές της ευγονικής σε 

πολιτικο-κοινωνικό επίπεδο, θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες μέθοδοι ευγονικής 

στο βιο-επιστημονικό πεδίο και, τέλος, θα αναπτυχθεί ο σύγχρονος νομικός και 

βιοηθικός προβληματισμός γύρω από την ευγονική, μέσα από τις σύγχρονες 

δυνατότητες γενετικής παρέμβασης κατά την ανθρώπινη αναπαραγωγική 

διαδικασία. 

 Η διερεύνηση του νομικού προβληματισμού γίνεται με αναφορά στα 

διεθνή και εθνικά νομικά κείμενα που έχουν ασχοληθεί με την ευγονική και τις 

διάφορες μεθόδους και εφαρμογές της, με σκοπό να δοθεί έστω και επιγραμματικά 

μια εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεται την ευγονική ο νομοθέτης, επιχειρείται 

όμως ταυτόχρονα και μια (πιο) κριτική θεωρητική προσέγγιση μέσα από τη διεθνή 

βιοηθική συζήτηση που έχει αναπτυχθεί έντονα κυρίως μέσα στο πλαίσιο 

προβληματισμού των εθνικών επιτροπών βιοηθικής των ευρωπαϊκών κρατών. 

 Συμπερασματικά, επιχειρείται να αποδοθεί ο κριτικός προβληματισμός 

γύρω από μια έννοια διαστρεβλωμένη ιστορικά, με σκοπό να διερευνηθεί το κατά 

πόσον είναι σχετική και δικαιολογημένη ή άσχετη με το αληθές περιεχόμενο και 

τους σκοπούς της ευγονικής η πολεμική και η αρνητική κριτική που εξακολουθεί 

να της ασκείται. 
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 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ1 

 α. Η εισαγωγή του όρου στην επιστήμη 

 Το 1883, ο μαθηματικός Φράνσις Γκάλτον (Francis Galton) στο βιβλίο του  

«Έρευνες Πάνω στην Ανθρώπινη Ικανότητα» χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την 

ελληνική λέξη «Ευγονική» (Eugenics) για να περιγράψει «την προίκιση με 

ευγενείς ιδιότητες μέσω της κληρονομικότητας», θεμελιώνοντας μια νέα 

«επιστήμη» η οποία έμελλε να υπερισχύσει στο παγκόσμιο επιστημονικό και 

πολιτικό φάσμα κατά τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ετυμολογικά 

ο όρος «ευγονική»  παραπέμπει σε ανθρώπους καλής και ευγενούς καταγωγής 

(wellborn, good in birth and noble in heredity), ενώ σε αυτόν απέδωσε ο Galton το 

εξειδικευμένο νόημα ότι τα ανθρώπινα όντα θα μπορούσαν να «βελτιωθούν» με 

τον ίδιο τρόπο όπως οι ποικιλίες των καλλιεργούμενων φυτών και οικόσιτων 

ζώων, ορίζοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη επιστήμη ως «την επιστήμη που 

ασχολείται με όλες τις επιδράσεις που βελτιώνουν τις εκ γενετής ιδιότητες μιας 

φυλής και με όσες τις αναπτύσσουν κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και 

όφελος». Στόχος του ήταν η ανάπτυξη των επιθυμητών κοινωνικών ιδιοτήτων 

όπως η ευφυΐα και η νομιμοφροσύνη, αλλά και η εξάλειψη ανεπιθύμητων 

στοιχείων όπως η διανοητική στέρηση, η απορία και η εγκληματικότητα, 

βλέποντας όλα αυτά υπό το πρίσμα μιας ιατρικοποίησης των κοινωνικών 

ζητημάτων. 

 Το εγχείρημα του Galton δεν ήταν επιστημονικά αυθαίρετο, αλλά πήγασε 

ιστορικά από τη βιολογία και ειδικότερα από μια κυρίαρχη κατά το 19ο αιώνα 

θεωρία, το «βιολογικό ντετερμινισμό», που είχαν προσδιορίσει κυρίως δύο 

προσωπικότητες με τις παρατηρήσεις και το έργο τους: ο Κάρολος Δαρβίνος και ο 

Γρηγόριος Μέντελ. Η ιδέα της ευγονικής πήγαζε από τη δαρβινική θεωρία κατά 

την οποία, η εξελικτική διαδικασία του ανθρώπινου είδους βασίζεται στη φυσική 

επιλογή των ισχυρότερων και ικανότερων να επιβιώσουν, και απαιτεί την 
                                                 
1  Για την εννοιολογική και ιστορική προσέγγιση της ευγονικής, όπως αναπτύσσονται στα 

δύο αντίστοιχα κεφάλαια, χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές η Έκθεση της Βρετανικής Human Genetics 

Commission (H.G.C.) με τίτλο«Choosing the future: genetics and reproductive decision making» 

(Ιούλιος 2004) και η Έκθεση της«Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Εκπαίδευση στη 

Βιοτεχνολογία» (European Initiative for Biotechnology Education) με τίτλο«Θέματα Γενετικής 

Ανθρώπου» (1998), στα οποία περιέχονται εκτενείς ιστορικές αναφορές και πληροφορίες. 
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εξάλειψη των ευάλωτων στοιχείων, είτε πρόκειται για πληθυσμιακές κατηγορίες, 

είτε για φυλές2. Επιπλέον, οι ευγονιστές εκμεταλλεύθηκαν τα ευρήματα της 

μεντελικής γενετικής για την «ισχυρή κληρονομικότητα» («strong heredity») κατά 

την οποία ένα και μόνο γονίδιο μπορεί και παράγει φαινότυπο, δηλαδή φυσικά 

γνωρίσματα.  

 Ο Κάρολος Δαρβίνος (1809 - 1882), μέσα από τις παρατηρήσεις του στην 

βιολογία μελέτησε τη μετάλλαξη των ειδών και ανέπτυξε τη θεωρία του για τη 

φυσική επιλογή το 1838. Στο μνημειώδες έργο του με τίτλο «Η καταγωγή των 

ειδών» που εκδόθηκε το 1859 εισήγαγε τη θεωρία ότι η εξέλιξη όλων των εμβίων 

όντων από κοινή καταγωγή αποτελεί την πρωταρχική επιστημονική εξήγηση για 

την πολυποικιλότητα στην φύση. Οι επιστημονικές του παρατηρήσεις τον 

καθιέρωσαν ως θεμελιωτή της θεωρίας της εξέλιξης και της θεωρίας της φυσικής 

επιλογής, μέσω της οποίας πρότεινε ότι συντελείται η εξέλιξη3. 

 Την ίδια περίοδο, ο μοναχός Gregor Mendel (1822-1884), αφού είχε 

παρατηρήσει σε σταθερή βάση τα χαρακτηριστικά που παρουσίαζαν τα φυτά που 

προέκυπταν από τη διασταύρωση και διαπίστωνε ότι το νέο προϊόν κληρονομούσε 

χαρακτηριστικά από το γονικό φυτό βάσει ενός σταθερού τύπου, υποστήριξε ότι 

αφανείς «μονάδες κληρονομικότητας» όριζαν τα χαρακτηριστικά των φυτών που 

μελετούσε, και, ύστερα από πιο προσεκτική μελέτη των συνδυασμών αυτών των 

χαρακτηριστικών, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι κάθε χαρακτηριστικό προέκυπτε 

από δύο μονάδες κληρονομικότητας και ότι καθεμία από τις μονάδες αυτές 

προερχόταν από ένα εκ των δύο γονικών φυτών4. 

                                                 
2  Κατά την άποψη του Galton, αν οι «κατώτεροι άνθρωποι» συνέχιζαν να τεκνοποιούν θα 

έπρεπε να εκληφθούν ως εχθροί του κράτους και να στερηθούν του δικαιώματος να αναπαράγουν. 

Πάντως, στο σύγγραμά του «Η Καταγωγή του Ανθρώπου» ο Δαρβίνος συμφώνησε ότι ο Galton είχε 

αποδείξει πως το «ταλέντο» και η «ιδιοφυία» στους ανθρώπους ήταν κατά πάσα πιθανότητα 

κληρονομικά, αλλά πίστευε ότι οι κοινωνικές αλλαγές που πρότεινε ο Galton ήταν υπερβολικά 

«ουτοπικές». Ούτε ο Galton ούτε ο Δαρβίνος υποστήριζαν την κυβερνητική παρέμβαση. Αντιθέτως, 

πίστευαν ότι κατά κύριο λόγο η κληρονομικότητα θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη από τους ανθρώπους 

κατά την αναζήτηση πιθανών συντρόφων. Το 1883, μετά το θάνατο του Δαρβίνου, ο Galton ονόμασε την 

κοινωνική του φιλοσοφία «ευγονική». 
3  Στην ιστοσελίδα en.wikipedia.org, λήμμα«Κάρολος Δαρβίνος». 
4  Στην ιστοσελίδα en.wikipedia.org, λήμμα«Gregor Mendel». 
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 Επηρεασμένος από την επαναστατική επιστημονική εξέλιξη που είχαν 

προκαλέσει οι δύο αυτοί ερευνητές, ο Φράνσις Γκάλτον μετέφερε τα πορίσματα 

σχετικά με την κληρονομικότητα και την εξέλιξη των ειδών στην έρευνα της 

ανθρώπινης κοινωνίας, και πρότεινε την εφαρμογή τους με την παραγωγή ιδεών 

για την προώθηση της «κληρονομικής βελτίωσης». Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 

1865 και επεκτάθηκε σε πολυπλοκότητα το 1869, οπότε δημοσίευσε το έργο 

«Κληρονομική Μεγαλοφυΐα», όπου απέδωσε στην κληρονομικότητα τα 

χαρακτηριστικά της ευφυίας πολλών φημισμένων οικογενειών, αγνοώντας 

σκόπιμα πως οι φτωχές οικογένειες της εποχής του σπάνια παρήγαγαν μεγάλα 

μυαλά επειδή ξόδευαν τον περισσότερο χρόνο τους στον αγώνα για επιβίωση.  

 

 β. Οι δύο εκφάνσεις της ευγονικής 

 Κατά την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ευγονική» δεν μπορεί να μη 

γίνει αναφορά στις δύο εκφάνσεις υπό τις οποίες προτείνεται και εφαρμόζεται η 

ευγονική ακόμη και από τους θεωρητικούς της, δηλαδή τη «θετική» και την 

«αρνητική» ευγονική. Οι ευγονιστές δέχονται την αύξηση της συχνότητας των 

κοινωνικά και ιατρικά «καλών» γονιδίων στον πληθυσμό και την μείωση των 

«κακών» γονιδίων. Οι ευγονιστές επιδίδονταν στην ενθάρρυνση των 

«ικανότερων» να παράγουν πολλά παιδιά (θετική ευγονική), ενώ ταυτόχρονα 

απέτρεπαν με διάφορους τρόπους τους θεωρούμενους ως ακατάλληλους προς 

τεκνοποιία από την συμμετοχή στην αναπαραγωγική διαδικασία (αρνητική 

ευγονική).  

 Η θετική ευγονική, λοιπόν, χειρίζεται την ανθρώπινη κληρονομικότητα 

δημιουργώντας κατά κάποιο τρόπο «ανώτερα» άτομα. Από την άλλη, η αρνητική 

ευγονική βελτιώνει την ποιότητα του ανθρώπινου είδους εξαλείφοντας τα 

βιολογικά «κατώτερα» άτομα από τον πληθυσμό. Απώτερος θετικός στόχος του 

ευγονικού κινήματος ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση του γενετικού αποθέματος 

του πληθυσμού, αλλά και της ανθρωπότητας γενικότερα, ενώ ο αντίστροφος 

στόχος της ευγονικής ιδεολογίας ήταν η εξουδετέρωση όσων κρίνονταν ιατρικά 

και κοινωνικά «ανίκανοι» και αποτελούσαν ψεγάδι της κάθε κοινωνίας. 

 Μάλλον για μεθοδολογικούς λόγους, η διάκριση μεταξύ της αρνητικής και 

της θετικής ευγονικής είναι ευρέως αποδεκτή στους χώρους της Βιοηθικής και της 
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Ιατρικής και συχνά συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων στις περιπτώσεις 

διλημμάτων που εγείρονται στην περιοχή της Ιατρικής. Εν τούτοις, για πολλούς η 

διάκριση αυτή είναι ψευδο-διάκριση, που προτείνεται για να δικαιολογήσει ηθικά 

(ή και νομικά) την επιλογή ορισμένων μορφών ευγονικής. Στην πραγματικότητα, 

εάν ληφθούν υπ’ όψιν και διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες, η διαφορά μεταξύ της 

αρνητικής και της θετικής ευγονικής μπορεί τελικά να είναι θέμα βαθμού ή 

προσέγγισης, καθώς σε κάθε περίπτωση αυτό που διακυβεύεται είναι η ανθρώπινη 

αξία. 

 

 γ. Προς μια «καθαρεύουσα» ετυμολογία 

 Οι κατά καιρούς ορισμοί που έχουν αποδοθεί στην ευγονική συγκλίνουν 

κατ' ακριβολογία στο ότι ευγονική μπορεί να χαρακτηριστεί το επιστημονικό 

εγχείρημα του ανθρώπου για βελτίωση του είδους μέσα από τη διαδικασία 

απόκτησης «καλών απογόνων». Η έννοια απηχεί πρωταρχικά την έμφυτη επιθυμία  

του ανθρώπου για βελτίωση, ατομική και συλλογική, η οποία εντοπίζεται σε όλη 

την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, και, στην πιο απλή και αποδεκτή 

μορφή της, εκδηλώνεται με την ενστικτώδη επιλογή των -έστω και με 

υποκειμενικά κριτήρια- υγιέστερων και ευειδέστερων μελών της κοινότητας ως 

συντρόφων για την απόκτηση απογόνων. 

 Όπως ο όρος «ευ-γονία» αναφέρεται σε ανθρώπους καλής και ευγενούς 

καταγωγής έτσι και η αντίστοιχη «επιστήμη» επιδιώκει τη διαιώνιση των 

επιθυμητών στοιχείων όπως η ευφυΐα, το κάλλος, την υγεία, την αρετή (εάν 

υπάρχει σε αυτή κάποια κληρονομική προδιάθεση) και την εξάλειψη των 

ανεπιθύμητων όπως η νόσος, η σωματική και διανοητική καθυστέρηση κ.ά. 

Αποκαθαίροντας την ευγονική από το ιστορικο-εμπειρικό, αρνητικό περιεχόμενό 

της, προτείνεται η εξέταση των επιμέρους παραμέτρων της με μια a priori κριτική, 

αξιολογικά ουδέτερη ματιά, όπως θα προσπαθήσει η παρούσα εργασία. 
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 3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ 

 α. Η ευγονική κατά την αρχαιότητα 

 Παρά την άνθιση του σχετικού επιστημονικού διαλόγου κατά τους δύο 

τελευταίους αιώνες, η ευγονική ως κοινωνική πρακτική ήταν γνωστή ήδη από τα 

αρχαία χρόνια και εφαρμοζόταν σε αρχαίους λαούς.  

 Η πρώτη ευγονική νομοθεσία ήταν αυτή της αρχαίας Σπάρτης, στην οποία 

εφαρμόζονταν και οι δύο εκφάνσεις (αρνητική και θετική) της ευγονικής. Οι 

Σπαρτιάτες, όντας από την γέννηση μέχρι το θάνατό τους ταγμένοι να υπηρετούν 

ως στρατιώτες την πατρίδα τους, θεωρούσαν ότι το βρέφος που γεννιόταν μη 

αρτιμελές, αποτελούσε βάρος για την πολιτεία και την οικογένειά του, οπότε το 

εγκατέλειπαν στο γνωστό Καιάδα. Για τους Σπαρτιάτες, η βρεφοκτονία των 

αναπήρων βρεφών θεωρούνταν μία κοινωνική υποχρέωση, πού αποσκοπούσε στο 

συμφέρον των άτυχων βρεφών, των οικογενειών τους και της πολιτείας (αρνητική 

ευγονική). Εφαρμοζόταν, όμως, και η θετική, επιλεκτική ευγονική, με τον έλεγχο 

και την προτροπή από την πλευρά της πολιτείας για τη σύναψη γάμου μεταξύ των 

υγιών ανδρών και γυναικών, από τον οποίο θα γεννιούνταν και υγιή παιδιά. 

 Δεν ήταν, όμως, μόνο οι πολεμιστές Σπαρτιάτες που -προκρίνοντας το 

συγκεκριμένο μοντέλο πολίτη- επεδίωκαν με την ευγονική τη συμμόρφωση των 

μελών της κοινωνίας τους σε αυτό. Και σε δημοκρατικότερα και πιο φιλελεύθερα 

καθεστώτα αναπτύχθηκαν εξίσου ολοκληρωτικές ιδέες, με μανδύα φιλοσοφικό και 

ισχυρή θεωρητική θεμελίωση. Συγκεκριμένα, ο Πλάτωνας αναπτύσσει στην 

«Πολιτεία» του τη βασική θεωρία περί ευγονικής, θεωρώντας ότι η ελεύθερη 

καταγωγή και των δύο γονιών, η κοινωνική τους υπόληψη, ακόμα και το κάλλος, 

είναι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται πριν τη σύναψη γάμου 

και τη γέννηση ενός δυνάμει «καλού κ' αγαθού» απογόνου5. Επίσης, στους 

«Νόμους» υποστηρίζει ότι οι νόμοι οι σχετικοί με το γάμο πρέπει να κατέχουν την 

πρώτη θέση στη νομοθεσία, επειδή αποτελούν τη βάση κάθε ευνομούμενης 

πολιτείας. Το λογικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι ότι «εφόσον η σύναψη 

των γάμων αποτελεί τη δημιουργική αρχή όλων των πόλεων, έτσι και οι νόμοι οι 

                                                 
5  Χαρακτηριστικό είναι το χωρίο 546Α - 547Α της «Πολιτείας» του Πλάτωνος, που έχει 

απασχολήσει πολύ τους επιστήμονες και αρχαιοδίφες, το οποίο αφορά στον περίφημο «αριθμό του 

Πλάτωνος περί ευγονίας και αφορίας». 



 11 

σχετικοί με το γάμο, αν θεσπισθούν καλά, αποτελούν εχέγγυο ότι θα πάνε καλά 

και όλα τα θέματα της πόλης». 

 Στις ίδιες σκέψεις θεμελιώνει και ο Αριστοτέλης τη θέση του για μια 

θετική ευγονική παρέμβαση της πολιτείας στο θέμα της σύναψης γάμου, καθώς 

προτείνει ότι «αν πρέπει ο νομοθέτης από την αρχή να κοιτάξει πώς θα γίνουν τα 

σώματα των παιδιών όσο το δυνατόν καλύτερα, πρέπει αρχικά να επιμεληθεί τα 

σχετικά με το γάμο, δηλαδή πότε και ποιοι πρέπει να συνευρεθούν».  

 Γενικότερα, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα 

ήταν υπόθεση της πολιτείας. Οι αρχαίοι Έλληνες πολιτικοί φιλόσοφοι πίστευαν 

ότι κατάλληλοι προς τεκνοποιία είναι όσοι βρίσκονται σε άριστη σωματική και 

ψυχική υγεία, σε κατάλληλη ηλικία, αλλά ακόμη και σε υψηλό πνευματικό 

επίπεδο και καλή κοινωνική κατάσταση, ώστε να προσφέρουν στην πολιτεία τους 

καλύτερους δυνατούς απογόνους. Το προβάδισμα της πολιτείας έναντι του ατόμου 

διαπνέει όλη την αρχαία ιστορία και αποτελεί το βασικό λόγο της τόσο αυξημένης 

μέριμνας και του παρεμβατισμού στα ζητήματα που αφορούν την τεκνοποιία6. 

 

β. Η ευγονική ιδεολογία στον  20ό  αιώνα 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η ευγονική είχε αποκτήσει γερές επιστημονικές 

βάσεις και ο Francis Galton εξέδωσε το 1908 το περιοδικό «The Eugenics 

Review», το οποίο συνόψιζε γνώμες και προτάσεις της εποχής για την εξέλιξη της 

ευγονικής υπό τον όρο «κοινωνικός δαρβινισμός». Το πεδίο της έρευνάς του –ο 

σχεδιασμός ενός προγράμματος για τη βελτίωση της ανθρώπινης φυλής, που 

περιλάμβανε έλεγχο της κληρονομικότητας και μέτρα για την προστασία της 

δημόσιας υγείας- γνώρισε αμέσως τεράστια απήχηση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.  

 Οι ιδέες του Galton ενέπνευσαν αρκετούς συντηρητικούς επιστήμονες και 

πολιτικούς, που όχι μόνον πρότειναν την επιλεκτική γονιμοποίηση –μέσω 

«συνετών γάμων»– για τη βελτίωση των διανοητικών ικανοτήτων των ανθρώπων, 

αλλά και αυστηρές μεθόδους (π.χ. στείρωση) για την απαλλαγή της κοινωνίας από 

τους ανεπιθύμητους. Ανάμεσα στους υποστηρικτές της ευγονικής, παρόλο που 

                                                 
6   Galton (D.J.), Greek theories on eugenics, στο Journal of Medical Ethics, Aug 1998, 24: 

263 - 267.  
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στα κείμενα η συμπάθεια τους αναφέρεται μονό στις «θετικές» πρακτικές της, 

ήταν οι Th.Roosevelt, W.Churchill, A.Graham Bell κ.ά7.  

 Οικογένειες με «εγκληματική κληρονομικότητα» θεωρήθηκαν 

εκφυλισμένες και μελετήθηκαν σε βάθος γενεών για να εντοπιστεί ο πρόγονος με 

το «ένοχο γονίδιο». Οι ιδέες του Galton, σύντομα έγιναν δημοφιλείς και ιδρύματα 

έρευνας της ευγονικής οργανώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Αρκετοί από τους 

πρώτους γενετιστές παρασύρθηκαν από τις ιδέες των ευγονιστών και 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την κληρονόμηση ανθρώπινων χαρακτηριστικών 

όπως η ιδιοσυγκρασία και η ευφυΐα σύμφωνα με τα πρότυπα των συμπερασμάτων 

του Mendel, δηλ. με μονογονιδιακό τρόπο κληρονόμησης.  

 

γ.  Ευγονικές  πολιτικές  στον  20ό  αιώνα 

 Η ευγονική διαδόθηκε σε όλο τον εκβιομηχανισμένο κόσμο ως ένα 

δημοφιλές κίνημα, ένα ερευνητικό πρόγραμμα και, σε αρκετές χώρες, ως ένα 

αναγκαστικό νομοθετικό πρόγραμμα8. 

 Οι ευγονικές πρακτικές, γνωστές ως «αρνητικές», τις οποίες οι ευγονιστές 

εφάρμοσαν με την υποστήριξη του κράτους, των νομοθετών και μεγάλων 

οικονομικών παραγόντων σε 32 χώρες κατά τις τέσσερεις πρώτες δεκαετίες του 

20ου αιώνα είναι: οι υποχρεωτικές στειρώσεις πληθυσμιακών κατηγοριών, τα 

οικονομικά κίνητρα για περιορισμό των γεννήσεων, η αντισύλληψη, η έκτρωση, η 

                                                 
7  Βλτ. χαρακτηριστικά την έκθεση της«Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Εκπαίδευση 

στη Βιοτεχνολογία» (European Initiative for Biotechnology Education) με τίτλο«Θέματα Γενετικής 

Ανθρώπου» (1998) σελ. 34-35. 
8  Γερμανική Επιτροπή Βιοηθικής (Nationaler Ethikrat), Genetic diagnosis before and 

during pregnancy, Opinion, Berlin 2003: «...it is recalled that the excessive practice of eugenics 

was not something invented by the tyrannical Nazi regime: eugenics had already been demanded 

by reputable scientists remote from National Socialist ideologies, with a view to relieving the 

community of the burden of 'unfit' but expensive life – and this, moreover, in relation to adult 

human beings». 
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μόνιμη απομόνωση, η ευθανασία, και οι περιοριστικοί νόμοι για τις 

μεταναστεύσεις και τους γάμους9.  

 Υπήρξαν και «θετικές» ευγονικές πρακτικές οι οποίες απευθύνονταν στον 

«κατάλληλο να αναπαραχθεί» πληθυσμό, και περιελάμβαναν οικονομικές 

ενισχύσεις και κίνητρα, κρατικές αδειοδοτήσεις τεκνοποίησης, διαγωνισμούς 

ομορφιάς μωρών, και ευγονικές εταιρείες οικογενειακού σχεδιασμού και 

τεκνοποίησης. Επιπλέον, επιστρατεύθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα διάχυσης της 

ευγονικής ιδεολογίας στο κοινό πχ. άρθρα στον τύπο, αφίσες, βιβλία, διαλέξεις, 

συνεντεύξεις και φιλμ. 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα είκοσι εννέα χώρες διατηρούσαν ευγονική 

νομοθεσία, κατά την οποία όσοι αναγνωρίζονταν ως «γενετικά ελαττωματικοί», 

δηλαδή οι εγκληματίες, οι διανοητικά καθυστερημένοι, οι ανήθικοι, οι πόρνες, οι 

αλκοολικοί, οι αντικοινωνικοί, οι αλήτες, οι άποροι και οι επαίτες, υποβάλλονταν 

σε υποχρεωτική στείρωση. Παράλληλα, στις ΗΠΑ, οι σεξουαλικές σχέσεις 

ανάμεσα σε λευκούς και έγχρωμους ορίζονταν παράνομες, ενώ περιορίζονταν και 

οι μεταναστεύσεις από την Ασία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι ελευθερίες 

και τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική 

ιατρικοποιήθηκαν από τους ευγονιστές με σαφείς οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές προεκτάσεις. Η κοινωνική κάθαρση βασισμένη σε ρατσιστικές, ταξικές 

και σεξιστικές προκαταλήψεις αποσκοπούσε στην εξάλειψη των ζημιογόνων για 

την εθνική οικονομία πληθυσμών, οι οποίοι αφού ορίστηκαν ως ασθενείς, 

υπέστησαν τη «θεραπευτική» βάσανο της ευγονικής. 

i. Στις Η.Π.Α. 

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, τελειοποιήθηκαν οι 

χειρουργικές επεμβάσεις ανθρώπινης στείρωσης. Από το 1931, 31 πολιτείες των 

Η.Π.Α. είχαν θεσπίσει νόμους («Sterilisation Acts») που επέβαλλαν την 

υποχρεωτική στείρωση σε ανθρώπους συγκεκριμένων ομάδων που έκριναν ότι δεν 

έπρεπε να «αναπαράγουν το ανθρώπινο είδος» και, τυπικά, όσων χαρακτηρίζονταν 

ως «κληρονομικά ελαττωματικοί», στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν 

                                                 
9  Στα νεότερα χρόνια ως πρώτος νόμος που καθιέρωνε μια περιορισμένη ευγονική 

πρακτική αναφέρεται αυτός που θεσπίστηκε το 1757 στη Σουηδία και απαγόρευε το γάμο μεταξύ 

των επιληπτικών. 
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«επιληπτικοί», «ναρκομανείς», «αλκοολικοί» και «άρρωστα και εκφυλισμένα 

άτομα». Οι οικογένειες ανέργων που έπαιρναν χρήματα από την κοινωνική 

πρόνοια παροτρύνθηκαν να αποδεχθούν εθελοντικά να στειρωθούν10. 

Χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση σε οικογένειες, οι ερευνητές της 

εποχής ισχυρίσθηκαν ότι ταυτοποίησαν γονίδια που ελέγχουν στοιχεία της 

συμπεριφοράς όπως π.χ. τη «μνησικακία» και τη «οικονομική εξαθλίωση». Η 

άποψη ότι ήταν δυνατή η μέτρηση της ευφυίας σε αντίθεση με τη συμπεριφορά, 

οδήγησε στον έλεγχο δύο περίπου εκατομμυρίων νεοσύλλεκτων αμερικανών 

στρατιωτών κατά τη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ερμηνεία που 

αποδόθηκε στα αποτελέσματα ήταν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφoρές ως προς τις 

έμφυτες ικανότητες μεταξύ ατόμων από διαφορετικές χώρες. 

Η υποτιθέμενη μαρτυρία για το δείκτη ευφυίας (IQ) έπεισε το Κογκρέσσο 

των Η.Π.Α να περάσει το 1924 ένα «Νόμο για τον Περιορισμό της 

Μετανάστευσης» (Immigration Act») και να καθιερώσει έλεγχο μεταναστών, 

μειώνοντας την είσοδο στη χώρα ανθρώπων από τη νότια και ανατολική Ευρώπη. 

Αυτός ο νόμος απαγόρευσε την είσοδο έξι εκατομμυρίων ανθρώπων, πολλοί από 

τους οποίους είχαν διαφύγει για να γλιτώσουν από τους διωγμούς των Ναζί11.  

 Στις Η.Π.Α., όμως, εφαρμόστηκαν και ευγονικές μέθοδοι με κριτήρια 

αμιγώς φυλετικά. Έτσι, το 1937 η αμερικανική κυβέρνηση προέβη στη 

νομιμοποίηση της στείρωσης στο Πόρτο-Ρίκο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

απειλή αυτού που αποκαλούνταν «πλεονασματικός πληθυσμός». 

ii. Στην Ευρώπη 

Σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη και ειδικά στη Σκανδιναβία, η στείρωση 

εφαρμόσθηκε ευρέως. Νόμοι υποχρεωτικής στείρωσης ίσχυαν από το 18ο αιώνα 

στις Σκανδιναβικές Χώρες. Όμως, με τη συστηματοποίησή τους κατά τον 20ό 

αιώνα, επεκτάθηκε η εξαναγκασμένη εφαρμογή τους, με τη χρήση ιατρικών 

μεθόδων της εποχής. Στη Σουηδία ίσχυσε η στείρωση με ιατρικά μέσα, πρακτική η 

                                                 
10  Garland A., Was Nazi Eugenics Created in the US?, European Molecular Biology 

Organization, EMBO reports, 2004, Vol. 5 (5):451-452. 
11  Σήμερα, τα τεστ IQ κατακρίνονται από πολλούς ως προκατειλημμένα (υπέρ λευκών της 

μεσαίας τάξης, Βορειοευρωπαίων κ.ά.) και αναγνωρίζεται ως προφανής, ο άδικος τρόπος με τους 

οποίους αντιμετωπίσθηκε το όλο ζήτημα των μεταναστών. 
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οποία μεταξύ των ετών 1935-1975 υπολογίζεται ότι εφαρμόστηκε σε 62.000 

άτομα. 

 Στη Βρετανία το 1913 ψηφίστηκε ο «Νόμος για τους διανοητικά 

καθυστερημένους» («Mental Deficiency Act») που προέβλεπε την απομόνωση 

των «ηλιθίων» και των «ηθικά κατώτερων» ατόμων. Επίσης, οι εθνικές 

νομοθεσίες αρκετών δυτικοευρωπαϊκών κρατών συνηγόρησαν στον οικογενειακό 

προγραμματισμό μέσω της αντισύλληψης, παρείχαν οικονομικά κίνητρα για 

περιορισμό των γεννήσεων και εκτρώσεις και θέσπισαν περιοριστικούς νόμους για 

τις μεταναστεύσεις και τους γάμους12. 

 

 δ. Η ναζιστική κατάχρηση της ευγονικής 

 Κι ενώ η ευγονική γεννήθηκε και εξαπλώθηκε στα δημοκρατικά καθεστώτα 

στις αρχές του 20ου αιώνα, πουθενά αλλού δεν κατέληξε σε μαζική εξόντωση και 

σε Ολοκαύτωμα όπως έγινε στο Τρίτο Ράιχ. Η δομή του ολοκληρωτικού 

καθεστώτος που επέβαλε ο Αδόλφος Χίτλερ με την άνοδο του στην εξουσία το 

1933, ο ρατσισμός ως σκληρός πυρήνας της ναζιστικής ιδεολογίας και η 

δωδεκάχρονη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκτίναξαν την ευγονική πάνω και 

πέρα από τα έως τότε διαμορφωμένα όρια. 

 Η εθνικοσοσιαλιστική τυπολογία που αντιπαρέθετε τον ανώτερο 

«γερμανικό-βόρειο ακέραιο τύπο» και τον κατώτερο «εβραϊκό-φιλελεύθερο 

διασπασμένο τύπο», απέδιδε στον δεύτερο, «ελαττωματικό» τύπο, διακριτικά 

γνωρίσματα βιολογικής ευπάθειας και εκφυλισμού, με χαρακτηριστικότερη την 

τάση για φυματίωση και σχιζοφρένεια. Εβραίοι, Τσιγγάνοι, ομοφυλόφιλοι, εκ 

γενετής αδύναμοι, ανάπηροι, άρρωστοι, ψυχικά διαταραγμένοι θεωρούνταν 

γενετικά κατώτερα όντα –παράσιτα- που έπρεπε να εξολοθρευτούν μέσω μαζικής 

στείρωσης και, αργότερα, μέσω μεθόδων μαζικής «ευθανασίας». 

 Η ναζιστική ευγονική, που είχε αναγάγει σε στόχο της την εξάλειψη των 

φορέων κληρονομικών ασθενειών και των κοινωνικά αποκλινόντων, ώστε να 

καταστεί δυνατή η προαγωγή των «αρίστων», ξεκίνησε με το νόμο υποχρεωτικής 

στείρωσης που αφορούσε αρχικά τους σωματικά ή/και πνευματικά ανάπηρους 

                                                 
12  Τα ιστορικά και στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται περιέχονται στο βιβλίο του 

Jacques Testart«Η επιθυμία του γονιδίου». 
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Γερμανούς (400.000 θύματα), ο οποίος ενισχύθηκε από την επιβολή των 

αιματοκεντρικών νόμων της Νυρεμβέργης. Η κλιμάκωση προς την «Τελική 

Λύση» στα στρατόπεδα εξόντωσης ήταν συστηματική, ορθολογικοποιημένη και 

επιστημονικά επεξεργασμένη και παρακολουθούμενη. Οι ναζί βιοεπιστήμονες που 

εφάρμοζαν τις ευγονικές στειρώσεις και την ευθανασία, μεταφέρθηκαν στα 

στρατόπεδα για να πραγματοποιήσουν τα φονικά πειράματα και την τελευταία 

πράξη του ολοκαυτώματος. Όλες οι «ανάξιες να βιωθούν ζωές» όσων έφεραν 

κατώτερο αίμα απειλώντας την καθαρότητα της ανώτερης φυλής, σύμφωνα με το 

K. Brand -προσωπικό γιατρό του Χίτλερ- απέκτησαν μια νομιμοποιημένη 

χρησιμότητα στα χέρια των ρατσιστών βιοεπιστημόνων αφού ο θάνατος τους στην 

πραγματικότητα παρουσιάστηκε ως «θεραπευτική» εκδοχή, αφού πρώτα 

χρησιμοποιούνταν ως πειραματόζωα13. 

 

 ε. Η διεθνής καταδίκη της ευγονικής 

 Κατά τη διάρκεια του 1940, η επιστημονική άποψη μεταστράφηκε 

εναντίον των ευγονιστών. Τα φρικτά εγκλήματα των Ναζί επηρέασαν την 

κατάσταση. Επιπλέον, αποτελέσματα πειραμάτων από την κλασική γενετική 

αποκάλυψαν τον σύνθετο τρόπο κληρονόμησης αρκετών χαρακτηριστικών. Οι 

ευγονιστές δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους ότι η κληρονόμηση αρκετών 

χαρακτηριστικών που είναι πολυγονιδιακά, όπως το ύψος, ελέγχεται από την 

αλληλεπίδραση αρκετών γονιδίων. Επίσης, οι ευγονιστές είχαν επηρεαστεί από τις 

αντιλήψεις της τάξης και της φυλής και έτσι δεν προσμέτρησαν τις πολιτισμικές, 

οικονομικές και άλλες επιδράσεις που επηρεάζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη.  

 Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όλα τα κράτη μέσα στο 

πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν με τον πιο έντονο και 

κατηγορηματικό τρόπο τις ολοκληρωτικές ευγονικές πρακτικές, όπως η 

ανθρωπότητα τις είχε βιώσει μέχρι τότε. Το πνεύμα φιλελευθερισμού και 

                                                 
13  Βλτ. σχετικά M.Burleigh and W. Wipperman, The racial state. Germany 1933 – 1945, (1991) 

Cambridge University Press, Cambridge, www.georgetown.edu/research/nrob/hsbioethics/index.htm, 

chapter 5, The Nazi Eugenics Programmes (02/2007), www.stormfront.org/whtiehistory/index.htm, 

1999, chapter 64, The Racial State – The Third Reich. Part II: Racial Hygiene- Nazi Germany’s 

Racial Laws (02/2007). 
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σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εδραιώθηκε σε ισχυρή δικαιοπολιτική 

βάση και η τήρηση των αρχών του τέθηκε υπό τον έλεγχο και την εγγύηση 

διεθνών και διακρατικών φορέων. 

Η παλιά αντιμετώπιση της γενετικής επιβάρυνσης μέσω της αρνητικής 

ευγονικής, με την εξαναγκασμένη παρέμβαση σε άτομα και πληθυσμούς που είχαν 

πιθανότητες μεταβίβασης βλαβερών γονιδίων στους απογόνους τους, όπως 

εφαρμόστηκε στα δημοκρατικά κράτη του μεσοπολέμου και ευδοκίμησε στη 

Ναζιστική Γερμανία, σήμερα έχει εγκαταλειφθεί14. Γενικότερα, όμως, όπως θα 

διευκρινιστεί παρακάτω, η ευγονική δεν έχει εγκαταλειφθεί, ούτε ως ατομική 

επιλογή για την αντιμετώπιση της γενετικής επιβάρυνσης ούτε ως κοινωνική 

πρακτική, αλλά τώρα πια δικαιοπολιτικά νομιμοποιημένη με την επίκληση της 

διασφάλισης και της προαγωγής άλλων έννομων αγαθών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14  Εξαίρεση αποτελούν κάποιες πρόσφατα ανάλογες ειδήσεις για ευγονική στείρωση στη 

Σουηδία. Πάντως, ας διευκρινιστεί ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα χώρες που εφαρμόζουν 

πρακτικές ευγονικής σε ευρεία κλίμακα. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει από το 1994 ψηφίσει 

τον «Νόμο για την προστασία της Μητρικής και Βρεφικής Υγείας», όπου με τη γενικευμένη χρήση 

στις εγκύους του προγεννητικού ελέγχου, επιδιώκεται η διάγνωση στο έμβρυο ορισμένων νόσων 

όπως η θαλασσαιμία-β και το σύνδρομο Down, που οδηγεί σε άμβλωση. Δε λησμονείται, 

ασφαλώς, και το πρόσφατο παράδειγμα της Κύπρου, όπου ο συνδυασμός προγεννητικής 

διάγνωσης και άμβλωσης για τη θαλασσαιμία-β και στις δύο κοινότητες του νησιού οδήγησε 

σχεδόν σε μηδενισμό των ατόμων που γεννιούνται με τη νόσο. Επίσης, στο Ισραήλ με το 

πρόγραμμα «Dor Υeshorim» επιδιώκεται η εξάλειψη της νόσου Τay-Sachs στους εβραϊκούς 

πληθυσμούς, όπου εμφανίζει μεγάλη συχνότητα, με την νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Όλες αυτές 

οι καθαρά ευγονικές πρακτικές πρέπει να επισημανθεί ότι σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στη 

συναίνεση των πληθυσμών στους οποίους εφαρμόζονται.  
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 4. ΟΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ  ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ 

 α. Εισαγωγικά 

 Οι μορφές και οι τεχνικές της «παραδοσιακής» ευγονικής εξακολουθούν 

να είναι από τον καιρό της γενικής καταδίκης τους μέχρι και σήμερα απορριπτέες. 

Η θανάτωση των «ελαττωματικών» ανθρώπινων όντων, νεογνών ή μεγαλύτερων 

σε ηλικία, η αναγκαστική στείρωση ή η απαγόρευση του γάμου των πάσης 

φύσεως «επικίνδυνων» ατόμων καταδικάζονται από το νομοθέτη αλλά και από 

την κοινωνική συνείδηση, όχι μόνο λόγω της ειδεχθούς ιστορικής τους 

πραγμάτωσης αλλά και για την a priori αντίθετη προς την ανθρώπινη αξία φύση 

τους.  

 Ωστόσο, εάν η ευγονική είχε παγιωθεί μόνο υπό τις «παραδοσιακές» 

μορφές της, θα μπορούσαμε με ασφάλεια να υποστηρίξουμε ότι το θέμα αυτό έχει 

οριστικά κλείσει ήδη από τις αρχές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα με την 

ομόφωνη διεθνή καταδίκη της. Επειδή, όμως η ευγονική, όπως προαναφέρθηκε, 

εκφράζει και «υπηρετεί» την έμφυτη ανθρώπινη επιθυμία για απόκτηση υγιών 

απογόνων αλλά και ένα κοινωνικο-πολιτικό διακύβευμα για τη δημόσια υγιεινή 

και τη διαχείριση του αγαθού της υγείας, και υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί να 

αποτελούν δομικό – εννοιολογικό της στοιχείο οι μορφές με τις οποίες έχει 

εμφανιστεί στο παρελθόν ούτε πρέπει να της αποδίδεται a priori το σχετικό 

αρνητικό περιεχόμενο, ήταν μάλλον προβλέψιμο -ήδη από τον καιρό της 

καθολικής καταδίκης της- ότι η ευγονική δεν επρόκειτο να εξαντληθεί στις 

ιστορικές της εκφάνσεις αλλά ότι θα παρουσιαζόταν ξανά στο μέλλον υπό νέες 

μορφές, αλλά ενδεχομένως και υπό νέο ιδεολογικό περίβλημα και αξιακό 

περιεχόμενο15. 

 Οι σύγχρονοι υποστηρικτές της ευγονικής αισθάνονται έντονο το βάρος 

του ιστορικού παρελθόντος και ίσως το γεγονός αυτό να εξηγεί τις επίμονες 

προσπάθειές τους να αναβαπτίσουν τον ευγονικό λόγο μέσα από τη χρήση άλλων 

όρων και εννοιών16. Σήμερα, δε γίνεται καθόλου λόγος για ευγονική, καθώς 

                                                 
15  Postgate, J., Eugenics returns, Biologist (1995) 42, 96. 
16  Beckwith, J., A historical view of social responsibility in genetics, BioScience (1993) 43, 

327 – 333. 
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πρόκειται για λέξη απαγορευμένη, λέξη – ταμπού. Αφαιρώντας της, όμως, το 

αρνητικό περιεχόμενο, δεν μένει καμιά αμφιβολία ότι η ευγονική είναι πάντα 

παρούσα και ότι οι νέες βιοεπιστημονικές και βιοτεχνολογικές μέθοδοι που θα 

αναφερθούν αμέσως παρακάτω αποτελούν τις νέες μορφές της ευγονικής. Για το 

λόγο αυτό, αποκαθαίροντας την έννοια από το ιστορικό της περιεχόμενο, ο 

οποιοσδήποτε σύγχρονος λόγος περί ευγονικής δεν μπορεί παρά να γίνει με 

αναφορά στις μεθόδους αυτές ως συνώνυμές της.   

 Με την εμπειρία του αρνητικού ιστορικού παρελθόντος, οι ευρείες 

κατηγοριοποιήσεις πληθυσμών και φυλών αποφεύγονται επισήμως, και το 

ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον σε ατομικούς παράγοντες επικινδυνότητας ως προς 

την εκδήλωση γενετικών ασθενειών, δυσλειτουργιών και ανωμαλιών. Η 

βιοπολιτική μέριμνα του μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας δεν τίθεται αρνητικά, 

με όρους φυλετικής ή εθνικής κάθαρσης, αλλά θετικά, με όρους προαγωγής της 

υγείας και της υγιεινής του πληθυσμού. Η μεταβίβαση της ευθύνης σχετικά με τη 

δημόσια υγεία και την υγιεινή από το κράτος στα άτομα και τις οικογένειες τους 

ξεκίνησε κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 20ου αιώνα και εμπεδώνεται 

συστηματικά έως σήμερα17. 

 Ιδιαίτερα διευκολύνουν προς τούτο, οι επιστημονικές εξελίξεις, καθώς η 

ανάγκη για υγιείς απογόνους και ταυτόχρονα για υγιείς πολίτες εξυπηρετείται 

πλέον με όλο και λιγότερο «επεμβατικές» και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες 

μεθόδους, όπως είναι η σύγχρονη τάση στην επιστήμη. Από τη δεκαετία του '70 

και μετά αναπτύχθηκαν ραγδαία μέθοδοι διάγνωσης φυσικών ανωμαλιών στον 

ανθρώπινο οργανισμό από τα πρώτα στάδια της κύησης μέχρι και τη γέννηση, που 

στόχο είχαν αφ' ενός τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης λόγω φυσικών ανωμαλιών του 

εμβρύου κύησης ή αφ' ετέρου την άμεση μετά τη γέννηση υποβολή του νεογνού 

σε θεραπεία και την έγκαιρη και σε μικρή ηλικία ίασή του. Η εξέλιξη των 

επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων μειώνει διαρκώς τον απαιτούμενο 

χρόνο για τη διάγνωση ανωμαλιών και μεταφέρει σε όλο και πιο πρώιμα στάδια 

της δημιουργίας του ανθρώπινου οργανισμού την κρίσιμη στιγμή της απόφασης 

για την (συνέχισή της) ή όχι. 

                                                 
17  Rabinow P., & Rose N., 2003,«Thoughts on the Concept of Biopower Today», 

ηλεκτρονική έκδοση www.molsci.org/files/Rose_Rabinow_Biopower_Today. 
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 Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έφτασε σε τέτοιο σημείο 

ώστε σήμερα οι «μονάδες κληρονομικότητας» της θεωρίας του Μέντελ δεν είναι 

πλέον αφανείς αλλά γνωστές και ονομάζονται γονίδια18. Ήδη από τα τέλη του 

19ου αιώνα, οι βιολόγοι είχαν αναγνωρίσει ότι οι φορείς της κληρονομούμενης 

πληροφορίας ήταν τα χρωμοσώματα που γίνονται ορατά στο πυρήνα όταν το 

κύτταρο αρχίζει να διασπάται, αλλά η απόδειξη ότι το δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ 

(DNA), κύριο συστατικό των χρωμοσωμάτων, ήταν η ουσία από την οποία 

αποτελούνταν τα γονίδια, χρονολογείται μόνο από τα μέσα του 20ού αιώνα. 

 Σημαντική ώθηση στη γενετική επιστήμη και στην αναθέρμανση των 

προσπαθειών για έλεγχο και διαχείριση του κληρονομικού υλικού του ανθρώπινου 

οργανισμού έδωσε η πρόσφατη έρευνα και χαρτογράφηση του ανθρώπινου 

γονιδιώματος μέσω του πασίγνωστου πλέον Προγράμματος Αποκωδικοποίησης 

του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, του «Human Genome Project» (HGP), από το 

οποίο προέκυψαν θεμελιώδους σημασίας πορίσματα για την συγκρότηση και τη 

λειτουργία του γονιδιώματος και την κατανόηση της επίδρασής του στις 

φαινοτυπικές εκδηλώσεις του ανθρώπινου οργανισμού. 
                                                 
18  Το DNA είναι η κύρια ουσία από την οποία αποτελούνται τα χρωμοσώματα και συνεπώς 

τα γονίδια. Συνίσταται σε τέσσερις μόνο υποενότητες, τις χημικές ουσίες 

(δεσοξυριβονουκλεοτίδια) που περιέχουν τις βάσεις αδενίνης (Α), κυτοσίνης (C), γουανίνης (G) 

και θιμίνης (Τ). Αυτές οι υποενότητες, που ονομάζονται και νουκλεοτίδια, συνδέονται μεταξύ τους 

και δημιουργούν μια πολύ μακριά γραμμική αλυσίδα. Ένα χαρακτηριστικό μόριο DNA συνίσταται 

σε δύο μακρές αλυσίδες που τις κρατά ενωμένες η αλληλεπίδραση (συμπληρωματική σύζευξη των 

βάσεων) των βάσεων Α και Τ και η αλληλεπίδραση των βάσεων C και G. Η δομή του μορίου του 

DNA μοιάζει με γυριστή σκάλα και αποκαλείται «διπλή έλικα». Όλη η πληροφόρηση που 

περιέχεται στο DNA παρέχεται από τη σειρά που κατέχουν οι βάσεις αυτές κατά μήκος του μορίου 

του DNA. Όπως στο αγγλικό αλφάβητο που αποτελείται από 26 γράμματα, κάθε νουκλεοτίδιο (A, 

C, G ή T) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα γράμμα σε ένα αλφάβητο τεσσάρων χαρακτήρων που 

χρησιμοποιείται για τη μεταγραφή βιολογικών μηνυμάτων. Τα τέσσερα αυτά γράμματα είναι 

αρκετά για να παρουσιάσουν μια τεράστια γενετική ποικιλία, δεδομένου ότι ένα χαρακτηριστικό 

στελεχιαίο κύτταρο αποτελείται από 3 περίπου δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια που αντιστοιχούν σε 

ένα μέτρο DNA. Όταν ένα κύτταρο πρόκειται να διαιρεθεί, το DNA μπορεί να παρατηρηθεί στο 

μικροσκόπιο υπό μορφή χρωμοσωμάτων στα οποία διοργανώνονται τα μόρια του DNA. Κατά 

συνέπεια, τα χρωμοσώματα είναι φτιαγμένα από DNA. Τα γονίδια είναι τμήματα DNA κατά μήκος 

των χρωμοσωμάτων και περιέχουν τις οδηγίες που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργεί 

(ό.π.«Θέματα Γενετικής Ανθρώπου», 1998, σελ. 7 επ.) 
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 β. Το Πρόγραμμα Αποκωδικοποίησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος 

 Το 1990 ξεκίνησε ένα δεκαπενταετές βιολογικό πρόγραμμα, το πλέον 

φιλόδοξο και δαπανηρό του 20ου αιώνα, το οποίο αποτέλεσε «αγώνα δρόμου» 

ανάμεσα σε κυβερνητική χορηγία των ΗΠΑ και στην ιδιωτική εταιρεία «Celera 

Genomics». Το «Human Genome Project» (HGP) ή Πρόγραμμα 

Αποκωδικοποίησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, έχει ως στόχο τη 

χαρτογράφηση και οπτική τοποθέτηση σε σειρά όλου του ανθρώπινου 

γονιδιώματος, ώστε μέσω του ακριβούς καθορισμού της θέσης όλων των γονιδίων 

στο DNA και της χαρτογράφησης της ακριβούς αλληλουχίας των βασικών 

ζευγαριών (base pairs) που τα διαμορφώνει, να καταστούν οι επιστήμονες ικανοί 

να ελέγξουν και να καταπολεμήσουν τις ασθένειες που μαστίζουν την 

ανθρωπότητα19. 

 Είχαν προηγηθεί το 1953 η οπτικοποίηση της διπλής έλικας του DNA, που 

προβλήθηκε ως το κλειδί για το κωδικοποιημένο μυστικό της ζωής, και το 1962 η 

ανακάλυψη της δομής του DNA από τους νομπελίστες James Watson, Francis 

Crick και Maurice Wilkins, των οποίων ανακαλύψεων οι εφαρμογές είχαν 

οδηγήσει σε σειρά γενετικών εφαρμογών σε διάφορους ζώντες (μη ανθρώπινους) 

οργανισμούς. 

 Χάρη στο Πρόγραμμα του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, είναι σήμερα 

γνωστή η ακολουθία ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η γραμμική 

χαρτογράφηση των γονιδίων στα χρωμοσώματα και η αναπαράσταση της 

ακολουθίας ολόκληρου του DNA έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιοϊατρική 

έρευνα και σε όλες τις προληπτικές θεραπείες και διαγνώσεις. Μέχρι σήμερα 

έχουν αναγνωριστεί 30.000 περίπου γονίδια, με ολοκληρωμένες προτάσεις 

πληροφοριών, χωρίς όμως να είναι γνωστή ακόμη η λειτουργική εμπλοκή των 

γονιδίων αυτών στη σύνθεση πολύ περισσοτέρων πρωτεϊνών που συνθέτουν το 

φαινότυπο. Αυτή η έρευνα κατανόησης αναμένεται να διαρκέσει ακόμη μία 

εικοσαετία.  

                                                 
19  Bodmer W. and McKie R., The book of man - The quest to discover our genetic heritage, 

(1994) Little, Brown and Company, London. 
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 Επίσης, μέσα από την έρευνα έχουν γίνει αντιληπτοί οι μηχανισμοί 

αποκωδικοποίησης της γενετικής πληροφορίας, και έχουν καταγραφεί πάνω από 

4.000 παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται σε λάθη της δομής των 

χρωμοσωμάτων ή των γονιδίων, συμβάλλοντας στην καλύτερη ταξινόμηση της 

ανθρώπινης παθολογίας, αλλά και την αποτελεσματικότερη διάγνωση και 

αντιμετώπιση των κληρονομικών παθήσεων. 

 Η συνεχιζόμενη έρευνα της κατανόησης της δομής και λειτουργίας του 

γονιδιώματος οδηγεί στην αποκάλυψη των γενετικών μηχανισμών που 

συμβάλλουν όχι μόνον στην κατανόηση των παθολογικών γενετικών 

καταστάσεων, αλλά και των «φυσιολογικών» γενετικών χαρακτήρων που 

καθορίζουν γενικά χαρακτηριστικά της δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου 

σώματος, αλλά και χαρακτήρων της πνευματικής και ψυχικής ακόμη έκφρασης 

του ανθρώπου, όπως είναι το ανάστημα, το χρώμα του δέρματος και των ματιών, 

το βάρος του σώματος, η γήρανση και η ειδική ψυχική αντίδραση που λέγεται 

συμπεριφορά.   

 Με την μοριακή ανάγνωση του γενετικού κεφαλαίου δείχνει να 

επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεντελική θεωρία της «ισχυρής 

κληρονομικότητας», κατά την οποία ένα γονίδιο μπορεί να παράγει φαινότυπο, 

και η οποία είχε εγκαταλειφθεί αρχικά από το πολυγενετικό μοντέλο, κατά το 

οποίο όχι ένα, αλλά πολλά γονίδια, σε αλληλόδραση με το περιβάλλον παράγουν 

φαινοτυπικά γνωρίσματα20. Και τούτο, γιατί η μοριακή δομή του γενετικού υλικού 

εστιάζεται στη βιοχημική και μηχανιστική αποκωδικοποίηση του. Ο γενετικός 

λόγος χρησιμοποιεί, πλέον, όρους όπως χρωμοσώματα, νουκλεοτίδια, πρωτεΐνες, 

αμινοξέα, νευροδιαβιβαστές, και, σε αντίθεση με τις προηγούμενες θεωρίες, 

αποφεύγει να αναφέρεται άμεσα σε γονιδιακό προκαθορισμό, προσπαθώντας να 

αποφύγει την -ολοένα και οξύτερη- κατηγορία για αναζωπύρωση του γενετικού 

ντετερμινισμού21.  

                                                 
20  Φαινότυπος είναι η έκφραση του γονότυπου, δηλαδή της γενετικής σύστασης ενός 

ατόμου, η οποία προκαλείται από την αλληλεπίδραση του γονοτύπου με το περιβάλλον, Μοσχονάς 

Ν., Πανεπιστημιακές σημειώσεις για το ΠΜΣ Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2006. 
21  Μια θετική, πάντως, ένδειξη είναι ότι σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων του 

Προγράμματος του Ανθρώπινου Γονιδιώματος διατίθεται για τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές 
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 Εκτός από τις αυξημένες διαγνωστικές δυνατότητες, η γνώση του 

Γονιδιώματός μας θα συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη της Φαρμακογενετικής, με 

τον σχεδιασμό ειδικών φαρμακευτικών ουσιών που θα τροποποιούν 

συγκεκριμένους γενετικούς φαινότυπους, αλλά και στο σχεδιασμό «έξυπνων» 

φαρμάκων με τα οποία θα αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικότερα κοινές 

παθολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των λοιμώξεων. 

Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια απ' ευθείας γονιδιακών επεμβάσεων με 

την ανάπτυξη της γενετικής μηχανικής, που οδηγεί σε μέθοδο γονιδιακής 

θεραπείας, αντικατάστασης ή τροποποίησης γονιδίων, όπως αυτά θα αναπτυχθούν 

στα οικεία κεφάλαια της εργασίας. 

 Η πρόοδος στη γνώση της ανθρώπινης γενετικής και η ανάπτυξη τεχνικών 

διάγνωσης με βάση τη μοριακή βιολογία έθεσαν τις βάσεις μιας νέας προληπτικής 

ιατρικής. Η εξακρίβωση των μοριακών αιτίων των γενετικών ασθενειών 

συνεπάγεται στην πράξη μεγάλη διεύρυνση των διαγνωστικών και προληπτικών 

επιλογών για τη θεραπεία των ασθενειών με μεγαλύτερη ακρίβεια, πιο προσωπική 

αντιμετώπιση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη σημερινή 

ιατρική. Με την κατάταξη και χαρτογράφηση της χημικής αλληλουχίας του 

πυρήνα των ανθρώπινων χρωμοσωμάτων οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα είναι σε 

θέση να απορρίπτουν τα αρνητικά και θα εκμεταλλεύονται τα θετικά στοιχεία. Το 

ζητούμενο, εν τέλει, είναι πώς θα οριστούν και από ποιον αυτά τα «αρνητικά» ή 

«θετικά» στοιχεία. 

 

 γ. Γενετική Επιστήμη και Ευγονική 

 Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έως σήμερα, η γενετική και η 

βιολογία εισάγουν και εφαρμόζουν τις μεθόδους τους πάνω στην αναπαραγωγική 

διαδικασία. Και ενώ πιστεύεται ότι σήμερα είναι αδύνατο να ξαναζήσει η 

ανθρωπότητα τις βίαιες εκδοχές της κλασικής ευγονικής και του γενετικού 

ρατσισμού, τουλάχιστον στα συγγενή σε ανθρωπιστικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

δυτικά κράτη, υπάρχουν, όμως, και αρκετές -διόλου ευκαταφρόνητες σε 

                                                                                                                                       
συνέπειες της έρευνας. Εάν τα επιτεύγματα της σύγχρονης γενετικής ωφελούν παρά βλάπτουν τον 

ανθρώπινο πληθυσμό θα εκτιμηθεί στο μέλλον. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα και το 

κοινωνικό σύνολο δείχνουν να προβληματίζονται κριτικά από τα λάθη του παρελθόντος. 
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επιχειρηματολογία- φωνές που προειδοποιούν για την αναβίωση της ευγονικής με 

νέες, συγκαλυμμένες, νέο-φιλελεύθερες μορφές. 

 Το ευρύ φάσμα τεχνικών και τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 

της αναπαραγωγής και της υγείας δεν παρουσιάζεται ως ευγονική, αλλά ως 

επιστημονική προσπάθεια καταπολέμησης των κληρονομικών ή/και γενετικών 

ασθενειών και των αναπαραγωγικών δυσκολιών, δηλαδή ως εκπλήρωση της 

θεραπευτικής λειτουργίας της ιατρικής επιστήμης. 

 Η γενετική επιστήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και την 

αντιμετώπιση πολλών ασθενειών22. Η γνώση των γονιδίων θα μπορούσε να 

επιτρέψει την εξεύρεση νέων θεραπειών και την παρασκευή «έξυπνων» 

φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά κύτταρα σε ειδικές 

περιπτώσεις ατόμων. Η γενετική διάγνωση χρησιμοποιείται ήδη για να 

εξακριβωθεί η προδιάθεση στην νόσο. Η γονιδιακή θεραπεία που συνίσταται στην 

αντικατάσταση του παθογόνου γονιδίου με ένα υγιές, βρίσκεται στο στάδιο της 

ανάπτυξής της, καθώς οι επιστήμονες εργάζονται για να βρουν τον τρόπο να 

εισαγάγουν με επιτυχία στον οργανισμό ένα ή περισσότερα διορθωτικά κύτταρα. 

 Για την παρουσίαση των σύγχρονων ευγονικών κατευθύνσεων,  

αντικειμενικότερο κρίνεται να παρατεθούν αυτές όπως προτείνονται από τους 

ίδιους τους εισηγητές τους και μάλιστα με τους όρους και τις προσεγγίσεις που 

αυτοί χρησιμοποιούν, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της αιτίασης ότι 

υιοθετείται εξ αρχής μια αξιολογικά φορτισμένη αρνητική παρουσίαση της 

σύγχρονης ευγονικής. 
                                                 
22  Η γενετική επιστήμη έχει πολλούς επιμέρους τομείς, οι οποίοι αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα 

τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι, η γενετική του ανθρώπου ορίζεται ως η επιστήμη της βιολογικής 

ποικιλότητας και κληρονομικότητας του ανθρώπου, η ιατρική γενετική ως η επιστήμη της 

γενετικής ποικιλότητας σε σχέση με την υγεία και τις ασθένειες, ενώ η κλινική γενετική, που 

αποτελεί τομέα της ιατρικής γενετικής που εξετάζει την υγεία των ατόμων και των οικογενειών 

τους, είναι η επιστήμη και η πρακτική της διάγνωσης και της θεραπείας των γενετικών ασθενειών. 

Πιο πρόσφατοι κλάδοι είναι η κυτταρογενετική, που ασχολείται με τη μελέτη και την ανάλυση των 

χρωμοσωμάτων, και η μοριακή γενετική, που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των γονιδίων και 

των προϊόντων τους (Μοσχονάς Ν., Πανεπιστημιακές σημειώσεις για το ΠΜΣ Βιοηθικής 

Πανεπιστημίου Κρήτης, 2006). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, θα χρησιμοποιηθεί απλά ο 

όρος «γενετική επιστήμη», χωρίς περαιτέρω διακρίσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις επιμέρους 

επιστημονικές κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν. 
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 δ. «Αρνητική» και «θετική» γενετική παρέμβαση 

 Ένθερμες εισηγήσεις υπέρ της σύγχρονης ευγονικής, που θα φανούν 

ιδιαίτερα χρήσιμες στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται στο έργο «From 

Chance to Choise – Genetics and Justice» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων 

Cambridge, του οποίου οι συγγραφείς Allen Βuchanan, Dan Brock, Norman 

Daniels και Daniel Wikler, κάνουν μια συστηματική ανάλυση των σύγχρονων 

βιοεπιστημονικών δυνατοτήτων, ταυτόχρονα με τον Nicholas Agar, συγγραφέα 

του έργου «Liberal Eugenics – In defence of Human Enhancement» των εκδόσεων 

Blackwell, που προτείνει μια νέα θεώρηση στον τρόπο διαχείρισης της 

ανθρώπινης κληρονομικότητας, ενώ από τον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα 

διαφωτιστική είναι η εργασία του καθηγητή Φιλήμονα Παιονίδη με τίτλο «Η 

ηθική των γενετικών παρεμβάσεων: Μια πρώτη προσέγγιση», που δημοσιεύτηκε 

το Νοέμβριο του 2007 στο περιοδικό «Επιθεώρηση Βιοηθικής» του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Μια αναγκαία αρχική παρατήρηση είναι ότι ακόμη και οι ίδιοι οι 

υπέρμαχοι της σύγχρονης ευγονικής αισθάνονται άβολα με τον όρο αυτό, και, για 

την υποστήριξη των θέσεων και προτάσεών τους, καταφεύγουν σε εννοιολογικές 

διαφοροποιήσεις και διευκρινίσεις ή σε καινούριες έννοιες, χωρίς όμως να 

απεκδύονται το αξιακό υπόβαθρο της ευγονικής, πάντοτε βέβαια προσαρμοσμένο 

στα σύγχρονα δεδομένα.  

 Έτσι, οι συγγραφείς του «From Chance to Choise» διακρίνουν την 

(παραδοσιακή) ευγονική από τις (προτεινόμενες από αυτούς) γενετικές 

παρεμβάσεις, μολονότι το τέταρτο κεφάλαιο του έργου τους τιτλοφορείται 

«Θετικές και αρνητικές γενετικές παρεμβάσεις: παλιές διαφοροποιήσεις σε νέα 

ρούχα», με ρητή αναφορά αμέσως παρακάτω στη θετική και αρνητική ευγονική. 

Από την άλλη, ο Nicholas Agar, με λιγότερο μάλλον δέος απέναντι στον όρο 

«ευγονική» κάνει την αναγκαία διάκριση προσθέτοντας στην εισήγησή του τον 

προσδιορισμό «φιλελεύθερη ευγονική», για την αντίστιξη προς την ολοκληρωτική 

ιστορική της πραγμάτωση. Οι επιμέρους αναλύσεις έχουν ως εξής: 

 i. Οι συγγραφείς του έργου «From Chance to Choise» προτείνουν τη 

διάκριση μεταξύ θετικών και αρνητικών γενετικών παρεμβάσεων, κατ' αντιστοιχία 
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προς τη θετική και αρνητική ευγονική. Στις αρνητικές γενετικές παρεμβάσεις 

κατατάσσουν τις μεθόδους εκείνες από το γενετικό έλεγχο και την επιλεκτική 

άμβλωση μέχρι τη σωματική γονιδιακή θεραπεία και τη θεραπεία γεννητικής 

κυτταρικής σειράς, στόχος των οποίων είναι ο περιορισμός των νοσογόνων 

γενετικών παραγόντων μέσω της θεραπείας τους (ή της εξαφάνισής τους), ενώ 

στις θετικές γενετικές παρεμβάσεις κατατάσσουν τις μεθόδους εκείνες που στόχο 

έχουν τη βελτίωση και τελειοποίηση του ανθρώπινου γενετικού δυναμικού (gene 

pool) με τον έλεγχο και σχεδιασμό της γενετικής ιδιοσυστασίας των απογόνων.  

 Για τους ερευνητές η εννοιολογική και επιστημολογική διάστιξη γίνεται 

μεταξύ θεραπείας (treatment) και βελτίωσης (enhancement), όπου και 

αναζητούνται τα κατ' αυτούς καίρια ηθικά και ιατρικά ζητήματα. Γι' αυτούς, 

δηλαδή, η αρνητική γενετική παρέμβαση δε διαφοροποιείται καθόλου στην ηθική 

της θεμελίωση από τη θεραπεία καθ' εαυτή, καθώς και οι δύο επιτελούν τον ίδιο 

σκοπό, τον περιορισμό της νόσου μέσα από την εξάλειψη των παραγόντων και 

των αιτίων της. 

 ii. Ακόμη πιο προχωρημένος ο Nicholas Αgar παρουσιάζει στο έργο του 

«Liberal Eugenics» τη θέση ότι αποτελεί ηθικό καθήκον των γονέων να 

επιδιώκουν τη γενετική βελτίωση των παιδιών τους23, κατά τον ίδιο τρόπο που 

οφείλουν να μεριμνούν για την πνευματική και σωματική τους βελτίωση κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους και χρησιμοποιεί τον όρο «φιλελεύθερη ευγονική»24 για να 

εκφράσει αυτό το δικαίωμα και συνάμα καθήκον των γονιών. Λιγότερο 

                                                 
23  Εξίσου ένθερμη υποστήριξη στο ιδιαίτερο αυτό καθήκον απαντάται και στο άρθρο της 

Savulescu J., Procreative beneficence: why we should select the best children, Bioethics. 2001 

Oct;15(5-6):413-26, όπου εισάγεται και η έννοια της«αναπαραγωγικής αγαθοεργίας» (procreative 

beneficence), την οποία ορίζει η συγγραφέας ως τη μέριμνα των υποψηφίων γονέων για την 

απόκτηση εκείνων μόνο των απογόνων που αναμένεται -σύμφωνα με τις σχετικές διαθέσιμες 

πληροφορίες- να έχουν την καλύτερη δυνατή ζωή ή τουλάχιστον μια ζωή όπως των άλλων 

(“...couples, or single reproducers, should select the child, of the possible children they could have, 

who is expected to have the best life, or at least as good a life as the others, based on the relevant, 

available information»).  
24  Επισημαίνεται ότι η χρήση του όρου«φιλελεύθερη» δε γίνεται με αναφορά στη 

συγκεκριμένη κοινωνικο-πολιτική ιδεολογία, αλλά για την αντιδιαστολή της σύγχρονης ευγονικής, 

που απευθύνεται στην«ελεύθερη» επιλογή του καταναλωτή - πολίτη, από τις παραδοσιακές 

εξαναγκασμένες πολιτικές των ολοκληρωτικών νομοθεσιών. 
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συστηματικός στην παρουσίαση των ευγονικών του προτάσεων, παραθέτει τρεις 

μεθόδους που θεωρεί ότι στο άμεσο μέλλον θα κάνουν εφικτή τη φιλελεύθερη 

ευγονική: την κλωνοποίηση, τη γονιδιωματική (genomics) και τη γενετική 

μηχανική. Τις μεθόδους αυτές ονομάζει «βελτιωτικές τεχνολογίες» (enhancement 

technologies). 

 Πέρα από την κλωνοποίηση, στην οποία δίνει αυτοτελές περιεχόμενο ως 

τεχνική δημιουργίας αντιγράφων ενός γενετικού προτύπου, στη γονιδιωματική 

(διαχείριση του ανθρώπινου γονιδιώματος) θέτει ως σκοπό την ταυτοποίηση και 

διαχείριση του γενετικού υλικού με στόχο την επιλογή και χρήση αυτού με τα 

υγιέστερα χαρακτηριστικά, εγχείρημα για το οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στη χρήση της προεμφυτευτικής διάγνωσης. Τέλος, η γενετική μηχανική έχει ως 

στόχο, μέσα από τη γνώση και κατανόηση της λειτουργίας του γονιδιώματος, την 

ελεγχόμενη τροποποίηση του, η οποία μπορεί, μελλοντικά, να καταστήσει ικανούς 

τους επιστήμονες να αλλάξουν την έκφραση των γονιδίων ως προς τις ανθρώπινες 

φυσικές, πνευματικές ή συναισθηματικές τους ικανότητες και τον εκ των 

προτέρων σχεδιασμό και την τελειοποίηση του ανθρώπινου οργανισμού κατά ένα 

επιλεγμένο πρότυπο.  

 Η διαχείριση του ανθρώπινου γονιδιώματος διαφοροποιείται, κατά τον 

Αgar, καίρια από τη γενετική μηχανική κατά το ότι στην πρώτη οι μελλοντικοί 

γονείς επιλέγουν χαρακτηριστικά που ήδη υπάρχουν στη φύση, ενώ στη δεύτερη 

οι γενετιστές μπορούν να τους βοηθήσουν να παρέμβουν στη φύση και να την 

τροποποιήσουν. Σε αυτή τη θέση μπορεί να διατυπωθεί μια αντιστοίχηση των δύο 

τελευταίων βελτιωτικών τεχνολογιών του Αgar με τη διάκριση των πρώτων 

συγγραφέων σε αρνητικές και θετικές γενετικές παρεμβάσεις. 

 iii. Ο Φιλήμων Παιονίδης ασχολείται με την έννοια της γενετικής 

παρέμβασης (genetic intervention), την οποία προσδιορίζει ως την εσκεμμένη και 

προμελετημένη επέμβαση στον ανθρώπινο γονότυπο με σκοπό την εξάλειψη, την 

επιλογή, την απόρριψη ή τη βελτίωση συγκεκριμένων βιολογικών 

χαρακτηριστικών του, ενώ, παρακολουθώντας μάλλον τη θέση του Αgar, 

προσεγγίζει την κλωνοποίηση ως ξεχωριστή περίπτωση γενετικής παρέμβασης. 

 Διακρίνει δύο κύριους τύπους γενετικής παρέμβασης, τη θεραπευτική-

προληπτική και την τελειοποιητική, μάλλον κατά τα πρότυπα της διάκρισης 
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αρνητικής - θετικής γενετικής παρέμβασης του «From Chance to Choise», καθώς 

και ένα τρίτο τύπο, την ηθική γενετική παρέμβαση, για τον οποίο αναπτύσσει τον 

ευρύτερο θεωρητικό προβληματισμό παρά μια ολοκληρωμένη πρόταση 

εφαρμογής.  

 Ο συγγραφέας ορίζει τη «θεραπευτική-προληπτική γενετική παρέμβαση» 

ως την παρέμβαση σε έναν ανθρώπινο γονότυπο προκειμένου να απαλλαγεί ο 

ίδιος ή κάποιος άλλος γονότυπος από γενετικής προέλευσης ασθένειες ή από 

παράγοντες που θα επιβαρύνουν μελλοντικά την υγεία του. Αυτό μπορεί να 

περικλείει την άμεση παρέμβαση στο γενετικό υλικό ενός εμβρύου προκειμένου 

να αποκατασταθεί μια βλάβη ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, την καταστροφή του 

ίδιου του εμβρύου. Ακόμα στην περίπτωση των βλαστοκυττάρων η γενετική 

παρέμβαση συνίσταται στην αφαίρεση αυτών των κυττάρων, με αποτέλεσμα τον 

τερματισμό της ζωής του εμβρύου, προκειμένου να καλλιεργηθούν ιστοί που 

δυνητικά θα χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία ιδιαίτερα σοβαρών παθήσεων. 

 Την «τελειοποιητική γενετική παρέμβαση» παρουσιάζει ως την επέμβαση 

στο γονότυπο ενός υγιούς ανθρώπινου οργανισμού με στόχο την ενίσχυση (genetic 

enhancement) ή την επιλογή κάποιου φυσικού χαρακτηριστικού του, η κατοχή του 

οποίου θεωρείται πλεονεκτική και συμφέρουσα για τη μετέπειτα ζωή του. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις δεν αποκλείεται να 

είναι το ύψος, το χρώμα των ματιών, η μυϊκή δύναμη, η ευφυΐα, η μνήμη ή το 

φύλο. 

 Τέλος, ο Παιονίδης παρουσιάζει την «ηθική γενετική παρέμβαση», κατά 

την οποία πραγματοποιείται επέμβαση στον ανθρώπινο γονότυπο με στόχο την 

ενίσχυση εγγενών μορφών συμπεριφοράς που κρίνονται ηθικά επιθυμητές στο 

πλαίσιο μιας ηθικής θεωρίας ή θεώρησης, αναγνωρίζοντας ότι είναι εξ αρχής 

αμφισβητούμενη και επιστημονικά ατεκμηρίωτη η σχέση μεταξύ γονιδίων και 

ήθους. 

 

 Οι προτάσεις των ερευνητών και επιστημόνων που παρατέθηκαν 

κατατείνουν στην ηθική δικαιολόγηση της ευγονικής, όπως αυτή προτείνεται για 

εφαρμογή στη σύγχρονη εποχή, μέσα από την εξέλιξη των βιοεπιστημών, και 

ειδικότερα, της γενετικής επιστήμης και της μοριακής βιολογίας, και της 
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βιοτεχνολογίας. Πέρα από τις επί μέρους εννοιολογικές και μεθοδολογικές 

διαφοροποιήσεις των συγγραφέων, εύκολα διακρίνεται ο κοινός θεωρητικός – 

ιδεολογικός πυρήνας τους και προβάλλει η κοινή βασική θέση τους για την 

υπεράσπιση της σύγχρονης ευγονικής.  

 Έτσι, στις αρνητικές γενετικές παρεμβάσεις του έργου «From Chance to 

Choise» αντιστοιχεί η  τεχνολογία της διαχείρισης του γονιδιώματος, που 

προτείνει ο Agar, και η θεραπευτική – προληπτική γενετική παρέμβαση του 

Παιονίδη. Κοινή συνισταμένη τους, ότι μέσα από το πρόταγμα της θεραπείας 

ή/και πρόληψης των νοσογόνων παραγόντων αλλά και κάθε ανεπιθύμητου 

βιολογικού χαρακτηριστικού, κατατείνουν στην εξάλειψή τους και αντίστοιχα 

στην επιλογή μόνο εκείνων που χαρακτηρίζονται ως υγιή και επιθυμητά, ακόμη 

και αν αυτό συνεπάγεται την απόρριψη (δηλ., την καταστροφή) του φορέα τους, 

που όμως, ευρισκόμενος σε αρχικό και εντελώς πρώιμο στάδιο της εμβρυϊκής 

ανάπτυξης, δεν εγείρει σοβαρά νομικά και ηθικά προβλήματα. 

 Και εδώ, πρέπει να τονιστεί, έγκειται η σοβαρότερη διαφορά της πρότασης 

των σύγχρονων μελετητών από την παραδοσιακή αρνητική ευγονική, η 

αντιστοίχηση προς την οποία είναι κατά τ' άλλα προφανής. Πέρα από τα εκάστοτε 

ιδεο-πολιτικά κίνητρα, ο απώτερος στόχος δεν παραλλάσσεται σημαντικά. Η 

εξάλειψη των ανεπιθύμητων ή/και «παθολογικών» βιολογικών χαρακτηριστικών, 

μπορεί μεν να εντάσσεται σήμερα σε ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο διασφάλισης της 

ατομικής και δημόσιας υγείας, πλην όμως ενέχεται σε ένα γενικότερο και αρκετά 

ευρύτερο (αξιακό και αξιολογικό) σύστημα επιλογών, όχι λιγότερο κανονιστικών 

από τα ναζιστικά ευγονικά ιδεολογήματα και όχι λιγότερο αυθαίρετων από όλες 

τις ιστορικά γνωστές ευγονικές προτάσεις.  

 Εκεί, όμως, που η ταύτιση είναι πρόδηλη είναι στην περίπτωση της θετικής 

ευγονικής, όπου αντιπαραβάλλεται με τις θετικές γενετικές παρεμβάσεις του 

«From Chance to Choise», τη «βελτιωτική τεχνολογία» της γενετικής μηχανικής 

του Agar, και την τελειοποιητική γενετική παρέμβαση του Παιονίδη. Η βελτίωση 

και τελειοποίηση του ανθρώπινου γενετικού δυναμικού, μέσω του ελέγχου και 

σχεδιασμού της γενετικής ιδιοσυστασίας των απογόνων, δε διαφέρει σε τίποτα 

από την προσπάθεια της παραδοσιακής θετικής ευγονικής. Μόνο που και εδώ, η 

ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στην (εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως) 
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μη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό στην 

προσωπικότητα των (ήδη υπαρκτών) ανθρώπων, οι οποίοι ελεύθερα αποφασίζουν 

για τη «δημιουργία» του (μη υπαρκτού ακόμη) απογόνου τους. Εδώ, επίσης, δεν 

χωρεί κρατική παρέμβαση ή εξαναγκασμός της όποιας απόφασης. 

 Για την πληρέστερη κατανόηση των αληθών δυνατοτήτων της σύγχρονης 

ευγονικής, ώστε να αποκαθαρθεί αυτή από το στίγμα των δύο μεγαλύτερων 

εχθρών της, δηλαδή αφ' ενός του ναζιστικού της παρελθόντος και αφ' ετέρου της 

επιστημονικής φαντασίας, που εξάπτει εξωπραγματικά και αντιεπιστημονικά 

μελλοντικά σενάρια, σκόπιμο είναι να παρουσιαστούν συνοπτικά οι κυριότερες 

βιοϊατρικές και βιοτεχνολογικές μέθοδοι που παρέχονται σήμερα ή είναι ante 

portas, και η εφαρμογή των οποίων προωθεί και εξυπηρετεί τους 

προδιαγεγραμμένους στόχους.  

 

 ε. Οι βιοτεχνολογικές μέθοδοι γενετικής παρέμβασης 

 Αρχικά, απαιτείται μια αναγκαία διευκρίνιση: ότι η αναφορά στις 

μεθόδους αυτές δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρονται οι εξαναγκασμένες 

ευγονικές παρεμβάσεις των παλαιότερων εποχών (στείρωση, απαγόρευση 

σύναψης γάμου κ.λπ.) αλλά με τον εκ των προτέρων χαρακτηρισμό τους ως 

«πρόσφορων για ευγονική χρήση», καθώς αυτές καθ' εαυτές, ιδωμένες απλά και 

μόνο ως επιστημονικές μέθοδοι προσφερόμενες στην ελεύθερη βούληση 

αυτόνομων ανθρώπων, μέσα από τις θεσμικές και νομικές εγγυήσεις της 

Πολιτείας, δεν εμπεριέχουν εννοιολογικά κανένα απολύτως αξιολογικό στοιχείο ή 

αξιακό υπόβαθρο, χαρακτηριστικά τα οποία τους προσδίδονται εξωγενώς, με 

βάση τις εκάστοτε περί του αγαθού εκτιμήσεις και σταθμίσεις των ατόμων και της 

κοινωνίας. 

 Εντούτοις, επειδή οι μέθοδοι αυτές, ως χρηστικά μέσα για τον έλεγχο της 

αναπαραγωγικής διαδικασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, εντάσσονται 

αναπόφευκτα στο γενικότερο αξιακό πλαίσιο της σύγχρονης εποχής, 

παρουσιάζεται και προτείνεται η χρήση τους εκ των πραγμάτων ως επιβεβλημένη, 

και, μέσα από αυτές, καθίσταται η εφαρμογή της ευγονικής πρακτικά, ηθικά και 

νομικά ευχερέστερη. Με άλλα λόγια, το γενικότερο ευγονικό υπόβαθρο της 
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κοινωνίας καθορίζει αναγκαστικά και το περιεχόμενο και την εφαρμογή των 

μεθόδων αυτών, τρέποντάς τις μοιραία σε μέσα ευγονικής πρακτικής25. 

 Έτσι, στο πεδίο αυτό θα εξεταστούν, αρχικά, ως έκφραση της αρνητικής 

ευγονικής, η επιλογή εμβρύου μέσω των διαγνωστικών εξετάσεων που 

διενεργούνται κατά την αναπαραγωγική διαδικασία (κατωτέρω υπό Α)26, ενώ ως 

σύγχρονες εκφράσεις της θετικής ευγονικής, δηλαδή της γενετικής βελτίωσης, η 

γονιδιακή θεραπεία, που με την τεχνολογία που εισάγει καθιστά επιστημονικά 

εφικτή την εννοιολογική διεύρυνση και τον αξιολογικό επαναπροσδιορισμό των 

όρων «υγεία» και «θεραπεία», ώστε να μπορούν να συμπεριλάβουν ως 

κανονιστικό πρότυπο την οποιαδήποτε αυθαίρετη εκτίμηση περί 

«κανονικότητας/φυσιολογικότητας» (κατωτέρω υπό Β), και η κλωνοποίηση, ως 

εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση άμεσης ευγονικής επιλογής (κατωτέρω υπό Γ). 

 

                                                 
25  Με το σκεπτικό αυτό, ορισμένοι κοινωνικοί επιστήμονες και μελετητές, κατατάσσουν 

στις σύγχρονες ευγονικές πρακτικές και τη«γενετική συμβουλευτική», έργο της οποίας είναι να 

παρέχει στα άτομα και στα ζευγάρια συμβουλές για τα προβλήματα και την διαχείριση μιας ζωής 

με γενετική ασθένεια, για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα μέσα αντιμετώπισης της νόσου, και 

γενικότερα να κατευθύνουν την απόφαση των γονιών στα ζητήματα που σχετίζονται με την 

αναπαραγωγή. Ο λόγος για τον οποίο η γενετική συμβουλευτική εντάσσεται στο πεδίο της 

αρνητικής ευγονικής, από μερίδα κοινωνιολόγων, είναι ότι στοχεύει αποκλειστικά στην αποφυγή 

γέννησης παιδιών γενετικά βεβαρημένων, χωρίς στην πράξη να δίνει βάρος στην υποστήριξη και 

ενημέρωση των ζευγαριών που θα αποκτήσουν -αναπόφευκτα- τέτοια παιδιά, σε αυτόν δε το στόχο 

της θεωρείται ότι παρακολουθεί και υιοθετεί την επιχειρηματολογία της σύγχρονης υλιστικής 

αντίληψης της ζωής και των χρησιμοθηρικών επιταγών της κοινωνίας της αγοράς (έτσι οι Rose 

N.,«The Politics of Life Itself», Theory, Culture & Society, 2001,Vol. 18(6):1-30 και Rabinow P., 

& Rose N., 2003,«Thoughts on the Concept of Biopower Today», ηλεκτρονική έκδοση 

www.molsci.org/files/Rose_Rabinow_Biopower_Today). 
26   Το ότι η επιλογή εμβρύου μέσω των διαγνωστικών εξετάσεων εξετάζεται στην παρούσα 

εργασία ως έκφραση της αρνητικής ευγονικής δεν σημαίνει ότι δεν νοείται και η αντίστροφη, 

θετική επιλογή εμβρύου. Επειδή, όμως, στην πράξη, οι μέθοδοι προγεννητικού ελέγχου 

χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για τη διαπίστωση φυσιο-ανατομικών δυσλειτουργιών και 

γενετικών ανωμαλιών, και δεν έχουν ακόμη εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να παρέχουν ένα 

πλήρες«γενετικό προφίλ» του εμβρύου (που θα οδηγούσε σε μια θετική ευγονική επιλογή), 

προτιμάται -για μεθοδολογικούς λόγους- η εξέταση της επιλογής εμβρύων υπό την αρνητική της 

έκφραση. 
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 i. Γενετικές εξετάσεις και επιλογή εμβρύου 

 Σημαντική ώθηση στην επανάκαμψη της ευγονικής υπό τις σύγχρονες 

εκδοχές της, της θετικής και αρνητικής γενετικής παρέμβασης, έδωσε η πρόοδος 

της ιατρικής, της βιολογίας και, περισσότερο, της γενετικής στον τομέα της 

προγεννητικής ιατρικής διάγνωσης, η οποία, εφαρμοζόμενη πλέον στο έμβρυο και 

σε πολύ πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του, δε θέτει πολλά νομικά ή επιστημονικά 

εμπόδια στην κατά βούληση των γονέων επιλογή και διάθεσή του («embryo 

selection»). Οι γενετικές εξετάσεις εντάσσονται στον προβληματισμό περί της 

σύγχρονης ευγονικής για το λόγο ότι ενέχουν ένα a priori αξιολογικό υπόβαθρο, 

κατά το μέτρο που μέσω αυτών προκαλείται η αποτίμηση μιας ζωής ως άξιας ή 

ανάξιας να βιωθεί και η συνακόλουθη απόφαση για τον τερματισμό της 

αναπαραγωγικής διαδικασίας. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θα μας απασχολήσουν οι 

προγεννητικές διαγνωστικές μέθοδοι, και ιδιαίτερα οι γενετικές εξετάσεις27.  

 Κατά κύριο λόγο, στην ιατρική χρησιμοποιούνται οι γενετικές εξετάσεις, 

για να αναγνωρίσουν κληρονομικές ασθένειες ή δυσλειτουργίες. Εξετάζεται το 

ατομικό DNA από κυτταρικά δείγματα όπως αίμα, δέρμα, σάλιο, τρίχα, σπέρμα, 

αμνιακό υγρό, χωρίς να είναι, όμως, το αποτέλεσμα πάντοτε ακριβές, οριστικό και 

καταληκτικό. Γενικότερα, οι αναπαραγωγικές γενετικές εξετάσεις ενημερώνουν 

τους γονείς σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα της εγκυμοσύνης, άμεσα ή 

μελλοντικά, και παρέχουν πληροφορίες για ασθένειες, ευπάθειες ή δυσλειτουργίες 

που φέρουν οι ίδιοι ή/και το έμβρυο. 

 Για ορισμένες παθήσεις οι γενετικές εξετάσεις παρέχουν βέβαιες 

προβλέψεις (π.χ. για την κυστική ίνωση, την ασθένεια του Hungtinton, τη μυϊκή 

ατροφία και πολλές εκφυλιστικές νόσους, μη κληρονομικές, που εκδηλώνονται 

κατά την εφηβεία ή στους ενήλικες, όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος, 

καρδιοαγγειακές παθήσεις, η υπέρταση, το Alzheimer), ενώ σε πολλές άλλες 

                                                 
27  Αντίθετα, στον παρόντα προβληματισμό δεν συμπεριλαμβάνεται η διάγνωση μετά τον 

τοκετό, η οποία χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η πιθανότητα εκδήλωσης μιας πάθησης σε 

μεταγενέστερο στάδιο της ανάπτυξης, για να γίνει η διάγνωση της παρουσίας γενετικών 

αλλοιώσεων που αυξάνουν την προδιάθεση για ορισμένες ασθένειες, όπως ορισμένες νεοπλασίες 

και καρδιοαγγειακές παθήσεις. 
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περιπτώσεις, καταδεικνύουν μόνο μια προδιάθεση επί της οποίας μπορούν να 

επιδράσουν εξωτερικοί παράγοντες όπως το περιβάλλον, η διατροφή και ο τρόπος 

ζωής μέχρι την εκδήλωση της νόσου. 

 Η σημαντικότερη, όπως αναφέρθηκε, εξέλιξη στη βιοϊατρική και τη 

γενετική τεχνολογία είναι ότι παρέχεται πλέον η δυνατότητα διενέργειας 

διαγνωστικών εξετάσεων στο έμβρυο από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, 

πολύ πριν τη γέννησή του. Οι εξετάσεις αυτές αποδίδουν πολλά χαρακτηριστικά 

της φυσιολογίας του νέου οργανισμού και κυρίως στοιχεία της γενετικής του 

ιδιοσυστασίας. Με την ανάλυση του DNA, RNA, χρωμοσωμάτων, πρωτεϊνών, και 

συγκεκριμένων μεταβολιτών, παρακολουθούνται σχετικοί με κάποια ασθένεια 

κληρονομικοί παράγοντες για τη γενετική διάγνωση ευπαθειών σε κληρονομικές 

ασθένειες. Με ειδικές βιοχημικές δοκιμές διαπιστώνεται η απουσία ή η παρουσία 

βασικών πρωτεϊνών που σηματοδοτούν κάποια παρεκκλίνουσα εκδοχή του ρόλου 

συγκεκριμένων γονιδίων. Διαπιστώνονται ακόμα, επικίνδυνες (και μη) αλλαγές σε 

χρωμοσώματα, γονίδια ή πρωτεΐνες28.  

 Έτσι, με τις γενετικές εξετάσεις καθίσταται εφικτή η διάγνωση γενετικών ή 

φυσιο-ανατομικών αιτίων για την εκδήλωση πολλών σοβαρών παθήσεων, με 

απώτερο σκοπό να «προλαμβάνεται» η γέννηση παιδιών με τέτοιες σοβαρές 

παθήσεις, διακόπτοντας μια εγκυμοσύνη ή (στην περίπτωση εξωσωματικής 

γονιμοποίησης) αποκλείοντας τη μεταφορά εμβρύων στη μήτρα. 

 Οι διαγνωστικές αυτές μέθοδοι διακρίνονται σε μη επεμβατικές και 

επεμβατικές29. Μη επεμβατικές είναι οι μέθοδοι που δεν θίγουν το έμβρυο, κατά 

τη διαδικασία της ανάπτυξής του. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται το 

υπερηχογράφημα, καθώς και οι εξετάσεις του αίματος της μητέρας30. Οι 

                                                 
28  Τμ. Κοιν. Ιατρ. ΕΚΠΑ, Γενετικά Νοσήματα: Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής 

Ιατρικής, 

http://www.cc.uoa.gr/health/socmed/hygien/postgrad/prev_soc_med/files/Genetika_nosimata.doc. 
29  Γ. Μανιάτης και Τ. Βιδάλης, Έκθεση για τις προγεννητικές και προεμφυτευτικές εξετάσεις 

και το ζήτημα της επιλογής εμβρύου, (www.bioethics.gr), και Γερμανική Επιτροπή Βιοηθικής 

(Nationaler Ethikrat), Genetic diagnosis before and during pregnancy, Opinion, Berlin 2003. 
30  Με το υπερηχογράφημα, που διενεργείται περιοδικά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 

μπορεί να εντοπιστεί η θέση του εμβρύου, το ακριβές στάδιο της ανάπτυξης, το ενδεχόμενο 

πολύδυμης κύησης, καθώς και ορισμένες παθολογικές καταστάσεις όσον αφορά τη μορφολογία 
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επεμβατικές μέθοδοι εντοπίζουν χαρακτηριστικά της γενετικής σύστασης του 

εμβρύου, περιλαμβάνουν δηλαδή γενετικές εξετάσεις. Με τη διενέργεια 

παρεμβατικών προγεννητικών εξετάσεων μπορούν να διαγνωσθούν 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες (σύνδρομο Down και άλλες τρισωμίες), καθώς και 

μονογονιδιακές ασθένειες (μεσογειακή αναιμία α και β, κυστική ίνωση, 

φυλοσύνδετες ασθένειες, πολυκυστική νόσος των νεφρών κ.λπ.)31.  

 Περαιτέρω, οι επεμβατικές μέθοδοι διακρίνονται στην προγεννητική 

διάγνωση in vivo (prenatal diagnosis – PD) και στην προεμφυτευτική διάγνωση, 

που διενεργείται in vitro, κατά τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης 

(preimplantation genetic diagnosis – PGD). 

 Με τον όρο «προγεννητική διάγνωση» (prenatal diagnosis – PD) νοείται ο 

έλεγχος του εμβρύου in vivo, με τη βοήθεια ορισμένων μεθόδων, προκειμένου να 

εντοπισθούν εγκαίρως πιθανές ανωμαλίες ή παθήσεις. Οι μέθοδοι αυτές είναι μη 

επεμβατικές (π.χ. υπερηχογράφημα, εξέταση του μητρικού αίματος) ή επεμβατικές 

(αμνιοκέντηση, έλεγχος τροφοβλάστης). Με τις επεμβατικές μεθόδους, 

εξετάζονται εμβρυϊκά κύτταρα που λαμβάνονται είτε από το αμνιακό υγρό είτε 

από την τροφοβλάστη, με παρακέντηση. Οι επεμβατικές προγεννητικές εξετάσεις 

εντοπίζουν μικροσκοπικά σοβαρές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (π.χ. σύνδρομο 

Down) καθώς και με βιοχημικά ή μοριακά/γενετικά τεστ διάφορες γενετικές 

παθήσεις (π.χ. μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση), αλλά και μη παθολογικά 

φαινοτυπικά χαρακτηριστικά (π.χ. το φύλο του εμβρύου). Οι συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι in vivo είναι η αμνιοκέντηση και ο έλεγχος δείγματος 

χοριακών λαχνών (chorionic villus sampling)32, ενώ η διαδικασία και στις δύο 

περιπτώσεις παρακολουθείται μέσω υπερηχογραφήματος. 

                                                                                                                                       
του εμβρύου. Οι εξετάσεις του μητρικού αίματος δίνουν στοιχεία για τις συγκεντρώσεις πρωτεϊνών 

και ορμονών, καθώς και σοβαρών παθολογιών του κεντρικού νευρικού συστήματος.  
31  Μπορούν, επίσης, να διαγνωσθούν γενετικές παθήσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται στην 

περίοδο μετά τη γέννηση (φαινυλκετονουρία, συγγενής υποθυρεοειδισμός κ.λπ.) και, επομένως, 

εντάσσονται στα ζητήματα της παραδοσιακής ιατρικής αντιμετώπισης και δεν ενδιαφέρουν στο 

σημείο αυτό.  
32  Στην αμνιοκέντηση, που διενεργείται μετά τη 14η εβδομάδα, συλλέγεται, με 

παρακέντηση στην έγκυο, αμνιακό υγρό από τον εμβρυϊκό σάκο, στο οποίο περιέχονται κύτταρα 

του εμβρύου. Στον έλεγχο δείγματος χοριακών λαχνών, που διενεργείται από την 8η - 10η 
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 Αντίστοιχα, η «προεμφυτευτική διάγνωση» (preimplantation genetic 

diagnosis - PGD) αποτελεί τον έλεγχο του εμβρύου in vitro, που έχει δημιουργηθεί 

εξωσωματικά, κατά τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στην 

περίπτωση αυτή γονιμοποιούνται in vitro περισσότερα ωάρια, ώστε να είναι 

αυξημένες οι πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης. Για τη διενέργεια αυτής της 

εξέτασης, λαμβάνεται στις πρώτες ημέρες της εξωσωματικής ανάπτυξης ένα ή δύο 

κύτταρα (βλαστομερίδια / ολοδύναμα βλαστοκύτταρα) από τον αναπτυσσόμενο 

οργανισμό, που στο συγκεκριμένο στάδιο αποτελείται από 6 – 10 κύτταρα. Η 

εξέταση αυτή μπορεί να εντοπίσει σοβαρές ανωμαλίες και παθήσεις, καθώς και το 

φύλο του εμβρύου, όχι όμως και πολυπαραγοντικά γενετικά χαρακτηριστικά 

(χρώμα ματιών, μαλλιών, σωματική διάπλαση, διανοητικές ικανότητες). 

Διενεργείται σε 1 – 2 βλαστομερίδια που λαμβάνονται από το έμβρυο, χωρίς αυτό 

να καταστρέφεται, τα οποία υποβάλλονται σε εξειδικευμένες γενετικές εξετάσεις. 

Η προεμφυτευτική διάγνωση δεν έχει ακόμη γενικευθεί στην υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή, καθώς απαιτεί ειδικό εξοπλισμό των εργαστηρίων και ανάλογου 

επιπέδου τεχνογνωσία. 

 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, με διαγνωστικές εξετάσεις πριν από τη 

γέννηση, μπορούν να διαγνωσθούν και παθήσεις του εμβρύου που επιδέχονται 

θεραπευτική παρέμβαση, ιδίως σε πιο προχωρημένο στάδιο της ανάπτυξής του 

(π.χ. μικροχειρουργικές επεμβάσεις in vivo για την αντιμετώπιση καρδιολογικών 

παθήσεων), οπότε οι γονείς, εκτός της επιλογής να διακόψουν την κύηση, έχουν 

και την επιλογή της αποκατάστασης της υγείας του εμβρύου, οπότε από ηθική 

άποψη, αυτή η δυνατότητα δεν διαφέρει ουσιαστικά από την υποχρέωση 

αποκατάστασης της υγείας ενός παιδιού, και γι' αυτό κρίνεται αδικαιολόγητη η 

διακοπή της κύησης. 

 Στην Ελλάδα διενεργούνται συστηματικά προγεννητικές εξετάσεις, ήδη 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, κυρίως για τις τρισωμίες και τη μεσογειακή 

αναιμία, με συνέπεια την αποτελεσματική «πρόληψη» της ασθένειας αυτής. Από 

                                                                                                                                       
εβδομάδα, λαμβάνεται δείγμα από ιστό του πλακούντα. Η εξέταση εμβρυϊκού αίματος (από τον 

ομφάλιο λώρο) ή εμβρυϊκού ιστού είναι επίσης παρεμβατικές μέθοδοι, που διενεργούνται όμως 

σπάνια πλέον. Πειραματικά εφαρμόζεται εξ άλλου, προς το παρόν, και η μέθοδος εξέτασης 

εμβρυϊκών κυττάρων, που κυκλοφορούν στο αίμα της μητέρας. 
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τα τέλη της δεκαετίας του 1980, τέτοιες εξετάσεις διενεργούνται και για ασθένειες 

όπως η κυστική ίνωση, η πολυκυστική νόσος των νεφρών, η χορεία Huntington 

κ.λπ.. Η δε προεμφυτευτική διάγνωση έχει επίσης αρχίσει να προσφέρεται στο 

πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1990,  με ολοένα αυξανόμενο αριθμό ενδιαφερομένων33. 

  

 ii. Η γονιδιακή θεραπεία 

 Η γονιδιακή θεραπεία («gene therapy») εντάσσεται στο πεδίο της 

διαχείρισης του ανθρώπινου γονιδιώματος, και αποσκοπεί στην διόρθωση ή την 

υποκατάσταση των δυσλειτουργικών κυτταρικών συστατικών που ελέγχουν την 

παραγωγή ασθενειών ή ακόμα και στην εισαγωγή «φυσιολογικών» γονιδίων 

παραπλεύρως «μη φυσιολογικών» -αλλά όχι κατ' ανάγκη και παθολογικών- 

(«γονιδιακή ενίσχυση») σε ζωντανά κύτταρα (μέχρι στιγμής, η τεχνική αυτή 

εφαρμόζεται μόνο για τη θεραπεία περιπτώσεων που οφείλονται σε υπολειπόμενα 

αλληλόμορφα34). 

 Διακρίνεται στη γονιδιακή θεραπεία σωματικών κυττάρων και στη 

βλαστική γονιδιακή θεραπεία ή γονιδιακή θεραπεία γεννητικής κυτταρικής σειράς,  

 Η «γονιδιακή θεραπεία σωματικών κυττάρων» (ή «σωματική γονιδιακή 

θεραπεία», όπως ονομάζεται επίσης) συνίσταται στη γενετική τροποποίηση των 

σωματικών κυττάρων και πραγματοποιείται με δύο τρόπους, ex vivo ή in vivo. 

Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο (ex vivo), η οποία είναι και πιο συχνή, τα κύτταρα 

του οργάνου που είναι προσβεβλημένο με τη γενετική ασθένεια αφαιρούνται και 

αντιμετωπίζονται θεραπευτικά εκτός του σώματος του ασθενούς με την 

καλλιέργειά τους in vitro, την εισαγωγή σε αυτά του υγιούς γονιδίου και κατόπιν 

                                                 
33  Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Γνώμη  για την προγεννητική και προεμφυτευτική διάγνωση 

και την τύχη του εμβρύου, 2007 (www.bioethics.gr). 
34  Για όλα τα γονίδια κληρονομούνται δύο αλληλόμορφα, τα οποία βρίσκονται σε 

αντίστοιχες θέσεις στο ζεύγος των ομολόγων χρωμοσωμάτων που κληρονομούνται από τους 

γονείς. Ορισμένα αλληλόμορφα είναι επικρατή (dominant) ως προς τη δράση τους, και τα 

αποτελέσματά τους είναι ορατά σε βάρος του αλληλομόρφου τους που βρίσκεται στο ομόλογο 

χρωμόσωμα. Άλλα αλληλόμορφα είναι υπολειπόμενα (recessive), και τα αποτελέσματα της δράσης 

τους είναι ορατά μόνο όταν υπάρχει το ίδιο αλληλόμορφο στο ζεύγος των ομολόγων 

χρωμοσωμάτων (ό.π.«Θέματα Γενετικής Ανθρώπου», 1998, σελ. 7 επ.). 
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την επανατοποθέτησή τους στον οργανισμό του ασθενούς. Ενώ, στη σωματική 

γονιδιακή θεραπεία in vivo, εφαρμόζεται η απευθείας εισαγωγή του επιλεγμένου, 

υγιούς DNA στον οργανισμό του ασθενούς. Η σωματική γονιδιακή θεραπεία, που 

μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει απτά αποτελέσματα, μπορεί να εφαρμοστεί στην 

ογκολογία, την καρδιαγγειακή ιατρική, και για τη θεραπεία γενετικών νόσων. 

Καθώς τα σωματικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα γεννητικά, δεν μεταβιβάζουν τις 

ιδιότητές τους στις επόμενες γενιές, η γονιδιακή τροποποίηση που προκαλείται 

δεν είναι κληρονομητή.  

 Η «βλαστική γονιδιακή θεραπεία» ή «γονιδιακή θεραπεία γεννητικής 

κυτταρικής σειράς» εφαρμόζεται είτε απευθείας στα γονίδια των γεννητικών 

κυττάρων (ωάρια - σπερματοζωάρια) ή στα αδιαφοροποίητα κύτταρα του 

εμβρύου, οπότε η τροποποίηση θα εκδηλωθεί και στα σωματικά και στα γεννητικά 

κύτταρα του οργανισμού. Η τροποποίηση που πραγματοποιείται στα γεννητικά 

κύτταρα μεταβάλλεται σε κληρονομικό χαρακτηριστικό του ατόμου και των 

απογόνων του.  

 Οι μέθοδοι βλαστικής γονιδιακής θεραπείας είναι οι εξής35: 

 α) Η εισαγωγή «σωστού» DNA σε βλαστικό κύτταρο ή σε ζυγωτό, 

 β) Η in vitro μεταγονιδίωση εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και δημιουργία 

ενός διαγονιδιακού εμβρύου με μεταφορά του πυρήνα. Στην περίπτωση αυτή ο 

επιστήμονας δημιουργεί μια καλλιέργεια βλαστοκυττάρων του εμβρύου που θα 

υποβληθεί σε γενετική τροποποίηση, έπειτα αφαιρεί τον πυρήνα του επιτυχώς 

τροποποιημένου κυττάρου και χρησιμοποιεί αυτόν τον πυρήνα για τη δημιουργία 

ενός νέου εμβρύου (κλώνου του αρχικού εμβρύου, αλλά με την τροποποίηση). Το 

έμβρυο αυτό μπορεί εν συνεχεία να μεταφερθεί στη μήτρα για να αναπτυχθεί και 

να γεννηθεί. 

 γ) H εισαγωγή τεχνητού χρωμοσώματος σε κύτταρα πρώιμου εμβρύου, 

που ακόμα βρίσκεται σε εντελώς πρωταρχικό στάδιο. 
                                                 
35  Jochemsen Henk«Η χρήση της γενετικής στην ιατρική (Γονιδιακή θεραπεία, 

φαρµακογενετική και φάρµακα από διαγονιδιακά ζώα)» στην Ακρόαση εµπειρογνωµόνων της 26ης 

Απριλίου 2001 στην Προσωρινή Επιτροπή για την Ανθρώπινη Γενετική του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/gene/20010426/437345EL.pdf. 
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 Προς το παρόν, ο λόγος αφορά στη σωματική γονιδιακή θεραπεία, καθώς 

δεν έχει γίνει προσπάθεια, επίσημα τουλάχιστον, ούτε έχει δοθεί έγκριση για 

γενετική τροποποίηση γεννητικών κυττάρων ή εμβρύου. Η «θεραπεία» των 

γενετικών παθήσεων αφορά μόνο τα σωματικά κύτταρα του ατόμου που πάσχει, 

ενώ η θεραπεία γεννητικής κυτταρικής σειράς δε θεωρείται αποδεκτή, εφόσον 

λίγα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις και  τους κινδύνους που ενέχει.  

 Ανεξάρτητα από την τεχνική που θα επιλεγεί για γονιδιακή θεραπεία, το 

λειτουργικό αλληλόμορφο πρέπει να εισαχθεί στα κύτταρα του προσβεβλημένου 

ιστού ή να τροποποιηθεί μέσα σ’ αυτά. Αυτό είναι μάλλον εύκολο για την 

περίπτωση ιστών όπως το αίμα ή ο μυελός των οστών, γιατί αυτοί οι ιστοί 

συλλέγονται εύκολα, υποβάλλονται σε εργαστηριακούς χειρισμούς και εγχύονται 

ξανά στον οργανισμό. Αντίθετα, η ίδια διεργασία παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες 

σε ιστούς όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες ή ο εγκέφαλος.  

 Μέχρι τώρα στις θεραπευτικές αγωγές, η εισαγωγή γενετικού υλικού στα 

σωματικά κύτταρα επιτυγχάνεται είτε μέσω ειδικών ιών, στο γενετικό υλικό των 

οποίων έχει γίνει ένθεση του επιθυμητού γονιδίου, είτε με την έγκλειση του 

γενετικού υλικού σε λιποσώματα (σφαιρίδια λίπους). 

Ακόμη πρέπει να επισημανθεί ότι και από επιστημονικής πλευράς η 

μεθοδολογία των γονιδιακών θεραπευτικών επεμβάσεων με στόχο την 

αντικατάσταση του βλαβερού γονιδίου από το φυσιολογικό μέσα από μια τεχνική 

κατευθυνόμενης μετάλλαξης παρουσιάζει σοβαρότατες δυσκολίες και ερωτήματα. 

Η ενσωμάτωση του φυσιολογικού γονιδίου στις σωστές θέσεις του ανθρώπινου 

χρωμοσώματος είναι πολύ δύσκολη, αλλά και η πιθανότητα αυτό να εκφραστεί με 

την παραγωγή φυσιολογικών πρωτεϊνών πάρα πολύ μικρή, καθώς οι ερευνητές 

δεν μπορούν να προβλέψουν σε ποιο σημείο του χρωμοσώματος θα εγκατασταθεί 

το τροποποιημένο γονίδιο, και έτσι δημιουργείται η πιθανότητα να προκληθεί, από 

αμέλεια, η διακοπή άλλων κυτταρικών λειτουργιών. Επίσης, ενώ κατά κύριο λόγο, 

η γονιδιακή θεραπεία στα σωματικά κύτταρα έχει ως σκοπό τη βελτίωση της 

υγείας ενός συγκεκριμένου ατόμου, παρουσιάζει ορισμένα ερωτηματικά ως προς 

τις μακροχρόνιες συνέπειες σε ευρύτερη κλίμακα, όπως είναι η γονιδιακή 

θεραπεία στα κύτταρα του εγκεφάλου. 
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Στόχος της γονιδιακής θεραπείας είναι η δραστική αντιμετώπιση 

μονογονιδιακών ασθενειών, όπως η υπερχοληστερηναιμία, η αιμοφιλία, η 

φαινυλκετονουρία, οι θαλασσαιμίες, η δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.ά.. Αν και η 

σωματική θεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές διαταραχές και ασθένειες, δεν 

είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση κληρονομικών ασθενειών, οι οποίες θα 

συνεχίζουν να μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το 

σοβαρότερο ζήτημα της μεθόδου αυτής, καθώς οι εισηγητές της θεωρούν ότι η 

γονιδιακή επέμβαση στα γεννητικά κύτταρα μπορεί στο μέλλον να αποβεί 

λυτρωτική για δεκάδες ασθένειες και για όλη την ανθρωπότητα. 

Οι κυβερνήσεις αρκετών χωρών, πάντως, έχουν δώσει το πράσινο φως να 

προχωρήσει η έρευνα στη γονιδιακή θεραπεία, που παρόλο ότι διανύει ακόμη τα 

πρώτα της βήματα, τα αποτελέσματα ορισμένων πρόδρομων πειραμάτων είναι 

ενθαρρυντικά. 

 

 iii. Η κλωνοποίηση 

 Η πιο ανατρεπτική και πολυσυζητημένη μέθοδος ανθρώπινης 

αναπαραγωγής με επιλογή γενετικού προτύπου είναι αναμφισβήτητα η 

κλωνοποίηση, με τη μέθοδο της πυρηνικής μεταφοράς. 

 Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, από το ωάριο αφαιρείται ο πυρήνας του, και 

στο απύρηνο ωάριο εμφυτεύεται ο πυρήνας κάποιου σωματικού κυττάρου του 

δότη. Με αυτό τον τρόπο το απύρηνο ωάριο αποκτά ένα πυρήνα που έχει δύο Ν 

χρωμοσώματα και έτσι προσομοιώνεται, από άποψη ποσότητας DNA 

τουλάχιστον, η σύζευξη ωαρίου και σπερματοζωαρίου. Στη συνέχεια 

εφαρμόζονται χημικά ή ηλεκτρικά ερεθίσματα, ώστε το νέο αυτό ωάριο να αρχίζει 

να διαιρείται, ως εάν να επρόκειτο για φυσιολογικά γονιμοποιημένο ωάριο. Εάν 

συνεχιστούν οι διαδοχικές διαιρέσεις τότε η εμβρυϊκή ανάπτυξη ενδέχεται να 

φτάσει στο στάδιο της εμβρυϊκής ανάπτυξης που προηγείται της εμφύτευσης 

(βλαστοκύστη) κι αν σε αυτό το στάδιο πραγματοποιηθεί η μεταφορά στη μήτρα 

ενός θηλυκού, υπάρχει το ενεδεχόμενο να εμφυτευτεί, η εμβρυϊκή ανάπτυξη να 

συνεχισθεί, κι ίσως μάλιστα να οδηγήσει και στην γέννηση του νέου οργανισμού 

(κλώνου). 



 40 

 Το πρώτο επιτυχημένο πείραμα κλωνοποίησης σπονδυλωτών ζώων και 

βατράχων είχε ανακοινωθεί από το 1952, ενώ το 1971 ο James Watson (κάτοχος, 

μαζί με τον Francis Crick και τον Maurice Wilkins του Βραβείου Νόμπελ Ιατρικής 

του 1962 για την ανακάλυψη της δομής του DNA) είχε δημοσιεύσει άρθρο με 

τίτλο: «προς τον κλωνοποιημένο άνθρωπο» στο οποίο ανέφερε ότι «οι ανθρώπινοι 

κλώνοι καταφθάνουν αλλά η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τους αποδεχθεί». 

Ωστόσο, η πρώτη επίσημη εφαρμογή κλωνοποίησης πραγματοποιήθηκε το 1997 

με τη γέννηση της πασίγνωστης προβατίνας Dolly36.  

 Η τεχνολογία αυτή δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα, έτσι ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί σε άνθρωπο. Ακόμα, όμως, κι αν υπήρχε η τεχνική επάρκεια που θα 

καθιστούσε δυνατή την κλωνοποίηση ανθρώπων τα ηθικά και κοινωνικά 

ζητήματα που εγείρονται, αναστέλλουν την πρακτική της και καθιστούν το ζήτημα 

της ανθρώπινης κλωνοποίησης ξεχωριστό πεδίο ειδικής μελέτης και 

προβληματισμού. 

 Η κλωνοποίηση με σωματικά κύτταρα, έχει νόημα μόνο αν θέλουμε να 

αναπαράγουμε ένα επιθυμητό γενετικό υλικό σε πολλά αντίγραφα. Αυτό το 

επιθυμητό κατά περίπτωση γενετικό υλικό μπορεί να είναι ένα «φυσικό» προϊόν, 

δηλαδή να έχει δημιουργηθεί μόνο του στη φύση με τους νόμους της φυσικής 

επιλογής, ή να είναι αποτέλεσμα γενετικής παρέμβασης από τον άνθρωπο με τις 

μεθόδους της γενετικής μηχανικής, δηλαδή να είναι ένας γενετικά τροποποιημένος 

οργανισμός. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση η κλωνοποίηση αναπαράγει σε 

μεγάλους αριθμούς οργανισμούς που δεν υπήρχαν προηγουμένως στη φύση. Στο 

σημείο αυτό συναντάται η κλωνοποίηση με την γενετική μηχανική.  

  

 στ. Μια συνολική θεώρηση 

 Η σύγχρονη ευγονική θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει 

διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή ευγονική στα ουσιώδη σημεία της: επιμένει 

να κατηγοριοποιεί τα γενετικά χαρακτηριστικά σε φυσιολογικά και μη 

                                                 
36  Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ανθρώπινη Γενετική και 

τις άλλες νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη ιατρική, Σχέδιο έκθεσης για τις κοινωνικές, νομικές, 

ηθικές και οικονομικές προεκτάσεις της ανθρώπινης γενετικής, 26 Ιουλίου 2001, σελ. 99 και επ. 

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/gene/) 
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φυσιολογικά ή, αλλιώς, σε υγιή και παθολογικά, εμμένει στην εντονότερη 

σημασιοδότηση του κληρονομικού-βιολογικού παράγοντα έναντι του 

περιβαλλοντικού-κοινωνικού για τη συγκρότηση της ανθρώπινης ψυχοσωματικής 

υπόστασης και προσπαθεί όλα αυτά να τα ελέγξει, με απώτερο σκοπό να 

περιορίσει σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο τις «μη φυσιολογικές» καταστάσεις 

και να προαγάγει την ποιότητα της ατομικής υγείας, της υγείας ως δημόσιου 

αγαθού και της κοινωνικής ευρυθμίας. 

 Η σύγχρονη ευγονική έχει αμεσότερη σχέση και συνάρτηση με τη γενετική 

επιστήμη απ' ότι με την ιατρική, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η εξέλιξη των 

βιοτεχνολογικών μέσων και εφαρμογών έχει καταστήσει ευκολότερη και 

προσφορότερη τη διαχείριση του βιολογικού παράγοντα σε πρωιμότερα στάδια 

της ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού, ώστε να περιορίζεται η χρήση των 

παραδοσιακών ιατρικών μεθόδων και να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό 

λιγότερο επεμβατικές ιατρικές μέθοδοι, τόσο στην πρόληψη και τη μείωση της 

εμφάνισης παθογόνων χαρακτηριστικών όσο και στη θεραπεία και στην εν γένει 

διαχείρισή τους.  

 Αυτό αναδεικνύει ακόμη μία ουσιώδη διαφοροποίηση της σύγχρονης 

ευγονικής από την κλασσική, που έγκειται στο γεγονός ότι η χρήση της ιατρικής 

επιστήμης στην παραδοσιακή ευγονική γινόταν καθ' υπέρβαση του αληθούς 

προορισμού της, που είναι η συνδρομή στον πάσχοντα άνθρωπο και η θεραπεία 

και ίασή του, ενώ αντίθετα η γενετική, εμβαθύνοντας ολοένα και γρηγορότερα στο 

αντικείμενό της (και παρέχοντας, συνακόλουθα, στην σύγχρονη ευγονική όλες τις 

απαιτούμενες γνώσεις) εξελίσσεται σύμφωνα με τον επιστημολογικό προορισμό 

της και χωρίς να είναι ούτε επιστημονικά ούτε ηθικά – δεοντολογικά επιτρεπτό να 

ανακοπεί αυτή η γνωσιακή πρόοδος. Η γνώση και η επιστήμη δεν μπορούν να 

περιοριστούν υπό το φόβο των οποιωνδήποτε καταχρήσεών τους, ενώ όρια 

μπορούν να τεθούν μόνο στις όποιες αμφισβητούμενες εφαρμογές τους. 
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5. ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ 

 

α. Ευγονική και ανθρώπινη αξία 

i. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ευγονική, πέρα από την σύγχρονη εκδοχή της, 

που απευθύνεται στην ατομική ελεύθερη βούληση, έχει παγιωθεί κυρίως υπό την 

ιστορική της εκδοχή, αυτήν ακριβώς που επιδιώκει μέσω της εξαναγκασμένης 

παρέμβασης σε ανθρώπινα όντα να εξαλείψει τα εκάστοτε αποκλίνοντα κοινωνικά 

και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να αποκαθαρθεί και εξυγιανθεί η 

κοινωνία από αυτά. Υπ' αυτήν την παραδοσιακή έκφρασή της είναι αυτονόητο ότι 

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή υπό οποιαδήποτε τυχόν επιχειρούμενη νομική 

θεμελίωση μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικά συντεταγμένης έννομης τάξης, 

εφόσον προσβάλλει άμεσα το κεντρικό δικαιοπολιτικό θεμέλιό της, που είναι η 

ανθρώπινη αξία και ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Την αρχή του απόλυτου σεβασμού στην ανθρώπινη αξία ακολουθούν όλα 

τα διεθνή -κανονιστικά και μη- νομικά κείμενα, τα οποία ασχολούνται με τα 

καινοφανή δεδομένα και τα πολύπλοκα ζητήματα που προκαλεί η ανάπτυξη της 

γενετικής επιστήμης και των αντίστοιχων τεχνολογιών στο πεδίο της 

αναπαραγωγικής διαδικασίας. Η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την 

Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), η Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας (Π.Ο.Υ.), το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν 

διάφορα νομικά μέσα, άλλα με δεσμευτική ισχύ και άλλα χωρίς, για τη διευθέτηση 

των συνεπειών της ραγδαίας εξέλιξης των βιοεπιστημών επάνω στην ανθρώπινη 

αξία και τα θεμελιώδη δικαιώματα.  

 Μια πρώτη, γενική επισκόπηση στα νομοθετικά κείμενα (εθνικά και 

διεθνή) που περιλαμβάνουν αναφορές στην ευγονική, δείχνει ξεκάθαρα ότι ο όρος 

αυτός χρησιμοποιείται σε όλα με το «παραδοσιακό», αρνητικό περιεχόμενό του 

και με κύριο σκοπό να διαγράψει -έστω και αδρά- ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο επιτρέπεται να κινείται η βιοεπιστημονική έρευνα και οι εφαρμογές της. 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά την κατανόηση του όρου «ευγονική» 

περιέχονται στα ερμηνευτικά κείμενα που συνοδεύουν τις νομικές διατάξεις, στα 
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οποία αναλύεται κάπως διεξοδικότερα η έννοια της ευγονικής, χωρίς όμως να 

απομακρύνεται από το συνηθισμένο περιεχόμενό της. 

 Έτσι, στο υπ' αρ. 10133/3/2003 – C5-0416/2003 – 2002/0128(COD) 

σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου37 προτάθηκε η 

τροπολογία υπ' αρ. 9 ότι «Τα γενετικά χαρακτηριστικά των γεννητικών κυττάρων 

δεν πρέπει να θεωρούνται χαρακτηριστικά ποιότητας κατά την έννοια της 

παρούσας οδηγίας» με την αρκετά διαφωτιστική αιτιολογική σκέψη ότι «Το 

Συμβούλιο στο άρθρο 28, σημείο (ι) της κοινής θέσης του προτείνει να 

καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας οι προϋποθέσεις 

επιλογής, αξιολόγησης και προμήθειας κυττάρων που χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς αναπαραγωγής. Η διάταξη αυτή θα μπορούσε να παρερμηνευθεί και να 

επιλέγονται για σκοπούς αναπαραγωγής τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

κατά την έννοια των γενετικών χαρακτηριστικών. Με απλά λόγια, θα επιλέγονται 

ωάρια και σπερματοζωάρια με καλά γονίδια, ενώ εκείνα με 'κακά' γονίδια δεν θα 

επιλέγονται. Η ερμηνεία αυτή πρέπει να αποφευχθεί, διότι, πρώτον, μπορεί να 

οδηγήσει σε ευγονική (...)». Η λέξη «ευγονική» αναφέρεται χωρίς αναφορά σε 

άλλο προσδιορισμό, γεγονός που μαρτυρεί την απόλυτα ουσιαστικοποιημένη 

έννοια που της έχει αποδοθεί εξαιτίας του ιστορικού παρελθόντος της. 

Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι γίνεται μια -μάλλον μη εσκεμμένη, 

αλλά εντούτοις σαφής- διάστιξη της παραδοσιακής ευγονικής και των ιστορικών 

εκδηλώσεών της από τις σύγχρονες βιο-ιατρικές μεθόδους και τις προτάσεις της 

γενετικής επιστήμης και μηχανικής, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, με τους 

ηθικούς προβληματισμούς και τις προκλήσεις που θέτουν σε επιστημονικό και 

κοινωνικό επίπεδο. 

Τέτοιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες βρίσκονται, λόγου χάριν, στο κείμενο 

των Επεξηγήσεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι οποίες, αν και δεν έχουν κανονιστική ισχύ, αποτελούν πάντως πολύτιμο 

                                                 
37  Το υπ' αρ. 10133/3/2003 – C5-0416/2003 – 2002/0128(COD) σχέδιο νομοθετικού 

ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την 

έκδοση οδηγίας που αφορά «τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την 

προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και την διανομή 

ανθρώπινων ιστών και κυττάρων». 
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ερμηνευτικό εργαλείο των διατάξεων του Χάρτη. Έτσι, στις επεξηγήσεις του 

άρθρου 3 που τιτλοφορείται «Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου» και 

ορίζει μεταξύ άλλων ότι: «1.(...) 2. Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, 

πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής: (...) η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, 

ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των προσώπων...» τίθεται η επεξηγητική 

δήλωση ότι «3. Η αναφορά στις πρακτικές της ευγονικής, ιδίως σε αυτές που 

αποσκοπούν στην επιλογή των προσώπων, έχει ως στόχο τις περιπτώσεις στις 

οποίες οργανώνονται και εφαρμόζονται προγράμματα επιλογής που 

περιλαμβάνουν, π.χ. εκστρατείες στείρωσης, εξαναγκασμένες εγκυμοσύνες, 

υποχρεωτικούς γάμους μεταξύ της ίδιας εθνότητας......, και γενικά όλες τις πράξεις 

που θεωρούνται διεθνή εγκλήματα από το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου που υπεγράφη στη Ρώμη, στις 17 Ιουλίου 1998». Με την ερμηνεία 

αυτή εύκολα μπορεί να συναχθεί η διαφοροποίηση του Χάρτη στο ζήτημα της 

επιλογής προσώπων (της εξαναγκασμένης επιλογής και διακριτικής μεταχείρισης 

ανθρώπων) από αυτό της επιλογής εμβρύων, που διανοίγεται ως προοπτική με τις 

σύγχρονες βιο-ιατρικές μεθόδους.  

 ii. Τα κομβικής σημασίας ζητήματα της σύγκρουσης των 

βιοεπιστημονικών εξελίξεων με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αναδεικνύει με γραφή 

ανάγλυφη η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και 

τον Πολιτισμό (UNESCO) στο αρκετά αναλυτικό και πανηγυρικό κείμενο της 

Οικουμενικής Διακήρυξης για το ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα (1997), όπου διατυπώνεται στο άρθρο 1 η θεμελιώδης πρόταση ότι 

«Το ανθρώπινο γονιδίωμα τονίζει τη θεμελιώδη χρησιμότητα όλων των μελών της 

ανθρώπινης οικογένειας καθώς και την αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και 

διαφοροποίησής τους. Υπό συμβολική έννοια, αποτελεί την κληρονομιά της 

ανθρωπότητας», ενώ περαιτέρω, στο άρθρο 2 διατυπώνεται ότι «α) Καθένας έχει 

το δικαίωμα στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του, ανεξάρτητα 

από τα γενετικά χαρακτηριστικά του. β) Η αξιοπρέπεια αυτή επιβάλλει να μην 

μειώνονται τα άτομα στα απλά χαρακτηριστικά τους και να γίνεται σεβαστή η 

μοναδικότητα και η διαφοροποίησή τους.»  

 Οι ρητές δεσμεύσεις των συμβαλλομένων κρατών συνεχίζονται στο άρθρο 

6, ότι «Ουδείς υπόκειται σε διακρίσεις βάσει γενετικών χαρακτηριστικών οι 
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οποίες αποσκοπούν ή καταλήγουν σε περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου», ενώ με το 

άρθρο 10 διακηρύσσεται ότι: «Καμία έρευνα ή ερευνητική εφαρμογή σχετικά με 

το ανθρώπινο γονιδίωμα, ιδίως στον τομέα της βιολογίας, της γενετικής και της 

ιατρικής δεν πρέπει να υπερέχει του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 

θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας του ατόμου ή ομάδων ανθρώπων 

που αφορά».  

 Περαιτέρω, στη γενική διάταξη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του 

άρθρου 11 αναφέρεται ότι «Πρακτικές που είναι αντίθετες με την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, όπως η αναπαραγωγική κλωνοποίηση των ανθρώπων, δεν 

επιτρέπονται» και τέλος, το άρθρο 12 παρ. 1 για την έρευνα επί του ανθρώπινου 

γονιδιώματος καταλήγει ότι «Οφέλη από την πρόοδο στη βιολογία, τη γενετική 

και την ιατρική σχετικά με το ανθρώπινο γονιδίωμα, πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 

όλους με τον ενδεδειγμένο σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα κάθε ατόμου».  

 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει η Σύμβαση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη βιολογική ιατρική (1997) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 

γνωστή ως Σύμβαση του Οβιέδο, όπου το άρθρο 1, που προσδιορίζει τις προθέσεις 

και τους στόχους της Σύμβασης, ορίζει ότι «τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα 

προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα κάθε ανθρωπίνου όντος και θα 

εγγυώνται το σεβασμό της ακεραιότητας και των λοιπών δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση, σε σχέση με την 

εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής», ενώ στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά στα 

«συμφέροντα» και την «ευημερία» του ανθρώπινου όντος, που «θα υπερισχύουν 

έναντι μόνου του κοινωνικού συμφέροντος ή της επιστήμης». Ως απόρροια του 

σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα των προσώπων κατοχυρώνεται 

με το άρθρο 11 που εισάγει την απαγόρευση διακρίσεων «επί τη βάσει του 

γενετικού κληρονομικού υλικού». 

 Περαιτέρω, με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (2000) η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλεσε ένα πρώτο βήμα προόδου προς τη χάραξη ηθικών 

προσανατολισμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθώντας την κοινή 

ευρωπαϊκή αξιακή διαίσθηση ο Χάρτης διακηρύσσει στο πρώτο άρθρο του ότι η 
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ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη και πρέπει να είναι σεβαστή και να 

προστατεύεται., ενώ, παρακολουθώντας και τις σύγχρονες εξελίξεις, διατυπώνει 

στο άρθρο 21 τη γενική απαγόρευση διακρίσεων («...ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 

χρώματος, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης...») συμπεριλαμβάνοντας 

και τη διάκριση «λόγω γενετικών χαρακτηριστικών». 

 iii. Τέλος, στην ελληνική έννομη τάξη, με τις θεμελιώδεις διατάξεις των 

άρθρων 2 παρ. 1 Συντ. («Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου 

αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας») και 5 παρ. 1 Συντ. 

(«Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του...») 

εισάγεται και διασφαλίζεται πλήρως ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου και η 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.  

 Αυτό που αποτελεί τον κοινό παρονομαστή όλων των διεθνών νομικών 

κειμένων είναι η απόλυτη προσήλωση στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

και των αρχών της αυτονομίας του ατόμου στην εφαρμογή της ανθρώπινης 

γενετικής στην ιατρική πρακτική. 

 Μέσα σε αυτό το αξιακό και δικαιοπολιτικό πλαίσιο, η εξαναγκασμένη 

παρέμβαση στην απαραβίαστη προσωπική ζωή του ατόμου, η αντικειμενοποίησή 

του για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου, ακόμη και δημοσίου συμφέροντος, η 

διακριτική μεταχείρισή του λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, όλες 

εννοιολογικές εκφάνσεις της παραδοσιακής ευγονικής, πλήττουν καίρια την 

ανθρώπινη αξία, ως την κατηγορική ιδιότητα των ίσων και αυτόνομων έλλογων 

όντων που συντάσσονται ελεύθερα σε δημοκρατική πολιτεία. Η άρση της 

αυτονομίας, ως θεμελίου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και της ισότητας, που 

ουσιαστικά αποτελεί την έκφραση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των 

αυτόνομων συν-νομοθετών, καταργεί τη δικαιοπολιτική θεμελίωση της 

δημοκρατικής πολιτείας. 

 Για μια πιο απτή προσέγγιση στη θεώρηση της ευγονικής από την πλευρά 

του δικαίου και συγκεκριμένα, σε σχέση με την ανθρώπινη αξία και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, μπορεί να γίνει με αναφορά στο παράδειγμα της κλωνοποίησης, το 

οποίο αποτελεί την πιο αντικρουόμενη μέχρι σήμερα εκδοχή της ευγονικής 

πρακτικής και προκαλεί τον πιο ζωηρό διάλογο. 
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 β. Το παράδειγμα της κλωνοποίησης 

 i. Εκείνο που διακρίνει την κλωνοποίηση από τις άλλες μεθόδους τεχνητής 

αναπαραγωγής είναι ότι με την τεχνική αυτή δεν επιδιώκεται η απόκτηση ενός 

οποιουδήποτε παιδιού, αλλά ενός παιδιού όμοιου προς ορισμένο «πρότυπο».  

 Η κλωνοποίηση, ως η κατεξοχήν μέθοδος γενετικού προκαθορισμού με 

βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά του δότη - προτύπου, έχει απαγορευθεί ρητά σε 

όλες τις δυτικές νομοθεσίες, ως απόλυτα αντίθετη με τις θεμελιώδεις 

συνταγματικές εγγυήσεις για την προστασία και το σεβασμό της ανθρώπινης 

αξίας. Η απομίμηση ενός ανθρώπου ως προτύπου, αλλά ακόμη και η απλή 

εξιδανίκευση κάποιου ως «προτύπου», βασίζεται εν τέλει στην άρνηση μιας 

δικαιοπολιτικά κρίσιμης αξίας, της αξίας της διαφορετικότητας. Η αξία αυτή έχει 

δομική σημασία και όχι απλώς ενδεχομενική στην οργάνωση μιας «ανοικτής» 

κοινωνίας, με θεμέλιο τη φιλελεύθερη αρχή. Κάτι τέτοιο ισχύει, επειδή μόνον έτσι 

είναι νοητές περισσότερες επιλογές του «ευ ζήν», βασισμένες στην προσωπική 

αυτονομία του κάθε μέλους αυτής της κοινωνίας. 

 Η διαφορετικότητα δεν πρέπει να νοείται ως μία «αισθητική» επιλογή, την 

οποία συγκυριακά υιοθετεί η σύγχρονη κοινωνική οργάνωση, όπως θα μπορούσε 

ίσως να υιοθετήσει σε κάποια άλλη χρονική περίοδο την αντίθετη επιλογή της 

«ομοιομορφίας». Η συνύπαρξη ανθρώπων με ανόμοια εξωτερικά χαρακτηριστικά 

επιδρά άμεσα στον τρόπο που συγκροτείται η μοναδικότητα κάθε 

προσωπικότητας. Η εξωτερική ιδιομορφία κάθε ανθρώπου λειτουργεί ως ένα είδος 

«εκμαγείου» της υποκειμενικότητάς του, επηρεάζει τις αποφάσεις του για την δική 

του ιδιαίτερη πορεία στη ζωή. Ως τέτοια, επομένως, ευνοεί την ελευθερία του 

προσώπου και προσανατολίζει προς την αυτονομία του. Η διαφορετικότητα 

αποδεικνύεται κρίσιμη συνθήκη για την οργάνωση της κοινωνικής ζωής, 

εκφράζοντας ένα γενικό συμφέρον των κοινωνών, ακριβώς επειδή συντηρεί το 

«περιβάλλον» αυτονομίας καθενός στη σχέση του τόσο με το κράτος όσο και με 

τους άλλους. 

 Υπό το πρίσμα αυτό, η κλωνοποίηση του ανθρώπου, εφόσον στοχεύει σε 

«κάτι» πέρα από την απλή αναπαραγωγή, δηλαδή στη δημιουργία απογόνων με 
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απολύτως όμοια εξωτερικά χαρακτηριστικά προς τα χαρακτηριστικά των 

«δημιουργών»-γεννητόρων τους, αντιβαίνει προς μία απόλυτη αξία της 

συνταγματικής τάξης.  

 Η προσβολή της εν λόγω αξίας έχει επί πλέον μία σοβαρή παρεπόμενη 

συνέπεια: επιδρά στην προσωπικότητα του απογόνου (του «κλώνου»), ο οποίος 

αρχίζει τη ζωή του υπό το βάρος της εξωτερικής ομοιότητας με κάποιο 

«πρότυπο». Στο πρότυπο αυτό ο κοινωνικός περίγυρος ενδέχεται να αναγνωρίζει 

έναν παράγοντα ασφυκτικής ψυχολογικής -αν όχι και ηθικής- εξάρτησης του 

απογόνου. Ο τελευταίος θα αναγκάζεται έτσι διαρκώς να αποδεικνύει τη 

διαφορετικότητά του έναντι του «προτύπου», για να υπερασπισθεί την αυτονομία 

του. 

 Οι παρατηρήσεις αυτές δεν υιοθετούν πάντως τις απόψεις περί 

προκαθορισμού της συμπεριφοράς του απογόνου από τη συμπεριφορά του 

«προτύπου», με κατάληξη τη δημιουργία σειράς «αντιγράφων» του τελευταίου. 

Τέτοιες απόψεις δεν θεμελιώνονται σε κάποιο πραγματικό στοιχείο, αλλά σε έναν 

μυστικιστικό φόβο απέναντι στην τεχνολογία. Έτσι όμως παραβλέπεται ότι, 

πάντως, και ο λεγόμενος «κλώνος» -εάν και εφόσον κάποτε υπάρξει- θα είναι 

φορέας της ανθρώπινης αξίας και υποκείμενο δικαιωμάτων, ικανό να διαμορφώσει 

αυτόνομη προσωπικότητα, έστω και υπό το βάρος που επισημάνθηκε 

προηγουμένως38. 

 ii. Διεθνείς δικαιικές ρυθμίσεις για την κλωνοποίηση 

 Η κλωνοποίηση, όπως και η βελτιωτική γενετική τροποποίηση, αντίκεινται 

στο άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

σύμφωνα με το οποίο όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι ως προς 

την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Η Παγκόσμια Διακήρυξη για το Ανθρώπινο 

Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που εγκρίθηκε από την Γενική 

Διάσκεψη της UNESCO στις 11-11-1997) είναι ακόμα πιο σαφής, αναφέροντας 

πως πρακτικές που αντιτίθενται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως η 

                                                 
38  Βιδάλης Τ., Ζωή χωρίς πρόσωπο. Το Σύνταγμα και η χρήση του ανθρώπινου γενετικού 

υλικού, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 1999, σελ.125 επ.. Βλαχόπουλος Σπ., Η 

κλωνοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη. Από τον Αδάμ στην Dolly: Το τέλος της παραδοσιακής 

μορφής αναπαραγωγής;, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2000. 
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αναπαραγωγική κλωνοποίηση των ανθρωπίνων όντων, δεν πρέπει να επιτρέπονται 

(άρθρο 11). 

 Εξάλλου, στο «Ψήφισμα για τις ηθικές, επιστημονικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις της κλωνοποίησης και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου» του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1998) το άρθρο 1 τονίζει με έμφαση ότι «Η 51η 

Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία επαναλαμβάνει ότι η κλωνοποίηση για την 

αντιγραφή ανθρώπινων όντων είναι ηθικά απαράδεκτη και αντίθετη με την 

αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του ανθρώπου». 

 Απαγορεύεται επίσης – με πιο αναλυτική διάταξη που περιγράφει σύντομα 

τη μέθοδο - από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Οβιέδο στο 

επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης (άρθ. 1). Για την περίπτωση παραβίασης 

αυτής της ρητής απαγόρευσης, μόνον στη Διακήρυξη της UNESCO γίνεται μνεία 

για την ανάγκη λήψης «μέτρων» σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.  

 Σχετική ρητή απαγόρευση περιλαμβάνει και ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ένωσης (άρθ. 3), στο πλαίσιο της προστασίας του «δικαιώματος 

στην ακεραιότητα του προσώπου». Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση απαγορεύεται 

επίσης ρητά από ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, όπως τη γερμανική, τη βρετανική, 

την αυστριακή, την ισλανδική και την ισπανική. Σε άλλες νομοθεσίες – όπως π.χ. 

στη γαλλική ή στη σουηδική– η απαγόρευση συνάγεται ερμηνευτικά. Εξάλλου, σε 

13 χώρες έως σήμερα έχει κυρωθεί το Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Οβιέδο και 

ανήκει πλέον στο εθνικό τους δίκαιο.  

 Επίσης, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1997 

σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων και ανθρώπων απορρίπτει την κλωνοποίηση 

στο πλαίσιο της εμβρυακής έρευνας. Στο άρθρο 3 προτρέπονται τα κράτη μέλη να 

απαγορεύσουν την κλωνοποίηση ανθρώπινων όντων σε όλα τα στάδια του 

σχηματισμού και της ανάπτυξής τους, χωρίς διάκριση όσον αφορά την 

εφαρμοζόμενη μέθοδο. 

 Τη ρητή δέσμευση ότι «...δεν θα υποστηριχθεί από το παρόν πρόγραμμα 

καμία ερευνητική δραστηριότητα που εμπίπτει στην έννοια της ''κλωνοποίησης'', 

με στόχο την αντικατάσταση πυρήνα γεννητικού ή εμβρυακού κυττάρου με 

κύτταρο ανθρώπου, εμβρύου ή κατοπινού σταδίου ανάπτυξης» διατυπώνει στην 
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υπ' αρ. 1999/167/ΕΚ/25-1-1999 Απόφασή του το Συμβούλιο της Ευρώπης39, ενώ 

η ίδια ακριβώς δέσμευση επαναλαμβάνεται και στην Απόφαση υπ' αριθ. 

182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Δεκεμβρίου 199840. 

 iii. Το ελληνικό δίκαιο για την κλωνοποίηση 

 Στην ελληνική έννομη τάξη, η αναπαραγωγική κλωνοποίηση απαγορεύεται 

επίσης ρητά, από τη νέα διάταξη του άρθρου 1455 εδ. γ’ του Α.Κ. (ν. 3089/2002 

για την «Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή»). 

 Επίσης, απαγορευτικές της κλωνοποίησης διατάξεις περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 30 παρ. 4 του Νόμου 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), καθώς 

και στο Νόμο 3305/2005 «περί εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής», όπου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26, «όποιος κατά 

παράβαση του παρόντος άρθρου προβαίνει σε αναπαραγωγική κλωνοποίηση (...) 

τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δεκαπέντε (15) ετών». 

 Τέλος, με τον Νόμο 2619/1998 (ΦΕΚ Α'132) κυρώθηκε η Σύμβαση του 

Οβιέδο και αποτελεί πλέον εσωτερική νομοθεσία με αυξημένη τυπική ισχύ. 

  

 γ. Η διάκριση ευγονικής και υγείας 

 i. Με δεδομένη, λοιπόν, τη θεμελιώδη δικαιοπολιτική διάταξη της 

απόλυτης προστασίας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας, είναι εξ ορισμού 

περιορισμένες οι δυνατότητες εμφάνισης ευγονικών νομοθετικών ρυθμίσεων στο 

διεθνές ή στο ελληνικό δικαιικό σύστημα.  

 Εφόσον, όμως, η σύγχρονη ευγονική έχει τους ίδιους απώτερους στόχους 

με την παραδοσιακή και, εν πολλοίς, μοιράζεται ένα κοινό αξιολογικό και 

επιστημονικό υπόβαθρο με αυτήν, υπάρχει μήπως κάποια ουσιώδης διαφορά στη 

                                                 
39  Απόφαση υπ' αρ. 1999/167/ΕΚ/25-1-1999 για την έγκριση ειδικού προγράμματος 

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης με τίτλο «Ποιότητα ζωής και διαχείριση των 

βιολογικών πόρων», Παράρτ. II, σημ. Αριθ. 1, VI (β). 
40  Απόφαση υπ' αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Δεκεμβρίου 1998 για το πέμπτο πρόγραμμα - πλαίσιο δράσεων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) Παράρτημα ΙΙ - VI (b) 

υποσημείωση της σελίδας αριθ. 1. 
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δικαιοπολιτική θεμελίωση της πρώτης που να την απαλλάσσει (έστω κατ' αρχήν) 

από την αρνητική αντιμετώπιση της παραδοσιακής ευγονικής; 

Η ευγονική υπό τις σύγχρονες μορφές της συναρτάται πλέον αποκλειστικά 

με το έννομο αγαθό της υγείας, έχοντας αποβάλει από το περιεχόμενο και τους 

στόχους της οποιοδήποτε άλλη προσέγγιση και επιδίωξη. Η εξέλιξη της γενετικής 

τεχνολογίας και της βιοϊατρικής υπόσχονται για το μέλλον την ελαχιστοποίηση 

των φαινομένων νοσηρότητας και την βελτίωση του επιπέδου υγείας, σε ατομικό 

και κοινωνικό πεδίο. Η σύγχρονη ευγονική επιχειρηματολογία και οι επιμέρους 

βιοιατρικές και βιοτεχνολογικές μέθοδοι, που, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, 

οδηγούν έμμεσα ή άμεσα σε ευγονικές επιλογές, εντάσσονται στο γενικότερο 

πλαίσιο της προστασίας και διασφάλισης της υγείας, ατομικής και δημόσιας, και 

ως εκ τούτου υπόκεινται σε νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με το δικαίωμα στην 

υγεία.  

 Ενώ κατά τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η κρατικά 

υποστηριζόμενη ευγονική πολιτική εστιάστηκε στο ζήτημα της αναπαραγωγής με 

σκοπό να απαλλάξει τους εθνικούς πληθυσμούς από κοινωνικά και οικονομικά 

βάρη βελτιώνοντας τη γενετική δομή τους, στην εποχή της βιοϊατρικής και της 

γενετικής επανάστασης, η μοριακή γενετική αντικατέστησε την ομάδα-στόχο της 

περνώντας από την ποιότητα του πληθυσμού στην ατομική υγεία. Το ευεργετικό 

για την ανθρωπότητα πρόσωπο της βιοτεχνολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου 

γονιδιώματος προωθείται και προβάλλεται στοχεύοντας στην ενεργοποίηση της 

ατομικής ευθύνης για την υγεία. Έχοντας στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα 

μέσα και τεχνικές η βιοϊατρική ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής ιατρικής και 

ανοίγει το δρόμο για ριζοσπαστικές λύσεις στους τομείς της πρόληψης και της 

θεραπείας. 

  Η προσυμπτωματική διάγνωση και η προληπτική παρέμβαση στα 

θεωρούμενα ως ύποπτα σωματικά, βιολογικά ή γενετικά χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων, μετά από ιατρικό έλεγχο, είναι το ζητούμενο της ιατρικής από τη 

γέννησή της έως και την σύγχρονη γενετική ιατρική. Ταυτόχρονα, το πρόταγμα 

στην εποχή της γενετικής επανάστασης και της βιοϊατρικής είναι η επέμβαση στο 

ανθρώπινο γονιδίωμα, για την αναγνώριση των «υγιών» και των 

«ελαττωματικών» χαρακτηριστικών του, και η διαχείρισή του. Ωστόσο, το 
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«ελαττωματικό» μπορεί να μην χαρακτηρίζει μόνο το «παθογόνο» ή «νοσογόνο» 

στοιχείο αλλά και το «μη λειτουργικό» ή το «μη επιθυμητό», ενώ ακόμη 

παραπέρα το «υγιές» ως χαρακτηρισμός δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από 

βιολογικές και ιατρικές κρίσεις αλλά και από κοινωνικές και πολιτισμικές 

αξιολογήσεις41. Έτσι, τα όρια μεταξύ θεραπείας και «βελτιωτικής τροποποίησης» 

διαταράσσονται, οι διαφορές μεταξύ γονιδιακής θεραπείας και γενετικού 

σχεδιασμού εκμηδενίζονται και, τελικά, η προστασία της υγείας φαλκιδεύεται από 

τις νέες μορφές ευγονικής. 

 Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός που έχει υιοθετηθεί και αποδίδεται στην 

υγεία είναι «ο πλήρης έλεγχος των οργανικών και διανοητικών λειτουργιών από 

το υποκείμενο του αυτοκαθορισμού»42. Η υγεία αποτελεί την αναγκαία συνθήκη 

για την σύμφωνα με τις αυτόνομες επιλογές του ατόμου αυτοπραγμάτωσή του 

μέσα από τον έλεγχο των σωματικών και πνευματικών λειτουργιών του. Η 

τελείωση της αυτόνομης προσωπικότητας κατά τα ατομικά της πρότυπα, τις 

αξιακές προκείμενες και τις περί του αγαθού προσωπικές εκτιμήσεις προϋποθέτει 

ως βάση τη δυνατότητα του πλήρους ελέγχου και της χρήσης όλων των φυσικών 

λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.  

 Ο παραπάνω ορισμός θα μπορούσε ασφαλώς να χρησιμοποιηθεί και από 

τους υποστηρικτές της ευγονικής για τη δικαιολόγηση των απόψεών τους, με το 

επιχείρημα ότι, εφόσον οτιδήποτε αυξάνει τις δυνατότητες πληρέστερου ελέγχου 

των οργανικών και διανοητικών λειτουργιών εντάσσεται εννοιολογικά στον 

                                                 
41  Ένας γενικότερος θεωρητικός προβληματισμός γύρω από την έννοια της υγείας και των 

όρων «υγιές», «ελαττωματικό», «παθογόνο», «φυσιολογικό» κλπ, αναπτύσσεται στα άρθρα των:  

Βoorse Chr., Health as a Theoretical Concept, Philosophy of Science, 44, 1977, 542-573. Βunzl 

M., Comment on "Health as a Theoretical Concept", Philosophy of Science, 47, 1980, 100-115.  

Wachbroit R., Normality as a Biological Concept, Philosophy of Science, 61, 1994, 579-591. de-

Melo Martin, I., On our obligation to select the best children: a reply to Savulescu, Bioethics. 

2004, 18(1):72-83. 
42  Μάλλιος Ευ., Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2004, σελ. 251., Βιδάλης Τ., Υγεία και 

ευγονική. Το συνταγματικό δίκαιο στο όριο της ανθρώπινης αξίας, σε Εταιρίας Δικαστικών 

Μελετών, Συμβολές ΙΙΙ. Νομική προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων της βιογενετικής,  Αντ. 

Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2002, σελ. 63 επ.. Βιδάλης Τ., Βιοδίκαιο. Πρώτος Τόμος: Το 

πρόσωπο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 35 επ. 
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ορισμό της υγείας, τότε οποιαδήποτε παρέμβαση στο ανθρώπινο γονιδίωμα προς 

το σκοπό αυτό θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή και να επιδιώκεται σε ατομικό 

επίπεδο, αλλά και να προστατεύεται νομικά και να εντάσσεται στις υγειονομικές 

υποχρεώσεις του Κράτους έναντι του πολίτη. Το επιχείρημα δεν είναι ανάξιο 

λόγου. 

 Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι πού θα τεθεί η διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

της προστασίας της υγείας και της ανεπίτρεπτης ευγονικής παρέμβασης στις 

εφαρμογές της βιοϊατρικής και της γενετικής μηχανικής. Το θέμα έχει 

απασχολήσει διεξοδικά τους νομοθέτες των σύγχρονων δυτικών κρατών, οι οποίοι 

έχουν χαράξει, έστω και αδρά, τα πρώτα ρυθμιστικά πλαίσια. 

 ii. Τη σταθερή προσήλωση στη διασφάλιση και προαγωγή του εννόμου 

αγαθού της υγείας κατά την εφαρμογή των βιοεπιστημονικών μεθόδων, 

διατυπώνουν όλα τα νομικά κείμενα που ασχολούνται με τις εξελίξεις στα πεδία 

της ιατρικής και της γενετικής. Τους στόχους των βιοεπιστημών προσδιορίζει η 

Διακήρυξη της UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα (1997), όπου στο άρθρο 12 

(β) διατυπώνεται η αρχή ότι «οι εφαρμογές της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων 

των εφαρμογών στη βιολογία, τη γενετική και την ιατρική σχετικά με το 

ανθρώπινο γονιδίωμα πρέπει να αποβλέπουν στην απάλυνση των δεινών από τις 

ασθένειες και στη βελτίωση της υγείας των ατόμων και του ανθρώπινου είδους 

στο σύνολό του».  

 Παρεμφερής η ρύθμιση του άρθρου 1 της Σύμβασης του Οβιέδο ορίζει ότι 

«τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα 

κάθε ανθρωπίνου όντος και θα εγγυώνται το σεβασμό της ακεραιότητας και των 

λοιπών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς 

διάκριση, σε σχέση με την εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής». 

 Σαφείς κατευθύνσεις στον τομέα της υγείας δίνει και το κείμενο του 

άρθρου 152 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκή Ένωση (1997)43. 

                                                 
43  Εκεί αναφέρεται ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και 

δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Η 

δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της 

δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες της μορφές της και 

στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την 
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 Το δικαίωμα στην υγεία κατοχυρώνεται στην ελληνική έννομη τάξη υπό 

δύο εκφάνσεις, ως κλασσικό ατομικό δικαίωμα και ως κοινωνικό δικαίωμα. Με 

την πρώτη μορφή του ισχύει έναντι πάντων και απαγορεύει την οποιαδήποτε 

παρέμβαση τρίτου ικανή να προσβάλει την σωματική και ψυχική ευεξία του 

φορέα του ή να περιορίσει την ελευθερία της επιλογής του σε θέματα που 

αφορούν στην προσωπική του υγεία, ενώ με την μορφή του κοινωνικού 

δικαιώματος συνίσταται στην αξίωση έναντι του Κράτους για προστασία και 

διασφάλιση της υγείας των πολιτών μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας των 

κατάλληλων κρατικών υγειονομικών δομών και παροχών προς τους πολίτες. Το 

δικαίωμα στην υγεία κατοχυρωνόταν συνταγματικά μέχρι πρότινος υπό την 

παραδοσιακή μορφή του κοινωνικού δικαιώματος με τη διάταξη του άρθρου 21 

παρ. 3 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «το κράτος μεριμνά για την υγεία 

των πολιτών».  

 Μόλις το 2000, με την αναθεώρηση του Συντάγματος, τέθηκε η νέα 

διάταξη του άρθρου 5 παρ. 5, που το προστατεύει πλέον ρητά και ως ατομικό 

δικαίωμα -και μάλιστα υπό την πιο σύγχρονη έκφανσή του-, σύμφωνα με την 

οποία «καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του 

ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι 

των βιοϊατρικών παρεμβάσεων». Στην προσθήκη αυτή -επηρεασμένη 

προφανέστατα από τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις- απηχείται για πρώτη 

φορά και η μέριμνα για τη γενετική ταυτότητα, που, όπως θα φανεί παρακάτω, 

αποτελεί ένα κρίσιμο νομικό ζητούμενο, καθώς έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

υιοθετείται από το Σύνταγμα ένα «δικαίωμα στην αναλλοίωτη γενετική 

ιδιοσυστασία». 

 Υπό το φως του ορισμού της υγείας που έχει υιοθετηθεί και των νομικών 

διατάξεων που παρατέθηκαν, σκόπιμο είναι να διερευνηθεί το εάν και κατά πόσον 

είναι σύμφωνες με τη διεθνή και την εθνική δικαιοπολιτική θεώρηση για την υγεία 

και την ανθρώπινη αξία οι διάφορες τεχνικές και μέθοδοι της βιοϊατρικής και της 

γενετικής τεχνολογίας που εφαρμόζονται ήδη ή που βρίσκονται σε ερευνητικό 

                                                                                                                                       
καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη 

διερεύνηση των αιτιών τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση και 

την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας». 
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στάδιο προκειμένου να τεθούν στο μέλλον σε εφαρμογή. Παρακάτω θα 

εξεταστούν οι επιμέρους βιοτεχνολογικές μέθοδοι που διατίθενται για την 

εκπλήρωση ευγονικών στόχων στο πλαίσιο της αναπαραγωγικής διαδικασίας. 

 δ. Η νομοθετική ρύθμιση των γενετικών εξετάσεων 

 Ήδη οι παραδοσιακοί στόχοι της «αρνητικής ευγονικής», της μείωσης 

δηλαδή των «παθολογικών» στοιχειών από τον πληθυσμό, επιτυγχάνονται νόμιμα 

αλλά και -εν πολλοίς- ηθικά αποδεκτά μέσω του προγεννητικού ελέγχου και της 

προεμφυτευτικής διάγνωσης. Υπάρχει η δυνατότητα να ανιχνευθούν σοβαρές 

μονογονιδιακές ασθένειες και άλλα χαρακτηριστικά της γενετικής ιδιοσυστασίας 

ενός οργανισμού (σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξής του) καθώς και οι 

προδιαθέσεις εκδήλωσης πολυπαραγοντικών νόσων μετά τη γέννησή του (ακόμη 

και σε μεγάλο βάθος χρόνου), δεδομένα που βαρύνουν στην απόφαση του 

ζευγαριού που επιθυμεί να αποκτήσει (υγιείς) απογόνους. 

 Η εξέλιξη στις βιοεπιστήμες δεν έχει φτάσει ακόμη σε σημείο ώστε η 

διάγνωση σοβαρών γενετικών ασθενειών ή φυσικών ανωμαλιών στον οργανισμό 

του εμβρύου να θεραπεύεται μέσω των κατάλληλων εφαρμογών γονιδιακής 

θεραπείας, και έτσι το μόνο περιθώριο επιλογής που καταλείπεται είναι είτε να 

μην εμφυτευθεί καθόλου το έμβρυο στη μήτρα ή να προχωρήσει η κυοφόρος σε 

άμβλωση.  

 Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει καταστροφή γονιμοποιημένου 

γεννητικού υλικού, που σε κάθε περίπτωση, ασχέτως σε ποια φάση ανάπτυξης 

βρίσκεται, αποτελεί προστάδιο ανθρώπινου οργανισμού, «ζωή εν τη γενέσει» ή 

«ζωή χωρίς πρόσωπο», η τύχη της οποίας χρήζει νομοθετικής ρύθμισης. Τούτο, 

εξάλλου διακηρύσσεται και στο προοίμιο της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, όπου αναφέρεται ότι «το παιδί (...) χρήζει ειδικής 

προστασίας και φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης νομικής 

προστασίας πριν και μετά τη γέννηση»44. 

 Η νομική αντιμετώπιση των γενετικών εξετάσεων γίνεται σε σχέση με την 

άμβλωση και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, στο πλαίσιο των 

οποίων διενεργείται η προγεννητική διάγνωση (PD) και η προεμφυτευτική 

διάγνωση (PGD) αντίστοιχα. Στη νομική αυτή αντιμετώπιση εντοπίζεται και η 

                                                 
44  Jochemsen Henk ό.π. 
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ουσιαστική -τουλάχιστον από νομικής πλευράς- διάκριση και αντιδιαστολή της 

σύγχρονης αρνητικής ευγονικής από την παραδοσιακή. 

 Η αρνητική ευγονική του 19ου και του 20ού αιώνα δεν έχει (νομικά 

τουλάχιστον) καμία σχέση με την αρνητική ευγονική της εποχής της γενετικής 

επανάστασης και της βιοϊατρικής. Και τούτο, διότι η πρώτη στρεφόταν κατά 

υπαρκτών και ζώντων ανθρώπων, τους οποίους περιθωριοποιούσε από το 

κοινωνικό σύνολο με βάση φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τους (που ενδιαφέρουν 

εν προκειμένω) και τους εξουδετέρωνε όχι μόνο κοινωνικά αλλά και φυσικά, ώστε 

να μην μεταφερθεί το «στίγμα» τους στις επερχόμενες γενεές. Σήμερα, αντίθετα, 

γίνεται λόγος για αρνητική ευγονική πάνω στο γονιδίωμα ή το πολύ σε έμβρυα, 

δηλαδή σε φυσικές οντότητες που δεν αναγνωρίζονται από το δίκαιο των 

περισσότερων τουλάχιστον δυτικών κρατών ως άνθρωποι, ως φορείς 

προσωπικότητας, και που ο γενετικός έλεγχος και η παρέμβαση επί αυτών δεν 

εγείρει ούτε σοβαρούς ηθικούς προβληματισμούς.  

 Στην περίπτωση της παραδοσιακής ευγονικής θανατώνονταν -ή άλλως πως 

εξουδετερώνονταν- ζώντες άνθρωποι, ενώ σήμερα απλά αποφεύγεται η γέννηση 

ενός ανθρώπου που εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι δε θα είναι φορέας των όρων 

του αυτοκαθορισμού του, δηλαδή της υγείας. Το έμβρυο, δηλαδή, αντιμετωπίζεται 

ως «ζωή εν τη γενέσει», προστατευόμενη νομικά -έστω και στοιχειωδώς- ως 

τέτοια, αλλά κυρίως σε συνάρτηση με το δικαίωμα του γονέα στην αναπαραγωγή 

και, ειδικότερα, στην ίδρυση οικογένειας, από το οποίο απορρέει ένα έννομο 

συμφέρον για τη γέννηση υγιών τέκνων. Στη βάση αυτή θα έθετε το ζήτημα της 

επιλογής εμβρύου μια συνεπέστερη νομικά θεώρηση και όχι σε ένα sui generis 

δικαίωμα του εμβρύου στην υγεία, εφόσον μάλιστα δεν έχουν τελειοποιηθεί 

ακόμη οι προγεννητικές θεραπευτικές τεχνικές. 

 Στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου, η Σύμβαση του Οβιέδο αποτελεί το 

μόνο νομοθέτημα με δεσμευτική ισχύ (για τα κράτη που την έχουν κυρώσει), το 

οποίο περιλαμβάνει προβλέψεις για τον προγεννητικό έλεγχο. Ουσιώδεις για την 

παρούσα συζήτηση είναι οι διατάξεις των άρθρων 1245 και 1446, οι οποίες 

                                                 
45  Άρθρο 12 Σύμβασης του Οβιέδο: «Εξετάσεις που προβλέπουν την εμφάνιση γενετικών 

νόσων ή που χρησιμοποιούνται είτε για την αναγνώριση του υποκειμένου ως φορέα γονιδίου 

υπεύθυνου για νόσο είτε για την ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης ή δεκτικότητας για νόσο, 
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συνδυαζόμενες, εισηγούνται μια μορφή αρνητικής ευγονικής, καθώς η δεύτερη 

αποδέχεται ρητά την επιλογή εμβρύου προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση 

σοβαρής φυλοσύνδετης ασθένειας σε αυτό, αλλά και έμμεσα επιτρέπουν -κατά 

διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 12, με επιχείρημα από το άρθρο 14- την 

αρνητική επιλογή εμβρύου, εάν κάποια σοβαρή κληρονομική ασθένεια 

διαπιστωθεί σε αυτό. 

 Εκτός της Σύμβασης του Οβιέδο, τα μη δεσμευτικά κείμενα του διεθνούς 

δικαίου, που αφορούν ειδικά τη γενετική (Διακηρύξεις UNESCO) δεν 

αναφέρονται ειδικά στο θέμα. 

 Στην Ελλάδα, το θέμα των προγεννητικών εξετάσεων ρυθμίζεται, αφ’ ενός, 

από τις προαναφερθείσες προβλέψεις της Σύμβασης του Οβιέδο και, αφ’ ετέρου, 

από τη νομοθεσία για την άμβλωση. 

 Ο νομοθέτης έχει ρυθμίσει αυτές τις περιπτώσεις επιτρέποντας ρητά τον 

τερματισμό της κύησης ακόμη και κατά το δεύτερο τρίμηνο της κύησης εφόσον 

διαπιστωθούν ιατρικά ανωμαλίες στο έμβρυο. Στο άρθρο 304 παρ. 4. του 

Ποινικού Κώδικα ορίζεται ότι: «Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της 

εγκυμοσύνης (...), αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Δεν έχουν 

συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης. β) Έχουν διαπιστωθεί, με τα 

σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του 

εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν 

έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδομάδες. γ) .... δ) ...». 

 Και κατά τις δύο διατάξεις, απαιτείται η συναίνεση της εγκύου για την 

άμβλωση, η οποία πρέπει να είναι ελεύθερη και ενήμερη, αναγκαία προϋπόθεση 

για την αναγνώριση της πράξης της ως «αρνητικής ευγονικής». 

 

 ε. Η νομοθετική ρύθμιση της γονιδιακής θεραπείας 

                                                                                                                                       
επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο για λόγους υγείας ή για επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με 

λόγους υγείας, και υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης γενετικής συμβουλευτικής». 
46  Άρθρο 14 Σύμβασης του Οβιέδο: «η χρήση τεχνικών της ιατρικώς υποβοηθούμενης 

τεκνοποίησης δεν είναι επιτρεπτή εφόσον αποσκοπεί στην προεπιλογή του φύλου του παιδιού, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αποφευχθεί σοβαρή κληρονομική νόσος που 

σχετίζεται με το φύλο». 
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 Από την άλλη μεριά, η «θετική ευγονική» μπορεί να κάνει ευχερέστερη 

χρήση του επιχειρήματος ότι συντελεί στη δημιουργία και εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων  αυτοκαθορισμού μέσω του πληρέστερου ελέγχου των οργανικών 

και διανοητικών λειτουργιών από το υποκείμενο, διότι μέριμνά της αποτελεί η 

επαύξηση και βελτίωση των υγιών γονιδίων στον ανθρώπινο οργανισμό, των 

γονιδίων δηλαδή που ευνοούν τις καλύτερες προϋποθέσεις αυτοπραγμάτωσης. 

Εφόσον, λ.χ., η υγεία, η ευφυΐα, η σωματική ευρωστία (που αποτελούν 

προϋποθέσεις για την ατομική αυτοπραγμάτωση και την εν γένει προσωπική 

εξέλιξη μέσα στο κοινωνικό σύνολο) είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

που διαμορφώνονται μέσα από επίπονες και επίμονες παιδευτικές παρεμβάσεις 

στο άτομο ήδη από τη γέννησή του, δεν θα ήταν σαφώς προτιμότερη η γέννηση 

του ανθρώπου αν όχι με αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά τουλάχιστον με μια 

γενετική ιδιοσυστασία προδιαθετική για την επαύξηση και τελείωσή τους; Τι το 

νομικά ή ηθικά επιλήψιμο θα είχε μια τέτοια διεργασία που σκοπό δεν έχει την 

καταστροφή ή την εξουδετέρωση γονιδίων ή εμβρύων αλλά τη «βελτιωτική 

τροποποίηση» του γονιδιώματος για τη δημιουργία υγιέστερων ανθρώπων; 

 i. Γονιδιακή θεραπεία σωματικών κυττάρων 

 Η θεραπεία ή αντικατάσταση στα σωματικά κύτταρα του γονιδίου που 

ευθύνεται για κάποια ασθένεια δεν εμφανίζει, από νομικής πλευράς, προβλήματα 

διαφορετικά από εκείνα της συμβατικής ιατρικής, και, ειδικότερα, της 

μεταμόσχευσης οργάνων. Αποκλειστικά προσανατολισμένη στη θεραπεία των 

«ελαττωματικών» γονιδίων, η ιατρική αυτή πρακτική βρίσκει θετική απήχηση στο 

δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι γενικοί όροι νομιμοποίησης των ιατρικών 

επεμβάσεων στο ανθρώπινο σώμα πληρούνται, ιδιαίτερα, όμως οι σχετικοί με το 

σκοπό της προτεινόμενης θεραπείας και με τον τρόπο διενέργειας της, όπως 

τίθενται και από τα διεθνή νομοθετικά κείμενα.  

 Αναλυτικότερα, ο σκοπός της γονιδιακής θεραπείας των σωματικών 

κυττάρων πρέπει να είναι προσανατολισμένος αποκλειστικά στην αποκατάσταση 

της υγείας. Έτσι, το πνεύμα της Διακήρυξης της UNESCO προσδιορίζει ότι μια 

τέτοια πρακτική οφείλει να στοχεύει στην ελάττωση του πόνου και την 

αποκατάσταση της υγείας του ατόμου, αλλά και όλης της ανθρωπότητας, ενώ η 

Σύμβαση του Οβιέδο ορίζει ότι «κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην 



 59 

τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι επιτρεπτή μόνο για 

προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και μόνον εφόσον δεν 

αποσκοπεί στο να εισαγάγει οποιαδήποτε τροποποίηση στο γονιδίωμα τυχόν 

απογόνων» (άρθρο 12). Συνεπώς, σύμφωνα τόσο με τη Διακήρυξη της UNESCO 

όσο και με τη Σύμβαση του Οβιέδο κάθε άλλος σκοπός πρέπει να αποκλειστεί.  

 Και έπειτα, σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της γονιδιακής θεραπείας, 

ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο ζήτημα της ενήμερης συναίνεσης. Η συναίνεση 

του ασθενούς, με την οποία εκφράζεται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, θα πρέπει 

να ερείδεται σε πλήρη ενημέρωση από τους ειδικούς επιστήμονες ως προς τους 

ενδεχόμενους κινδύνους αυτών των θεραπειών, καθώς αυτές έχουν ακόμη 

πειραματικό χαρακτήρα. 

 ii. Γονιδιακή θεραπεία στα γεννητικά κύτταρα 

 Η γονιδιακή θεραπεία της γεννητικής κυτταρικής σειράς απαγορεύεται 

ρητά από όλα τα ισχύοντα νομοθετικά κείμενα, καθώς τα αποτελέσματα της 

θεραπείας αυτής τροποποιούν τα γεννητικά κύτταρα, και η τροποποίηση αυτή 

μεταβάλλεται σε κληρονομικό χαρακτηριστικό του ατόμου και των απογόνων του. 

Έτσι, οι φόβοι που προκαλεί η μέθοδος αυτή σχετίζεται και με τη δυνατότητα 

επέμβασης στα γεννητικά κύτταρα με σκοπό τη δημιουργία ανθρώπων με 

συγκεκριμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την συνακόλουθη αναβίωση της 

θετικής ευγονικής. 

 Η Διακήρυξη της UNESCO για το ανθρώπινο γονιδίωμα δεν περιέχει ρητή 

απαγόρευση της γονιδιακής αυτής θεραπείας, αλλά ορίζει, στα άρθρα που 

καθορίζουν το ρόλο της διεθνούς επιτροπής βιοηθικής της UNESCΟ, ότι η 

τελευταία οφείλει να υιοθετεί γνώμες και προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή της 

Διακήρυξης και «κυρίως σχετικά με πρακτικές που θα μπορούσαν να είναι 

αντίθετες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως οι επεμβάσεις στα γεννητικά 

κύτταρα» (Άρθρο 24).  

 Ρητή απαγόρευση περιέχεται στο άρθρο 13 της Σύμβασης του Οβιέδο, 

όπου ορίζεται ότι «κάθε παρέμβαση που αποσκοπεί να τροποποιήσει το 

ανθρώπινο γονιδίωμα μπορεί να επιτραπεί μόνο για προληπτικούς, διαγνωστικούς 
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ή θεραπευτικούς λόγους και μόνο εάν στόχος της είναι να μην επιφέρει καμία 

τροποποίηση στο γονιδίωμα οποιωνδήποτε απογόνων»47.  

 Από τη διατύπωση αυτής της διάταξης, συνάγονται δύο συμπεράσματα: 

πρώτον, ότι εκτός από γενετικές επεμβάσεις που αποσκοπούν στη θεραπεία, είναι 

επιτρεπτές και επεμβάσεις βελτίωσης, με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη της 

εκδήλωσης ασθενειών και δεύτερον, ότι αποκλείονται, πάντως, επεμβάσεις που 

μπορεί να επηρεάσουν το γονιδίωμα απογόνων48. Επομένως, η Σύμβαση 

αποδέχεται «βελτιωτικές» τροποποιήσεις του γονιδιώματος του ενδιαφερομένου, 

μόνον αν σχετίζονται με την προστασία της υγείας και όχι όταν αφορούν την 

ενίσχυση άλλων χαρακτηριστικών. Ο περιορισμός αυτός δικαιολογείται σήμερα 

από την αβεβαιότητα ως προς την ακριβή λειτουργία των γονιδίων, που θα 

μπορούσε πράγματι να οδηγήσει σε συρρίκνωση της αυτονομίας του προσώπου49. 

 Ωστόσο, με την απαγόρευση της βλαστικής γονιδιακής θεραπείας, ακόμα 

και για θεραπευτικούς και προληπτικούς σκοπούς, το Συμβούλιο της Ευρώπης 

φαίνεται σαν να μην αναγνωρίζει συμφέρον στις μελλοντικές γενιές να 
                                                 
47  Πιο κατηγορηματικά, σε επίπεδο ευρωπαϊκού παράγωγου δικαίου, διατυπώνεται η 

απαγόρευση αυτή στην Απόφαση αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο δράσεων έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) Παράρτημα ΙΙ, 

Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, - VI (b): έρευνα στο γονιδίωμα και για τις ασθένειες 

γενετικής προέλευσης, υποσημείωση της σελίδας αριθ. (1) όπου ορίζεται ότι «με βάση το παρόν 

[πέμπτο] πρόγραμμα – πλαίσιο, δεν θα ασκηθεί καμία ερευνητική δραστηριότητα με την οποία 

τροποποιείται ή η οποία αποσκοπεί στην τροποποίηση του γενετικού υλικού ανθρωπίνων όντων με 

αλλοίωση των γενετικών κυττάρων ή επιδρά σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της εμβρυακής 

ανάπτυξης με αποτέλεσμα η αλλοίωση αυτή να μπορεί να μετατραπεί σε κληρονομούμενο 

χαρακτηριστικό». 
48  Ένα επιπλέον επιχείρημα για την απαγόρευση της βλαστικής γονιδιακής θεραπείας θα 

μπορούσε να συναχθεί και από το άρθρο 5 της Σύμβασης, που αφορά στη συναίνεση του 

ενδιαφερομένου προσώπου για τις επεμβάσεις στην υγεία, όπου το τελευταίο εδάφιο («το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση του»), θα 

μπορούσε να  ερμηνευθεί διασταλτικά ώστε να συμπεριλάβει στο προστατευτικό του πεδίο και την 

απαγόρευση της μη αναστρέψιμης τροποποίησης του γονιδιώματος, που θα κληρονομείται στους 

απογόνους.  
49  Βιδάλης Τ., Βιοδίκαιο. Πρώτος Τόμος: Το πρόσωπο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη, 2007. 
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κληρονομήσουν μια γενετική κληρονομιά που έχει γίνει καλύτερη μέσω της 

εξάλειψης γονιδίων που προκαλούν ασθένειες50. Εδώ απαντάται μια εσωτερική 

αντίφαση: το άρθρο 14 επιτρέπει την επιλογή φύλου για την αποτροπή σοβαρής 

φυλοσύνδετης κληρονομικής ασθένειας, δηλαδή για την πληρέστερη διασφάλιση 

του αγαθού της υγείας, ενώ το άρθρο 13 δείχνει να μη λαμβάνει υπόψη του τη 

θέση αυτή για τη διασφάλιση της υγείας των απογόνων, εφόσον η παρέμβαση 

αυτή καταστήσει βέβαιη τη θεραπεία σοβαρής κληρονομικής ασθένειας. 

 Φαίνεται, λοιπόν, σαν ο νομοθέτης να επέλεξε ότι το συμφέρον που μπορεί 

να αναγνωρίσει η σημερινή γενιά στις επόμενες είναι το συμφέρον να 

κληρονομήσουν μια γενετική κληρονομιά, όπως προκύπτει από τη φυσική τυχαία 

εξέλιξη, ή, προσφυέστερα, ένα «δικαίωμα στην αναλλοίωτη γενετική 

ιδιοσυστασία», με ασαφές περιεχόμενο.  

 Το ίδιο δικαίωμα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αναγνωρίζει και 

προστατεύει και το ελληνικό Σύνταγμα στη νέα διάταξη του άρθρου 5 παρ. 5 εδ. 

α', για την «προστασία της γενετικής ταυτότητας»51. 

 Στη νομική θεωρία έχει τονιστεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι το δικαίωμα αυτό 

κάθε άλλο παρά υπηρετεί το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια. Τα 

δικαιώματα αυτά δεν προστατεύονται μέσω της υιοθέτησης μιας βιολογικής 

έννοιας του ανθρώπου, κατά την οποία ο άνθρωπος είναι το σύνολο των γονιδίων 

του, αλλά μέσω της προστασίας της υγείας και της προσωπικής αυτονομίας μέσω 

της διασφάλισης της υγείας του, που μπορεί να επιτευχθεί στο μέλλον και με τη 
                                                 
50  Έτσι ο Demetrio Neri «Τα γονίδια και η υγεία μας: προβλήματα βιοηθικής στην ιατρική 

με βάση τα γονίδια» στην ακρόαση της 26ης Απριλίου 2001 της Προσωρινής Επιτροπής για την 

Ανθρώπινη Γενετική και Άλλες Νέες Τεχνολογίες της Σύγχρονης Ιατρικής» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/gene.).  
51  Η έννοια, όμως, της συνταγματικής διάταξης είναι ότι καθένας πρέπει να διατηρεί σε 

κάθε περίπτωση τον άμεσο έλεγχο της γενετικής του ιδιοσυστασίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση 

της τελευταίας προϋποθέτει, έτσι, την ελεύθερη συναίνεση του ενδιαφερομένου και μάλιστα 

ύστερα από προηγούμενη σχετική ενημέρωση, αφού θα πρόκειται για το αποτέλεσμα ιατρικής 

επέμβασης στο σώμα του. Μάλλιος Ευ., Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2004, σελ. 272 επ.. 

Βιδάλης Τ., Νέα δικαιώματα στο Σύνταγμα: ένας απολογισμός, σε Δ.Θ. Τσάτσου, Ευ. Β. Βενιζέλου, 

Ξ. Ι. Κοντιάδη (επιμ.) Το Σύνταγμα (Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 

1975/1986/2001) Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2001, σελ. 75 επ... 
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γονιδιακή θεραπεία. Η θεραπεία που στοχεύει στην πρόληψη και θεραπεία 

ασθενειών και όχι στην επιλογή των εξωτερικών χαρακτηριστικών του ατόμου, 

ενισχύει την αυτονομία του ατόμου. Διότι, όταν η εκδήλωση μιας ασθένειας είναι 

βέβαιη, η επιλογή της επέμβασης στο γονιδίωμα του ανθρώπου για την αποτροπή 

της στον ίδιο το φορέα όσο και στους απογόνους του, δε στοχεύει στην ευγονική 

προσαρμογή σε πρότυπα, αλλά στην εξασφάλιση των όρων της αυτονομίας. 

 Εάν είχαν τελειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό οι βιοτεχνολογικές μέθοδοι, ώστε 

να καθιστούν εφικτή με επιτυχία και με απόλυτη ασφάλεια για το έμβρυο και τον 

ανθρώπινο οργανισμό τη γενετική παρέμβαση, κυρίως όμως, η επιστημονική 

γνώση σχετικά με την εξακρίβωση της λειτουργίας των γονιδίων ως νοσογόνων 

παραγόντων, τότε θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν αντίκειται στην αρχή της 

προστασίας της υγείας η εφαρμογή μιας «βελτιωτικής γενετικής παρέμβασης» στο 

ανθρώπινο γονιδίωμα αποκλειστικά και μόνο για λόγους υγείας. Επειδή, όμως, οι 

προϋποθέσεις αυτές είναι ακόμη σήμερα ανέφικτες, σε συνάρτηση και με το 

γεγονός ότι ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει καμία απόλυτη επιστημονική βεβαιότητα, 

το ενδεχόμενο να επιτραπεί νομικά η εφαρμογή βελτιωτικών γενετικών 

παρεμβάσεων είναι μάλλον απίθανο. 

 Τελικά, η απαγόρευση της βλαστικής γονιδιακής θεραπείας προτιμήθηκε 

με βάση την «αρχή της προφύλαξης», που επιβάλλει την αποχή από οποιαδήποτε 

εφαρμογή της θεραπείας στον άνθρωπο, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί 

ακόμη στο χώρο της γενετικής επιστήμης σχετικά με τη λειτουργία των γονιδίων 

και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η θεραπεία στον ανθρώπινο οργανισμό 

εξαιτίας της πειραματικής ακόμη εφαρμογής της. 

 Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο αποκρούεται η θετική ευγονική υπό 

την ανωτέρω μορφή της είναι, διότι ούτε ο όρος της υγείας δεν έχει διευκρινιστεί 

πλήρως σε τι συνίσταται και μέχρι πού φτάνουν τα όρια της «φυσιολογικότητας» 

στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις 

και ατομικές αξιολογικές κρίσεις συντελούν στην εννοιολογική διεύρυνση και 

σχετικοποίηση του όρου «υγεία», με αποτέλεσμα  πολλές φορές να συγχέεται με 

αυθαίρετες αισθητικές επιλογές. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τη 

χρησιμοποίηση της γονιδιακής θεραπείας για την αποκατάσταση (ή 

αντικατάσταση) ανεπιθύμητων γενετικών χαρακτηριστικών που δεν είναι κατ' 
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ανάγκη παθολογικά και δεν συνδέονται με σοβαρές ανωμαλίες και δυσλειτουργίες 

του οργανισμού. Αλλά, αυτού του είδους η αποκατάσταση θα αποτελούσε τελικά 

μια παρέμβαση γενετικού προσχεδιασμού του εμβρύου και άρα μια ανεπίτρεπτη 

πράξη ετεροκαθορισμού του μελλοντικού ανθρώπου. 

 Μια τέτοια δυνατότητα αποκρούεται παντελώς υπό τη δικαιοπολιτική 

επικράτηση της ανθρώπινης αξίας, για το λόγο ότι η βελτιωτική αυτή παρέμβαση 

του τρίτου-γονέα στη διαμόρφωση της βιολογικής ιδιοσυστασίας του εμβρύου 

κατά ένα συγκεκριμένο πρότυπο, παράγει αποτελέσματα μη αναστρέψιμα για τη 

συγκρότηση της σύνολης ψυχοσωματικής υπόστασης του μελλοντικού ανθρώπου 

και διαμορφώνει μια συνθήκη περιορισμού της αυτονομίας του, καθώς θα ζει με 

την αγωνία της διαρκούς απόδειξης της διαφορετικότητάς του. 

 Συνεπώς, είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα η απαγόρευση της επέμβασης 

στα γεννητικά κύτταρα του ανθρώπου με σκοπό την επιλογή των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών, πράξη η οποία υπηρετεί τις παραδοσιακές ευγονικές ιδεολογίες 

και αντιστρατεύεται την αυτονομία και τον αυτοκαθορισμό του ατόμου, όπως 

αναφέρθηκε εισαγωγικά, και τελείως διαφορετική η γονιδιακή θεραπεία, τόσο στα 

σωματικά όσο και στα γεννητικά κύτταρα, η οποία θεραπεύοντας βέβαιες 

ασθένειες, ακόμη και πριν την εκδήλωσή τους, εξασφαλίζει τη διατήρηση των 

όρων της αυτονομίας που απειλείται και προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

 Από τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι, ειδικά η βελτίωση 

χαρακτηριστικών των απογόνων που δεν σχετίζονται με τη μελλοντική τους υγεία, 

εμποδίζεται από την προστασία της ανθρώπινης αξίας, όπως συμβαίνει με κάθε 

ανάλογο παράδειγμα «θετικής ευγονικής». Αυτό ισχύει, ανεξάρτητα από το αν η 

βελτίωση οφείλεται σε επέμβαση στα γεννητικά κύτταρα των γεννητόρων ή σε απ' 

ευθείας επεμβάσεις στο έμβρυο, εφόσον αυτές κάποτε καταστούν τεχνικά εφικτές. 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

 

 6. ΒΙΟΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

 α. Πολυεπίπεδοι προβληματισμοί και αντιπαραθέσεις 

 Όσο κι αν σήμερα η επιστημονική κοινότητα και οι κοινωνία 

καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή ευγονικής ως απάνθρωπη και αντίθετη 

στις θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές, οι σύγχρονες γενετικές και ιατρικές 

μέθοδοι έρχονται να επανατροφοδοτήσουν τον προβληματισμό γύρω από την 

ευγονική, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά την ευεργετική πλευρά της. Χωρίς 

ιδεολογικές εμμονές και κατευθύνσεις, χωρίς πολιτικούς στόχους και 

σκοπιμότητες (τουλάχιστον εμφανείς), η σύγχρονη επιχειρηματολογία προτάσσει 

τις κοινωνικές προεκτάσεις των καινοτόμων μεθόδων που επαγγέλλονται την 

μείωση της νοσηρότητας και του πόνου και την προαγωγή του αγαθού της υγείας 

σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, και θέτει στην «ελεύθερη» επιλογή του ατόμου 

τις προτάσεις της. 

 Προς την κατεύθυνση της ατομικής συνειδητοποίησης για τη διασφάλιση 

και προαγωγή της ατομικής και δημόσιας υγείας, οι σύγχρονες ευγονικές 

πρακτικές εκκινούν από την αρνητική ευγονική επιλογή, που εκφράζεται με την 

επιλογή εμβρύων μέσω των μεθόδων (προγεννητικού και προεμφυτευτικού) 

ελέγχου της αναπαραγωγής, ενώ ταυτόχρονα, το αξιακό πλαίσιο του υλισμού και 

της κοινωνίας της αγοράς ευνοεί την προώθηση και της θετικής ευγονικής (π.χ. 

στις Η.Π.Α. με την επιλογή «δωρητών σπέρματος»), με συνέπεια να προβάλλει το 

μελλοντικό ενδεχόμενο εφαρμογής μιας γενικευμένης κοινωνικής ευγονικής. 

 Η σύγχρονη ευγονική (είτε υπό την αρνητική ή υπό τη θετική έκφανσή 

της) θέτει σε νέα βάση την παλιά αντιπαράθεση μεταξύ ηθικών και φιλοσοφικών 

θεωριών για την αξία της ανθρώπινης ζωής και τον αξιακό προσδιορισμό του 

νοήματός της. Η αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών των μεθόδων ιατρικού 

ελέγχου της ανθρώπινης αναπαραγωγής και εκείνων που διαβλέπουν μέσα από 

αυτές τις πρακτικές να διανοίγονται νέες προοπτικές της παραδοσιακής ευγονικής 

είναι έντονη, και χαρακτηρίζεται από τον σοβαρό -σε θεωρητική θεμελίωση και 

επιχειρηματολογία- βιοηθικό προβληματισμό.  
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 Αναπόφευκτα εισέρχονται σε έντονη αντιπαράθεση οι κλασσικές ηθικές 

θεωρίες, δεοντοκρατικές και ωφελιμιστικές, και δοκιμάζονται παραδοσιακές 

ηθικές αρχές και αξίες σε νέα πεδία συζήτησης. Οι θεωρίες του προσώπου (εάν 

τυχόν θεωρηθεί τέτοιο το έμβρυο ή το προ-έμβρυο) αντιπαρατίθενται στις θεωρίες 

των δικαιωμάτων (των γονέων, της κοινωνίας ή των μελλοντικών γενεών), οι 

έννοιες της αξιοπρέπειας και της αξίας της ανθρώπινης ζωής διεκδικούν 

αντίστοιχα τη δική τους θέση ανάλογα με την οπτική γωνία του υποκειμένου, ενώ 

αναφύονται και νέες έννοιες, όπως «άδικη ζωή», «άδικη γέννηση», που οδηγούν 

στη δημιουργία διαχωρισμών μεταξύ «άξιας» και «ανάξιας» ζωής, με αξιολογικό 

περιεχόμενο αδιευκρίνιστο, εν πολλοίς αυθαίρετο και ηθικά κινδυνώδες.  

 Επίσης, μέσα από την έντονη αντιπαράθεση, διακρίνονται και άλλες 

αντικρουόμενες τάσεις, που δίνουν το χαρακτήρα όχι μόνο μιας θεωρητικής 

σύγκρουσης αλλά και μιας βαθιάς επιστημικής αντιπαλότητας. Έντονη, επί 

παραδείγματι, είναι από την πλευρά των βιοεπιστημόνων, και κυρίως των 

βιολόγων και γενετιστών,  η τάση προάσπισης του «ζωτικού χώρου» της έρευνάς 

τους έναντι των θεωρητικών επιστημόνων, και κυρίως των φιλοσόφων και των 

νομικών, οι οποίοι -κατά την άποψη των πρώτων- αναδεικνύοντας τα ηθικά και 

νομικά όρια σε κάθε επιστημονική εξέλιξη, θέτουν εμπόδια στην απρόσκοπτη 

πρόοδο της έρευνας και της γνώσης, εκεί δηλαδή, όπου κατ' αρχήν δεν νοείται 

οριοθέτηση52. 

 Αυτό, όμως, είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα ψευδοπρόβλημα που 

προκαλείται από την παρερμηνεία του ρόλου του εργαστηριακού επιστήμονα. 

Πράγματι, μέχρι πρόσφατα η εικόνα του επιστήμονα αυτού ήταν η περιορισμένη 

και στεγανή έρευνα μέσα στο εργαστήριό του. Επειδή, όμως, τα αποτελέσματα της 

έρευνας στις μέρες μας τυγχάνουν ταχείας εκμετάλλευσης από τα διάφορα 

τεχνολογικά κέντρα, προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη ο έλεγχος της επιστημονικής 

έρευνας, όχι στο επιστημονικό και μεθοδολογικό πεδίο αλλά στο πεδίο των 

εφαρμογών της. Τελικά, αυτό που διακυβεύεται είναι η κριτική εξέταση των 

                                                 
52  Αλαχιώτης Σ., Η βιοϊατρική στο στόχαστρο της νομικής επιστήμης, Συνήγορος 7/1998, 

σελ. 61. 
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παραμέτρων της τεχνολογίας μέσα από το δημόσιο διάλογο και όχι ο κανονιστικός 

παρεμβατισμός της νομοθεσίας53. 

 Μια άλλη σύγκρουση, πολιτισμικής φύσης τρόπον τινά, είναι αυτή που 

παρατηρείται μεταξύ της ευρωπαϊκής και της βορειοαμερικανικής βιο-θεωρητικής 

κουλτούρας. Οι Ευρωπαίοι βιοηθικοί στοχαστές, άσχετα με ποια τελικά θέση 

λαμβάνουν στα ζητήματα της ευγονικής, εκφράζουν με λόγο συστηματικό, 

θεμελιωμένο στις κλασσικές ηθικές θεωρίες, και ιδιαίτερα με έμφαση στις 

δεοντοκρατικές θεωρίες, τον κριτικό προβληματισμό τους στις διανοιγόμενες 

ευγονικές προοπτικές, με μια πιθανή ερμηνεία της στάσης αυτής να ανάγεται στην 

ιστορική παράδοση της δεοντοκρατικής ηθικής φιλοσοφίας της Γηραιάς Ηπείρου. 

Αντίθετα, οι Αμερικανοί επιστήμονες δείχνουν να έχουν ξεπεράσει ευκολότερα τα 

ηθικά και φιλοσοφικά εμπόδια και, με επιχειρήματα κυρίως από τις θεωρίες των 

δικαιωμάτων, αναπτύσσουν ένα πιο περιπτωσιολογικό λόγο, επίμονα 

προσανατολισμένο στην εξεύρεση ηθικής θεμελίωσης για την υποστήριξη των 

βιοτεχνολογικών μεθόδων. Όπως, πολύ αδρά παρατηρεί ο Χάμπερμας «ενώ η 

Ευρώπη συζητά ακόμη το 'αν' των γενετικών παρεμβάσεων, η Αμερική συζητά το 

'πώς'». 

Τα ηθικά διλήμματα για την πρακτική αξία της τυχαιότητας ή της 

επιλογής, η αλλοίωση της ανθρώπινης ετερότητας και η σύνθλιψη της 

ατομικότητας σε ένα κόσμο ομογενοποιημένων ανθρώπινων όντων, η μείωση της 

κοινωνικής ανοχής για την ασθένεια και τον ασθενή-πάσχοντα συνάνθρωπο, οι 

μελλοντικές «ποιοτικές» και «ποσοτικές» διακρίσεις των ανθρώπων με βάση το 

γενετικό υλικό και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ακόμη και τα ζητήματα 

διανεμητικής δικαιοσύνης σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις νέες 

ιατρικές μεθόδους, αυτά είναι μερικά μόνο από τα κύρια ζητήματα που 

απασχολούν τον ηθικό προβληματισμό σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της 

γενετικής. 

                                                 
53  Η Βρετανική Επιτροπή για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα αναφέρει στην έκθεσή της για τις 

αναπαραγωγικές τεχνολογίες (2006) ότι: «We feel very strongly that continuing debate and 

discussion is essential, and that social and ethical considerations should determine the uses of 

technology. This does not mean that scientific research needs to be suppressed, but it does need to 

be conducted openly and subject to discussion». 
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 Θα επιχειρηθεί μια συνοπτική παρουσίαση αυτού του βιοηθικού 

προβληματισμού και των επιμέρους επιχειρημάτων, με οδηγό στην αναζήτηση τις 

θέσεις φιλοσόφων και επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα καθώς και 

τις γνώμες που έχουν εκφραστεί μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας των επιτροπών 

βιοηθικής των ευρωπαϊκών κρατών.  

 

 β. Η απροσδιοριστία της έννοιας της υγείας 

 Το πρόταγμα για την εφαρμογή των σύγχρονων ευγονικών μεθόδων είναι, 

όπως αναφέρθηκε, η διασφάλιση της υγείας, ατομικής και δημόσιας. Η έννοια, 

όμως, της υγείας ενέχει μια δομική απροσδιοριστία, που καθιστά οποιαδήποτε 

νοηματική προσέγγισή της εκ των πραγμάτων επισφαλή. 

 Κατ' αρχάς, η υγεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αναφορά μόνο σε 

ιατρικο-βιολογικά δεδομένα που να παρέχουν κάποια πρότυπα εύρυθμης 

λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά προσδιορίζεται αναπόφευκτα και 

από κοινωνικές και πολιτισμικές αξιολογικές κρίσεις καθώς και από τις 

προσωπικές εκτιμήσεις του φορέα της, ώστε αποκτά ένα περιεχόμενο ευρύτατο, 

με κίνδυνο να τείνει προς τη σχετικοποίηση και, τελικά, την αυτοαναίρεση. 

Η διαπλοκή στατιστικών - εμπειρικών και αξιολογικών δεδομένων και η 

σύγκρουση μεταξύ των αξιολογικά ουδέτερων και των αξιακά φορτισμένων 

ερμηνειών της υγείας, ως κεντρικής έννοιας της ιατρικής επιστήμης, έχει δώσει το 

στίγμα ενός πλούσιου θεωρητικού διαλόγου, συνυφασμένου με ζητήματα που 

ανάγονται σε μια ευρύτερη φιλοσοφική σφαίρα, όπως οι έννοιες της 

«φυσιολογικότητας», της «παθολογικότητας» ή της «κανονιστικότητας». Τα 

ζητήματα αυτά έχουν άμεση σχέση με τον ευγονικό προβληματισμό, καθώς 

προσδιορίζουν τους σκοπούς και τους προσανατολισμούς των γενετικών 

παρεμβάσεων. 

Η αναγνώριση γονιδιακών χαρακτηριστικών ως παθολογικών (πρόσφορων 

για εκδήλωση νόσων) όπως και η επιλογή άλλων γονιδίων ως υγιών σχετίζονται 

άμεσα με τη θέση που η κοινωνία ή το άτομο παίρνει απέναντι σε έννοιες όπως η 

νόσος και η υγεία, έννοιες συνδεόμενες με αδιευκρίνιστα (ακόμη και στη 

φιλοσοφία της επιστήμης) και εριζόμενα κανονιστικά και αξιακά πρότυπα. Η 

«φυσιολογικότητα» και η «κανονικότητα» (οι απώτεροι στόχοι της ευγονικής), 
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δεν έχουν σαφές και επακριβώς προσδιορισμένο περιεχόμενο, με συνέπεια να 

επιτρέπεται εύκολα να εμφιλοχωρήσουν μέσα τους αυθαίρετες ατομικές ή/και 

κοινωνικές εκτιμήσεις. Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθούν οι επιλογές 

σε ακραίες θέσεις και να υποστηριχθούν ξανά και με νέα, πιο ελκυστική, μορφή 

πρακτικές και θεωρίες καταδικασμένες από την οικουμενική συνείδηση.  

Σε κάθε περίπτωση, μένουν καίρια ζητήματα αναπάντητα: Ποιος θα 

καθορίσει τι είναι φυσιολογικό και τι όχι στην προεμφυτευτική διάγνωση; Με τι 

κριτήρια; Αυτά που ωφελούν το συγκεκριμένο έμβρυο-μελλοντικό άνθρωπο, τους 

γονείς του, την κοινωνία εν γένει, ή την συνέχιση της ζωής στον πλανήτη;54  

 Υπάρχουν παθήσεις που η έννοια του παθολογικού έχει σαφές και μη 

αμφισβητήσιμο περιεχόμενο, όπως λ.χ το γονίδιο της μεσογειακής αναιμίας. Άρα 

στην περίπτωση αυτή θα ήταν θεμιτό να απαλλαγεί ο πληθυσμός από αυτά τα 

γονίδια. Μακροπρόθεσμα, όμως, μπορεί να μην ωφελήσει να απομακρυνθούν 

φορείς ασθενειών από τους πληθυσμούς, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

διατήρηση βλαβερών αλληλομόρφων έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι ωφέλιμη. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του γονιδίου της δρεπανοκυτταρικής 

αναιμίας, η παρουσία του οποίου προφύλαξε χιλιάδες ανθρώπους από την 

ελονοσία στην Αφρική. Υπ' αυτήν την έννοια, ο όρος «βιοποικιλότητα» λαμβάνει 

ένα απόλυτα συγκεκριμένο και ουσιώδες περιεχόμενο, που δεν αποτυπώνει τίποτε 

περισσότερο από τη δυναμική της φυσικής εξέλιξης, που μέσα από τις 

μεταλλάξεις και τις προσαρμογές της στο περιβάλλον εξασφαλίζει τη διαιώνιση 

της ζωής. Στο έργο αυτό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να παρέμβει ο άνθρωπος, 

εκτός εάν κάποτε κατανοήσει όλους του μηχανισμούς και τη λειτουργία της 

φύσης. 

 Επίσης, η σύγχρονη κοινωνία της αγοράς παράγει συγκεκριμένα 

κανονιστικά πρότυπα και επανανοηματοδοτεί με αναφορά στο καταναλωτικό 

μοντέλο το δίπολο των εννοιών «φυσιολογικό» και «παθολογικό». Ακόμη και το 

δικαιικό πρόταγμα της βελτίωσης του επιπέδου υγείας που επαγγέλλονται οι 

βιοεπιστημονικές μέθοδοι, δε θεμελιώνεται αποκλειστικά στη βάση της 

προστασίας της ανθρώπινης αξίας, αλλά φαλκιδεύεται από τις επιταγές της 

                                                 
54  de-Melo Martin, I., On our obligation to select the best children: a reply to Savulescu, 

Bioethics. 2004, 18(1):72-83. 
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οικονομιστικής θεώρησης της ζωής, όπου οι αξιολογικές κρίσεις καθοδηγούνται 

από τους όρους της οικονομικής αποτελεσματικότητας, τις σταθμίσεις κόστους - 

ωφέλειας και της παραγωγικότητας.  

Υπάρχει, με άλλα λόγια, μια εγγενής δυσκολία στον καθορισμό του 

φυσιολογικού. Και εάν η δυσκολία αυτή υπάρχει για τα γονίδια που σχετίζονται 

με νόσους ή εξωτερικά χαρακτηριστικά, ο βαθμός της δυσκολίας είναι ακόμη 

μεγαλύτερος όταν γίνεται αναφορά σε γονίδια που σχετίζονται με την 

συμπεριφορά, την προσωπικότητα ή τον ψυχισμό.  

Με την αποδοχή ευγονικών προτύπων υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι οι 

έννοιες της κανονικότητας, της φυσιολογικότητας και της υγείας να 

προσδιορίζονται πλέον αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τα γενετικά δεδομένα 

και να εξοβελιστεί οποιαδήποτε αναφορά στην κοινωνική-περιβαλλοντική 

διάσταση αυτών των εννοιών, καθώς και της ανθρώπινης αξίας γενικότερα. Ο 

κίνδυνος ενός γενετικού ντετερμινισμού παραμονεύει55. 

 

 γ. Ο κίνδυνος του γενετικού ντετερμινισμού  

 Οι εξελίξεις στις βιοεπιστήμες, με τη διαρκή εμβάθυνση στην κατανόηση 

της λειτουργίας των γονιδίων σχετικά με την παραγωγή ψυχοσωματικών 

χαρακτηριστικών, ευνοούν μια αύξηση των βιολογικά βασισμένων αναφορών για 

την ανθρώπινη ζωή (αλλά, σε μια ακραία προσέγγιση, και για τα 

κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα). Ο νέος επιστημονικός λόγος, που αναπτύχθηκε 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, κατακερματίζει τη γυμνή ζωή σε 

διαδικασίες και γεγονότα ελεγχόμενα από τη μοριακή δομή των χρωμοσωμάτων, η 

οποία καταλήγει να περιγράψει τον άνθρωπο ως «το σύνολο των γονιδίων του». 

Αυτό αποκαλείται «γενετικός ντετερμινισμός»56, και αποτελεί μια παράπλευρη 

συνέπεια της προόδου της γενετικής και της βιολογίας, συναρτώμενης με την 

έλλειψη ευρύτερης κοινωνικής παιδείας και ενδιαφέροντος από αυτούς που 

                                                 
55  Με το σκεπτικό αυτό, η Ελβετική Επιτροπή Βιοηθικής αποκρούει την προεμφυτευτική 

διάγνωση υπό το φόβο της ευγονικής εκμετάλλευσής της, καθώς θεωρεί ότι τα όρια μεταξύ 

πρόληψης της νόσου και επιλογής είναι εντελώς δυσδιάκριτα. 
56  Hubbard R.L. and Wald E., Exploding the gene myth, (1993) Beacon Press, Boston, 

Lewontin R.C. The doctrine of DNA - Biology as ideology,  (1993) Penguin Books, London. 
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αναλαμβάνουν να διερμηνεύσουν και να χειριστούν τα αποτελέσματα της 

επιστημονικής έρευνας. 

 Πρακτικά, τα προβλήματα που βιολογικοποιούν οι βιοεπιστήμονες τίθενται 

σε ιατρικό μικροσκόπιο και η επίλυση τους προβάλλεται ως θεραπεία. Η οπτική 

της ιατρικοποίησης των κοινωνικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών και 

φαινομένων απομονώνει τον δρώντα από το περιβάλλον του, απαλλάσσοντας αυτό 

από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Οι 

αιτίες που γεννούν το πρόβλημα εντοπίζονται σε βιολογικό ή γενετικό επίπεδο, 

απομονώνονται και γίνονται αντικείμενο ελέγχου, πρόγνωσης και διαχείρισης, με 

σκοπό τη θεραπεία στο όνομα της ατομικής και συλλογικής υγείας. 

 Η διαδικασία ιατρικοποίησης της κοινωνίας μέσω της ιατρικής-

θεραπευτικής διαχείρισης των συμπεριφορών (όπως π.χ. των «παρεκκλινουσών 

συμπεριφορών»), οι οποίες διαμορφώνονται μέσα στο πολιτισμικό, κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον των ανθρώπων, παραβλέπει ταξικές, 

ρατσιστικές και σεξιστικές διακρίσεις, αποκλεισμούς και ανισότητες. Στην πράξη, 

ο παραγκωνισμός των περιβαλλοντικών παραγόντων ως προς το ρόλο τους στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας, θέτει το ανθρώπινο σώμα στη διάθεση των 

βιοχημικών και βιοτεχνολογικών μέσων, ως αντικείμενο θεραπευτικής δράσης, 

προκειμένου ο φορέας του ασθενούς σώματος να επανέλθει στην «επιθυμητή» και 

«κανονική» κατάσταση. 

 Παρόλα αυτά, το τι εκλαμβάνεται ως «επιθυμητό» και «κανονικό» 

ορίζεται πολιτισμικά. Αντίθετα, σήμερα με τα βιοχημικά και βιοτεχνολογικά μέσα 

οι βιοεπιστήμονες εφαρμόζουν μια νευροχημική ερμηνεία και πρακτική, και 

εστιάζονται στη μοριακή δομή του κάθε προβλήματος με σκοπό την διόρθωση 

του. Αυτή η θεώρηση της ζωής αποτελεί την κρίσιμη συνθήκη του σφάλματος 

τόσο εκείνων που επιμένουν να εξαίρουν τη σημασία των βελτιωτικών γενετικών 

επεμβάσεων, όσο και εκείνων που επιμένουν να υποστηρίζουν το προαναφερθέν 

«δικαίωμα της αναλλοίωτης γενετικής ιδιοσυστασίας». Εάν, μάλιστα, η θεώρηση 

αυτή εμπεδωθεί, με την επίκληση επιστημονικοφανών δεδομένων, ενδέχεται να 

δώσει περαιτέρω ώθηση σε ένα γενικευμένο αίτημα για βελτίωση ή ίαση 
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φαινοτυπικών χαρακτηριστικών μέσω γενετικών παρεμβάσεων. Θα παραβλέπει, 

όμως, πάντα ότι μεταξύ γονότυπου και φαινότυπου παρεμβαίνει το περιβάλλον57. 

  

 δ. Ηθική ελευθερία και βελτιωτικές επεμβάσεις 

 Μολονότι, όπως αναφέρθηκε ήδη, επικρατεί μια γενική συμφωνία των 

νομοθετών στο θεμελιώδες ζήτημα της απαγόρευσης της βελτιωτικής γενετικής 

παρέμβασης στα εξωτερικά χαρακτηριστικά (και όχι στην υγεία) μέσω της 

γονιδιακής θεραπείας, διαφωνίες, εντούτοις, παρουσιάζονται από μερικούς 

θεωρητικούς που υποστηρίζουν τις γενετικές παρεμβάσεις με στόχο το σχεδιασμό 

επιθυμητών ή, τουλάχιστον, λιγότερο παθολογικών βιολογικών χαρακτηριστικών. 

 Οι υποστηρικτής της «φιλελεύθερης ευγονικής» Nicholas Agar έχει 

σοβαρά πρακτικά επιχειρήματα να προτάξει. Εφόσον, όπως υποστηρίζει, μετά τη 

γέννηση εφαρμόζονται μέθοδοι και πρακτικές που βελτιώνουν τις φυσικές 

«ατέλειες» των ανθρώπων (π.χ. τα γυαλιά οράσεως στους μύωπες), γιατί να μην 

μπορούν να προληφθούν αυτές οι «ατέλειες» πριν τη γέννηση με την γονιδιακή 

θεραπεία ή, ακόμη περισσότερο, εφόσον επιτευχθεί επιστημονικά, να μη μπορεί 

να προσχεδιαστεί θετικά η γενετική προδιάθεση για ανάπτυξη επιθυμητών 

χαρακτηριστικών; Η καταστροφή ενός «κακού» - «παθογόνου» γονιδίου θα 

μπορούσε να δώσει τόπο στην αντικατάστασή του με κάποιο «καλό» - «υγιές» 

γονίδιο, πρόσφορο για την ανάπτυξη ατομικά ή/και κοινωνικά επιθυμητών 

χαρακτηριστικών. 

 Η θέση επεκτείνεται ότι οι γονείς έχουν το ηθικό δικαίωμα αλλά και την 

υποχρέωση απέναντι στα παιδιά τους να μεριμνούν για την καλύτερη δυνατή 

γενετική σύσταση του οργανισμού τους, η οποία θα εξασφαλίζει στη ζωή τους 

τους καλύτερους δυνατούς όρους όχι μόνο υγείας αλλά και «εν γένει ανάπτυξης 

                                                 
57  Πάντως, δεν παραβλέπεται ότι το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιείται και από τους 

υπερασπιστές της κλωνοποίησης: αφού ο άνθρωπος δεν είναι μόνον το γενετικό του υλικό, τότε 

μια ενδεχόμενη κλωνοποίηση θα είχε ως αποτέλεσμα τα κλωνοποιημένα όντα να έχουν μεν το ίδιο 

γενετικό υλικό με τους δότες, αλλά να είναι διαφορετικές προσωπικότητες. Οι προσωπικότητες 

αυτές θα διέφεραν πολύ περισσότερο από τους μονωογενείς διδύμους, καθότι θα υπήρχε επιπλέον 

και ένας ετεροχρονισμός ως προς την γέννηση, χωρίς να υπολογίζονται οι ενδεχόμενες 

μεταλλάξεις που θα είχε υποστεί το γενετικό υλικό των σωματικών κυττάρων του δότη. 
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της προσωπικότητάς τους», κατά τον ίδιο τρόπο που μεριμνούν π.χ. για την 

εκπαίδευσή τους. Εφόσον, δηλαδή, η ανάπτυξη της προσωπικότητας συντελείται 

μέσα από παιδευτικές διαδικασίες μακροχρόνιες και επίπονες, για ποιο λόγο αυτός 

ο ίδιος ευγενής σκοπός να μην επιτρέπεται να διευκολυνθεί από ένα 

καταλληλότερο γονιδιακό υπόβαθρο, που θα παρείχε έστω μια προδιάθεση προς 

αυτό; 

 Υποστηρίζεται, περαιτέρω, ότι εφόσον η Πολιτεία αφήνει το περιθώριο σε 

κάθε γονέα, ασχέτως της πνευματικής του ωριμότητας ή της ψυχικής του 

καταλληλότητας, να αποφασίζει ελεύθερα για τη ηθική και πνευματική διάπλαση 

του παιδιού του, έτσι ακριβώς οφείλει να δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο 

γονέα να σχεδιάζει -εάν ποτέ καταστεί εφικτό- τη γενετική ιδιοσυστασία του 

μελλοντικού παιδιού του με τη χρήση των μεθόδων γενετικής παρέμβασης. Έτσι, 

προάγεται πληρέστερα και διασφαλίζεται σε αυτό το πεδίο η «φιλελεύθερη αρχή» 

της δημοκρατικής έννομης τάξης, η οποία αποκλείει τον κρατικό παρεμβατισμό σε 

θέματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως είναι το 

δικαίωμα στην ίδρυση οικογένειας. 

 Αλλά και για το ίδιο το παιδί που θα «υποστεί» τη γενετική βελτίωση, τα 

οφέλη δεν θα είναι λιγότερα. Θα ξεκινά τη ζωή του με ένα ενισχυμένο γενετικό 

δυναμικό, που θα του παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση των ικανοτήτων του και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, 

δηλαδή την αυτοπραγμάτωσή του μέσα από τους στόχους που το ίδιο θα θέσει στη 

ζωή του. Έτσι, η γενετική βελτίωση που -με όλη την γονεϊκή ευσυνειδησία και 

αγάπη- θα έχουν επιφέρει οι γονείς στο παιδί τους, θα αποτελεί απλά τη βάση και 

τα μέσα για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη της αυτονομίας του, και κατά 

συνέπεια, της προσωπικότητάς του. 

 Όμως, όσο εύλογες και αν είναι αυτές οι δικαιολογήσεις δεν ξεπερνούν 

εύκολα τον ηθικό προβληματισμό. Ο κύριος αντίλογος εστιάζεται στον κίνδυνο η 

ευρεία καθιέρωση και χρήση των νέων αυτών τεχνικών δυνατοτήτων να 

οδηγήσουν στην πραγματοποίηση της ανεπιθύμητης προοπτικής η εξέλιξη του 

ανθρώπινου είδους να ελέγχεται πλέον με καθαρά υποκειμενικά και αυθαίρετα 

κριτήρια με βάση τα εκάστοτε κρατούντα ατομικά και κοινωνικά πρότυπα.  
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Ο Jurgen Habermas, υποστηρίζει ότι στις φιλελεύθερες κοινωνίες, ο κάθε 

πολίτης έχει εξίσου το δικαίωμα να επιδιώκει την πραγματοποίηση των ατομικών 

του σχεδίων ζωής ανάλογα με τις δυνάμεις του. Ως προς την ηθική ελευθερία να 

διάγει κανείς τον βίο του υπό βιολογικές αφετηριακές συνθήκες τις οποίες δεν έχει 

επιλέξει ο ίδιος, το γενετικά προγραμματισμένο άτομο βρίσκεται στην ίδια 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το φυσιολογικά γεννημένο άτομο. Ωστόσο 

ένας ευγονικός προγραμματισμός επιθυμητών ιδιοτήτων και προδιαθέσεων γεννά 

ηθικούς ενδοιασμούς όταν καθηλώνει το θιγόμενο πρόσωπο σε ένα καθορισμένο 

σχέδιο ζωής και το περιορίζει ειδικά ως προς την ελευθερία επιλογής μιας δικής 

του ζωής. 

Κατά τον Habermas, οι βελτιωτικές ευγονικές επεμβάσεις βλάπτουν την 

ηθική ελευθερία, στον βαθμό που εγκλωβίζουν το εμπλεκόμενο πρόσωπο σε 

προθέσεις τρίτων που είναι αμετάκλητες, εμποδίζοντας το έτσι να κατανοήσει 

απροκατάληπτα τον εαυτό του ως τον ακέραιο δημιουργό της δικής του βιο-

ιστορίας. Κανείς δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από τον άλλο με τρόπο μη 

αντιστρέψιμο. Με το γενετικό προγραμματισμό δημιουργείται μια ασύμμετρη 

σχέση, ένας ιδιότυπος πατερναλισμός. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «ο 

σχεδιαστής του προγράμματος έχει κατά τρόπο μονόπλευρο υπό τον έλεγχό του τις 

γενετικές καταβολές ενός άλλου, δίχως αιτιολογημένη προεξόφληση της συναίνεσης 

και τις χρησιμοποιεί με την πατερναλιστική πρόθεση να θέσει βάσεις σημαντικές για 

την βιοιστορία του εξαρτωμένου, ο οποίος μπορεί να ερμηνεύσει αλλά όχι να 

αναθεωρήσει ή να ακυρώσει την πρόθεση αυτή. Οι συνέπειες είναι μη 

αντιστρέψιμες, καθώς η πατερναλιστική πρόθεση αποτυπώνεται σε ένα γενετικό 

πρόγραμμα και όχι σε μιαν επικοινωνιακά διαμεσολαβημένη κοινωνικοποιητική 

πρακτική που να μπορεί ο γόνος να την επεξεργαστεί».  

Από την άποψη αυτή, ο παραλληλισμός των γενετικών παρεμβάσεων 

βελτίωσης με την ανατροφή του παιδιού και ιδίως τη διαπαιδαγώγησή του, 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις των γονέων, είναι μάλλον άστοχος. Γιατί, κάθε 

διαπαιδαγώγηση στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων υπόκειται, πάντως, στον 

κριτικό έλεγχο του υποκειμένου της, όταν εξελίσσεται ή και όταν έχει 

ολοκληρωθεί. Δεν ιδρύει βιολογικούς φραγμούς, που από τη φύση τους 

εξαιρούνται από τον έλεγχο. 
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 ε. Ψυχολογικές παράμετροι των βελτιωτικών επεμβάσεων 

 Κατά τον Χάμπερμας επίσης, με την αποδοχή μιας «φιλελεύθερης 

ευγονικής», υπό τη βελτιωτική της έκφανση, θα προκληθεί μια ριζική αλλαγή στο 

πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του και τους γύρω του, η οποία θα 

επέλθει από την αλλαγή στην «ηθική αυτοκατανόηση του ανθρώπινου είδους» 

(«ethisches Selbstverstaendnis der Gattung»). 

 Σε ατομικό επίπεδο, ο άνθρωπος που έχει υποστεί βελτιωτική παρέμβαση 

είναι πιθανό να χάσει την αυτοεκτίμησή του, λόγω του ότι θα γνωρίζει ότι δεν 

είναι ο ίδιος ο αποκλειστικός δημιουργός της βιοϊστορίας του, αλλά έχει 

σχεδιαστεί από άλλους με βάση τα χαρακτηριστικά που εκείνοι επιθυμούσαν, 

αναφερόμενος πάντοτε προς αυτούς για την ερμηνεία και την αιτιολόγηση και των 

θετικών και των αρνητικών εκφάνσεων της προσωπικότητάς του. Ως συνέπεια 

αυτό θα έχει τη διαστρέβλωση της αυτο-εικόνας του ατόμου που έχει υποστεί τις 

τροποποιήσεις και τον ψυχολογικό -εκτός από τον ηθικό- υποβιβασμό του. 

 Συνήθως, οι υποστηρικτές αυτής της αντίρρησης προς τις βελτιωτικές 

γενετικές παρεμβάσεις αναφέρονται στο ενδεχόμενο τα άτομα που τις υπέστησαν 

να τρέφουν ιδιαίτερα αρνητικά συναισθήματα προς τους γονείς τους, γιατί τα 

«σχεδίασαν» με κάποιο φυσικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν τους αρέσει -χωρίς 

ωστόσο να θεωρούν ότι προσβάλλει την αυτονομία τους-, ή γιατί δεν ενίσχυσαν 

κάποιο άλλο χαρακτηριστικό τους. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος το παιδί να μην 

αισθάνεται ότι οι γονείς του το αγαπούν για «αυτό που είναι» αλλά για «αυτό που 

σχεδίασαν», αυξάνοντας έτσι την αγωνία του για τη διαρκή επιβεβαίωση των 

προσδοκιών τους ή της αυτονομίας του. 

 Τέλος, πολλοί ισχυρίζονται ότι με τη δυνατότητα επιλογής και σχεδιασμού 

των απογόνων του ο άνθρωπος θα αποκτήσει μια αίσθηση παντοδυναμίας και 

αλαζονείας απέναντι στις μελλοντικές γενιές, καθώς θα τις αντιλαμβάνεται ως 

δημιουργήματά του και δεν θα τους αποδίδει το σεβασμό που απαιτείται μεταξύ 

ίσων και αυτόνομων έλλογων όντων. 
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 στ. Κοινωνιολογικές παράμετροι των βελτιωτικών επεμβάσεων 

 Έντονη είναι και η ανησυχία πολλών θεωρητικών και κοινωνικών 

επιστημόνων58 για την ανατροπή παραδοσιακών κοινωνικών αντιλήψεων και 

δομών μέσα από τη βελτιωτική τροποποίηση των απογόνων. Από πολλούς 

τονίζεται η ιερότητα του χαρακτήρα της σχέσης γονέα-παιδιού, η οποία 

διαταράσσεται από τις τεχνικές παρεμβάσεις της επιστήμης. Υποστηρίζεται ότι θα 

προκληθεί μια διάρρηξη στην σχέση αυτή, που είναι μια σχέση αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ ισότιμων δημιουργών της δικής τους βιοϊστορίας, και θα 

μετατραπεί αντίθετα σε μια κυριαρχική σχέση «δημιουργού» προς δημιούργημα», 

«προσώπου» προς «πράγμα», «υποκειμένου» προς «αντικείμενο», ενώ πλέον η 

«ανα-παραγωγή» θα γίνεται αντιληπτή απλά ως «παραγωγή». 

 Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον τρόπο που διαμορφώνεται η 

διαπροσωπική σχέση του ζευγαριού, η οποία κατά το στάδιο της αναπαραγωγής 

θα μεταφερθεί στο επιστημονικό εργαστήριο, όπου θα παρεμβάλλεται η 

ουσιαστική μεσολάβηση του τρίτου προσώπου, του γενετιστή - ιατρικού 

επιστήμονα. Το επιχείρημα αυτό δεν αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις επιλογής 

εμβρύου με βάση τα χαρακτηριστικά που διαγιγνώσκονται, αλλά και στις 

περιπτώσεις γενετικού σχεδιασμού, όπου η παρεμβολή του επιστήμονα θα συν-

διαμορφώνει με τους γονείς το γενετικό προφίλ του εμβρύου, διεκδικώντας, με τα 

επιστημονικά δεδομένα που θα εισφέρει, όχι απλά συμβουλευτικό αλλά και 

ουσιαστικά καθοριστικό ρόλο στην όποια απόφασή τους. 

 Η σημαντικότερη, όμως, συνέπεια που τονίζεται από όλους όσοι 

συμμετέχουν -αρνητικά και θετικά- στον ευρύτερο προβληματισμό είναι ότι η 

αντίληψη του ρόλου της ιατρικής επιστήμης, που είναι να αποτρέπει τον πόνο είτε 

αυτός εντοπίζεται σε μεμονωμένα άτομα ή γενικότερα μέσα στην κοινωνία, θα 

αλλάξει ριζικά και θα μετατραπεί από μέσο ίασης, αποκατάστασης της υγείας και 

ανακούφισης από τον πόνο σε τεχνολογία ανθρώπινης αναδόμησης.  

 Και επειδή τα πρότυπα της σύγχρονης υλιστικής θεώρησης της ζωής και 

της κοινωνίας της αγοράς είναι πολύ ισχυρά και η αξία του ανθρώπου 

υπολογίζεται εν πολλοίς από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία, θα 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντισταθεί η ιατρική στις απαιτήσεις των 

                                                 
58  Holland B. and Kyriacou Ch., Genetics and society, (1993) Addison – Wesley, London. 
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καταναλωτών, που επίμονα θα διευρύνουν την έννοια της θεραπείας και θα ζητούν 

βελτιωτικές τροποποιήσεις ακόμη και σε μη παθολογικά χαρακτηριστικά, με 

αποτέλεσμα να χάσει τελείως το νόημα και τον προορισμό της και να μετατραπεί 

σε μια επιστημονική δραστηριότητα εμπορικής εκμετάλλευσης, που σκοπό θα έχει 

να τροφοδοτεί με παραγωγικά -μόνο- στελέχη την κοινωνία της αγοράς.  

 

ζ. Ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας 

Ζητήματα διανεμητικής δικαιοσύνης και ισότητας υπεισέρχονται 

αναπόφευκτα στον προβληματισμό. Η ανάπτυξη της γενετικής τεχνολογίας και 

των εφαρμογών της, έχει ένα γεωμετρικά αυξανόμενο κόστος δυσβάσταχτο εν 

πολλοίς και για τα αναπτυγμένα κράτη, τα οποία, μη μπορώντας να υποστηρίξουν 

οικονομικά την σχετική έρευνα και τεχνολογία, εκχωρούν -ουσιαστικά κατ' 

αποκλειστικότητα- αυτή τη δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα.  

Οι κανόνες, όμως, της ελεύθερης αγοράς και του κέρδους είναι 

αδυσώπητοι, και έτσι, ένας μελλοντικός κόσμος πολλών ταχυτήτων ενδέχεται να 

αναπτυχθεί, στηριζόμενος στις οικονομικές δυνατότητες της κάθε τάξης ή 

κοινωνίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν εύκολα να διακρίνονται 

προνομιούχοι και μη προνομιούχοι άνθρωποι, ανάλογα με τις δυνάμεις τους να 

κάνουν χρήση βελτιωτικών μεθόδων και να παράγουν «προικισμένα» παιδιά. 

Είναι, λοιπόν, πιθανό να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές διακρίσεις, με μια 

τιμοκρατική γενετική αριστοκρατία, μη συγκρίσιμη προς οποιαδήποτε άλλη 

ιστορική έκφρασή της.  

 Πολλοί μάλιστα φοβούνται ότι η ανισότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 

μια δικτατορία των γενετικά τροποποιημένων ατόμων59. Ο προβληματισμός, 

όμως, αυτός μεταθέτει το πρόβλημα στην πλευρά της Πολιτείας, στην οποία 

εναπόκειται η νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων, 

ώστε να μη δημιουργείται ανισοκατανομή πόρων και δυνατοτήτων. 

 

                                                 
59  McKibben, B., Enough: Staying Human in an Engineered Age. Times Books (2003), 

Silver, Lee M., Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World, Harper Perennial 

(1998). 
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η. Επιλογή εμβρύου και ανθρώπινη αξία 

 Εκεί όπου έχει αναπτυχθεί ο πλουσιότερος διάλογος, είναι το ζήτημα των 

προγεννητικών διαγνωστικών μεθόδων και της επιλογής εμβρύου, με αιχμή του 

δόρατος την προεμφυτευτική διάγνωση, λόγω μάλλον της υπαρκτής δυνατότητας 

εφαρμογής της σε αντίθεση με τα υποθετικά σενάρια για τη γονιδιακή θεραπεία. 

Ο προεμφυτευτικός, όπως και ο προγεννητικός, έλεγχος επαγγέλλονται την 

ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου είδους μέσω της μείωσης της εμφάνισης των 

γενετικών χαρακτηριστικών που ευθύνονται για την εκδήλωση διαφόρων νόσων 

και, συνακόλουθα, της δραστικής πρόληψης και καταπολέμησης εκφυλιστικών 

ανθρώπινων νοσημάτων. Τα επιχειρήματα είναι ελκυστικά και καλά ζυγισμένα 

μεταξύ ωφέλειας και βλάβης: στόχος είναι ο έλεγχος της νοσηρότητας, και μέσω 

αυτού η βελτίωση του εν γένει βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας (των ζώντων 

ανθρώπων), συνεπώς, η ωφέλεια που δυνητικά παρέχεται σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα από τον έλεγχο της νοσηρότητας είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από 

τη βλάβη που επέρχεται στα προ-έμβρυα, δηλαδή όντα ατελή και χωρίς 

συνείδηση.  

Ταυτόχρονα, προτάσσονται κοινωνικές και αξιολογικές εκτιμήσεις σχετικά 

με την νόσο και την ασθένεια, ώστε να παρέχεται (αρχικά στους άμεσα 

ενδιαφερόμενους, δηλαδή κυρίως στους μέλλοντες γονείς) πλήρης ηθική 

θεμελίωση της απόφασής τους για την επιλογή μεθόδων (αρνητικής) ευγονικής. 

Το οικονομικό και ψυχικό κόστος θεραπείας και νοσηλείας ενός άρρωστου 

παιδιού δε βρίσκει πρακτικό αντιστάθμισμα σε κάποια ωφέλεια των γονιών, με 

αποτέλεσμα όλα τα περί του αντιθέτου επιχειρήματα να καταφεύγουν 

αναγκαστικά σε μη σχετικές ηθικές εκτιμήσεις, που λίγο βαρύνουν στη συνείδηση 

όποιου τυχόν πρόκειται να αντιμετωπίσει στην πράξη αυτά τα διλήμματα. 

Εφόσον, νομικά τουλάχιστον, το έμβρυο δεν αναγνωρίζεται ως άνθρωπος, 

παρόλο που είναι σαφές ότι βιολογικά ανήκει στο ανθρώπινο είδος, και εφόσον 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί θεραπευτική ή προληπτική επέμβαση σε αυτό, η 

αφαίρεση της ζωής του θεωρείται επιτρεπτή. Η έμφυτη επιθυμία να γεννιούνται 

υγιείς άνθρωποι είναι απόλυτα θεμιτή -όσο και ανθρώπινη- και η ευόδωσή της 

μπορεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις να δικαιολογεί και την καταστροφή 

οντοτήτων που μπορεί να ανήκουν βιολογικά στο ανθρώπινο είδος, αλλά δεν 
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έχουν φτάσει στο εξελικτικό στάδιο όπου θα αναγνωρίζονται και θα 

αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι. Καθώς τα βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από ένα 

in vitro γονιμοποιημένο ωάριο τις πρώτες δεκατέσσερις ημέρες, είναι λογικό να 

μην αντιμετωπίζεται ούτε καν διαισθητικά το γονιμοποιημένο ωάριο ως 

άνθρωπος. 

Επιχειρήματα παρμένα από τις ηθικές θεωρίες του ωφελιμισμού ενισχύουν 

τις θέσεις αυτές. Η μεγιστοποίηση του επιπέδου υγείας σε όσο το δυνατό 

μεγαλύτερα τμήματα του ανθρώπινου πληθυσμού είναι οπωσδήποτε μια από τις 

σημαντικότερες συνιστώσες της γενικής ανόδου του βιοτικού επιπέδου και της 

ποιότητας ζωής. Εφόσον η επιστήμη είναι σε θέση σήμερα να πραγματώσει αυτό 

το ιδεώδες, θα ήταν παράλογο και ανήθικο, κατά τις θεωρίες αυτές, να 

διαψεύσουμε τις προσδοκίες που γεννώνται από αυτή τη θετική εξέλιξη με την 

επιμονή τάχα σε οπισθοδρομικές, κυρίως μεταφυσικής προέλευσης, ηθικές 

θεωρίες. 

Η προεμφυτευτική διάγνωση προβάλλει με σθεναρή ηθική θεμελίωση την 

πρόταση για την καταστροφή εμβρύων μη βιώσιμων (άρα, και μελλοντικών 

ανθρώπων μη βιώσιμων), ενώ, από την άλλη, ο αντίλογος καταφεύγει σε 

μεταφυσικού τύπου αναγωγές και επιχειρήματα κοινωνικο-ψυχολογικά, που 

περιπλέκουν τη συζήτηση και την οδηγούν σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί, 

πραγματικά, είναι δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα «τι και ποιον θα ωφελήσει 

να γεννηθεί ένα θνησιγενές νεογνό, ένα προβληματικό ανθρώπινο ον;» ή «ποια 

σκοπιμότητα θα μπορούσε να ωθήσει έναν άνθρωπο να επιλέξει την αναπηρία ή 

τη σοβαρή γενετική πάθηση του παιδιού του;».  

Αναπόφευκτα ο προβληματισμός μετατίθεται στο πεδίο της φιλοσοφικής 

θεώρησης της ανθρώπινης αξίας. 

 Αφ' ενός, υπάρχει μια μερίδα φιλοσόφων και θεωρητικών επιστημόνων 

που τάσσεται κατά της χρήσης της προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGD), για το 

λόγο ότι ο σκοπός είναι η επιλογή των επιθυμητών εμβρύων και η απόρριψη των 

ανεπιθύμητων, πράγμα που προσβάλλει ευθέως «την ανθρώπινη αξία στο 

πρόσωπο του εμβρύου». Κατ' αυτή την άποψη, το έμβρυο έχει ηθική αξία και 

πρέπει να είναι σεβαστό ως τέτοιο. Η άποψη αυτή δέχεται ότι τα έμβρυα 

απολαμβάνουν της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής, ήδη 



 79 

από το στάδιο του ζυγωτού, με μόνο -αναγκαίο- περιορισμό την σύγκρουσή τους 

με το δικαίωμα της κυοφόρου στη ζωή60.  

 Η ηθική θεμελίωση αυτής της άποψης στηρίζεται στη θεωρία για την 

ιερότητα της ζωής, ήδη από τη σύλληψη και εφεξής. Οι λόγοι που προβάλλονται 

μπορεί να είναι θρησκευτικοί ή φιλοσοφικοί αλλά η κατακλείδα είναι ότι η 

οποιαδήποτε καταστροφή των εμβρύων ισοδυναμεί με δολοφονία. Τονίζεται ότι 

το έμβρυο αποτελεί τη μόνη βιολογική αναμφισβήτητη αρχή του ανθρώπινου 

όντος, και για τον λόγο αυτό παρέχει την καλύτερη αφετηρία για πλήρη 

προστασία όλων των ανθρώπινων όντων στην κοινωνία61.  

 Υπάρχουν αρκετοί αντίλογοι στην άποψη αυτοί. Αντί να εκκινήσουν 

κάποιοι από την αντίληψη περί προσώπου ή αξιοπρέπειας, την οποία κανείς δεν 

μπορεί να ορίσει με την απαιτούμενη εννοιολογική ακρίβεια, ή από τη θέση ότι το 

νεογέννητο υπάγεται στο προστατευτικό πλέγμα της αρχής της αυτονομίας (τη 

στιγμή που παραμένει από κάθε σημαίνουσα άποψη ετερόνομο), απαντούν ότι στο 

συγκεκριμένο ζήτημα η κοινή πρακτική υποδεικνύει προσφορότερες λύσεις από 

ό,τι η φιλοσοφία ή η θεολογία. Με μια εμπειρική προσέγγιση, υποστηρίζουν ότι 

από τη στιγμή της γέννησης, τίθεται σε λειτουργία ένα περίπλοκο πλέγμα στάσεων 

και πρακτικών απέναντι στο νεογέννητο που θα μπορούσαν να συνοψιστούν με 

την πρόταση ότι «αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε και να το αντιμετωπίζουμε 

                                                 
60  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου απαγορεύονται με νόμο οι 

γενετικές παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα που στόχο έχουν την τροποποίησή του, η 

εξωσωματική γονιμοποίηση με στόχο τον διαγνωστικό προεμφυτευτικό έλεγχο, καθώς επίσης και 

η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD), ενώ επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η προγεννητική διάγνωση 

(PD). Οι θέσεις που αναφέρθηκαν αποτυπώνουν τη ratio του σχετικού νόμου («...embryos enjoy 

the protection of dignity and life with effect from the fusion of the oocyte and the spermatozoon – 

that is to say, from the stage of karyogamy.... The unborn child’s right to life cannot therefore be 

enforced against the woman’s life interests»), ενώ διαφωτιστική είναι η έκθεση της Γερμανικής 

Επιτροπής Βιοηθικής με θέμα την εφαρμογή των μεθόδων γενετικού ελέγχου, στην οποία 

προβάλλουν και αναπτύσσονται τα επιμέρους επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτών των μεθόδων και 

η γενικότερη δικαιοπολιτική και ηθική θεμελίωσή τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία της 

Επιτροπής διαφωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι υπέρ της υπεύθυνης και υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις εφαρμογής της προεμφυτευτικής διάγνωσης.  
61  Έτσι οι Jochemsen Henk ό.π. και άποψη μειοψηφίας στις σχετικές Εκθέσεις των εθνικών 

επιτροπών βιοηθικής της Ελλάδας και της Γερμανίας. 
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ως άνθρωπο». Πριν τη γέννηση, το ανθρώπινο ον δεν μπορεί να θεωρείται 

άνθρωπος, γιατί πολύ απλά κανένας δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το μεταχειρίζεται 

σαν να ήταν άνθρωπος ούτε του αποδίδει χαρακτηριστικές συμπεριφορικές 

στάσεις που αποδίδει σε ένα άνθρωπο. Υπ' αυτήν την έννοια, ό,τι δεν μπορεί να 

γίνει αντιληπτό ως άνθρωπος, δεν μπορεί να αξιώνει την ίδια νομική και ηθική 

μεταχείριση με αυτόν, ώστε ο προβληματισμός για την ηθική της επιλογής 

εμβρύων να μην εμπλέκεται καθόλου σε ζητήματα ανθρώπινης αξίας. 

 Με την ίδια λογική προτείνεται και η δικαιολόγηση της επιλογής 

γονιμοποιημένων ωαρίων προκειμένου να εμφυτευτούν στη μήτρα στις 

περιπτώσεις υποβοηθούμενης τεχνητής αναπαραγωγής σε περίπτωση διάγνωσης 

σοβαρής γενετικής ασθένειας. Εφόσον, δεν αναγνωρίζεται το έμβρυο -πολύ δε 

περισσότερο το ζυγωτό και η βλαστοκύστη- ως άνθρωπος, και εφόσον δεν 

υπάρχει η δυνατότητα θεραπευτικής ή προληπτικής επέμβασης σε αυτό, η 

αφαίρεση της ζωής του είναι επιτρεπτή, εφόσον οι σχηματισμοί  αυτοί δεν έχουν 

φτάσει στο εξελικτικό στάδιο όπου θα αναγνωρίζονται και θα αντιμετωπίζονται 

ως άνθρωποι. 

Ένας άλλος αντίλογος στην αναγνώριση της ανθρώπινης ηθικής αξίας στο 

έμβρυο ξεκινά από τη νομική βάση ότι όσο περισσότερο επεκτείνεται η έννοια του 

προσώπου, άρα του υποκειμένου δικαίου, τόσο περισσότερο σχετικοποιείται και 

διακινδυνεύεται η προστασία των όντως προσώπων και φορέων δικαιωμάτων. 

Εάν, λ.χ., αναγνωριζόταν στο έμβρυο μια αυθύπαρκτη προσωπικότητα και ένα 

δικαίωμα στη ζωή, τότε θα ερχόταν σε προφανές νομικό αδιέξοδο η οποιαδήποτε 

προσπάθεια νομικής θεμελίωσης του δικαιώματος της κυοφόρου στην άμβλωση, 

αλλά πολύ περισσότερο θα προκαλούνταν μια ανεπίτρεπτη σύγκρουση 

δικαιωμάτων σε περίπτωση που η ζωή της εγκύου διέτρεχε κίνδυνο λόγω της 

εγκυμοσύνης, που θα επέβαλλε την άμβλωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα έπρεπε η 

νομική θεωρία να «επινοήσει» περιπτωσιολογικές εξαιρέσεις ή να προσφύγει σε 

λύσεις «κατ' οικονομίαν», που κάθε άλλο παρά τη βεβαιότητα και την ασφάλεια 

του δικαίου ευνοούν. Συνεπώς, με την προστασία της ζωής του εμβρύου ως 

αντικειμένου δικαίου που χρήζει έννομης προστασίας ως «ζωή εν τη γενέσει», σε 

σχέση πάντοτε προς την ανθρώπινη αξία και τα δικαιώματα της κυοφόρου, 
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επιτυγχάνεται μια θεωρητικά ισόρροπη λύση των ζητημάτων που ανακύπτουν, 

χωρίς ανώφελες συγκρούσεις δικαιωμάτων και αξιών. 

 

 θ. Διακρίσεις εις βάρος των ασθενών και των αναπήρων 

 Σχετικά με την επιλογή εμβρύων προβάλλεται, επίσης, το επιχείρημα ότι 

αυτή ισοδυναμεί σε ηθικό επίπεδο με την διακριτική αντιμετώπιση ανθρώπων, με 

αποτέλεσμα άνθρωποι που πάσχουν από ασθένειες ή αναπηρίες που οι σύγχρονες 

επιστημονικές παρεμβάσεις επιχειρούν να εξαλείψουν, να αντιδρούν με το 

σκεπτικό ότι αυτό το εγχείρημα τους απαξιώνει ηθικά, στιγματίζοντάς τους ως 

φορείς παθολογικών χαρακτηριστικών που δεν πρέπει να διαιωνιστούν. Έτσι, 

γεννάται σε αυτούς ένα αίσθημα κοινωνικής απόρριψης και αδικίας. Και δεν είναι 

καθόλου απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, εφόσον έχει παγιωθεί μια γενικότερη 

αντίληψη στην κοινωνία για τη λεγόμενη «ανάξια ζωή» ή την «άδικη γέννηση», 

έννοιες που σηματοδοτούν -έστω και υποσυνείδητα- την εν γένει αντιμετώπιση 

της αναπηρίας αλλά και των πασχόντων και ανάπηρων ατόμων62. 

 Ωστόσο, αυτή η άποψη αποκρούεται με το επιχείρημα ότι οι πρακτικές 

αυτές δεν στρέφονται εναντίον των ήδη πασχόντων ανθρώπων, αλλά αποσκοπούν 

αποκλειστικά και μόνο στο να μην έρχονται στον κόσμο άλλα άτομα με το ίδιο 

πρόβλημα. Η κοινωνία οφείλει να συνδράμει και να υποστηρίξει αυτά τα άτομα 

ώστε να μην αισθάνονται μειονεκτικά, και όχι να επιτρέπεται η διαιώνιση των 

ασθενειών από τις οποίες πάσχουν. Η έννοια  της «ανάξιας ζωής» δεν αναφέρεται 

στο βίο που οι άνθρωποι με αναπηρίες διάγουν, ο οποίος ενδέχεται κατά 

περίπτωση να είναι απόλυτα πλήρης νοήματος (όπως και πολλών υγιών ανθρώπων 

η ζωή μπορεί να μην έχει κανένα απολύτως αξιακό περιεχόμενο): αναφέρεται στη 

βιοτική προοπτική που μπορούν να εξασφαλίσουν για τις μελλοντικές γενιές οι 

σημερινοί άνθρωποι με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις 

υπηρεσίες που παρέχονται63. 

                                                 
62  Αναλυτικά όλος ο προβληματισμός στην German National Ethics Council (Nationaler 

Ethikrat), Genetic diagnosis before and during pregnancy, Opinion, Berlin 2003, 

www.ethikrat.org. 
63  Παιονίδης, Φ., Η ηθική των γενετικών παρεμβάσεων, ό.π.. 
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 Ο πιο σοβαρός φόβος, όμως, είναι ότι ενδέχεται να αδικηθούν οι άνθρωποι 

που αντιμετωπίζουν αναπηρίες από κάτι άλλο, πιο ουσιαστικό: εξαιτίας του 

ενδιαφέροντος που προκαλείται για αυτές τις μεθόδους «πρόληψης» (δηλαδή, 

επιλογής) υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να παραγκωνιστεί η αξία της θεραπείας και 

να ατονήσει το ενδιαφέρον της ιατρικής στον τομέα της απάλυνσης του πόνου. Ο 

κίνδυνος δεν είναι αμελητέος, γιατί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ιατρική μπορεί 

εύκολα να παρασυρθεί από τους κανόνες της αγοράς και να περιπέσει σε μια 

πρακτική ανθρώπινου γενετικού σχεδιασμού, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα για 

όσους έχουν ήδη γεννηθεί με προβλήματα υγείας τη θεραπεία και την απάλυνση 

του πόνου τους. 

 Το ζητούμενο, τελικά, είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας που 

στοχεύει στην αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των γενετικών 

προβλημάτων, ταυτόχρονα με την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών υγείας σε 

όσους αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

περιθωριοποίησης και εγκατάλειψής τους και να αποφεύγονται ηθικά επιλήψιμες 

ανισότητες ως προς την υγεία του πληθυσμού.  

 

 7. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

 Με το ζήτημα της ευγονικής, ως κατεξοχήν βιοηθικό ζήτημα, έχουν 

ασχοληθεί και οι εθνικές επιτροπές βιοηθικής των ευρωπαϊκών κρατών, 

συνεισφέροντας σημαντικά στο γενικότερο προβληματισμό. Άλλοτε 

υποστηρίζοντας με αξιόλογα επιχειρήματα τις νομικές αποφάνσεις και άλλοτε 

εκφέροντας κριτικό αντίλογο στις επιλογές του νομοθέτη, προσεγγίζουν από τη 

γενικότερη θεωρητική και διεπιστημονική πλευρά τις προεκτάσεις του ζητήματος, 

εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και την κριτική σκέψη, που ούτως ή άλλως δεν 

μπορούν να εξαντλούνται στην αναφορά και μόνο των νομικών διατάξεων και να 

υποκύπτουν στον νομικό θετικισμό. 

  Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί -ή να επαναληφθεί, κατ' αντιστοιχία 

προς το κεφάλαιο των νομικών διατάξεων- ότι οποιαδήποτε αναφορά των 

επιτροπών βιοηθικής στον όρο «ευγονική» γίνεται πάντοτε με το ιστορικά 

δοσμένο αρνητικό περιεχόμενο, και για το λόγο αυτό πάντοτε μνημονεύονται οι 

ιστορικές εκφάνσεις της και καταδικάζεται απερίφραστα. Ωστόσο, στις 
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αναλυτικές εκθέσεις των επιτροπών τίθεται ο προβληματισμός σχετικά με την 

επανεμφάνιση της ευγονικής υπό τις σύγχρονες μορφές της και εξετάζονται όλες 

οι πιθανότητες σχετικά με τις βιοϊατρικές και βιοτεχνολογικές εξελίξεις. 

 Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηθικής, επιχειρείται 

να εξισορροπηθούν οι επιμέρους εθνικές βιοηθικές θεωρήσεις στη βάση μιας 

minimum συναίνεσης, μολονότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι στον τομέα της 

επιστημονικής έρευνας και των βιοτεχνολογικών εφαρμογών, κάθε τέτοια ηθική 

ομοιογένεια είναι ουτοπική. Και τούτο διότι χαρακτηρίζουν τις διαφωνίες μεταξύ 

των εθνικών ηθικών αντιλήψεων ως δομικές - συστατικές και άρα 

ανυποχώρητες64.  

 Είναι γεγονός ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται από 

μια διαφοροποίηση, όσον αφορά στη δικαιική αντιμετώπιση των ζητημάτων της 

βιοηθικής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της προεμφυτευτικής διάγνωσης, 

επί της νομικής ρύθμισης της οποίας διατυπώνονται όχι μόνο αποκλίνουσες 

νομικές ρυθμίσεις αλλά και διαμετρικά αντίθετες θεωρητικές προσεγγίσεις μεταξύ 

των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτές οι διαφορές, βέβαια, δε φτάνουν σε καμία 

περίπτωση να θίξουν τον «σκληρό πυρήνα» της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά 

οφείλονται απλά στις διαφορετικές εκκινήσεις των νομοθετών: η απαγόρευση της  

προεμφυτευτικής διάγνωσης αποβλέπει στη διασφάλιση της ακεραιότητας της 

ανθρώπινης αξίας, ενώ όσες νομοθεσίες την επιτρέπουν, αποσκοπούν στην 

προαγωγή του έννομου αγαθού της υγείας, δηλαδή πάλι, της αναγκαίας συνθήκης 

για την ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

 Παρά τις διαφωνίες, πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ήδη ένας πρώτος 

«πυρήνας ευρωπαϊκής ηθικής» που προκύπτει από την «κοινή αίσθηση» που 

βασίζεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές νομικές πηγές65. Αυτή η «κοινή αίσθηση» 

προκάλεσε μια διεθνή συναίνεση μεταξύ πολιτικών και επιστημόνων γύρω από 

                                                 
64  Έτσι ο Fiori F., Οι κοινωνικές, νομικές, ηθικές και οικονομικές προεκτάσεις της 

ανθρώπινης γενετικής, Εισήγηση στην Προσωρινή επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 

γενετική του ανθρώπου και τις άλλες νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη ιατρική, 26 Ιουλίου 2001. 
65  Προσωρινή επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη γενετική του ανθρώπου και 

τις άλλες νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη ιατρική, Σχέδιο έκθεσης για τις κοινωνικές, νομικές, 

ηθικές και οικονομικές προεκτάσεις της ανθρώπινης γενετικής, 26 Ιουλίου 2001. 
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δύο προϋποθέσεις που μπορούν να διέπουν την ανθρώπινη γενετική έρευνα και 

θεραπεία: πρώτον, την απαγόρευση της γονιδιακής θεραπείας στα γεννητικά 

κύτταρα, εφόσον τα αποτελέσματα πρόκειται να κληροδοτηθούν στις επόμενες 

γενεές, (ενώ δύναται να επιτρέπεται η θεραπεία σε σωματικά κύτταρα που 

επιδρούν μόνο στο ίδιο το άτομο) και δεύτερον, την ανεμπόδιστη χρήση της 

γονιδιακής θεραπείας μόνο για την ίαση σοβαρών ασθενειών και όχι για τη 

βελτίωση των κανονικών ανθρώπινων χαρακτηριστικών66.  

 Όσα ζητήματα αναφέρθηκαν παραπάνω, στο κεφάλαιο των βιοηθικών 

προβληματισμών, αναπτύσσονται διεξοδικά στις εκθέσεις των εθνικών επιτροπών 

βιοηθικής και των άλλων συναφών φορέων των ευρωπαϊκών κρατών, στις οποίες 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαφορετική θέασή τους και οι διαφορετικές 

θεωρητικές εκκινήσεις από κράτος σε κράτος. Στο σημείο αυτό θα γίνει απλά μια 

ενδεικτική σταχυολόγηση των χαρακτηριστικότερων θέσεων των επιτροπών 

βιοηθικής, για να αναδειχθούν σε αδρές γραμμές αφ' ενός οι διαφοροποιήσεις τους 

και αφ' ετέρου αυτός ο κοινός «πυρήνας ευρωπαϊκής ηθικής». 

 Η Βρετανική Επιτροπή Ανθρώπινης Γενετικής, στις εκθέσεις της για τις 

«αναπαραγωγικές τεχνολογίες»67, εισάγει τη συζήτηση βασισμένη σε δύο 

θεμελιώδεις αρχές: το σεβασμό της προσωπικότητας και την γονιδιακή 

αλληλεγγύη. Απόρροια των αρχών αυτών θεωρεί τις δύο σχετικές με την 

αναπαραγωγή επιμέρους αρχές: την αναπαραγωγική αυτονομία και την προστασία 

του συμφέροντος των παιδιών. 

                                                 
66  Βλτ. Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιολογική ιατρική του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, Διακήρυξη της UNESCO για το ανθρώπινο γονιδίωμα και τις γνωμοδοτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ομάδας Ηθικής και των εθνικών επιτροπών ηθικής. Προσωρινή επιτροπή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη γενετική του ανθρώπου και τις άλλες νέες τεχνολογίες στη 

σύγχρονη ιατρική, Σχέδιο έκθεσης για τις κοινωνικές, νομικές, ηθικές και οικονομικές προεκτάσεις 

της ανθρώπινης γενετικής, 26 Ιουλίου 2001. 
67  Human Genetics Commission (HGC), Making Babies: reproductive decisions and 

genetic technologies, UK, January 2006, Human Genetics Commission and Human Fertilisation 

and Embryology Authority, Outcome of the Public Consultation on Preimplantation Genetic 

Diagnosis, UK, November 200, Human Genetics Commission (HGC), Choosing the future: 

genetics and reproductive decision making, UK, July 2004, www.hgc.gov.uk. 
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 Η αναπαραγωγική αυτονομία σχετίζεται με το σεβασμό του δικαιώματος 

αυτοδιάθεσης του ατόμου και δημιουργίας ή όχι οικογένειας και επιβάλλει την 

αποχή από οποιαδήποτε εξαναγκασμένη παρέμβαση στην ελεύθερη βούλησή του. 

Αυτός, όμως, ο σεβασμός, στην εποχή της γενετικής τεχνολογίας, δεν μπορεί να 

είναι απεριόριστος και να επεκτείνεται σε οποιαδήποτε αυθαίρετη ατομική 

επιλογή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ως αναπαραγωγική αυτονομία να οριστεί 

οποιαδήποτε ευγονικής έμπνευσης διακριτική επιλογή απογόνου. Ως όριο, λοιπόν, 

η Επιτροπή προτείνει τη γενετική αλληλεγγύη («genetic solidarity») και την 

κοινωνική ευθύνη («social responsibility»). 

 Η γενετική αλληλεγγύη ορίζεται από την Επιτροπή ως εξής: «όλοι 

μοιραζόμαστε το ίδιο γονιδίωμα, μολονότι υπάρχουν παραλλαγές του που μας 

διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τα περισσότερα από τα γενετικά 

χαρακτηριστικά μας θα υπάρχουν μελλοντικά και σε άλλους. Η συμμετοχή στο ίδιο 

γονιδίωμα μας δίνει την ευκαιρία της αλληλεγγύης». Μια έκφανση αυτής της αρχής 

είναι η μη διάκριση με βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά και μια άλλη αυτή της 

διαγενεακής δικαιοσύνης. 

 Η κοινωνική ευθύνη πρέπει να καλλιεργείται στο κάθε άτομο πριν την 

αναπαραγωγική απόφαση, ώστε να υπολογίζει συνετά τις επιδράσεις που θα έχει 

το αναπαραγωγικό δικαίωμά του όχι μόνο στο στενό περιβάλλον του αλλά και στο 

σύνολο της κοινωνίας και στο σύστημα δημόσιας διαχείρισης του αγαθού της 

υγείας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εφαρμογή του προγεννητικού ελέγχου. 

 Περαιτέρω, η Βρετανική Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη ότι η επιλογή 

πρέπει να προτιμάται, εφόσον σήμερα είναι ο μόνος τρόπος βελτίωσης των 

γενετικών όρων ενός παιδιού. Στο μέλλον, εφόσον υπάρξει η δυνατότητα 

τροποποίησης του γονιδιώματος, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη 

«θεραπεία», με βάση την «αρχή της μη βλάβης». Αυτό, όμως, δεν επιτρέπεται να 

δώσει βάση για δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος αυτών των παιδιών που θα έχουν 

γεννηθεί με προβλήματα, αλλά αντίθετα οφείλει να δώσει περαιτέρω ώθηση στην 

ανάπτυξη της θεραπευτικής τεχνολογίας. 

 Η Επιτροπή αναδεικνύει το ρυθμιστικό ρόλο της νομοθεσίας μεταξύ της 

προσωπικής αυτονομίας και της κοινωνικής ευημερίας.  Η νομοθεσία πρέπει μέσα 

από δημοκρατικές διαδικασίες και το δημόσιο διάλογο να ικανοποιεί ταυτόχρονα 
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την ανάγκη για ελεύθερη και ανεπηρέαστη από κοινωνικές παρεμβάσεις 

αναπαραγωγική απόφαση αλλά και να εξασφαλίζει την ατομική συνειδητοποίηση 

και ανάληψη ευθυνών απέναντι στην κοινωνία. Προς το σκοπό αυτό, 

αναδεικνύεται ως καθοριστικός ο ρόλος μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης και 

αξιολογικά ουδέτερης και αντικειμενικής γενετικής συμβουλευτικής προς τους 

μελλοντικούς γονείς. 

 Η Βρετανική Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιλογή εμβρύου 

πρέπει να επιτρέπεται μόνο για σοβαρές μονογονιδιακές ασθένειες και 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες και όχι για την προτίμηση ιδιαίτερων φυσικών 

χαρακτηριστικών, ενώ  σαφώς υποβιβάζει τον έντονο προβληματισμό γύρω από 

τις βελτιωτικές γενετικές παρεμβάσεις και τα «κατά παραγγελία παιδιά», με το 

σκεπτικό ότι οι υποστηρικτές τέτοιων πρακτικών παραβλέπουν το κρίσιμο γεγονός 

ότι στη διαμόρφωση του ανθρώπινου φαινοτύπου υπεισέρχονται καίρια και οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και ότι υπάρχουν τουλάχιστον προς το παρόν 

ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες για αυτό το εγχείρημα. Τελικά, η ευγονική δεν 

πέτυχε ποτέ να γίνει ευρέως αποδεκτή, διότι δεν κατάφερε να ορίσει αντικειμενικά 

ποια ακριβώς είναι εκείνα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

επιλέγονται. 

 Πιο περιπτωσιολογικό λόγο αναπτύσσει η Εθνική Επιτροπή της Γαλλίας 

για την Υγεία και τις Επιστήμες της ζωής. Στις πρόσφατες σχετικές εκθέσεις της 

εξετάζονται οι βιοηθικοί και νομικοί προβληματισμοί που προκαλούνται από τη 

χρήση των διαγνωστικών μεθόδων για τη διάγνωση συγκεκριμένων γενετικών 

ανωμαλιών (π.χ. της κυστικής ίνωσης και της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας) και 

επιχειρείται μια αναγωγή των παραδειγμάτων αυτών σε γενικότερο κανονιστικό 

επίπεδο. Ιδιαίτερα οξύς και διαχρονικός είναι ο προβληματισμός της Επιτροπής 

αυτής σε ζητήματα προστασίας της βιοποικιλότητας, η οποία ανάγεται σε 

θεμελιώδες διακύβευμα για την αποδοχή της επιλογής εμβρύων αλλά και σε 

βασικό λόγο απόρριψης οποιασδήποτε βελτιωτικής γενετικής παρέμβασης. 

 Στο ζήτημα της χρήσης του προγεννητικού ελέγχου η Γαλλική Επιτροπή 

έχει θέσει ήδη από εικοσαετίας τις εξής προϋποθέσεις: το βαθμό βεβαιότητας της 

ιατρικής διάγνωσης, τη σοβαρότητα της διαγνωσθείσας γενετικής δυσλειτουργίας, 

τον χρονικό-ηλικιακό προσδιορισμό της μελλοντικής εκδήλωσής της και την 
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τυχόν ύπαρξη αποτελεσματικής θεραπείας68. Εάν συντρέχουν αυτά, δηλαδή 

προκαλείται ισχυρή βεβαιότητα ότι το έμβρυο φέρει -ανίατη κατά το χρόνο 

διάγνωσης- σοβαρή γενετική ανωμαλία που θα εκδηλωθεί με τη γέννησή του, τότε 

δικαιολογείται και ηθικά η απόρριψή του, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να 

απαγορεύεται. 

 Όσο για τη γονιδιακή θεραπεία, η Επιτροπή εκφράζει πολλές ανησυχίες 

για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο άτομο που θα δεχθεί την παρέμβαση 

αυτή αλλά και τις μακροχρόνιες και απρόβλεπτες που ενδέχεται να προκύψουν 

στο ανθρώπινο γονιδίωμα και τη βιοποικιλότητα, και με το σκεπτικό αυτό δηλώνει 

την απόλυτη αντίθεσή της στις βελτιωτικές γενετικές παρεμβάσεις. 

 Πάντως, οι σχετικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει να απασχολούν από πολύ 

νωρίς τη Γαλλία (ήδη από τη δεκαετία του '80) και παρέχονται ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες στις εκθέσεις της Επιτροπής της σχετικά με την ιστορική εξέλιξη του 

διαλόγου γύρω από τα ζητήματα αυτά. 

 Στη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία απαγορεύονται με νόμο οι 

γενετικές παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα που στόχο έχουν την 

τροποποίησή του, η εξωσωματική γονιμοποίηση που γίνεται με στόχο τον 

διαγνωστικό προεμφυτευτικό έλεγχο, καθώς επίσης και η προεμφυτευτική 

διάγνωση (PGD), ενώ επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η προγεννητική διάγνωση 

(PD). 

 Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η έκθεση της Γερμανικής Επιτροπής 

Βιοηθικής με θέμα την εφαρμογή των μεθόδων γενετικού ελέγχου69 και η έκθεση 

της Ελβετικής Επιτροπής Βιοιατρικής Ηθικής για την προεμφυτευτική 

διάγνωση70, στις οποίες προβάλλουν και αναπτύσσονται τα επιμέρους 

επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτών των μεθόδων και η γενικότερη δικαιοπολιτική 

και ηθική θεμελίωσή τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των μελών και 

                                                 
68  National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, Opinion on 

problems raised by prenatal and perinatal diagnosis. Report. Opinion N°5, France,  13 May 1985. 
69  German National Ethics Council (Nationaler Ethikrat), Genetic diagnosis before and 

during pregnancy, Opinion, Berlin 2003, www.ethikrat.org. 
70  Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK-CNE), 

Preimplantation Genetic Diagnosis, Opinion no. 10/2005, Bern, December 2005, www.nek-cne.ch. 
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των δύο Επιτροπών διαφωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι υπέρ της 

υπεύθυνης και υπό αυστηρές προϋποθέσεις εφαρμογής της προεμφυτευτικής 

διάγνωσης.  

 Αντίθετα, οι μειοψηφίες των δύο Επιτροπών τάσσονται υπέρ της 

διατήρησης της απαγόρευσης της εξωσωματικής γονιμοποίησης για διαγνωστικό 

έλεγχο και της χρήσης της προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGD), εφόσον σκοπός 

των μεθόδων αυτών είναι η επιλογή των επιθυμητών εμβρύων και η απόρριψη των 

ανεπιθύμητων, πράγμα που προσβάλλει ευθέως «την ανθρώπινη αξία στο 

πρόσωπο του εμβρύου». Κατ' αυτή την άποψη -που, σημειωτέον, απηχεί και τη 

ratio του γερμανικού κυρίως νόμου-, το έμβρυο έχει ηθική αξία και πρέπει να είναι 

σεβαστό ως τέτοιο. Ερμηνεύοντας τα άρθρα 1 και 2 του Γερμανικού Συντάγματος, 

η άποψη αυτή δέχεται ότι τα έμβρυα απολαμβάνουν της προστασίας της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής, ήδη από το στάδιο του ζυγωτού, με μόνο 

περιορισμό την σύγκρουσή τους με το δικαίωμα της κυοφόρου στη ζωή71.  

 Κατά τη γνώμη της γερμανικής μειοψηφίας επίσης, που είναι φορτισμένη 

από ένα συναισθηματικό λόγο, η τεκνοποιία αποτελεί μια αυταξία και δεν μπορεί 

να υπόκειται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και περιορισμούς, ενώ η 

αναπαραγωγική αυτοδιάθεση τίθεται πάντοτε σε δοκιμασία από την γονική 

υπευθυνότητα. Επηρεασμένη εμφανώς από τις απόψεις του Habermas, διατυπώνει 

τη θέση ότι με την αποδοχή της επιλογής εμβρύου ελλοχεύουν κίνδυνοι για την 

ευημερία και την ψυχική ισορροπία του παιδιού, καθώς αλλοιώνεται η αυτο-

εικόνα του, και διαταράσσεται η ιερή σχέση γονέα-παιδιού, μεταπίπτοντας σε 

σχέση δημιουργού προς δημιούργημα, καθώς και ότι η επιλογή εμβρύων 

στιγματίζει τους ήδη πάσχοντες και τους προκαλεί αίσθημα κοινωνικής απόρριψης 

και αδικίας.  

 Ωστόσο, η πλειοψηφία αποκρούει αυτή την άποψη με το επιχείρημα ότι οι 

πρακτικές αυτές δεν στρέφονται εναντίον των ήδη πασχόντων ανθρώπων, αλλά 

αποσκοπούν να μην έρχονται στον κόσμο άτομα με το ίδιο πρόβλημα. Η 

απάντηση σε αυτή την ένσταση είναι να συνδράμει και να υποστηρίξει η κοινωνία 

                                                 
71  Πρβ. ανωτέρω, υποσημείωση 59 και το κεφάλαιο 6.η. Επιλογή εμβρύου και ανθρώπινη 

αξία. 
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αυτά τα άτομα ώστε να μην αισθάνονται μειονεκτικά, και όχι να επιτρέπεται η 

διαιώνιση των ασθενειών από τις οποίες πάσχουν.  

 Την ίδια, εξάλλου, άποψη συμμερίζεται και η Βρετανική Επιτροπή για το 

Ανθρώπινο Γονιδίωμα, και προτείνει την ενίσχυση και υποστήριξη ενός αυστηρού 

προγράμματος έρευνας που θα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη θεραπευτική 

αντιμετώπιση των γενετικών προβλημάτων ταυτόχρονα με την παροχή των 

απαιτούμενων υπηρεσιών υγείας σε όσους αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, 

ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περιθωριοποίησης και εγκατάλειψής τους. 

 Η Γερμανική και η Ελβετική Επιτροπή καταλήγουν συμπερασματικά να 

δικαιολογήσουν την απαγόρευση της ελεύθερης χρήσης της προεμφυτευτικής 

διάγνωσης με βάση τις αυθαίρετες επιλογές των γονέων και να προτείνουν την 

εφαρμογή της υπεύθυνης χρήσης της προεμφυτευτικής διάγνωσης σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις γενετικών και φυσιο-ανατομικών ανωμαλιών και υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, που θα τεθούν από την επιστημονική κοινότητα και θα 

εδράζονται σε στέρεα ηθικά και συνταγματικά ερείσματα. 

 Σχετικά με το ζήτημα της επιλογής εμβρύων η Ελληνική Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής έχει διατυπώσει τις εξής προϋποθέσεις: πρώτον, να εξασφαλίζεται η 

ελευθερία της απόφασης των υποψήφιων γονέων, με την προηγούμενη κατάλληλη 

πληροφόρηση από το γιατρό για τα αποτελέσματα της προγεννητικής ή 

προεμφυτευτικής εξέτασης και τις συνέπειες όσον αφορά την υγεία του 

μελλοντικού παιδιού και, δεύτερον, να διενεργείται προγεννητική ή 

προεμφυτευτική διάγνωση αποκλειστικά και μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας 

του εμβρύου, δηλαδή ο έλεγχος να περιορίζεται σε δεδομένα που αντιστοιχούν 

τεκμηριωμένα σε παθολογικό φαινότυπο, όπως π.χ. οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

(τρισωμίες) και, από τις γενετικές ασθένειες, η μεσογειακή αναιμία. Η Επιτροπή 

κρίνει ότι η χρήση προγεννητικής ή προεμφυτευτικής εξέτασης για τη διάγνωση 

αυτών των λόγων πρέπει να συνιστάται υποχρεωτικά από τον ιατρό (ανεξάρτητα 

από το αν οι ενδιαφερόμενοι θα αποδεχθούν ή όχι τη συμβουλή του), ενώ άλλες 

ασθένειες, μονογονιδιακές (π.χ. κυστική ίνωση) ή πολυπαραγοντικές (π.χ. 

διάφοροι τύποι καρκίνων) πρέπει να εξετάζονται, με ευθύνη του γιατρού, εφ’ όσον 

υπάρχει οικογενειακό ιστορικό εκδήλωσής τους.  Αντίθετα, γενετικές ασθένειες οι 

οποίες εκδηλώνονται στην ενήλικη ζωή ή σε προχωρημένη ηλικία του προσώπου 
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(χορεία Huntighton, νόσος Alzheimer), η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο να 

εξετάζονται, ενώ σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατή η αποτελεσματική 

θεραπευτική αγωγή, πριν ή και μετά τη γέννηση, η επιλογή εμβρύου δεν πρέπει να 

θεωρείται δικαιολογημένη. 

 Για  την ορθότερη και συνεπέστερη εφαρμογή της προγεννητικής και 

προεμφυτευτικής εξέτασης, η Επιτροπή θεωρεί επιβεβλημένη την ταυτόχρονη 

συμβουλευτική υποστήριξη των υποψήφιων γονέων από ειδικευμένους 

επιστήμονες και τη διενέργεια του σχετικού γενετικού ελέγχου μόνο από 

πιστοποιημένους γενετιστές. Γι' αυτό προτείνει την νομική κατοχύρωση του 

επαγγέλματος του γενετιστή και την καθιέρωση συστήματος ελέγχου των 

εργαστηρίων γενετικής. Τέλος, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών 

στη χρήση των μεθόδων αυτών, η Επιτροπή κρίνει ότι το κόστος των εξετάσεων 

για τις συχνότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες και γενετικές παθήσεις πρέπει να 

αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τη δημόσια ασφάλιση. 
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 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η αρνητική νοηματοδότηση της ευγονικής οφείλεται αναντίρρητα στις 

ιστορικές πραγματώσεις της, τόσο σε επιστημονικό όσο και -κυρίως- σε πολιτικό 

επίπεδο κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Μέχρι την εποχή της 

ναζιστικής κατάχρησής της και της διεθνούς καταδίκης της, αποτελούσε μια 

επαναστατική επιστημονική κατεύθυνση και μια ελκυστική πολιτική και 

κοινωνική πρόταση. Η σύνδεσή της με έννοιες «φυλετικής καθαρότητας» και 

«κοινωνικής εξυγίανσης» και η χρησιμοποίηση αναγκαστικών μέτρων για την 

κοινωνική εφαρμογή της, ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την αρνητική 

νοηματοδότησή της και ως επιστημονικού εγχειρήματος. Και αυτό είναι απόλυτα 

δικαιολογημένο. Όπως ήδη τονίστηκε, στο μέτρο που η εφαρμογή ευγονικών 

πρακτικών κατευθύνεται προς μια ποιοτική αξιολόγηση και στάθμιση της αξίας 

ανθρώπινων όντων σύμφωνα με τα καθ' έκαστον ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

εισάγει μια ανεπίτρεπτη απόκλιση από τη θεμελιώδη ηθική και δικαιοπολιτική 

αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας. Γι' αυτό, μέσα στο ιστορικά 

διαμορφωμένο αξιακό πλαίσιο του δευτέρου μισού του 20ού αιώνα είναι μάλλον 

απίθανο να επαναληφθούν οι ευγονικές πολιτικές που γνώρισε η ανθρωπότητα 

κατά το πρώτο μισό. 

Παρόλα αυτά, ο σκληρός πυρήνας της ευγονικής, που είναι η βελτίωση του 

ανθρώπινου είδους μέσω της διαχείρισης της ανθρώπινης κληρονομικότητας, δεν 

βρίσκει απήχηση μόνο σε συγκεκριμένες ιδεολογικο-πολιτικές εκφράσεις αλλά 

ταυτόχρονα αντανακλά και μια έμφυτη ανθρώπινη επιθυμία για απόκτηση υγιών 

απογόνων και βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο σε ατομικό όσο και κοινωνικό 

επίπεδο. Υπ' αυτήν την έννοια, η ευγονική μπορεί να παρουσιαστεί αποκαθαρμένη 

από το αρνητικό εμπειρικό περιεχόμενό της και να διεκδικήσει εκ νέου θέση στις 

σύγχρονες επιστημονικές αναζητήσεις. 

Χωρίς προσχηματικές εννοιολογικές ανακατασκευές, η ευγονική είναι και 

σήμερα παρούσα και εκφέρει ριζοσπαστικό επιστημονικό λόγο μέσα από τις 

σύγχρονες εξελίξεις των βιοεπιστημών και τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας. 

Αιχμή του δόρατος αποτελεί η γενετική επιστήμη, οι επιμέρους τομείς της οποίας 

έχουν εμβαθύνει στη διερεύνηση της ανθρώπινης βιολογικής ιδιοσυστασίας, 
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υποσχόμενοι την επωφελέστερη για το συμφέρον της ανθρωπότητας διαχείρισή 

της.  

Ο σύγχρονος ευγονικός λόγος προβάλλεται ανθρωποκεντρικός, 

επαγγέλλεται τη διασφάλιση και βελτίωση της ατομικής και δημόσιας υγείας μέσω 

της γέννησης υγιέστερων απογόνων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και απευθύνεται στην ελεύθερη βούληση για την εφαρμογή των 

βιοεπιστημονικών μεθόδων. 

Η υγεία είναι η λέξη – κλειδί της σύγχρονης ανθρώπινης ευγονικής. Άρα, 

το κρίσιμο διακύβευμα είναι ο όσο το δυνατόν ακριβέστερος ορισμός της έννοιας 

της υγείας, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σχετικοποίησης και κατάχρησής 

της. Προς το σκοπό αυτό, η υγεία μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μέσα στο πλαίσιο 

των εννοιών της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας, που αποτελούν και τα μόνα 

ασφαλή κριτήρια. Έτσι, η υγεία δεν μπορεί παρά να αποτελεί την αναγκαία 

συνθήκη για την σύμφωνα με τις αυτόνομες επιλογές του ατόμου 

αυτοπραγμάτωσή του μέσα από τον έλεγχο των σωματικών και πνευματικών 

λειτουργιών του, αλλά και αντίστροφα, η τελείωση της αυτόνομης 

προσωπικότητας κατά τα ατομικά της πρότυπα, τις αξιακές προκείμενες και τις 

περί του αγαθού προσωπικές εκτιμήσεις προϋποθέτει ως βάση τη δυνατότητα του 

πλήρους ελέγχου και της χρήσης όλων των φυσικών λειτουργιών του ανθρώπινου 

οργανισμού. Οτιδήποτε ξεπερνά τα όρια αυτής της προσέγγισης υπάρχει κίνδυνος 

να προσβάλει κυρίως την ανθρώπινη αξία. 

Ειδικότερα, η επιλογή των υγιέστερων εμβρύων, με τη χρήση της 

προγεννητικής ή της προεμφυτευτικής διάγνωσης, δεν υπηρετεί μόνο την έμφυτη 

επιθυμία των μελλοντικών γονέων για απόκτηση υγιών απογόνων αλλά και το 

δικαίωμα στη δημιουργία οικογένειας, ως ειδικότερης έκφανσης αλλά ταυτόχρονα 

και ως (κατ' επιλογήν) όρου πραγμάτωσης του θεμελιώδους δικαιώματος της 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι η 

επιλογή μπορεί να είναι αυθαίρετη, με βάση τις καθ' έκαστον αισθητικές 

προτιμήσεις ή τις προσωπικές αξιολογικές κρίσεις σχετικά με την έννοια της 

υγείας. Όπως ορθά η επιλογή του φύλου έχει απαγορευθεί κατηγορηματικά, έτσι 

και οι διαγνωστικές μέθοδοι κατά την αναπαραγωγική διαδικασία πρέπει να 

διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας του εμβρύου, 
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δηλαδή για επιστημονικά αποδεδειγμένα αίτια που ήδη από τη γέννησή του θα του 

στερήσουν με βεβαιότητα τη δυνατότητα αυτοπραγμάτωσής του μέσα από τον 

έλεγχο των σωματικών και πνευματικών λειτουργιών του. Η τελική απόφαση 

σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη του εμβρύου εναπόκειται αποκλειστικά στους 

υποψήφιους γονείς, ενώ η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει αποκλειστικά και μόνο 

από την πλευρά της την παροχή κατάλληλης, επαρκούς και αντικειμενικής 

γενετικής συμβουλευτικής. 

 Η προαγωγή του αγαθού της υγείας αποτελεί την νομιμοποιητική βάση και 

της γονιδιακής θεραπείας. Οποιαδήποτε γενετική παρέμβαση πραγματοποιείται 

στον ανθρώπινο οργανισμό πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση και βελτίωση 

της υγείας του ατόμου που τη δέχεται. Η γονιδιακή θεραπεία των σωματικών 

κυττάρων, εφόσον τελειοποιηθούν οι μέθοδοι εφαρμογής της και κατανοηθεί 

πλήρως η δομή και η λειτουργία του ανθρώπινου γονιδιώματος, θα καταστεί ένα 

επαναστατικό ιατρικό όπλο για την ίαση σοβαρών και μέχρι σήμερα ανίατων 

γενετικών παθήσεων και ανωμαλιών και θα ανοίξει νέους δρόμους στην ιατρική 

επιστήμη και τη θεραπεία. Μέχρι τότε, όμως, ενδείκνυται η προσεκτική και 

υπεύθυνη εφαρμογή της από τους επιστήμονες, κυρίως λόγω των άγνωστων 

μακροπρόθεσμων συνεπειών που μπορεί να έχει για το άτομο που τη δέχεται αλλά 

και τους απογόνους του. 

 Αναμφίβολα, ο μεγαλύτερος προβληματισμός δημιουργείται σχετικά με τη  

γονιδιακή θεραπεία των γεννητικών κυττάρων, όπου για πολλές δεκαετίες ακόμη 

θα διασταυρώνονται εκ διαμέτρου αντίθετες επιστημονικές απόψεις, θα 

δοκιμάζονται ηθικές θεωρίες και θα αναθεωρούνται νομικές προσεγγίσεις. Λόγω 

της αβεβαιότητας που επικρατεί ακόμη στο χώρο της γενετικής επιστήμης σχετικά 

με την κατανόηση της λειτουργίας των γονιδίων και τις συνέπειες που μπορεί να 

έχει αυτή η θεραπεία στον ανθρώπινο οργανισμό και εξαιτίας της πειραματικής 

ακόμη εφαρμογής της, έχει προτιμηθεί από τον νομοθέτη η απαγόρευση της 

γονιδιακής θεραπείας των γεννητικών κυττάρων με βάση την «αρχή της 

προφύλαξης». 

Εάν στο μέλλον τελειοποιηθούν σε τέτοιο βαθμό οι βιοτεχνολογικές 

μέθοδοι, ώστε να καθιστούν εφικτή με επιτυχία και με απόλυτη ασφάλεια για το 

έμβρυο και τον ανθρώπινο οργανισμό τη γενετική παρέμβαση, κυρίως όμως, εάν η 
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επιστημονική γνώση φτάσει σε ένα επίπεδο βεβαιότητας σχετικά με την 

εξακρίβωση της λειτουργίας των γονιδίων ως νοσογόνων παραγόντων, τότε θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί η εφαρμογή μιας «βελτιωτικής γενετικής παρέμβασης» 

στο ανθρώπινο γονιδίωμα, πάντοτε όμως αποκλειστικά και μόνο για λόγους 

υγείας, όπως η έννοια αυτή έχει προσδιοριστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, όταν η 

εκδήλωση μιας ασθένειας είναι βέβαιη, η επιλογή της επέμβασης στο γονιδίωμα 

του ανθρώπου για την αποτροπή της στον ίδιο το φορέα όσο και στους απογόνους 

του, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι στοχεύει στην ευγονική προσαρμογή σε 

πρότυπα, αλλά αντίθετα, στην εξασφάλιση των όρων της αυτονομίας. 

Είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα η απαγόρευση της επέμβασης στα 

γεννητικά κύτταρα του ανθρώπου με σκοπό την επιλογή των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών, πράξη η οποία υπηρετεί τις παραδοσιακές ευγονικές ιδεολογίες, 

αντιστρατεύεται την αυτονομία του ατόμου και προσβάλλει την ανθρώπινη αξία, 

και τελείως διαφορετική η γονιδιακή θεραπεία (και υπό τις δύο μορφές της), η 

οποία, προλαμβάνοντας και θεραπεύοντας βέβαιες ασθένειες, εξασφαλίζει τη 

διατήρηση των όρων της αυτονομίας που απειλείται και προστατεύει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Η ανθρωπότητα έχει ήδη περάσει στην εποχή της γενετικής επανάστασης. 

Το πεδίο είναι άγνωστο όχι μόνο για τον μέσο κοινωνικό άνθρωπο αλλά και για 

τους ίδιους τους επιστήμονες. Βιοθεωρίες και κοσμοθεωρίες δοκιμάζονται, 

κλονίζονται και αναθεωρούνται με ραγδαίους ρυθμούς. Το μέλλον της ανθρώπινης 

φύσης περιβάλλεται με αβεβαιότητα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι σύγχρονες 

βιοεπιστημονικές και βιοτεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να δαιμονοποιηθούν ή, 

ακόμη περισσότερο, ότι η επιστημονική έρευνα πρέπει να σταματήσει. Μόνο αδρά 

ρυθμιστικά πλαίσια πρέπει να τεθούν από το δημοκρατικό νομοθέτη, για την 

αποφυγή του κινδύνου της προσβολής της ανθρώπινης αξίας από τις  

βιοεπιστημονικές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές και για την πλήρη και 

αντικειμενική επιστημονική ενημέρωση των ατόμων, εντός των οποίων πλαισίων 

τα άτομα θα μπορούν ελεύθερα και ανεπηρέαστα να κάνουν χρήση των 

παρεχόμενων δυνατοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, καίριο ρόλο μπορεί να 

διαδραματίσει ο λόγος της Βιοηθικής, ως επιστήμης συνεκτικής, πολυσυλλεκτικής 

και εξ ορισμού πλουραλιστικής. 
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