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Περίληυη
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο γελεηηθήο
ζηνλ ειιεληθφ παξαδνζηαθφ Τχπν. Τν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ κειεηάηαη είλαη θαηά
πφζν ε πξνβνιή ηεο λέαο γελεηηθήο ζηα Μ.Μ.Δ θαη ζηηο εθεκεξίδεο ελ πξνθεηκέλσ,
γίλεηαη ππφ ην πξίζκα κίαο ληεηεξκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο (αλ αθνινπζείηαη δειαδή
κία αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο αλάγνληάο ηελ ζην γελεηηθφ ηεο
πιηθφ) ή αλ ν Τχπνο ζέηεη κηα θξηηηθή ζεψξεζε απηψλ ησλ επηηεπγκάησλ, θαζψο
αλαιχεηαη ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ν ξφινο ησλ Μ.Μ.Δ ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλήο
γλψκεο αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο.
Σπγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ ζηηο
δχν κεγαιχηεξεο ζε πσιήζεηο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο ηεο Διιάδαο «Ζ Καζεκεξηλή»
θαη « Τα Νέα» θαηά ηελ πεξίνδν: Ηαλνπάξηνο 2008 - Γεθέκβξηνο 2009. Τα άξζξα πνπ
επηιέρζεθαλ έπεηηα απφ έξεπλα ζηα αξρεία ησλ εθεκεξίδσλ αθνξνχζαλ
απνθιεηζηηθά ζηελ παξνπζίαζε επηηεπγκάησλ ηεο λέαο γελεηηθήο πνπ ζπλδένπλ ην
γνλίδην κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.
Σην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηνπ
«εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ηα θηινζνθηθά ζεκέιηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο θαη λα γίλνπλ ζαθείο νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ εγείξνληαη απφ ηελ
παξαδνρή ησλ εμηξεκηζηψλ γελεηηζηψλ φηη ε Ζζηθή πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηε
Φηινζνθία ζηα ρέξηα ηεο βηνινγίαο θαη φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη
απφ ην γνληδίσκα ηνπ αλζξψπνπ.
Αθνινπζεί ην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηα Μ.Μ.Δ θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ
πξνβνιή ηεο επηζηήκεο. Παξαηίζεληαη κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ελ πξνθεηκέλσ
ζην δήηεκα ηεο πξνβνιήο ηεο γελεηηθήο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, φηη δειαδή δίλεηαη κηα ππεξβνιηθή έκθαζε ζηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα
παξεξκελεχνληάο πνιχ ζπρλά, ελψ παξνπζηάδνληαη κέζσ ππεξαπινπζηεχζεσλ,
ππεξβνιψλ θαη ρξήζε ζηνρεπκέλσλ ηίηισλ θαη ηζηηάησλ απφ εηδηθνχο.
Αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κία αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αθνινπζεί ην θεθάιαην κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
πνπ εθπνλήζεθε. Τα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο απνδεηθλχνληαη πνιχ
ζεκαληηθά θαζψο θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ παξνπζηάδεη ηα
επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα κε ππεξαπινπζηεπηηθφ ηξφπν, ηίηινπο εληππσζηαζκνχ θαη
ζε έλα πιαίζην ληεηεξκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο αλάγνληαο ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
ζηα γνλίδηά ηεο.
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Abstract
The present dissertation examines the presentation of new genetics in two
major, national newspapers in Greece. It aims to answer the research question
concerning whether the print media present new genetics from a deterministic
approach or from a critical view when it comes to the presentation of these scientific
issues. Thus, the introduction of the dissertation explores the important role of print
media in the shaping of public opinion.
Critical discourse analysis of two widely circulated daily Greek newspapers,
“Kathimerini” and “Ta Nea”, over the past two years, is conducted to examine the
above mentioned research question. The located articles presenting scientific
innovations regarding influence of genes on human behavior are analysed.
Evolutionary ethics is analysed in the first chapter in order to provide the
philosophical framework of the dissertation and offer a lucid presentation of the
concerns arising when “extremist geneticists” argue a) that “time has come to turn
moral philosophy into an applied science” and b) that human behavior is determined
by genes alone.
The second chapter of the present dissertation refers to print media and their
role in communicating science. Studies on science communication are critically
presented. They support the above mentioned hypothesis that media overemphasise
scientific outcomes, often misinterpreting the related results. It is argued that
scientific issues are presented in an oversimplified manner, with impressive headlines
and quotes following the same simplistic pattern.
After the explanation of the applied methodology, the following chapter
illustrates the findings of the empirical data showing that the majority of the articles
presenting scientific issues are oversimplified by journalists, using impressive
headlines and sensualising themes. The final conclusion is that newspaper reports
present human beings as entities which are reduced solely into their genes, moving the
discussion towards pure biological determinism.
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1. Δισαγφγή
Ζ Νέα Γελεηηθή είλαη κία ξαγδαία αλαπηπζζφκελε Δπηζηήκε, ζπλέρεηα ηεο
«παξαδνζηαθήο» γελεηηθήο, φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηηο λέεο αλαθαιχςεηο θαη
ηηο εθαξκνγέο απηψλ έρεη εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή ζηξέθνληαο ηνλ
άλζξσπν ζηελ αλαζεψξεζε αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηνπ ηεο χπαξμεο. Οη λέεο
αλαθαιχςεηο, ε εθαξκνγή απηψλ, ε θάιπςε απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηα
εζηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη έρνπλ πξνθαιέζεη ηε δεκφζηα
ζπδήηεζε θη έρνπλ απαζρνιήζεη αθελφο ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θη αθεηέξνπ
ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαζψο θαη ηελ θνηλσλία θαηά ζπλέπεηα.
Τν 1953 κε ηελ αλαθάιπςε ηεο δνκήο ηνπ DNA αλαπηχζζεηαη έλαο
αθαδεκατθφο δηάινγνο γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ «εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο θαη ηε
κεηαηφπηζε ηεο Ζζηθήο απφ ηε Φηινζνθία ζηε Νέα Γελεηηθή. Αθξαίνη γελεηηζηέο
εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη είκαζηε ηα γνλίδηά καο θαη ε ζπκπεξηθνξά καο βαζίδεηαη
ζε απηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα πνιιέο ήηαλ νη αλαθαιχςεηο ηεο λέαο
γελεηηθήο ζρεηηθά κε ην γνληδίσκα θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά. Αλαθαιχςεηο φπσο ην γνλίδην ηνπ γθέη, ηνπ αιθννιηζκνχ, ηεο βίαηεο
ζπκπεξηθνξάο,

ηεο

απηζηίαο

ππεξαπινπζηεχηεθαλ

θαη

κεηαηξάπεθαλ

ζε

βαξχγδνππνπο ηίηινπο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνιιέο θνξέο κελ
πξνβάιινληαο ηηο επηθπιάμεηο ησλ επηζηεκφλσλ.
Φηιφζνθνη θαη βηνιφγνη/γελεηηζηέο αληηπαξαβάιινπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζε
φ,ηη αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ γνληδίσλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Πνηθίια
θηινζνθηθά εξσηήκαηα γελλψληαη θαζψο παξαδερφκελνη ηελ άπνςε φηη ηα γνλίδηα
επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο αλαζπλζέηνπλ θαίξηα θηινζνθηθά
δεηήκαηα φπσο ηη νξίδεηαη σο θαιφ θαη σο θαθφ, σο εζηθφ ή κε. Σην άξζξν “Moral
Philosophy As Applied Science”, νη Michael Ruse θαη Edward O. Wilson,
αλαπηχζζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ππέξ ηεο θνηλσληνβηνινγίαο θαη ππνζηεξίδνπλ ην
ελδερφκελν ηεο απαμίσζεο ηεο θηινζνθίαο ζην πεδίν ηεο Ζζηθήο θαη πξνηείλνπλ ηνλ
«εθβηνινγηζκφ» ηεο (Wilson, 1995). Ηζρπξίδνληαη φηη ε Ζζηθή ζα πξέπεη λα
εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο –βηνινγίαο, γελεηηθήο. Γηα ηνπο Ruse θαη
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Wilson θάζε ηη αλζξψπηλν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κπαινχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ,
έρεη πιηθή βάζε θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο γελεηηθήο ζχζηαζεο
θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ην πεξηβάιινλ (Ruse & Wilson, 1986). Ζ αλζξψπηλε
πλεπκαηηθή εμέιημε, πνπ είλαη πνιχ πην δνκεκέλε απ‟ φζν ζεσξνχληαλ, ζεκειηψλεη
ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο θαη ηε δεκηνπξγία εζηθψλ θαλφλσλ, γηα ηα νπνία σζηφζν
απαηηείηαη κηα ιεπηνκεξήο γλψζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο αλζξψπηλε εμέιημεο φπσο
ππνζηεξίδνπλ.
Αλ

παξαδερηνχκε

σζηφζν

απηέο

ηηο

ζεσξίεο,

γελλψληαη

πνιινί

πξνβιεκαηηζκνί. Πψο κπνξείο λα θαηαδηθάζεηο έλαλ άλζξσπν πνπ δηέπξαμε
εγθιήκαηα ή βηαηνπξαγίεο αλ απνδεηρζεί φηη νη πξάμεηο ηνπ νθείινληαη ζε γνληδηαθά
αίηηα; Δίλαη «θαθφο» ή πξέπεη ελδερνκέλσο λα αληηκεησπηζηεί σο κία πεξίπησζε
γελεηηθήο αλσκαιίαο ελδερνκέλσο; Τν αλζξψπηλν έιινγν είδνο, φληαο έξκαην ηεο
γελεηηθήο ηνπ δνκήο, είλαη αλήκπνξν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ινγηθή ηνπ θαη ηηο εζηθέο
αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε επεκεξία ηεο θνηλσλίαο; Απφ ηα παξαπάλσ
εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θιέγνληνο
δηαιφγνπ πεξί «εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο, θαζψο ζείνληαη ηα ζεκέιηα ηφζν ησλ
θνηλσληψλ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο φπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο. Ο Philip Kitcher κε ην άξζξν ηνπ «Four ways of „biologizing‟ ethics»
απαληά ζ‟ απηφ ην εγρείξεκα πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνπο θνηλσληνβηνιφγνπο. Τν
βαζχηεξν πξφβιεκα πνπ δηαπηζηψλεη ν Kitcher ζ‟ φηη αθνξά ην κεγαιφπλνν απηφ
ζρέδην ηεο θνηλσληνβηνινγίαο είλαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο αμηνιφγεζεο άξα θαη
ηεξαξρίαο ησλ εζηθψλ αξρψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ δηθαησκάησλ, ησλ ζπκθεξφλησλ,
ησλ επζπλψλ ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο φπνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ
απνθάζεηο ζε ζεκαληηθά θαη φρη κφλν δεηήκαηα. Θεσξεί βαζηθφ θαη πξσηαξρηθφ
ζηνηρείν ην ζαθή νξηζκφ ηνπ «εθβηνινγηζκνχ» ηεο εζηθήο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
έλαο γφληκνο δηάινγνο κε ηελ εζηθή θηινζνθία (Kitcher, 1995).
Ο αθαδεκατθφο δηάινγνο πεξί ηεο ζπκπεξηθνξηθήο γελεηηθήο θαη ηεο
πξνηεηλφκελεο κεηαηφπηζεο ηεο Ζζηθήο

ζην πεδίν ηεο γελεηηθήο θαζίζηαηαη

επίθαηξνο θη αλαγθαίνο φζν πνηέ, ελδερνκέλσο κε ηελ πξφζθαηε ππφζεζε κείσζεο
πνηλήο γηα θφλν ιφγσ «θαθψλ» γνληδίσλ πνπ ειήθζε απφ δηθαζηήξην ηεο Ηηαιίαο ην
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Ννέκβξην ηνπ 2009. Ήηαλ ην πξψην επξσπατθφ δηθαζηήξην πνπ έιαβε ππφςε ηνπ ηα
απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο γελεηηθήο. Τν Ηηαιηθφ δηθαζηήξην κείσζε
θαηά έλα ρξφλν ηελ πνηλή ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ πξσηφδηθα ζε αλζξσπνθηνλία
Abdelmalek Bayout, θαζψο θξίζεθε φηη ν θαηεγνξνχκελνο θέξεη κεηαιιαγέο
γνληδίσλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε βίαηε ζπκπεξηθνξά (Feresin, 2009). Ζ Ηηαιηθή
δηθαηνζχλε απνδέρζεθε σο ειαθξπληηθφ ηελ αλσκαιία ησλ γνληδίσλ ηνπ ηα νπνία
θαηά ηνπο Ηηαινχο επηζηήκνλεο Pietrini θαη Sartori πξνθαινχλ πξνδηάζεζε γηα βίαηε
ζπκπεξηθνξά ζην άηνκν πνπ ηα θέξεη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε εξεζίζκαηα πνπ ζα δερηεί
απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά
φηαλ απηφ ην άηνκν βξεζεί ζε ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο (Feresin, 2009). Τελ ίδηα ζηηγκή
σζηφζν ν γελεηηζηήο Giuseppe Novelli ππνγξακκίδεη φηη αθφκε ε επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα δε γλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην γνληδίσκα ζην ζχλνιφ
ηνπ. Έλα ηέηνην δεδηθαζκέλν φκσο αλνίγεη ηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο πνιηηψλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη απφ θινπέο θαη μπινδαξκνχο κέρξη θαη
θφλνπο πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνχλ απφ ηηο θαηεγνξίεο ή έζησ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
σο ειαθξπληηθφ κηα πηζαλή γνληδηαθή αλσκαιία.
Ζ πηνζέηεζε εξεπλψλ ρσξίο επαξθέο επηζηεκνληθφ ππφβαζξν πνπ αθνξνχλ
ζηελ αλαθάιπςε γνληδίσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κπνξεί
πξάγκαηη λα απνβεί θαηαιπηηθή γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ηνπο θνηλσληθνχο
ζεζκνχο. Οη θαηεγνξνχκελνη γηα βηαηνπξαγία ή αθφκε θαη γηα θφλν ζα κπνξνχλ λα
επηθαινχληαη «ειαηησκαηηθά» γνλίδηα κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ
λφκν σο «αζζελείο» θη άξα λα θαξπψλνληαη κεηψζεηο ησλ πνηλψλ ζηε ζηηγκή φπνπ
νχηε ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δε δέρεηαη ζε απφιπην βαζκφ, ελδερνκέλσο θαη ζηελ
πιεηνςεθία ηεο, φηη ε πξνζσπηθφηεηα θη ε ζπκπεξηθνξά καο είλαη θαηαγεγξακκέλε
θαη πξνδηαγεγξακκέλε απφ ην DNA καο ηνπιάρηζηνλ φρη εμνινθιήξνπ θη φρη
απφιπηα.
Ζ λέα γελεηηθή αλνίγεη, πξνθαλψο, λένπο νξίδνληεο πνπ θηινδνμνχλ αθφκε
θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ αλζξψπηλε εμέιημε. Οη πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ επηζηήκε ηεο λέαο γελεηηθήο είλαη αλακθηζβήηεηα πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ
αλζξσπφηεηα. Αζζέλεηεο πνπ ζεσξνχληαλ αλίαηεο φπσο ην Αιηζράηκεξ ππάξρεη
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ειπίδα λα ζεξαπεπζνχλ, ε ηεθλνπνίεζε απφ δεπγάξηα πνπ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα
ππνγνληκφηεηαο πιένλ είλαη εθηθηή θαη πάξα πνιιέο άιιεο ζεκαληηθέο εθαξκνγέο
πνπ βνεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη εμππεξεηνχλ ηελ αλζξψπηλε επεκεξία θη
επδσία.
Ωζηφζν ζηελ παξνχζα εξγαζία ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ
«εθβηνινγηζκφ» ηεο Ζζηθήο. πσο ήδε δηαθάλεθε ζηελ εηζαγσγή, ππάξρνπλ
επηρεηξήκαηα εθαηέξσζελ γηα ην αλ ηα γνλίδηα νξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
θαη άξα ε Ζζηθή ζα πξέπεη λα κειεηάηαη απφ επηζηήκνλεο ή αλ ηειηθά ην ζχζηεκα
εζηθψλ αμηψλ θαη ε Ζζηθή σο επί κέξνπο θιάδνο ηεο Φηινζνθίαο δελ κπνξεί λα
πεξηνξηζηεί ζην πιαίζην ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Δπεηδή φκσο ην δήηεκα ηεο
θνηλσληνβηνινγίαο φπσο είδακε επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνχο
ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο λα κειεηεζεί ζε βάζνο θη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη κέζνη
πνιίηεο ελεκεξψλνληαη γχξσ απφ ηα λέα επηηεχγκαηα ηεο γελεηηθήο. Καζψο ηα Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη
δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε θη απηήλ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ εθβηνινγηζκνχ ηεο Ζζηθήο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ
γίλεη ζην πεδίν ηεο επηθνηλσλίαο ηεο επηζηήκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ
θάιπςε επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ ζηνλ θαζεκεξηλφ Ηηαιηθφ Τχπν, (Bucchi &
Mazzolini, 2003), ηελ επίδξαζε ησλ ηίηισλ εηδήζεσλ ζην γελεηηθφ ληεηεξκηληζκφ,
(Condit, Ferguson, Kassel, Thadhani, Gooding, & Parrot, 2001) θαη ηελ παξνπζίαζε
ησλ γνληδίσλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ αζζελεηψλ ζηηο εηδήζεηο (Conrad, Framing Genes
and Mental Illness in the News, 2001). Ζ παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη ζηε ζπκβνιή
ηεο γλψζεο γχξσ απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Τν δήηεκα πνπ επηρεηξείηαη λα απαληεζεί εζηηάδεηαη ζην αλ ηειηθά
απνδίδνληαη ζηελ ζπκπεξηθνξηθή γελεηηθή κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηηο
πξαγκαηηθέο φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζην θαηά πφζν ηα γνλίδηα πνπ αλαθαιχπηνληαη
θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ θαηαιπηηθά
θηάλνληαο ζε ζεκείν κάιηζηα λα απεηινχλ εθ βάζξσλ ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο φπσο
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ην παξάδεηγκα πνπ ηέζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Ηηαιίαο1. Δίλαη
νξαηφ πιένλ ην ελδερφκελν λα απνδίδεηαη αθφκε θαη απφ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο
ηνπ θξάηνπο ηφζε έκθαζε ζηηο γελεηηθέο εξκελείεο, ψζηε κπνξεί ε αλζξψπηλε
χπαξμε λα αλάγεηαη απιψο θαη κφλν ζην άζξνηζκα ησλ γνληδίσλ (γελεηηθφο
ληεηεξκηληζκφο);
Γομή εργασίας
Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνλ αθαδεκατθφ δηάινγν
πεξί ηνπ «εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο. Δπηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ επηρεηξεκάησλ
εθαηέξσζελ πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη ηζρπξηζκνί θη νη νξηζκνί ηφζν ησλ
αθξαίσλ γελεηηζηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζην γελεηηθφ ληεηεξκηληζκφ θη εθθξάδνπλ ηελ
άπνςε φηη ε Ζζηθή δελ έρεη ιφγν χπαξμεο σο θιάδνο ηεο Φηινζνθίαο αιιά ηελ
επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπνζεηψληαο ηελ ζην πιαίζην ηεο γελεηηθήο επηζηήκεο (θαζψο
απφ ηε κειέηε ησλ γνληδίσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ
εγθεθάινπ πηζηεχεηαη φηη πξνθχπηνπλ νη εζηθέο αμίεο), φζν θαη ησλ Φηινζφθσλ πνπ
αληηδξνχλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ν άλζξσπνο σο έιινγν νλ ππαθνχεη ηπθιά θη νδεγείηαη
κε κφλν γλψκνλα ηα γνλίδηά ηνπ κε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ηε Λνγηθή πξνθεηκέλνπ λα πξάμεη αλαιφγσο ζηελ πνξεία
ηεο χπαξμήο ηνπ.
Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ
πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ζηελ πξφζιεςε ησλ κελπκάησλ θαζίζηαηαη
αλαγθαία ε κειέηε θαη απηήο ηεο παξακέηξνπ επί ηνπ δεηήκαηνο. Υπάξρεη ήδε
αμηφινγε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο ηεο επηζηήκεο, ελψ
απνηειεί θαίξην δήηεκα δηαβνχιεπζεο ηνπ λένπ δηεπηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο
Βηνεζηθήο. Τα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο απνηεινχλ βαζηθή πεγή ελεκέξσζεο ησλ
πνιηηψλ θαη ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο (Nelson T., Oxley Z., &
Clawson R., 1997). Τη ζέζε ιακβάλνπλ ινηπφλ ηα Μ.Μ.Δ απέλαληη ζην «δίιιεκα»

1

Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο , Αξρείν αλαθνηλψζεσλ, Ηηαιία: Μείσζε πνηλήο γηα θόλν ιόγσ «θαθώλ
γνληδίσλ» ηνπ δξάζηε, 2009. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε:
http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=58&document_id=856
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ηνπ «εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο; Απφ πνηα νπηηθή γσλία παξνπζηάδνληαη ηα
επηηεχγκαηα ηεο λέαο γελεηηθήο; Δληζρχεηαη θαη πξνσζείηαη ε ζεσξία ηνπ γελεηηθνχ
ληεηεξκηληζκνχ ή γίλεηαη θξηηηθά ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο
γελεηηθήο; Θέηνληαο ην δήηεκα ζε απινχζηεξε κνξθή, νη δεκνζηνγξάθνη ηείλνπλ λα
παξνπζηάδνπλ ηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο λέαο γελεηηθήο πξνσζψληαο ηελ
άπνςε φηη είκαζηε ηειηθά ηα γνλίδηά καο ή παξνπζηάδνπλ ηηο φπνηεο αλαθαιχςεηο
δίλνληαο απφ κηα θξηηηθή ζθνπηά φζνλ αθνξά ζηηο εθαξκνγέο ηνπο; Παξνπζηάδνληαη
πνιχπιεπξα ηα λέα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, δίλνληαο ζηελ θνηλή γλψκε ηελ
επθαηξία λα θαηαλνήζεη θαη λα θηιηξάξεη απηά ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία δελ είλαη
εμνηθεησκέλε ή παξνπζηάδνληαη κνλνδηάζηαηα θαη ηειεζίδηθα ρσξίο λα επηηξέπνπλ
ηελ φπνηα ακθηζβήηεζε πεξί απηψλ δηακνξθψλνληαο θαη ηελ αληίιεςε φηη ε φπνηα
ζπκπεξηθνξά καο αλάγεηαη ζηα γνλίδηά καο θη ν άλζξσπνο δε θέξεη επζχλε γηα ηηο
πξάμεηο ηνπ πιένλ; Ζ θνηλή γλψκε νθείιεη λα έρεη επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
ηα Μ.Μ.Δ πξνζεγγίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα, (θαζψο απνηεινχλ θχξηα πεγή
ελεκέξσζεο), πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν αλαγλψζηεο/ ηειεζεαηήο/
αθξναηήο λα θηιηξάξεη ηα κελχκαηα πνπ πξνζιακβάλεη θαη λα κελ δηακνξθψλνληαη
αληηιήςεηο βαζηζκέλεο ζηε «κεηάθξαζε» επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ απφ ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο. Ζ παξνχζα εξγαζία κέζσ ηεο επηζθφπεζεο ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο, θη έρνληαο ήδε αλαιχζεη πξνεγνπκέλσο ηνλ αθαδεκατθφ δηάινγν πνπ
ιακβάλεη ρψξα γχξσ απφ ηνλ «εθβηνινγηζκφ» ηεο Ζζηθήο, επηρεηξεί ηελ πξνζέγγηζε
ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ηέζεθε ήδε θη αθνξά ζηελ απεηθφληζε ηεο Νέαο Γελεηηθήο απφ
ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, αλ θαη θαηά πφζν αληαλαθιά ην επηρείξεκα ησλ
αθξαίσλ Γαξβηληζηψλ πεξί «εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο (Ruse & Wilson, 1986).
Καηφπηλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία
επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ απφ ηα Μέζα πξνο ηνλ αλαγλψζηε αθνινπζεί κία
εκπεηξηθή κειέηε βαζηζκέλε ζηνλ ειιεληθφ Τχπν. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη
ζηελ παξνχζα εξγαζία φζνλ αθνξά ζην εκπεηξηθφ ηεο ηκήκα βαζίδεηαη θπξίσο ζε
πνηνηηθά εξγαιεία ησλ θνηλσληθψλ θη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Γίλεηαη θξηηηθή
αλάιπζε ιφγνπ άξζξσλ δχν κεγάισλ θαζεκεξηλψλ εθεκεξίδσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
αλαθάιπςε γνληδίσλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Βάζεη ησλ
αλαγθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο γίλεηαη εζηίαζε θπξίσο ζην ιφγν θαη
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δεπηεξεπφλησο ζηελ πιαηζίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ειιεληθφο παξαδνζηαθφο Τχπνο πξαγκαηεχεηαη
ηελ ζπκπεξηθνξηθή γελεηηθή θξίζεθε πην ζθφπηκν θαη αλαγθαίν λα κειεηεζνχλ ζε
βάζνο ηα ζρεηηθά άξζξα θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαζηζηά
εκθαλέζηεξε ηελ ηδενινγία πνπ δηαθαηέρεη ηα κέζα ζηελ παξνπζίαζε ησλ εθάζηνηε
ζεκάησλ αιιά θαη ην κήλπκα πνπ επηδηψθνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ζην αλαγλσζηηθφ
θνηλφ. Καζψο ε κειέηε είλαη πνηνηηθή θη επηδηψθεηαη ε εθ βάζνπο κειέηε ηνπ
δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, ηα άξζξα ηα νπνία αλαιχνληαη είλαη πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ
θαη πεξηνξίδνληαη ζε αλαθαιχςεηο ηεο γελεηηθήο θαη ηελ παξνπζίαζε απηψλ ζηνλ
Τχπν θαηά ην δηάζηεκα: Ηαλνπάξηνο 2008- Γεθέκβξηνο 2009. Σηελ ελφηεηα ηεο
κεζνδνινγίαο ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ επηινγή ησλ άξζξσλ θαη ηνλ ηξφπν
αλάιπζήο

ηνπο.

Έρνπλ

επηιεγεί

δχν

θαζεκεξηλέο

εθεκεξίδεο

επξείαο

αλαγλσζηκφηεηαο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη αληίζεηεο ηδενινγίαο θαη έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί

θαη

ζε παιαηφηεξεο

έξεπλεο

βάζεη

απηνχ

ηνπ

πνηνηηθνχ

ραξαθηεξηζηηθνχ.
Σην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε γεληθή
απνηίκεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηα επξήκαηα ηεο
εκπεηξηθήο κειέηεο. Παξαηίζεηαη ε ζπδήηεζε επ‟ απηψλ ελψ θαηαηίζεληαη επίζεο θη
νη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί, θαζψο ε παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ επηζηεκνληθψλ
δεηεκάησλ ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε εζηθά δεηήκαηα αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία
ηεο θνηλσλίαο ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θη απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ
δεηήκαηνο.
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2. Το αμφιλεγόμενο ζήτημα του «Εκβιολογιςμού τησ
Ηθικήσ». Είμαςτε τα γονίδιά μασ;
2.1 Οι καταβολέσ τησ εξελικτικήσ Ηθικήσ - κοινωνιοβιολογίασ
Ζ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο «εμειηθηηθήο» εζηθήο ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά
ιίγν κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γαξβίλνπ «On the Origin of Species by
Natural Selection» (Ζ Πξνέιεπζε ησλ Δηδώλ κέζσ Φπζηθήο Δπηινγήο). Πξφθεηηαη γηα
κία βηνινγηθή έξεπλα πνπ εηζάγεη κία λέα πξννπηηθή γχξσ απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπ
αλζξψπνπ, ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Αξρηθά νη
εζηθέο αλαιχζεηο επηθεληξψζεθαλ ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θη ηδηαίηεξα ζηελ
αλάιπζε θη επεμήγεζε ηνπ αιηξνπηζκνχ. Έπεηηα επηρεηξήζεθε ε θαηαζηξαηήγεζε ηεο
εζηθήο αξρήο φηη ην «δένλ» δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ην «είλαη», φηη δειαδή νη
εζηθέο αμίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ απφ ηα γεγνλφηα σο έρνπλ. Αθνινχζσο,
ε εμειηθηηθή εζηθή παξνπζηάζηεθε σο βηνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο αζχκβαηνο κε ηελ
ειεχζεξε βνχιεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ε εζηθή. Τέηαξηνλ, νη
θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εμειηθηηθή ζεσξία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
επγνληθή ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, απνδεηθλχνληαλ αλήζηθεο. Ζ θνηλσληνβηνινγία
πξνέθπςε σο κία πξνζπάζεηα δηεπζέηεζεο ζρεηηθψλ δεηεκάησλ δεκηνπξγψληαο έλα
λέν πιαίζην θαη δίλνληαο λέα ψζεζε ζηελ εμειηθηηθή εζηθή (Thomson, 1999). Τα
ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ ζην αλ ε Ζζηθή είλαη αλεμάξηεηε
απφ ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηη ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δηεξγαζία
απφθηεζεο ηεο γλψζεο (cognition) ζηελ Ζζηθή (Thomson, 1999).
Ο Γαξβίλνο ζην βηβιίν ηνπ On the Origin of Species απέθπγε λα θάλεη
ππνζέζεηο πεξί ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ηεο ζεσξίαο ηνπ ζηελ Ζζηθή. Ωζηφζν, ην
1871 δεκνζηνπνίεζε ηηο απφςεηο ηνπ ζην έξγν ηνπ The Descent of Man, and Selection
in Relation to Sex (Darwin, 1871). Ζ Ζζηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
ζπλείδεζε ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζην θνηλσληθφ έλζηηθην. πσο ραξαθηεξηζηηθά
ππνζηεξίδεη ν άλζξσπνο έρεη θάπνηα θνηλά έλζηηθηα φπσο ηεο απηνζπληήξεζεο, ηεο
εξσηηθήο έιμεο, ηεο αγάπεο ηεο κεηέξαο πξνο ην λενγλφ θη άιια παξφκνηα. Ωζηφζν,
ηα «αλψηεξα» δψα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θη ν άλζξσπνο, έρνπλ σζηφζν
ιηγφηεξα θαη πην απιά έλζηηθηα ζε αληίζεζε κε ηα «ππνδεέζηεξα» δψα (Darwin,
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1871). Τν θνηλσληθφ έλζηηθην γηα ηνλ Γαξβίλν είλαη απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο
επηινγήο ηνπ ζπλφινπ πνπ επηιέγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θη φρη κεκνλσκέλα γηα
θάζε άλζξσπν. Γειαδή, επηιέγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ε θνηλσλία
ζην ζχλνιφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε χπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ
είδνπο. Ζ δηαθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο απφ άιινπο νξγαληζκνχο έρεη
δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο. Τν θνηλσληθφ έλζηηθην είλαη ε
πξνδηάζεζε λα αλαδεηά έλα απνηέιεζκα πνπ ζα σθειήζεη ην ζχλνιν ελψ ε
λνεκνζχλε ζεκειηψλεη ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα λα επηηεπρζεί ε επηηαγή ηνπ
θνηλσληθνχ ελζηίθηνπ. Αθνχ φκσο θη ε ζπλείδεζε (ε δηεξγαζία απφθηεζεο ηεο
γλψζεο) αιιά θη ε λνεκνζχλε είλαη πξντφληα εμέιημεο θαηά ηνλ Γαξβίλν
ζπλεπαθφινπζα θη ε εζηθή είλαη πξντφλ εμέιημεο. Σχκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, νη
ζεκειηψδεηο πξνδηαζέζεηο ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο αλαγλσξίδεη σο ζπλείδεζε είλαη κία
λνκηκνπνίεζε ηεο εμέιημεο. Ωο απνηέιεζκα, ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο εζηθήο
ζεσξίαο ηνπ αλζξψπνπ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε λνεκνζχλε φπνπ ακθφηεξα
ζηνρεχνπλ ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα έλζηηθηα
(πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εμέιημε) ηεο ζπλείδεζεο (Thomson, 1999).
Τν 19ν αηψλα ζπλαληάκε ηελ άπνςε πνπ επεξέαζε θαη επεξεάδεη αθφκε θαη
ζήκεξα θαηαιπηηθά ηελ Ζζηθή θαη ηελ εμειηθηηθή ζεσξία απηή ηνπ Herbert Spencer ε
νπνία σζηφζν δέρζεθε κεγάιε θξηηηθή (Spencer, 1893). Ο Spencer ππνζηήξημε φηη
ζπλέιαβε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο ζην πνιηηηθφ πιαίζην,
ελψ ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα ηηο απνδείμεη ζε κηα επηζηεκνληθή βάζε ζε έλα δηεπξπκέλν
επίπεδν. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Spencer έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξρή ηεο
«ππέξηαηεο επδαηκνλίαο» ε νπνία σζηφζν δηαρσξίδεηαη μεθάζαξα απφ απηήλ ησλ
σθειηκηζηψλ Jeremy Bentham θαη John Stuart, θαηά ηνπο νπνίνπο ε αξρή ηεο
κέγηζηεο επδαηκνλίαο γηα ην κέγηζην αξηζκφ αλζξψπσλ θαζφξηδε θάζε πξάμε σο
ζσζηή ή εζθαικέλε. Γηα ηνλ Spencer ε κέγηζηε επδαηκνλία εμηζψλεηαη κε ηε
δηθαηνζχλε θη είλαη πξντφλ εμέιημεο ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ
σθειηκηζηψλ. Γελ πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζεκαηηθή αιιά εζηθή θαηάζηαζε.
Πξνθεηκέλνπ κία θνηλσλία λα θαηαθέξεη ηε κέγηζηε επηπρία γηα ηνπο πνιίηεο
κεκνλσκέλα είλαη αλαγθαίν λα επηηεπρζεί πξψηηζηα ε θνηλσληθή εμέιημε, ε νπνία
είλαη αλάινγε ηεο θπζηθήο εμέιημεο (Thomson, 1999). Ζ θνηλσληθή εμέιημε απαηηεί
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ηε κέγηζηε ειεπζεξία θαζψο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ε
πνηθηιφηεηα πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε επηινγή πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη
ηελ θνηλσληθή «επεμία». Ο Spencer σζηφζν βξήθε σο πνιέκην ηεο ζεσξίαο ηνπ ηνλ
George Moore ν νπνίνο επηηέζεθε ζηελ εμειηθηηθή εζηθή αληηπαξαβάιινληαο ηε
Φπζηνθξαηηθή πιάλε (Wilkins, 2005): φηη ην «δένλ» δειαδή δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί
απφ ην «είλαη».
Τα ζεκέιηα ηεο λέαο εξκελείαο ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηεο βηνινγίαο ηέζεθαλ
ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 κε ην έξγν ηνπ E. O. Wilson «Κνηλσληνβηνινγία»
(Wilson, 1995). Ο Wilson είλαη εθείλνο πνπ θαζηέξσζε ηνλ φξν θνηλσληνβηνινγία.
Αθξνγσληαίν ιίζν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο απνηειεί ην «εγσηζηηθφ γνλίδην» ηνπ R.
Dawkins βάζεη ηνπ νπνίνπ ην γνλίδην είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία φρη κφλν ηνπ
αηφκνπ κεκνλσκέλα αιιά ησλ θνηλσληψλ ζην ζχλνιφ ηνπο (Dawkins, Τν εγσηζηηθφ
γνλίδην, 1975). Μάιηζηα ζην βηβιίν ηνπ «The God Delusion» ν Dawkins θάλεη κία
εθηελή αλαθνξά ζ‟ έλα νιφθιεξν θεθάιαην ζηηο ξίδεο ηεο Ζζηθήο επηρεηξψληαο λα
απαληήζεη ζην εξψηεκα γηαηί είκαζηε θαινί (Dawkins, 2006). Γίλεη έκθαζε ζην
εγσηζηηθφ γνλίδην γηα ηηο θαιέο καο πξάμεηο, γηα ην φηη γηα παξάδεηγκα δίλνπκε
ρξήκαηα θαη ξνχρα ζηα ζχκαηα ηνπ ηζνπλάκη ρσξίο λα ηα γλσξίδνπκε, γηα ην φηη
ληψζνπκε ζπκπφλνηα γηα έλα παηδί πνπ κεγάισζε ζε νξθαλνηξνθείν ή γηα έλα δψν
πνπ πνλάεη. Κάλεη κία δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ εγσηζηηθνχ γνληδίνπ θαη ηνπ εγσηζηηθνχ
νξγαληζκνχ. Τν εγσηζηηθφ γνλίδην πξνζπαζεί λα επηβηψζεη θαη λα εμειηρζεί κέζα ζηηο
φπνηεο ζπλζήθεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη πξνγξακκαηίδεη ηνπο κεκνλσκέλνπο
νξγαληζκνχο λα ιεηηνπξγνχλ εγσηζηηθά. Αλάινγα ηηο ζπλζήθεο νη νξγαληζκνί
αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ηα γνλίδηα εμαζθαιίδνπλ ηελ εγσηζηηθή επηβίσζή ηνπο επεξεάδνληαο
ηνπο νξγαληζκνχο πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα δξνπλ αιηξνπηζηηθά (Dawkins, 2006). Ο
Dawkins δηαηππψλεη ηέζζεξηο Γαξβηληθνχο ιφγνπο θαηά ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα είλαη
γελλαηφδσξα, θέξνληαη αιηξνπηζηηθά ή είλαη «εζηθά». Πξψηνλ, είλαη ε γελεηηθή
ζπγγέλεηα. Γεχηεξνλ, ε αληαπφδνζε ράξεο. Τξίηνλ, ην δαξβηληθφ φθεινο απφθηεζεο
θαιήο θήκεο γηα γελλαηνδσξία θαζψο κέζα απφ ηε θήκε δηακνξθψλνληαη νη
θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αλ γηα παξάδεηγκα αθνχζεηο φηη θάπνηνο είλαη ερέκπζνο ζα ηνλ
εκπεηζηεπζείο πην εχθνια θη αληηζηξφθσο. Καη ηέηαξηνλ, θαηά ηνλ Zahavi, ππάξρεη
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επηπιένλ ε χπνπηε γελλαηνδσξία (conspicuous generosity). Με απηφλ ηνλ φξν
ελλνείηαη ε γελλαηνδσξία πνπ επηδεηθλχεη έλα άηνκν πξνθεηκέλνπ λα «δηαθεκίζεη»
ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηέηνην -γελλαηφδσξν.
Ο Dawkins αλαιχεη ην επηρείξεκα ηνπ αιηξνπηζκνχ αλαθεξφκελνο ζηελ
πξντζηνξηθή επνρή θαη ηελ χπαξμε κηθξψλ νκάδσλ νη νπνίεο δηέκελαλ ζε ρσξηά. Τα
πεξηζζφηεξα κέιε απηψλ ησλ θνηλσληψλ είραλ ζπγγεληθνχο δεζκνχο ή βξίζθνληαλ
πην θνληά κεηαμχ ηνπο παξά κε κέιε άιισλ νκάδσλ άξα ν αιηξνπηζκφο ιφγσ
ζπγγέλεηαο ήηαλ πην πηζαλφο ελψ αθφκε θαη αλ δελ ππήξραλ ζπγγεληθνί δεζκνί ηα
ίδηα άηνκα ζπλαιιάζνηαλ γηα ρξφληα νιφθιεξα, γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ θαηάιιειεο
ζπλζήθεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αληαπνδνηηθνχ αιηξνπηζκνχ. Άξα, είλαη θαηαλνεηφ
βάζεη ηεο εμέιημεο γηαηί νη πξφγνλνί καο ήηαλ θαινί απέλαληη ζηα κέιε ηεο νκάδαο
ηνπο θαη θαθνί απέλαληη ζηηο άιιεο νκάδεο. Ο Dawkins θιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην
ρξεζηκνπνηεί ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηα πεηξάκαηα ελφο βηνιφγνπ απφ ην
Harvard, ηνπ Marc Hauser, o νπνίνο έδσζε ηα θηινζνθηθά δηιιήκαηα πνπ ηέζεθαλ
απφ θηινζφθνπο, ζε δηάθνξνπο αλζξψπνπο θαη θαηέγξαςε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο.
Τίζεηαη έλα θηινζνθηθφ δίιιεκα θαη ε δπζθνιία πνπ έρνπκε ζην λα απαληήζνπκε καο
ιέεη πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα γχξσ απφ ηελ αίζζεζή καο πεξί ζσζηνχ θαη ιάζνπο.
Τν θηινζνθηθφ δίιιεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Hauser είλαη απηφ κε ην ηξαίλν ζηηο
ξάγεο θαη ηνπο αλζξψπνπο (5 ή 1) ζην ηέινο απηψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην
εξψηεκα ηνπ Hauser αλ νη ζξεζθφιεπηνη άλζξσπνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο άζενπο σο
πξνο ηηο εζηθέο ηνπο ηάζεηο. Φπζηθά αλ βγάδακε έμσ ηνλ παξάγνληα ηεο ζξεζθείαο
απφ ηελ εζηθή ηα απνηειέζκαηα ζα έπξεπε λα δηαθέξνπλ αιιά θαίλεηαη φηη απηφ δε
γίλεηαη. Ο Hauser δνπιεχνληαο καδί κε ηνλ εζηθφ θηιφζνθν Peter Singer εζηίαζαλ ζε
ηξία ππνζεηηθά δηιήκκαηα θαη ξψηεζαλ ηα ππνθείκελα αλ ε πξάμε πνπ πεξηγξάθεηαη
είλαη «ππνρξεσηηθή», «επηηξεπηή» ή «απαγνξεπηηθή».
1.

Σην δίιεκκα ηνπ Denise, ζηελ πεξίπησζε δειαδή ηνπ ηξαίλνπ

ην 90% ησλ αηφκσλ πίζηεπε φηη είλαη επηηξεπηφ λα αιιάμεη θαλείο ηηο ξάγεο
έηζη ψζηε λα ζσζνχλ νη 5 θαη λα ζθνησζεί ν έλαο. Σρεδφλ φινη ζπκθσλνχλ φηη
ε πεξίπησζε ηνπ λα ζπξψμνπκε έλαλ ρνληξφ άλζξσπν ζηηο ξάγεο γηα λα
ζηακαηήζεη ην ηξαίλν είλαη εζηθά αλεπίηξεπηε. Ίδηεο απφςεηο είρε θη ε
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πξσηφγνλε θπιή Kuna ηεο θεληξηθήο Ακεξηθήο ζην αληίζηνηρν δίιιεκα κε
θαλφ θαη θξνθφδεηινπο.
2.

Σηελ πεξίπησζε ελφο κσξνχ πνπ πλίγεηαη ζε κία γνχξλα θαη

δελ ππάξρεη θαλείο λα ην βνεζήζεη, κπνξείο λα ην ζψζεηο αιιά ηα ξνχρα ζνπ
ζα θαηαζηξαθνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηάζσζεο. Τν 97% ζεσξεί ππνρξεσηηθή
ηελ πξάμε ηεο δηάζσζεο ηνπ παηδηνχ- είλαη εθπιεθηηθφ σζηφζν πσο αθφκε
θαη ην 3% δε ζα ην έζσδε πξνθεηκέλνπ λα κελ βξαρνχλ ηα ξνχρα ηνπ.
3.

Ωο ηξίην δίιεκκα ηέζεθε ε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ. Τν 97%

ησλ αηφκσλ ζπκθψλεζαλ φηη είλαη εζηθά αλεπίηξεπην ε αθαίξεζε νξγάλσλ
θαη ε ζαλάησζε ελφο πγηνχο αλζξψπνπ πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχλ 5 άιινη
άλζξσπνη.
Ο Wilson ππνζηεξίδεη φηη εμειηζζφκαζηε απφ ην λα είκαζηε απηφ πνπ ζα
έπξεπε λα θάλνπκε. Γε ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαλέλαο εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζην λα
ηξψκε ηνπο λεθξνχο ή λα απνξξίπηνπκε ηελ ηζφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ αιιά
είκαζηε αλζξψπηλα φληα θαη ζα έπξεπε λα κεγηζηνπνηνχκε ηελ επεμία ηνπ γελεηηθνχ
πιηθνχ ηνπ είδνπο καο (Wilkins, 2005). Τν πξφβιεκα πξνθχπηεη θαηά ηελ αλαγσγή
ηεο Ζζηθήο ζηε θπζηθή δηάζηαζε ηεο χπαξμήο καο ή φπσο ην ζέηνπλ νη Φηιφζνθνη
φπσο ν Philip Kittcher ζην λα «εθβηνινγίδνπκε ηελ Ζζηθή». Οη αληίπαινη απηήο ηεο
ζεσξίαο ραξαθηήξηζαλ ηε ζεσξία ηεο θνηλσληνβηνινγίαο σο «ππεξδαξβηληζκφ»
(Rose, 2005).
Ο

λεπξνεπηζηήκνλαο

Steven

Rose

αληηηίζεηαη

ζηελ

ηδενινγία

ηνπ

αλαγσγηζκνχ θαη απνξξίπηεη φηη θάζε έθθαλζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηηο
ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο έσο ηελ παηδνθηνλία, ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ
άζθεζε βίαο, ηνλ αιθννιηζκφ πξνθχπηνπλ a priori απφ ηε θπζηθή επηινγή ηνπ
Γαξβίλνπ, ελψ ηνπνζεηεί ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ζην επίθεληξν ηεο δσήο. Θεσξεί φηη
ε δσή έρεη κηα πνιππινθφηεηα ε νπνία δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί κφλν ζην γνληδίσκα.
Ο νξγαληζκφο αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο
αλαπηχζζεηαη θαη δξα. Ο νξγαληζκφο κέζα απφ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε δνκείηαη,
δηαηεξείηαη

θαη

ζπληεξείηαη

κέζα

απφ

κηα

δηαδηθαζία

πνπ

απνθαιείηαη

«απηνπνίεζε». (Maturana & Varela, 1992). Ο R. Lewontin θαηαθεχγεη ζε πην

Πθνελόπθ Τρουλλινοφ 18
«Εκβιολογιςμόσ» τθσ Ηκικισ: είμαςτε τα γονίδιά μασ; Απεικόνιςθ του
ηθτιματοσ από τον ελλθνικό Τφπο

αθξαίνπο ραξαθηεξηζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο
θνηλσληνβηνινγίαο ηνπο νπνίνπο απνθαιεί «επηειείο» (vulgar) (Lewontin, 2002). Ο
ίδηνο ζεσξεί φηη ππάξρεη ε ηάζε λα παξεξκελεχνληαη ή λα ππεξκεγεζχλνληαη νη
αλαθαιχςεηο ησλ γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ή ηηο
αζζέλεηεο θαη ζε φηη κπνξεί ε βηνινγία, θαη εηδηθά ε γελεηηθή, ηειηθά λα καο πεη.
Τφζν ζην ρψξν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φζν θαη ζην ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο ε βηνινγία δηαηεξεί κία θπξίαξρε ζέζε θαζψο νη γελεηηζηέο θέξνληαη λα
επηηπγράλνπλ ηελ εμήγεζε λέσλ αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή αζζελεηψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπκε ζηα επηρεηξήκαηα πεξί εθβηνινγηζκνχ ηεο
Ζζηθήο εθαηέξσζελ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε θαη λα εμεηάζνπκε δχν έξγαζηαζκνχο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Γη‟ απηφ ην ιφγν επηιέρζεθαλ ηα έξγα ησλ Ruse
θαη Wilson «Moral Philosophy as Applied Science» (Ruse & Wilson, 1986) θαη
Kitcher P. «Four ways of “biologizing” ethics» (Kitcher, 1995). Μέζα απφ ηελ
επηζθφπεζε απηψλ ησλ άξζξσλ ζα έξζνπλ ζην θσο ηα επηρεηξήκαηα θη απφ ηηο δχν
πιεπξέο ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ακθηιεγφκελεο ζεσξίαο ηεο
θνηλσληνβηνινγίαο πξνθεηκέλνπ έπεηηα λα πεξάζνπκε ζην δήηεκα ηεο απνηχπσζεο
ζηνλ Τχπν ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ ζρεηηθά κε γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εζηθή ηνπ αλζξψπνπ.
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2.2 Το επιχείρημα του «εκβιολογιςμού τησ Ηθικήσ»
Ruse και Wilson «Moral Philosophy as Applied Science»
Σηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ηνπο νη Ruse θαη Wilson εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζή
ηνπο φηη ην φξγαλν ζηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ
άξα θαη γηα ηηο εζηθέο θξίζεηο δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο. Τα εζηθά δεηήκαηα θαηά
ηνπο Ruse θαη Wilson

είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο θαη δελ κπνξεί λα απνηεινχλ

αληηθείκελν πξαγκαηείαο ζε κία κε επηζηεκνληθή βάζε. Θεσξνχλ δε φηη νη
αλζξσπηζηηθνί θιάδνη ηπγράλνπλ έιιεηςεο απνθαζηζηηθφηεηαο θαη γλψζεο θη απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. Οη θηιφζνθνη
επηρεηξνχλ θαη ζηεξίδνπλ ηε ζεκειίσζε ησλ εζηθψλ θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία
ζεκειίσζεο ησλ καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ. Καηά ηνπο θηιφζνθνπο νη εζηθέο θξίζεηο
είλαη ηδέεο νη νπνίεο ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ αλζξψπηλε εμέιημε. Καηά ηνπο
Ruse θαη Wilson

σζηφζν, είλαη εζθαικέλε ε αληίιεςε ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ

βαζίδεηαη ζε «εμσζσκαηηθέο» εζηθέο αιήζεηεο θαη ζηελ απφιπηε δηάθξηζε «είλαη»
θαη «πξέπεη», ε νπνία κάιηζηα εγθισβίδεη θαη ηελ Ζζηθή Φηινζνθία.
Γε δχλαηαη θαηά ηνπο ζπγγξαθείο ε φπνηα ελαζρφιεζε κε ηελ εζηθή
αγλνψληαο ηελ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαζψο ηζρπξίδνληαη φηη ε
εζηθή δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε a priori εζηθέο αμίεο νη νπνίεο κέλνπλ αλαιινίσηεο
αλά ηνπο αηψλεο. Απηέο νη αμίεο αληίζεηα, ππνζηεξίδνπλ φηη πξνθχπηνπλ απφ ηε
γελεηηθή καο ζχζηαζε θη φπσο απηή δηακνξθψζεθε κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο πνπ
εηζήγαγε ν Γαξβίλνο.
Βαζηθφ ζεκείν ηεο λαηνπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζέκα ηεο εζηθήο είλαη
φηη θαζεηί αλζξψπηλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κπαινχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, έρεη
θαζαξά καηεξηαιηζηηθή-πιηθή βάζε θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο
γελεηηθήο ζχζηαζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ην πεξηβάιινλ. Οη Michael Ruse
θαη Edward O. Wilson πξνηείλνπλ πσο είλαη εθηθηφ απνθηψληαο ηε γλψζε ηεο πιηθήο
βάζεο ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη εζηθέο θξίζεηο λα δεκηνπξγήζνπκε γεληθά
απνδεθηνχο θαλφλεο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ φκσο πξέπεη λα
μεθχγνπκε απφ ηελ απφιπηε δηάθξηζε «είλαη» θαη «πξέπεη». Ζ εμέιημε ηνπ
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αλζξψπηλνπ είδνπο αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο ζχλζεζεο ηεο κνξηαθήο
βηνινγίαο θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ηε «γνληδηαθή» καο
ηζηνξία. Ζ γλψζε απηήο ηεο εμέιημεο ζα καο νδεγήζεη ζε κηα «θπζηνθξαηηθή» εζηθή,
σο εθαξκνζκέλε επηζηήκε. Άξα θαηαιήγνπλ πσο ην ζέκα ηεο εζηθήο ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί πιένλ σο εθαξκνζκέλε επηζηήκε θαη λα κελ απνηειεί δήηεκα
πξαγκάηεπζεο ησλ θηινζφθσλ.
Οη ζπγγξαθείο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θπζηθήο επηινγήο ηνπ
Γαξβίλνπ θαζψο ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, φπσο θη φια ηα
θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηζρπξίδνληαη πσο εμαξηψληαη απφ ηε θπζηθή
επηινγή. Τα γνλίδηά καο είλαη ππεχζπλα γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θη απηφ
απνδεηθλχεη πσο νη εζηθέο θξίζεηο θαη πξάμεηο εμαξηψληαη απφ ηε «θπζηθή επηινγή».
Καηά ηνλ Wilson ε εμέιημε είλαη κία δηεξγαζία πνπ εθηειείηαη -ζε παγθφζκην επίπεδν
- ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, βαζίδεηαη ζηε θπζηθή επηινγή θη νη αιιαγέο πνπ
ζπληεινχληαη ζρεηίδνληαη κε ηηο αξρέο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο. Γελ παξαβιέπεηαη ην
γεγνλφο φηη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ γνληδίσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη
ζχλζεηε θαη πσο ε θιαζζηθή γελεηηθή αλάιπζε δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα εμεγήζεη
ηε ζπλνιηθή ζεκειίσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο -πφζν κάιινλ απηήο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλείδεζε θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ, γη‟ απηφ ην ιφγν ε
ζπκπεξηθνξηθή εμέιημε πάληα γίλεηαη αληηιεπηή ππφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
γνληδίσλ κε ην πεξηβάιινλ.
Ζ επηζηήκε δελ είλαη αθφκε έηνηκε λα δψζεη απαληήζεηο ζε φια ηα δεηήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ
γνληδηψκαηφο ηνπ, σζηφζν ε επηζηεκνληθή γλψζε αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαίνπο
ξπζκνχο θαη σο απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο παξαηίζεηαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. Ζ εμέιημε ηεο γελεηηθήο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κειέηε θαη
ηελ πιήξε απεηθφληζε ηνπ εγθεθάινπ αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζα θαηαθέξεη λα εμεγήζεη θαη λα ζεκειηψζεη ηελ εζηθή. Ζ αλαθάιπςε άιισζηε
γνληδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πξνκελχεη απηήλ ηελ
εμέιημε.

Πθνελόπθ Τρουλλινοφ 21
«Εκβιολογιςμόσ» τθσ Ηκικισ: είμαςτε τα γονίδιά μασ; Απεικόνιςθ του
ηθτιματοσ από τον ελλθνικό Τφπο

Ο άλζξσπνο, ζχκθσλα κε ηνπο Ruse θαη Wilson, έρεη κία αίζζεζε γχξσ απφ
ην ηί είλαη ζσζηφ θαη ηί ιάζνο, ηη είλαη θαιφ θαη ηί θαθφ, αθφκε θη αλ πνιχ ζπρλά
απηή ε πξνυπάξρνπζα αίζζεζε ζπλδέεηαη κε ζεφηεηεο θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο.
Φαξαθηεξηζηηθφ ησλ εζηθψλ θξίζεσλ είλαη φηη είλαη πεξηγξαθηθνί θαη δειψλνπλ
ππνρξέσζε λα βνεζάκε θαη λα ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο άιινπο, θαη κνηάδνπλ λα
έρνπλ αληηθεηκεληθή αλαθνξά.
Οη θνηλσληνβηνιφγνη ηζρπξίδνληαη φηη νη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ φπσο αθξηβψο
νη κεραληζκνί ησλ γνληδίσλ, γηα παξάδεηγκα κε βάζε ηνλ «ακνηβαίν αιηξνπηζκφ» θαη
ηελ «επηινγή ζπλεξγαζίαο βάζε ζπγγέλεηαο». Γεληθφηεξα, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
αλζξσπίλσλ φλησλ επήιζε κέζα απφ ηελ ίδηα κε απηήλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
κεραληζκψλ, εμέιημε. Απηφ δειαδή πνπ θαηαδεηθλχεη ε εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ
Γαξβίλνπ είλαη φηη ην αίζζεκα ηνπ «θαινχ» θαη ηνπ «θαθνχ» έρεη επί ηεο νπζίαο
πξνθχςεη απφ κία θαζνιηθή εμέιημε θαη πξφνδν ηεο βηνινγίαο.
Ζ βηνινγηθή ζεκειίσζε ησλ εζηθψλ θξίζεσλ είλαη αλακθηζβήηεηε θαηά ηνπο
Ruse θαη Wilson. Τφζν ε επηζηήκε ηεο γελεηηθήο φζν θαη ε γλσζηαθή επηζηήκε
θαηαιήγνπλ απνθαζηζηηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο δελ είλαη
«άγξαθνο πίλαθαο». Βέβαηα, δελ ηζρπξίδνληαη θη φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη
απφιπηα πξνθαζνξηζκέλνο. Απηφ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη Ruse θαη Wilson ελ
πξνθεηκέλσ είλαη φηη ε αλζξψπηλε ζθέςε βξίζθεηαη ππφ ηελ επηξξνή ησλ
«επηγελεηηθψλ θαλφλσλ», ηελ εμέιημε πνπ βαζίδεηαη ζηε γελεηηθή θαη πξνδηαζέηεη
θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα άηνκα λα πηνζεηνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο
απέλαληη ζηνπο άιινπο.
Μάιηζηα θαηά ηνλ ίδην ζπιινγηζκφ είκαζηε φληα πνπ ζθεθηφκαζηε εζηθά
γηαηί είκαζηε «πιαζκέλνη» λα αθνινπζνχκε «επηγελεηηθνχο θαλφλεο». Βέβαηα, νη
Ruse θαη Wilson επηζεκαίλνπλ φηη απηνί νη θαλφλεο δε καο δεζκεχνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο

ζπκπεξηθνξέο

αιιά

καο

δίλνπλ

ηελ

ςεπδαίζζεζε

ηεο

θαζνιηθεπζηκφηεηαο θαη καο νδεγνχλ ζηελ άκεζε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο πξάμεηο
καο πνπ ηειηθά ππεξεηνχλ ηα κέγηζηα ηα γελεηηθά καο ελδηαθέξνληα.
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Καηά ηνπο ζπγγξαθείο ε Ζζηθή πξνήιζε, φηαλ έλα ζχλνιν γνληδίσλ
εμειίρζεθε κέζα απφ «κεηαιιαγέο» θαη «θπζηθέο επηινγέο» κέζα ζε κία έληνλε
θνηλσληθή χπαξμε άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ ρξφλσλ, θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ
«επηγελεηηθψλ

θαλφλσλ»

δεκηνπξγήζεθαλ

ζπγθεθξηκέλεο

επηινγέο

πνπ

θαηαζηάιαμαλ κέζα απφ ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο. Πην απιά δειαδή, νη ζπγγξαθείο
ηζρπξίδνληαη φηη ε γλψζε θη ε εκπεηξία, πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ηνπο επηγελεηηθνχο
θαλφλεο ηεο πλεπκαηηθέο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο, κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ
αθνκνηψζεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζε θνηλσληθέο ζπκθσλίεο θαη
ζέζπηζαλ λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο νξίδεηαη ε «νξζή» ζπκπεξηθνξά.
Μέζα απφ παξαδείγκαηα πεηξακάησλ πνπ παξαηίζεληαη νη ζπγγξαθείο
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε γλψζε θαη ε ζπκπεξηθνξά εμαξηψληαη απφ ηελ
εμέιημε θαη κάιηζηα φηαλ ε εμέιημε εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ειεχζεξεο, θαηά ην
δπλαηφ ζε πεξίπησζε πεηξάκαηνο, επηινγέο ηα ππνθείκελα απηνκάησο θάλνπλ
ζπγθεθξηκέλεο επλντθέο επηινγέο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο.
Αληηιήςεηο πνπ θαληάδνπλ εζηθήο αμίαο θαη απνδίδνληαη πνιχ ζπρλά θαη ζε
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, έρνπλ λα θάλνπλ επί ηεο νπζίαο κε ηα γνλίδηα. Τίζεηαη σο
παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο, πξάμε παγθνζκίσο θαηαθξηηέα θαη απηφ
γηαηί ην επίπεδν νκνηνδχγσζεο, είλαη πςειφηεξν θαη νη πηζαλφηεηεο λα θιεξνλνκεζεί
κηα αζζέλεηα, απφ δχν αδέιθηα πνπ κπνξεί λα θέξνπλ «ειαηησκαηηθά» γνλίδηα ηα
νπνία θαη ζα εθδεισζνχλ ζηνλ απφγνλφ ηνπο, είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξεο. Καηά
ζπλέπεηα, ην γελεηηθφ «πιηθφ» ζα είλαη ιηγφηεξν «πγηέο» ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο
ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο.
Μέζα απφ απηφ ην παξάδεηγκα νη θνηλσληνβηνιφγνη ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ
κνληέια ηέηνηα πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φιν ηνλ θχθιν ηεο ζπλ- εμέιημεο, ηεο
γελεηηθήο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ ην πσο ηα γνλίδηα επεξεάδνπλ
ηνλ πνιηηηζκφ πνπ αιιάδεη κε ηε «θπζηθή επηινγή» αιιά ζπγρξφλσο κπνξεί λα
αιιάδεη θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ γνληδίσλ, γπξίδνληαο πάιη πίζσ θαη αλνίγνληαο
λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ πνιηηηζκηθή εμέιημε.
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Οη Ruse θαη Wilson ππνζηεξίδνπλ ελ ζπληνκία φηη ε χπαξμε επηγελεηηθψλ
θαλφλσλ είλαη αδηακθηζβήηεηε, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ εμειηθηηθή βηνινγία θαη
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο, ελψ ε ηδέα πνπ ζέιεη ηελ εζηθή πξντφλ
απνθιεηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ αλαηξέπεηαη κε δεδνκέλε ηελ νινέλα θαη πην ηζρπξή
απφδεημε ηεο ζπλ- εμέιημεο ησλ γνληδίσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ Φηινζνθία θαηά ηνπο
ζπγγξαθείο δελ κπνξεί λα νξζψζεη επηζηεκνληθφ ιφγν, ελψ νη αληηθεηκεληθέο
«εμσζσκαηηθέο» εζηθέο αξρέο, πνπ είλαη θαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε Φηινζνθία,
επηζηεκνληθά δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ, κάιηζηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Τελ
Ζζηθή νη Ruse θαη Wilson ηελ νξίδνπλ σο πεξηνρή ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξάμεο ηεο
νπνίαο ν ραξαθηήξαο είλαη ππνρξεσηηθφο, θαζψο ππάξρεη ε αίζζεζε ηεο απφιπηεο
βεβαηφηεηαο γηα ην ηη νθείιεη λα θάλεη θάπνηνο.
Οη εζηθέο αξρέο παξάγνληαη απφ ην ζπλαίζζεκα θαη ηε ινγηθή πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνπο επηγελεηηθνχο θαλφλεο ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, θαη νη
νπνίνη είλαη πξντφληα ηεο γελεηηθήο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, πνπ
δηακνξθψζεθε βάζεη ηεο θπζηθήο επηινγήο. Απηή ε εμειηθηηθή εμήγεζε απνξξίπηεη
θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εζηθψλ αξρψλ θαζψο απνξξίπηεη κηα έμσζελ ηνπ
αλζξψπνπ «αξρή» πνπ ζεκειηψλεη ηί είλαη ζσζηφ θαη ηί ιάζνο, πέξα απφ ηα ίδηα καο
ηα γνλίδηα. Με δεδνκέλε απηήλ ηε ζεσξία δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαζνιηθεπζηκφηεηα.
Οη επηγελεηηθνί θαλφλεο είλαη ζρεηηθνί ζε φηη αθνξά ην είδνο φρη φκσο θαη γηα ην θάζε
άηνκν κεκνλσκέλα. Οη ζπγγξαθείο βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη δελ
απνθιείνπλ ην ελδερφκελν φηη αθφκα θαη γηα θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο αθφκα,
φπσο είλαη θαη ν αιθννιηζκφο, επζχλνληαη ηα γνλίδηα ζε αληίζεζε κε φζα ππνζηεξίδεη
ε επηθξαηνχζα θνηλσληθή ζεσξία.
Σθνληάθηνληαο σζηφζν θαη πάιη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ «είλαη» θαη «πξέπεη»,
νη Ruse θαη Wilson ζεσξνχλ φηη είλαη ιάζνο λα ηίζεηαη απφιπηα ε δηάθξηζε απηψλ
ησλ ελλνηψλ, θαζψο ζαθψο κελ ππάξρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα αλάκεζα ζηηο δχν απηέο
ιέμεηο, δελ είλαη ηθαλφ δε, λα αθπξψζεη ηελ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε.
Ζ

Ζζηθή

Φηινζνθία

θαηά

ηνπο

ζπγγξαθείο

έρεη

μεπεξαζηεί

θαη

παξαγθσληζηεί, νπφηε θαη πξέπεη λα ηελ εμεηάζνπκε σο εθαξκνζκέλε επηζηήκε, σο
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ζεκειίσζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην έξγν ηεο έξεπλαο θαη ζα
δψζεη κηα λέα νπηηθή ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ λέσλ
αλαγθψλ ηεο επηζηήκεο ζπλνιηθά. Σε κηα πξνζπάζεηα απάληεζεο ζηηο θαηεγνξίεο πνπ
πξνζάπηνληαη ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληνβηνινγίαο αληηηάζζνπλ ηελ θαθή πίζηε ησλ
πνιέκηψλ ηνπο σο πξνο ηε λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαζψο αλάγνπλ ηελ εζηθφηεηα
ζε κηα θαζαξά κεραληθή δηεξγαζία. Οη Ruse θαη Wilson ηζρπξίδνληαη φηη ηα άηνκα
θαηεπλάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο επηζπκίεο ηνπο θαζψο θχξηνο ζθνπφο ηνπ αλζξψπνπ
είλαη ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θπιήο
θαη ηειηθά ησλ ίδησλ ησλ εγσηζηηθψλ γνληδίσλ κε ζηφρν ηε ζπληήξεζε θαη ηελ
εμέιημή ηνπο. Οη πξάμεηο αιηξνπηζκνχ θαη εζηθήο ηνπ αλζξψπνπ αθφκε θη αλ
πξνέξρνληαη απφ ηελ εμέιημε ηνπ εγσηζηηθνχ γνληδίνπ δε κεηψλνληαη. Άιισζηε φπσο
ππνζηεξίδνπλ νη Ruse θαη Wilson ε πιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εζηθήο είλαη ιηγφηεξν
επηθίλδπλε απφ κηα ζξεζθεπηηθή – κεηαθπζηθή αληίιεςε.
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2.3. Η απάντηςη ςτην κοινωνιοβιολογία
Kitcher P. «Four ways of “biologizing” ethics» (Kitcher, 1995)
Ο Philip Kitcher κε ην έξγν ηνπ «Four ways of “biologizing” ethics» απαληά
ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληνβηνινγίαο ησλ Ruse θαη Wilson. Ο Kitcher μεθηλψληαο ηελ
θξηηηθή ηνπ απνδίδεη ηφζν ζηνλ Wilson φζν θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο θαη νκντδεάηεο ηνπ
βαζηά ζχγρπζε γηα ηα δεηήκαηα ηεο Ζζηθήο ηα νπνία πξνζπαζεί λα εμεηάζεη, θαζψο
δελ γίλεηαη θαηαξρήλ δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εγρεηξεκάησλ πνπ ηίζεληαη.
Αθξηβψο απηφ είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ν Kitcher πξνθεηκέλνπ λα
απνδνκήζεη έλα πξνο έλα ηα επηρεηξήκαηα ησλ Ruse θαη Wilson.
Σηελ πξνζπάζεηα «εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο θαη πξνθεηκέλνπ λα
ζεκειησζεί ην επηρείξεκα ησλ Ruse θαη Wilson, ν Kitcher ζέηεη ηέζζεξα εγρεηξήκαηα
σο δπλαηά ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα αλαηξέζεη δηαδνρηθά.
Ζ θνηλσληνβηνινγία ινηπφλ:
1. Οθείιεη λα εμεγήζεη πψο νη άλζξσπνη έθηαζαλ λα έρνπλ εζηθέο έλλνηεο, λα
ζρεκαηίδνπλ εζηθέο θξίζεηο αιιά θαη λα δηακνξθψλνπλ ηειηθά ζπζηήκαηα
εζηθψλ αξρψλ.
2. Μπνξεί λα δηδάμεη γεγνλφηα ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν είδνο, ηα νπνία καδί
κε ηηο απνδεθηέο εζηθέο αξρέο ζα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπλαρζνχλ θαλνληζηηθέο αξρέο.
3. Οθείιεη λα απαληήζεη ζε παξαδνζηαθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ηεο εζηθήο.
4. Να καο θαζνδεγήζεη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εζηθψλ αξρψλ
πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα, δειαδή ζηελ ζχζηαζε λέσλ
ζεκειησδψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ.
Τα δχν πξψηα εγρεηξήκαηα πνπ θαηαδεηθλχεη ν Kitcher, ν ίδηνο ηα απνδέρεηαη
σο λφκηκα θαζψο ε ηζηνξία ησλ αλζξψπηλσλ εζηθψλ αξρψλ είλαη αλακθηζβήηεηε θαη
άξα απνιχησο ελδεδεηγκέλε ε έξεπλα γχξσ απφ απηήλ. Ωο ινγηθή ζπλέπεηα ε
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αλαζχζηαζε απηήο ηεο ηζηνξίαο καο νδεγεί ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπλεμέιημεο ησλ
γνληδίσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηε ζέζπηζε θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη ηελ εηζαγσγή
θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ.
Ωζηφζν, νη Ruse θαη Wilson επηθαινχληαη ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο
θπζηθήο επηινγήο ηνπ Γαξβίλνπ, ηελ νπνία ν Kitcher απαμηψλεη θαζψο φπσο
επηζεκαίλεη ε θπζηθή επηινγή ελδέρεηαη απιά λα καο έρεη πξνζθέξεη ηελ ηθαλφηεηα
λα θαηαλννχκε θαη λα δηακνξθψλνπκε εζηθνχο θαλφλεο. Απηή ε παξαηήξεζε
θαηαδεηθλχεη φηη ε ηζηνξία κπνξεί λα πάξεη δηαθνξεηηθή ηξνρηά θαη λα κελ απνδερηεί
ηα εζηθά ζπζηήκαηα ησλ φλησλ επεηδή απηά πξνεγήζεθαλ. Δλψ ινηπφλ ν Kitcher
παξαδέρεηαη ηηο πξνθείκελεο πνπ ζέηεη ν Wilson δηαθσλεί θαη ελαληηψλεηαη ζηελ
εξκελεία απηψλ θαη ζηε ζπλαγσγή απζαίξεησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία βαζίδνληαη
ζηελ ηαθηηθή ηεο ππεξαπινχζηεπζεο.
Σπλαληήζακε, ζηελ ζχληνκε αλάπηπμε ηνπ άξζξνπ ησλ Wilson θαη Ruse, ηελ
θαηάξξηςε ηεο δπλαηφηεηαο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο Ζζηθήο, θαζψο ε εκπεηξία, είλαη
απηή πνπ πξνζθέξεη ηε γλψζε, θαη φρη θάηη εθηφο ζψκαηνο. Γηαηππψζεθε ε άπνςε
φηη ην κπαιφ είλαη ην αλζξψπηλν φξγαλν φπνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θη νη εζηθέο
θξίζεηο. Κη απηφ είλαη έλα αθφκε επηρείξεκα ην νπνίν πξνζπαζεί λα αλαηξέςεη ν
Kitcher, ζέηνληαο κηα παξφκνηα ζπιινγηζηηθή ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληηθεηκεληθή
αιήζεηα άιισλ επηζηεκψλ, φπσο ηα Μαζεκαηηθά ή ε Φπζηθή, ζηηο νπνίεο δελ
κπνξνχκε επίζεο λα ζπλαληήζνπκε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηνλ
εγθέθαιν.
Σαθψο, παξφηη ην επηρείξεκα γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο Ζζηθήο έρεη
απνδπλακσζεί δελ έρεη θαηαδεηρηεί πσο εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ελ ηέιεη,
θαζψο απηφ ην εξψηεκα πξνυπνζέηεη ηελ απάληεζε ζην πσο απνθηάκε ηελ εζηθή
γλψζε. Τν εξψηεκα απηφ ν Kitcher πξφθεηηαη λα ην εμεηάζεη ζε ζρέζε κε ην ηξίην
εγρείξεκα, έρνληαο σζηφζν εμαζθαιίζεη φηη κε ηα δχν πξνεγνχκελα, δελ ηίζεηαη ζέκα
κεηαηφπηζεο ηεο Ζζηθήο απφ ηνπο θηινζφθνπο ζηνπο θνηλσληνβηνιφγνπο, θαζψο
αθφκε θη αλ θαη ην δεχηεξν εγρείξεκα αλαγλσξηζηεί σο λφκηκν ην δήηεκα ηεο
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αμηνιφγεζεο

ησλ

εζηθψλ

θξίζεσλ

δελ

κπνξεί

λα

απαληεζεί

απφ

ηελ

θνηλσληνβηνινγία.
Ο Wilson φηαλ απνξξίπηεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο εζηθήο ζε δεηήκαηα
εζηθψλ θξίζεσλ, φπσο ηελ απνζηξνθή ζηνλ θφλν, θαηαθεχγεη θαηά ηνλ Kitcher ζε
ελζσκάησζε, ζε απηέο ηηο θξίζεηο, ησλ κχρησλ επηζπκηψλ θαη αλαγθψλ καο. Ο
Kitcher σζηφζν παξαηεξεί αληίθαζε κεηαμχ ησλ φζσλ ππνζηεξίδνπλ νη Wilson θαη
Ruse. Απφ ηε κία ζηέθνληαη απφιπηνη απέλαληη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο εζηθήο
θαζψο δελ ππάξρεη ε πεγή ηεο εθηφο νξγαληζκνχ, ελψ απφ ηελ άιιε δίλνπλ ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζε θάπνηεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε
εζηθψλ θσδηθψλ, ρσξίο σζηφζν πξηλ λα έρεη εηζαρζεί θάπνην θαλνληζηηθφ ζχζηεκα.
Σην εξψηεκα πνπ ηέζεθε γηα ην πσο απνθηνχκε ηελ εζηθή γλψζε, ν Kitcher κ‟
έλα ζπιινγηζηηθφ επηρείξεκα θαηαξξίπηεη ηνλ ζθεπηηθηζηηθφ ζπιινγηζκφ,

πνπ

πξνυπνζέηεη κία εζηθή ηάμε, αιιά θαηαθέξλεη λα δηαθπιάμεη ηελ «εθηφο ζψκαηνο»
πεγή ηεο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο ζέηνληαο ηελ εζηθή ζε αλαινγία κε ηε καζεκαηηθή
αιήζεηα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δερηεί θάπνηνο κία εζηθή ηάμε κε θπζηνθξαηηθνχο
φξνπο αιιά αθφκε θαη ηελ απφδεημε ηεο αιήζεηαο ζε ζρέζε κε ην ηί ζα δερφηαλ έλα
νξζνινγηθφ νλ. Αθφκε έλαο ηξφπνο πξνάζπηζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο αιήζεηαο,
πνπ καο θαηαδεηθλχεη, είλαη ε απνδνρή κε θπζηθψλ αμηψλ κε νηθείν θαη πξνζηηφ
ηξφπν σζηφζν. Αθφκε θη αλ δερηνχκε

φια φζα ππνζηεξίδεη ν ζθεπηηθηζηήο

κπνξνχκε

ηελ

λα

ππεξαζπηζηνχκε

αθφκε

αληηθεηκεληθφηεηα

ηεο

εζηθήο

δηαηππψλνληαο έλα θπζηνθξαηηθφ απνινγηζκφ γηα φ,ηη ζεσξείηαη αθαηαλφεην απφ ηνλ
ζθεπηηθηζηή.
Τν ηξίην εγρείξεκα ινηπφλ ηνπ Wilson θαηαξξίπηεηαη απφ ηνλ Kitcher θαζψο
δελ ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ φηη έλα επηρείξεκα πνπ ζέιεη ε θνηλσληνβηνινγία λα παξέρεη
κε κία ζχληνκε απφδεημε ζπκνθξαηηθήο κεηαεζηθήο δελ κπνξεί λα «επηβηψζεη» απφ
κφλν ηνπ, θαζψο παξαβιέπεη ην πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ
παξνπζίαζε επαθξηβψο ν Kitcher έζησ θαη ηφζν ζπλνπηηθά. Κη αλ απφ ηελ άιιε ν
Wilson πηζηεχεη φηη ε θνηλσληνβηνινγία κπνξεί λα παξάμεη κία πην ζηέξεα κεηαεζηθή
ζεσξία πξέπεη πξψηα λα ηελ εμεγήζεη κε ηα βηνινγηθά επξήκαηα πνπ ηε ζηεξίδνπλ.
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Υπνζηεξίδεη φηη ε αληηθεηκεληθή εζηθή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία ζεσξία
φπνπ νη εζηθέο θξίζεηο φπσο ηί είλαη θαιφ γίλνληαη αληηιεπηέο ζε έλα πιαίζην
ζπκνθξαηίαο - ζπλαηζζεκάησλ (emotivism). Πξφθεηηαη φκσο γηα κία ζεσξία πνπ είλαη
εθ ζεκειίσλ πξνβιεκαηηθή. Πσο κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνηεο είλαη νη ελδφκπρεο
επηζπκίεο καο; Καη πσο ζα ζεκειησζνχλ γεληθφηεξνη θαη θαζνιηθνί εζηθνί θαλφλεο
φηαλ νη ίδηνη νη θνηλσληνβηνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία νη
εζηθέο αξρέο δηαθέξνπλ. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε κπνξεί λα ζηεξηρζνχλ σο
εζηθέο θαη απνηξφπαηεο πξάμεηο φπσο βηαηνπξαγίεο θαη θφλνη φηαλ νη κχρηεο επηζπκίεο
θάπνηνπ αηφκνπ ην νδεγνχλ ζε ηέηνηεο πξάμεηο θαη ηνπ δεκηνπξγνχλ εδνλή. Με ηε
ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο θνηλσληνβηνιφγνπο θαζίζηαηαη
αδχλαην λα ζηεξηρζεί έλα ζχζηεκα εζηθψλ αξρψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα απνηηκψληαη
νη πξάμεηο. Ο Philip Kitcher αζθεί πνιχ απζηεξή θξηηηθή ζηνπο θνηλσληνβηνιφγνπο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηαπηφρξνλα δχν εθ ζεκειίσλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Απφ ηε κία ε
ζπκνθξαηηθή εζηθή επηβάιιεηαη σο ην λέν θαλνληζηηθφ ζχζηεκα εζηθψλ αξρψλ ελψ
απφ ηελ

άιιε ε επηζηήκε θαιείηαη λα θαλεξψζεη πνηα είλαη ηα βαζχηεξα

ζπλαηζζήκαηα θαη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ.
Πεξλψληαο ζην ηέηαξην εγρείξεκα, φπνπ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ζεκειίσζεο
λέσλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ ν Wilson ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη κία ζεκειηψδεο εζηθή
αξρή θαηά ηελ νπνία (W) ηα αλζξψπηλα φληα ζα πξέπεη λα πξάηηνπλ φ,ηη απαηηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηβίσζε κηαο θνηλήο γνληδηαθήο δεμακελήο γηα ην
είδνο Homo Sapiens. Ο Wilson φκσο πέθηεη ζε ινγηθφ ζθάικα θαζψο ζπλάγεη αμίεο,
πξνηάζεηο δενληνθξαηηθέο θαη «πξέπεη» έρνληαο σο αθεηεξία γεγνλφηα «είλαη».
Πέθηεη ινηπφλ ζε θπζηνθξαηηθή πιάλε, αθνχ ε εθθίλεζή ηνπ είλαη πξνθείκελε πνπ
αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα ηεο δηθπιηθήο αλαπαξαγσγήο. Ζ πξνθείκελε είλαη φηη (S)
ην DNA θάζε αλζξψπνπ πξνθχπηεη απφ πνιιά άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε πξνγελέζηεξεο
γελεέο θαη, αλ ην εθάζηνηε άηνκν αλαπαξαρζεί, ην DNA ηνπ ζα θαηαλεκεζεί ζε
πνιιά άηνκα ζηηο επφκελεο γελεέο.
Ζ ζπλαγσγή απηή φκσο, κε ην ζρήκα ηνπ επηρεηξήκαηνο Modus Tolens, απφ
ηελ πξνθείκελε S ζην ζπκπέξαζκα W είλαη ιαλζαζκέλε θαζψο δελ θπξψλεηαη απφ
θαλέλα ζπλήζε ηχπν επηρεηξήκαηνο, θαη άξα θαζηζηά αδχλαην ην ηέηαξην εγρείξεκα,
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ηελ αλαδήηεζε δειαδή ζεκειησδψλ εζηθψλ αξρψλ. Ο Kitcher, κάιηζηα ζεσξεί φηη
ίζσο εμαηηίαο απηήο ηεο αδπλακίαο νη Ruse θαη Wilson απνθεχγνπλ λα εθθξάζνπλ
ξεηά εζηθέο θξίζεηο. Σρεηηθά κε ην ηέηαξην εγρείξεκα πνπ έρεη ζέζεη ν Kitcher γηα
ηνλ «εθβηνινγηζκφ» ηεο εζηθήο, γηα ηνλ νπνίν νη θνηλσληνβηνιφγνη πηζηεχνπλ φηη νη
ζεκειηψδεηο θαλνληζηηθέο αξρέο πεγάδνπλ απφ ηε βηνινγία αλ ζέινπλ λα ζηεξίμνπλ
απηήλ ηελ άπνςε πξέπεη λα απνθαιχςνπλ κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα θπξσζνχλ
ζπλαγσγέο πνπ κε πξνθείκελεο γεγνλφηα λα εμαζθαιίδνπλ αμίεο σο ζπκπέξαζκα. Ο
Kitcher ζεσξεί αλαγθαίν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηρεηξήκαηνο κε ην νπνίν ζα
νδεγήζεη ινγηθά ζην πέξαζκα απφ ηε βηνινγία ζηελ εζηθφηεηα. Τν βαζχηεξν
πξφβιεκα πνπ δηαπηζηψλεη ν Kitcher ζ‟ φηη αθνξά ην κεγαιφπλνν απηφ ζρέδην ηεο
θνηλσληνβηνινγίαο είλαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο αμηνιφγεζεο θαη θαη‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν ηεξαξρίαο ησλ εζηθψλ αξρψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ δηθαησκάησλ, ησλ
ζπκθεξφλησλ, ησλ επζπλψλ, πνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο
ζε ζεκαληηθά θη φρη κφλν δεηήκαηα.
Οη Ruse θαη Wilson φηαλ εθθξάδνπλ ηηο ζηνρεχζεηο ηνπο γηα ηελ λέα επηζηήκε
ηεο θνηλσληνβηνινγίαο πξνβάιινπλ ηελ ειπίδα φηη κέζα απφ ηηο βηνινγηθέο έξεπλεο νη
νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ ζαθέζηεξε ηελ εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ καο ζα είλαη δπλαηή θαη
ε κεηαξξχζκηζε ησλ εζηθψλ ζπζηεκάησλ. Μία ηέηνηα πξννπηηθή φκσο, φπσο ηνλίδεη
ν Kitcher είλαη αδχλαηε αλ δελ ππάξρεη κία αξρή πνπ ζα αμηνινγεί ην αλ θαη ην πσο
ηθαλνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο ζηε δσή ησλ αηφκσλ, πξάγκα πνπ αληηηίζεηαη
ζηηο αξρέο πνπ δηαθεξχζζεη ν Wilson. Ο Κitcher νινθιεξψλνληαο ην άξζξν ηνπ
ζέηεη θάπνηα δεηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηα έρνπλ ππφςηλ νη ππνζηεξηθηέο θαη νη
επηζηήκνλεο ηεο θνηλσληνβηνινγηθήο εζηθήο. Θεσξεί βαζηθφ θαη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν
ηνλ ζαθή νξηζκφ ηνπ «εθβηνινγηζκνχ» ηεο εζηθήο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλαο
γφληκνο δηάινγνο κε ηελ εζηθή θηινζνθία. Οη θνηλσληνβηνιφγνη ζ‟ φηη αθνξά ζην
εγρείξεκα ηεο ζεκειίσζεο θαλνληζηηθψλ εζηθψλ αξρψλ πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη
ρξεηάδεηαη λα αλαηξέρνπλ ζε εζηθέο αξρέο εθηφο ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο, θαζψο
δεηήκαηα φπσο ηα εζηθά, ζηα νπνία ζα θιεζεί λα απαληήζεη ε θνηλσληνβηνινγία είλαη
δεηήκαηα ηα νπνία ε ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε δελ κπνξεί λα θσηίζεη. Τα εζηθά
πξνβιήκαηα αλαδεηνχλ απαληήζεηο, θη νη εζηθέο θξίζεηο πνπ ηηο δίλνπλ απαληψληαη
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ζην πεδία ηεο αιήζεηαο ή ηνπ ςεχδνπο, πεδία ζηα νπνία ε θνηλσληνβηνινγία δελ έρεη
πξφζβαζε.
Δπίζεο, θαηά ηνλ Kitcher νη θνηλσληνβηνιφγνη απφ ηε ζηηγκή πνπ νξίδνπλ ηελ
εζηθφηεηα σο έθθξαζε ησλ «κχρησλ» επηζπκηψλ ησλ αλζξψπσλ ηφηε ζα πξέπεη λα
θαηαδεηρζεί πψο νξηζκέλεο επηζπκίεο εθιακβάλνληαη σο πξνλνκηαθέο θαη πψο απηέο
απνηηκψληαη ζε ζχγθξηζε κε αιιεινζπγθξνπφκελεο επηζπκίεο δηαθφξσλ αηφκσλ, θη
αλ απφ ηελ άιιε πηζηεχνπλ φηη νη εζηθέο πξνηάζεηο απιψο θαηαγξάθνπλ ζηηγκηαίεο
παξνξκήζεηο απηνχ πνπ ηηο εθθέξεη ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ κε πνηνλ ηξφπν ζα
αληηκεησπίζνπλ φζνπο έρνπλ απνθιίλνπζεο παξνξκήζεηο.
Σε θακία πεξίπησζε ν

Kitcher δελ απαμηψλεη θαη δελ εθκεδελίδεη ηε

ζπλεηζθνξά ηεο θνηλσληνβηνινγίαο ζηελ Ζζηθή. Αληηζέησο εκθαλίδεηαη κεηξηνπαζήο
θαη ελαπνζέηεη ειπίδεο ζε έλα γφληκν δηάινγν θαη γλήζηα θξηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο επηζηήκεο.
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2.4 Αποτίμηςη του διαλόγου περί τησ κοινωνιοβιολογίασ
Έρνληαο παξαζέζεη ηνλ δηάινγν κεηαμχ γελεηηζηψλ- βηνιφγσλ θαη θηινζφθσλ
θη εθζέηνληαο ηα επηρεηξήκαηα εθαηέξσζελ γηα ην αλ ν άλζξσπνο είλαη
απινπζηεπηηθά απιψο θαη κφλν ηα γνλίδηά ηνπ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα
έλαλ πξνβιεκαηηζκφ, ν νπνίνο ζα εμειίζζεηαη φζν εμειίζζεηαη θαη ε επηζηήκε ηεο
γελεηηθήο.
Ωζηφζν, αθφκε θη νη επηζηήκνλεο ηεο γελεηηθήο –εθηφο ησλ αθξαίσλ
γελεηηζηψλ- παξαδέρνληαη φηη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα είλαη κφλν ην ζχλνιν ησλ
γνληδίσλ ηνπ. Σαθψο ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε αιιά θαη ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ αιιά δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη θαηαιπηηθά ηελ
ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηε δσή. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άιισζηε ην άηνκν είλαη
πνηθίινη θαη πνιχπινθνη θαη ην γνλίδην κεκνλσκέλα δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζε
εξσηήκαηα γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ πνξεία ελφο αηφκνπ (Feresin, 2009). Μία πνιχ
απιή απφδεημε είλαη απηή ησλ δηδχκσλ πνπ παξφιν πνπ δηαζέηνπλ παλνκνηφηππν
DNA εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηελ εκθάληζε –πνιχ ζπρλά- φζν θαη
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά θαη ηηο παζήζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησίζνπλ.
Ζ θπζηνθξαηηθή πιάλε κεηαμχ «είλαη» θαη «πξέπεη» παξακέλεη έλα κεγάιν
δεηνχκελν θαη φπσο δηαθάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Philip Kitcher
(Kitcher, 1995) ε θνηλσληνβηνινγία δελ έρεη δψζεη αθφκε πεηζηηθέο απαληήζεηο γηα
λα παξαγθσληζηεί ε Ζζηθή απφ ην πεδίν ηεο Φηινζνθίαο ζε εθείλν ησλ ζεηηθψλ
επηζηεκψλ.
Γλσξίδνληαο πιένλ ηφζν ηνλ αθαδεκατθφ δηάινγν πνπ γίλεηαη γχξσ απφ ηελ
θνηλσληνβηνινγία φζν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ίδησλ
ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ γηα ην πφζν θαηαιπηηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην
γνλίδην ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ηε
ζέζε παίξλνπλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο απέλαληη ζε απηφ ην δήηεκα. Δηδηθά
ζηηο κέξεο καο πνπ φπσο θαίλεηαη ε βηνινγία θαη ε λέα γελεηηθή θαηέρνπλ θπξίαξρν
ξφιν ηφζν ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν φζν θαη ζην ρψξν ησλ εηδήζεσλ.
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3.

Μέςα Μαζικήσ Ενημέρωςησ και Επιςτήμη

Απφ ηνλ 20ν αηψλα ε θνηλσληθή δνκή έρεη αιιάμεη ξηδηθά. Οη άλζξσπνη
θαηνηθνχλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ απνθηήζεη λέεο ζπλήζεηεο. Γελ
θνηλσληθνπνηνχληαη πιένλ θαη νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο. Τα
Μ.Μ.Δ είλαη εθείλα πνπ παξέρνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ζην κέζν πνιίηε θαη ζε απηά
πιένλ βαζίδεηαη ε θνηλή γλψκε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη γλψκεο θαη πεπνηζήζεηο
(Peters, et al.2007).
Ζ ζεσξία ηνπ Katz πεξί δχν βαζκίδσλ ξνήο επηθνηλσλίαο (two-step flow)
(Katz, 1957) ε νπνία ήηαλ πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαη ε επηξξνή ησλ καδηθψλ
κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ είρε πξνθαιέζεη έληνλν ζθεπηηθηζκφ θέξδηζε έδαθνο ζηηο
ζπνπδέο επηθνηλσλίαο. Μάιηζηα ην 1980 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1990 θαζηεξψζεθαλ λέα
κνληέια πνιηηηθήο επηξξνήο φπσο ε δηακφξθσζε αηδέληαο θαη ηεξαξρίαο θαζηζηψληαο
ζαθέο φηη ηα Μ.Μ.Δ επεξεάδνπλ αθφκε θαη ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.
Τν ζπκθέξνλ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πξνζνρή ησλ media θαη ηνπ θνηλνχ θαη
θαη‟ επέθηαζε λα ειέγρεη ηελ αηδέληα ησλ media θαη ηεο πνιηηηθήο.

Αλ ηα

ζπκθέξνληα κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηε ζηάζε αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηα media αιιά θαη ηηο ελαιιαθηηθέο εηδήζεηο, ηφηε νξίδνπλ θαη ην
πιαίζην (frame) κέζα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ζε πην επσθειείο φξνπο,
πεξηνξίδνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο αληίζεηεο άπνςεο θαη απνζησπψληαο ηνπο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηά ηα πιαίζηα ιεηηνπξγνχλ σο παλάθεηα γηα ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην θνηλφ, θπξίσο φηαλ δε γλσξίδνπλ ηα δεηήκαηα
δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο ηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα ελ πξνθεηκέλσ. Απηέο νη
ζηξαηεγηθέο πιαηζίσζεο (framing) κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε καδηθή δεκνζηνγξαθία
(pack journalism) κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα πηνζεηνχλ παξφκνηα πιαίζηα ζρεηηθά
κε ηελ θάιπςε (Nisbet & Lewenstein, Biothechnology and the American Media, The
policy Process and the Elite Press, 1970-1999, 2002).
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«Ενχκε ζηελ επνρή ηεο γελεηηθήο» είραλ ππνζηεξίμεη ην 1999 νη Peter Conrad
θαη Jonathan Gabe (Conrad & Gabe, Introduction: Sociological perspectives on the
new genetics: an overview, 1999 ). Μάιηζηα, ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άξζξα πνπ
ζρεηίδνληαη κε λέεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο θαη ηζρπξηζκνχο πνπ ζρεηίδνπλ ηα
γνλίδηα

κε

αζζέλεηεο,

ζπκπεξηθνξέο

θαη

ραξαθηεξηζηηθά

πξνζσπηθφηεηαο

εκθαλίδνληαη κε ηέηνηα ζπρλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ζαλ λα καζαίλνπκε
έλα γνλίδην ηελ εβδνκάδα. Πσο παξνπζηάδεη φκσο ν Τχπνο επηζηεκνληθά δεηήκαηα;
Οη επηθνηλσληνιφγνη θαη αθαδεκατθνί ησλ Μέζσλ Μαδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ
εθθξάζεη ηε δπζπηζηία ηνπο ζε φηη αθνξά ηελ θάιπςε επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ
θπξίσο απφ κέζα ελεκέξσζεο πνπ δελ εηδηθεχνληαη ζηελ επηζηήκε. Τα κέζα έρνπλ
θαηεγνξεζεί φηη δελ αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρψξν ζηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα πνπ
επηθνηλσλνχλ, πέθηνπλ ζε απινπζηεχζεηο θαη αλαθξίβεηεο ελψ ζπρλά ππεξβάιινπλ
γηα ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο παξνπζηάδνληάο ηα ζ‟ έλα πιαίζην δξακαηνπνίεζεο θη
εληππσζηαζκνχ (Bucchi & Mazzolini, 2003).
Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, νη αθαδεκατθνί έρνπλ εθθξάζεη έληνλεο αλεζπρίεο φηη ε
αλάπηπμε ηεο γλψζεο καο θαη ε αληίιεςή καο πεξί ηεο αλζξψπηλεο βηνινγίαο καο
σζεί ζε κία πην αθαηξεηηθή άπνςε θαηά ηελ νπνία ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ε
θνηλσληθή δνκή, ε θνπιηνχξα θαη ε ειεχζεξε βνχιεζε δηαγξάθνληαη βάζεη κηαο
ληεηεξκηληζηηθήο θφξκνπιαο φπνπ πεξηγξάθεη ηα αλζξψπηλα φληα σο απιά δψα πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο θαη ηεο εμέιημεο (Kaye, 1997). Οη
δξακαηηθέο εμειίμεηο ζηελ έξεπλα ησλ αλζξψπηλσλ γνληδίσλ έρεη απμήζεη απηέο ηηο
αλεζπρίεο θαη αθαδεκατθνί απφ φια ηα πεδία έρνπλ αξρίζεη λα αζθνχλ θξηηηθή ηφζν
ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν γχξσ απφ ηε γελεηηθή θαη γηα ηελ
αθαηξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζηε βηνινγία πνπ σο απνηέιεζκα έρεη ην θπζηθφ
ληεηεξκηληζκφ (Condit C. M., 1999).
Κπξίσο ζε επηζηεκνληθά δεηήκαηα ινηπφλ, είλαη επλφεην πσο ηα κέζα
ελεκέξσζεο έρνπλ έλαλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ πξφζιεςε ηνπ κελχκαηνο απφ ηνπο
δέθηεο θαζψο δελ ππάξρεη άκεζε εκπεηξία νχηε αθαδεκατθή θαηάξηηζε. Τα
εηδεζενγξαθηθά κέζα ελεκέξσζεο πξνηείλνπλ ή θαινχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξκελείεο
κέζα απφ ηελ απινχζηεπζε ζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ
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πνπ θαιχπηνπλ εηδεζενγξαθηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδνπλ ηε δεκφζηα
ζπδήηεζε (Priest, 1994). Παξνπζηάδνπλ δειαδή ηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα
απινπζηεπκέλα πξνθεηκέλνπ λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε είδεζε, κε απνηέιεζκα λα κε
δηαβηβάδεηαη ε επηζηεκνληθή ηνπο ππφζηαζε, αλάγνληάο ηα ζε θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο ,
γχξσ απφ ηηο νπνίεο ν –αλεπαξθψο θαηαξηηζκέλνο- κέζνο αλαγλψζηεο ζα ζπιιάβεη
ηελ πιεξνθνξία ρσξίο λα γλσξίδεη ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. Σηελ παξνχζα
εξγαζία απηφ είλαη θαη ην ζεκειηψδεο εξεπλεηηθφ δήηεκα θαζψο καο ελδηαθέξεη λα
κειεηήζνπκε αλ ε ζχλδεζε ησλ γνληδίσλ κε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά -φπνπ ε
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηαηεξεί ηηο επηθπιάμεηο ηεο- παξνπζηάδεηαη σο ηειεζίδηθε
θαη νξηζηηθή αλάγνληαο ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηα γνλίδηα ηνπ.
Τα κελχκαηα θαη νη απεηθνλίζεηο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηα κέζα
ελεκέξσζεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θνηλή γλψκε ζε φηη αθνξά ηε
γελεηηθή θαη θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ πξφζιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηελ
επηζηήκε εηδηθά ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελεκέξσζεο (Peterson,
2001). Ο κέζνο πνιίηεο δε δηαζέηεη νχηε ην ρξφλν, νχηε ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε
πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη πιεξνθφξεζε απφ επηζηεκνληθέο πεγέο ελεκέξσζεο.
Πξνθαλψο, είλαη αδχλαην γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη εηδηθέο γλψζεηο ζηε βηνινγία θαη
ηε γελεηηθή λα έρεη πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθέο πεγέο αιιά αθφκε θη αλ βξεη ην
πιηθφ είλαη πνιχ δχζθνιε ε θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο ησλ γνληδίσλ απφ κε εηδηθνχο
ζην δήηεκα. Άξα νη πνιίηεο αληινχλ ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ φηη ηνπο πξνζθέξεηαη
ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη βάζεη απηψλ ζρεκαηίδνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη
ρηίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γχξσ απφ επηζηεκνληθά δεηήκαηα ρσξίο σζηφζν λα
έρνπλ έγθπξε επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε. Τα κέζα ελεκέξσζεο βνεζνχλ ζηε
δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ εθ κέξνπο ηεο θνηλήο γλψκεο
ζρεηηθά κε ηα γνλίδηα, ηε γελεηηθή θαη ηνπο γελεηηζηέο (Peterson, 2001).
Τν θνηλφ πξνζιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα ηεο λέαο γελεηηθήο απφ ηα Μ.Μ.Δ. Ζ θξηηηθή πνπ έρεη
αζθεζεί γηα ηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ επηηεπγκάησλ σζηφζν ζηα κέζα ελεκέξσζεο
θάλεη ιφγν γηα ππεξβνιή, θαηλφκελν ην νπνίν απνθαιείηαη “genohype” (Bubela &
Caulfield, 2004). Οη Bubela θαη Caulfield ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζρεηηθά κε ηε
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λέα γελεηηθή θαη ηελ απεηθφληζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο ππνζηήξημαλ βάζεη ησλ
επξεκάησλ ηνπο φηη ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κεηαθέξνπλ
έγγπξα ηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα αληαλαθιψληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Ωζηφζν, ε έξεπλά ηνπο θαηέδεημε φηη
ηφζν ζηηο εθεκεξίδεο φζν θαη ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δίλεηαη κία ππεξβνιηθή
έκθαζε ζηα νθέιε απηψλ ησλ επηηεπγκάησλ ελψ ππνηηκψληαη νη θίλδπλνη ησλ
επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ (Bubela & Caulfield, 2004). Τα κίληηα ίζσο δελ δίλνπλ
ηηο πιήξεηο πιεξνθνξίεο πεξί ησλ λέσλ αλαθαιχςεσλ νδεγψληαο ζε παξεξκελείεο
θαη ιαλζαζκέλε πξφζιεςε ηεο λέαο γλψζεο απφ ην θνηλφ. Οη επηζηήκνλεο δελ
ζεσξνπλ ηα επηζηεκνληθά επξήκαηα άμηα ιφγνπ παξά κφλν αλ απηά επηθπξσζνχλ απφ
ηελ ππφινηπε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο ζπκβάιινληα ζηελ ζπλνιηθή πξφνδν ηεο
επηζηήκεο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ, φκσο, ζρεηηθά κε ηη ζεσξείηαη
αμηνζεκείσην πξνθεηκέλνπ λα γίλεη είδεζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή (Geller,
Bernhardt, Holtzman, & Hopkins, 2002). Γη' απηφ ην ιφγν νη εξεπλεηέο πξνζπζνχλ λα
επηκνξθψζνπλ ηνπο "ζεκαηνθχιαθεο" (εθδνηεο θαη παξαγσγνχο) γχξσ απφ ην ηη είλαη
πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ ζηηο ηαηξηθέο αλαθαιχςεηο, θαη νη επηζηήκνλεο θαη νη
ζπγγξαθείο πεξί ηεο επηζηήκεο ελζαξξχλνληαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ζχληαμε
δειηίσλ ηχπνπ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα.
Ζ ζεηηθή απεηθφληζε ηεο έξεπλαο ηεο γελεηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθίιεο
ηερληθέο, φπσο ε ζηξαηεγηθή ησλ ηίηισλ, ην πψο δειαδή ζα απνηππσζεί νιφθιεξε ε
επηζηεκνληθή έξεπλα ζε κία πξφηαζε ε νπνία βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο πιαηζίσζεο
απνηειεί θαη ην θπξηφηεξν ζηνηρείν ζε έλα άξζξν θαη ην πψο ζα επεξεάζεη ηνλ
αλαγλψζηε (Nelson T., Oxley Z., & Clawson R., 1997) (Scheufele & Tewksbury,
2007). Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα ηζηηάηα απφ επηζηήκνλεο, νη
αλαθνξέο ζε αμηφπηζηεο πεγέο, ε ελζσκάησζε ηνπ αλζξψπηλνπ ελδηαθέξνληνο, ε
επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ, κεηαθνξέο θαη αλαινγίεο. Ζ επξεία ρξήζε
κεηαθνξψλ θαη αλαινγηψλ απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο επηζηήκνλεο νη νπνίνη
πνιχ ζπρλά δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο θαη απνηηκήζεηο επί ησλ
επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ βνεζνχλ ζηελ πξφζιεςε ηεο
έξεπλαο σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ θαη ππεξάζπηζεο ηνπ θνηλνχ θαινχ. Οη κεηαθνξέο
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βνεζνχλ ζηελ απινχζηεπζε ησλ ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ ε επηθνηλσλία
ηνπ κελχκαηνο λα γίλεη πην εχθνιε (Peterson, 2001)
Οη ζπγγξαθείο επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε
γελεηηθή ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο κεζφδνπο κε ηελ δεκνζηνγξαθία θαη ην επηζηεκνληθφ
ξεπνξηάδ. Οη πεγέο ηνπο είλαη ειάρηζηεο ή πεξηνξίδνληαη ζε ειηηίζηηθα επηζηεκνληθά
θαη ηαηξηθά πεξηνδηθά, επνκέλσο, βαζίδνληαη ζε εηδηθνχο γηα ην πεξηερφκελν, ηε
λνκηκνπνίεζε, ηελ εμήγεζε θαη ηελ ηζνξξνπία. Απηνί νη εηδηθνί ηνπο βνεζνχλ λα
ζρεκαηίδνπλ ηηο εηδήζεηο κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δίηε έκκεζα, κε
πιεξνθνξίεο, εξκελείεο, θαη πξννπηηθέο ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ, είηε
άκεζα κε ηζηηάηα γηα λα εκπινπηίζνπλ ηελ ηζηνξία. Τα ηζηηάηα επεξεάδνπλ ην θνηλφ
γηα ηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ θξίζε γηα ηα δηάθνξα δεηήκαηα
(Conrad, 1999).
Οη άκεζεο αλαθνξέο απφ επηζηεκνληθέο πεγέο θαη ηα ηζηηάηα είλαη ηκήκαηα
ηνπ άξζξνπ πνπ νη εηδηθνί, νη απζεληίεο, παξνπζηάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε ηηο δηθέο
ηνπο ιέμεηο (Conrad, 1999). Παξφηη απηέο νη αλαθνξέο επηιέγνληαη απφ ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο είλαη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ζεκαληηθά ην πψο γξάθνληαη ηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε επηζηεκνληθά δεηήκαηα.
Οη άκεζεο αλαθνξέο- ηζηηάηα- είλαη έλα δεκνζηνγξαθηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηνπο αλαγλψζηεο ζηελ πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηηο θξίζεηο
ηνπο πεξί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ (Gibson & Zillmann, 1993). Σην πιαίζην
ησλ εηδήζεσλ πεξί γελεηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο, ζπάληα ππάξρνπλ αλαθνξέο απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία ππεχζπλν είλαη έλα γνλίδην
ή ελδέρεηαη νη λέεο αλαθαιχςεηο λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ζεξαπεπηνχλ, ελψ έρνπλ
άκεζε εκπεηξία θαη ελδηαθέξνλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. Άξα ε θσλή ηνπο
δελ αθνχγεηαη θαη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζεη ηεο θνηλήο γλψκεο.
Μάιηζηα έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο αθνξά ζηηο αλαθαιχςεηο γνληδίσλ
πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ αιθννιηζκφ ή πλεπκαηηθέο αζζέλεηεο (Conrad, 1999).
Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε εο αλαθάιπςεο ηνπ γνληδίνπ ηεο νκνθπινθπιίαο «gay
gene» νη νκνθπιφθπινη είραλ κεγαιχηεξν βήκα ζηνλ Τχπν (Miller, 1995).
Δλδερνκέλσο βέβαηα ε θσλή ησλ νκνθπινθχισλ λα αθνχζηεθε πεξηζζφηεξν ιφγσ
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ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηνπ δεηήκαηνο γηα ηα δηθαηψκαηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ
θνηλσλία.
Ωζηφζν, νη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα δψζνπλ ην βήκα ζε πεξηζζφηεξεο
θαηεγνξίεο πνιηηψλ λα κηιήζνπλ γηα ηα θαηά θαηξνχο επηηεχγκαηα ηεο γελεηηθήο θαη
γεληθφηεξα ηεο επηζηήκεο θαζψο ε παξνπζίαζε απηψλ ησλ άξζξσλ επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηελ θνηλή γλψκε. Σηηο πεξηπηψζεηο δε πνπ αλαθέξνληαη ζηα γνλίδηα θαη
πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη ζεκαληηθφ θαη ζε πνιηηηθφ
επίπεδν πιένλ λα αθνχγνληαη πεξηζζφηεξεο θαη πην πνιπζπιιεθηηθέο απφςεηο
(Conrad, 1999), θαζψο ηα Μέζα Δλεκέξσζεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο φπσο είδακε παξαπάλσ. Ζ παξνπζίαζε απηψλ ησλ
απφςεσλ αθφκε θαη ππφ κνξθή ηζηηάησλ ζα επέθεξε ηελ ηζνξξνπία ζηελ
παξνπζίαζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ θαη ζα δηακφξθσλε λένπο φξνπο πξνζέγγηζεο θαη
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επ‟ απηψλ, ελψ ζα ππήξρε πιένλ θαη νινθιεξσκέλε
παξνπζίαζε ησλ δεηεκάησλ (Conrad, 1999).
Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππνζηεξίδνπλ φηη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα
άξζξα παξνπζηάδνπλ ηα γνλίδηα λα δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ
άλζξσπν (Peterson, 2001). Τα άξζξα δελ ελέρνπλ θξηηηθά ζρφιηα ζηα εξεπλεηηθά
επηηεχγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, νχηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζνχζαλ
ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιήμεη ζηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα θαη λα θάλεη ηε δηθή ηνπ
απνηίκεζε. Τελ ίδηα ζηηγκή δελ δίλνληαη εξκελείεο ηνπ ίδηνπ δεηήκαηνο απφ άιιεο
πξνζεγγίζεηο πέξαλ ηεο γελεηηθήο γεγνλφο πνπ πηζαλψο εμεγείηαη απφ ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο πνπ πξνέξρνληαη
θπξίσο απφ ηνπο επηζηήκνλεο θαη επηθνηλσληνιφγνπο ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο πνπ
παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ επίηεπγκα (Peterson, 2001). Ο ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν δίλνληαη ηα άξζξα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε γελεηηθή, νη ηίηινη πνπ
θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, νη αλαθνξέο ζε πεγέο εηδεκφλσλ θαη νη
κεηαθνξέο εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ε επηθνηλσλία ηεο επηζηήκεο επηηπγράλεηαη κέζσ
κηαο δηαδηθαζίαο ιατθηζκνχ ( popularisation) (Peterson, 2001).
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Ο ηξφπνο πνπ επηθνηλσλείηαη ε επηζηήκε νλνκάδεηαη κνλφδξνκεο ξνήο
πιεξνθφξεζεο “one way flow” απφ ηνπο εηδηθνχο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ κε ηε
ζεηξά ηνπο εξκελεχνπλ ηελ πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα ηελ «θαηαλαιψζεη» ην
θνηλφ. Ζ επηθνηλσλία

ηεο

επηζηήκεο

ζπκπεξηιακβάλεη κία

αιπζίδα απφ

αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ εηδηθψλ πνπ δε ζέινπλ αλαγθαζηηθά λα
ρεηξαγσγήζνπλ ηελ ελεκέξσζε ή ηελ θνηλή γλψκε αιιά είλαη ζίγνπξα ελεξγά
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ νξηζκφ πνπ ζρεκαηίδεη ε θνηλή γλψκε γηα ηελ επηζηήκε (Van
Dijk, 1998).
Οη εξεπλεηέο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο επηζηήκεο
παξέρνληαο πεγέο πιεξνθφξεζεο ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γξάθνπλ θη νη ίδηνη
άξζξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη δεκνζηνγξάθνη βαζίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά
ζηνπο επηζηήκνλεο γηα λα αληιήζνπλ ελδηαθέξνπζεο θαη αμηφπηζηεο αλαθαιχςεηο πνπ
ζα απνηειέζνπλ «θαιέο ηζηνξίεο» γηα ηνλ Τχπν, ελψ δελ πξνρσξνχλ ζε πεξαηηέξσ
έξεπλα επί ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Βαζίδνληαη δειαδή
ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ κφλν νη επηζηήκνλεο κέζσ ησλ δεκνζηεχζεψλ
ηνπο ή κέζσ ζπλεληεχμεσλ (Peterson, 2001). Μάιηζηα θαίλεηαη πσο νη επηζηήκνλεο
έρνπλ θαηαθέξεη λα απνζπάζνπλ ζεηηθή δεκφζηα εηθφλα κέζα απφ ηηο πξνζπάζεηέο
ηνπο λα δηαβεβαηψζνπλ ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηα νθέιε ηεο επηζηήκεο θαη λα
θξαηήζνπλ καθξχα ηακπέιεο «αλεχζπλσλ» θαη «ηξειψλ» επηζηεκφλσλ. Απηέο νη
ζεηηθέο εληππψζεηο γχξσ απφ ηα γνλίδηα θαη ηνπο γελεηηζηέο εληζρχνπλ ηελ πξφζιεςε
ηεο βηνινγίαο σο πνιχ ζεκαληηθή επηζηήκε ζηε δσή καο (Peterson, 2001). Γπζηπρψο
ζπαληφηεξα δίλεηαη ζηνπο αλαγλψζηεο ε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ πσο ν ηξφπνο δσήο
θαη εξγαζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία θαη επεμία ηνπο θαη ζπρλφηεξα δίλεηαη ε
εηθφλα φηη γηα φια ηειηθά επζχλεηαη ην γνλίδην (Peterson, 2001).
Κάπνηνη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ηζρπξίδνληαη φηη ην θνηλφ θαηεπζχλεηαη ζηελ
πεπνίζεζε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη
αζζέλεηεο είλαη βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλεο –βηνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο (Geller,
Bernhardt, Holtzman, & Hopkins, 2002), κε ην λα παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηα
επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα πνπ ζρεηίδνπλ ηα γνλίδηα (γηα παξάδεηγκα κε
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ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο) ελψ αλαθαιχςεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ην
αληίζεην δε βγαίλνπλ πνηέ ζηε δεκνζηφηεηα.
Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο γελεηηθήο απφ ηνλ
Τχπν ππνζηεξίδεη φηη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο εηδήζεσλ είλαη ζχλζεηε θαη πνιινί
παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ηελ θαζνξίδνπλ. Έξεπλεο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Τχπν πην ζπρλά απφ άιιεο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα
παξάδεηγκα ελψ ε θάιπςε απφ ηνλ Τχπν γχξσ απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ γνληδίνπ πνπ
ζπλδέεηαη κε ηνλ αιθννιηζκφ ήηαλ επξεία δελ ίζρπζε ην ίδην θαη γηα εθείλεο πνπ δελ
επαιεζεχνπλ απηήλ ηελ άπνςε (Geller, Bernhardt, Holtzman, & Hopkins, 2002).
Πνιινί είλαη νη αθαδεκατθνί ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ
πνπ εθθξάδνπλ έληνλε θξηηηθή θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο
δεκνζηαο γλψζεο ή πιεξνθφξεζεο πην νξζά γχξσ απφ ηε γελεηηθή (Condit C. M.,
1999). Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πξνέξρνληαη απφ ηζηνξηθνχο πνπ
επηθεληξψλνληαη ζε δεηήκαηα φπσο ε αλζξψπηλε ηαπηφηεηα. Κάπνηνη άιινη
πξνβιεκαηηζκνί πξαγκαηεχνληαη πξαγκαηηζηηθέο αλεζπρίεο φπσο ηα δηθαηψκαηα ηεο
ηδησηηθφηεηαο (privacy) θαη ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο (Condit C. M., 1999).
Καζψο ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε γελεηηθή είλαη έθδειε ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη
θαζψο δνχκε ζε αλνηρηέο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο φπνπ ε ζηάζε ηεο δεκφζηαο
γλψκεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο λνκηθέο θαη δεκφζηεο πνιηηηθέο, αλαδχεηαη έλαο
ζεκειηψδεο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ην πψο νη λέεο ηερλνινγίεο θαη αλαθαιχςεηο
πξνβάιινληαη ζηα Μ.Μ.Δ (Condit C. M., 1999). Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιέο
θξηηηθέο θαη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηελ πξνβνιή ηεο γελεηηθήο ζηα κέζα
ελεκέξσζεο νη δχν πην βαζηθέο θαηεγνξίεο αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ην πψο ηα κέζα
ελεκέξσζεο κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηεο γελεηηθήο εληζρχνπλ ηηο ζηάζεηο έλαληη ηνπ
βηνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο δηάθξηζεο.
Σην έξγν ηνπο Reflections on Science and the Media (1981) ν Goodfield
αλαθέξεη φηη νη δεκνζηνγξάθνη δελ θαιχπηνπλ νχηε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θχζεο
ηεο επηζηήκεο νχηε ηνπο ζθνπνχο ησλ επηζηεκφλσλ ζε έλα ιεπηνκεξή ή αλαιπηηθφ
ηξφπν. ηαλ νη δεκνζηνγξάθνη θαιχπηνπλ ηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, πνιινί
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επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζθνπνί ηνπο έρνπλ βγεη εθηφο πιαηζίνπ επηζηήκεο
θαη ηα επξχκαηά ηνπο εληάζζνληαη ζ‟ έλα πιαίζην εληππσζηαζκνχ (Hyde, 2006). Μία
δηαπίζησζε ε νπνία θέλεηαη λα ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα θαη φπσο αλαθέξζεθε
παξαπάλσ γέξεηαη λα επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γχξα απφ ηα
επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα επί ζπγθεθξηκέλσ. Απηή αθξηβψο είλαη κία πνιχ
ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαιείηαη λα εμεηάζεη ε παξνχζα εξγαζία.
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4. Μεθοδολογία Εμπειρικήσ Έρευνασ
Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απαηηνχλ εηο βάζνο αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ
Τχπνπ. Εεηνχκελν ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί πσο γίλεηαη ε απεηθφληζε
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε αλαθαιχςεηο λέσλ γνληδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαη ζρεηίδνληαη κε εζηθέο θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο
θπξίσο. Τελ παξνχζα κειέηε αθνξνχλ δειαδή γνλίδηα πνπ θέξνληαη λα επεξεάδνπλ
ηνλ άλζξσπν ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, ην πψο ιεηηνπξγεί ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ πνπ κπνξνχλ λα θξηζνχλ βάζεη ηνπ εζηθνχ
ζπζηήκαηνο αμηψλ σο «θαιέο» ή «θαθέο». Σ‟ απηφ ην πιαίζην επειέγε λα δηεμαρζεί
πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαζψο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα κία πνζνηηθή
αλάιπζε ζα παξείρε πην γεληθεπκέλα ζηνηρεία γεγνλφο πνπ ζα δπζθφιεπε ηελ
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη
ζηνρεπφκελν άξα ζα πξέπεη θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί λα ππεξεηεί ηηο
αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Πνιπάξηζκεο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί
κειεηψληαο ην δήηεκα ηεο λέα γελεηηθήο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (βι. κειέηεο
πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ). Καηά ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία νη
κειέηεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ην δήηεκα ηεο παξνπζίαζεο ησλ γνληδίσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξηθή εζηθή, θάπνηεο απφ απηέο ήηαλ επηθεληξσκέλεο ζε
επηκέξνπο γνλίδηα φπσο απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νκνθπιία (Miller, 1995) (Conrad
& Markens, 2001), γηα ηα βιαζηηθά θχηηαξα θαη ηελ θισλνπνίεζε (Nisbet, Brossard,
& Kroepsch, Framing Science: The Stem Cell Controversy in an Age of
Press/Politics, 2003) (Hyde, 2006) θαη γνλίδηα ζρεηηδφκελα κε ηελ πγεία (Holliman,
2004) (Macintyre, 1995). Ο Celeste Condit (2001) κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ εθπφλεζαλ
κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ ηίηισλ εηδήζεσλ ζην γελεηηθφ ληεηεξκηληζκφ
φπνπ επηθεληξψζεθαλ σζηφζν ζε γνλίδηα πνπ θέξνληαη λα είλαη ππεχζπλα θαη πάιη ζε
ζρέζε κε ηελ πγεία (Condit, Ferguson, Kassel, Thadhani, Gooding, & Parrot, 2001).
Ζ αλάιπζε θεηκέλσλ φπσο είλαη ηα άξζξα εθεκεξίδσλ, ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, απνηειείηαη απφ πνηνηηθά δεδνκέλα, δειαδή
δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζε κε- αξηζκεηηθή κνξθή θαη ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο
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αλάιπζεο ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ. Ζ αλάιπζε σζηφζν ηέηνησλ θεηκέλσλ
πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζεσξεηηθνπνίεζεο
ησλ δεδνκέλσλ νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απαληήζεηο ζε φηη αθνξά ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα ειεγρζνχλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηίζεηαη ζε
θάζε έξεπλα (Ησζεθίδεο, 2003).
Ζ παξνχζα εξγαζία δε ζα απνδψζεη ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα αξηζκεηηθή ηηκή
πξνθεηκέλνπ λα ηα επεμεξγαζηεί ζηε ζπλέρεηα ζε πξνγξάκκαηα software θαη λα γίλεη
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Αληίζεηα, επεηδή κειεηάηαη ην πιήξεο
θείκελν ησλ εθεκεξίδσλ θαη επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ νη
δεκνζηνγξάθνη παξνπζηάδνπλ ηελ αλαθάιπςε γνληδίσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε
ζπκπεξηθνξά ζα γίλεη γισζζνινγηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ζεσξία ηεο θξηηηθήο
αλάιπζεο ιφγνπ αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
θαηαλνεηφ πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζα βνεζήζεη ζην λα απαληεζνχλ ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γελ παξαιείπεηαη σζηφζν ε εμέηαζε ησλ ηίηισλ ππφ ηνπο
νπνίνπο ηίζεηαη ην θάζε άξζξν θαζψο φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί απφ πνιινχο
επηζηήκνλεο ε πιαηζίσζε ηνπ θεηκέλνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
πξφζιεςε ηνπ κελχκαηνο απφ ηνπο αλαγλψζηεο (Druckman, 2001) (Nelson, Oxley,
& Clawson, 1997) (Entman, 1993) (Scheufele & Tewksbury, 2007).
4.1 Θεωρία πλαιςίωςησ
Τα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ηα κέζα ελεκέξσζεο παξνπζηάδνπλ ηα θείκελα είλαη
επίκνλα κνληέια ζπλείδεζεο, εξκελείαο, επηιεθηηθήο παξνπζίαζεο –θαζψο επηιέγνπλ
πνηεο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ ζα ζέζνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα σο ηίηιν- έκθαζεο θαη
απνθιεηζκνχ –άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη, κε ηα νπνία νξγαλψλεηαη ν ιφγνο (Conrad,
Framing Genes and Mental Illness in the News, 2001). Τα πιαίζηα ζέηνπλ ηη ζα
πξνβιεζεί σο είδεζε θαη πσο ζα παξνπζηαζηεί ην θάζε δήηεκα θαζψο απνηεινχλ ηελ
θεληξηθή ηδέα ηνπ δεηήκαηνο θαη θαζνξίδνπλ ηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνβιεζεί γχξσ
απφ απηφ. Παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ηνπ ζέκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα
απνθξχπηνληαη θάπνηεο άιιεο. Τν πιαίζην δελ απνηειείηαη κφλν απφ ηνλ ηίηιν ηνπ
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άξζξνπ ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ ξεπνξηάδ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηειεφξαζε αιιά θαη
πνηνη ζα ην ζρνιηάζνπλ ή πνηα ηζηηάηα ζα πιαηζηψζνπλ ην δήηεκα θαη αλ πξφθεηηαη
γηα ηνλ Τχπν ζε πνηα ζέζε ζα επηιερζεί λα ηνπνζεηεζεί ην θάζε άξζξν κέζα ζηελ
εθεκεξίδα. Οη δεκνζηνγξάθνη θαη νη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ ηελ αξρηζπληαμία
επηιέγνπλ κέζα απφ έλα εχξνο δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ην θαηάιιειν κέζα ζην νπνίν
ζα παξνπζηαζηεί ε θάζε είδεζε θαη βέβαηα πξσηαξρηθά ηη ζα γίλεη είδεζε.
Ζ ζεσξία ηεο πιαηζίσζεο είλαη κία ζεσξία πνπ εγείξεη έλαλ αθαδεκατθφ δηάινγν
γηα ην αλ ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο δηακφξθσζεο αηδέληαο ή κία ππνθαηεγνξία ηεο
(Scheufele & Tewksbury, 2007). Οη επηδξάζεηο ησλ ζεσξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε
δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο- ζεκαηνινγίαο – (agenda setting) θαη ηεξάξρεζήο ηνπο
(priming) επηθεληξψλνληαη ζηε ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλεηαη ζε έλα δήηεκα. Καη νη δχν
ζεσξίεο επηδηψθνπλ λα δνκήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζεκάησλ θαη ηε ζχλδεζε κε
ζπγθεθξηκέλα πξφηππα βάζεη ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο ζα θξίλνπλ απηά ηα ζέκαηα
(Scheufele & Tewksbury, 2007).
Αθνινχζσο, ε ζεσξία ηεο πιαηζίσζεο (framing theory) παξνπζηάδεη απηήλ ηελ
πξνδηαγεγξακκέλε ζχλδεζε ζην θνηλφ. Μέζσ απηήο ηεο νπηηθήο ε ζεσξία ηεο
πιαηζίσζεο δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνβάιιεηαη ζηα κέζα
ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηε ζηάζε ηνπ θνηλνχ. Ωζηφζν, ε ζεσξία
πιαηζίσζεο δελ θέξεη ηελ επζχλε λα κεηαθέξεη ζην θνηλφ λέεο πιεξνθνξίεο γχξσ
απφ ην δήηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη αιιά δνπιεχεη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη
πεπνηζήζεηο (Nelson, Oxley, & Clawson, Toward a Psychology of Framing Effects,
1997). Γειαδή, ε ζεσξία ηεο πιαηζίσζεο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
παξνπζηαζηεί έλα δήηεκα ζηα κέζα, ππφ πνηνλ ηίηιν, κε πνηα ηζηηάηα λα ηνλ
ζπλνδεχνπλ θαη πνηνη εηδηθνί ζα αλαιχζνπλ ή ζα ζρνιηάζνπλ ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη.
Τν πιαίζην ελφο δεηήκαηνο παξνπζηάδεη ην κήλπκα δίλνληαο ηνλ θαηάιιειν ηίηιν
ν νπνίνο ζα δίλεη έκθαζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε θαη ηα θαηάιιεια ηζηηάηα
πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Δπνκέλσο, είλαη θαλεξφ φηη ε ζεσξία
πιαηζίσζεο είλαη κία πξνθαηεηιεκκέλε νπηηθή επί ηνπ δεηήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη
ζην θνηλφ. Απηφ φκσο θέξεη σο απνηέιεζκα κία θαζνδεγνχκελε ζεκαληηθφηεηα σο
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πξνο ην δήηεκα πνπ πξνβάιιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιιεηαη θαη ζα ην πξνζιάβεη ε
θνηλή γλψκε (Entman, 1993). Γεληθά έρεη απνδεηρηεί φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα
απνδέρνληαη πην εχθνια ηελ νπηηθή κε ηελ νπνία ην δήηεκα ηνπο παξνπζηάδεηαη απφ
ηνλ Τχπν θαη λα ην πξνζιακβάλνπλ σο ζεκαληηθφ (Entman, 1993).
Σ‟ φηη αθνξά ηε ζεσξία ηεο πιαηζίσζεο πξνηείλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ
ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ σο πξνο ηηο επηδξάζεηο πνπ απνθέξεη: ηελ επηινγή ξίζθσλ
(risk choice), ηνπ ζεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ (attribute) θαη ζηελ επηδησθφκελε επίδξαζε
ηεο πιαηζίσζεο (goal framing effect) (Levin, Schneider, & Gaeth, 1998).

Ζ

επηδησθφκελε επίδξαζε πιαηζίσζεο πξνηείλεη φηη ην κήλπκα επηθνηλσλείηαη κε δχν
ηξφπνπο: είηε βάζεη ησλ ζεηηθψλ πξννπηηθψλ ηνπ λα πξνβείο ζε κία ελέξγεηα, ή ηηο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κε ην λα κελ πξνβείο ζε κία ελέξγεηα (Levin, Schneider, &
Gaeth, 1998). Απνθαιείηαη „επηδησθφκελε επίδξαζε πιαηζίσζεο‟ επεηδή ηζρπξίδεηαη
φηη ε ζεηηθή πιαηζίσζε παξνπζηάδεη ην ζθνπφ ηνπ λα απνθηάο ζε ζεηηθέο απνηηκήζεηο
(θέξδνο), ελψ ε αξλεηηθή πιαηζίσζε ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο ζην λα απνθεχγνληαη
νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (απψιεηα).
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4.2

Κριτική Ανάλυςη Λόγου

Ζ θξηηηθή γισζζνινγία (critical linguistics) θαη ε θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ
(critical discourse analysis) είλαη δχν ζρνιέο ζεσξίαο πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη σο
ζπλψλπκεο ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο
γεληθφηεξνο φξνο πνπ πεξηθιείεη θαη ηελ θξηηηθή γισζζνινγία. Ωζηφζν, ππάξρνπλ
θάπνηεο δηαθνξέο ζε φηη αθνξά ηελ νπηηθή δηάζηαζε θαη ηηο ζέζεηο πνπ εθθξάδνπλ. Ζ
θξηηηθή γισζζνινγία πξνηάζεθε απφ ηνλ Fowler θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζην
University of East Anglia ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. Κχξην κέιεκά ηνπ ήηαλ λα
αλαιχζεη θξηηηθά ηελ αδηάζπαζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γιψζζαο θαη ησλ θνηλσληθψλ
ηδεψλ. Τν εληαίν θείκελν, φπνπ ζπγθεθξηκέλα ππνζέζεηο ή ηδενινγίεο ήηαλ
ελζσκαησκέλεο, φπσο ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ, νη ηίηινη θαη νη δηαθεκίζεηο ζα
αλαιχνληαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα «δεχηεξα» θείκελα θαη ηα κελχκαηα
πνπ «θξχβνληαη» πίζσ απφ ηηο ιέμεηο (Wales, 2001). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θξηηηθή
αλάιπζε ιφγνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην έξγν ηνπ Norman Fairclough απφ ην
University of Lancaster ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Δπίζεο, ην ελδηαθέξνλ
ζηξέθεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηδενινγηθά δνκνχληαη νη γισζζηθέο επηινγέο πνπ
γίλνληαη ζηα θείκελα. Ωζηφζν, ε ζεσξία ηνπ Fairclough ήξζε λα θαιχςεη ην θελφ πνπ
αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Δίλαη έλα
ξεχκα πνπ „θξηηηθά‟ ζηέθεηαη απέλαληη ζηελ ρεηξαγψγεζε – πξνθαηάιεςε (bias) ηνπ
θεηκέλνπ, ζηηο αληζφηεηεο θαη νχησ θαζ‟ εμήο θαη επηρεηξεί λα εγείξεη ηελ θξηηηθή
γισζζηθή επίγλσζε (critical language awareness) (Wales, 2001).
Ζ γισζζηθή επίγλσζε δέρζεθε επηξξνέο απφ ηνλ βξαδηιηάλν θνηλσληνιφγν
Paulo Freire (1972), ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη ε θξηηηθή επίγλσζε επηρεηξεί ηελ
αθχπληζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηα θξπθά λνήκαηα, ηηο ππνδεινχκελεο ππνζέζεηο θαη
ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα ιφγνπ πνπ θξχβνπλ παγίδεο απφ εθείλνπο πνπ δηακνξθψλνπλ
ηα Μ.Μ.Δ θαη γεληθά ε δεκφζηα επηθνηλσλία (James & Garrett, 1991).

Δλψ ν

Fairclough επηζεκαίλεη φηη θάπνηα ζηνηρεία ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ ππήξραλ
ζην έξγν ηνπ Volosinov (Fairclough, Critical Language Awareness, 1992). Ζ θξηηηθή
γισζζηθή επίγλσζε ζηνρεχεη θπξίσο ζην λα εμνηθεησζνχλ νη αλαγλψζηεο κε ηα
βαζχηεξα κελχκαηα πνπ ππνβφζθνπλ ζηα θείκελα πνπ ζπλαληψληαη θαζεκεξηλά, είηε
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πξφθεηηαη γηα έληππα ή γηα εηθνληθά (visual) θαη λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ην „ιφγν ρεηξαθέηεζεο‟, κε ηνλ νπνίν νη ζπλνκηινχληεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
επηθνηλσλία βξίζθνληαη ζε ηζφηηκε ζέζε ελψ θαηαξξέεη ε εμνπζία ησλ θπξίαξρσλ
ιφγσλ (Fairclough, Critical Language Awareness, 1992).
Ο Fairclough ζην βηβιίν ηνπ «Language and Power» θάλεη ιφγν γηα ηηο
ζρέζεηο γιψζζαο θαη δχλακεο (ηζρχνο). Μέζα απφ ην έξγν ηνπ πξνζπαζεί λα
θαηαδείμεη ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν ηεο γιψζζαο ζε φηη αθνξά ηα θνηλσληθά
ζηεξεφηππα. Πσο απηά κπνξεί λα παξαρζνχλ απφ ηελ γιψζζα, λα δηαηεξεζνχλ αιιά
αθφκε θαη λα αιιάμνπλ. Ζ θνηλσληνγισζζνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεη ν
Fairclough είλαη απηή ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ο
Fairclough ηζρπξίδεηαη φηη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε εμνπζία αζθείηαη κε
ζπλαηλεηηθά κέζα, θαζψο νη άλζξσπνη λνκίδνπλ πσο είλαη ειεχζεξνη λα θάλνπλ ηηο
επηινγέο ηνπο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πείζνληαη λα πξνβνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο κέζσ ηεο δξάζεο ηεο ηδενινγίαο πνπ ηειηθά ηνπο «επηβάιιεηαη» κέζσ ηεο
γιψζζαο. Γηα ηνλ Fairclough ε γιψζζα είλαη ην φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαρζεί ε ηδενινγία θαη ιφγν ηνπ ζεκαληηθνχ ηεο ξφινπ ζηελ
επηθνηλσλία ηειηθά ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηζρχνο ζηελ
θνηλσλία. Τα θνηλσληθά θαηλφκελα γηα ηνλ Fairclough δελ είλαη απνθνκκέλα απφ ηα
γισζζηθά. Μέζα απφ ηελ επηθνηλσλία, είηε αθνχκε, δηαβάδνπκε ή κηιάκε, νπζηαζηηθά
πξνζδηνξίδνπκε θαη ηνπνζεηνχκε ηνλ εαπηφ καο ζ‟ έλα θνηλσληθφ πιαίζην, φπνπ απφ
δέθηεο γηλφκαζηε ηαπηφρξνλα θαη ελεξγνί πνκπνί πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία. Ζ
γιψζζα κεηαηξέπεηαη ζε κηα θνηλσληθή πξαθηηθή ζηελ νπνία αζθνχκαζηε
θαζεκεξηλά. Γηα ηνλ Fairclough θάζε θείκελν (text) ηνπνζεηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο
ζπλερνχο ιφγνπ (discourse). Άξα θάζε θείκελν εθεκεξίδαο, ή δηαθήκηζε
ηνπνζεηείηαη ζε κηα επξχηεξε ηδενινγία πνπ εμππεξεηεί απηφ ην θείκελν. Σηελ
πεξίπησζε ηνπ εξσηήκαηνο πνπ κειεηάκε αθξηβψο ζθνπφο ηεο εξγαζία είλαη λα
εληνπίζνπκε αλ ηα θείκελα ησλ εθεκεξίδσλ ελ πξνθεηκέλσ ηνπνζεηνχληαη ζηελ
επξχηεξε ζεσξία ηνπ βηνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ, ν νπνίνο φπσο αλαθέξζεθε κπνξεί
λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Γη‟ απηφ ην ιφγν άιισζηε
επηρεηξείηαη ε θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ.
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Σηε δηάθξηζε κεηαμχ θεηκέλνπ (text) θαη ζπλερνχο ιφγνπ (discourse) ν
Fairclough ηζρπξίδεηαη φηη ην θείκελν αθνξά ζηηο ιέμεηο απηέο θάζε απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ ν ζπλερήο ιφγνο αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη
εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ (Fairclough, Language and Power 2nd, 1989). Ο Fairclough
ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δνκεκέλα είδε ιφγνπ θαη θάζε θνξά πνπ νη άλζξσπνη
εξκελεχνπλ ή παξάγνπλ νη ίδηνη θάπνην θείκελν βαζίδνληαη ζε απηά ηα είδε θαη ζηηο
θνηλσληθέο δνκέο πνπ γλσξίδνπλ. Άξα θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο αλαπαξάγνπλ
απηέο ηηο δνκέο κέζσ ηεο γιψζζαο. Σε φηη αθνξά ησλ ιφγν ησλ Μ.Μ.Δ, θαζψο ν
ιφγνο ελ γέλεη φπσο είδακε ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζεί ε
θνηλσληθή δχλακε – ηζρχ, νη ζρέζεηο ηζρχνο δελ είλαη εκθαλείο αιιά ππνβφζθνπζεο.
Ο Fairclough ζπκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη φηη αλαπηχζζνληαο θαη αζθψληαο ηελ
θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ νη άλζξσπνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζνπλ ηε
ρεηξαθέηεζε απφ ηηο θπξίαξρεο ηάμεηο θαη ηηο θπξίαξρεο ηδενινγίεο πνπ πξνζπαζνχλ
λα επηβιεζνχλ κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο.
O Teun A. van Dijk (2002) ζην άξζξν ηνπ «Discourse and Racism»
παξνπζηάδεη θαη εθείλνο κία πξνζέγγηζε ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ επηρεηξψληαο
λα θαηαδείμεη επίζεο ηε δχλακε θαη ηελ επίδξαζε ηεο γιψζζαο ζηελ παξαγσγή θαη
αλαπαξαγσγή ζηεξενηχπσλ (van Dijk, 2002). Ο van Dijk θάλεη κία δηάθξηζε ζηελ
θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ: δνκηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ (structural analysis) θαη ζηελ
αλάιπζε πιαηζίνπ (contextual analysis). Ζ δνκηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηηο
γισζζνινγηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο (ζχληαμε, ιεμηιφγην, ζρήκαηα ιφγνπ), ελψ ε
αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ αθνξά ζε κηα πην εηο βάζνο δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ηίζεηαη ζην θείκελν θαη αλαδεηά ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη
αληηιήςεηο ηνπ αλαγλψζηε. Ο van Dijk σζηφζν φπσο θαη ε Wodak Ruth
πξνζιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξφζιεςε ησλ θεηκέλσλ σο
θνηλσληθέο πξάμεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηε γιψζζα (Wodak, 2007).
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Ο Fairclough (1992) ζην έξγν ηνπ «Discourse and Social Change» θάλεη ιφγν
γηα ηξηζδηάζηαηε αληίιεςε ηνπ ζπλερνχο ιφγνπ (three-dimensional Conception of
Discourse) (Fairclough, Discourse and Social change, 1992):
Social Practice
Discursive Practice

Text

Τν θείκελν εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπλερνχο ιφγνπ φπσο αλαιχζεθε
παξαπάλσ ελψ απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ζε κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή πξαθηηθή θαζψο ε
γιψζζα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο.
Σχκθσλα κε ηνλ Fairclough, ε αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα νξγαλσζεί
θάησ απφ ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο: α) ην ιεμηιφγην, β) ηε γξακκαηηθή, γ) ηε
ζπλνρή (cohesion) θαη δ) ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, δηαθνξνπνηεί αθφκε ηξεηο
θαηεγνξίεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλερνχο
ιφγνπ παξά γηα ην θείκελν απηφ θάζε απηφ. Καη απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο φκσο
εκπεξηέρνληαη ζε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ: α) ε δχλακε ηεο εθθψλεζεο („force‟ of
utterance), δειαδή ηη είδε ιφγνπ ζπληζηνχλ π.ρ ππνζρέζεηο, επηηαγέο, πξνζηαγέο. β) ε
ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ („coherence‟ of text) δ) ε „αιιειεπίδξαζε‟ ησλ θεηκέλσλ
(„intertextuality‟). Απηέο νη εθηά θαηεγνξίεο καδί ζπληζηνχλ ην πιαίζην θαηά ηνλ
Fairclough γηα ηελ αλάιπζε θεηκέλσλ φπνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο νπηηθέο ηηο
παξαγσγήο θαη ηεο εξκελείαο ηνπο (Fairclough, Discourse and Social change, 1992).
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Οη εγθιίζεηο θαη νη ζρεκαηηθνί φξνη (modalities) επίζεο ζχκθσλα κε ηνλ
Fairclough δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ. Τα
ηέζζεξα θχξηα ζπζηήκαηα έγθιηζεο θαη ζρεκαηηθψλ φξσλ είλαη ηέζζεξα:
Α) Τν ζχζηεκα ηνπ δένληνο (deontic)- ηνπ θαζήθνληνο (duty)
Β) Δπηζηεκηθφ ζχζηεκα (epistemic) – ζχζηεκα ηεο (α) βεβαηφηεηαο
Γ) Βνπιεηηθφ (boulomaic) ζχζηεκα - ην ζχζηεκα ηεο επηζπκίαο θαη ηεο επρήο
Γ) Τν ζχζηεκα ηεο αληίιεςεο (perception)- ην ζχζηεκα ηεο (α) βεβαηφηεηαο
πνπ φκσο εμαξηάηαη απφ ηελ αλζξψπηλε αληίιεςε, θπξίσο θαηλνκεληθή,
εηθνληθή (visual) γηα παξάδεηγκα: πξνθαλψο έρσ άδηθν.
Ο Fairclough αλαθέξεηαη επίζεο θαη θαηεγνξηνπνηεί ηνλ αλαγλψζηε, θάλεη
ιφγν γηα ηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή, γηα ηα ξήκαηα θαη ηα επηξξήκαηα θαη ην
ξφιν ηνπο ζην θείκελν, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ
άξζξσλ ησλ εθεκεξίδσλ ζην παξαθάησ θεθάιαην.
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5. Επιλογή εφημερίδων και άρθρων
Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθεκεξίδσλ έγηλε βάζεη ηεο αλαγλσζηκφηεηάο ηνπο,
φπσο απηή δηαθαίλεηαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Ηδηνθηεηψλ Ζκεξήζησλ
Δθεκεξίδσλ Αζήλαο (http://www.eihea.gr/default_gr.htm). Δπειέγεζαλ, ε πξσηλή
εθεκεξίδα „Ζ Καζεκεξηλή‟ (2008:46.47%, 2009:46.90%) θαη ε απνγεπκαηηλή „Τα
Νέα‟ (2008:24.58%, 2009:24.91%) θαζψο θαη νη δχν εθεκεξίδεο παξνπζηάδνπλ ηα
πςειφηεξα πνζνζηά πψιεζεο, ε θαζεκία ζηελ θαηεγνξία ηεο, θαηά ηα έηε 2008 θαη
2009 ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Οη δχν απηέο εθεκεξίδεο
παξαδνζηαθά ζεσξνχληαη αληίζεηεο ηδενινγίαο ελψ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε
παιαηφηεξεο κειέηεο ιφγσ απηνχ ηνπ πνηνηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο. Δπίζεο, είλαη
θαη νη δχν θαζεκεξηλέο γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θαζψο θαη ηα θχιια ηνπο
είλαη απμεκέλα, ζε ζρέζε κε ηηο Κπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο, αιιά θαη νη αλαγλψζηεο
ηηο δηαβάδνπλ ζε κηα πην ζπρλή βάζε. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζεκαληηθφ ην ζηνηρείν φηη
δελ ραξαθηεξίδνληαη σο επηζηεκνληθέο αιιά θπξίσο σο πνιηηηθέο, άξα ν αλαγλψζηεο
δελ ηηο αγνξάδεη επί ηνχηνπ (γηα λα ελεκεξσζεί γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα) πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη αλαγθαζηηθά γλψζηεο ησλ επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα άξα θαη δελ έρεη πςειέο αληηζηάζεηο
ζην λα δερζεί ηα επηζηεκνληθά επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη σο αιεζή, θπξίσο αλ
θαη φηαλ παξαηίζεληαη ηα ιφγηα απφ απζεληίεο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα.
Σπγρξφλσο φκσο, γίλεηαη ιφγνο γηα εθεκεξίδεο πνπ δε ζεσξνχληαη «θίηξηλνο ηχπνο»
θαη άξα ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ θχξνπο ζρεηηθά κε ηα άξζξα πνπ παξαηίζεληαη ζε
απηέο.
Δπειέγε λα γίλεη αλάιπζε ησλ άξζξσλ θαηά ηα έηε 2008 θαη 2009 ηπραία θαη απηφ
γηαηί δε ζεσξείηαη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, λα
επηιεγεί θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ππήξραλ πνιχθξνηα επηζηεκνληθά
επηηεχγκαηα φπσο ε θισλνπνίεζε ηεο πεξίθεκεο Νηφιπο πνπ ζα επεξέαδε ηα
δεδνκέλα. Πξνθαλψο ν αξηζκφο ησλ άξζξσλ ζα εθηνμεπφηαλ θαη δε ζα θάιππηε ηε
κέζε θαζεκεξηλή επαθή ηνπ πνιίηε κε επηηεχγκαηα ηεο γελεηηθήο. Τα άξζξα πνπ
επειέγεζαλ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζε γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά ζε θνηλσληθφ θαη εζηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην εξψηεκα
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αλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο παξνπζηάδνπλ ηε λέα γελεηηθή ζε κία
ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε. Άξα εμαηξέζεθαλ άξζξα πνπ ήηαλ πνιχ γεληθά ή δελ
έβξηζθαλ εθαξκνγή ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Γη‟ απηφ ην ιφγν ν αξηζκφο ησλ
άξζξσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο γεγνλφο φκσο πνπ δελ θαζηζηά ηελ έξεπλα
ιηγφηεξν αμηφπηζηε θαζψο φπσο ήδε αλαθέξζεθε θαη επηρεηξεκαηνινγήζακε γίλεηαη
θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ φπνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε βάζνο ηα ζρεηηθά άξζξα θαη άξα ζα
είλαη δπλαηφ λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη ζηνλ
εκεξήζην Τχπν θαη αλαθέξεηαη ζην κέζν πνιίηε.
Ζ αλαδήηεζε ησλ άξζξσλ έγηλε ειεθηξνληθά, απεπζείαο ζηα αξρεία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ εθεκεξίδσλ κε αξθεηέο παξαιιαγέο ηεο ιέμεο γνληδίνπ (φπσο γηα
παξάδεηγκα: γνλίδην, γνληδην, γνληδη*, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα παξάγσγα
ηεο ιέμεο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν) πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη αζθαιή θαη
λα κελ παξαιεθζνχλ άξζξα ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ θαη δηαβάζηεθαλ απφ ην θνηλφ.
ια ηα άξζξα απνζεθεχηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
Μεηά ηελ έξεπλα πνπ έγηλε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ πιεθηξνινγψληαο
ηηο ιέμεηο θιεηδηά έγηλε κία δηαινγή ζηα άξζξα πνπ εκθαλίζηεθαλ λα πεξηέρνπλ απηέο
ηηο ιέμεηο. Τα πεξηζζφηεξα ζπλέδεαλ ηα γνλίδηα κε ηαηξηθά δεηήκαηα αιιά
απνξξίθηεθαλ θαζψο φπσο ηέζεθε παξαπάλσ ηελ έξεπλά καο αθνξά ε θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά θαη πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ζζηθή. Τα ηειηθά άξζξα πνπ
επειέγεζαλ λα αλαιπζνχλ αξηζκνχλ ζαξάληα δχν (42) ζην ζχλνιφ ηνπο. Δίθνζη νρηψ
(28) απφ απηά εκθαλίδνληαη ζηελ εθεκεξίδα „Τα Νέα‟ θαη δεθαηέζζεξα (14) ζηελ
εθεκεξίδα „Ζ Καζεκεξηλή‟.
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6. Ανάλυςη άρθρων
Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο, φηη ηα πεξηζζφηεξα άξζξα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε
αλαθαιχςεηο λέσλ γνληδίσλ, ή εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνπλ ηα γνλίδηα κε ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή ζηάζε πξνέξρνληαη απφ ηνλ μέλν Τχπν. Ζ εθεκεξίδα
„Τα Νέα‟ έρεη σο πεγέο σο επί ην πιείζηνλ μέλεο εθεκεξίδεο, ελψ „Ζ Καζεκεξηλή‟
πξαθηνξεία εηδήζεσλ φπσο BBC, Reuters θαη ζπλεληεχμεηο εηδηθψλ θπξίσο
αθαδεκατθψλ ηνπ θιάδνπ ηεο βηνινγίαο- γελεηηθήο. Σεκαληηθφ είλαη λα παξαζέζνπκε
φηη ε εθεκεξίδα „Ζ Καζεκεξηλή‟ πεξηιακβάλεη άξζξα ηνπ Πάζρνπ Μαλδξαβέιε ν
νπνίνο δελ είλαη βηνιφγνο γελεηηζηήο θαη ηα άξζξα ηνπ είλαη ζπλήζσο θξηηηθά σο
πξνο ηηο λέεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο γελεηηθήο θαη ηεο βηνινγίαο θαη ηε ζρέζε ηνπο
κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Παξαζέηεη θαη εθείλνο έξεπλεο ησλ βηνιφγσλγελεηηζηψλ ζηηο νπνίεο φκσο αζθεί θξηηηθή. Τφζν ν ηίηινο φζν θαη ην θείκελν έρνπλ
κε ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε ζέηνληαο ζε πξψην πιάλν ηελ έιινγε θχζε ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Γνκεκέλνο θαη θαζαξφο ιφγνο, απιφο αιιά
φρη απινπζηεπηηθφο.
Τα γονίδια δεν είναι η μοίπα μαρ
…H αιήζεηα όκσο είλαη δηαθνξεηηθή. Tα γνλίδηα δελ παξάγνπλ νκνθπιόθηινπο ή
λεπξηθνύο. Παξάγνπλ πξσηεΐλεο, νη νπνίεο ππξνδνηνύλ πνιύπινθεο ρεκηθέο
δηεξγαζίεο ζηνλ εγθέθαιν, δηεξγαζίεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππξνδνηνύλ
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Tα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ δείρλνπλ κόλν
ζηαηηζηηθέο ζπρλόηεηεο πνπ εκθαλίδεηαη έλα θαηλόκελν θαη όρη επζεία ζρέζε
γνληδηαθνύ αηηίνπ θαη ζπκπεξηθνξηθνύ αηηηαηνύ… Όπσο θαη λα έρεη όκσο ην δήηεκα,
αθόκε θαη νη πιένλ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο γελεηηθήο
παξαδέρνληαη όηη ηα «γνλίδηα δελ είλαη αθξηβώο ε κνίξα καο. Kάπνηα ζπγθεθξηκέλα
γνλίδηα ζηξέθνπλ ηνλ άλζξσπν πξνο θάπνηα θαηεύζπλζε. «H δύλακε όκσο πνπ απηά
ηα γνλίδηα ζε ζπξώρλνπλ πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεύζπλζε εμαξηάηαη από ηα άιια
γνλίδηα θαη από ηηο εμσηεξηθέο εκπεηξίεο», ιέεη ν θαζεγεηήο Φπρνινγίαο ηνπ
Υάξβαξλη, Σδεξόκ Κέηγθαλ. «Kάπνηνο πνπ γελλήζεθε κε έκθπηε ζπζηνιή κπνξεί λα
γίλεη αγνξαθνβηθόο, κπνξεί όκσο λα γίλεη θαη πνηεηήο».
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ην θάησ θάησ ηεο γξαθήο είκαζηε ηα κόλα δώα πνπ κπνξνύκε λα ληθήζνπκε ηα
γνλίδηά καο. Οηαλ θάπνηνο (έζησ γελεηηθώο πξνζδηνξηζκέλνο) αιθννιηθόο
απνθαζίδεη λα θόςεη ην πνηό ή έλαο κε ηάζεηο παρπζαξθίαο απνθαζίδεη λα θάλεη
δίαηηα, ηόηε ηα γνλίδηα ππνθιίλνληαη ζηελ αλζξώπηλε ζέιεζε...
Ζ Καζεκεξηλή, Οθηώβξηνο 2008

Σηελ αλάιπζε ησλ άξζξσλ κία πξψηε επηζθφπεζε έγηλε ζηνπο ηίηινπο νη νπνίνη
πιαηζηψλνπλ ην δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη, θαζψο έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη
απφ ηνπο αθαδεκατθνχο αθνξά ζηνλ «εληππσζηαζκφ» πνπ επηρεηξείηαη κέζσ απηψλ
θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ζηάζε ηνπ θνηλνχ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε γελεηηθή έξεπλα (Condit, Ferguson, Kassel, Thadhani, Gooding, & Parrot, 2001).
πσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο νη ηίηινη εθθξάδνπλ ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ πνπ νη δεκνζηνγξάθνη ζέινπλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην άξζξν.
Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ζπληνκίαο ηνπο θαη θαζψο νη αλαγλψζηεο δίλνπλ ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηνπο ηίηινπο ίζσο λα είλαη πην ζπκβαηνί κε κία ληεηεξκηληζηηθή παξά κε
ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε (Condit, Ferguson, Kassel, Thadhani, Gooding, & Parrot,
2001).
Πξάγκαηη, ζε φηη αθνξά ηελ εθεκεξίδα „Τα Νέα‟ παξαηεξήζεθε φηη είθνζη
δχν απφ ηα είθνζη νρηψ άξζξα έρνπλ ηίηινπο πνπ δειψλνπλ ληεηεξκηληζηηθή
πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίγνπλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζηνλ πίλαθα 1 πνπ
αθνινπζεί.
Αληίζεηα, ε εθεκεξίδα „Ζ Καζεκεξηλή‟ θαηαδεηθλχεη κία πην ηζνξξνπεκέλε
πξνβνιή ηεο γελεηηθήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαζψο έμη απφ
ηα δεθαηέζζεξα άξζξα βξίζθνληαη θάησ απφ ηίηινπο πνπ δειψλνπλ ληεηεξκηληζηηθή
ζεψξεζε. Ωζηφζν, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη πέληε αθφκε άξζξα έρνπλ
κεηξηνπαζείο ληεηεξκηληζηηθνχο ηίηινπο. ια ηα άξζξα σζηφζν πνπ θέξνπλ
ληεηεξκηληζηηθνχο

ηίηινπο

δε

θέξνληαη

λα

δηαηεξνχλ

ηελ

ίδηα

απφιπηα

ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ γνληδίσλ παξνπζηάδνληαο ηα επηζηεκνληθά
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επξήκαηα ζηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ. Οη αλαγλψζηεο σζηφζν ζηέθνληαη πεξηζζφηεξν
ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ φπσο είδακε θαζ‟ φηη ν ηίηινο πξνζδίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα
πνπ ν αλαγλψζηεο αλαγλσξίδεη ζην άξζξν πνπ δηαβάδεη θαη βάζεη ηνπ ηίηινπ γίλεηαη
θαη ε αλάγλσζε ηνπ άξζξνπ (Nelson, Oxley, & Clawson, Toward a Psychology of
Framing Effects, 1997). Αλ έλαο ηίηινο δειψλεη κία ζηάζε θαηαθαηηθά θαη απφιπηα ν
αλαγλψζηεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλάγλσζε ηνπ άξζξνπ έρνληαο απηή ηελ νπηηθή ζην
κπαιφ ηνπ θαη δε ζα πξνζέμεη ιέμεηο πνπ θάλνπλ πην κεηξηνπαζή απηή ηε ζηάζε
φπσο: ίζσο, κήπσο, ζπληεινύλ.
«Τα Νζα»

«Η Κακθμερινι»

«Η καλοςφνθ είναι γονίδιο» (Τα Νζα, «Γερμανοί βρικαν το γονίδιο τθσ κοκαΐνθσ»
Δεκζμβριοσ 2009)

(Η Κακθμερινι, Νοζμβριοσ 2008)

«Θζμα γονιδίου ο εκιςμόσ ςτο τςιγάρο», (Τα «Ευτυχία γραμμζνθ ςτα γονίδιά μασ» (Η
Νζα, Αφγουςτοσ 2008)

Κακθμερινι, Μάρτιοσ 2008)

«Δεξιοί- Αριςτεροί εκ γενετισ» (Τα Νζα, «Οι άνδρεσ κουβαλοφν το ςπόρο τθσ
Φεβρουάριοσ 2008)

καταςτροφισ

τουσ»

(Η

Κακθμερινι,

Δεκζμβριοσ 2009)

«Στα γονίδια θ κοινωνικότθτα» (Τα Νζα,
Ιανουάριοσ 2009).
Πίνακας 1: Παξαδείγκαηα ηίηισλ εθεκεξίδαο κε ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε.

Δλψ παξαθάησ παξαηίζεληαη άξζξα ηεο εθεκεξίδαο «Ζ Καζεκεξηλή» πνπ θέξνπλ
κεηξηνπαζείο ληεηεξκηληζηηθνχο ηίηινπο .
«Φπρή ηνπ πάξηπ ή κόλνη; Αλαδεηήζαηε ηα γνλίδηα..Ζ θνηλσληθόηεηα ελ κέξεη
θιεξνλνκείηαη» (Ζ Καζεκεξηλή, Ηαλνπάξηνο 2009)
«Γελεηηθή ζρέζε κε ην θάπληζκα» (Ζ Καζεκεξηλή, Απξίιηνο 2008)
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Τα άξζξα ηα νπνία θαηεγνξηνπνηήζεθαλ φηη θέξνπλ ληεηεξκηληζηηθνχο
ηίηινπο πιεξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο κε απφιπηε
βεβαηφηεηα θαη απφιπηε ζπζρέηηζε ηνπ γνληδηψκαηνο κε ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά. Αληίζεηα, εθείλα πνπ είραλ κεηξηνπαζείο ληεηεξκηληζηηθνχο ηίηινπο
έθεξαλ εξσηεκαηηθά ή ιέμεηο πνπ ππνδειψλνπλ αβεβαηφηεηα. Σηα παξαδείγκαηα πνπ
παξαηέζεθαλ παξαπάλσ βιέπνπκε ιέμεηο φπσο «ελ κέξεη», «ζρέζε», πνπ δειψλνπλ
ηε ζπζρέηηζε γνληδίνπ θαη ζπκπεξηθνξάο αιιά φρη κε απφιπην θαη θαηεγνξεκαηηθφ
ηξφπν. Υπήξμαλ θαη άξζξα ηα νπνία είραλ κε ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε πνπ
νδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ απφξξηςε ή ζηελ πην θξηηηθή αθφκε νπηηθή ηεο
ληεηεξκηληζηηθήο ζεψξεζεο (πίλαθαο 2)
«Τα Νζα»
«Μεγαλϊςτε

πανζξυπνα

«Η Κακθμερινι»
παιδιά. «Οι πολλζσ διαφορζσ των διδφμων» (Η

Λανκαςμζνθ θ άποψθ ότι θ ευφυΐα είναι Κακθμερινι, Μάρτιοσ 2009)
κλθρονομικι» (Τα Νζα, Μάιοσ 2009)

«Πρζπει να ανακαλφψουμε τισ δεξιότθτζσ «Το παγκόςμιο χωριό: Δεν είμαςτε τα
τουσ» (Τα Νζα, Οκτϊβριοσ 2008)

γονίδιά μασ» (Η Κακθμερινι, Οκτϊβριοσ
2008)

Πίνακας 1: Παξαδείγκαηα ηίηισλ εθεκεξίδαο κε κε ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε.

Σε κία ζχγθξηζε ησλ ηίηισλ ησλ εθεκεξίδσλ αιιά αθφκε θαη ηνπ αξηζκνχ
ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα γνλίδηα θαη ηελ αλζξψπηλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ε
εθεκεξίδα „Τα Νέα‟ θέξεη πεξηζζφηεξα άξζξα θαη κε πεξηζζφηεξνπο, ζηελ απφιπηε
πιεηνςεθία ηνπο, ληεηεξκηληζηηθνχο ηίηινπο. Απηφ ελδερνκέλσο λα εμεγείηαη απφ ηνλ
αλαγλψζηε ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη θαη πνπ δηαδξακαηίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζηνλ
ηξφπν γξαθήο ησλ θεηκέλσλ φπσο ππνζηεξίδεη ν Fairclough (Fairclough, Discourse
and Social change, 1992). Έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ε εθεκεξίδα „Τα Νέα‟
απεπζχλεηαη ζην κέζν αλαγλψζηε, δηαζέηνληαο ηίηινπο πεξηζζφηεξν εληππσζηαζκνχ
απφ ηελ εθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή» φπνπ ζεσξείηαη φηη δελ ιατθίδεη φπσο «Τα Νέα»
θαη ε γξαθή ηεο απεπζχλεηαη ζε ελφο αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αλαγλψζηε.
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Απηή ε εηδνπνηφο δηαθνξά κπνξεί λα δηαθαλεί άιισζηε θαη ζηε ζεκαηνινγία
ησλ άξζξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ην γνλίδην. Σηελ εθεκεξίδα „Τα Νέα‟
δέθα ζηα είθνζη νρηψ άξζξα θάλνπλ ιφγν γηα ηα γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εξσηηθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ, ην πψο εξσηεπφκαζηε βαζηδφκελνη ζηα γνλίδηά καο
αιιά θαη πσο θεξφκαζηε κέζα ζηε ζρέζε (απηζηία) ιφγσ ησλ γνληδίσλ.
«Ζ απηζηία δελ είλαη αληξηθή ππόζεζε» (Σα Νέα, επηέκβξηνο 2008)
«Δξσηεύηεθα ηα γνλίδηά ζνπ» (Σα Νέα, Φεβξνπάξηνο 2009)
«Σα γνλίδηα επζύλνληαη γηα ηελ απηζηία ησλ αληξώλ» (Σα Νέα, επηέκβξηνο
2008)
«Ζ απηζηία είλαη γξακκέλε ζηα αληξηθά γνλίδηα» (Σα Νέα, Γεθέκβξηνο 2009)
«Ο έξσηαο ρηππάεη όζνπο έρνπλ αλόκνηα γνλίδηα» (Σα Νέα, Μάηνο 2009)
ινη νη ηίηινη πνπ έρνπλ άξζξα πνπ αζρνινχληαη κε ηα γνλίδηα πνπ
επζχλνληαη γηα ηηο εξσηηθέο καο ζρέζεηο έρνπλ ληεηεξκηληζηηθνχο ηίηινπο πεξλψληαο
ζηνλ αλαγλψζηε ην κήλπκα φηη βάζεη γνληδίσλ επηηπγράλνπλ ή απνηπγράλνπλ
νπζηαζηηθά νη ζρέζεηο. Μάιηζηα βάζεη θαη ηνπ Fairclough δηαηεξνχλ θαη
αλαπαξάγνπλ ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία. ηη δειαδή ε απηζηία είλαη
αληξηθή ππφζεζε, απελνρνπνηψληαο ηνλ άληξα πνπ απηζηεί θαζψο ην λα απαηάο ηε
ζχληξνθφ ζνπ εμεγείηαη κε βάζε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο θαζψο ν άληξαο ζηφρν έρεη
ηελ αλαπαξαγσγή πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηα γνλίδηά ηνπ. Μάιηζηα, ε εθεκεξίδα
„Τα Νέα‟ θαηαθεχγεη ζε παξαδείγκαηα απφ ηελ θνζκηθή δσή γλσζηψλ θαιιηηερλψλ
γηα λα ππνζηεξίμεη ηα επξήκαηα ηεο γελεηηθήο. Απηφ είλαη ηππηθφ δείγκα
εληππσζηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε ελψ απφ ηελ
άιιε πιεπξά εμεγεί γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ καο είλαη γλσζηέο θαη πεξλάεη
αθφκε επθνιφηεξα ην κήλπκα πνπ νη δεκνζηνγξάθνη ζέηνπλ αθνχ ν θφζκνο έρεη ηελ
ηάζε λα ηαπηίδεηαη κε απηά ηα πξφηππα.
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Ζ πεξηξξένπζα αληίιεςε ζέιεη ηνλ άλδξα δπλεηηθά άπηζην θαη εκάο θάηη ζαλ
Πελειόπε. Γεληέο θαη γεληέο γπλαηθώλ κεγάισζαλ κε απηή ηελ παξαδνρή, ε
νπνία- ζύκθσλα κε κηα θίιε κνπ- πηζαλόλ ζπλέβαιε θαη ζε απηή ηελ εκκνλή
πνπ έρνπκε όηη νη άλδξεο είλαη άπηζηνη. Απίζηεπηνο δηαρσξηζκόο. Όρη θάπνηνη
άλζξσπνη είλαη άπηζηνη, όρη ίζσο θάπνηα θνξά όινη κπνξεί λα απαηήζνπλ ηνλ
ζύληξνθό ηνπο. Καηεγνξεκαηηθά νη άλδξεο είλαη άπηζηνη. Μέρξη θαη ε ηειεπηαία
έξεπλα από ηε νπεδία ήξζε λα καο πεη όηη είλαη γνληδηαθό ην ζέκα.
Πνηθηινκνξθίεο, ιέεη, ζην γνλίδην ελόο ππνδνρέα ηεο βαδνπξεζίλεο επεξεάδνπλ
ην θαηά πόζνλ έλαο άλδξαο είλαη πηζηόο ζύδπγνο ή έρεη ηελ ηάζε λα απνθεύγεη
ηε δέζκεπζε. Άλδξαο ζπγθεθξηκέλα, όρη άλζξσπνο. Σα Νέα, επηέκβξηνο 2008
«Οη άλδξεο ζπζρεηίδνπλ επίζεο ηα ληάηα κε ηελ πγεία, επνκέλσο θαη κε ηελ
απμεκέλε πηζαλόηεηα ε ζύδπγόο ηνπο λα θάλεη πγηή παηδηά. Απηό κπνξεί λα είλαη
κηα αηηία πνπ νη άλδξεο γεληθά ζπλδένληαη κε γπλαίθεο πνπ είλαη λεώηεξέο ηνπο,
ελώ νη γπλαίθεο ζπρλά αλαδεηνύλ κεγαιύηεξνπο άλδξεο, πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη
ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη είλαη σξηκόηεξνη, έρνπλ θαιύηεξε θνηλσληθή ζέζε θαη
κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα λα ηηο εμαζθαιίζνπλ». Σα Νέα, Φεβξνπάξηνο 2009
«ΔΕΝ ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ, ηα γνλίδηά κνπ». Με απηή ηε θξάζε ζα κπνξνύλ λα
δηθαηνινγνύληαη ζην εμήο νη άπηζηνη άλδξεο ή όζνη εκθαλίδνληαη αληίζεηνη ζηελ
πξννπηηθή ηνπ γάκνπ, ζύκθσλα κε κηα λέα κειέηε πνπ επηβεβαηώλεη ηηο ππνςίεο
γηα ηνλ ξόιν κηαο νξκόλεο ζηε ζηαζεξόηεηα ησλ κνλνγακηθώλ ζρέζεσλ. Ζ
βαδνπξεζίλε, γλσζηή θαη σο αληηδηνπξεηηθή νξκόλε, ππάξρεη ζηα πεξηζζόηεξα
ζειαζηηθά. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο είλαη λα ξπζκίδεη ηελ θαηαθξάηεζε λεξνύ
ζηνλ νξγαληζκό κέζσ ηεο δηνύξεζεο. Οη ππνζέζεηο γηα ηνλ ξόιν ηεο ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο άξρηζαλ πξηλ από ιίγα ρξόληα,
όηαλ δηαπηζηώζεθε όηη ε νξκόλε επεξεάδεη ην δεπγάξσκα ζε νξηζκέλα
ζειαζηηθά.
Σηη Σοςηδία
Ζ λέα έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Καξνιίλζθα ζηε ηνθρόικε θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ άλζξσπν. Πνηθηινκνξθίεο ζην
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γνλίδην ελόο ππνδνρέα ηεο βαδνπξεζίλεο επεξεάδνπλ ην θαηά πόζνλ έλαο
άλδξαο είλαη πηζηόο ζύδπγνο ή έρεη ηελ ηάζε λα απνθεύγεη ηε δέζκεπζε.
Σα Νέα, επηέκβξηνο 2008
Ο Νηέζκνλη Μόξηο, γλσζηόο Βξεηαλόο δσνιόγνο θαη εζνιόγνο (εζνινγία είλαη
ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δώσλ), επηρεηξεί λα δώζεη κηα
απάληεζε από ηηο ζηήιεο ηεο βξεηαληθήο «Νηέηιη Σέιεγθξαθ»: είλαη νξκέκθπην
ησλ αλδξώλ λα ζέινπλ λα δηαησλίζνπλ ηα γνλίδηά ηνπο, ππνζηεξίδεη, έζησ θη αλ
απηό ζεκαίλεη όηη ζα απαηήζνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο ζύδπγν. Γηα λα
θαηαιάβνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Σάηγθεξ Γνπληο, πξέπεη λα γπξίζνπκε ην
ξνιόη πίζσ. Ο δηάζεκνο παίθηεο ηνπ γθνιθ Σάηγθεξ Γνπληο δελ δίζηαζε λα
απαηήζεη ηελ όκνξθε ζύδπγό ηνπ Έιηλ Νόξληγθξελ ζηελ επνρή πνπ δνύζακε ζε
κηθξέο θπιέο θπλεγώλ- ζπιιεθηώλ. Σόηε ήηαλ πνπ άιιαμε ζεκαληηθά ε
ζπκπεξηθνξά καο ζην δεπγάξσκα. Αληί λα έρνπκε κηα πεξίνδν δεπγαξώκαηνο,
όπσο ηα πεξηζζόηεξα άιια ζειαζηηθά, παξακέλακε ζεμνπαιηθά ελεξγνί όιν ηνλ
ρξόλν. Παξάιιεια αλαπηύρζεθε έλαο δεζκόο δεπγαξηνύ: δελ θάλακε απιώο ζεμ,
εξσηεπόκαζηαλ. Σα δεπγάξηα έγηλαλ ζηαζεξά, δεκηνπξγώληαο ηε βαζηθή
νηθνγελεηαθή

κνλάδα,

ε

νπνία

παξακέλεη

ε

ζπλεζέζηεξε

κέζνδνο

αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο καο. Όκσο γηαηί νη ζύδπγνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο,
κπνξεί λα είλαη άπηζηνη ελώ παξακέλνπλ κέιε κηαο ιεηηνπξγηθήο νηθνγελεηαθήο
κνλάδαο. Ση είλαη απηό πνπ ηνπο θάλεη λα κπαίλνπλ ζε δπλεηηθά θαηαζηξνθηθέο
ζεμνπαιηθέο πεξηπέηεηεο; ε όξνπο εμέιημεο, ν ελήιηθνο άλδξαο σζείηαη από δύν
ρσξηζηέο

αλαπαξαγσγηθέο

νξκέο.

Ακθόηεξεο

έρνπλ

σο

θίλεηξν

λα

εμαζθαιίζνπλ όηη ζα πεξάζεη ηα γνλίδηά ηνπ ζηελ επόκελε γεληά.
Σα Νέα, Γεθέκβξηνο 2009
Γηαθαίλεηαη ινηπφλ , φηη ν δεκνζηνγξάθνο απεηθνλίδεη ην γνλίδην σο ππεχζπλν
γηα ηηο εξσηηθέο καο ζρέζεηο αιιά θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο κέζα ζε απηέο.
Κάλνληαο επίθιεζε ζηελ απζεληία θαη εηζάγνληαο ηζηηάηα επηζηεκφλσλ πξνζδίδεηαη
έλα θχξνο ζην άξζξν θαη ην θάλεη λα θαίλεηαη σο αμηφπηζην. Ζ επηζηεκνληθή γιψζζα
σζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη πξνθαλψο γηα ιφγνπο εγθπξφηεηαο επίζεο αιιά ζε πνιχ
απινπζηεπκέλε κνξθή πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα έρεη ηελ εληχπσζε φηη κπνξεί
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λα θαηαιάβεη απηνχο ηνπο φξνπο θαη άξα λα πηζηεχεη φηη έρεη κηα επηζηεκνληθή
νπηηθή ζε απηφ ην δήηεκα θαη άξα λα ην δερηεί πην εχθνια σο έγθπξν θαη αμηφπηζην.
Φπζηθά εδψ απνδεηθλχεηαη ε ππεξαπινχζηεπζε ηεο γελεηηθήο πνπ θαηεγνξνχληαη ηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη παξαηέζεθε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην.
Ζ γπλαίθα παξνπζηάδεηαη λα ζέιεη ηνλ άληξα κεγαιχηεξν ειηθηαθά, ψξηκν, κε
θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη ρξήκαηα θαη απηφ ην ζηεξεφηππν δηθαηνινγείηαη πιήξσο
απφ ηε γελεηηθή θαη ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο θαζψο ν ηδαληθφο ζχληξνθνο είλαη απηφο
πνπ κπνξεί λα ηεο εγγπεζεί πγηή παηδηά ελψ ζπγρξφλσο ζα ηεο εμαζθαιίζεη ηνπο
απαηηνχκελνπο φξνπο πξνθεηκέλνπ λα ηα κεγαιψζεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ηδαληθή
ζχληξνθνο γηα ηνλ άληξα είλαη λεφηεξε θαζψο ηα ληάηα ζρεηίδνληαη απφ ηνλ άληξα κε
ηελ πγεία θαη άξα απμάλνληαη γηα εθείλνλ νη πηζαλφηεηεο ε λεφηεξε γπλαίθα λα ηνπ
ραξίζεη πγηή παηδηά. Καη φια απηά θπζηθά ζην φλνκα ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο
εμέιημεο ηνπ είδνπο (βιέπε παξαπάλσ εθεκεξίδα „Τα Νέα Φεβξνπάξηνο 2009). Τα
παξαδείγκαηα απηά απνδεηθλχνπλ ηηο ζεσξίεο φηη ηα θείκελα είλαη θνηλσληθέο πξάμεηο
πνπ κεηαβηβάδνπλ θαη αλαπαξάγνπλ θνηλσληθά ζηεξεφηππα (Fairclough, Discourse
and Social change, 1992). Ζ γπλαίθα θαίλεηαη φηη νθείιεη απφ ηε θχζε ηεο λα είλαη
πηζηή θαη θχξην κέιεκά ηεο είλαη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηεο ελψ απφ ηελ άιιε ν
άληξαο απελνρνπνηεκέλνο δηθαηνινγείηαη λα κελ είλαη κνλνγακηθφο αθνχ ε
εμηξεκηζηηθή νπηηθή ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο επηηάζζεη λα κε ράλεη επθαηξία
αλαπαξαγσγήο γηα ράξε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Πξνζεγγίζεηο πνπ
θηάλνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα πεξλνχλ θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη λα θνηλσληθέο
δηαθξίζεηο θαζψο ε γπλαίθα θαη ν άληξαο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, δηαθνξεηηθέο
ππνρξεψζεηο θαη δηαθνξεηηθέο ειεπζεξίεο βάζεη πιένλ θαη ηεο επηζηήκεο ηεο
βηνινγίαο φπσο απηή ζέινπλ λα πεξάζνπλ ζηελ θνηλή γλψκε ηα Μ.Μ.Δ.
Ζ επηξξνή κάιηζηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε γελεηηθή ζηελ θνηλσληθή δνκή θαη
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ζρεηηθφ άξζξν ηεο εθεκεξίδαο „Τα Νέα‟
φπνπ εηαηξείεο «ζπλνηθεζίσλ» πεξλνχλ ζε άιιε επνρή θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην γελεηηθφ
πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηαίξη ζηνπο αδέζκεπηνπο. Ζ ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζε απηή
ηε δηαδηθαζία απνδεηθλχεη φηη ν γελεηηθφο ληεηεξκηληζκφο ίζσο λα έρεη πεξάζεη ζε
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κεξίδα θφζκνπ φπνπ αθφκε θαη γηα λα ζπλάςνπλ γάκνπο βαζίδνληαη ζηε
ζπκβαηφηεηα ησλ γνληδίσλ ηνπο.
Γηαιέγνπλ ηαίξη κε έλα ηεζη DΝΑ
Γξαθεία ζπλνηθεζίσλ καο βξίζθνπλ ηδαληθνύο ζπληξόθνπο κε κηα εμέηαζε
ζάιηνπ!
Σέινο ηα ξαληεβνύ ζηα ηπθιά, νη πεηξακαηηζκνί ζηελ αλαδήηεζε ζπληξόθνπ, ε
αγσλία γηα ην κέιινλ κηαο ζρέζεο. Μηα ειβεηηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη λα βξεη
ζηνπο πειάηεο ηεο ηνλ ηδαληθό ζύληξνθν κε κηα απιή εμέηαζε DΝΑ… Όπσο
δειώλεη ε κνξηαθή βηνιόγνο Σακάξα Μπξάνπλ, από ην δείγκα ζάιηνπ
απνζπώληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ DΝΑ θαη δεκηνπξγείηαη έλα γελεηηθό
πξνθίι. ηε ζπλέρεηα αλαδεηνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηα πηζαλόλ ζπκβαηά
γελεηηθά πξνθίι θαη κόλν αθνύ έρεη εληνπηζζεί ν ηδαληθόο ζύληξνθνο
πξνηείλεηαη ζηνπο δύν ελδηαθεξόκελνπο λα έιζνπλ ζε επαθή. Ζ εηαηξεία
απεπζύλεηαη, επίζεο, ζε δεπγάξηα πνπ ζπλδέζεθαλ πξόζθαηα θαη ζην πλεύκα ηνύ
«λα κελ ράλνπκε ρξόλν». Άλδξαο θαη γπλαίθα ζηέιλνπλ ηα δείγκαηά ηνπο γηα λα
δνπλ αλ ηαηξηάδνπλ ηα DΝΑ ηνπο. Με απιά ιόγηα, γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ ε
ζρέζε ηνπο ζα έρεη έλα ιακπξό θαη επηπρηζκέλν κέιινλ κε γεξά παηδηά.
Σα Νέα, Ννέκβξηνο 2008
Ζ εθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή» απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ παξνπζηάδεη θαλέλα
άξζξν πνπ ζρεηίδεη ηα γνλίδηα κε ηελ εξσηηθή καο δσή. Αθφκε κία πηπρή ηεο
θνηλσληθήο καο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα γνλίδηα θαη ε εθεκεξίδα «Τα Νέα»
παξνπζηάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο κε ηελ εξσηηθή πηπρή ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηή
ηνπ

αζιεηηζκνχ.

Υπεξαπινπζηεπηηθνί

θαη

ληεηεξκηληζηηθνί

ηίηινη,

ρξήζε

παξαδεηγκάησλ απφ γλσζηνχο αζιεηέο, απινπζηεπκέλε επηζηεκνληθή γιψζζα
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία ηεο απαηηνχκελεο εγθπξφηεηαο.
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Τν γνλίδην «Νηέηβηλη Μπέθακ»
Γελεηηθό ηεζη ζα αλαθαιύπηεη ηνπο κειινληηθνύο ζνύπεξ ζηαξ
Γενεηική εξέηαζη. Πξόζθαηα, κία νκάδα πιεζίαζε ηνλ δξα Υέληλγθ Βάθεξετηδ,
από ην Ηλζηηηνύην Ηαηξηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακπεξληίλ, γηα λα
κάζεη αλ ζα κπνξνύζε λα αλαπηύμεη κία κέζνδν γελεηηθήο εμέηαζεο γηα
κειινληηθνύο πνδνζθαηξηθνύο ζηαξ. Έλα παξόκνην ηεζη πσιείηαη ήδε από ηελ
εηαηξεία Genetic Σechnologies ζηελ Απζηξαιία θαη βαζίδεηαη ζε έξεπλα
Απζηξαιώλ επηζηεκόλσλ πνπ έγηλε ην 2003. Οη ίδηνη όκσο νη επηζηήκνλεο δελ
εκπιέθνληαη ζην ηεζη νύηε ζπκθσλνύλ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ…Ζ Ννξζ
αλαθάιπςε πσο νη πξσηαζιεηέο ζε αζιήκαηα αληνρήο είραλ έλαλ δηαθνξεηηθό
ζπλδπαζκό ησλ γνληδίσλ ΑCΣΝ3 θαη ΑCΣΝ2. Σν δεύηεξν αλαπιεξώλεη ην θελό
ηεο πξσηεΐλεο πνπ παξάγεη ην πξώην. ηελ νπζία δειαδή, όζνη δελ έρνπλ ηε
«ζσζηή» εθδνρή ηνπ ΑCΣΝ3 είλαη θαιύηεξνη ζηα ζπνξ πνπ απαηηνύλ αξγέο θαη
απνηειεζκαηηθέο θηλήζεηο… ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ηηο έξεπλεο, αλ θάπνηνο εμεηαζηεί
θαη βξεζεί πσο δελ έρεη ην γνλίδην ηεο ηαρύηεηαο, ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη
πεξίπησζε λα γίλεη νιπκπηνλίθεο, όζν ζθιεξά θαη αλ πξνπνλεζεί.
Σα Νέα, Μάηνο 2008
Αλαδεηώληαο ην γνλίδην ηνπ πνδνζθαηξηζηή
Μαξαληόλα- Πειέ. Ο αξηζκόο ηεο θαλέιαο ηνπο δελ είλαη ην κόλν θνηλό κεηαμύ
ηνπο. Ο θαιόο πνδνζθαηξηζηήο γελληέηαη ή γίλεηαη; Ζ επηζηήκε δελ κπνξεί λα
δώζεη ζαθή απάληεζε. Καηαιήγεη όκσο ζην ζπκπέξαζκα πσο πνιινί ζπνπδαίνη
πνδνζθαηξηζηέο έρνπλ θνηλά ζεκεία.Πξόζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ πσο ζπνπδαίνη
άζνη, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν ζεξ ηάλιη Μάζηνπο, ν Πνι Γθαζθόηλ θαη ν
Οζβάιλην Αξληίιεο, έρνπλ έλα θνηλό: ν παξάκεζνο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ηνπο
είλαη καθξύηεξνο από ηνλ δείθηε. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νξηζκέλα αγόξηα όηαλ
βξίζθνληαη κεηαμύ ηεο 8εο θαη ηεο 12εο εβδνκάδαο ηεο δσ ήο ηνπο
επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από πςειέο πνζόηεηεο ηεζηνζηεξόλεο κε απνηέιεζκα
λα γίλνληαη πην δπλαηά κε θαιύηεξε αίζζεζε ηνπ ρώξνπ, ελώ έρνπλ θαη
κεγαιύηεξνπο παξάκεζνπο… Ζ γελεηηθή πξνδηάζεζε έρεη επίζεο κεγάιε
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ζεκαζία όζνλ αθνξά ηελ πνξεία πνπ ζα δηαγξάςεη έλαο πνδνζθαηξηζηήο. Γηα
παξάδεηγκα, ν Ηηαιόο ηεξκαηνθύιαθαο Σδηαλινπίηδη Μπνπθόλ. Ο παηέξαο ηνπ
ήηαλ αξζηβαξίζηαο, ε κεηέξα ηνπ πξσηαζιήηξηα ζηε δηζθνβνιία, νη δύν αδεξθέο
ηνπ παίδνπλ βόιετ, έλαο ζείνο ηνπ ήηαλ ηεξκαηνθύιαθαο, ελώ έλαο άιινο έπαηδε
κπάζθεη. Οη αδεξθνί Λάνπληξνππ, Μίραει θαη Μπξίαλ, πνπ έθαλαλ ζπνπδαία
θαξηέξα ζε κεγάιεο επξσπατθέο νκάδεο, απνηεινύλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα. Ο παηέξαο ηνπο Φηλ είρε παίμεη επίζεο ζηελ εζληθή νκάδα
πνδνζθαίξνπ ηεο Γαλίαο, ελώ δηεζλήο κε ηελ νκάδα ηνπ ράληκπνι ήηαλ θαη ε
κεηέξα ηνπο. Καη ηα παηδηά ηνπ Μίραει, Μαληο θαη Αληξέαο, εθπξνζσπνύλ ηε
ρώξα ηνπο ζε επίπεδν λέσλ.
Σα Νέα, Απξίιηνο 2008
πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα ε εθεκεξίδα „Τα Νέα‟ αζρνιείηαη κε
ζέκαηα πνπ πηζηεχεη φηη ζα ελδηαθέξνπλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο θαη ηα πιαηζηψλεη
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηα θάλεη πην ειθπζηηθά, πην «εκπνξηθά» θαη κε κία
απινπζηεπκέλε γιψζζα ηελ νπνία θαηαλνεί ν αλαγλψζηεο. Τα παξαδείγκαηα πνπ
δφζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Γηαβάδνληαο ηνπο ηίηινπο ηνπο
δηαηππψλεηαη θαηαθαηηθά ε αληίιεςε φηη νη επηδφζεηο ζηνλ αζιεηηζκφ εμαξηψληαη
απφ ηα γνλίδηά καο. Μέζα ζην θείκελν σζηφζν απηή ε βεβαηφηεηα κεηξηάδεηαη ελψ
πνιιά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ έθθξαζε απφιπηεο βεβαηφηεηαο πάλσ
ζε απηά ηα δεηήκαηα, ακθηζβεηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ
ρψξν. Ο ηξφπνο φκσο πνπ δίλνληαη απηέο νη αβέβαηεο νπηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο δελ
είλαη ηφζν εκθαλείο φζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδνληαη νη ζεηηθέο απφςεηο. Σην
θείκελν ππάξρεη κία πεξηξξένπζα ζεηηθή απνηίκεζε ησλ επξεκάησλ πνπ ζρεηίδνπλ ην
γνλίδην κε ηνλ πξσηαζιεηηζκφ θαη ν αλαγλψζηεο δελ κπνξεί λα βγεη εχθνια απφ
απηήλ ηελ άπνςε θαη λα δψζεη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηα επηρεηξήκαηα πνπ
αληηηάζζνληαη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ γνληδίσλ (Nelson, Oxley, & Clawson,
Toward a Psychology of Framing Effects, 1997). Οχηε κε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο
γνληδίσλ θαη αζιεηηζκνχ θαηαπηάλεηαη σζηφζν ε εθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή».
Αθφκε κία πηπρή ηεο θνηλσληθήο καο δσήο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ
εθεκεξίδα „Τα Νέα‟ λα ζπλδέεηαη θαηά απφιπην ηξφπν απφ ηελ ζρέζε γνληδίσλ θαη
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αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξά είλαη απηή ηεο πνιηηηθήο καο ζηάζεο. Γχν άξζξα βξέζεθαλ
λα παξνπζηάδνπλ ηηο πνιηηηθέο καο πεπνηζήζεηο άκεζα ζπλαξηψκελεο κε ηα γνλίδηά
καο. Οη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ζεσξνχληαη πξντφλ λνεηηθήο επεμεξγαζίαο, άκεζεο
εκπεηξίαο, αθφκε θαη πνιηηηθήο πξνπαγαλδηζηηθήο ρεηξαγψγεζεο, πξάμεηο πνπ νη
θνηλσληθέο καο επαθέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θέξνληαη λα εμαξηψληαη απφ ηα
γνλίδηα.
Γεμηνί - αξηζηεξνί εθ γελεηήο! ( ν ηίηινο εθθξάδεη ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε
ε νπνία κεηξηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ελψ ηα ηζηηάηα ησλ εηδηθψλ ηελ εληζρχνπλ)
Οη πνιηηηθέο καο πεπνηζήζεηο έρνπλ ζρέζε κε ηα γνλίδηα
Σα γνλίδηα θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο καο, ζύκθσλα κε κηα
επαλαζηαηηθή αιιά ακθηζβεηνύκελε ζεσξία πνπ βξίζθεη νπαδνύο ζηελ
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Βαζηδόκελνη ζε ζεηξά εξεπλώλ, νη εηδηθνί ιέλε πσο νη
πνιηηηθέο ζέζεηο θαζνξίδνληαη θαηά κεγάιν κέξνο από ηε βηνινγία γη΄ απηό θαη
είλαη δύζθνιν- έσο απίζαλν- λα αιιάμνπλ όζν θαη αλ πξνζπαζεί γη΄ απηό ε
αληίζεηε πιεπξά. «Απηέο νη απόςεηο είλαη βαζηά απνηππσκέλεο ζηνλ εγθέθαιό
καο. Σν λα πξνζπαζείο λα αιιάμεηο ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θάπνηνπ
γαιαλνκάηε θηιειεύζεξνπ είλαη ζαλ λα πξνζπαζείο λα ηνλ πείζεηο όηη έρεη
θαζηαλά κάηηα», ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν Σδνλ Άιθνξλη, πνιηηηθόο επηζηήκσλ ζην
Παλεπηζηήκην Ράηο ηνπ Υηνύζηνλ.
Σα Νέα, Φεβξνπάξηνο 2008

πληεξεηηθνί - θηιειεύζεξνη: νη δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν
Η ΨΗΦΟΣ έρεη ζαθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, όπσο έρνπλ δείμεη νη έξεπλεο.
Γηα παξάδεηγκα, νη ςεθνθόξνη δείρλνπλ εκπηζηνζύλε ζηνλ ππνςήθην ηεο
πξνηίκεζήο ηνπο. Απηό ππνδειώλεη πσο ίζσο παίδνπλ ξόιν ζηε δηαδηθαζία δύν
θαιά κειεηεκέλα γνλίδηα, ηα 5ΖΣΣ θαη ΜΑΟΑ, ηα νπνία ειέγρνπλ ηα επίπεδα
ηεο ζεξνηνλίλεο. Ζ ζεξνηνλίλε είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ επεξεάδεη πεξηνρέο
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ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ
αιιειεπίδξαζή καο ζην θνηλσληθό πιαίζην. Απηνί πνπ δηαζέηνπλ γνλίδηα ηα
νπνία ξπζκίδνπλ θαιύηεξα ηα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο, είλαη πην θνηλσληθνί.
ύκθσλα κε ηνλ Σδέηκο Φάνπιεξ, πνιηηηθό επηζηήκνλα ζην Παλεπηζηήκην
Καιηθόξληαο ζην αλ Νηηέγθν, απηνί είλαη πην πηζαλό λα ςεθίζνπλ ζηηο
εθινγέο.
Σα Νέα, Φεβξνπάξηνο 2009
Καη ζηα δχν άξζξα ρξεζηκνπνηνχληαη επηζηεκνληθνί φξνη ζε απινπζηεπκέλε
γιψζζα σζηφζν. Ζ επηινγή ησλ ιέμεσλ ζηνλ ηίηιν ππνδειψλεη άκεζε ζπλάξηεζε
ηεο πνιηηηθήο καο ηαπηφηεηαο θαη πξάμεο κε ηα γνλίδηά καο, άπνςε πνπ κεηξηάδεηαη
αξγφηεξα. Απηή είλαη ε πεξίπησζε άιισζηε πνπ ζπλαληήζακε ζηελ απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ θαη είλαη κία ηππηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη. Οη
δεκνζηνγξάθνη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ηίηιν εληππσζηαζκνχ πνπ ζα
πξνζειθχζεη ηνλ αλαγλψζηε λα δηαβάζεη ην άξζξν επηιέγνπλ λα απνθιείζνπλ
δεδνκέλα πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ άξζξνπ, αληί απηνχ επηιέγνπλ λα
παξνπζηάζνπλ ην ζέκα θαηά απφιπην ηξφπν θαη κε ιέμεηο βεβαηφηεηαο γηα ηελ
επηζηεκνληθή κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θχξην άξζξν.
Οη ηίηινη φπσο είδακε ρξεζηκνπνηνχλ απφιπηε ζηγνπξηά γηα ηε ζρέζε γνληδίνπ
θαη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία κεηξηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα αιιά πνιιέο θνξέο
ν επίινγνο ηνπ άξζξνπ παξακέλεη ληεηεξκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο.
Κη εζείο κακάδεο θαιώλ παηδηώλ, πνπ ηα βιέπεηε γελλαηόδσξα πξνο ηνπο
θίινπο ηνπο θαη αλεζπρείηε γηα ην κέιινλ ηνπο, έρεηε δίθην λα αλεζπρείηε: αλ
έρνπλ ην γνλίδην ηεο θαινζύλεο δελ ζα ηε γιηηώζνπλ, ζα γίλνπλ θαινί
άλζξσπνη. Πάξηε ην απόθαζε θαη ηνπιάρηζηνλ κελ ηα ηαιαηπσξείηε κε δηαξθή
γθξίληα.
Σα Νέα, Γεθέκβξηνο 2009
Σν γνλίδην ηεο επηπρίαο
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Γηα ην άπηαζην όλεηξν ηεο επηπρίαο (κηα απιή αλαδήηεζε ηεο ιέμεο ζην Google
ζα βγάιεη 621.000 νξηζκνύο θαη ζέκαηα) ν άλζξσπνο εμαθνινπζεί πάληα λα
ςάρλεη δξόκνπο θαη κνλνπάηηα- ζην άκεζν κέιινλ, άξαγε, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο
Γελεηηθήο; Με ιίγα ιόγηα, δηαιέμηε κε πξνζνρή ηνπο γνλείο ζαο!
Σα Νέα, Απξίιηνο 2008
Οη επηζηήκνλεο εμεηάδνπλ ηνπο εγθεθάινπο αλζξώπσλ κε δηαθνξεηηθέο
πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο γηα λα δηαπηζηώζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Αληίζηνηρα πεηξάκαηα έγηλαλ πξόζθαηα θαη ζηελ Διιάδα κε ηε ρξήζε
ιεηηνπξγηθνύ καγλεηηθνύ ηνκνγξάθνπ.
Σα Νέα, Φεβξνπάξηνο 2008
Όπσο γξάθνπλ νη εξεπλεηέο, κε επηθεθαιήο ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Σδέηκο
Φάνπιεξ ζηελ επηζεώξεζε «Ρroceedings» ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ
(ΡΝΑS) ησλ ΖΠΑ, εληόπηζαλ πνιύ κεγαιύηεξε νκνηόηεηα ζηελ θνηλσληθόηεηα
ησλ παλνκνηόηππσλ δηδύκσλ πνπ θέξνπλ ηα ίδηα ζρεδόλ γνλίδηα απ΄ ό,ηη κεηαμύ
ησλ δησνγελώλ ησλ νπνίσλ ην γελεηηθό πιηθό έρεη αξθεηέο δηαθνξέο- θαη
δηεξεπλώληαο ην ζέκα πεξαηηέξσ, εληόπηζαλ θαη νξηζκέλα γνλίδηα πνπ εμεγνύλ
ηε δηαθνξά.
Σα Νέα, Ηαλνπάξηνο 2009

Έρεηε, ινηπόλ, ηελ ηέιεηα δηθαηνινγία γηα λα μεκεξνβξαδηάδεζηε πηα ζηα πάξηη,
ρνξεύνληαο θαη πίλνληαο, λα αξλείζηε πεηζκαηηθά λα παληξεπηείηε ηελ θαιή ζαο.
Πνηνο ζα ζαο δεηήζεη ηνλ ιόγν, όηαλ θηαίλε ηα γνλίδηα;
Ζ Καζεκεξηλή, Ηαλνπάξηνο 2009
Γηαθαίλεηαη ινηπφλ, φηη ηα πεξηζζφηεξα άξζξα κε ηίηιν πνπ εθθξάδεη
ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ην δηαπξαγκαηεπφκελν δήηεκα θαηαιήγνπλ κε
ίδηαο ζηάζεο επίινγν φπνπ αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξεκβάιινληαη πην κεηξηνπαζείο
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απφςεηο ν αλαγλψζηεο ζα δψζεη απμεκέλε βαξχηεηα ζε απηά ηα ηκήκαηα πνπ
πιαηζηψλνπλ ην άξζξν θαη δίλνπλ ηελ γεληθή πξνζέγγηζε επί ηνπ δεηήκαηνο.
Σε έξεπλεο πνπ ζρεηίδνπλ ηα γνλίδηα κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζηνλ
ηνκέα ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηνπ εζηζκνχ ζε νπζίεο φπσο ην ηζηγάξν θαη ζηελ επηπρία
αλαθέξζεθαλ θαη νη δχν εθεκεξίδεο. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ
ληεηεξκηληζηηθνί ηίηινη εθηφο απφ δχν ηεο εθεκεξίδαο „Ζ Καζεκεξηλή‟ νη νπνίνη φκσο
εθθξάδνπλ κεηξηνπαζή ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε (πίλαθαο 3).
«Τα Νζα»

«Η Κακθμερινι»

«Το γονίδιο τθσ ευτυχίασ» (Τα Νζα, Απρίλιοσ

«Ευτυχία ‘γραμμζνθ’ ςτα γονίδιά μασ» (Η

2008)

Κακθμερινι, Μάρτιοσ 2008)

«Στα γονίδια θ κοινωνικότθτα» (Τα Νζα,

«Ψυχι του ‘πάρτι’ ι μόνοι; Αναηθτιςατε τα

Ιανουάριοσ 2009)

γονίδια…» (Η Κακθμερινι, Ιανουάριοσ 2009)
– μετριοπακισ ντετερμινιςμόσ

«Το DNA του εκιςμοφ ςτο τςιγάρο» (Τα Νζα,

«Γενετικι ςχζςθ με το κάπνιςμα» (Η

Απρίλιοσ 2008)

Κακθμερινι, Απρίλιοσ 2008)- μετριοπακισ
ντετερμινιςμόσ

«Γερμανοί βρικαν το ‘γονίδιο τθσ
κοκαΐνθσ’» (Η Κακθμερινι, Νοζμβριοσ 2008)

Πίνακας 3: Παξαδείγκαηα ηίηισλ εθεκεξίδαο κε

ληεηεξκηληζηηθή θαη κεηξηνπαζή

ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε.

Σηελ πεξίπησζε ηνπ γνληδίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηπρία θαη νη δχν
εθεκεξίδεο έρνπλ απφιπηα ληεηεξκηληζηηθφ ηίηιν. Γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ αλ
ζθεθηνχκε πφζν αηληγκαηηθφο θαη πνιπζχλζεηνο είλαη ν νξηζκφο ηεο επηπρίαο. Μία
έλλνηα πνιχ αθαηξεηηθή φπνπ νη θηιφζνθνη έρνπλ πξνζδψζεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο
θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηαθνξεηηθέο ζρνιέο, φπσο σθειηκηζηέο, εδνληζηέο, θαη δελ
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έρνπλ θαηαιήμεη ζ‟ έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Σηελ πεξίπησζε ηεο εθεκεξίδαο
„Τα Νέα‟ ηελ έξεπλα ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην άξζξν πεξί ηεο επηπρίαο παξνπζηάδεη
κία δεκνζηνγξάθνο- ε εηδηθφηεηα ηεο νπνίαο δελ αλαθέξεηαη. Κάλεη επίθιεζε ζηελ
έξεπλα αιιά ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο, ελψ ν ιφγνο είλαη πνιχ
θαζεκεξηλφο θαη απινπζηεπηηθφο. Γίλεη ηελ έξεπλα κέζα απφ ηε δηθή ηεο νπηηθή
παξαζχξνληαο ηνλ κέζν αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί κε ηηο αλεζπρίεο ηεο.
Δδώ θαη εβδνκάδεο κε έρνπλ βάιεη ζε ζθέςεηο ηα επξήκαηα δύν λέσλ κειεηώλ
ζε δηδύκνπο, ζηηο νπνίεο βξέζεθε όηη ε επηπρία καο- ε ραξά ηεο δσήο καο- ή ε
δπζηπρία καο βξίζθεηαη ζηα γνλίδηά καο. Μεηά ηα γνλίδηα ηεο επθπΐαο, ηεο
ζεμνπαιηθόηεηαο, ηεο ηεκπειηάο, ηεο επηζεηηθόηεηαο, ηεο καθξνδσίαο, ηνπ
σξαίνπ δέξκαηνο, ηεο πίζηεο ή ηεο απηζηίαο (θαιή δηθαηνινγία απηή, ε;), καο
πξνέθπςε θαη ην ζνύπεξ γνλίδην ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνύ: ηεο επηπρίαο.
Σα Νέα, Απξίιηνο 2008
Παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζ‟ έλα πνιχ αλζξψπηλν πιαίζην
αλεζπρίαο αιιά σζηφζν ζέηεη φηη ην γνλίδην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηπρία.
Παξαζέηεη δε ηε ζχλδεζε κεηαμχ γνληδίνπ θαη επθπΐαο, ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεκπειηάο,
επηζεηηθφηεηαο, καθξνδσίαο, απηζηίαο, σο δεδνκέλα φηη έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη άξα
επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο θαη επζχλνληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο. Τα
ρξεζηκνπνηνχκε άιισζηε θαη σο άιινζη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε καο δε ζεσξεζεί
απνδεθηή ζηελ θνηλσλία.
Σα genes (γνλίδηα)- ιέλε νη επηζηήκνλεο- θξύβνπλ ην genie (ηδίλη) ηεο
επηπρηζκέλεο δσήο. Δξεπλεηέο από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνύξγνπ θαη άιινη
ζπλάδειθνί ηνπο από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μίζηγθαλ ζπκθώλεζαλ όηη ηα
γνλίδηά καο- ηα θνκκαηάθηα ηνπ DΝΑ πνπ πήξακε από ηε καλνύια θαη ηνλ
κπακπάθα καο, ίζσο θαη από παιαηόηεξνπο πξνγόλνπο καο- είλαη ππεύζπλα γηα
ην πόζν επραξηζηεκέλνη είκαζηε από ηελ ύπαξμή καο. ην κόλν πνπ δηαθσλνύλ
νη εηδηθνί, είλαη ην κεξίδην ηεο επζύλεο απηώλ ησλ γνληδίσλ. Οη Βξεηαλνί
κηινύλ γηα 50%, ελώ νη Ακεξηθαλνί γηα 35%- γηα ην ππόινηπν «θηαίλε» ν
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ηξόπνο δσήο καο, ην επάγγεικα θαη νη ζρέζεηο καο (όια απηά καδί όζν ε
θιεξνλνκηθόηεηα κόλε ηεο!).
Σα Νέα, Απξίιηνο 2008
Σπλερίδνληαο ην άξζξν θάλεη επίθιεζε θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο
πξνθεηκέλνπ λα ζπληειέζεη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ άξζξνπ θαη ηνπ ηζρπξηζκνχ πεξί
ζχλδεζεο γνληδίνπ θαη επηπρίαο ελψ ν ιφγνο παξακέλεη απφιπηα απινπζηεπηηθφο
«DΝΑ πνπ πήξακε από ηε καλνύια θαη ηνλ κπακπάθα καο, ίζσο θαη από παιαηόηεξνπο
πξνγόλνπο καο», ελψ ε θιεξνλνκηθφηεηα θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ
ξφιν γηα ηελ απφθηεζε ηεο επηπρίαο. Σηε ζπλέρεηα ελψ παξαζέηεη θάπνηεο
ακθηβνιίεο θαηαιήγεη ζην ληεηεξκηληζηηθφ ζπκπέξαζκα φηη επζχλνληαη νη γνλείο καο,
άξα ηα γνλίδηά καο γηα ην αλ ζα επηπρίζνπκε.
Γηα ην άπηαζην όλεηξν ηεο επηπρίαο (κηα απιή αλαδήηεζε ηεο ιέμεο ζην Google
ζα βγάιεη 621.000 νξηζκνύο θαη ζέκαηα) ν άλζξσπνο εμαθνινπζεί πάληα λα
ςάρλεη δξόκνπο θαη κνλνπάηηα- ζην άκεζν κέιινλ, άξαγε, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο
Γελεηηθήο; Με ιίγα ιόγηα, δηαιέμηε κε πξνζνρή ηνπο γνλείο ζαο!
Σα Νέα, Απξίιηνο 2008
Γηα ην ίδην άξζξν ε εθεκεξίδα „Ζ Καζεκεξηλή‟ παξαζέηεη σο πεγή ην BBC,
αθνινπζψληαο επίζεο ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ην δήηεκα. Τν άξζξν
είλαη γξακκέλν ζε πην ηππηθή επηζηεκνληθή κνξθή, παξαζέηνληαο ηελ έξεπλα θαη
εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη ε επηπρία ζρεηίδεηαη θαη κε πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο. Καηαιήγνληαο φκσο ην άξζξν δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα κάιηζηα
δίλνληαο θαη πνζνζηφ επζχλεο ησλ γνληδίσλ (50%) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη
επηπιένλ εγθπξφηεηα ζηελ εθθξαδφκελε πεπνίζεζε φηη ηα γνλίδηα θαζνξίδνπλ ηελ
επηπρία καο.
ηα γνλίδηά καο βξίζθεηαη ε δπλαηόηεηα πνπ έρνπκε λα ληώζνπκε επηπρηζκέλνη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, ππνζηεξίδνπλ επηζηήκνλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Δδηκβνύξγνπ… Οη δηαθνξέο πνπ θαηαγξάθεθαλ αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα
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νκνδπγσηώλ θαη εηεξνδπγσηώλ δηδύκσλ ππέδεημαλ όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά
επεξεάδνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% από γελεηηθνύο παξάγνληεο.
Ζ Καζεκεξηλή, Μάξηηνο 2008
Σε φ,ηη αθνξά ην γνλίδην ηεο θνηλσληθφηεηαο παξφηη ε εθεκεξίδα «Ζ
Καζεκεξηλή» έρεη έλαλ πην κεηξηνπαζή ηίηιν ε πξνζέγγηζε ηνπ επξήκαηνο πνπ
ζρεηίδεη ηελ θνηλσληθφηεηα κε θάπνηα γνλίδηα είλαη πεξηζζφηεξν ληεηεξκηληζηηθή.
Νηεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε εθθξάδεη θαη ε εθεκεξίδα «Τα Νέα» παξνπζηάδνληαο
ηελ αληίζηνηρε κειέηε.
αο αξέζεη λα μελπρηάηε ρνξεύνληαο θαη γειώληαο όιν ην βξάδπ κε ηνπο θίινπο
ζαο ή πξνηηκάηε λα κείλεηε κόλνο δηαβάδνληαο θαη αθνύγνληαο ξνκαληηθή
κνπζηθή; Βξίζθεζηε πάληα ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο θάζε παξέαο; Σα γνλίδηά
ζαο ζάο ηνπνζέηεζαλ εθεί… Ζ κειέηε ηνπ Υάξβαξλη ππνδεηθλύεη όηη ε
«θνηλσληθόηεηα» ελ κέξεη θιεξνλνκείηαη, κε απνηέιεζκα θάπνηνη άλζξσπνη λα
αλαπηύζζνπλ κεγαιύηεξα θαη πην ηζρπξά θνηλσληθά δίθηπα από άιινπο.
«Καηαθέξακε λα δείμνπκε όηη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο καο κέζα ζην
θνηλσληθό ζύλνιν έρεη γελεηηθή βάζε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην εθπιεθηηθήο
νκνξθηάο πξόηππν ηεο αλζξώπηλεο επαθήο εμαξηάηαη από ηα γνλίδηά καο,
ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ζεκαληηθό βαζκό», εμεγεί ν δξ Νηθόιανο Υξεζηάθεο ηεο
Iαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη, ν νπνίνο ζπληόληζε ηελ
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα… Η εξελικηική θεωπία Καηά πόζνλ θάπνηνο ζα
απνηειέζεη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο ζε κία κεγάιε ζπγθέληξσζε ή ζα παξακείλεη
ζην εκίθσο, ζηηο παξπθέο ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, θαζνξίδεηαη θαη πάιη
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Όπσο, κάιηζηα, πηζηεύνπλ νη
εηδηθνί, ε θνηλσληθόηεηα είλαη δπλαηόλ λα εξκελεπζεί κε βάζε ηελ εμειηθηηθή
ζεσξία. Ο δξ Σδέηκο Φόνπιεξ, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθόξληαο, ν νπνίνο
ζπλππνγξάθεη ηε κειέηε, επηζεκαίλεη όηη ε κειέηε ππνδεηθλύεη πσο ηα
θνηλσληθά

δίθηπα

απνηεινύλ

ζεκαληηθό

θνκκάηη

ηεο

γελεηηθήο

καο

θιεξνλνκηάο… Έρεηε, ινηπόλ, ηελ ηέιεηα δηθαηνινγία γηα λα μεκεξνβξαδηάδεζηε
πηα ζηα πάξηη, ρνξεύνληαο θαη πίλνληαο, λα αξλείζηε πεηζκαηηθά λα
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παληξεπηείηε ηελ θαιή ζαο. Πνηνο ζα ζαο δεηήζεη ηνλ ιόγν, όηαλ θηαίλε ηα
γνλίδηα;
Τν άξζξν είλαη αξθεηά αλαιπηηθφ ελψ έρεη κηα πνιχ ζπλεθηηθή δνκή.
Παξαζέηεη ηφζν ηηο έξεπλεο νη νπνίεο ππέδεημαλ φηη ε θνηλσληθφηεηα ζρεηίδεηαη κε
ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα φζν θαη ηζηηάηα απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε. Οη ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ θάπνηα κεηξηνπαζή ζηάζε θαη
θάπνηα ακθηβνιία επί ηεο ληεηεξκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη πνιχ ιίγα ζε ζρέζε κε
ηα ιεθηηθά ζρήκαηα πνπ ηελ εληζρχνπλ. Ο ιφγνο είλαη απιφο θαη θαηαλνεηφο ελψ ε
ζπλνρή ησλ επηρεηξεκάησλ φηη ηα γνλίδηά καο επζχλνληαη γηα ηελ θνηλσληθφηεηά καο
βνεζνχλ ζην λα πεηζηεί ν αλαγλψζηεο γηα ηελ ηζρχ απηήο ηεο άπνςεο θαη λα κελ
πξνβάιιεη ηζρπξέο αληηζηάζεηο.
Ζ εθεκεξίδα «Τα Νέα» παξαζέηεη έλα πνιχ ζχληνκν άξζξν ζρεηηθά κε ηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνινπζψληαο επίζεο ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε επί ηνπ
ζέκαηνο θαη θάλνληαο επίθιεζε ζηελ ίδηα επηζηεκνληθή κειέηε ψζηε ην άξζξν λα
απνθηήζεη εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία θαη ν αλαγλψζηεο λα πεηζηεί γηα ηνπο
ζρεηηθνχο ηζρπξηζκνχο.
Δίζηε δεκνθηιείο ή όρη; Σα γνλίδηά ζαο κπνξεί λα έρνπλ ηελ απάληεζε, θαζώο
ζύκθσλα κε κία λέα κειέηε ζε δηδύκνπο, θαιά θξπκκέλα ζηελ έιηθα ηνπ DΝΑ
καο βξίζθνληαη γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ην αλ ζα είκαζηε θνηλσληθνί ή
ληξνπαινί… Όπσο γξάθνπλ νη εξεπλεηέο, κε επηθεθαιήο ηνλ αλαπιεξσηή
θαζεγεηή Σδέηκο Φάνπιεξ ζηελ επηζεώξεζε «Ρroceedings» ηεο Δζληθήο
Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ (ΡΝΑS) ησλ ΖΠΑ, εληόπηζαλ πνιύ κεγαιύηεξε
νκνηόηεηα ζηελ θνηλσληθόηεηα ησλ παλνκνηόηππσλ δηδύκσλ πνπ θέξνπλ ηα
ίδηα ζρεδόλ γνλίδηα απ΄ ό,ηη κεηαμύ ησλ δησνγελώλ ησλ νπνίσλ ην γελεηηθό
πιηθό έρεη αξθεηέο δηαθνξέο- θαη δηεξεπλώληαο ην ζέκα πεξαηηέξσ, εληόπηζαλ
θαη νξηζκέλα γνλίδηα πνπ εμεγνύλ ηε δηαθνξά.
Σα Νέα, Ηαλνπάξηνο 2009
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Παξφκνηα κνληέια αθνινπζνχλ θαη ζηα άξζξα πνπ αλαθέξνπλ ζπζρεηηζκνχο
ηνπ γνληδίνπ κε ηνλ εζηζκφ ζην θάπληζκα. Καη νη δχν εθεκεξίδεο παξνπζηάδνπλ απφ
κεηξηνπαζή έσο απφιπηα ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα σζψληαο ηνλ
αλαγλψζηε λα πηνζεηήζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ ζέινπλ ηα γνλίδηα ππεχζπλα γηα ην
θάπληζκα αιιά θαη γηα αθφκε πην ηζρπξέο νπζίεο φπσο ε θνθαΐλε.
Μηα ζεκαληηθή γελεηηθή ζρέζε αλαθνίλσζαλ όηη εληόπηζαλ νη επηζηήκνλεο. Μηα
ζρέζε πνπ θάλεη ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα
αγθηζηξσζνύλ ζηε ληθνηίλε, θάλνληάο ηα λα θαπλίδνπλ πεξηζζόηεξν, αιιά θαη
δπζρεξαίλνληαο ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, νδεγώληαο έηζη ζε ζπρλόηεξα
θξνύζκαηα θαξθίλνπ ησλ πλεπκόλσλ. Ζ αλαθάιπςε απηή από ηξεηο
δηαθνξεηηθέο νκάδεο επηζηεκόλσλ δίλεη ηα ηζρπξόηεξα επηρεηξήκαηα έσο
ζήκεξα γηα ηα αίηηα ηνπ εζηζκνύ ζην θάπληζκα θαη ξίρλεη θσο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν «ε γελεηηθή πξνδηάζεζε θαη ην ηζηγάξν ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα
πξνθαιέζνπλ θαξθίλν» ιέλε νη εηδηθνί…«Απηό ην γνλίδην είλαη ζαλ δηπιή
αγθίζηξσζε», είπε ν Christopher Amos, θαζεγεηήο επηδεκηνινγίαο ζην
Αληηθαξθηληθό Κέληξν Μ.D. Αnderson ζην Houston θαη ζπγγξαθέαο κηαο από
ηηο κειέηεο, ζπκπιεξώλνληαο: «Με απηό ην γνλίδην έρεηε κεγαιύηεξεο
πηζαλόηεηεο λα είζηε εμαξηεκέλνο από ην θάπληζκα θαη κηθξόηεξε πηζαλόηεηα
λα ην θόςεηε»… Οη γελεηηθέο παξαιιαγέο, νη νπνίεο έρνπλ ηνπο θσδηθνύο γηα
ηνπο ππνδνρείο ηεο ληθνηίλεο ζηα θύηηαξα, ζα κπνξνύζαλ ελδερνκέλσο λα
εξκελεύζνπλ κεξηθά κπζηήξηα ηνπ ζπλερνύο θαπλίζκαηνο, ηνπ εζηζκνύ ζηε
ληθνηίλε, πνπ δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζε πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, ζηε
βηνινγία ηνπ κπαινύ θαη ζηε ζηαηηζηηθή, θαηέιεμαλ νη εηδηθνί.
Ζ Καζεκεξηλή, Απξίιηνο 2008
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ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ηνπ πξώηνπ ηζηγάξνπ είλαη γηα πνιινύο εθήβνπο έλα είδνο
ηειεηνπξγίαο ελειηθίσζεο. Αλ ζα ην απνιαύζνπλ, όκσο, κπνξεί λα νθείιεηαη ελ
κέξεη

ζηα

γνλίδηά

ηνπο,

δηαπίζησζαλ

επηζηήκνλεο.Δπηζηήκνλεο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μίζηγθαλ εληόπηζαλ κηα παξαιιαγή ελόο γνληδίνπ, πνπ
ζπλαληάηαη ζπρλόηεξα ζε αλζξώπνπο νη νπνίνη ιέλε πσο είραλ απνιαύζεη ην
πξώην ηζηγάξν πνπ θάπληζαλ. Απηνί νη άλζξσπνη είλαη πνιύ πηζαλόηεξν λα
γίλνπλ θαπληζηέο, ζεκεηώλεη ε επηζεώξεζε «Αddiction» («Δζηζκόο»).
Σα Νέα, Αύγνπζηνο 2008
Σξεηο δηαθνξεηηθέο έξεπλεο, ην ίδην (ή πεξίπνπ) απνηέιεζκα:νη επηζηήκνλεο
εληόπηζαλ κία γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο εζηζκνύ ζην
ηζηγάξν, θάλεη ηνλ άλζξσπν λα θαπλίδεη πεξηζζόηεξν,θάλεη αθόκα δπζθνιόηεξε
ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη απμάλεη θαηά πνιύ- έσο θαη θαηά 80% - ηνλ
θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ησλ πλεπκόλσλ.
Σα Νέα, Απξίιηνο 2008
Σε φηη αθνξά σζηφζν ηελ αλάπηπμε ηαιέλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
ζπλαληήζακε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Αθνινπζείηαη πεξηζζφηεξνο έλαο
θνηλσληθφο ληεηεξκηληζκφο. Τν πεξηβάιινλ θαη ε ελαζρφιεζε ησλ γνληψλ παίδνπλ
κεγαιχηεξν ξφιν απ‟ φηη ηα γνλίδηα πνπ σζηφζν ν ξφινο ηνπο εκθαλίδεηαη θαη πάιη
απμεκέλνο. Απηή ε πξνζέγγηζε κεηαδίδεη θαη αλαπαξάγεη ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο
«δεκέλεο» νηθνγέλεηαο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ παηδηά πνπ ζα αλαθαιχςνπλ ηα
θπζηθά ηνπο ηαιέληα ηα νπνία φκσο ζα αλαπηχμνπλ κφλν ζηα πιαίζηα κηαο
νηθνγέλεηαο πνπ ηνπο δίλεη πξνζνρή θαη αζρνιείηαη ηδηαίηεξα καδί ηνπο.
Σν ηαιέλην είλαη ζέκα αλαηξνθήο. Οη δεμηόηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην DΝΑ
αλαπηύζζνληαη κόλν ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ.
Τπάξρεη ακνηβαία ζρέζε αλάκεζα ζην γελεηηθό ππόζηξσκα ελόο παηδηνύ, ζηα
γνλίδηα πνπ έρεη, θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα εθδειώζεη ζην
κέιινλ, ζύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Βηνρεκείαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Θαλάζε Παπαβαζηιείνπ. «Σν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ
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έρεη ηόζε δύλακε, πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη κε θαζνξηζηηθό ηξόπν ζηελ
θαζηέξσζε απηή ηεο ζπκπεξηθνξάο ή ζηελ απνηξνπή ηεο. Ζ πεπνίζεζε πνπ
επηθξαηεί ζήκεξα ζηνλ ρώξν ηεο γελεηηθήο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζην όηη θάζε
ζπκπεξηθνξά είλαη άκεζα εμαξηεκέλε από ηα γνλίδηά καο. Χζηόζν δελ
θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ην γελεηηθό πιηθό, όπσο ηνλίδεη ε βηνιόγνο θ.
Υξύζα Δπζηαζηάδνπ.
Σα Νέα, Ηαλνπάξηνο 2009
Η καλή αναηποθή... από ηο νήπιο θαίνεηαι
Σν

ηακπεξακέλην

ηνπ

παηδηνύ

δείθηεο

γηα

κειινληηθά

πξνβιήκαηα

ζπκπεξηθνξάο
H ζρέζε ησλ γνληώλ κε ην κσξό ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ ηεο
δσήο ηνπ, όπσο θαη ην ηακπεξακέλην ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ, κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ έλαλ αμηόπηζην δείθηε πξόβιεςεο γηα πηζαλά πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο αξγόηεξα ζηε δσή ηνπο, ζύκθσλα κε λέα έξεπλα… Όζν γηα ην
ηακπεξακέλην ησλ λεπίσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αξγόηεξα, είλαη γλσζηό όηη
θαη ηα δύν σο έλα βαζκό θαζνξίδνληαη από ηα γνλίδηα, επηζήκαλε ν δξ Lahey.
Χζηόζν, έρνπκε αθόκε λα κάζνπκε πνιιά γηα ηε ζρέζε ηνπ ηακπεξακέληνπ ησλ
λεπίσλ, ηε ζηάζε ησλ γνληώλ θαη ηα κειινληηθά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηα
παηδηά» θαηέιεμε ν επηζηήκνλαο.
Ζ Καζεκεξηλή, Ηνύιηνο 2008
Σηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα φπνπ αλαθέξεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ γνληδίσλ
ζηελ αλάπηπμε ηαιέλησλ ζηα παηδηά θαζψο ε πξνζέγγηζε είλαη θνηλσληθνχ
ληεηεξκηληζκνχ φπσο ζα κπνξνχζακε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε ηα ηζηηάηα δελ είλαη σο
επί ησ πιείζησλ απφ βηνιφγνπο γελεηηζηέο αιιά απφ ςπρνιφγνπο δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ θαη απφ γνλείο πνπ θαηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν
αλαγλψζηεο ρεηξαγσγείηαη θαη θαζνδεγείηαη λα ελζηεξληζηεί ηελ πεπνίζεζε φηη ζε
φηη αθνξά ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπ θχξηνο θαη θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο είλαη νη γνλείο.
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Σε φ,ηη αθνξά ηελ επθπΐα ε εθεκεξίδα «Τα Νέα» παξνπζηάδεη δχν
δηαθνξεηηθέο κειέηεο. Ζ κία θάλεη ιφγν γηα ελλέα γνλίδηα πνπ θάλνπλ πην έμππλα ηα
θνξίηζηα πξνσζψληαο κία δηάθξηζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ελψ ζην δεχηεξν
αλαηξείηαη ε πεπνίζεζε φηη ε επθπΐα είλαη θιεξνλνκηθή.
9 γνλίδηα θάλνπλ πην «έμππλα» ηα θνξίηζηα
ΤΑ ΑΓΟΡΙΑζε όιν ηνλ θόζκν παξνπζηάδνπλ πνιύ ζπρλόηεξα δπζθνιίεο ζηε
κάζεζε απ΄ ό,ηη ηα θνξίηζηα. Καη γη΄ απηό επζύλνληαη ελλέα γνλίδηα, ζύκθσλα
κε ηηο λέεο επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο. πγθεθξηκέλα, κία νκάδα ελλέα
γνληδίσλ πξνθαιεί πλεπκαηηθή αλαπεξία όηαλ είλαη «ειαηησκαηηθά». Ζ ζπάληα
γελεηηθή κεηάιιαμε ζπκβαίλεη ζην ρξσκόζσκα Υ, γη΄ απηό θη επεξεάδεη πνιύ
πεξηζζόηεξν ηα αγόξηα. Σα Νέα, Απξίιηνο 2009
Μεγαιώζηε παλέμππλα παηδηά
Λαλζαζκέλε ε άπνςε όηη ε επθπΐα είλαη θιεξνλνκηθή, απνδεηθλύνπλ λέεο
έξεπλεο
Σα ηειεπηαία ρξόληα νη επηζηήκνλεο έηεηλαλ λα πηζηέςνπλ όηη ε επθπΐα
εμαξηάηαη θπξίσο από ηα γνλίδηά καο θαη όηη ην πεξηβάιινλ κάο επεξεάδεη
ειάρηζηα. Ζ άπνςε απηή ηώξα αλαηξέπεηαη δίλνληαο ζε όινπο ηελ επθαηξία λα
κεγαιώζνπλ κε παλέμππλα παηδηά πνπ δελ ζα επεξεαζηνύλ από ηα δηθά καο
θιεξνλνκηθά ειαηηώκαηα... Ο Ρίηζαξλη Νίζκπεη είλαη θαζεγεηήο Φπρνινγίαο
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μίζηγθαλ θαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «Ζ επθπΐα θαη πώο
λα ηελ απνθηήζεηε». Όπσο ιέεη ζηελ εθεκεξίδα «Sunday Σimes», επί πνιιά
ρξόληα πίζηεπε όηη ε επθπΐα είλαη θιεξνλνκηθή. «πλεηδεηνπνίεζα όκσο όηη νη
έξεπλεο δελ έρνπλ δηεμαρζεί ζσζηά αιιά θαη όηη απηή ε άπνςε είλαη ηδηαίηεξα
αηπρήο, επεηδή ππνλνεί όηη αθόκα θαη κε ζθιεξή δνπιεηά δελ κπνξεί λα ππάξμεη
βειηίσζε. Δπηπρώο, γίλεηαη πιένλ μεθάζαξν όηη είλαη ιαλζαζκέλε».
Σα Νέα, Μάηνο 2009
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Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ηα άξζξα έρνπλ κφιηο έλα κήλα δηαθνξά πξνβνιήο. Σην
πξψην άξζξν φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ιφγσ γνληδίσλ ηα θνξίηζηα είλαη πην
έμππλα γίλεηαη επίθιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ελψ παξαηίζεληαη ηα ιφγηα ηνπ
εξεπλεηή πνπ ηε δηεμήγαγε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζην άξζξν πνπ θαηαξξίπηεη ηε
γελεηηθή ζρέζε κε ηελ επθπΐα γίλεηαη κία πξνζέγγηζε απφ ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο
θαη κφλν ε άπνςε ηνπ ςπρνιφγνπ –εξεπλεηή πνπ έζεζε ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα
παξαηίζεηαη.
Κάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα αθφκε επξήκαηα είλαη φηη ηα γνλίδηα ζπλδένληαη
αθφκε θαη κε ηηο πξνιήςεηο, ηελ θαινζχλε, φηη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε γελλαηφηεηα
πνπ επηδεηθλχεη έλαο άληξαο έρεη ζρέζε κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ ζην αληίζεην θχιιν,
αθφκε θαη ν νξγαζκφο ησλ γπλαηθψλ φπνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε
ηνπ άληξα εμεγείηαη γνληδηαθά. ιεο απηέο νη επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ζπλδένληαη
άξξεθηα κε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο θαη ην εγσηζηηθφ γνλίδην ηνπ Dawkins πνπ ζθνπφ
πάληα έρεη ηε δηαβίσζε ηνπ γνληδίνπ. Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε δηαπίζησζε φηη φιεο νη
έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη απφ ηηο εθεκεξίδεο θαη ζρεηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά κε ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ αλζξψπνπ θάλνπλ ιφγν ζην γνλίδην θαη ζηελ
πξνζπάζεηα δηαβίσζήο ηνπ.
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7. Συμπεράςματα- επίλογοσ
Σην δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ νη απφςεηο
πεξί ηνπ «εθβηνινγηζκνχ» ηεο Ζζηθήο. Τέζεθαλ ηα επηρεηξήκαηα ηφζν ησλ έλζεξκσλ
ππνζηεξηθηψλ ηεο ζεσξίαο φζν θαη ησλ θηινζφθσλ πνπ ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη
ζ‟ απηφ ην εγρείξεκα. Έλα εγρείξεκα πνπ δελ έρεη κφλν θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο αιιά
θαη βαζηά θνηλσληθέο. Αλ νη άλζξσπνη ελζηεξληζηνχλ ηε ζηάζε φηη είκαζηε ηα γνλίδηά
καο

νη

θνηλσληθέο

δνκέο

θαη

νη

θνηλσληθνί

ζεζκνί

κεηαβάιινληαη

θαη

κεηαζρεκαηίδνληαη. Τέζεθε άιισζηε απφ ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο ην παξάδεηγκα
Ηηαιηθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ γηα πξψηε θνξά δέρζεθε σο ειαθξπληηθφ ηα γελεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ν νπνίνο έθεξε γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
βίαηε ζπκπεξηθνξά έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πνηλήο ηνπ θαηά έλα
ρξφλν.
Παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο φπσο απηή ηεο αλζξψπηλεο επαθήο θαίλνληαη
επίζεο λα κεηαβάιινληαη φπσο δηαθάλεθε ζην άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζε δχν
εηαηξείεο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ην γελεηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηαίξη ζε
αλζξψπνπο πνπ είλαη αδέζκεπηνη αιιά αθφκε θαη λα πξνβιέςνπλ αλ βάζεη γνληδίσλ
θάπνηα ππάξρνπζα ζρέζε κπνξεί λα αληέμεη ζην ρξφλν. Παξαηεξείηαη γεληθά κία
αθαηξεηηθή ζηάζε ζην δήηεκα ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Τν ηαίξη πνπ ζα βξνχκε
εμαξηάηαη απφ ην πφζν ηαηξηάδνπλ ηα γνλίδηά καο αιιά αθφκε θαη ε αληνρή ηεο
ζρέζεο ζην πέξαζκα ην ρξφλνπ θαζνξίδεηαη θαη απηή απφ ηα γνλίδηά.
Καζψο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Fairclough, ε γιψζζα θαη θαηά ζπλέπεηα ε
επηθνηλσλία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηα θνηλσληθά θαηλφκελα (Fairclough,
Language and Power 2nd, 1989) (Fairclough, Discourse and Social change, 1992)
θξίλεηαη ζθφπηκε ε κειέηε ησλ κέζσλ πνπ επηθνηλσλνχλ ηα κελχκαηα ηεο επηζηήκεο
ζηελ θνηλή γλψκε. ηαλ δηαβάδνπκε, φηαλ αθνχκε εηζπξάηηνπκε θνηλσληθά
κελχκαηα θαη ηάζεηο ελψ παξάιιεια γηλφκαζηε θαη εκείο ελεξγνί δξψληεο ζε απηήλ
ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή. Ζ θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπ κέζνπ πνιίηε είλαη ηα
καδηθά κέζα ελεκέξσζεο ελψ ν Τχπνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πην αμηφπηζηε πεγή
ελεκέξσζεο θαη παξά ηελ εκθάληζε λέσλ ηερλνινγηψλ δελ έρεη εθιείςεη θαζψο έρεη
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αθνινπζήζεη ηελ ηερλνινγία θαη ζήκεξα έρνπκε πξφζβαζε ζηα άξζξα θαη
ειεθηξνληθά. Τα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο άιισζηε έρνπλ απνδεηρζεί λα
ζρεκαηίδνπλ ή λα επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε απφςεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ
(Druckman, 2001) ελψ πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη αθνξνχλ ζηελ
επηθνηλσλία ηεο επηζηήκεο ηεο γελεηηθήο (Condit C. M., 1999) (Condit, Ferguson,
Kassel, Thadhani, Gooding, & Parrot, 2001) (Conrad, Framing Genes and Mental
Illness in the News, 2001) (Conrad & Markens, Constructing the 'gay gene' in the
News: Optimism and Skepticism in the US and British Press, 2001) (Holliman, 2004)
(Hyde, 2006) θ.α.
Τν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία
αθνξνχζε ζην πψο παξνπζηάδεη ν παξαδνζηαθφο ειιεληθφο Τχπνο ηα επηηεχγκαηα ηεο
λέαο γελεηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαθάιπςε ζπζρέηηζεο γνληδίσλ κε ηελ αλζξψπηλε
θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Δπηθεληξσζήθακε ζε άξζξα πνπ ζρεηίδνπλ ηα γνλίδηα κε
ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ελψ
ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη άξζξα πνπ έθαλαλ ιφγν γηα ηε γελεηηθή θαη ηε ζεσξία ηεο
εμέιημεο γεληθφηεξα. πσο δηαθάλεθε ζην θεθάιαην ηεο αλάιπζεο ησλ άξζξσλ νη
εθεκεξίδεο έρνπλ κία ηάζε λα παξνπζηάδνπλ ηα επηηεχγκαηα ηεο γελεηηθήο κ‟ έλαλ
ληεηεξκηληζηηθφ ή έζησ κεηξηνπαζή ληεηεξκηληζηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο. Σηξέθνληαο
ηνλ κέζν αλαγλψζηε κε ηα γισζζηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα πηνζεηεί ή λα
δηακνξθψλεη πεπνηζήζεηο πνπ ζέινπλ ην γνλίδην πνιχ ηζρπξφ ζε φηη αθνξά πνιιέο
θαη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο δσήο καο.
Σηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο, φπσο είλαη ε θαινζχλε, ή αλ ζα είκαζηε
θνηλσληθνί ή εζσζηξεθείο, κέρξη ζπλήζεηεο φπσο είλαη ην θάπληζκα, ελαζρνιήζεηο
φπσο ν αζιεηηζκφο, ε ζπκπεξηθνξά καο κέζα ζε κία ζρέζε, αλ ζα είκαζηε πηζηνί ή
φρη, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εξσηεπηνχκε θάπνηνλ/α, αθφκε θαη ηηο
πνιηηηθέο καο πεπνηζήζεηο ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ ζηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Παξαηεξείηαη ζπλεπψο κία ληεηεξκηληζηηθή νπηηθή ζηνλ ηξφπν
πξνβνιήο ησλ επηηεπγκάησλ ηεο λέαο γελεηηθήο φηαλ κάιηζηα φπσο δηαπηζηψζεθε
ζηελ αλάιπζε ηνπ εθβηνινγηζκνχ ηεο Ζζηθήο νη ελζηάζεηο ηφζν ησλ θηινζφθσλ φζν
θαη ησλ γελεηηζηψλ πνπ ηεξνχλ κηα κεηξηνπαζή ζηάζε είλαη έληνλεο. πσο
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ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν γελεηηζηήο Giuseppe Novelli απφ ην Università di Roma
Tor Vergata, ζε δηεζλέο ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηηο Βξπμέιιεο, αλαθεξφκελνο ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο
Ηηαιίαο πνπ ηέζεθε παξαπάλσ θαη ηελ απνδνρή ησλ θαθψλ γνληδίσλ σο ειαθξπληηθφ
γηα πξάμε δνινθνλίαο «νη άλζξσπνη αξπάδνπλ πνιύ εύθνια κία ηδέα θαη ηε
ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ ην κόλν κέζν γηα λα εμεγήζνπλ ζύλζεηα γεγνλόηα. Σα γνλίδηα δελ
ζε θάλνπλ «θαθό», ηα γνλίδηα θηηάρλνπλ κόλν πξσηεΐλεο» (International Conference
ICT that makes the difference; The future of Ambient Intelligence and ICT for
Security, 22-25 November 2009, Brussels).
Πξνθαιεί ζπλεπψο έληνλε αλεζπρία ην γεγνλφο φηη ν Τχπνο επηθνηλσλεί κε
ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε ηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα πνπ ζπλδένπλ ην γνλίδην
κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά φηαλ νη ίδηνη νη επηζηήκνλεο εγείξνπλ ζνβαξνχο
πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ θνηλή γλψκε πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλε κε επηζηεκνληθά
δεηήκαηα θαη δελ έρεη ηα κέζα εθείλα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε
ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά απνδέρεηαη πην εχθνια σο αιεζείο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ επηθνηλσλνχληαη βάζεη ηνπ Τχπνπ.
Ο Fairclough φπσο θαη άιινη γισζζνιφγνη ππνζηεξίδνπλ, φπσο αλαιχζεθε θαη
ζην ζρεηηθφ θεθάιαην φηη ην θείκελν εληάζζεηαη ζ‟ έλαλ ζπλερή ιφγν, ν νπνίνο κε ηε
ζεηξά ηνπ ελαπφθεηηαη ζε κηα επξχηεξε θνηλσληθή δνκή (Fairclough, Critical
Language Awareness, 1992). Κάζε επηθνηλσλία ελφο θεηκέλνπ εκπεξηέρεη θνηλσληθά
κελχκαηα, παξάγεη ή αλαπαξάγεη θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Σηελ αλάιπζε ησλ άξζξσλ
δηαπηζηψζεθε πσο ηα θείκελα φλησο εληάζζνληαη ζε κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή δνκή
θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ θνηλή γλψκε. Ζ γπλαίθα γηα
παξάδεηγκα είλαη πεξηζζφηεξν πηζηή απφ ηνλ άλδξα ελψ ςάρλεη έλαλ κεγαιχηεξν ζε
ειηθία, ν νπνίνο λα θαηέρεη πςειή θνηλσληθή ζέζε ζπλεπψο θαη αξθεηά ρξήκαηα θαη
λα ηεο εκπλέεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά θαζψο βάζεη ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο
πξνζπαζεί λα βξεη ηνλ ηδαληθφ παηέξα γηα ηα παηδηά ηεο πνπ ζα ηεο εμαζθαιίζεη ηηο
ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα ηα κεγαιψζεη. Παξαηεξείηαη δειαδή ε θαηαζθεπή θαη ε
αλαπαξαγσγή ελφο θνηλσληθνχ ζηεξεφηππνπ πνπ ππάξρεη ήδε ζηα πιαίζηα ηεο
θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνχκε θαη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν άληξαο απαηάεη ηε ζχληξνθφ ηνπ εμαηηίαο ηνπ εγσηζηηθνχ
γνληδίνπ πνπ δελ ηνλ θαζηζηά ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ αθνχ βάζεη ηεο
εμειηθηηθήο ζεσξίαο ν άληξαο ζε θάζε επθαηξία ελδίδεη πξνθεηκέλνπ λα δηαησλίζεη ηα
γνλίδηα θαη ην αλζξψπηλν είδνο θαηά ζπλέπεηα. Άξα κήπσο ε πξνβνιή θαηά ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απηψλ ησλ αλαθαιχςεσλ πξνσζνχλ ηελ αληίιεςε φηη ν άληξαο
δελ έρεη επζχλε αιιά είλαη δηθαηνινγεκέλνο λα απαηά ηηο ζπληξφθνπο ηνπ, αθνχ απηφ
επηηάζζεη ε θχζε θαη νη θαλφλεο ηεο εμέιημεο θαη άξα νη γπλαίθεο ζα έπξεπε λα ηνπο
ζπγρσξνχλ θαη λα κελ απαηηνχλ κνλνγακία; Γηαθνξεηηθά κέηξα θαη ζηαζκά ηζρχνπλ
βάζεη ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο, άξα ππνβφζθεη έλαο
θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο.
Σε πνιιά παξαδείγκαηα δηαθαίλεηαη κηα ηάζε θνηλσληθήο δηάθξηζεο ε νπνία
ζεκειηψλεηαη ζηε ζεσξία ηεο εμέιημεο. Αλ γηα παξάδεηγκα θαζηεξσζεί ην γελεηηθφ
ηεζη, ην νπνίν ήδε ππάξρεη ζηελ αγνξά, θαη ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηνπο απξηαλνχο
πξσηαζιεηέο κήπσο ηα παηδηά ζα δηαρσξίδνληαη ζ‟ εθείλα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ην
φλεηξφ ηνπο πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα απνζαξξχλνληαη εθείλα πνπ γελεηηθά δελ
πξνδηαγξάθνληαη ιακπξνί αζιεηέο κε φπνηεο ζπλέπεηεο έρεη απηφ θαη κφλν γηα ηελ
ςπρνινγία ηνπο;
Γηαπηζηψζεθε σζηφζν φηη ηα άξζξα θαη ν ηξφπνο γξαθήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη
βάζεη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη ππνζηεξίδνληαο ηελ ηδέα ηνπ Fiarclough γηα
ηνλ ηδεαηφ αλαγλψζηε (Fairclough, Discourse and Social change, 1992). Ζ εθεκεξίδα
„Τα Νέα‟ πνπ αλαθέξεηαη ζην κέζν αλαγλψζηε είρε πνιιά ζηνηρεία εληππσζηαζκνχ
θαη ζπλέδεε ηα επξήκαηα ηεο γελεηηθήο κε γλσζηνχο αλζξψπνπ ηνπο θαιιηηερληθνχ
θαη αζιεηηθνχ ζηεξεψκαηνο, ηφζν ζηνπο ηίηινπο ηνπ άξζξνπ φζν θαη ζην γεληθφηεξν
πιαίζην, ελψ ε εθεκεξίδα „Ζ Καζεκεξηλή‟ πνπ αλαθέξεηαη ζε κνξθσηηθά αλψηεξνπο
αλαγλψζηεο είρε πην κεζηφ ιφγν θάλνληαο πην πνιχ ρξήζε επηζηεκνληθψλ φξσλ ζ‟
έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζνβαξνθάλεηαο.
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Δλψ απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε απαληήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πξνο ηνλ
ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο γελεηηθήο ζηα κίληηα θαη ε αλάιπζε ππνζηεξίδεη ηα επξήκαηα
άιισλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ππεξαπινπζηεχζεηο, ρξήζεο ηζηηάησλ θαη
ηίηισλ εληππσζηαζκνχ (Conrad, Uses of expertise:sources, quotes, and voice in the
reporting of genetics in the news, 1999) (Hyde, 2006) (Tania M. Bubela, 2004)
θξίλεηαη ζθφπηκν θαη απαξαίηεην λα γίλεη ζρεηηθή έξεπλα πνπ ζα θαηαδεηθλχεη ηελ
πξφζιεςε ησλ κελπκάησλ απφ ην θνηλφ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ δειαδή λα κειεηεζεί
πσο θαη αλ απηά ηα άξζξα κε απηνχο ηνπο ηίηινπο, ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ηα
θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ αλαπαξάγνπλ θαη κεηαθέξνπλ ζην θνηλφ φλησο
επεξεάδνπλ ηελ άπνςή ηνπ ζηα γελεηηθά δεηήκαηα.
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