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ΔΙΑΓΧΓΗ

Σν εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηελ εζηθή πξαγκάηεπζε ηεο
επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, ε νπνία δηελεξγείηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο
εγθπκνζχλεο

ππφ

ηελ

θαζνδήγεζε

ησλ

δηαγλσζηηθψλ

πιεξνθνξηψλ

ηεο

πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ επηθεληξψλεηαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
δπζιεηηνπξγίαο. Ζ εζηθή πξαγκάηεπζε ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο
πξνυπνζέηνληαο ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο ζηελ απηφλνκε αλαπαξαγσγηθή επηινγή
δελ επηθεληξψλεηαη ζε αληηξξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή ηεο θχεζεο απηή θαζ‟
απηή, αιιά ζε αληηξξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ εκβξχνπ(ελφο εκβξχνπ κε δπζιεηηνπξγία). Δπνκέλσο, ε δηάθξηζε
κεηαμχ ηεο θπνθνξνχζαο πνπ επηιέγεη λα δηαθφςεη ηελ θχεζή ηεο, επεηδή δελ
επηζπκεί λα είλαη έγθπνο, θαη ηεο θπνθνξνχζαο πνπ επηζπκεί λα είλαη έγθπνο, αιιά
απνξξίπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν έκβξπν θαη δπλάκεη παηδί, είλαη ζεκαληηθφ λα
ιακβάλεηαη ππφςε, θαζψο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ
κειινληηθψλ κεηέξσλ. Σν γεγνλφο φηη κηα θπνθνξνχζα δχλαηαη κε ηε βνήζεηα ηεο
πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο επιλεκηικά παξαπέκπεη ζε
ζεκαληηθά δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ απηφλνκε επηινγή,
ζηελ ππεχζπλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ
αληίιεςε γηα ηελ κεηξφηεηα, ελψ ζπγρξφλσο, ην γεγνλφο φηη δηαθφπηεηαη ε θχεζε
ελφο εκβξχνπ με δσζλειηοσργία παξαπέκπεη ζε εμίζνπ ζεκαληηθά δεηήκαηα πξνο
ζπδήηεζε, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ έλλνηα, ηελ εηθφλα θαη ηνλ αληίθηππν ηεο
δπζιεηηνπξγίαο, ζην ξφιν ηεο ηαηξηθήο θαη ζηελ ππεπζπλφηεηα ηεο πνιηηείαο –
θνηλσλίαο σο πξνο ηνπο αλζξψπνπο κε θάπνηα δπζιεηηνπξγία. πσο γίλεηαη
θαηαλνεηφ, νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή ηεο
θχεζεο ππφ ην πξίζκα ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο ιακβάλνπλ λέεο πξνεθηάζεηο, νη
νπνίεο δηεξεπλψληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ην
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην θξηηήξην πνπ δηαζθαιίδεη ηελ
αλαπαξαγσγηθή ειεπζεξία θαη θαη‟ επέθηαζε λνκηκνπνηεί εζηθά ηελ επηιεθηηθή
δηαθνπή ηεο θχεζεο, ην νπνίν είλαη ε ελήκεξε θαη εθνχζηα επηινγή θαη φπνηεο
ελζηάζεηο πξνθχπηνπλ σο πξνο ηελ επηθείκελε αλαπαξαγσγηθή επηινγή αθνξνχλ
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία είλαη πξντφλ εμαλαγθαζκνχ ηεο βνχιεζεο,
παξαπέκπνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ επγνληθή πνιηηηθή. Ο εμαλαγθαζκφο ζηελ
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ππφ εμέηαζε πεξίπησζε δε λνείηαη ππφ ηελ κνξθή άζθεζεο βίαο, αιιά ππφ ηελ κνξθή
παξαπιεξνθφξεζεο, εηεξνθαζνδήγεζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο βνχιεζεο απφ
εμσηεξηθνχο πξνο ηελ ίδηα παξάγνληεο (θνηλσληθή αληζφηεηα, αλεπάξθεηα ππεξεζηψλ
θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο γηα αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγίεο).
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο έπεηαη ηεο πξνζθνξάο
ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο θξίλεηαη απαξαίηεην
λα επαλεμεηαζηνχλ ηα πιαίζηα ζηα νπνία δηακνξθψλεηαη ε αλαπαξαγσγηθή επηινγή,
λα εμεηαζηνχλ νη ιφγνη πνπ πξνζθέξνληαη πξνο εζηθή δηθαηνιφγεζε ηεο δηαθνπήο ηεο
θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε δπζιεηηνπξγία θαη ηέινο λα εμαθξηβσζεί εάλ ε ζρέζε ησλ
ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή) κε ηελ
απφθαζε γηα ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη ζπκπησκαηηθή ή ζθφπηκε.
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΗ ΔΤΓΟΝΙΚΗ

Σν παξφλ θεθάιαην ζηνρεχεη ζε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή πεξηήγεζε ζηνλ
ππξήλα ζθέςεο θαη εθαξκνγήο ηεο επγνληθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο αθεηεξία θαη κέηξν ζχγθξηζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, πνπ ζα
πξνηαζεί ζε επφκελα θεθάιαηα, γηα ηελ αλαδήηεζε επγνληθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο. Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, παξάιιεια κε ηελ
αλαθνξά ζε ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ηεο επγνληθήο, λα ρξσκαηίδεηαη θαη ην θνηλσληθφ
πιαίζην, ζην νπνίν ιάκβαλαλ ρψξα απηά ηα γεγνλφηα, επηδηψθνληαο φζν ην δπλαηφλ
κηα πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εμαξρήο
πσο ε επγνληθή πνιηηηθή δελ πξνθάιεζε, αιιά ελζάξξπλε ήδε ππάξρνπζεο
θνηλσληθέο θαη εζληθέο αληζφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε γελεηηθή, αλεπαξθή κέρξη
ηφηε, γλψζε σο πξνθάιπκκα, γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη λα πξνσζήζεη απζαηξεζίεο σο
πξνο κεηνλφηεηεο, πνπ απνηεινχληαλ απφ γπλαίθεο, αζζελείο, θησρνχο θαη
αλεπηζχκεηεο εζλφηεηεο. Ζ επηβνιή ηεο εμνπζίαο, ε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ
αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ε θαθνκεηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζπλζέηνπλ
ηελ εηθφλα ηεο επγνληθήο πνιηηηθήο, ε νπνία αλήγαγε ηα θνηλσληθά θαη εζληθά
πξνβιήκαηα ζε γελεηηθά, πξνσζψληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν γελεηηθέο ιχζεηο γηα κε
γελεηηθά δεηήκαηα.
Ζ επγνληθή, πξνεξρφκελε απφ ηελ ειιεληθή ιέμε εχ-γφλνο-επγελήο, ζπληζηά
κηα πνιηηηθή, ε νπνία αθνξά ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο κε ζθνπφ
ηελ απφπεηξα βειηίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο αλά γελεέο κε αλαθνξά ζηα
θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο φξνο επηλνήζεθε ην 1883 απφ ηνλ Sir Francis Galton
θαη ηειηθά θαηέιεμε λα πεξηειάβεη ηελ ηδέα ρξήζεο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. ηηο αξρέο
ηνπ εηθνζηνχ αηψλα αξθεηέο ρψξεο ζέζπηζαλ επγνληθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα,
αλ θαη κεηά ηνλ πξνθαλή ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηε βία ησλ Ναδί ζηε Γεξκαλία, ε
πνιηηηθή δηεζλψο απνδνθηκάζηεθε.
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α. Πλάηυναρ
Ζ επηιεθηηθή αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή πξνηάζεθε απφ ηελ επνρή ηνπ
Πιάησλα1, ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ε πξψηε ζα έπξεπε λα ειέγρεηαη απφ ηελ
εμνπζία (αξηζηνθξαηία). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην έξγν Πολιηεία, ππνζηήξηδε πσο ε
αλαπαξαγσγή κηαο ηάμεο ζηξαηησηψλ – θπιάθσλ ηεο πφιεο απαηηεί νη εμνπζηαζηέο
λα επηιέγνπλ ηνπο θαιχηεξνπο πνιίηεο θαη απφ ηα δχν θχια, λα ηνπο δεπγαξψλνπλ
φζν είλαη εθηθηφ, ελψ παξάιιεια λα απνζαξξχλνπλ ην δεπγάξσκα κεηαμχ εθείλσλ
πνπ ζεσξνχληαλ θαηψηεξνη. Ζ επηινγή ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ απφ κηα ςεχηηθε
ινηαξία ειεγρφκελε απφ ηελ εμνπζία, πξνθεηκέλνπ ηα αηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ λα
κελ πιεγσζνχλ απφ ηελ επίγλσζε ησλ αξρψλ ηεο επηινγήο. Ζ κειέηε ηνπ Πιάησλα
γηα ηελ ηδαληθή πνιηηεία πεξηειάκβαλε, παξάιιεια κε ηελ ζέιεζε θαη ηθαλφηεηα ησλ
εμνπζηαζηψλ λα εμαπαηνχλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηνπο αλζξψπνπο, πξνθεηκέλνπ λα
δερηνχλ ηα ζρέδηά ηνπο, θαη ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο. Άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ
ζεσξνχληαλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, γηα λα αλαπαξάγνπλ πγηή παηδηά, κπνξνχζαλ λα
επηδηψμνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηπραία, αιιά νηαδήπνηε θχεζε
πξνέθππηε απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα απφ απξνζεμία ζα έπξεπε λα δηαθνπεί.

β. Charles Darwin
Ο Charles Darwin2, ηνπ νπνίνπ νη ζεσξίεο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ θπζηθή
επηινγή έγηλαλ ην ζεκέιην ηεο κνληέξλαο βηνινγίαο, ππνζηήξηδε πσο ε εμέιημε
θηλείηαη απφ έλαλ κεραληζκφ – δηαδηθαζία ηελ νπνία νλφκαζε «θπζηθή επηινγή». Ο
Darwin ζεσξνχζε πσο, φηαλ ηα δψα αληαγσλίδνληαη γηα ηξνθή ζε κία κάρε δσήο ή
ζαλάηνπ, ηα πην δπλαηά θαη πην θαηάιιεια εθνδηαζκέλα επηβηψλνπλ, ελψ ηα αδχλακα
εμαθαλίδνληαη. Απηφο ν θηελψδεο αληαγσληζκφο ζεσξνχζε πσο ζπληζηά ηε
δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο αλαπαξαγσγήο, επηιέγνληαο ηα θαιχηεξα θαη αθήλνληαο ηα
ππφινηπα λα εθιείπνπλ, κε απνηέιεζκα ε επηβίσζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ λα πξνσζεί
ζηαζεξά ηελ εμέιημε. Σν έηνο 1871 ν Darwin3 εθήξκνζε ηηο ίδηεο ζεσξίεο ζηελ
1

Cavanaugh-O‟Keefe,J., The Roots of Racism and Abortion-An Exploration of Eugenics, Xlibris
Publishing Corporation, ζει.46, 2000
Βι. Πιάησλ, Πολιηεία 461c ε αλαθνξά ζην Plato, The Republic,,books 3nd and 5th, Paul Shores(trans.),
Harvard University Press, London, 1978
2
Cavanaugh-O‟Keefe,J., οπ ζελ.49-52
Paul, D., “Darwin, social Darwinism and eugenics”, The Cambridge Companion to Darwin, Hodge J.,
Radick G., (eds), Cambridge, England: Cambridge Univesity Press, ζει. 214-239, 2003
3
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αλζξσπφηεηα ζην έξγνπ ηνπ The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Σν
έξγν ηνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο ηεο θπζηθήο επηινγήο νη νπνίνη
αλαηξέπνληαη ηζρπξά απφ ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, εθφζνλ πνιιέο αλζξψπηλεο
θνηλσλίεο επηδηψθνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο θαη αδχλακνπο.
Δπαθφινπζν ηεο πξνζηαζίαο είλαη απηέο νη θνηλσλίεο λα βξίζθνληαη ζε αζπκθσλία
κε ηε θπζηθή επηινγή, ππεχζπλε γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αδχλακσλ, θαη λα νδεγνχληαη
ζε κηα αληζφξξνπε αλαινγία χπαξμεο αθαηάιιεισλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία. Ο
Darwin εμέθξαζε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο κε ηνλ Πιάησλα ππνζηεξίδνληαο φκσο πσο ε
ειεχζεξε βνχιεζε θαη κηα δηαδηθαζία επηινγήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θπιεηηθή
βειηίσζε, εάλ έλαο θνηλσληθά απνδεθηφο κεραληζκφο γηα ηελ επηινγή βξεζεί, ρσξίο
λα δηεπθξηλίδεη πψο απηφο ν κεραληζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Δπηπξφζζεηα,
πίζηεπε πσο θαη ηα δχν θχια πξέπεη λα απέρνπλ απφ ην γάκν ζε πεξίπησζε πνπ έσο
θάπνην βαζκφ έρνπλ θαηψηεξε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή ή εζηθή ηδηφηεηα – ηθαλφηεηα,
αιιά απηή ε ζθέςε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, θαηά ηνλ ίδην, κφλν φηαλ νη λφκνη ηεο
θιεξνλνκηθφηεηαο γίλνληαλ γλσζηνί. πγρξφλσο, απνδερφηαλ ηελ άπνςε πνπ
ππνιφγηδε ηελ αμία κε ην θξηηήξην ηεο επεκεξίαο θαη έθαλε αλαθνξά ζηελ αλάγθε
απνρήο απφ ηνλ γάκν εθείλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηελ
θηψρεηα γηα ηα παηδηά ηνπο.

γ. Francis Galton
Ο Francis Galton4, επηζηήκσλ κειεηεηήο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ηεο
επθπΐαο, επηδφζεθε ζηελ κειέηε ησλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο
θπιεηηθέο ηδηφηεηεο – ηθαλφηεηεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά.
Ζ ζεσξία ηνπ Galton, ηελ νπνία θαηέζηξσζε ζε γεληθέο γξακκέο ζην άξζξν
Hereditary Talent and Character5 ην έηνο 1865 θαη επεμεξγάζηεθε επηκειψο ζην
έξγν ηνπ Hereditary Genious6 ην έηνο 1869, μεθίλεζε κε ηελ κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε
ηνλ νπνίν αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πλεχκαηνο, ηνπ ήζνπο θαη ηεο
πξνζσπηθφηεηαο είραλ ηελ ηάζε λα επδνθηκνχλ ζηηο νηθνγέλεηεο. Σν βαζηθφ

Moore, J., Desmond,A., Introduction,in Darwins The Descent of Man and Selection in Relation to Sex,
London:Penguin Classics, ζει 70-72, 2004
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5
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ζελ 157-166, 318-327, 1864
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επηρείξεκα ηνπ Galton έγθεηην ζην φηη ε επθπΐα, ε πγεία, ην ήζνο θαη ην ηαιέλην ήηαλ
θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο αλζξψπνπο θαη φπσο θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη

ηερλεηή

επηινγή,

πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη

κε θάπνηα

ραξαθηεξηζηηθά ηα δψα, έηζη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πξνζδνθά παξφκνηα
απνηειέζκαηα εθαξκφδνληαο ηέηνηα κνληέια ελεξγεηψλ ζηνπο αλζξψπνπο. Ο Galton
ηζρπξηδφκελνο

πσο

νη

ιηγφηεξν

επθπείο

άλζξσπνη

μεπέξλαγαλ

ζηνπο

αλαπαξαγσγηθνχο ξπζκνχο ηνπο επθπέζηεξνπο, γεγνλφο πνπ ζπληζηνχζε θαηαζηξνθή
ζχκθσλα κε ηε δαξβηληθή ζεσξία, πξνηηκνχζε λα δίδεη έκθαζε ζηε ζεηηθή επγνληθή,
πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνζπάζεηα λα πείζνληαη νη άλζξσπνη κε επηζπκεηά γνλίδηα
λα παληξεχνληαη θαη λα απνθηνχλ πνιπκειείο νηθνγέλεηεο. Παξφια ηαχηα, ν Galton
δελ επεμεξγάζηεθε επηκειψο ηηο κεζφδνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα απηή ηελ απφπεηξα θαη πξνζδνθνχζε πσο, εάλ ηα θνηλσληθά ήζε άιιαδαλ ψζηε νη
άλζξσπνη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλαπαξαγσγήο, θάπνηε κηα ιχζε ζα
κπνξνχζε λα βξεζεί.

δ. Leonard Darwin
Ο Leonard Darwin7, γηνο ηνπ Charles Darwin, πξνσζψληαο ζρέδηα γηα ηε
κείσζε ηνπ ξπζκνχ γελλήζεσλ απφ αθαηάιιεινπο αλζξψπνπο, ην έηνο 1925 έγξαςε
έλα άξζξν γηα ην πεξηνδηθφ Eugenics Review πξνηείλνληαο λα θιεηδσζνχλ φινη φζνη
έρνπλ γνλίδηα, ηα νπνία κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ειαηησκαηηθά, θαζψο ν εμαλαγθαζκφο
θαη ε επηβνιή βίαο θαη δχλακεο είλαη απαξαίηεηα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ε αλζξψπηλε θπιή. Θεσξνχζε πσο ν εμαλαγθαζκφο είλαη
επηηξεπηφο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε εγθιεκαηίεο θαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, θαη πσο
απηή ε αξρή ηνπ εμαλαγθαζκνχ πξέπεη λα επεθηαζεί ζε φινπο φζνπο γελλψληαο
απνγφλνπο ζα βιάςνπλ ζεκαληηθά ηηο κειινληηθέο γελεέο. Ήηαλ πεπεηζκέλνο πσο ε
θηιαλζξσπία δηαηεξνχζε ηνπο θησρνχο ελ δσή, ψζηε ν πφιεκνο θαη ν ιηκφο λα κελ
εμνινζξεχνπλ ηνπο «αθαηάιιεινπο» θαη λα δηαηαξάζζεηαη ε αλζξψπηλε εμέιημε. Μηα
επίιπζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο επηθεληξψζεθε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο
επηινγήο κε ηελ ηερλεηή επηινγή, φπνπ ζθεπηφκελνη εγέηεο ηεο θνηλσλίαο ζα
κπνξνχζαλ λα θξίλνπλ πνηφο πξέπεη ή δελ πξέπεη λα απνθηήζεη απνγφλνπο. Μάιηζηα
ππνζηήξημε θαη κηα πνιηηηθή, ηελ νπνία απνθαινχζε δηαρσξηζκφ (segregation),
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λνψληαο φρη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ιεπθψλ αλζξψπσλ απφ ηνπο έγρξσκνπο, αιιά ησλ
θαηάιιεισλ (fit) απφ ηνπο αθαηάιιεινπο (unfit).

ε. Η εςγονική πολιηική ζηην Αμεπική ηος 19ος αιώνα
Ο Charles B. Davenport8, δηαθεθξηκέλνο ακεξηθαλφο βηνιφγνο, ην έηνο 1910
καδί κε ηνλ Harry H. Laughlin μεθίλεζαλ λα πξνσζνχλ ηελ επγνληθή,
ζπγθεληξψλνληαο έλα πιήζνο νηθνγελεηαθψλ γελεαινγηθψλ πηλάθσλ, ψζπνπ
θαηέιεμαλ πσο εθείλνη νη άλζξσπνη πνπ θξίλνληαλ «αθαηάιιεινη» (unfit)
πξνέξρνληαλ απφ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ρακειφ ππφβαζξν. πδεηήζεηο
αθνινχζεζαλ κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επγνληθήο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ
ιχζεηο ζην πξφβιεκα πνπ εγεηξφηαλ απφ ηνπο «αθαηάιιεινπο» πνιίηεο, απφ ηηο
νπνίεο ζπδεηήζεηο πξνέθπςαλ λφκνη γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, ηε ζηείξσζε θαη ηε
δηαζηαχξσζε θπιψλ κε επηκημίεο. Σν έηνο 1924 εγθξίζεθε ε Πξάμε ηνπ Πεξηνξηζκνχ
ηεο Μεηαλάζηεπζεο9 κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο επγνληθήο γηα πξψηε θνξά λα
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπδήηεζε ηνπ Κνγθξέζνπ σο εκπεηξνγλψκνλεο
ζχκβνπινη αλαθνξηθά κε ηελ απεηιή ηνπ «ππνδεέζηεξνπ απνζέκαηνο» αλζξψπσλ
απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη Νφηηα Δπξψπε. Ζ Πξάμε Πεξηνξηζκνχ ηεο Μεηαλάζηεπζεο
κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζεκαληηθά, πξνθεηκέλνπ λα
ειέγρεηαη ε αλαινγία ησλ «αθαηάιιεισλ» αλζξψπσλ πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ
Ακεξηθή, θαη ελδπλάκσζε ηνπο ήδε ππάξρνληεο λφκνπο πνπ απαγφξεπαλ ηε κίμε ησλ
θπιψλ, σο απφπεηξα λα δηαηεξεζεί ην θπιεηηθά θαζαξφ θαζεζηψο. Οη εθπξφζσπνη
ηεο επγνληθήο είραλ ηνλ θφβν πσο, εάλ ιεπθνί θαη έγρξσκνη πνιίηεο παληξεχνληαλ
κεηαμχ ηνπο, ηφηε θαη νη δχν θπιέο ζα εμαθαλίδνληαλ ελ θαηξψ, αιιά ν θφβνο απηφο
δελ επηθεληξσλφηαλ ηφζν ζηελ έγρξσκε θπιή φζν ζηε ιεπθή, θαζψο, ζχκθσλα κε
ηνλ Lothrop Stoddard10, εάλ ν γάκνο κεηαμχ ησλ θπιψλ ζπλερηδφηαλ αλεμέιεγθηνο,
ην πην εμειηγκέλν είδνο ζηνλ πιαλήηε Γε, ε ιεπθή θπιή θαη φρη ε αλζξσπφηεηα
γεληθφηεξα, ζα ήηαλ είδνο πξνο εμαθάληζε. πλεπψο, νη πνιέκηνη ησλ γάκσλ κεηαμχ
ησλ θπιψλ αληηηηζέκελνη ζε νηαδήπνηε κίμε θπιψλ ή γνληδίσλ είραλ ζεζπίζεη λφκνπο
ην έηνο 1920 πξνο απαγφξεπζε απηήο ηεο πξαθηηθήο, ελδπλακψλνληαο ηνλ ξαηζηζκφ.
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Ζ αθχξσζε φισλ ησλ γάκσλ κεηαμχ ιεπθψλ θαη έγρξσκσλ, ε απαγφξεπζε εμφδνπ
ηνπο απφ ηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε γάκν θαη κεηά λα επηζηξέςνπλ, θαη ε
επηβνιή θπξψζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν εγθιεηζκφο ζε ζσθξνληζηήξην γηα
ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, ζε πεξίπησζε πνπ πξνέβαηλαλ νη δχν θπιέο ζε κεηαμχ ηνπο
γάκν, ήηαλ κεξηθά απφ ηα κέηξα ησλ λφκσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ, γηα λα ππεξεηήζνπλ
λνκηκνπνηεκέλνπο ζθνπνχο, φπσο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο θπιεηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ
πνιηηψλ. πγρξφλσο, ε έκθαζε ζηελ θαησηεξφηεηα ησλ έγρξσκσλ ήηαλ ππεχζπλε
γηα ηελ θαηάρξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ ππφδνπισλ έγρξσκσλ, κε ηηο
δηαθνξέο ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ
κεηαμχ άιισλ θαη ηαηξηθά πεηξάκαηα ζηνπο ηειεπηαίνπο. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί απφ ηα ρεηξφηεξα ζθάλδαια (Tuskegee Scandal11) ζηελ ηζηνξία
ηεο ηαηξηθήο, ην νπνίν ζπλέβε ην έηνο 1929 απφ εξεπλεηέο νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα
παξαηεξήζνπλ ηελ πνξεία κηαο αζζέλεηαο, ρσξίο λα επηρεηξνχλ λα ηε ζεξαπεχζνπλ,
νπφηε θαη ζπγθέληξσζαλ εθαηνληάδεο θησρψλ έγρξσκσλ πνιηηψλ κε ζχθηιε θαη ηνπο
παξαθνινπζνχζαλ γηα ζαξάληα ρξφληα, ρσξίο ηειηθά λα ηνπο ζεξαπεχζνπλ.
ινη νη λφκνη πνπ πεξηφξηδαλ ηελ κεηαλάζηεπζε θαη απαγφξεπαλ ην γάκν
κεηαμχ ησλ θπιψλ είραλ έλα θνηλφ παξνλνκαζηή φζνλ αθνξά ηελ ςεπδφεπηζηεκνληθή ζεκειίσζή ηνπο, ηελ επθπΐα12. πσο αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, ν
Lothrop Stoddard πίζηεπε πσο ε ιεπθή θπιή θαη ε θιεξνλνκία ηεο ήηαλ απφδεημε ηεο
εμέιημεο θαη έσο εθ ηνχηνπ ηεο απνδηδφηαλ κεγάιε αμία. Ζ θαηλνηνκία φκσο ζε απηφ
ην είδνο ζθέςεο πξνήιζε απφ ηελ πξνζζήθε κηαο ιέμεο, φηη, δειαδή, φια ηα ρξφληα
ηεο εμέιημεο κπνξνχζαλ λα ραζνχλ, εάλ ε θπιεηηθή θιεξνλνκηά ησλ εσθσών
αλζξψπσλ ραλφηαλ. Δπνκέλσο, φπσο ε αληίιεςε γηα ηελ ππεξνρή ηεο ιεπθήο θπιήο
απφ ηελ επγνληθή πνιηηηθή δηθαηνινγνχζε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
επεκεξία φισλ ησλ κε-ιεπθψλ θπιψλ, παξνκνίσο ε κέηξεζε ηεο επθπΐαο έζεηε ηνπο
πάληεο ζε κηα νιηζζεξή θιίκαθα κεηξήζηκεο αμίαο, θαζηζηψληαο δειεαζηηθή ηελ
επηδνθηκαζία εθείλσλ κε πςειφηεξν δείθηε επθπΐαο θαη ζπγρξφλσο ηελ
απνδνθηκαζία εθείλσλ κε ρακειφηεξν δείθηε επθπΐαο. Οη κειέηεο ηνπ Richard
Dugdale θαη Henry Goddard13 γηα ηηο νηθνγέλεηεο Jukes θαη Kallikak (πιαζκαηηθά
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νλφκαηα) αληίζηνηρα, ζηηο νπνίεο πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο αλαπεξίεο ήηαλ παξνχζεο
ζε έλαλ ή θαη ζηνπο δχν γνλείο, είραλ ηνλ ίδην ππξήλα ζθέςεο αλαθνξηθά κε ην
δείθηε επθπΐαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξηδφηαλ πσο νη λνεηηθά αλάπεξνη
πνιιαπιαζηάδνληαη γνξγά φληαο νη ίδηνη ηξνρνπέδε γηα ηελ θνηλσλία, πξνάγνληαο
κέζσ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ηε θηψρεηα, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηε λνεηηθή αλαπεξία
θαη ηελ αλεζηθφηεηα, ψζηε ε ρσξίο πεξηνξηζκνχο αλαπαξαγσγή ηνπο λα κεηαηξέπεη
έλα ήδε θαθφ πξφβιεκα ζε ρεηξφηεξν. Δπνκέλσο, απφ εκπεηξηθέο πεξηπηψζεηο
πξνέθππηαλ ζπκπεξάζκαηα πσο ε αλεζηθφηεηα, ε εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε λφζνο είλαη
ζηνηρεία θιεξνλνκηθά θαη ζπληζηνχλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ θνηλσλία. Ζ
κειέηε βέβαηα ηνπ Goddard δελ πεξηνξίζηεθε απιά ζηνλ ζπζρεηηζκφ «θαθψλ»
γνληδίσλ, λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο. Ο Goddard ήηαλ έλαο
απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα κεηξήζεη ηελ επθπΐα, εθφζνλ ζεσξνχζε
πσο ε επθπΐα ήηαλ κηα έκθπηε κεηξήζηκε ηθαλφηεηα παξά έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ,
πνπ ην παηδί αλαπηχζζεη ππφ εθπαίδεπζε θαη επίβιεςε.
Παξάιιεια κε ηνπο λφκνπο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηηο επηκημίεο ησλ
θπιψλ, θάπνηεο πνιηηείεο πξνέβεζαλ θαη ζηε ζέζπηζε λφκσλ γηα ηε ζηείξσζε
ζπγθεθξηκέλα βηαζηψλ, επηιεπηηθψλ, λαξθνκαλψλ, αιθννιηθψλ θαη πλεπκαηηθά
αλάπεξσλ, γεγνλφο πνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ πεηξακάησλ
αλαπαξαγσγήο ηνπ Mendel θαη αθνινχζσο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ γηα ηελ
θιεξνλνκηθφηεηα. Νφκνη πνπ επέηξεπαλ ηε ζηείξσζε λνεηηθά αλάπεξσλ
πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Πελζπιβαλία ην έηνο 1905, αιιά ε ψζεζε γηα ηε ζηείξσζε
απέθηεζε ζεξκή ππνζηήξημε κεηά ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν, φπνπ ην έηνο 1930, κε
ηα ηεζη γηα ην δείθηε επθπΐαο, ηα πνιηηηθά παξαζθήληα γηα ηελ ςπρηθή πγεία άξρηζαλ
ηηο θακπάληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζηείξσζεο14. Ζ ζηείξσζε σο ηαηξηθφο φξνο
αλαθέξεηαη ζηε ζαλάησζε κηθξνβίσλ, αιιά ε θακπάληα γηα ηελ επγνληθή ζηείξσζε
δελ αλαθεξφηαλ ζε απνηθίεο βαθηεξίσλ αιιά ζε απνηθίεο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ
αλζξψπσλ, απνηθίεο φκσο πνπ αξγφηεξα δηεπξχλζεθαλ θαη αλαθέξνληαλ ζε απνηθίεο
έγρξσκσλ, κεηαλαζηψλ, θησρψλ θαη νχησ θαζεμήο. Σα «κηθξφβηα», πνπ νη
εθπξφζσπνη ηεο επγνληθήο ήζειαλ λα ζαλαηψζνπλ, ήηαλ ηα γελλεηηθά θχηηαξα ησλ
«αθαηάιιεισλ» αλζξψπσλ, επνκέλσο ε ζηείξσζε αλαθεξφηαλ ζε κηα δηαδηθαζία
αθαίξεζεο κέξνπο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ αλζξψπηλνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα θαζηζηνχζε
Reilly, P.R. , “Eugenic Sterilization in the United States”, Contemporary Issues in Bioethics (5th
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ην ίδην ην πξφζσπν αλίθαλν λα απνθηήζεη απνγφλνπο. Έλα γλσζηφ πεξηζηαηηθφ
ζηείξσζεο αλαθέξεηαη ζε κηα λεαξή γπλαίθα νλφκαηη Carrie Buck, ε νπνία δνχζε ζε
έλα ίδξπκα γηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηδξχκαηνο, έρνληαο
ζηεηξψζεη πνιιέο γπλαίθεο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο θαη ελ αγλνία ηνπο,
απνθάζηζε λα ζηεηξψζεη ηελ Carrie Buck θαλεξά κε βάζε ηνλ λέν λφκν. Έγηλε δίθε,
ζηελ νπνία «εηδηθνί» θαηέζεηαλ πσο ε Carrie είλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλε θαη πσο
πξνέξρεηαη απφ κηα νηθνγέλεηα αλήζηθσλ εθθπιηζκέλσλ, ψζηε ε Carrie, ε κεηέξα ηεο
θαη ε λφζε θφξε ηεο λα θξηζνχλ σο «αθαηάιιειεο». Σν έηνο 1927 ην Αλψηαην
Γηθαζηήξην ηεο Ακεξηθήο απεθάλζε ζηελ ππφζεζε Buck v. Bell, πσο ε πνιηηεία ηεο
Βηξηδίληα επηηξεπφηαλ λα πξνβεί ζηελ ππνρξεσηηθή ζηείξσζε φζσλ πνιηηψλ
ζεσξνχζε «αθαηάιιεινπο»15 κε ηελ πξφηαζε θιεηδί ηνπ δηθαζηή Oliver Wendell
Holmes: «Σξεηο γελεέο επήζσλ είλαη αξθεηέο».
Δληνχηνηο, νη λφκνη γηα ηε ζηείξσζε ελείραλ κηα δηζηαθηηθφηεηα σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ηνπο, θαζψο κεηαμχ άιισλ θαη νη δηθαζηέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο λνκνζέηεο,
δελ είραλ επαξθείο δηαβεβαηψζεηο φηη ε δηαδηθαζία ζπληζηά σθέιεηα γηα εθείλνπο πνπ
ππφθεηλην ζε απηήλ, ηδηαίηεξα φηαλ αξθεηά πεξηζηαηηθά ζαλάησλ, ηδίσο γπλαηθψλ,
είραλ ζεκεησζεί θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο ζηείξσζεο δελ ήηαλ άθξσο αζθαιήο16. Ζ
κνλαδηθή σθέιεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έγθεηην θπξίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο
θνηλσλίαο, ε νπνία ζα απαιιαζζφηαλ απφ ηελ επηβάξπλζε ηεο θξνληίδαο γηα πνιίηεο
πνπ ζεσξνχζε «αθαηάιιεινπο». Παξάιιεια, φκσο, ε δηζηαθηηθφηεηα πξνεξρφηαλ
θαη απφ ηα λέα επξήκαηα, πνπ πξνθαινχζαλ ην ζπζρεηηζκφ ηεο εγθιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο κε ηα γνλίδηα θαη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Παξφιν πνπ νη επγνληθέο
ζηεηξψζεηο πξνσζνχληαλ έρνληαο σο πξνθάιπκκα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ, φπσο είλαη ε πγεία, θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο,
ελζηάζεηο πξνέθππηαλ απφ ηελ παξαβίαζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ
ππνβιεζέλησλ ζηελ εγρείξεζε, ηδίσο ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία, είηε απφ ηνπο ίδηνπο
είηε απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο, θαη ηελ ίζε αληηκεηψπηζε θαη πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ
πνιηηεία. Μάιηζηα, ζηε Βηξηδίληα αξθεηνί απφ εθείλνπο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε
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ζηείξσζε επέζπξαλ κελχζεηο πξνο ηελ πνιηηεία, ηζρπξηδφκελνη πσο ε πνιηηεία
απέηπρε ζην θαζήθνλ ηεο λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο εγρείξεζεο.

ζη. Η εςγονική πολιηική ζηη Γεπμανία
Σν παξάδεηγκα ηεο Ακεξηθήο, φζνλ αθνξά ηελ λνκνζεζία θαη ηηο πξαθηηθέο
εθαξκνγέο ηεο, αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Αγγιία, ε
νπεδία, ε Ηζιαλδία, ε ηγθαπνχξε, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία θαη άιιεο πνιιέο, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε λα δίδεηαη ζηε ρψξα ηεο Γεξκαλίαο. Ζ Γεξκαλία ππφ ηελ εγεζία
ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ απνδνθηκάζηεθε γηα ηα επγνληθά ηεο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία
ζηφρεπαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ «θαζαξφηεηα» ηεο γεξκαληθήο θπιήο θαη ηα νπνία
ζπγρξφλσο ήηαλ ζπκβηβάζηκα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Δζληθνχ νζηαιηζκνχ. Οη Ναδί
πξαγκαηνπνίεζαλ

εθηελείο

πεηξακαηηζκνχο

ζε

δσληαλά

αλζξψπηλα

φληα,

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηηο γελεηηθέο ζεσξίεο ηνπο, ελψ παξάιιεια ηε δεθαεηία ηνπ
1930 θαη ηνπ 1940 πξνέβεζαλ ζε ππνρξεσηηθή ζηείξσζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ
αλζξψπσλ, πνπ έθξηλαλ σο «αθαηάιιεινπο», θαη ζαλάησζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο
λνζνχλησλ αλζξψπσλ ζε ηδξχκαηα ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο γηα
ππνρξεσηηθή επζαλαζία. Δπίζεο, εθάξκνζαλ θαη έλαλ αξηζκφ απφ «ζεηηθέο»
επγνληθέο πνιηηηθέο, παξέρνληαο βξαβεία θαη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο ζε «Άξεηεο»
γπλαίθεο, πνπ είραλ κεγάιν αξηζκφ πγηψλ παηδηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ελζάξξπλαλ ηηο
«θπιεηηθά θαζαξέο» αλχπαληξεο γπλαίθεο λα θαζίζηαλην έγθπεο απφ SS
αμησκαηηθνχο. Πνιιέο απφ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ επγνληθή θαη ηελ θπιεηηθή
πγηεηλή δηαθαίλνληαλ θαηεγνξεκαηηθά ζηηο ζπζηεκαηηθέο δνινθνλίεο εθαηνκκπξίσλ
αλεπηζχκεησλ θαη «αλάμησλ» Δπξσπαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ Δβξαίσλ, ησλ
ηζηγγάλσλ, ησλ νκνθπιφθηισλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οινθαπηψκαηνο, φπνπ νη
κέζνδνη θαη ν εμνπιηζκφο, πνπ εθαξκφδνληαλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, είραλ
πξψηα αλαπηπρζεί ζηα πξνγξάκκαηα επζαλαζίαο. Ζ ηδέα φηη ε επγνληθή, πξηλ ηα
ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ζην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
γελνθηνλία δελ είρε ιεθζεί κέρξη ηφηε ζνβαξά ππφςελ17.
Ζ γεξκαληθή εθδνρή ηεο επγνληθήο θαζηζηνχζε ηε θπιή θξηηήξην αμίαο θαη
ηελ πνιηηεία ππεχζπλε λα ππεξεηεί ηε θπιή18 φρη φκσο θαη ππεχζπλε γηα ηε
17
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δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Ο Υίηιεξ ζην έξγν ηνπ Mein Kampf ην
1924-1926 είρε δειψζεη πσο ε απνζηνιή ηεο γεξκαληθήο θπιήο έγθεηην ζηε
ζπγθέληξσζε θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ πην αμηφινγσλ θπιεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη έπεηηα
ζηελ αλάδεημε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε κηα θπξίαξρε ζέζε. Σελ ίδηα άπνςε κε ηνλ
Υίηιεξ ζπκκεξηδφηαλ θαη ν Fritz Lenz, γεξκαλφο ηαηξφο – γελεηηζηήο, ν νπνίνο
ππνζηήξηδε πσο ε θαζηέξσζε ηεο επξείαο ππνρξεσηηθήο ζηείξσζεο ζπληζηνχζε ηεξή
απνζηνιή δηάζσζεο ηεο θπιήο απφ αθαληζκφ, ε νπνία θαη νδήγεζε ηνπο γεξκαλνχο
λα αζπαζζνχλ .ηνλ Δζληθφ ζνζηαιηζκφ. Σν βηνταηξηθφ φξακα είρε ζπλελσζεί κε κηα
πνιηηηθή δνκή νινθιεξσηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην έζλνο ηεο Γεξκαλίαο
δπλαηφ λα θέξεη ζε πέξαο, ρσξίο λφκηκεο επεκβάζεηο, έλα πην εθηελέο πξφγξακκα
ππνρξεσηηθήο ζηείξσζεο. Μάιηζηα, ην θαζεζηψο ησλ Ναδί είρε ζεκειησζεί ζε έλα
βηνταηξηθφ φξακα, πνπ απαηηνχζε ην είδνο ηνπ θπιεηηθνχ εμαγληζκνχ, ην νπνίν ζα
εμειηζζφηαλ απφ ζηείξσζε ζε εθηελείο δνινθνλίεο. Ο Ernst Rüdin, Διβεηφο
ςπρίαηξνο, ππήξμε κηα απφ ηηο πεγέο επηζηεκνληθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ θπιεηηθψλ
πνιηηηθψλ ηνπ γεξκαληθνχ θαζεζηψηνο θαη σο εξεπλεηήο είρε αθηεξσζεί ζηελ
εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηνπ Mendel θαη ησλ επγνληθψλ αξρψλ ζηελ ςπρηαηξηθή.
Παξφιν πνπ δελ αλακείρζεθε ζηελ άκεζε ζαλάησζε αλζξψπσλ ζε πξνγξάκκαηα
«επζαλαζίαο», ζπλέβαιε ζηελ θαηαζηνιή ηεο παξάηαζεο ηεο δσήο ζπγθεθξηκέλσλ
νκάδσλ αλζξψπσλ, εμπκλψληαο παξάιιεια ηνπο λφκνπο ηεο Νπξεκβέξγεο, πνπ
απαγφξεπαλ ην γάκν κεηαμχ Δβξαίσλ θαη κε Δβξαίσλ, θαη επηθξνηψληαο ηνπο SS θαη
ηνλ Υίηιεξ, πνπ θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αλψηεξε ηαηξηθά νκάδα
αλζξψπσλ ηεο γεξκαληθήο θπιήο.
Μφιηο ν Υίηιεξ βξέζεθε ζηελ εμνπζία, ην θαζεζηψο ησλ Ναδί, θαζηζηψληαο
ηε ζηείξσζε ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ βηνταηξηθνχ νξάκαηνο, δεκηνχξγεζε κηα ιίζηα,
ε νπνία ζπκπεξηιάκβαλε κεηαμχ ησλ «θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ», πνπ επξφθεηην λα
ππνζηνχλ ζηείξσζε, ηηο θαηεγνξίεο ηεο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο, ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηεο
καληνθαηαζιηπηηθήο θξελνβιάβεηαο, ηεο επηιεςίαο, ηεο ρνξείαο Huntington, ηεο
θιεξνλνκηθήο ηχθισζεο, ηεο θψθσζεο, ηνπ αιθννιηζκνχ θαη ηεο ζσκαηηθήο
δπζκνξθίαο19. Γηεπζπληέο ηδξπκάησλ πξνέβαηλαλ ζε ζηείξσζε, πξνθεηκέλνπ λα
εμαιείςνπλ ηελ πηζαλή θιεξνλνκηθή επίδξαζε ελφο ζπλφινπ ζπλζεθψλ, αιιά ε
θπξίαξρε άπνςε απαηηνχζε απφ ηνπο γηαηξνχο λα ζηεηξψλνπλ φρη κφλν ηνπο
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«αζζελείο» αιιά θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο, νηνλδήπνηε ζα κπνξνχζε λα είλαη
«θνξέαο» απηψλ ησλ ειαηησκάησλ. Δπαθφινπζν ηεο επηξξνήο ηνπ λαδηζηηθνχ
θαζεζηψηνο ζην ηαηξηθφ επάγγεικα ήηαλ ε κεηάβαζε απφ ηε ζηείξσζε ζηελ άκεζε
ηαηξηθή δνινθνλία. ινη νη γηαηξνί ήηαλ αλαγθαζκέλνη απφ ην λφκν λα αλαθέξνπλ ζε
αμησκαηηθνχο πγείαο νηνλδήπνηε, πνπ λα αλήθε ζε κηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο
θαηεγνξίεο γηα ζηείξσζε, θαη ζπγρξφλσο λα παξέρνπλ θαηάζεζε γηα απηά ηα
δεηήκαηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ γηαηξψλ, ελαξκνληζκέλε κε ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο,
έβξηζθε ηνπο λφκνπο λα είλαη ζπλεπείο κε ηελ επηθξαηνχζα ηαηξηθή γλψζε αλαθνξηθά
κε ηελ πξφιεςε ησλ θιεξνλνκηθψλ ειαηησκάησλ, ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ηηο
πξνζηαγέο ηνπ λφκνπ σο απνιχησο ινγηθέο. ζνλ αθνξά ην βάξνο ηεο
ππεπζπλφηεηαο,

πνπ

εηίζεην

ζηνπο

γηαηξνχο

απφ

ηελ

ππνρξέσζε

λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηεηξψζεηο, πνπ δελ ππεξεηνχζαλ θαλέλα ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ,
δεισλφηαλ πσο ε δσή ηνπ έζλνπο είρε πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηηο ζπγθξνχζεηο ηεο
ζπλείδεζεο. Ζ πεπνίζεζε φηη, ν γηαηξφο δελ πξέπεη λα αθαηξεί ηε δσή ελφο αζζελνχο
ππφ νηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ραξαθηεξηδφηαλ ιαλζαζκέλε, εθφζνλ γηα ηνπο αζζελείο
πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζεξαπεπηνχλ, ε «επζαλαζία» θξηλφηαλ ε πην «ζπιαρληθή
ζεξαπεία» θαη «θαζήθνλ πξνο ηνλ ιαφ» θαη απηφ ην θαζήθνλ ήηαλ θεληξηθφ20.
Μάιηζηα, ν γηαηξφο έπξεπε λα αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πγεία ηνπ ιανχ, απ‟ φηη
κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε λφζν ησλ αλζξψπσλ, θαη έπξεπε λα δηδάζθεη ηνπο πνιίηεο λα
ππεξληθνχλ ηελ απαξραησκέλε εμαηνκηθεπκέλε αξρή ηνπ «δηθαηψκαηνο ηνπ
αλζξψπνπ ζην ζψκα ηνπ» θαη ζηε ζέζε ηεο λα αζπάδνληαη «ην θαζήθνλ λα είλαη
πγηείο». Παξάιιεια κε ηνλ ξφιν ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λφκσλ γηα ηε ζηείξσζε, εηδηθά
δηθαζηήξηα είραλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε
ζηείξσζε, φπνπ ε ζχλζεζή ηνπο αληαλαθινχζε ηνλ επηζπκεηφ ζπλδπαζκφ ηεο
ηαηξηθνπνίεζεο κε ηελ επηξξνή ησλ Ναδί. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ήηαλ ζεκαληηθή
θαη ε απζηεξή κπζηηθφηεηα σο πξνο ηηο πεξηζθέςεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ παξείρε δχλακε
θαη κπζηήξην ζηελ έθθξαζε ηεο ηαηξηθνπνηεκέλεο εμνπζίαο. Ζ λνκηθή δνκή φκσο
ζπρλά θάιππηε ηελ απζαηξεζία σο πξνο ηα θξηηήξηα γηα ηε ζηείξσζε θαη σο πξνο
ηνπο δήζελ θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαζψο αλαπφθεπθηα πνιηηηθνί ζηνραζκνί
επεξέαδαλ ηε δηάγλσζε θαη ηηο απνθάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εζηθή θαη πνιηηηθή
ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ ιακβαλφηαλ ππφςε ζηελ δηάγλσζε γηα λνεηηθή
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αλεπάξθεηα, ψζηε θάπνηνο ζα κπνξνχζε γξήγνξα λα ραξαθηεξηζηεί σο λνεηηθά
αλεπαξθήο, εάλ δελ ήηαλ πξνζθηιήο πξνο ην θίλεκα ησλ Ναδί.
Ζ ιέμε επγνληθή κε ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ιφγσ ηεο ζχλδεζήο
ηεο κε ηελ ζθιεξφηεηα ηεο λαδηζηηθήο επγνληθήο πνιηηηθήο άξρηζε λα ράλεη ην θχξνο
ηεο, ψζηε λα ρξεηάδεηαη κηα λέα ιέμε, ππφ ηελ νπνία νη ζηφρνη ηεο επγνληθήο
πνιηηηθήο λα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ λα επηδηψθνληαη, ρσξίο λα παξαπέκπεη απηή ε
λέα ιέμε ζε αξλεηηθέο δξάζεηο ηνπ παξειζφληνο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο
επγνληθήο κε ηηο ιέμεηο θνηλσληθή βηνινγία ή θνηλσληνβηνινγία ππνηίζεηαη πσο ζα
εμάιεηθε νηνλδήπνηε ζπζρεηηζκφ κε ηε δηαθζνξά ηνπ λαδηζηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά δελ
είλαη μεθάζαξν εάλ ν ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, θαζψο ε λέα νλνκαζία δελ
ήηαλ αθξηβψο λέα, δηφηη παξέπεκπε ζηνλ Alfred Ploetz θαη ζηνλ Ernst Rüdin21. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη Γεξκαλνί ηελ πξψηε θξαζενινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ
επγνληθή ήηαλ ε «θνηλσληθή βηνινγία». Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί
νηαδήπνηε ζπζρέηηζε κε ηνλ Υίηιεξ, ε επγνληθή πνιηηηθή επέζηξεςε ζηνλ Ploetz θαη
ζηνλ Rüdin, νη νπνίνη κάιηζηα ζηηο απαξρέο ηεο γεξκαληθήο επγνληθήο πνιηηηθήο
είραλ ηδξχζεη έλα πεξηνδηθφ ππφ ηελ νλνκαζία «Archive for Racial and Social
Biology» θαη κεηέπεηηα πξνέβεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ππφ ηελ νλνκαζία
«Society for Racial Hygiene». Οη δηάθνξεο θξαζενινγίεο – θπιεηηθή βηνινγία,
θνηλσληθή βηνινγία, θπιεηηθή πγηεηλή, επγνληθή – ζίγνπξα έρνπλ ειαθξψο
δηαθνξεηηθέο ζεκαζηνινγίεο, αιιά φιεο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα αλαθεξζνχλ ζηελ
ίδηα ζπιινγή ηδεψλ.
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΗ ΚΤΗΗ

Σν παξφλ θεθάιαην ζηνρεχεη λα εληνπίζεη ηελ εθαξκνγή ηεο επηιεθηηθήο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο ζε κία ρξνληθή πνξεία πνπ μεθηλά απφ ηελ αξραηφηεηα θαη
θαηαιήγεη κέρξη θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή.

α. Απσαία Δλλάδα – Ρώμη
Ζ πξαθηηθή ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο εληνπίδεηαη ζηελ Αξραία
Διιάδα θαη Ρψκε, φπνπ νη γνλείο είραλ λφκηκν δηθαίσκα λα ζαλαηψζνπλ ην
λενγέλλεην παηδί ηνπο θαη‟ νπζίαλ γηα ηνλ νηνλδήπνηε ιφγν. Γεδνκέλνπ ελφο
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ε βξεθνθηνλία22 θξηλφηαλ εζηθά απνδεθηή θαη
ζπάληα ήηαλ δήηεκα εζηθήο ακθηζβήηεζεο, ε πξάμε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο
απηφκαηα εληαζζφηαλ ζηα πιαίζηα ηνπ εζηθά επηηξεπηνχ. Ο ειιεληθφο θαη ξσκατθφο
λφκνο δελ πξνζηάηεπε ην έκβξπν θαη εάλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πφιεηο ε δηαθνπή ηεο
θχεζεο δησθφηαλ, απηφ ζπλέβαηλε επεηδή ην δηθαίσκα ηνπ παηέξα ζηνλ απφγνλφ ηνπ
παξαβηαδφηαλ απφ ηελ ελέξγεηα – δξάζε ηεο κεηέξαο23. Ζ απαγφξεπζε ηεο δηαθνπήο
ηεο θχεζεο απέθηεζε ππνζηήξημε, φηαλ νη ρξηζηηαληθέο αμίεο, ηδηαίηεξα ε Ηνπδαίν –
ρξηζηηαληθή αμία ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, θαζίζηαλην θπξίαξρεο θαηά
ηε

δηάξθεηα

ηνπ

ηειεπηαίνπ

αηψλα

ηεο

Ρσκατθήο

Απηνθξαηνξίαο

κε

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνλ πεξίθεκν φξθν ηνπ Ηππνθξάηε, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη
λα πεγάδεη, κεηαμχ άιισλ θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ, θαη απφ ηε ζεσξία ησλ
Ππζαγφξεησλ24. Οη ιφγνη, πνπ παξέρνληαλ απφ Έιιελεο θαη Ρσκαίνπο πξνο
ζαλάησζε ησλ λενγέλλεησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη ησλ εκβξχσλ ηνπο, δελ
πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην είδνο ηεο δνθηκαζίαο πνπ ηα λενγέλλεηα ίζσο λα ππέκελαλ,
δεδνκέλεο κηαο λφζνπ ή ειαηηψκαηνο, εάλ ηνπο επηηξεπφηαλ λα δήζνπλ, θαζψο
αξραίεο καξηπξίεο αλαθέξνπλ έλα πιήζνο παξαδεδεγκέλσλ ιφγσλ γηα ηελ
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δηθαηνιφγεζε είηε ηεο βξεθνθηνλίαο είηε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο25. Μεξηθνί απφ
ηνπο πην ηππηθνχο ιφγνπο πεξηειάκβαλαλ α) ηελ επηζπκία λα απνθεπρζεί ε
πξνζσπηθή ελφριεζε θαη ε απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξνληίδα
παηδηψλ, β) ηελ επηζπκία λα απνθεπρζεί ε έλδεηα πνπ πξνθαινχηαλ απφ ηηο
επηπξφζζεηεο πιηθέο δαπάλεο γηα ηελ παηδηθή θξνληίδα, γ) ηελ επηζπκία λα
πεξηνξηζηεί ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο πφξνπο πεξηνξίδνληαο αθνινχζσο ην κέγεζνο
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο, δ) ηελ επηζπκία λα απνθηεζνχλ αξζεληθνί απφγνλνη
ζε κεγαιχηεξε αλαινγία ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζειπθνχο απνγφλνπο, βαζηζκέλε ζε
ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, ε) ηελ επηζπκία λα πξνζηαηεπηεί ε
γπλαίθα απφ κηα δχζθνιε εγθπκνζχλε πνπ απεηιεί ηε δσή ηεο, δ) ηελ επηζπκία λα
απαιιαρζεί ε θνηλσλία απφ κειινληηθνχο πνιίηεο, νη νπνίνη, έρνληαο γελλεζεί
αδχλακνη ή ειαηησκαηηθνί, θξίλνληαλ σο επηβάξπλζε γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηελ
θνηλσλία, ζη) ηελ επηζπκία λα απνθξπθζεί ε κνηρεία θαη ηέινο, ε) ηελ επηζπκία λα
πξνζηαηεπζεί ε νηθνγέλεηα ή ε πεξηνπζία ελφο αλζξψπνπ απφ έλα παηδί ακθίβνιεο
λνκηκφηεηαο θαη γλεζηφηεηαο. Οη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη δελ εμαληινχζαλ ηε ιίζηα
κε ηηο δηθαηνινγίεο, πνπ θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα επηθαιεζζεί, αιιά απηνί, πάλησο,
κεκνλσκέλνη ή ζε ζπλδπαζκφ, εθπξνζσπνχζαλ ην είδνο ηεο ζπλεηδεηήο
αηηηνιφγεζεο, πνπ νδεγνχζε Έιιελεο θαη Ρσκαίνπο λα πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο θαη βξεθνθηνλίαο.
Οη πνιίηεο, επνκέλσο, ζηελ αξραηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζνπλ κηα
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηζνξξνπία θαηά βνχιεζε, πξνέβαηλαλ ζε επηιεθηηθή
δηαθνπή ηεο θχεζεο είηε ππφ ηελ κνξθή παξαθέληεζεο ηνπ σαξίνπ κε κεραληθφ
ρεηξηζκφ, είηε ππφ ηελ κνξθή εκβξπνηνκήο, είηε ππφ ηελ κνξθή ζπληαγψλ γηα
θάξκαθα, πνπ πξνθαινχζαλ απνβνιή θαη ιακβάλνληαλ δηα ηνπ ζηφκαηνο ή σο
θνιπηθά ππφζεηα. Αμηνζεκείσηε αλαθνξηθά κε ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζπληζηά ε
δηάθξηζε πνπ έγηλε απφ Έιιελα γηαηξφ ηεο ζρνιήο ησλ Μεζνδηζηψλ, ηνλ σξαλφ ηνλ
Δθέζην, κεηαμχ ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ αληηζχιιεςε θαη ησλ
θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο κε ζεκείν αλαθνξάο ηε
ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο. Μάιηζηα ν ίδηνο γηαηξφο παξαηεξνχζε πσο είλαη
πεξηζζφηεξν σθέιηκε ε κε ζχιιεςε ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εκβξχνπ26.
Έιιελεο θαη Ρσκαίνη πηζαλψο λα ζπκκεξίδνληαλ ηελ εζηθή παξαηήξεζε ηνπ
σξαλνχ, θαζψο γλψξηδαλ θαιά ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δπζθνιίεο, πνπ ζπλφδεπαλ
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ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη πσο ε παξαηήξεζε απφ ηα
πιαίζηα ηεο ζεσξίαο κεηέβαηλε ζηα πιαίζηα ηνπ πξαθηένπ, εθφζνλ ε αξραία ηαηξηθή
επηζηήκε νχηε γλψξηδε νχηε παξείρε αμηφπηζηεο κεζφδνπο αληηζχιιεςεο. Ο
Αξηζηνηέιεο, νη Ηππνθξαηηθνί ζπγγξαθείο, ν Λνπθξήηηνο, Ρσκαίνο πνηεηήο θαη
επηθνχξεηνο θηιφζνθνο, θαη ν σξαλφο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πξφηεηλαλ
κεζφδνπο αληηζχιιεςεο, κε ηηο νπνίεο είλαη πηζαλφλ πιήζνο αλζξψπσλ λα
πεηξακαηίζηεθε, αιιά εμαηηίαο ηεο σο επί ην πιείζηνλ αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ε
δηαθνπή ηεο θχεζεο ζπληζηνχζε ηελ επφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε. Ζ αλάπηπμε
κεζφδσλ ηφζν αληηζχιιεςεο φζν θαη δηαθνπήο ηεο θχεζεο θαλεξψλνπλ πσο ν
πεξηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ κηα επξέσο δηαδεδνκέλε αξραία
πξαθηηθή, ε νπνία επηηπγραλφηαλ θπξίσο κε ηηο κεζφδνπο δηαθνπήο ηεο θχεζεο.
Έιιελεο θηιφζνθνη, γηα ηνπο νπνίνπο έπεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά, επηδνθίκαδαλ ηελ
δηαθνπή ηεο θχεζεο σο εζηθά δηθαηνινγεκέλε πξαθηηθή, πνπ ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν
ησλ δπζάξεζησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηνλ ππεξπιεζπζκφ, επνκέλσο ίζσο είλαη
εχινγν λα ππνηεζεί πσο ε δεκφζηα έγθξηζε ησλ θηινζφθσλ κπνξεί λα επεξέαζε
θάπνηα ηκήκαηα ηεο Διιελν-Ρσκατθήο θνηλσλίαο.

β. Φιλοζοθικέρ απότειρ
Ζ απνδνρή απφ θηινζφθνπο, φπσο είλαη ν Πιάησλαο, ν Αξηζηνηέιεο θαη ν
ελέθαο, ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο σο εζηθά επηηξεπηήο βξηζθφηαλ ζε άκεζε
ζπλάξηεζε κε ην θξηηήξην επηινγήο, ζην νπνίν ζεκειησλφηαλ ε απφθαζε γηα
δηαθνπή, θαη κε ηελ εζηθή ππφζηαζε θαη αμία ηνπ εκβξχνπ, ε νπνία αθνξνχζε ηε
ρξνληθή ζηηγκή κεηάβαζεο ηνπ εκβξχνπ ζε αλζξψπηλν νλ θαη πξφζσπν θξηλφκελε
ηφζν κεηαθπζηθά φζν θαη επηζηεκνληθά27. Οη Ππζαγφξεηνη, πξνζδίδνληαο κεγάιε
αμία ζηελ ςπρή σο νπζηψδεο, δηαξθέο θαη αζάλαην κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο θάζε
πξνζψπνπ, έθξηλαλ σο εζηθά ιαλζαζκέλε ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα νηνλδήπνηε
ιφγν, εθφζνλ ζεσξνχζαλ πσο ην έκβξπν απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπ είλαη έλα
έκςπρν νλ ίζεο εζηθήο αμίαο κε ηελ ελήιηθε αλζξψπηλε δσή. ε αληίζεζε κε ηνπο
Ππζαγφξεηνπο βξίζθνληαλ νη απφςεηο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, νη νπνίεο
βεβαηψλνληαλ ζε σθειηκηζηηθέο ζεσξήζεηο (νη σθειηκηζηηθέο ζεσξήζεηο ζε απηφ ην
ζεκείν ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ κηαο
πξάμεο ή πνιηηηθήο, ρσξίο λα ζπγρέεηαη κε ηελ θηινζνθηθή ζρνιή ζθέςεο ηνπ
27
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Bentham θαη ηνπ Mill). Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ εζηθψλ απφςεσλ γηα ηε δηαθνπή ηεο
θχεζεο ζηελ αξραηφηεηα σο ελέρνπζεο ηειενινγηθά ή δενληνθξαηηθά ζηνηρεία ίζσο
λα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ δηεπθξίληζή ηνπο, αιιά απηέο νη
ηαμηλνκηθέο θαηεγνξίεο δελ ήηαλ γλσζηέο ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο, νη νπνίνη ζηηο
ζεσξίεο ηνπο αλαπαξήγαγαλ ηελ επδαηκνληζηηθή εζηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην επ
πξάηηεηλ πξνήγαγε ηελ επεκεξία28.

i. Πιάησλαο
Ο Πιάησλαο29, απνδερφκελνο κηα εθδνρή ηεο ζετθήο πξνζσπηθήο αζαλαζίαο,
ηνλ δπτζκφ ςπρήο θαη ζψκαηνο θαη ηελ κεηνηθεζία ηεο ςπρήο πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ
ππζαγφξεηα ζθέςε, ελέθξηλε ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο ζην φξακά ηνπ γηα κηα ηδαληθή
πνιηηεία. Γεδνκέλεο ηεο εκβξπνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ πσο ε αλζξψπηλε δσή
μεθηλνχζε απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ δελ
αληηζηνηρνχζε κε ηελ ζαλάησζε ελφο αλζξψπηλνπ φληνο, θαζψο ην έκβξπν ζηε κήηξα
παξέκελε έλα άςπρν δεκηνχξγεκα κέρξη ηε γέλλεζε, φπνπ ε ςπρή εηζεξρφηαλ ζην
ζψκα πηζαλψο απφ ηηο πξψηεο αλαπλνέο ηνπ λενγέλλεηνπ. Ο Πιάησλαο ζην έξγν
Πολιηεία30 απνπεηξάηαη λα δηθαηνινγήζεη ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο κε γλψκνλα κηα
πνιηηηθή, ε νπνία ρνξεγεί ηελ κεγαιχηεξε αμία ζε φηη ζεσξεί θαιφ γηα ηελ πνιηηεία,
φπνπ ε δηθαηνζχλε ζεσξείηαη σο απηή ε χςηζηε αμία θαη αξεηή, ε νπνία πξνθχπηεη ζε
φιε ηελ θνηλφηεηα, φηαλ άιιεο αξεηέο επηηπγράλνληαη ζε ζσζηή αλαινγία κεηαμχ ησλ
πνιηηψλ. Δπεηδή ν Πιάησλαο επεδίσθε ηελ ηδαληθή πνιηηεία, ππνζηήξηδε πσο δελ
έπξεπε λα επηηξαπεί ζε κειινληηθνχο πνιίηεο λα δήζνπλ, εάλ δελ κπνξνχζαλ λα
ππεξεηήζνπλ ηα παξαγσγηθά ζπκθέξνληα ηεο πνιηηείαο ζε ειάρηζην βαζκφ,
επηθαινχκελνο ζησπεξά ηελ ζπλεπεηνθξαηηθή αξρή πσο ε επηθχξσζε ηεο δηαθνπήο
ηεο θχεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο (επηιεθηηθά) πξνάγεη ην κεγαιχηεξν
καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ γηα νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα.
Αλαιπηηθφηεξα φκσο, ν Πιάησλαο ππνζηήξηδε πσο ηα φπνηα δηθαηψκαηα θαη
θαζήθνληα ησλ αλζξψπσλ ππάγνληαλ ζην χςηζην θαζήθνλ λα ππεξεηνχλ ηελ
πνιηηεία, επηβάιινληαο ξπζκίζεηο σο πξνο ην γάκν θαη ην δεπγάξσκα, πξνθεηκέλνπ
λα παξαρζεί ν φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηέιεηνο απφγνλνο πξνο φθεινο ηεο
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πνιηηείαο.

Δπηζπκψληαο

λα

κεγηζηνπνηήζεη

ηελ

πνηφηεηα

ησλ

απνγφλσλ,

ζπγθεθξηκέλα ηεο ηάμεο ησλ Φπιάθσλ, δηαζαθήληδε πσο γπλαίθεο θαη άληξεο
κπνξνχζαλ λφκηκα λα δεπγαξψζνπλ εληφο θάπνησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ έκβξπα ζπιιακβάλνληαλ ρσξίο λα ππάξρεη δεζκφο γάκνπ απφ
γπλαίθεο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ ην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ
πεξηζψξην, ηφηε επηβαιιφηαλ ε δηαθνπή ησλ παξάλνκσλ απηψλ θπήζεσλ, θαζψο
ππνζηεξηδφηαλ, πσο ν απφγνλνο, πνπ ζα πξνέθππηε απφ κία ηέηνηα εγθπκνζχλε, ζα
αληηκεηψπηδε πςειφ θίλδπλν θαηνρήο ππνδεέζηεξσλ θπζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ
ηδηνηήησλ. Δπνκέλσο, ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο επηβαιιφηαλ φρη κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη θπνθνξνχζεο δελ πιεξνχζαλ ηελ ειηθηαθή πξνυπφζεζε, αιιά θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θχεζε ιάκβαλε ρψξα, ρσξίο λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη
απαηηνχκελεο λφκηκεο θαη ζξεζθεπηηθέο επηθπξψζεηο ηεο πνιηηείαο. πγρξφλσο, φιεο
νη πεξηπηψζεηο δηγακίαο, κνηρείαο, αηκνκημίαο θαη πξνγακηαίαο ζεμνπαιηθήο
ζπλεχξεζεο πνπ θαηέιεγαλ ζε εγθπκνζχλε ππφθεηλην αθνινχζσο ζε δηαθνπή ηεο
θχεζεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν απαγνξεπφηαλ ε παξάλνκε αλαπαξαγσγή απνγφλσλ
θαη ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξαλζεί πσο νη λνκηθέο θπξψζεηο ηνπ Πιάησλα αλαθνξηθά
κε ηε ζεμνπαιηθή αζσηία ή αλππαθνή ζεκειηψλνληαλ ζε επγνληθέο αξρέο, πνπ
αλακελφηαλ λα επηηεπρζνχλ απφ ηελ πξνζδνθψκελε πξνιεπηηθή αμία απηψλ ησλ
απζηεξψλ θπξψζεσλ.

ii. Αξηζηνηέιεο
Παξάιιεια κε ηνλ Πιάησλα θηλήζεθε θαη ν Αξηζηνηέιεο, ν νπνίνο, φηαλ
ζπκκεξηδφηαλ ηνλ σθειηκηζκφ, έθξηλε ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο εζηθά δηθαηνινγεκέλε
ηνλίδνληαο ηελ απεηιή πνπ πθίζηαηαη ε επεκεξία ηεο πνιηηείαο απφ ηνλ
ππεξπιεζπζκφ31. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηήξηδε πσο ππάξρεη αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ
ππεξπιεζπζκνχ θαη ησλ ζπκβάλησλ ηεο έλδεηαο ή ηεο πνιηηηθήο επαλάζηαζεο θαη
δεδνκέλνπ φηη απηά ήηαλ θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, πνπ απεηινχζαλ λα κεηψζνπλ ηε
ζπλνιηθή ηζνξξνπία ηνπ θαινχ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πνιηηεία, ε επηβνιή
πεξηνξηζκψλ ζην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ζεσξνχηαλ εζηθά απαξαίηεηε. Δθηφο απφ
ηελ αλεζπρία γηα ηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη ηελ επεκεξία ηεο πνιηηείαο, πηζαλψο λα
κπνξνχζε λα πξνθχςεη κηα επηπιένλ δηθαηνινγία γηα ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο απφ ηε ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε σο πξνο ηε βξεθνθηνλία. πγθεθξηκέλα, ν
31
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Αξηζηνηέιεο ελέθξηλε ζηα Πολιηικά32 ηε βξεθνθηνλία ζηε κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ
ην βξέθνο γελληφηαλ δχζκνξθν, ρσξίο φκσο λα δηαζαθελίδεη ην είδνο θαη ην βαζκφ
ηεο δπζκνξθίαο. Έλα δχζκνξθν, αδχλακν ή άξξσζην βξέθνο θξηλφηαλ λα έρεη
ειάρηζηε αμία είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είηε γηα ηα καθξνπξφζεζκα παξαγσγηθά
ζπκθέξνληα ηεο πνιηηείαο κε βάζε πάληα σθειηκηζηηθά θξηηήξηα, επνκέλσο εάλ κε
ηελ εμέιημε ησλ κεζφδσλ ήηαλ ηφηε εθηθηή ε δηάγλσζε νηαζδήπνηε δπζκνξθίαο ζην
έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ίζσο ν Αξηζηνηέιεο λα ζεσξνχζε ηε δηαθνπή
ηεο θχεζεο ππφ ηε δηάγλσζε δπζκνξθίαο εμίζνπ εζηθά επηηξεπηή. Ζ άπνςε φκσο ηνπ
Αξηζηνηέιε γηα ηελ εζηθφηεηα ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο είλαη πην
πεξίπινθε, ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηνπ Πιάησλα, θαζψο βαζηδφηαλ ζηε ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία ν αλζξψπηλνο δπγψηεο ζεσξνχηαλ λα έρεη απνθηήζεη αίζζεζε θαη δσή,
ζχκθσλα κε ηηο εκβξπνινγηθέο θαη κεηαθπζηθέο ηνπ πξνυπνζέζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, ν
Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε πσο ε ςπρή είλαη αρψξηζηε απφ ην ζψκα θαη πσο ε θαηνρή
ηεο ςπρήο ραξαθηήξηδε κηα νληφηεηα σο δσληαλή (έκςπρν ζψκα), ελψ ε απνπζία ηεο
ςπρήο ραξαθηήξηδε ηελ νληφηεηα σο κε δσληαλή (άςπρν ζψκα). ηε κειέηε ηνπ γηα
ηελ αληνχζα θιίκαθα ηεο νληφηεηαο, ν αλζξψπηλνο δπγψηεο δηαθαηερφηαλ αξρηθά απφ
ηελ ζξεπηηθή ςπρή, θαζψο ήηαλ ηθαλφο γηα αλάπηπμε θαη ηξνθή, αιιά επεηδή νη
άλζξσπνη, ζε αληίζεζε κε ηα θπηά, δελ πεξηνξίδνληαλ ζε απηφ ην ζξεπηηθφ είδνο
χπαξμεο, αλέβαηλαλ ζηελ θιίκαθα ηεο νληφηεηαο, φπνπ ζηε ζπλέρεηα δηαθαηέρνληαλ
απφ ηελ αηζζεηή ςπρή έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα αηζζαλζνχλ πφλν θαη επραξίζηεζε,
κέρξη λα θζάζνπλ ζην αλψηαην ζεκείν λα δηαθαηέρνληαη απφ ηελ ινγηθή ςπρή, ε
νπνία ηνπο μερψξηδε απφ φιεο ηηο άιιεο νληφηεηεο, πνπ δηαθαηέρνληαλ απνθιεηζηηθά
θαη κφλν απφ ηα δχν πξναλαθεξζέληα είδε ςπρήο ζηελ αληνχζα θιίκαθα ηεο
νληφηεηαο. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε θαηνρή ηεο ινγηθήο ςπρήο ζήκαλε ηελ
νινθιήξσζε ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο, θαζψο δηαθαηερφηαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα
ιφγν, ζθέςε θαη ινγηθή θξίζε.
Με γλψκνλα, ινηπφλ, ηε ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηα ζηάδηα ηεο
αλζξψπηλεο χπαξμεο, αλάπηπμεο θαη εμέιημεο, ε επηδνθηκαζία ηνπ γηα ηε δηαθνπή ηεο
θχεζεο εθηηκάηαη σο εμήο: φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζέηεη ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ
σο θίλεηξν, πνπ δηθαηνινγεί ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε νηθνγέλεηεο, πνπ έρνπλ
ππεξβεί ηελ νξηζκέλε αλαινγία παηδηψλ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, αιιά ππφ έλαλ
απζηεξφ φξν, ν νπνίνο φηαλ δελ ηεξείηαη θαζηζηά ηελ πξάμε αλήζηθε. Ο φξνο απηφο
Βι. Αξηζηνηέιεο, Πολιηικά 1335b 19-26 ε αλαθνξά ζην
Aristotle,Politic,B.Jowett,WW.C.Davis(trans),Oxford University Press, 1967
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αθνξνχζε ηελ επηδίσμε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, πξνηνχ ε αίζζεζε θαη ε δσή λα
έρνπλ μεθηλήζεη ζην έκβξπν, φπνπ κε ηνλ φξν δσή ν Αξηζηνηέιεο αλαθεξφηαλ ζηελ
θαηνρή ηνπιάρηζηνλ ηεο ζξεπηηθήο ςπρήο, απφ ηελ νπνία ν αλζξψπηλνο δπγψηεο
δηαθαηερφηαλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο. κσο, παξφιν πνπ ν Αξηζηνηέιεο δελ
δηαζαθελίδεη επαξθψο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην έκβξπν δηαθαηέρεηαη απφ ηα άιια
δχν είδε ςπρήο, πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη, φηαλ ζην έξγν ηνπ Ιζηορία ηφν Ζώφν33
ππνλνείηαη φηη ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ έκβξπν απνθηά ηελ αηζζεηή ςπρή ζε
ζαξάληα θαη ελελήληα κέξεο θχεζεο αληίζηνηρα, θαζψο ήηαλ αδχλαην λα γλσξίδνπλ
νη γνλείο εθ ησλ πξνηέξσλ ην θχιν ηνπ εκβξχνπ, ελψ ζπγρξφλσο, πξφβιεκα
δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηελ αδπλακία ηεο γπλαίθαο λα γλσξίδεη ζηα πιαίζηα ησλ
ζαξάληα εκεξψλ γηα ην γεγνλφο ηεο εγθπκνζχλεο ηεο. Ο Αξηζηνηέιεο, κε αθνξκή ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ, έζεζε επηπιένλ δχν φξνπο, νη νπνίνη αθνξνχζαλ ζηε
δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζχιιεςεο θαη ηελ δηαθνπή ηεο
εγθπκνζχλεο πξηλ ηελ ζαξαθνζηή κέξα θπνθνξίαο, πξνθεηκέλνπ ε πεξηνξηζκέλε
έγθξηζε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο λα δηθαηνινγείηαη, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα
ππεξθεξάζεη ηα επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ αδπλακία
αθξηβνχ ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφθηεζεο αηζζεηήο ςπρήο.

iii. ησηθνί
ε αληίζεζε κε ηνλ Αξηζηνηέιε, νη ησηθνί34, θαη θπξίσο ν ελέθαο,
ππνζηήξηδαλ πσο ε αλζξψπηλε δσή κε ηε βηνινγηθή έλλνηα (σο κέινο ηνπ είδνπο
homo sapiens) μεθηλνχζε απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο κε ηηο πξψηεο αλαπλνέο
(πλεχκα) ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνχ θαη πσο ε νληφηεηα απηή αθνινχζσο γηλφηαλ
πξφζσπν κε ηελ εζηθή έλλνηα (σο κέινο ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο) ζηελ εθεβεία, θαζψο
ηφηε απνθηνχζε ηελ πιήξε ηθαλφηεηα γηα ινγηθή, φπνπ απνθηνχζε ζπγθεθξηκέλα
δηθαηψκαηα, θαζήθνληα θαη ζρεηηθέο λνκηθέο ή εζηθέο εγγπήζεηο. ζνλ αθνξά ην
έκβξπν, γηα ηνπο ησηθνχο δελ είρε θακία εζηθή αμία, εθφζνλ δελ είρε νχηε ςπρή
νχηε ηθαλφηεηα λα ζθέπηεηαη ινγηθά. Δπνκέλσο, ην έκβξπν δελ ιακβαλφηαλ σο
αλζξψπηλε νληφηεηα είηε κε ηελ βηνινγηθή είηε κε ηελ εζηθή έλλνηα θαη νληνινγηθά
ζεσξνχηαλ παξαπιήζην κε έλα θπηφ, ψζηε ε έγθξηζε γηα δηαθνπή ηεο θχεζεο λα
ηίζεηαη ζηε δηαθξηηηθφηεηα ηεο γπλαίθαο ζε νηνδήπνηε ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο θαη
33
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γηα νηνλδήπνηε ιφγν κε ην ζθεπηηθφ φηη ην έκβξπν, φληαο έλα θνκκάηη ηνπ ζψκαηνο
ηεο γπλαίθαο, αλήθεη ηερληθά ζηε δηθαηνδνζία ηεο λα ην θάλεη φηη ζέιεη κέρξη ηε
γέλλεζή ηνπ. Παξφιν πνπ νη ησηθνί δελ πξνζέδηδαλ θακία αμία ζην έκβξπν, ζε
πεξίπησζε πνπ ππήξραλ νη θαηάιιειεο κέζνδνη, γηα λα δηαπηζηψζνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο ην ελδερφκελν ην έκβξπν λα ήηαλ ειαηησκαηηθφ, ηφηε ζα
ππήξρε ίζσο κηα επηπιένλ δηθαηνινγία γηα ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο, θαζηζηψληαο
εθείλε εζηθά επηηξεπηή. Ζ επηρεηξεκαηνινγία δαλείδεηαη απφ ηε ζέζε ησλ ησηθψλ
γηα ηε βξεθνθηνλία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην αλάπεξν βξέθνο, αλαθνξηθά κε ηε
θπζηθή ή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, θξηλφηαλ λα ζηεξείηαη ηεο επθαηξίαο λα απνθηήζεη
θαη λα επηηχρεη ηηο αξεηέο (ζνθία, ζάξξνο, δηθαηνζχλε θαη απηνέιεγρν), πνπ ήηαλ
απαξαίηεηεο γηα ην βίσκα κηαο θαηλνκεληθά ήξεκεο θαη αμηφινγεο δσήο, θαη πνπ
ζπληζηνχζαλ έθθξαζε ηεο επδαηκνληζηηθήο εζηθήο ζεψξεζεο. Βέβαηα, ε ζησηθή απηή
άπνςε αληηκεησπίδεη «θξηηεξηνινγηθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ην πφηε έλα βξέθνο είλαη
επαξθψο ειαηησκαηηθφ, ψζηε λα θξίλεηαη αλάμην, θαη ζε αλαθνξά κε πνηφλ θξίλεηαη
απηή ε αλαμία ηνπ ή αμία ηνπ»35.
.
γ. Η Γιεθνήρ Ομοζπονδία Ππογπαμμαηιζμένηρ Γονικόηηηαρ (International
Planned Parenthood Federation)
Απνκαθξπλφκελε απφ ηελ αξραηφηεηα ε ηζηνξηθή αλαδξνκή εζηηάδεη ην
ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, φπνπ ππνζηεξηθηέο
ηεο επγνληθήο πνιηηηθήο πξνηείλνπλ ηελ επηδίσμε επγνληθψλ ζηφρσλ κε ιηγφηεξν
εκθαλή κέζα πηνζεηψληαο κηα πνιηηηθή θξππην-επγνληθήο36. Ζ θηιειεχζεξε επγνληθή
πνιηηηθή δηαδέρηεθε ηελ παξαδνζηαθή, φπνπ ε πξψηε επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ηεο
γελεηηθήο κεραληθήο πξνο βειηίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο αλαθνξηθά κε ηα βηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά

θαη

ηθαλφηεηέο

ηεο,

δηαθνξνπνηνχκελε

κεξηθψο

απφ

ηελ

παξαδνζηαθή επγνληθή πνιηηηθή, ε νπνία βαζηδφηαλ ζε ειιηπή θαηαλφεζε ηεο
θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ζπζρεηηδφηαλ κε ην ξαηζηζκφ, ηνλ ειηηηζκφ θαη ηνλ
απνιπηαξρηζκφ. Ζ θηιειεχζεξε επγνληθή πνιηηηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή
επεδίσθε λα ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ γνλέσλ σο επί ην πιείζηνλ θαη ιηγφηεξν ηεο
θπβέξλεζεο κε απψηεξν ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο εθ γελεηήο λφζνπο θαη λα
εκπινπηίζεη ηηο αλζξψπηλεο επηδεμηφηεηεο. ηα πιαίζηα ηεο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο
35
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εηίζεην θαη ε αθφινπζε πξφηαζε ηνπ Frederick Osborn37, ππνζηεξηθηή ηεο ππεξνρήο
ηεο ιεπθήο θπιήο, ν νπνίνο παξαηήξεζε πσο νη άλζξσπνη δελ είλαη πξφζπκνη λα
απνδερηνχλ ηελ ηδέα φηη ε γελεηηθή ηνπο βάζε, ζηελ νπνία δηακνξθψλνληαη νη
ραξαθηήξεο ηνπο, είλαη ππνδεέζηεξε θαη δελ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε
κειινληηθέο γελεέο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ Osborn ζε απηή ηελ πξφθιεζε ήηαλ κηα
πξφηαζε, πνπ απνθάιεζε «εθνχζηα αζπλαίζζεηε επηινγή», θαη αθνξνχζε ηελ αιιαγή
λφκσλ, εζίκσλ θαη θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ, πξνθεηκέλνπ νη άλζξσπνη λα
απνθαζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο, εάλ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά. Ο ηξφπνο λα
πεηζηνχλ νη άλζξσπνη λα αζθήζνπλ απηή ηελ εθνχζηα αζπλαίζζεηε επηινγή
αθνξνχζε ηελ πξνζθπγή ζηελ ηδέα ησλ «επηζπκεηψλ» παηδηψλ ζε ζπίηηα φπνπ ζα
ιακβάλνπλ ηξπθεξή θαη ππεχζπλε θξνληίδα.
πλαθήο κε ηελ θηιειεχζεξε επγνληθή πνιηηηθή ππήξμε ν έιεγρνο γελλήζεσλ
θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ κε ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο, ηα νπνία ήηαλ απφ ηα πην
πνιπζπδεηεκέλα ζέκαηα ζηελ Ακεξηθή απφ ην έηνο 1915 θαη αληηπξνζσπεχνληαλ
απφ ηελ Margaret Sanger, πνιηηηθή αθηηβίζηξηα θαη ηδξπηή ηεο Ακεξηθάληθεο
Οκνζπνλδίαο Διέγρνπ Γελλήζεσλ38 (Birth Control Federation). Ζ Sanger παξέζεζε
ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ γελλήζεσλ ζην έξγν ηεο The Pivot of
Civilization39 ην έηνο 1922, επηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ απφθηεζε
ππνζηήξημεο απφ ηνλ ηαηξηθφ θιάδν θαη απφ ηελ θηιειεχζεξε επγνληθή πνιηηηθή. Ο
έιεγρνο ησλ γελλήζεσλ αξρηθά ππέθεηην ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη
απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο γηα ηε κείσζε ησλ γελεηηθά κεηαδηδφκελσλ
πλεπκαηηθψλ ή θπζηθψλ ειαηησκάησλ, ραξαθηεξίδνληαο έκκεζα ηηο γπλαίθεο κε
θπζηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία σο αθαηάιιειεο γηα αλαπαξαγσγή θαη σο αλίθαλεο
κεηέξεο. Ο Οξγαληζκφο ηεο Sanger απαζρνινχκελνο κε ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ
άξρηζε λα θαηαζηξαηεγεί ηζρπξά εζηθά επηρεηξήκαηα γηα ηε ρξήζε αληηζχιιεςεο θαη
γηα ηελ επηδίσμε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, φπνπ, αθνινχζσο, νη πξνζπάζεηεο γηα
εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ γελλήζεσλ απνδείρηεθαλ
αλαπφζπαζηεο απφ ηηο αλεζπρίεο πνπ δηαθαηείραλ ηελ επγνληθή πνιηηηθή,
ζηνρεχνληαο φρη κφλν ελάληηα ζε αλάπεξεο γπλαίθεο, αιιά θαη ζε γπλαίθεο
αλεπηζχκεηεο εζλφηεηαο θαη ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Ζ Sanger ππνζηήξηδε πσο ν
Osborn. F., “Voluntary Unconscious Selection”, Eugenics Review vol.48 num1, 1956 ε αλαθνξά
ζηνλ Cavanaugh-O‟Keefe J. νπ ζει 102, 106
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πεξηνξηζκφο ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο δελ έπξεπε λα επηδησρζεί κφλν κε βάζε ηελ
θνηλσληθή ηάμε, ηελ εζλφηεηα ή ηε θπιή ελψ παξάιιεια αξλνχηαλ λα ελζαξξχλεη
ηελ ζεηηθή θπιεηηθή επγνληθή. Ζ άξλεζή ηεο γηα ηε ζεηηθή επγνληθή αθνξνχζε ζηελ
αληίξξεζή ηεο σο πξνο νηνδήπνηε κέηξν, πνπ ζα πίεδε ηνπο «θαηάιιεινπο»
αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ παηδηά εγθαηαιείπνληαο ηηο θαξηέξεο ηνπο, ελψ ζπγρξφλσο
ππνζηήξηδε έλα πην επηζεηηθφ πξφγξακκα αξλεηηθήο επγνληθήο, πνπ ζα ηεξνχζε
ρακειά ην ξπζκφ γελλήζεσλ εθείλσλ πνπ πξνβάιινληαλ σο ππνδεέζηεξνη θαη δελ
αλήθαλ ζηελ ειίη, θαζψο ζηελ επνρή ηεο δελ ππήξραλ αθφκε πξνγελλεηηθά ηεζη40.
Ζ Sanger ζεσξνχζε πσο ε θνηλσλία, εάλ ρξεζηκνπνηνχζε ζσζηά ηνλ έιεγρν
γελλήζεσλ, ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο γεγελείο ρακειήο
πνηφηεηαο, ψζηε λα απνθηνχλ ιηγφηεξα παηδηά, ρσξίο λα απαηηνχλ απφ αλψηεξεο
νκάδεο λα ζπκπεξηιάβνπλ αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπο σο πξνο ηελ πνιηηεία ηελ
απφθηεζε πνιιψλ απνγφλσλ. Μάιηζηα, πξνζδίδεη έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ ειέγρνπ
ησλ γελλήζεσλ σο κηαο εζηθήο δχλακεο πνπ ζηνρεχεη λα δηαηεξήζεη ηελ αθεξαηφηεηα
ηεο πνιηηείαο, ππνζηεξίδνληαο πσο «ν ζηάζηκνο ξπζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ
κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ δε ζπληζηά πξφβιεκα αιιά έλδεημε πνιηηηζκνχ, θαζψο ε
κφξθσζε θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη ελήκεξνπο γηα ηηο
επζχλεο ηνπο σο πξνο ηελ θνηλσλία, θαη ηνπο βνεζά λα αληηιεθζνχλ πσο έρνπλ άιια
θαζήθνληα απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο. Ζ πνηφηεηα δελ επηηπγράλεηαη
απφ ηελ πνζφηεηα… αληίζεηα, αλεζπρία πξνέξρεηαη απφ ηελ απεξίζθεπηε
απμαλφκελε αλαπαξαγσγή αλζξψπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλδεηα θαη άγλνηα,
ζπκβάιινληαο αθνινχζσο ζε απμαλφκελα πνζνζηά κεηξηθήο θαη παηδηθήο
ζλεζηκφηεηαο, φληαο αλήκπνξνη λα ζπληεξήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο
απνγφλνπο ηνπο41». Ζ Sanger θξίλνληαο ηελ ηεθλνπνίεζε σο κηα κεγάιε θνηλσληθή
επζχλε, πνπ απαηηεί δηάζεζε ελέξγεηαο, ρξήκαηνο θαη ρξφλνπ, θαηαιήγεη λα
θαηεγνξεί ηε γπλαίθα σο πεγή πνιιψλ θαθψλ κέζσ ηεο απεξίζθεπηεο
αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηάο ηεο, πξνθαιψληαο ππεξ-πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη
πνιηηηζκηθή – θνηλσληθή εμαζιίσζε.
Ζ εθνχζηα κεηξφηεηα, ε ειεπζεξία θαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο θπιήο ήηαλ
κεξηθνί κφλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Sanger, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ε
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ηειεπηαία επηζηξάηεπζε σο κέζν ηνλ θεκηληζκφ42. Σν θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ θαη ν
έιεγρνο ησλ γελλήζεσλ είραλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, αιιά θάπνηνη απφ απηνχο
βξίζθνληαλ ζε ζπκθσλία, κε απνηέιεζκα ε Sanger λα πξνσζεί ηελ επηιεθηηθή
δηαθνπή ηεο θχεζεο, φρη πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηα γπλαηθεία δηθαηψκαηα, αιιά
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα βειηησκέλε θπιή. Ο νξγαληζκφο (Birth
Control Federation) ηεο Sanger, ν νπνίνο κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλή Οκνζπνλδία
Πξνγξακκαηηζκέλεο Γνληθφηεηαο (International Planned Parenthood Federation) κεηά
ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ κε ηνλ Υίηιεξ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιχςεη ην ξαηζηζηηθφ
παξειζφλ ηνπ, παξνπζίαζε ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο σο κηα ζπκπνλεηηθή ελαιιαθηηθή
ιχζε ζηνλ ηνθεηφ, αιιά νπζηαζηηθά ηελ πξνψζεζε σο ηελ επθνιφηεξε ιχζε ζε
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη σο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ εμάιεηςε ησλ
αλεπηζχκεησλ θπιψλ. Παξφιν πνπ ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζπγθαηαιεγφηαλ ζηα
θηιειεχζεξα ζέκαηα ηεο κνληέξλαο πνιηηηθήο, κηα πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ηζηνξίαο
γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ππνζηήξηδε ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο ζηε δηαθνπή ηεο θχεζεο,
ζα θαηέιεγε ζηε δηαπίζησζε φηη νη εθπξφζσπνη απηήο ηεο πνιηηηθήο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε Sanger θαη ν Lothrop Stoddard, ήηαλ φινη ξαηζηζηέο, πνπ απερζάλνληαλ
ηνπο θησρνχο θαη πνπ δηεξεπλνχζαλ ηξφπνπο λα εκπνδίζνπλ ηηο έγρξσκεο θπιέο απφ
ηελ αλαπαξαγσγή. Οη εθπξφζσπνη ηεο πνιηηηθήο, αληί λα ππεξαζπίδνληαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ θησρψλ θαη λα ηνπο βνεζνχλ κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο
πξφλνηαο, πνπ είλαη θαη ε παξάδνζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ππεξαζπίδνληαλ ηε
δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα ηνπο θησρνχο, ηνπο έγρξσκνπο, ηνπο Δβξαίνπο, ηνπο
ιάβνπο θαη ηνπο Ηηαινχο, ελψ παξάιιεια επεδίσθαλ λα εμαιείςνπλ θάζε
θπβεξλεηηθή βνήζεηα θαη θηιαλζξσπία, ηελ νπνία αληηιακβάλνληαλ σο δεκία ζηελ
θνηλσλία, εθφζνλ ελζάξξπλε ηνπο αλεπηζχκεηνπο λα αλαπαξάγνληαη43. Μάιηζηα, ζε
έλα απφ ηα θεθάιαηα ηνπ έξγνπ ηεο Sanger ππφ ηνλ ηίηιν «The Cruelty of Charity» νη
ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο παξνρέο ζε θησρέο γπλαίθεο δειψλνληαλ σο βιαπηηθέο,
θαζψο δηεπθφιπλαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεηξφηεηαο, ελψ έρξεδε αλάγθεο, θαηά ηελ
Sanger, λα ηελ απνζαξξχλνπλ.
Σν πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηνλ αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ
νηθνγελεηαθψλ κειψλ, παξφιν πνπ ελαπφζεηε ζην δεπγάξη ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ κε
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ηνλ νπνίν ζα εκπφδηδε ηελ ππέξ ηνπ δένληνο αλαπαξαγσγή απνγφλσλ (δηαθνπή ηεο
θχεζεο – αληηζχιιεςε), πξφβαιε νηθνλνκηθήο θχζεσο θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα
ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ηεξνχλ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απνγφλσλ. Ζ
πξνβνιή ησλ νηθνλνκηθήο θχζεσο θηλήηξσλ ζηεξηδφηαλ ζηε ζεκειηψδε ηδέα φηη νη
άλζξσπνη ήηαλ θησρνί, φρη επεηδή ε θνηλσλία δελ ηνπο εθνδίαδε κε ηνπο
απαξαίηεηνπο πφξνπο αιιά επεηδή απνθηνχζαλ πάξα πνιινχο απνγφλνπο, επνκέλσο,
εάλ ήζειαλ λα απνθηήζνπλ νηθνλνκηθή επξσζηία ζα έπξεπε λα ειαηηψζνπλ ηνλ
αλαπαξαγσγηθφ ξπζκφ ηνπο. Απηή ε ηδέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο
πξφλνηαο, σο ηηκσξία γηα ηνπο παξαβάηεο κε επηπιένλ παηδηά, ζηφρεπε ζηελ άζθεζε
επηξξνήο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά, πξνζβάιινληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο απηνλνκίαο. Ζ αξρή ηεο αλαπαξαγσγηθήο ειεπζεξίαο ζα
πξνυπφζεηε ηελ ελήκεξε θαη εθνχζηα εθινγή ζε ζέκαηα αλαπαξαγσγήο, αιιά ν
εθνχζηνο ραξαθηήξαο ηέηνησλ εθινγψλ κπνξνχζε εχθνια λα παξαβηαζηεί, φπνπ απηφ
ζπληζηνχζε πξφβιεκα αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ ε παξαβίαζε απηνχ ηνπ είδνπο δελ
ππαγνξεπφηαλ απφ ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, αιιά απφ ξαηζηζηηθή
δηάζεζε44.
Ο Οξγαληζκφο ηεο Sanger ζπλέρηζε λα πξαγκαηνπνηεί ρηιηάδεο δηαθνπέο
θχεζεο θάζε ρξφλν θαηαθέξλνληαο λα εμάγεη ηα πξνγξάκκαηα πιεζπζκηαθνχ
ειέγρνπ θαη ζηηο γπλαίθεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, ελψ ζπγρξφλσο αζρνιήζεθε θαη κε
ηελ αλάπηπμε αληηζπιιεπηηθψλ κεζφδσλ45. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Οξγαληζκφο
ρξεκαηνδφηεζε

έξεπλα

ην

έηνο

1950,

πξνθεηκέλνπ

λα

αλαπηπρζεί

έλα

αληηζπιιεπηηθφ, ην νπνίν ζα ήηαλ πην αμηφπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ ζπγθξηηηθά κε
ην πξνθπιαθηηθφ θαη ην δηάθξαγκα. Έηζη ε έξεπλα θαηέιεμε ζην αληηζπιιεπηηθφ
ράπη θαη ζε έλα ζθεχαζκα πνπ ηνπνζεηνχληαλ ζηε κήηξα ηεο γπλαίθαο (IUD), ην
νπνίν κάιηζηα ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ πξφθιεζε ζαλάηνπ, κφληκεο ζηεηξφηεηαο, θαη
άιισλ επηπινθψλ ζηε γπλαίθα, ψζηε ε εηαηξία λα δερηεί αξθεηέο κελχζεηο, νη νπνίεο
αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη ηελ παξαβίαζε ηεο ελήκεξεο
ζπγθαηάζεζεο, θαη λα ην απνζχξεη απφ ηελ αγνξά. Σν Κνλέθηηθαη, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα επηβάιεη λφκνπο θαηά ηεο αληηζχιιεςεο δέρηεθε ηελ πξφθιεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ ηεο Sanger φπνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Grisworld v.
Connecticut απεθάλζε πσο ν λφκνο ηνπ Κνλέθηηθαη ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ
Battin, M.P, “Population Issues” ,A Companion to Bioethics, Kuhse, H., Singer,P.(eds), Blackwell
Companions to Philosophy, Blackwell Publishers Ltd, ζει 156-158 1998, 2001
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δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή, ζέηνληαο έλα ηέινο ζε φινπο ηνπο λφκνπο θαηά ηεο
αληηζχιιεςεο

7

Ηνπλίνπ

1965.

Γηθαζηηθέο

απνθάζεηο

θαη

λνκνζεηηθέο

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έζεηαλ ηέινο ζηνπο λφκνπο, πνπ απαγφξεπαλ εμνινθιήξνπ ηε
δηαθνπή ηεο θχεζεο, αθνινχζεζαλ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα
ηεο αληηζχιιεςεο. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ Ακεξηθή ην έηνο 1973 ζε δχν
ππνζέζεηο γηα δηαθνπή ηεο θχεζεο (Roe v. Wade θαη Doe v. Bolton), εμέδσζε
απνθάζεηο πνπ παξακέξηδαλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο λφκνπο, πνπ απαγφξεπαλ ηε
δηαθνπή ηεο θχεζεο θαη ζηηο πελήληα πνιηηείεο, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε θαη ηελ
απνδνθηκαζία ηνπ θηλήκαηνο γηα ην δηθαίσκα ζηε δσή46. Ζ ππφζεζε Roe v. Wade
έζεζε ηέινο ζρεδφλ ζηελ εμνινθιήξνπ λφκηκε πξνζηαζία ησλ εκβξχσλ, δηαηξψληαο
ηελ εγθπκνζχλε ζε ηξία ηξίκελα, φπνπ ζην πξψην ηξίκελν ε δηαθνπή ηεο θχεζεο
εηίζεην ζηελ θξίζε ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ γηαηξνχ ηεο, ζην δεχηεξν ηξίκελν ε πνιηηεία
κπνξνχζε λα ςεθίζεη λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γπλαίθαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο, ελψ ζην ηξίην ηξίκελν ε πνιηηεία κπνξνχζε λα απαγνξέςεη ηε
δηαθνπή ηεο θχεζεο, εθηφο βέβαηα θαη εάλ ε ηειεπηαία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηεο εγθχνπ. Ο νξηζκφο ηεο πγείαο πνπ δηδφηαλ ζηελ
ππφζεζε Doe v. Bolton, ήηαλ ηφζν επξχο, θαζψο κεηαμχ άιισλ, ζπλαηζζεκαηηθνί θαη
ςπρνινγηθνί ιφγνη ζηαζκίδνληαλ, ψζηε θάζε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε λα ιακβάλεηαη
σο απεηιή ζηελ πγεία, εθφζνλ ζπληζηνχζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ βάξνο,
θαη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο λα είλαη λφκηκε κέρξη θαη ηε γέλλεζε. Παξάιιεια, έλα
γεγνλφο ζηε Βξεηαλία πνπ αθνξνχζε ζηε γέλλεζε κηαο «επηδεκίαο» δχζκνξθσλ
παηδηψλ ιφγσ ηεο ιήςεο ελφο θαξκάθνπ (Θαιηδνκίδε) απφ ηηο έγθπεο γπλαίθεο είρε
αληίθηππν ζηε δεκφζηα γλψκε αλαθνξηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηαθνπήο ηεο
θχεζεο ζε πεξίπησζε κεηνλεθηήκαηνο ηνπ εκβξχνπ. Μάιηζηα, ηελ πεξίνδν εθείλε έμη
λνκνζρέδηα

παξνπζηάζηεθαλ

ζην

θνηλνβνχιην

ππνδεηθλχνληαο

ην

ξίζθν

κεηνλεθηήκαηνο σο μερσξηζηφ ιφγν γηα ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο, κε ηελ πξνθχπηνπζα
λνκνζεζία λα δειψλεη φηη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο δελ είλαη παξάλνκε, δεδνκέλνπ φηη
ππάξρεη θίλδπλνο, εάλ ην παηδί γελλεζεί, λα ππνθέξεη απφ θπζηθή ή πλεπκαηηθή
αλσκαιία ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζε ζνβαξή κεηνλεθηηθή ζέζε47.
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δ. Η πολιηική ηηρ Κίναρ
Οινθιεξψλνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ζχγρξνλν
παξάδεηγκα ηεο πνιηηηθήο ηεο Κίλαο48, ε νπνία ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ
επγνληθή πνιηηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ49. Ζ Κίλα έρνληαο
πξνζεγγίζεη επηθίλδπλα πςειφ πιεζπζκηαθφ επίπεδν, επέβαιε κέηξα γηα ηνλ έιεγρν
ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο, θαζψο ζπληζηνχζε δεκνγξαθηθή αλαγθαηφηεηα. „Έλα
απφ απηά ηα κέηξα ήηαλ ε ςήθηζε λφκνπ κε θχξην ζηφρν ηελ πξφιεςε γελλήζεσλ
παηδηψλ κε αλαπεξίεο, θαζψο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ απνηεινχληαλ απφ
αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λφκνο απαγφξεπε ην γάκν ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ έπαζραλ απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε, ιέπξα θαη αθξνδίζηα
λνζήκαηα, εθφζνλ ζεσξνχζε φηη ηα ηειεπηαία ήηαλ θιεξνλνκηθά θαη φηη απέηξεπαλ
ηνπο πάζρνληεο απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπδπγηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ
θαζεθφλησλ ηνπο. Μηα εξκελεία κάιηζηα ηνπ λφκνπ αθνξνχζε ηελ απαίηεζε γηα
ζηείξσζε ή καθξνρξφληα αληηζχιιεςε σο πξνυπφζεζε γηα λα επηηξαπεί ν γάκνο,
εθφζνλ έλαο απφ ηνπο δπν ελδηαθεξφκελνπο δηαγηγλσζθφηαλ απφ ην γηαηξφ λα έρεη
πηζαλφηεηα λα απνθηήζεη παηδί κε αλαπεξία. Παξάιιεια, ε πνιηηηθή ηεο Κίλαο
επέηξεπε ηελ απφθηεζε κφλν ελφο πγηνχο θαη επθπνχο απνγφλνπ ζε θάζε νηθνγέλεηα,
επηβάιινληαο ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε γπλαίθα έκελε έγθπνο γηα
δεχηεξε θνξά ρσξίο επίζεκε έγθξηζε, έρνληαο ήδε έλαλ απφγνλν, θαη ζε πεξίπησζε
πνπ ην έκβξπν χζηεξα απφ ηελ ππνρξεσηηθή πξνγελλεηηθή εμέηαζε δηαγηγλσζθφηαλ
λα είλαη πξνζβεβιεκέλν απφ λφζν. Οη ζπλέπεηεο απφ ηπρφλ άξλεζε ηεο γπλαίθαο λα
ππνβιεζεί ζε ζηείξσζε ή δηαθνπή ηεο θχεζεο ήηαλ νηθνλνκηθήο θχζεσο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, εθφζνλ ε απηφλνκε επηινγή δελ απνηεινχζε κέξνο
ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.

48
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Contemporary Issues in Bioethics(5th edition),Beauchamp T.L., Walters, L.(eds), Kennedy Institute Of
Ethics and Department Of Philosophy, Georgetown University, Wadsworth Publishing Company, ζει
541-544 1999
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Η ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΓΔΝΝΗΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΑ
ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Σν παξφλ θεθάιαην εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ πεξίνδν πξνηνχ ε
θπνθνξνχζα πξνβεί ζε πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα δηεξεπλεζεί ν
ξφινο ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο, λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε ηεο κε ηελ πξαθηηθή ηεο
επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζνλ ππάγεηαη ε
πξνγελλεηηθή εμέηαζε ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα
αλαθεξζνχλ ηα εζηθά αδηέμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο.

A. Ο Ρόλορ Σηρ Ππογεννηηικήρ Δξέηαζηρ

Ζ ζπκβαηηθή εηθφλα πνπ πεξηβάιιεη ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε είλαη εθείλε
ηεο λνκηκνπνηεκέλεο ηαηξηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε
δπζιεηηνπξγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηθξνπξήζεη ηελ πγεία ηνπ εμεηαδφκελνπ
εκβξχνπ θαη ησλ γνληψλ ηνπ αιιά θαη λα εληζρχζεη ζπγρξφλσο ην δηθαίσκα ησλ
ηειεπηαίσλ ζηελ αλαπαξαγσγηθή επηινγή. πλήζσο, ε πεξηθξνχξεζε – πξνζηαζία
ηεο πγείαο ζπλπθαίλεηαη ζηε ζθέςε ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ κε ηελ εχξεζε
ζεξαπεηψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην κέζν, δειαδή ηε ζεξαπεία, θαη ην απνηέιεζκα,
δειαδή ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο, σο
δπν ελέξγεηεο ζεκηηέο. Πξνβιήκαηα, ινηπφλ, αξρίδνπλ λα εγείξνληαη φηαλ ζην κέζν,
πνπ είλαη ε ζεξαπεία, δελ ελέρεηαη κηα ζεηηθή ελέξγεηα αιιά κηα αξλεηηθή, φπσο είλαη
ε δηαθνπή ηεο θχεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην απνηέιεζκα ακθηιεγφκελν, φληαο
παξάδνμνο ν ηζρπξηζκφο φηη πξνσζείηαη ε πγεία ηνπ εκβξχνπ κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο
δσήο ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη φηαλ πιεξνθνξνχληαη γηα ην ελδερφκελν ηεο
κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ θάπνηαο δπζιεηηνπξγίαο, ζπλήζσο ε ζθέςε ηνπο
παξαπέκπεηαη ζε κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζε αλάπηπμε λέσλ
ζεξαπεηψλ γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο, ζε αληίζεζε φκσο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο
δεκφζηαο πγείαο, ζησλ νπνίσλ ηε ζθέςε ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ θάπνηαο
δπζιεηηνπξγίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εμάιεηςε ηεο ίδηαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο
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πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο50. Ζ εμέηαζε
δηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, λα κελ αθνξά κφλν ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο
νηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ηελ εμάιεηςή ηεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη σο επί
ην πιείζηνλ κε ηελ εμάιεηςε θαη ηνπ θνξέα ηεο δπζιεηηνπξγίαο51, δεδνκέλνπ φηη δελ
ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηελ δηαγηγλσζθφκελε δπζιεηηνπξγία.
Παξφιν πνπ ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Αλζξψπηλν Γνληδίσκα είλαη ε
εχξεζε ζεξαπεηψλ, νη εξεπλεηέο πξνο ην παξφλ έρνπλ αλαπηχμεη ειάρηζηεο ζεξαπείεο,
θαη αλη‟ απηνχ, έρνπλ αλαπηχμεη ηερληθέο γηα ηελ επηινγή εκβξχσλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο
κειινληηθνχο γνλείο, πνπ αθνξνχλ ην έκβξπν πνπ θπνθνξεί ε γπλαίθα52. Κάπνηνη,
βέβαηα, κειινληηθνί γνλείο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο θαζηεξσκέλεο πξνγελλεηηθήο
θξνληίδαο πηζαλψο ζα αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ παξάγνληαη απφ απηνχ ηνπ
είδνπο ηελ εμέηαζε, αθφκε θαη εάλ ζθνπεχνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εγθπκνζχλε
αλεμαξηήησο δηάγλσζεο, αιιά ν ζθνπφο ηεο εμέηαζεο ησλ εκβξχσλ αθνξά ζηελ
ψζεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπο λα απνθαζίζνπλ, εάλ ζα πξνβνχλ ζε
δηαθνπή ηεο θχεζεο. Μάιηζηα, νη πφξνη ρνξεγνχληαη ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη
ζηε ζπκβνπιεπηηθή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πεξηζζφηεξα δεπγάξηα, φηαλ κάζνπλ
φηη ην έκβξπν θέξεη κηα δπζιεηηνπξγία, δε ζα ζπλερίζνπλ ηελ εγθπκνζχλε53.
Αθνινχζσο, ε επίκνλε επηθέληξσζε ηεο εμέηαζεο ζηηο δπζιεηηνπξγίεο πξνβάιιεη ηελ
ππάξρνπζα πεπνίζεζε, πσο νη κειινληηθνί γνλείο ζα επηζπκνχλ λα απνθχγνπλ ηε
γέλλεζε παηδηψλ κε δπζιεηηνπξγίεο, επεηδή νη δπζθνιίεο, πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο
ζηε δσή ηφζν ησλ πξψησλ φζν θαη ησλ ηειεπηαίσλ, είλαη πηζαλφλ λα ππεξθεξάζνπλ
ηα νηαδήπνηε πιενλεθηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε απφ ηνλ
εξρνκφ ελφο παηδηνχ πνπ κεηνλεθηεί γελεηηθά. Απηή φκσο ε πεπνίζεζε δελ είλαη θαη
ηφζν παξάδνμε ζε κηα αγνξά γηα ηελ κέξηκλα ηεο πγείαο, πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ
βηνκεραλία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ54. Αλαιχζεηο θεξδψλ θαη δαπαλψλ είλαη
θεληξηθά ζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο θαηαλαισηηθήο επηινγήο, θαζψο νη αζθαιηζηηθέο
Kristol E., “Picture Perfect: The politics of Prenatal Testing”, First Things, ζει 17-24 1993
Glover, J., Questions about Some Uses of Genetic Engineering, Contemporary Issues in Bioethics,
Beauchamp, T., Walters, L.,(eds), Kennedy Institute of Ethics and Department of Philosophy,
Georgetown University, Wadsworth Publishing Company, ζει 588-589 1999
Andrews L., “Prenatal Screening and the Culture of Motherhood”, Hastings Law Journal, 967, ζει 12,
1996
52
Asch, A., “Disability Equality and Prenatal Testing: Contradictory or Compatible”, Florida State
University Law Review, ζει 315-3412003
53
Kristol E., οπ ζελ 18
54
Asch A., “Prenatal Diagnosis and Selective Abortion: A Challenge to Practice and Policy”, American
Journal of Public Health, ζει.1649-1657,1999
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εηαηξίεο ππνινγίδνπλ δηεμνδηθά ηα έμνδα ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ηεο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο έλαληη ηεο πηζαλήο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο, πνπ κπνξεί λα
πξνθχςεη απφ ηελ αλαηξνθή ελφο παηδηνχ κε πηζαλψο εληαηηθέο ηαηξηθέο αλάγθεο.
Παξάιιεια, ε πεξηθξνχξεζε ηεο ελήκεξεο αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο κπνξεί
λα πξνβάιιεηαη σο ζθνπφο ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο, αιιά ην πξνζδνθψκελν θαη
επηζπκεηφ απνηέιεζκα κηαο ζεηηθήο δηάγλσζεο γηα ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα είλαη ε
δηαθνπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθπκνζχλεο κε ηελ ειπίδα φηη ηελ επφκελε θνξά ην
έκβξπν δε ζα δηαγλσζζεί σο θνξέαο κηαο επδηάθξηηεο δπζιεηηνπξγίαο55.
Λακβάλνληαο ππφςε ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα, παξνπζηάδεηαη αληηθαηηθφο ν
ηζρπξηζκφο φηη ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε εληζρχεη ηελ αλαπαξαγσγηθή επηινγή ησλ
γνλέσλ, φηαλ κάιηζηα ε εμέηαζε εζηηάδεηαη ζηελ αλίρλεπζε σο επί ην πιείζηνλ
δπζιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο δπζιεηηνπξγίεο παξνπζηάδνληαο ελλνηνινγηθά πξνβιήκαηα
ραξαθηεξίδνληαη σο αξλεηηθέο, θαη αθνινχζσο ε εμέηαζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ
αλίρλεπζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ αιιά θαη πξνσζεί κφλν κηα επηινγή, ε νπνία αθνξά
ζηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο, πεξηνξίδνληαο αθνινχζσο ην θάζκα ηεο
«επηινγήο» ησλ γνλέσλ κεηαμχ ηεο «ειαηησκαηηθήο» χπαξμεο θαη ηεο αλππαξμίαο
ηνπ εκβξχνπ, πξνβάιινληαο σο ζεξαπεία ζηελ «ειαηησκαηηθή» χπαξμε κηα αξλεηηθή
ελέξγεηα56. Βέβαηα, ν ηνκέαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, φπσο θαη ε ηαηξηθή θνηλφηεηα, έρεη
ηνπο ιφγνπο ηνπ λα πξνσζεί ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, ζέινληαο λα εμεηάδεηαη ν
πιεζπζκφο ησλ θπνθνξνχλησλ γπλαηθψλ γηα πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο ζηα έκβξπά
ηνπο, θαζψο ε θνηλσλία έρεη ζεκαληηθή σθέιεηα φληαο ζε ζέζε λα θαηεπζπλζεί πξνο
ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο δπζιεηηνπξγίαο, φπνπ νη ξπζκνί ζλεζηκφηεηαο θαη
λνζεξφηεηαο είλαη ελδεηθηηθνί ηνπ επηπέδνπ δσήο κηαο πεξηνρήο57. Δθπξφζσπνη ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηαηξνί πηέδνληαη φρη κφλν λα επηθέξνπλ βειηηψζεηο ζηελ
πγεία, αιιά θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ ε πξνγελλεηηθή
εμέηαζε νδεγψληαο ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα
θαίλεηαη λα επηηπγράλεη θαη ηνπο δχν απηνχο ζηφρνπο. Ζ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο έρεη απνδείμεη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο φηη κπνξεί λα κεηψζεη ην πεξηζηαηηθφ
θάπνηαο δπζιεηηνπξγίαο, αιιά, εθηφο ηνπ φηη ε έγθξηζε ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο
γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο εγείξεη θηλδχλνπο, ε πξφζεζε ηεο θνηλσλίαο λα κεηψζεη ηα
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έμνδα απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία είλαη αθειήο58. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ην
εχξνο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ κπνξεί κέρξη ζηηγκήο λα εληνπηζηεί πξνγελλεηηθά, αιιά
αθφκε θαη εάλ ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ αλίρλεπζε
πεξηζζφηεξσλ δπζιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο είλαη θαη πην επηθξαηνχζεο ζηνλ πιεζπζκφ
ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ ήδε εληνπίδνληαη, θαη πάιη δε ζα θαηνξζσζεί ε αλίρλεπζε
θαη ε πξφιεςε φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ.
κσο, ε θνηλσλία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνηακηεχζεη ρξήκαηα
πξνσζψληαο ηε ρξήζε ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο,
απνθεχγεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πην πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ, ην νπνίν δελ επεξεάδεη
κφλν ηνπο έρνληεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαγηγλψζθνληαη απφ ηελ πξνγελλεηηθή
εμέηαζε, αιιά επεξεάδεη θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ θέξνπλ
δπζιεηηνπξγίεο πνπ είηε δε δηαγηγλψζθνληαη αθφκε απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε
είηε δελ νθείινληαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο, κε απνηέιεζκα θαη νη ηειεπηαίνη λα
γίλνληαη δέθηεο ηεο θνηλσληθήο ακέιεηαο ζπκπεξηιακβαλφκελνη πηζαλψο θαη εθείλνη
ζηε ιίζηα ησλ αλεπηζχκεησλ πνιηηψλ59. Απηφ φκσο πνπ δηαθεχγεη απφ ηελ πξνζνρή
ηεο θνηλσλίαο είλαη πσο αθφκε θαη ε θξνληίδα ησλ κε λνζνχλησλ απαηηεί δαπάλεο,
ελψ ζπγρξφλσο, δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί ε ζπλεηζθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ θέξνπλ
θάπνηα δπζιεηηνπξγία ζηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Οη
ηειεπηαίνη ράξηλ θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, εθηφο εθείλνπ ηεο δπζιεηηνπξγίαο,
απφ ηα νπνία δηαθαηέρνληαη, φπσο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα, ην ηαιέλην θαη ε
αλζξσπηά, θαη πνπ θαζηζηνχλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πιήξσο κέιε ηεο βηνινγηθήο
θαη εζηθήο θνηλφηεηαο, θαηνξζψλνπλ λα επεκεξνχλ αθφκε θαη ζηα πιαίζηα κηαο φρη
θαη ηφζν εππξφζδεθηεο θνηλσλίαο. Οη γηαηξνί θαη νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο κπνξνχλ λα θαηαλαιψζνπλ ελέξγεηα θαη πφξνπο ζηελ αιιαγή ηνπ
θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν νη γνλείο απνθαζίδνπλ λα κεγαιψζνπλ παηδηά κε
δπζιεηηνπξγίεο. Σα ήδε ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη ππεξεζίεο
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηάιιεια θαη λα εμππεξεηνχλ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ ήδε ππάξρνπλ ελ δσή, ρσξίο λα ππνλνείηαη φηη θαηεγνξίεο αλζξψπσλ
δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ, δηφηη ε θνηλσλία δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε γηα
απηνχο. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε δσή κε δπζιεηηνπξγία είλαη αμηφινγε θαη
αμηνπξεπήο θαη κηα δίθαηε θνηλσλία πξέπεη λα εθηηκά ηηο δσέο φισλ ησλ αλζξψπσλ
αζρέησο ησλ θπζηθψλ θαηαβνιψλ ηνπο.
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Παξφιν, ινηπφλ, πνπ θάπνηνη ζα ηζρπξίδνληαλ πσο ε επηηπρία ηεο εμέηαζεο ζα
έπξεπε λα θξίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ
ηεο φπσο γηα παξάδεηγκα, εάλ νη εμεηαδφκελεο γπλαίθεο θαηαλννχλ ηηο παξαγφκελεο
πιεξνθνξίεο, είλαη εκθαλέο πσο ε πξφιεςε κηαο δπζιεηηνπξγίαο είλαη επίζεο έλα
κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο εμέηαζεο, εθφζνλ ιίγνη ζα ππνζηήξηδαλ ηε δηνρέηεπζε ησλ
πφξσλ ζε απηφ ην πξφγξακκα, εάλ ιίγεο νηθνγέλεηεο πξνέβαηλαλ ζε δηαθνπή ηεο
θχεζεο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο. Δάλ, ινηπφλ, ε επηηπρία ηεο εμέηαζεο
θξίλεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο,
είλαη δχζθνιε ε πξνψζεζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο60. Αθνινχζσο ζηα πιαίζηα
κηαο θνπιηνχξαο, φπνπ ε επηινγή ηεο γπλαίθαο λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε εμηζψλεηαη κε
ηελ επηινγή λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο, ε
απφθαζε ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε λα θαζηεξσζεί σο έλα ζπλεζηζκέλν θαη
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο εγείξεη ηνλ θίλδπλν ε επηιεθηηθή
δηαθνπή ηεο θχεζεο πνπ έπεηαη ηεο εμέηαζεο λα παξνπζηάδεηαη σο κηα ηαηξηθή
αλαγθαηφηεηα. Μάιηζηα, ε θαζηέξσζε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο σο κηαο ηαηξηθήο
αλαγθαηφηεηαο επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε ζπκβάιιεη ζηε
δεκηνπξγία κίαο «πεηξακαηηθήο» εγθπκνζχλεο, φπσο ηελ απνθαιεί ε θνηλσληνιφγνο
Barbara Katz Rothman61, κεηαηξέπνληαο ηελ εκπεηξία ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο είλαη κηα θπζηνινγηθή θαη πγηήο ιεηηνπξγία, ζε κηα
ξηςνθίλδπλε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ζπλερή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, θαη
αθνινχζσο ζπκβάιιεη ζηε κεηάβαζε ηεο εκπεηξίαο ηεο εγθπκνζχλεο απφ ηελ
ηδησηηθή ζηε δεκφζηα ζθαίξα, παξεκπνδίδνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ην δέζηκν ηεο
θπνθνξνχζαο κε ην έκβξπφ ηεο θαη βιάπηνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γπλαίθα
αληηιακβάλεηαη ηελ εγθπκνζχλε ηεο. Γελ είλαη ζχκπησζε πσο ε ρξήζε ηεο
πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαζηζηά ηε γπλαίθα απξφζπκε λα αλαγλσξίζεη ή θαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο πξφθεηηαη λα απνθηήζεη έλα παηδί κέρξηο φηνπ, ηνπιάρηζηνλ, ηα
θαιά απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ζεκαηνδνηήζνπλ πσο είλαη αζθαιέο λα απνθηήζεη
ην παηδί, γεγνλφο πνπ ιακβάλεη ρψξα κεξηθέο θνξέο θαη ζην δεχηεξν ηξίκελν
εγθπκνζχλεο, φπνπ ε θαζπζηέξεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δεζκνχ είλαη εκθαλήο.
Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εγθπκνλνχζαο πνπ επηιέγεη λα δηαθφςεη ηελ θχεζή
ηεο, επεηδή δελ επηζπκεί λα είλαη έγθπνο, θαη ηεο εγθπκνλνχζαο πνπ επηζπκεί λα είλαη
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έγθπνο αιιά απνξξίπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν έκβξπν θαη δπλάκεη παηδί είλαη ζεκαληηθφ
λα ιακβάλεηαη ππφςελ, θαζψο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ
κειινληηθψλ κεηέξσλ θαη νη φπνηεο ελζηάζεηο εγείξνληαη απφ απηή ηε δηεξεχλεζε
πξνθχπηνπλ γηα ηε δεχηεξε απηή θαηεγνξία γπλαηθψλ. Παξάιιεια, αλεζπρία
εγείξεηαη φηαλ ε αληηκεηψπηζε ηεο εγθπκνζχλεο σο κηαο ηαηξηθήο εμέιημεο
ζπλεπάγεηαη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο ηελ κεηακφξθσζε ηνπ εκβξχνπ πνπ
θπνθνξεί ε γπλαίθα απφ κσξφ ζε έλα ζχλνιν θπηηάξσλ θαη κηα βηνινγηθή επηπινθή
πνπ κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηελ επέκβαζε κηαο ηαηξηθήο κεζφδνπ62. Σα έκβξπα πνπ
είλαη επηζπκεηά ζπρλά απνθαινχληαη κσξά θαη επνκέλσο αλ απηφ πνπ θαηνξζψλνπλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο είλαη λα κεηαηξέςνπλ έλα επηζπκεηφ
κσξφ ζε έλα αλεπηζχκεην έκβξπν, ηφηε κε επηθχιαμε πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ρξήζε
ηεο εμέηαζεο αληηζηαζκίδνληαο κε εζηθέο ζπληζηψζεο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ απηή63. Ζ πξνβιεκαηηθή ζε απηφ ην ζεκείν δελ αθνξά ζην θαηά
πφζν ην έκβξπν είλαη πξφζσπν, δπλάκεη πξφζσπν ή έλα ζχλνιν θπηηάξσλ άλεπ
εζηθήο αμίαο, αιιά ζην θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέηαζε
πξνζβάιινπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ αμία ηνπ πξνζψπνπ, αλάγνληαο ηελ αμία κηαο
νληφηεηαο κφλν ζηα γελεηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο αξρηθά
κπνξεί λα θαίλεηαη πσο αθνξά κφλν ζηα έκβξπα, φκσο ιακβάλεη κεγαιχηεξεο
δηαζηάζεηο φηαλ πεξηιακβάλεη θαη αλζξψπνπο πνπ ήδε δηαθαηέρνληαη απφ ηα γελεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηα νπνία πνιιά έκβξπα απνξξίπηνληαη. Ζ επηιεθηηθή δηαθνπή
ηεο θχεζεο πξνσζείηαη, φπσο θαη ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε, σο αλαπαξαγσγηθή
επηινγή θαη πξνζσπηθή απφθαζε, φπνπ φκσο απηή ε πξνζσπηθή απφθαζε έρεη
ζπλέπεηεο θαη αληίθηππν γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηελ θνηλσλία, φηαλ απνξξέεη
απφ θνηλσληθέο πηέζεηο. ζεο γπλαίθεο «επηιέγνπλ» λα πξνβνχλ ζηελ εμέηαζε θαη
ελδερνκέλσο ζηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο ζπρλά αηζζάλνληαη πσο ε επηινγή
ηνπο δελ είλαη εμ‟ νινθιήξνπ εθνχζηα, θαζψο αληαπνθξίλνληαη ζε έλα θνηλσληθφ
πιαίζην, ζην νπνίν ε αλεπάξθεηα πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο γηα ηνπο
αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγίεο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
απνζαξξχλνπλ ηελ απφθηεζε ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ,
νη γπλαίθεο λα έρνπλ νπζηψδεηο επηινγέο, πξέπεη πξψηα λα αλαγλσξηζηεί πσο ε
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απφθαζή ηνπο λα πξνβνχλ ζηελ εμέηαζε νθείιεηαη θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο.
Καη‟ επέθηαζε, είλαη αδχλαηνλ λα ππνζηεξηρζεί ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο
απφ ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο λα απνθαζίδεη, φηαλ ε γπλαίθα δεη ζε κηα θνηλσλία κε
αμίεο θαη ε απφθαζή ηεο είλαη πξντφλ εμαλαγθαζκνχ απφ θαηαπηεζηηθέο αμίεο θαη
ζπκπεξηθνξέο64.

Β. Η Πποζθοπά Σηρ Ππογεννηηικήρ Δξέηαζηρ ηα Πλαίζια Σηρ Ιαηπικοποίηζηρ
Σηρ Δγκςμοζύνηρ

Πξφβιεκα, ινηπφλ, πθίζηαηαη φηαλ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε εγείξνληαο ην
δήηεκα ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο πξνβάιιεηαη σο κηα εμέηαζε ξνπηίλαο ζηα πιαίζηα
ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηεο εγθπκνζχλεο, ε νπνία επηβάιιεηαη ζηηο γπλαίθεο κε φρη ηφζν
εκθαλή ηξφπν, ψζηε λα παξαβηάδνληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε
δένπζα δηεμαγσγή ηεο θαη αθνινχζσο λα παξαβηάδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
εμεηαδνκέλσλ.
Ζ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, επηηείλνληαο ηελ ηαηξηθνπνίεζε ηεο εγθπκνζχλεο,
θαίλεηαη λα αθαηξεί ηνλ έιεγρν ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηε ιήςε αλαπαξαγσγηθψλ
απνθάζεσλ, θαη λα ηνλ ελαπνζέηεη ζηνπο γηαηξνχο65. Ζ γπλαίθα πηέδεηαη λα
ππνβιεζεί ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε ππφ ηελ πνιηηηζηηθή πξνζηαθηηθή πσο ε
δηεμαγσγή απηήο ηεο εμέηαζεο ζπληζηά κηα ππεχζπλε πξάμε66. Παξφιν πνπ ε
θαηλνκεληθή δηθαηνιφγεζε γηα ηελ εμέηαζε αθνξά ηνλ εθεζπραζκφ ηεο γπλαίθαο σο
πξνο ηελ πγεία ηνπ εκβξχνπ, ην ειινρεχνλ κήλπκα πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηε γπλαίθα
έγθεηηαη ζην φηη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο εκβξχσλ κε δπζιεηηνπξγίεο απνηειεί κηα
ππεχζπλε πξάμε. Μάιηζηα, ε πην εκθαλήο πίεζε πνπ αζθείηαη ζηε γπλαίθα
πξνέξρεηαη απφ ην πιαίζην ζην νπνίν ε εμέηαζε πξνζθέξεηαη, φπνπ ε γπλαίθα, αθφκε
θαη εάλ έρεη επηθπιάμεηο γηα ηελ εμέηαζε, δπζθνιεχεηαη λα απνξξίςεη κηα εμέηαζε
πνπ ν γηαηξφο ηεο πξνηείλεη εθφζνλ ε απνδνρή ηεο εμέηαζεο θαίλεηαη λα είλαη ε κφλε
επηινγή πνπ επηδνθηκάδεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο. Ζ πξνγελλεηηθή εμέηαζε
δηαθεκίδεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζαλ λα εμαίξεη ηηο επηινγέο ηεο γπλαίθαο,
ππνζέηνληαο πσο νη γπλαίθεο πνπ αλακέλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα
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ηερλνινγία είλαη εθείλεο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ινγηθή θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ
πιεξνθνξίεο σο βνήζεκα ζηε ιήςε πξνζσπηθψλ ηαηξηθψλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ
απνθάζεσλ. Οη ιέμεηο, φκσο, «πιεξνθνξία» θαη «απφθαζε» ρξεζηκνπνηνχληαη
επηηεδεπκέλα, εθφζνλ πξνβάιιεηαη ε ππφζεζε πσο εάλ ππάξρεη πιεξνθνξία λα
απνθηεζεί θαη απνθάζεηο λα ιεθζνχλ, ηφηε ε αμία έγθεηηαη ζηελ ελεξγή αλαδήηεζε
ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηε ζπλεηδεηή ιήςε απνθάζεσλ67. Σν λα πξάμεη θαλείο
δηαθνξεηηθά ηζνδπλακεί κε άξλεζε λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπ, επνκέλσο,
νη γπλαίθεο πνπ απνξξίπηνπλ ηελ εμέηαζε ζεσξνχληαη σο λα απνζηξέθνληαη ηελ αμία
ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επηινγήο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηεγνξεζνχλ απφ
γηαηξνχο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν γηα ηελ ελδερφκελε δπζιεηηνπξγία ηνπ
παηδηνχ ηνπο. κσο φηαλ νη γπλαίθεο πηέδνληαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ εμέηαζε,
ελδέρεηαη ε πίεζε απηή λα πξνθχπηεη απφ ηελ επηδίσμε ηεο εμέηαζεο λα ειέγρεη ηηο
αλαπαξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ θαη ην ζψκα ηνπο, εθφζνλ ηηο θαζηζηά
ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ, κε επαθφινπζν ν έιεγρνο ησλ
γπλαηθψλ λα έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηνλ έιεγρν ησλ εκβξχσλ κε δπζιεηηνπξγίεο θαη
ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο λα γίλεηαη αληηιεπηή σο έλαο κεραληζκφο πνηνηηθνχ
ειέγρνπ, δεδνκέλνπ φηη πξνεγείηαη ε εμέηαζε68. Φπζηθά, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο
γηα πνζνηηθφ έιεγρν ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνεγνχηαλ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε,
αιιά φηαλ ε ηειεπηαία θαζηεξψλεηαη σο κηα ζπλεζηζκέλε εμέηαζε, ηφηε δε ζα ήηαλ
παξαθηλδπλεπκέλν λα ππνηεζεί πσο ελδέρεηαη λα θαζηεξσζεί ν κεραληζκφο ηνπ
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά
ζε δπζιεηηνπξγίεο γελεηηθήο θχζεσο, αιιά θαη θνηλσληθήο. Δάλ φκσο ε επηινγή
θαηαιήμεη λα ζπλπθαίλεηαη κε ηελ επηινγή ελφο ηέιεηνπ παηδηνχ, ηφηε ε εγθπκνζχλε
θηλδπλεχεη λα κεηακνξθσζεί ζε κηα δηαδηθαζία θαη ηα παηδηά λα κεηακνξθσζνχλ ζε
πξντφληα.
Παξάιιεια, ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο γπλαίθεο γηα ηελ πξνγελλεηηθή
εμέηαζε εληείλεηαη, φηαλ εθείλεο δε γλσξίδνπλ θαη αθνινχζσο δελ ελεκεξψλνληαη
πσο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνξξίςνπλ ηελ εμέηαζε, φπνπ ζηα πιαίζηα ηεο
θαζηέξσζεο ηεο εμέηαζεο σο κηαο δηαδηθαζίαο ξνπηίλαο ε ηειεπηαία θαίλεηαη
επηβαιιφκελε69. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ηελ
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αλαπαξαγσγή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν, φρη πιένλ
πξνζσπηθφ θαη ηδησηηθφ, ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη
λα ππνλνκεχεη ηελ απηνλνκία, ηνλ απηνθαζνξηζκφ θαη ηελ αίζζεζε ειέγρνπ ησλ
γπλαηθψλ ζηε δσή ηνπο, θαηαξράο σο πξνο ην εάλ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο. Οη επηινγέο ηνπο λα νξίζνπλ ηελ εγθπκνζχλε ηνπο θαηά βνχιεζε
κεηψλνληαη θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα κελ ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εκβξχνπ ηνπο
ράλεηαη, εθφζνλ ε πιεηνςεθία ηφζν ησλ γηαηξψλ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ επηκέλεη πσο ε εμέηαζε απνηειεί κέξνο ηεο θαζηεξσκέλεο πξνγελλεηηθήο
θξνληίδαο θαη πσο νη γπλαίθεο νθείινπλ λα ηελ θάλνπλ. πγρξφλσο, ην δηθαίσκα ησλ
γπλαηθψλ λα απνθαζίζνπλ γηα ην εάλ ζα πξνβνχλ ζηε εμέηαζε ππνλνκεχεηαη θαη
πεξηνξίδεηαη, φρη κφλν απφ ηελ ηαηξηθνπνίεζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηελ πίεζε πνπ
αζθείηαη, αιιά θαη απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο ζηελ εμέηαζε. Δίλαη
εχινγν λα ρξεηάδεηαη ζσζηή πιεξνθφξεζε, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη κηα
επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα κηαο δηαδηθαζίαο ινγηθνχ ζηνραζκνχ,
πνπ ζα απνδψζεη κηα απφθαζε, αιιά νη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηνχλ
δχζθνιν, αλ φρη αλέθηθην, ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ εμεηαδφκελσλ γπλαηθψλ φζνλ
αθνξά ζηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ απφ ηελ εμέηαζε θαη
ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε70.
Αθφκε, έρεη δηαπηζησζεί πσο ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ δελ ελεκεξψλεηαη
απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ γηα ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ
πξνγελλεηηθή εμέηαζε ηφζν γηα ηηο ίδηεο φζν θαη γηα ηα έκβξπά ηνπο. Πιεξνθνξίεο
φπσο ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο απνβνιήο, κφιπλζεο ηεο κήηξαο, δπζκνξθηψλ,
αλαπλεπζηηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ πξνβιεκάησλ ζην έκβξπν δελ αλαθέξνληαη, θαζψο,
αλ θαη είλαη ζπάληα πεξηζηαηηθά, κπνξνχλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηηο ππνςήθηεο
εμεηαδφκελεο θαη λα ηηο απνζαξξχλνπλ ηειηθά σο πξνο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο έγθεηηαη θαη ε
άγλνηα ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ην ελδερφκελν λα ππνβιεζνχλ ζε έλα πιήζνο
εμεηάζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη αζαθή θαη ιαλζάλνληα
φπνπ θαη γηα απηφ ζπληξέρεη ιφγνο νη εμεηάζεηο λα επαλαιακβάλνληαη θαη λα έπνληαη
άιιεο εμεηάζεηο πεξηζζφηεξν δηεπθξηληζηηθέο θαη θαηαηνπηζηηθέο. Ζ πξνγελλεηηθή
εμέηαζε πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξεο απφ κία εθηεηακέλεο θαη αξρηθά αβάζηκεο
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κνξθέο έξεπλαο κεηακνξθψλεη ηε θχζε ηεο πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο, φληαο εθηθηφ
λα γίλνπλ αλαξίζκεηεο γελεηηθέο εμεηάζεηο ζε έλα κφλν δείγκα ηζηνχ, κε απνηέιεζκα
νη γπλαίθεο λα εκπιέθνληαη ζε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ σο πξνο έλα κεγάιν εχξνο
δπζιεηηνπξγηψλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ειάρηζηεο γλψζεηο, θαη λα ζπκβνπιεχνληαη λα
ιάβνπλ ππφςελ ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα δπζιεηηνπξγίεο κε ζπγθξηηηθά ειάρηζην
αληίθηππν γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ είραλ θακία πξφζεζε αξρηθά λα επηδηψμνπλ λα
εμεηαζηνχλ71. Ζ εκθάληζε ησλ πνιιαπιψλ εμεηάζεσλ, πξνθαιψληαο αλεζπρία ζε
φιεο ηηο εμεηαδφκελεο γπλαίθεο, ζπλεπάγεηαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αθνξά ζηελ
αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αλεζπρίαο. Παξφιν, ινηπφλ, πνπ έλαο ηξφπνο λα κεηξηαζηεί
ε κεηξηθή αλεζπρία, ζεβφκελνο ζπγρξφλσο ηελ απηνλνκία ησλ εμεηαδφκελσλ
γπλαηθψλ, αθνξά ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ή
αχμεζεο ησλ δαπαλψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαζθάιηζε, ζε έλα θνηλσληθφ
πιαίζην φπνπ ε κείσζε ησλ δαπαλψλ είλαη ην θχξην δεηνχκελν, νδεγεί ζηελ
πηνζέηεζε ελφο ελαιιαθηηθνχ θαη ακθίβνινπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο αλεζπρίαο, ν
νπνίνο δελ ζέβεηαη ηελ απηνλνκία ησλ εμεηαδφκελσλ γπλαηθψλ, φηαλ παξνπζηάδεη ηελ
εμέηαζε σο κηα δηαδηθαζία ξνπηίλαο γηα ηελ νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζπληξέρεη ιφγνο
αλεζπρίαο72.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εθνχζην θαη απηφλνκν ραξαθηήξα ηεο εμέηαζεο
νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ αλεζπρία πνπ εγείξεηαη σο πξνο ηελ πηζαλή
πξφθιεζε βιάβεο ζηελ πγεία ηεο θπνθνξνχζαο θαη ηνπ εκβξχνπ ηεο ηφζν απφ ηηο
δηεηζδπηηθέο ηερληθέο εμέηαζεο φζν θαη απφ ηελ ελδερφκελε εγρεηξεηηθή επέκβαζε
γηα ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο ηειεπηαίαο. Μάιηζηα, απηή
ε αλεζπρία είλαη εθείλε πνπ, κε βάζε ηελ αξρή ν γηαηξφο λα κελ πξνθαιεί βιάβε ζε
αζζελή ηνπ, ψζεζε ηελ έξεπλα ζηελ εχξεζε ηξφπσλ ε δηάγλσζε λα γίλεηαη ζε
πξσηκφηεξα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο, παξφιν πνπ νη πιεξνθνξίεο γηα ην έκβξπν
είλαη πινπζηφηεξεο ζηα κεηέπεηηα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο73. Γεδνκέλνπ φηη θάπνηεο
πξνγελλεηηθέο δηαγλσζηηθέο ηερληθέο πξέπεη λα πξνζθέξνληαη φρη ζε επξεία θιίκαθα,
αιιά πεξηνξηζκέλα ζε έλα πνζνζηφ εκβξχσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε νκάδεο πςεινχ
θηλδχλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα θαη ην πνζνζηφ πξφθιεζεο
βιάβεο ζηα εμεηαδφκελα κέιε, ε ηερλνινγία θαηέζηεζε πην αλψδπλε ηε δηαδηθαζία
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ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο, φληαο εθηθηφ λα πξνζθεξζεί ε ηειεπηαία ζε
πεξηζζφηεξεο

γπλαίθεο.

Μηα

εμέηαζε

αίκαηνο

πνπ

πξαγκαηνπνηείηαη

ζηηο

θπνθνξνχζεο κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην έκβξπν ρσξίο λα πξνθαιεί
ζσκαηηθή βιάβε ζηελ ίδηα ηε γπλαίθα θαη ζην έκβξπφ ηεο. Δξεπλεηέο έρνπλ ηνλίζεη
πσο, επεηδή ε δηαδηθαζία απηή απαηηεί δεηγκαηνιεςία κεηξηθνχ αίκαηνο θαη φρη
ακληαθνχ πγξνχ, είλαη εθηθηή αθφκε θαη ε επξεία εμέηαζε λεφηεξσλ γπλαηθψλ, κε ηελ
ππφζεζε φηη ν ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο εγθπκνζχλσλ ζε γπλαίθεο κηθξφηεξεο
ειηθηαθά ησλ 35 εηψλ ζεκαίλεη πσο απηέο νη γπλαίθεο θέξνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ
παηδηψλ κε ρξσκνζσκηθέο δπζιεηηνπξγίεο, παξφιε ηελ ρακειή πηζαλφηεηα
δπζιεηηνπξγηψλ ζε εγθπκνζχλεο ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. Ζ εκθάληζε φκσο ηεο
εμέηαζεο αίκαηνο εληείλεη έλα ήδε ζεκαληηθφ δήηεκα πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηνλ
έιεγρν ησλ γπλαηθψλ ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε74. Εεηήκαηα φπσο είλαη ε άζθεζε
πηέζεσλ

θαη

ε

ππνλφκεπζε

ηεο

ελήκεξεο

ζπγθαηάζεζεο

ελδέρεηαη

λα

απελνρνπνηεζνχλ, λα δηθαηνινγεζνχλ αθφκε θαη λα επηβιεζνχλ, εάλ ηα
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαηνξζψζνπλ λα
ππεξθεξάζνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή απηψλ ησλ δεηεκάησλ. Αληηιακβαλφκελνη νη
εξεπλεηέο πσο ε εμέηαζε αίκαηνο δελ πξνθαιεί θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε ζηα
εμεηαδφκελα κέιε θαη πσο δηελεξγείηαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο γηα
κηα πνηθηιία άιισλ λνκηκνπνηεκέλσλ ιφγσλ, ελδέρεηαη λα θαζηεξσζεί θαη λα
επηβιεζεί ε δηελέξγεηα απηήο ηεο κνξθήο ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο, ρσξίο λα
ρξήδεη αλάγθεο ε ζπγθαηάζεζε ηεο γπλαίθαο, φληαο εχθνιν λα ππνβιεζεί ην αίκα
πνπ ιακβάλεηαη γηα ηηο εμεηάζεηο ξνπηίλαο θαη ζε γελεηηθέο εμεηάζεηο ελ αγλνία
κάιηζηα ηεο γπλαίθαο. Ήδε, πξέπεη λα ππάξρεη επαγξχπλεζε απφ ηελ δηαπίζησζε
πεξηζηαηηθψλ θαηά ηα νπνία γπλαηθνιφγνη πξαγκαηνπνηνχζαλ γελεηηθέο εμεηάζεηο
ζην αίκα εγθχσλ Αθξηθαλν – Ακεξηθαλψλ γπλαηθψλ γηα ην γνλίδην ηεο κεζνγεηαθήο
αλαηκίαο ρσξίο ηελ θαηνρχξσζε ηεο εθνχζηαο θαη ελήκεξεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, φπνπ
ε ελεκέξσζε ησλ ηειεπηαίσλ ιάκβαλε ρψξα εθ ησλ πζηέξσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα
απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ππνδείθλπαλ πσο κηα γπλαίθα είλαη θνξέαο ηεο
κεζνγεηαθήο αλαηκίαο75.
Οη γηαηξνί, πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ ηππηθή δηαδηθαζία πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο
εμέηαζεο, δηθαηνινγνχλ ηελ έιιεηςε δενληνινγίαο εθ κέξνπο ηνπο ζηελ δηαπίζησζε
Herzenberg LA., et all, “Fetal Cells in the Blood of Pregnant Women: Detection and Enrichment by
Fluorescence – Activated Cell Sorting”, ε αλαθνξά ζηελ Andrews L., νπ ζει 2
75
Rowley PT., et all, “Dp Pregnant Women Benefit from Hemoglobinopathy Carrier Detection?” ε
αλαθνξά ζηελ Andrews L., νπ ζει 2
74
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πσο νη γπλαίθεο δελ αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία απηήο ηεο εμέηαζεο, ζηελ
πεπνίζεζε φηη νη γπλαίθεο ζα επηδεηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαζψο σθεινχλ φια
ηα εκπιεθφκελα κέιε φζνλ αθνξά ηηο αλαπαξαγσγηθέο επηινγέο ηνπο θαη ζηελ
εμνκνίσζε ηεο γελεηηθήο εμέηαζεο κε άιισλ εηδψλ εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ρσξίο
ζπγθαηάζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο76. Ζ αλεζπρία, ινηπφλ, πνπ
πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαπίζησζε επηθεληξψλεηαη ζηηο δηθαηνινγίεο πνπ
επηθαινχληαη νη γηαηξνί, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε επθνιία ηεο θχζεσο ηεο εμέηαζεο
θαη ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαηνξζψλνπλ λα ππεξηζρχζνπλ
ηεο πξνβιεκαηηθήο φζνλ αθνξά ηελ ππνλφκεπζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ελήκεξεο
ζπγθαηάζεζεο

ελήιηθσλ αλζξψπσλ. Ο «εχινγνο» θαη ζπλεπεηνθξαηηθφο, φκσο,

ραξαθηήξαο απηψλ ησλ δηθαηνινγηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ζπλεηδήζεηο κεξηθψλ
γηαηξψλ, δε ζα πξνθαινχζε έθπιεμε εάλ επεθηεηλφηαλ θαη σο πξνο ηελ πξνγελλεηηθή
εμέηαζε ησλ εκβξχσλ, φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ ζα
δερφηαλ δηπιφ πιήγκα, εθφζνλ ε εμέηαζε δελ αθνξά κφλν ηηο γπλαίθεο αιιά θαη ηα
έκβξπά ηνπο, γηα ηα νπνία απνθαζίδνπλ θαη θέξνπλ επζχλε απνθιεηζηηθά νη
θεδεκφλεο ηνπο φληαο αλήκπνξα ηα ίδηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ νληφηεηά ηνπο. Δάλ,
κάιηζηα, δελ ππάξρεη θαλέλαο ελδνηαζκφο σο πξνο ηελ αθνχζηα εμέηαζε ησλ
ελειίθσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θνξέσλ δπζιεηηνπξγηψλ ζίγνπξα δε ζα πθίζηαηαη
ελδνηαζκφο θαη σο πξνο ηελ εμέηαζε εκβξχσλ, ησλ νπνίσλ ε εζηθή ππφζηαζε είλαη
θαη ακθηιεγφκελε ζπγθξηηηθά κε εθείλε ησλ ελειίθσλ. Δπεηδή νη ηξεηο
πξναλαθεξζείζεο δηθαηνινγίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ εχθνια ζηα πιαίζηα ηεο
ηαηξηθνπνίεζεο ηεο εγθπκνζχλεο θαη λα ηελ ππνζηεξίμνπλ, θξίλεηαη ζθφπηκν γηα
θάζε κία απφ ηηο δηθαηνινγίεο λα παξαηεζεί θαη ν αληίινγνο πνπ απνδνθηκάδεη ηελ
θαζηέξσζε ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαβίαζε
ζεκειησδψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη κεηξηάδεη ηελ ηζρχ ησλ δηθαηνινγηψλ, πνπ
πξνζπαζνχλ λα παξακεξίζνπλ θάζε εκπφδην θαη εζηθφ θξαγκφ φζνλ αθνξά ηε
γελεηηθή εμέηαζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα απνζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή απφ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη ζηελ εμέηαζε γηα ηα εκπιεθφκελα κέιε.
Καηά πξψηνλ, ε παηεξλαιηζηηθή δηαπίζησζε θαη ε ιήςε πξσηνβνπιίαο ησλ
γηαηξψλ λα σθειήζνπλ ηνπο αζζελείο ελ αγλνία ηνπο κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ
αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο εμέηαζεο ζπλεπάγεηαη ηελ εδξαίσζε ηεο αξρηθήο
δηαπίζησζήο ηνπο, εθφζνλ ε δηαζθάιηζε ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο πξνυπνζέηεη
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ηελ επαξθή θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ηελ αμία ηεο
πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο, ηε θχζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αληρλεχεη ε ηειεπηαία θαη
ηε ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο. Ζ έιιεηςε θαηαλφεζεο κπνξεί λα
θαηαπνιεκεζεί κφλν κε ηελ ελεκέξσζε θαη φρη κε ηελ άγλνηα ή ηελ
εηεξνθαζνδήγεζε, επνκέλσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ δηθαηνινγείηαη ε
παξάθακςε ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα αγλνείηαη ην
γεγνλφο φηη ήδε θάπνηνη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηεο αμία ηεο πξνγελλεηηθήο
εμέηαζεο κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ε ελεκέξσζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ
θαηαλφεζε ηεο αμίαο απηήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ λνκηκνπνηεκέλε άξλεζε ηεο
γπλαίθαο λα ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε απηή, ελδερφκελν φκσο, πνπ εάλ επηδησρζεί λα
απνθεπρζεί πξνυπνζέηεη ηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γπλαίθαο λα αξλεζεί
ηαηξηθέο επεκβάζεηο κε ηελ ελ αγλνία ηεο ππνβνιή ζηελ εμέηαζε.
Καηά δεχηεξνλ, ην γεγνλφο φηη ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαηλνκεληθά
δηεμάγεηαη πξνο σθέιεηα ησλ γπλαηθψλ δελ απνηξέπεη ηελ αλάγθε γηα ελήκεξε
ζπγθαηάζεζε απφ ηε ζηηγκή θηφιαο πνπ ε αμία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ εμέηαζε δελ αλαηξείηαη νχηε παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε,
ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε παξάθακςε κηαο λνκηκνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο. Αληίζεηα,
κάιηζηα, ε ηειεπηαία δηαζθαιίδεη ηελ αμία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ φηαλ παξέρνληαη
ζε αλζξψπνπο πνπ κε πιήξε ζπλείδεζε ηηο επηδεηνχλ, ηηο θαηαλννχλ θαη ηηο
αμηνπνηνχλ. Δμάιινπ, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη ην λφκηκν δηθαίσκα ησλ
γπλαηθψλ λα αξλεζνχλ νηαδήπνηε ηαηξηθή επέκβαζε, αθφκε θαη εάλ κηα ηέηνηα
επέκβαζε ζα ηηο σθειήζεη. ε απηφ ην ζεκείν φκσο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πνηά είλαη
ε επηθαινχκελε απφ ηνπο γηαηξνχο σθέιεηα γηα ηηο γπλαίθεο. Οη κέιινληεο γνλείο
θαηαξράο πξνζειθχνληαη απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, επεηδή επηζπκνχλ λα
ιάβνπλ κηα ελεκεξσκέλε απφθαζε γηα ηελ εγθπκνζχλε θαη λα θαζεζπραζηνχλ απφ
ηε ζηηγκή πνπ ην άγρνο θαη νη αλεζπρίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηζαλφηεηα
εκθάληζεο θάπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ηνπο έρνπλ θαηαβάιιεη. ε πεξίπησζε πνπ ην
έκβξπν εμεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη θνξέαο θάπνηαο απφ ηηο
αληρλεχζηκεο δπζιεηηνπξγίεο ζεκαληηθή σθέιεηα κπνξεί λα παξαρζεί, δεδνκέλεο ηεο
θαζεζχραζεο πνπ επέξρεηαη γηα ηελ ίδηα ηε γπλαίθα αιιά θαη γηα ην έκβξπφ ηεο, φηαλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάγλσζεο βξεζνχλ αξλεηηθά. Γεδνκέλνπ ηνπ ςπρνινγηθνχ
θνξηίνπ πνπ θέξεη κηα έγθπνο απφ ηελ αλεζπρία γηα ην κειινληηθφ παηδί, ε
δπλαηφηεηα αλαθνχθηζεο ησλ αλεζπρηψλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ
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απφθαζε ηεο γπλαίθαο λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε77. Αθφκε, φκσο, θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο είλαη ζεηηθά, ε αλίρλεπζε δπζιεηηνπξγηψλ απφ
επηπιένλ

εμεηάζεηο

κπνξεί

ζεκαληηθά

λα

κεηαβάιιεη

ηε

θξνληίδα

ησλ

πξνζβεβιεκέλσλ εκβξχσλ θαη λα επηηξαπεί ζηα ηειεπηαία λα γελλεζνχλ ζε
λνζνθνκεία, φπνπ ε θαηάιιειε θαη ε άκεζα δηαζέζηκε θξνληίδα ησλ λενγέλλεησλ
ελδέρεηαη λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ καθξνπξφζεζκε επηβίσζε θαη πγεία ηνπο. Δπίζεο,
είλαη θαιχηεξα λα γλσξίδνπλ νη κέιινληεο γνλείο πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο,
εάλ ην έκβξπν θέξεη κηα ζνβαξή δπζιεηηνπξγία θαη εάλ ρξεηάδεηαη εληαηηθή
θξνληίδα, ψζηε, αθφκε θαη εάλ απνξξίςνπλ ην ελδερφκελν ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο
ηεο θχεζεο θαη απνθαζίζνπλ λα κεγαιψζνπλ απηφ ην παηδί, ε πξνεγεζείζα γλψζε λα
ηνπο επηηξέςεη λα πξνεηνηκαζηνχλ κνξθσηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, ζσκαηηθά θαη
νηθνλνκηθά, γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ.
Οη γηαηξνί, ινηπφλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, επηκέλνπλ πσο ν θαιχηεξνο
ιφγνο γηα ηηο γπλαίθεο λα πξνβνχλ ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε είλαη ε θαζεζχραζε
πνπ ζρεδφλ πάληα απηή επηθέξεη. Απηφο ν ηζρπξηζκφο, φκσο, είλαη πεξίεξγνο, δηφηη ε
αλεζπρία είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε θάζε εγθπκνζχλεο, πνπ πιήηηεη ηηο
γπλαίθεο, φπνπ φκσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη θπζηνινγηθέο απηέο αλεζπρίεο ηεο
εγθπκνζχλεο έρνπλ παξνμπλζεί απφ έλα ζχλνιν ιφγσλ, νη νπνίνη ηπγράλεη λα
ππνθηλνχληαη ιηγφηεξν απφ πξαγκαηηθέο απεηιέο ηεο πγείαο θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμεηάζεσλ78. Οη γπλαίθεο έρνπλ εθπαηδεπηεί λα
επηθεληξψλνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ζην ζχλδξνκν Down γηα ηνλ
απιφ ιφγν φηη ηνπο πξνζθέξνληαη εμεηάζεηο γηα απηφ, φπνπ απηή ε πξνζθνξά δελ
νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πςεινχ θηλδχλνπ πξνζσπηθά γηα ηηο γπλαίθεο αιιά ζην
ηζρπξφ ζπκθέξνλ ηνπ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ,
πνπ κπνξεί λα θαηαιήμνπλ λα δεηνχλ ηελ θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε. πλεπψο,
κεγάιεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ εμέηαζε γηα ην ζχλδξνκν
Down, κηα απφ ηηο ειάρηζηεο κνξθέο δηαλνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ηεο νπνίαο ην αίηην
είλαη γλσζηφ, θαη νη γπλαίθεο αθνινχζσο βνκβαξδίδνληαη κε άξζξα γηα ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηελ απφθηεζε παηδηνχ κε απηφ ην ζχλδξνκν. Απφ ηελ δηάζεζε ησλ
άξζξσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κέρξη ζηηγκήο θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη πσο
νη γπλαίθεο ζηε ζχγρξνλε επνρή βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν λα γελλήζνπλ έλα
παηδί κε ζχλδξνκν Down, ην νπνίν ζχλδξνκν επζχλεηαη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ
77
78

Macer,D.R., νπ ζει.999-1024,1998
Kristol E., νπ ζει.20-23

48

γελλεηηθψλ ζθαικάησλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δηαλνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, φπνπ,
φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζχλδξνκν Down επζχλεηαη κνλάρα γηα έλα κηθξφ
ηκήκα φισλ ησλ γελλεηηθψλ ζθαικάησλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ζνβαξήο
θαζπζηέξεζεο, ηα νπνία ζθάικαηα κπνξνχλ κάιηζηα λα απνδνζνχλ ζε έλα ζχλνιν
απξφβιεπησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ, κέρξη θαη ζε ηξαχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηνθεηνχ. Παξνκνίσο, νη ππφινηπεο ρξσκνζσκηθέο – αηκαηνινγηθέο – κεηαβνιηθέο
δπζιεηηνπξγίεο θαη ινηκψμεηο πνπ κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ πξηλ ηε γέλλεζε δελ
έρνπλ αξρίζεη λα εμαληινχλ ην πιήζνο ησλ πηζαλψλ ζθαικάησλ.
Λακβάλνληαο ππφςελ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, δελ πξέπεη λα
ιεζκνλείηαη πσο ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε αληρλεχεη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο,
επνκέλσο ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο δελ εγγπψληαη θαη ην αζθαιέο
γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ην έκβξπν είλαη πγηέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έκβξπν δελ
απνθιείεηαη λα θέξεη κηα κε αληρλεχζηκε δπζιεηηνπξγία79. ηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο,
είλαη εχθνιν γηα ηνπο κειινληηθνχο γνλείο λα παξαβιέπνπλ πσο κηα λφζνο κπνξεί λα
πξνζβάιιεη ην έκβξπν νηαδήπνηε ζηηγκή, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη
ηνπ ηνθεηνχ είηε κεηά ηε γέλλεζε, θαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ γελλεηηθψλ ζθαικάησλ
δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί θαη λα πξνιεθζεί. Αθνινχζσο, φηαλ ιακβάλνπλ αξλεηηθά
απνηειέζκαηα απφ ηελ εμέηαζε αηζζάλνληαη πσο δελ έρνπλ πεξαηηέξσ ιφγν
αλεζπρίαο σο πξνο ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ ηνπο, φκσο απηή ε ιαλζαζκέλε αίζζεζε
αζθάιεηαο κπνξεί λα θάλεη έλα κε δηαγλψζηκν γελλεηηθφ ζθάικα ή κηα παηδηθή
αξξψζηηα φιν θαη πην δχζθνιε λα ηελ ρεηξηζζνχλ νη γνλείο. Ο θαζεζπραζκφο,
ινηπφλ, πνπ πξνβάιιεηαη σο έλα πιενλέθηεκα ηεο εμέηαζεο, πθίζηαηαη κφλν σο πξνο
ηελ εκθάληζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αληρλεχεη ε ηειεπηαία, κε απνηέιεζκα νη
κειινληηθνί γνλείο, φηαλ επηθεληξψλνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο κφλν ζην εχξνο ησλ
αληρλεχζηκσλ δπζιεηηνπξγηψλ, λα νδεγνχληαη ζε εθήκεξν εθεζπραζκφ.
Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλσλ ησλ πηέζεσλ νη γπλαίθεο λα εμεηαζηνχλ θαη ησλ πην
δηαθξηηηθψλ πηέζεσλ λα δηαθφςνπλ ηελ θχεζή ηνπο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο,
ελψ θάπνηνη κέιινληεο γνλείο έρνπλ ζθεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ πψο ζα ελεξγήζνπλ,
εάλ ην έκβξπν δηαγλσζηεί κε κηα ζνβαξή δπζιεηηνπξγία, δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη
γηα κηα δηθνξνχκελε δηάγλσζε ή γηα κηα δηάγλσζε ήπηαο δπζιεηηνπξγίαο, δελ
ιακβάλνπλ ππφςελ ηελ πηζαλφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο λα έρνπλ
παξεξκελεπζεί, δελ είλαη νηθείνη κε δπζιεηηνπξγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο
Botkin, J., “Prenatal Diagnosis and the Selection of Children”, Florida State University Law Review,
vol.30: 265, ζει 269-279 2003
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ρξσκνζσκηθέο, ησλ νπνίσλ νη θνξείο σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ κηα θπζηνινγηθή
δηάξθεηα

δσήο

αληηκεησπίδνληαο

κφλν

θάπνηα

πξνβιήκαηα

ζπκπεξηθνξάο,

γνληκφηεηαο θαη νξκνληθά, κε απνηέιεζκα λα πξνβαίλνπλ ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο80.
Παξφιν πνπ ζε θάζε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε δσή, ε νπνία θαίλεηαη αξρηθά
ππεξβνιηθή θαη αθφξεηε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ζεσξία, ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ
θαηνξζψλεη λα αληαπνθξίλεηαη, ε ελζσκάησζε ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο ζηελ
ηεθλνπνηία επηηξέπεη ζηνπο θφβνπο θαη ζηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ δεπγαξηψλ λα
ππεξηζρχζνπλ έλαληη ησλ θπζηθψλ ελζηίθησλ ηνπο. Ζ δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη
κάιηζηα απφ έξεπλα ζε γπλαίθεο πνπ πξνέβεζαλ ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, ζηελ
νπνία έξεπλα ζπγθξίζεθαλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο σο πξνο ην ελδερφκελν λα
απνθηήζνπλ έλα παηδί κε δπζιεηηνπξγία. ζεο γπλαίθεο είραλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο
κε αλζξψπνπο πνπ έπαζραλ απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία επηθαινχληαλ έλα πιήζνο απφ
έλζηηθηα θξνληίδαο, ηα νπνία δελ πθίζηαλην ζηα πιαίζηα κφλν ελφο ζεσξεηηθνχ
ζηνραζκνχ, κε απνηέιεζκα λα αξλνχληαη λα πξνβνχλ ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε
πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο ελ αληηζέζεη κε ηελ θαηεγνξία ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ
είραλ θακία πξνζσπηθή εκπεηξία κε λνζνχληεο αλζξψπνπο, νη νπνίεο ζα πξνέβαηλαλ
ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε νηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο. ηα ίδηα πιαίζηα
ζθέςεο, άιιε έξεπλα δηαπηζηψλεη πσο νη γπλαίθεο δελ επηδνθηκάδνπλ νκνηφκνξθα
ηελ θνηλσληθή πξνζδνθία λα πξνβνχλ ζηελ εμέηαζε, θαζψο ε εκπεηξία ηεο εμέηαζεο
δελ είλαη πάληα θαζεζπραζηηθή αιιά θαη αγρσηηθή, εθφζνλ ην επίθεληξν είλαη ε
δπζιεηηνπξγία, ελψ ζπγρξφλσο αληηδξνχλ ζηελ πξννπηηθή λα ιάβνπλ απνθάζεηο
εμαξηψκελεο απνθιεηζηηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ81.
Καηά ηξίηνλ, ν αληίινγνο ζην επηρείξεκα πνπ εμνκνηψλεη ηελ πξνγελλεηηθή
εμέηαζε κε νηαδήπνηε άιιε θαζηεξσκέλε εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο, πνπ δελ ρξήδεη ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ζρεηίδεηαη θαηά ηξφπν ηηλά κε
ην πξναλαθεξζέλ επηρείξεκα. Τπάξρνπλ ιφγνη πνπ ε κε γελεηηθή εμέηαζε
δηαθξίλεηαη απφ ηε γελεηηθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πιεξνθνξίεο ηεο πξψηεο δελ
ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ κνληκφηεηά ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
δεχηεξεο θαη ζηελ πξψηε ελέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζεξαπεπηεί ην έκβξπν ελψ ε
δεχηεξε απνθαιχπηεη σο επί ην πιείζηνλ πσο ην έκβξπν δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί,
ψζηε ε σθέιεηα ηεο ηειεπηαίαο λα αθνξά κφλν ην ελδερφκελν ηεο δηαθνπήο ηεο
θχεζεο. Ζ ππφζεζε, φηη νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε ζπληζηνχλ
80
81

Kristol,E.,φπ,ζει.22
Asch,A., (βι παξαπνκπή 54, νπ ζει 1655)
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σθέιεηα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα έκβξπά ηνπο, ε νπνία σθέιεηα, κάιηζηα, εληζρχεηαη
φηαλ ε εμέηαζε δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε θπζηθή αθεξαηφηεηα ησλ εμεηαδνκέλσλ, δελ
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ππνρξεσηηθή εμέηαζε, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ηεο εμέηαζεο
δελ είλαη πάληα επεξγεηηθέο γηα ηα εκπιεθφκελα εμεηαδφκελα κέιε θαη εγείξνπλ
ζεκαληηθνχο ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο82. ηνηρεία απφ
έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ πσο ε δηάγλσζε ηνπ εκβξχνπ, απνθαιχπηνληαο γελεηηθέο
πιεξνθνξίεο σο επί ην πιείζηνλ θαη γηα ηε γπλαίθα ελψ ιηγφηεξν γηα ηνλ άληξα,
κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία ηεο γπλαίθαο. Δάλ ην έκβξπν
είλαη πξνζβεβιεκέλν απφ κηα δπζιεηηνπξγία, ηφηε ε γπλαίθα θαη ν ζχληξνθφο ηεο
είλαη θνξείο ηνπ ππεχζπλνπ γνληδίνπ γηα ηε δπζιεηηνπξγία θαη παξφιν πνπ ε
ηειεπηαία δηαπίζησζε ηεο γπλαίθαο σο θνξέα δελ έρεη θακία ζπλέπεηα ζηελ πγεία
ηεο, ζπκβάιιεη ζην λα ηξέθεη ε ίδηα πεξηζζφηεξν αξλεηηθά αηζζήκαηα γηα ηελ
κειινληηθή ηεο πγεία83. Αθνινχζσο, νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ
ηελ εηθφλα πνπ έρεη ε γπλαίθα γηα ηνλ εαπηφ ηεο, αηζζαλφκελε θαηά θάπνην ηξφπν
«ειαηησκαηηθή» θαη απνηπρεκέλε ζην ξφιν λα αλαπαξάγεη πγηή παηδηά, γηα ηνλ νπνίν
ξφιν κάιηζηα ε θνηλσλία ηελ εθηηκά πεξηζζφηεξν. πλάγεηαη, ινηπφλ, πσο ε
πξνγελλεηηθή εμέηαζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα κάζεη θάπνηεο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο ε
γπλαίθα γηα ηνλ εαπηφ ηεο ελάληηα ζηε βνχιεζή ηεο, φληαο ε ίδηα απξνεηνίκαζηε
ςπρνινγηθά λα επεμεξγαζηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Απηή ε πξνβιεκαηηθή φκσο
επηηείλεηαη φηαλ δελ πξνεγείηαη ηεο εμέηαζεο θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή ζηε γπλαίθα γηα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο
εμέηαζεο ζηελ ίδηα θαη ζην έκβξπν. Γεδνκέλνπ ηνπ ςπρνινγηθνχ θηλδχλνπ, ε εμέηαζε
δελ κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ή λα επηβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θαζηεξσκέλεο
πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο θπνθνξνχζαο, εθφζνλ έρεη ην
δηθαίσκα λα απνθαζίζεη ε ίδηα θαη ν ζχληξνθφο ηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο ηεο
εμέηαζεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ βειηίσζε ζηε δσή ηνπο.
Παξάιιεια κε ηνλ αληίθηππν ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο ζηελ ςπρνινγία ηεο
γπλαίθαο, νη δηαπξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ηεο ηειεπηαίαο ελδέρεηαη λα
επεξεαζηνχλ. Ζ γπλαίθα κπνξεί λα αξρίζεη λα απνμελψλεηαη απφ ηνλ ζχληξνθφ ηεο,
λα απνθεχγεη δξαζηεξηφηεηεο καδί κε ζπγγελείο θαη θίινπο, επεηδή ληψζεη άβνια θαη
Clarke,A., “Genetic Screening and Counselling”, A Companion to Bioethics, Kuhse,
Singer(eds),Blackwell Companions to Philosophy, Blackwell Publishers Ltd,ζει.217,2001
83
Marteau TM., “Psychological Implications of Genetic Screening”, ε αλαθνξά ζηελ Andrews L., νπ
ζει.4
Clarke,A., φπ,ζει.221
82
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δπζθνιεχεηαη λα κνηξαζηεί ηφζν πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απφ θφβν κελ θξηζεί, κελ
ππνζηεί πίεζε λα ηεξκαηίζεη ή λα ζπλερίζεη ηελ εγθπκνζχλε ηεο, θαη κελ ηχρεη
ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο φληαο ε ίδηα θνξέαο κηαο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ θχζε ησλ
ζρέζεψλ ηεο κπνξεί λα αιιάμεη ζεκαληηθά θαη ν αληίθηππνο ησλ πιεξνθνξηψλ λα
είλαη πην ηζρπξφο, εάλ ζην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ηεο γπλαίθαο ππάξρεη
ήδε έλαο δηθφο ηεο άλζξσπνο κε θάπνηα δπζιεηηνπξγία, γηα ηελ νπνία δπζιεηηνπξγία
ε γπλαίθα πξνέβε ζε πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη αλαινγίδεηαη ην ελδερφκελν ηεο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο. Ο πξνζβεβιεκέλνο απφ δπζιεηηνπξγία άλζξσπνο κπνξεί λα
εθιάβεη ηνλ αλαινγηζκφ ηεο γπλαίθαο σο απφξξηςε ηνπ ηδίνπ, κε απνηέιεζκα λα
επέιζεη θξίζε ζηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Μάιηζηα, ην ελδερφκελν ε γπλαίθα λα θξηζεί
απζηεξά απφ θίινπο θαη ζπγγελείο κπνξεί λα εληαζεί, φηαλ ε γπλαίθα δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο θαη γίλεηαη δέθηεο ησλ
αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ, κε επαθφινπζν λα ηεο δεκηνπξγνχλ ηχςεηο
φζνλ αθνξά ηελ απνδνρή ηεο απφθαζήο ηεο.
Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αλαπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο, ηελ αληίιεςή
ηεο φζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη «θπζηνινγηθά»84 θαη αμίδνπλ ηελ
απεξηφξηζηε θαη αζπκβίβαζηε αγάπε, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλεη ηελ εκπεηξία
ηεο κεηξφηεηαο85. Γεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ
απφθαζε ηεο γπλαίθαο λα ζπλερίζεη ή λα ηεξκαηίζεη ηελ θχεζή ηεο, έρεη δηαπηζησζεί
πσο φζεο γπλαίθεο δηαθφπηνπλ ηελ θχεζή ηνπο χζηεξα απφ ζεηηθή δηάγλσζε, εθηφο
ηνπ φηη αηζζάλνληαη ελνρέο γηα ην γεγνλφο ηεο δηαθνπήο, εθθξάδνπλ απξνζπκία είηε
λα ππνβιεζνχλ μαλά ζηελ ίδηα εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ζε κειινληηθή εγθπκνζχλε είηε
λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπιιάβνπλ μαλά απφ θφβν θαη αλεζπρία κελ βηψζνπλ ίδηεο
εκπεηξίεο απφ πηζαλά άζρεκα απνηειέζκαηα. Γελ είλαη ιίγεο νη γπλαίθεο πνπ κε
αθνξκή απηή ηελ αλεζπρία πξνζθεχγνπλ ζε ελαιιαθηηθέο αλαπαξαγσγηθέο
ηερλνινγίεο κέρξη θαη ζην ελδερφκελν ηεο πηνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα βηψζνπλ ηελ
κεηξφηεηα. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ απνθαζίδνπλ λα
ζπλερίζνπλ ηελ θχεζή ηνπο θαη ηφηε νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ εμέηαζε γηα ην έκβξπφ
ηνπο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ ζα κεηαρεηξηζηνχλ νη γνλείο ην
κειινληηθφ ηνπο παηδί. Πξνεγνπκέλσο, είρε αλαθεξζεί πσο απηέο νη πιεξνθνξίεο
Wertz DC., et all, “Attitudes Toward Abortion Among Parents of Children with Cystic Fibrosis”,
American Journal of Public Health,ζει 992-994, 1991
85
Andrews L.,νπ ζει 3
84
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κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο γνλείο γηα ηνλ εξρνκφ
ηνπ λένπ κέινπο, ζε απηφ ην ζεκείν φκσο ζα δνζεί έκθαζε ζε κηα άιιε νπηηθή γσλία
απηήο ηεο πξνεηνηκαζίαο. Κάπνηεο γπλαίθεο ίζσο πιεξνθνξεζνχλ φηη ην έκβξπφ ηνπο
δελ ζα πξνζβιεζεί απφ κηα δπζιεηηνπξγία, αληίζεηα, ζα είλαη θνξέαο ηεο
δπζιεηηνπξγίαο. Παξφιν πνπ ε πγεία ηνπ παηδηνχ σο θνξέα δελ ζα επεξεαζηεί, νη
γνλείο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ην παηδί ζαλ λα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ηαηξηθά,
εμαηηίαο ηεο γελεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, κε πηζαλφ απνηέιεζκα λα γίλνληαη
ππεξπξνζηαηεπηηθνί, λα πεξηνξίδνπλ ηηο επηινγέο θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ παηδηνχ ηνπο
θαη λα επεκβαίλνπλ ζηηο κεηέπεηηα αλαπαξαγσγηθέο επηινγέο ηνπ θαη ζηα κειινληηθά
ζρέδηά ηνπ86. Έξεπλα ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ είλαη θνξείο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο
απνθαίλεηαη πσο νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αίζζεκα
θαζήθνληνο ζηνπο αλζξψπνπο σο πξνο ηα κειινληηθά ζρέδηά ηνπο, φπνπ φκσο ην
πφξηζκα απηήο ηεο έξεπλαο αληηθξνχεηαη κε ην πφξηζκα άιιεο έξεπλαο ζε αλζξψπνπο
κε κεζνγεηαθή αλαηκία, ζηνπο νπνίνπο ε γλψζε, φηη ήηαλ νη ίδηνη θνξείο ηνπ γνληδίνπ
θαη φηη ην έκβξπφ ηνπο έθεξε εμίζνπ ην ίδην γνλίδην, δελ επεξέαζε θαζφινπ ηα ζρέδηα
ηα δηθά ηνπο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο φζνλ αθνξά ην γάκν θαη ηελ αλαπαξαγσγή87. Ο
αληίθηππνο, φκσο, ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηε ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ην
κειινληηθφ ηνπο παηδί κπνξεί λα είλαη ηζρπξφηεξνο, εάλ ην έκβξπν δηαγλσζηεί λα έρεη
κηα δπζιεηηνπξγία πνπ ζπληνκεχεη ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπ. Οη γνλείο ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ελδέρεηαη λα αθηεξψζνπλ ειάρηζηε ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα θαη
νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζε έλα πξνζθάησο πγηέο παηδί, ην νπνίν ζε δέθα, είθνζη, ή
αθφκε θαη πελήληα ρξφληα ζα λνζήζεη88.
ε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα αλαθέξσ εθ παξαδξνκήο έλα παξάδνμν πνπ
πθίζηαηαη ζε απηφ ην πξφβιεκα θαη έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ελψ νη ίδηεο αλεζπρίεο
δηέπνπλ ηελ γελεηηθή εμέηαζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εκβξχσλ, ε εμέηαζε ησλ πξψησλ
πεξηνξίδεηαη απζηεξά θαη ε εμέηαζε ησλ ηειεπηαίσλ επηδηψθεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο.
Οη απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ λα εμεηαζηνχλ ηα παηδηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
εάλ είλαη θνξείο γελεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, εγείξνπλ ζνβαξά δεηήκαηα, ηα νπνία
αθνξνχλ ζηελ πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ κειινληηθνχ ελήιηθα λα πξνβεί ζε
απηφλνκεο επηινγέο σο πξνο ηελ εμέηαζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ ζα έρνπλ απηά
Marteau TM., “Psychological Implications of Genetic Screening”, ε αλαθνξά ζηελ Andrews L., νπ
ζει.8
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ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο89. Δάλ
δηαγλσζζνχλ κε θάπνηα δπζιεηηνπξγία, ελδέρεηαη λα ζηεξεζνχλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο, λα ζηηγκαηηζηνχλ θαη λα ππνζηνχλ
δηαθξίζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςελ φηη απηέο νη
πιεξνθνξίεο ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη φηη
κπνξνχλ λα ζηαζνχλ εκπφδην ζην βίσκα κηαο αμηνπξεπνχο δσήο, ππήξρε ζπλαίλεζε
απφ θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο θνξείο σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γελεηηθήο
εμέηαζεο κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ κέζσ θάπνηαο ζεξαπεπηηθήο ή πξνιεπηηθήο
αγσγήο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη άκεζε ηαηξηθή σθέιεηα ζην παηδί, ζεσξψληαο
αθαηάιιειε ηελ εμέηαζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δπζιεηηνπξγία δελ πξνζβάιιεη ηελ
πγεία ηνπ αηφκνπ, δελ ζεξαπεχεηαη θαη εκθαλίδεηαη ρξνληθά φηαλ ην παηδί ζα είλαη
κεζήιηθαο φληαο αλέθηθην λα πξνιεθζεί ή λα θαζπζηεξεζεί απφ πξψηκε αγσγή.
Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ε γελεηηθή εμέηαζε ελφο παηδηνχ γηα ζπγθεθξηκέλεο
δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα ζεσξεζεί αλάξκνζηε, νη γηαηξνί θαη νη λνκνζέηεο
επηηξέπνπλ θαη επηβάιινπλ ελίνηε ηελ εμέηαζε ησλ εκβξχσλ γηα ηηο ίδηεο
δπζιεηηνπξγίεο. Ζ δπζαλαινγία ηεο πεξίπησζεο απηήο θαη ε επηδνθηκαζία ηεο
εμέηαζεο ησλ εκβξχσλ κπνξεί λα θαηαλνεζεί, εάλ ιάβνπκε πάιη ππφςελ ηελ
ππφζεζε πσο νη γπλαίθεο πηζαλψο λα ζειήζνπλ λα δηαθφςνπλ ηελ θχεζή ηνπο ζε
πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο. Απφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ θάπνηεο γπλαίθεο δελ
πξνβαίλνπλ ζηελ αλακελφκελε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο, ηφηε αλακέλεηαη
απηέο νη γπλαίθεο λα έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, πνπ ζε αλζξψπνπο πνπ
είλαη ήδε γνλείο έρεη ζπζηαζεί λα κελ απνθηήζνπλ.
Έλα αθφκε ζηνηρείν, ην νπνίν εγθιείεηαη ζην θάζκα ηνπ αξλεηηθνχ
αληίθηππνπ ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη αληηηίζεηαη ζηελ απξνβιεκάηηζηε
αλαγλψξηζε ηεο επεξγεζίαο ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αθνξά ζην πξφβιεκα πνπ
κπνξεί λα πξνθχςεη ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αζθάιηζεο ηφζν γηα ηνπο
κειινληηθνχο γνλείο φζν θαη γηα ηνλ απφγνλφ ηνπο90. Ζ άγλνηα πνπ πθίζηαηαη ηφζν
γηα ην δήηεκα ηεο δπζιεηηνπξγίαο φζν θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θέξνπλ ή
πάζρνπλ απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία, έρεη ζηαζεί ζην παξειζφλ εκπφδην ζηε
ζπκκεηνρή απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ
89
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παξάδεηγκα απνηειεί ε δηάθξηζε θαη ε απφξξηςε πνπ ππέζηεζαλ απφ εξγνδφηεο
Αθξηθαλφ – Ακεξηθαλνί εξγαδφκελνη, νη νπνίνη ήηαλ θνξείο ηεο κεζνγεηαθήο
αλαηκίαο91. Ζ θαηάζηαζε ηνπ θνξέα κηαο δπζιεηηνπξγίαο παξφιν πνπ δελ πξνθαιεί
πξφβιεκα ζηελ πγεία ηνπ ή ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνδψζεη ζηελ εξγαζία,
εμηζψλεηαη ιαλζαζκέλα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ πάζρεη απφ ηε
δπζιεηηνπξγία. Οη θνξείο ζεσξνχληαη σο άλζξσπνη κε ιεηηνπξγηθή βιάβε θαη
αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα έρνπλ ηε λφζν ή ζαλ λα πξφθεηηαη λα ηελ εθδειψζνπλ,
δεδνκέλεο κηαο αλαθξηβνχο πιεξνθνξίαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ εηεξνδπγψηε, κε
απνηέιεζκα ν εξγνδφηεο λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο
αθνινχζσο δελ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο.
Βέβαηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνληαη θαηλφκελα γελεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηελ
εξγαζία, ην αλαγλσξηζκέλν θαη λνκηκνπνηεκέλν ζπκθέξνλ ηνπ εξγνδφηε λα
ππνβάιιεη ζε εμεηάζεηο ηνπο εξγαδνκέλνπο, πεξηνξίδεηαη ζηηο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο
θαη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν θαη ηηο απαηηήζεηο
ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο, αιιά απηφο ν πεξηνξηζκφο δελ ζπλεπάγεηαη πάληα θαη ηελ
επηηπρή ηήξεζή ηνπ.
Παξάιιεια, έλα αθφκε γεγνλφο πνπ επηηείλεη ηε γελεηηθή δηάθξηζε ζην ρψξν
εξγαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αζθάιηζε πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ νπνία είζηζηαη λα
θαιχπηεη ν εξγνδφηεο92. Ηθαλνί εξγαδφκελνη έρνπλ ζηεξεζεί κηαο ζέζεο εξγαζίαο,
φηαλ ν εξγνδφηεο πιεξνθνξείηαη πσο νη ίδηνη ή ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο θέξνπλ ή πάζρνπλ απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία, ε νπνία επηβάιιεη
αθξηβή θαη εθηεηακέλε ηαηξηθή θξνληίδα. Παξφιν πνπ ν εξγνδφηεο απαγνξεχεηαη λα
πξνβεί ζηελ πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε θξηηήξην ηα ηαηξηθά έμνδα ηνπ
ηειεπηαίνπ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςελ πσο ν εξγνδφηεο έρεη επελδχζεη
νηθνλνκηθά ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ πνπ θαιχπηεη κέζσ ηεο αζθάιηζεο θαη πσο ην
θίλεηξφ ηνπ είλαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα.
Απηφ ην πξφβιεκα ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί κφλν εάλ ε
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αζθάιηζε πγείαο δελ ππαγφηαλ ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρέζε εξγνδφηε – εξγαδνκέλνπ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ν εξγνδφηεο
ζα πξνέβαηλε ζηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ βαζηδφκελνο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ελψ
ζπγρξφλσο ν εξγαδφκελνο ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη εξγαζία κε θξηηήξην ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη φρη κε θξηηήξην ηελ
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αζθάιηζε πγείαο πνπ ηνπ παξέρεη ε εθάζηνηε εξγαζία. Πάξα ηαχηα ν ηνκέαο ηεο
εξγαζίαο θαη ηεο αζθάιηζεο, είηε ηδησηηθήο είηε δεκφζηαο, παξακέλεη πξνβιεκαηηθφο
θαη γηα ην ιφγν απηφ ε επζχλε είλαη κεγάιε σο πξνο ηνλ νξζφ ρεηξηζκφ ησλ γελεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ κηα εμέηαζε ξνπηίλαο, φπσο είλαη ε πξνγελλεηηθή
εμέηαζε.
Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα σο πξνο ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ησλ γελεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ ζηα εκπιεθφκελα – εμεηαδφκελα κέιε επηρεηξεκαηνινγνχλ θαηά ηεο
εμαλαγθαζηηθήο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηεο
εγθπκνζχλεο. Οη εζηθέο αξρέο, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη
απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δένπζα ιεηηνπξγία ηεο, αθνξνχλ ηνλ
εθνχζην, απηφλνκν, ηδησηηθφ θαη εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο, δηαθνξεηηθά, ηα
δηθαηψκαηα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο ζσκαηηθήο
αθεξαηφηεηαο θαη ηεο απηφλνκεο αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο ζίγνληαη. Ο εθνχζηνο
ραξαθηήξαο ηεο εμέηαζεο, ν νπνίνο πεγάδεη θαηεμνρήλ απφ ην ζεβαζκφ ζηελ
απηνλνκία θαη ζηελ ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ, δηαζθαιίδεηαη κφλν απφ ηελ ελήκεξε
ζπγθαηάζεζε. Πξσηίζησο, ινηπφλ, πξέπεη λα θαηνρπξψλεηαη ε ζπγθαηάζεζε ηεο
γπλαίθαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο, εθφζνλ πξνεγείηαη ε έγθπξε πιεξνθφξεζή
ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε γπλαίθα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη α) σο πξνο ηηο
δπζιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο ην έκβξπφ ηεο ζα ππνβιεζεί ζε εμεηάζεηο, β) γηα ην
ελδερφκελν ζεξαπείαο, εθφζνλ ππάξρεη, ησλ αληρλεχζηκσλ δπζιεηηνπξγηψλ, γ) γηα ην
ελδερφκελν λα βξεζεί αληηκέησπε κε κηα απφθαζε σο πξνο ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο
ηνπ εκβξχνπ ηεο, δ) γηα ην ελδερφκελν ε εμέηαζε λα απνθαιχςεη γελεηηθέο
πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν θαη γηα ηνλ ζχληξνθφ ηεο θαη ηέινο ε) γηα ηνπο
πηζαλνχο ςπρνινγηθνχο – θνηλσληθνχο – νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ απφ ηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηφζν ηελ
ίδηα θαη ην ζχληξνθφ ηεο φζν θαη ηνλ απφγνλφ ηνπο. Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε
ελεκέξσζε θαη νη κειινληηθνί γνλείο έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο
παξνπζηάζηεθαλ, έρνπλ δηθαίσκα λα παξάζρνπλ ή λα αξλεζνχλ ηε ζπγθαηάζεζή
ηνπο. Ζ φπνηα απφθαζή ηνπο ζα είλαη ζεκαληηθή, εθφζνλ θαη κφλν είλαη ελήκεξε θαη
αλεπεξέαζηε απφ αλάξκνζηεο επηξξνέο.
Παξφιν, ινηπφλ, πνπ αλαγλσξίδεηαη ην ζπκθέξνλ ηεο γπλαίθαο ζηε γλψζε,
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε, απηφ ην ζπκθέξνλ έγθεηηαη ζηελ απηφλνκε επηινγή
θαη

πξνεηνηκαζία

ηεο

γπλαίθαο

λα

ρξεζηκνπνηήζεη

ηε

γλψζε,

έρνληαο

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο. Πξνζσπηθά, ζεσξψ πσο ην θίλεηξφ γηα ηελ
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πξνζθνξά ηεο εμέηαζεο εληνπίδεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα πεξηκέλεη
βνήζεηα απφ ηελ θνηλσλία – πνιηηεία, ε νπνία βνήζεηα αθνξά ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηηζηεί θαη λα πξναρζεί ε επηινγή. Αθνινχζσο,
ην θαζήθνλ ηεο Πνιηηείαο λα βνεζήζεη εξκελεχεηαη ζε φξνπο απηνλνκίαο θαη
απηνθαζνξηζκνχ θαη φρη ζε φξνπο πξνψζεζεο ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, κε απνηέιεζκα
ε ζπκβνπιεπηηθή λα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε θαη νπδέηεξε θαη πξηλ ηελ εμέηαζε θαη
κεηά ηελ εμέηαζε. Μέλεη, ινηπφλ, λα δηαπηζησζεί ζην θεθάιαην γηα ηελ εζηθή
πξαγκάηεπζε ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο εάλ ε ηειεπηαία ζε πεξίπησζε
ζεηηθήο δηάγλσζεο επηβάιιεηαη θαη εάλ νη ιφγνη είλαη ηαηξηθήο ή νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο θχζεσο. Λακβάλνληαο ππφςελ πσο ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε εγείξεη ην
δήηεκα ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο θαη
πσο απηή ε εμέηαζε επηβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηεο εγθπκνζχλεο,
ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ν ξφινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο χζηεξα απφ κηα ζεηηθή
δηάγλσζε. Απηφο ν ηζρπξηζκφο ελδερνκέλσο λα γίλεη ζαθέζηεξνο χζηεξα απφ κηα
ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ αλαθνηλψλεηαη ε δπζιεηηνπξγία ζηνπο
κειινληηθνχο γνλείο θαη ζηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηνπο ηειεπηαίνπο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηε δηαθνπή ηεο θχεζεο.
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Γχν

πξνζεγγίζεηο

παξνπζηάδνληαη

λα

γηα

ηε

παξαιιειίδνπλ

ξχζκηζε
δπν

ηεο

πξνγελλεηηθήο

αλεζπρίεο

φζνλ

εμέηαζεο

αθνξά

ηελ

εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ην ζηίγκα, φπνπ ε πξψηε εθ ησλ δπν πεξηνξίδεη ηελ εμέηαζε,
ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ζε έλα κηθξφ ππνζχλνιν ζνβαξψλ ή επξέσο
δηαδεδνκέλσλ δπζιεηηνπξγηψλ, ελψ ε δεχηεξε επεθηείλεη ηελ εμέηαζε, ηελ αμηνπηζηία
θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πέξαλ δπζιεηηνπξγίαο ζε έλα επξχ θάζκα ραξαθηεξηζηηθψλ,
ηα νπνία νη γνλείο κπνξεί λα επηδηψμνπλ λα απνθχγνπλ κε επαθφινπζν ε
δπζιεηηνπξγία λα ζπληζηά κεξηθψο έλα παξάγνληα ζηελ απνηίκεζε θαζεθφλησλ θαη
δεκηψλ. Οη δπν πξνζεγγίζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπν επδηάθξηηεο αλεζπρίεο φζνλ
αθνξά ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, φπνπ, αλ θαη νη δπν αλεζπρίεο πεξηθιείνπλ ηνλ
εθθπιηζκφ ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, ε φπνηα αληίζηαζε ζηηο ηειεπηαίεο κπνξεί λα έρεη ηα
εθ δηακέηξνπ αληίζεηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πξψηε
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πξνζέγγηζε ε λννηξνπία ηνπ θαηαλαισηηζκνχ κπνξεί λα έρεη ειάρηζηε επηξξνή ζε
έλα θαζεζηψο πνπ επηηξέπεη ηελ εμέηαζε κφλν γηα ηηο ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο, φπνπ
φκσο απηή ε απνζάξξπλζε ηεο λννηξνπίαο επηηπγράλεηαη κφλν κέζσ ηεο δηαηήξεζεο
ηνπ ζηίγκαηνο σο πξνο ηε δπζιεηηνπξγία, ελψ ζπγρξφλσο, θαηά ηε δεχηεξε
πξνζέγγηζε νη δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα ζηηγκαηίδνληαη ιηγφηεξν ζε έλα θαζεζηψο
αλαπαξαγσγήο, ζην νπνίν νη δπζιεηηνπξγίεο δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ξφιν ζηε
λνκηκνπνίεζε ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, φπνπ φκσο απηή ε άξζε ηνπ
ζηίγκαηνο απφ ηε δπζιεηηνπξγία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο κηαο επξχηεξεο
θαηαλαισηηθήο λννηξνπίαο. Γεδνκέλνπ φηη δελ είλαη εζηθά απνδεθηφ νχηε εθηθηφ λα
απαγνξεπηεί ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε, εγείξεηαη έλα δίιεκκα κε εζηθά αδηέμνδα93.
Τπάξρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη κε ζπγθεθξηκέλεο δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίνη επλννχλ
ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ απνθιείεη ηε δηθή ηνπο δπζιεηηνπξγία θαη ελψ
δελ ακθηζβεηείηαη φηη πηζαλψο ην θχξην θίλεηξν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηνξηζκνχ
είλαη ε απνθπγή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ γηα ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ,
ππάξρεη αμηνζεκείσηε ηζρχο ζην επηρείξεκα πνπ θέξεηαη ελάληηα ζηε δηαρσξηζηηθή
γξακκή θαη ππνζηεξίδεη πσο ν πξναλαθεξζείο ζηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
πεξηνξηζκνχ θαηά απηφ ηνλ ηξφπν απη‟ αλαηξείηαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εζηίαζε ζηε
ηνπνζέηεζε κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο ζα ζπκβάιιεη ζηελ επαλα-επηβεβαίσζε ηεο
λνκηκνπνίεζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο σο κηαο ζεκειίσζεο γηα ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή
ηεο θχεζεο94. ζεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπνζεηνχληαη πιεζίνλ ηεο δηαρσξηζηηθήο
γξακκήο κπνξεί λα απνιακβάλνπλ ειάρηζηή ή θακία κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο, εθφζνλ ν
απνθιεηζκφο ηνπο σο αηηηνινγία γηα ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο κπνξεί λα
γίλεη αληηιεπηφο σο απφξξνηα ζπκβηβαζκνχ, φρη σο απφξξνηα κεηαβαιιφκελσλ
πεπνηζήζεσλ σο πξνο ηελ επηβάξπλζε πνπ επηβάιινπλ.
Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ηνπ πεξηνξηζκνχ, νη
Dorothy Wertz θαη Jeff Botkin έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθά είδε
πεξηνξηζκνχ ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, φπνπ φκσο θαη νη δχν πξνηάζεηο
επηδηψθνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηαηξηθή λνκηκνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ
πξνγελλεηηθή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Dorothy Wertz95, ζα έπξεπε λα
Wasserman D., “A Choice of Evils in Prenatal Testing”, Florida State University Law Review, ζελ
295-313 2002
94
Parens E., Asch A., (eds) “The Disability Rights Critique of Prenatal Genetic Testing: Reflections
and Recommendations”, Prenatal Testing and Disability Rights, Hastings Center Report, νπ ζει 30-31
2000
95
Wertz D, “Drawing Lines: Notes for Policymakers”, Prenatal Testing and Disability Rights, Parens
E., Asch A., (eds), ζει 261,274-278, 2000
93

58

είλαη επηηξεπηή γηα νηαδήπνηε παζνινγηθή θαηάζηαζε, απφ ηελ νπνία ην κειινληηθφ
παηδί ζα δηαθηλδχλεπε αλεμαξηήησο ζνβαξφηεηαο. Ζ πξφηαζε απηή ηεο Wertz, φκσο,
ραξαθηεξηδφκελε απφ κηα ζπλάθεηα δηαθαηερφκελε απφ ηελ έιιεηςε εζηθψλ αξρψλ,
θαζψο επηηξέπεη ηελ εμέηαζε θαη ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα νηαδήπνηε παζνινγηθή
θαηάζηαζε, αθφκε θαη γηα αζήκαληεο φπσο είλαη ε αρξσκαηνςία, ζα απνξξηπηφηαλ
απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο, εθφζνλ ε
αθξαία θαηάηαμε αλεμαηξέησο φισλ ησλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ππνςήθηα
ιίζηα πξνο εμάιεηςε ελδέρεηαη λα παξαπέκπεη ζε γελνθηνλία. Δπνκέλσο, ε πξνζνρή
ζα ζηξαθεί ζηελ πξφηαζε ηνπ Jeff Botkin96, ε νπνία πεξηνξίδεη πεξηζζφηεξν ην εχξνο
ρξήζεο ηεο εμέηαζεο ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηεο Wertz θαη δηαθαηέρεηαη ηφζν απφ
εχινγε νξζφηεηα φζν θαη απφ θάπνηεο αζάθεηεο, νη νπνίεο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζεο. Ζ πξφηαζε ηνπ Botkin έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζην θεληξηθφ εξψηεκα πνπ
αθνξά ηελ επζχλε ηνπ επαγγεικαηία γηαηξνχ ζηελ παξνρή πξνγελλεηηθψλ
δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπλάδεη κε ην πλεχκα πνπ δηαθαηέρεη ηηο αληηδηθίεο
γηα ηηο wrongful birth ππνζέζεηο.
Ζ αγσγή γηα wrongful birth αθνξά κηα θαθή ηαηξηθή πξάμε θαη πξνέθπςε
απφ ηελ απφθαζε ζηελ ππφζεζε Roe v. Wade ην έηνο 1973 λα απνδνζνχλ επζχλεο
ακέιεηαο σο ππεχζπλεο γηα ηε γέλλεζε παηδηψλ κε δπζιεηηνπξγίεο97. Οη γηαηξνί είλαη
ζπλήζσο νη ελαγφκελνη ζε απηέο ηηο αηηήζεηο απνλνκήο δηθαηνζχλεο χζηεξα απφ ηε
γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε εθ γελεηήο δπζκνξθίεο ή κε γελεηηθή αζζέλεηα. Οη wrongful
birth αγσγέο αλαθέξνληαη ζε αηηήζεηο απνλνκήο δηθαηνζχλεο απφ ηνπο γνλείο, νη
νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη βιάβε απφ ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε
δπζιεηηνπξγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο ηζρπξίδνληαη πσο, εάλ είραλ ελεκεξσζεί
επαξθψο γηα ην αλαπαξαγσγηθφ ηνπο ξίζθν, ζα είραλ ιάβεη κέηξα λα πξνιάβνπλ ηε
γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία. Ο ηζρπξηζκφο ησλ γνλέσλ δε βαζίδεηαη ζε
θαηεγνξίεο φηη ν ελαγφκελνο πξνθάιεζε ηε βιάβε κέζσ ακειψλ ελεξγεηψλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ηεξαην-γελλεηηθνχ θαξκάθνπ, αιιά βαζίδεηαη ζε
θαηεγνξίεο γηα αλεπαξθή ή αλαθξηβή πιεξνθφξεζε, ε νπνία ζα επέηξεπε ζηνπο
γνλείο λα απνθχγνπλ ηελ εγθπκνζχλε ή λα εληνπίζνπλ ηε δπζκνξθία πξνγελλεηηθά
θαη λα ηεξκαηίζνπλ ηελ εγθπκνζχλε. Δλ φςεη δχν εμειίμεσλ,

φπσο είλαη ε

αλαγλψξηζε ζηελ ππφζεζε Roe v. Wade ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο
Botkin J., “Line Drawing: Developing Professional Standards for Prenatal Diagnostic Services”,,
Prenatal Testing and Disability Rights, Parens E., Asch A., (eds), ζει 288, 2000
Botkin,J., “Fetal Privacy and Confidentiality” ,Hastings Center Report,ζει 32, 1995
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απφθαζεο γηα ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο κέρξη ηα δχν πξψηα ηξίκελα εγθπκνζχλεο θαη ε
πξνζθνξά απφ ηελ ηαηξηθή ελφο δηεπξπκέλνπ ζπλφινπ ηερλνινγηψλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ηνπ εκβξχνπ, νη γηαηξνί θξίλεηαη λα έρνπλ ζπγρξφλσο
θαζήθνληα σο πξνο ηελ παξνρή εμεηάζεσλ γηα κηα πνηθηιία θιηληθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη σο πξνο ηελ επαξθή πξνεηδνπνίεζε ησλ δεπγαξηψλ, πνπ έρνπλ απμεκέλν ξίζθν λα
γελλήζνπλ έλα παηδί κε δπζιεηηνπξγία. Οηαδήπνηε απνηπρία ή παξάιεηςε λα
παξέρνπλ ελ επζέησ ρξφλσ αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν θξνληίδαο,
κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηνπο γηαηξνχο ππεχζπλνπο ζηα πιαίζηα ησλ wrongful birth
αγσγψλ98. Οη γηαηξνί ιεηηνπξγψληαο ζε έλα επξχ θνηλσληθφ πιαίζην, πνπ θαζνξίδεη
ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαλφλεο, ιακβάλνπλ θάπνηεο παξακέηξνπο ηφζν απφ ην
ηζηνξηθφ ησλ αληηδηθηψλ γηα ηηο wrongful birth ππνζέζεηο φζν θαη απφ ηελ δηάζεζε λα
απνθχγνπλ αληηδηθίεο, κε επαθφινπζν λα επηβάιινληαη θαζήθνληα ζε θάπνηεο
δηθαηνδνζίεο σο πξνο ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ
πνπ δηαηξέρνπλ θάπνην ξίζθν. Χο γλσζηφλ, νη καηεπηήξεο νθείινπλ λα πξνεηδνπνηνχλ
ηηο γπλαίθεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο σο πξνο ηνλ απμεκέλν θίλδπλν λα γελλήζνπλ
παηδί κε θάπνηα δπζιεηηνπξγία θαη αθνινχζσο λα ηνπο γλσζηνπνηνχλ ηηο
πξνγελλεηηθέο δηαγλσζηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο.
Ο Botkin επηκέλεη πσο κεξηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηζηάζεηο θαη πσο φιεο νη δπλεηηθέο πξνγελλεηηθέο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο δελ
ρξεηάδεηαη νχηε είλαη εθηθηφ λα πξνζθεξζνχλ ζηνπο κέιινληεο γνλείο. Παξφιν πνπ
αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ ελήκεξε επηινγή, δε ζεσξεί πσο απηφ ην δηθαίσκα
πεξηνξίδεηαη ή παξαβηάδεηαη απφ ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηελ χπαξμε κηαο δηαρσξηζηηθήο
γξακκήο απφ ηελ θνηλσλία σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ ππαγφκελσλ
θαηαζηάζεσλ ζηελ εμέηαζε, ηνπ είδνπο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ είδνπο ησλ
εμεηάζεσλ πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο.
Μάιηζηα, ππνζηεξίδνληαο πσο ε ζέζε πεξηνξηζκψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα
ζχλνιν αξρψλ θαη πσο νη πεξηνξηζκνί απηνί πξέπεη λα ηεζνχλ σο έλα δήηεκα
επαγγεικαηηθνχ κέηξνπ θαη φρη σο έλα λνκηθφ ή ζπληνληζηηθφ δήηεκα ζεσξεί πσο ε
ζσζηή εζηθή αλάιπζε παξέρεηαη ελ κέξεη απφ ηηο δεκίεο ζηηο wrongful birth
ππνζέζεηο, φπνπ ην θεληξηθφ εξψηεκα εμεηάδεη ην θαηά πφζν κηα γελεηηθή θαηάζηαζε
θαηαιήγεη λα βιάπηεη αηζζεηά ηνπο γνλείο99. Αληηιακβάλεηαη φκσο ν Botkin πσο ε
Andrews,L.,”Torts and the Double Helix:Malpractice Liability for Failure to Warn of Genetic Risks”
Hastings ,Law Review, ζει 149,152-157, 1992
99
Botkin,J. (βι παξαπνκπή 79) νπ ζει 269-278
98

60

λνκνινγία δελ επαξθεί γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη πσο ην βαζηθφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα
αλάιπζε πξνζσπηθήο – επαγγεικαηηθήο – θνηλσληθήο εζηθήο, ην νπνίν κπνξεί λα
είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ππαγνξεχεη ν λφκνο. Πάξα ηαχηα, ν Botkin ζεσξεί
πσο ν λφκνο ζέηεη ηηο ζσζηέο εξσηήζεηο, φηαλ πξαγκαηεχεηαη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νξηνζέηεζε ελφο επαγγεικαηηθνχ πξνηχπνπ. Αθνινχζσο,
εμεηάδεη ηελ ηδέα ηνπ ξίζθνπ απφ δπν πιεπξέο, φπνπ ε πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο αξλεηηθνχ ζπκβάληνο θαη ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηε
ζνβαξφηεηα απηήο ηεο αξλεηηθήο έθβαζεο. Τπνζηεξίδεη πσο είλαη ζεκαληηθφ λα
πξνεηδνπνηνχληαη νη κέιινληεο γνλείο σο πξνο κηα ζνβαξή ελδερφκελε έθβαζε αθφκε
θαη εάλ ε πηζαλφηεηα είλαη ειάρηζηε. Αληίζεηα, ζεσξεί πσο κηα θνηλή θαη ζρεηηθά
επηπφιαηε ή ήπηα έθβαζε κπνξεί λα κελ θξηζεί άμηα αλαθνξάο.
Αλαιπηηθφηεξα, ν Botkin αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφηαζε πσο, κέρξη ην βαζκφ
πνπ έλα παηδί θέξεη κηα ζεκαληηθή δπζιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθή
επίδξαζε ζηνπο γνλείο φζνλ αθνξά ηελ πξφθιεζε ιχπεο θαη αλεζπρίαο, ηε δηάζεζε
ππεξβνιηθνχ

ρξφλνπ,

πξνζπάζεηαο θαη

ρξήκαηνο, ε απνθπγή απηψλ ησλ

επηδξάζεσλ πξνάγεη ηελ επεκεξία ησλ γνληψλ100. Αθνινχζσο, νηαδήπνηε απνηπρία λα
πξνζθεξζνχλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα πξνγελλεηηθά ξίζθα γηα έλα παηδί κε
ζεκαληηθή δπζιεηηνπξγία αληίθεηηαη ζηα ζπκθέξνληα ησλ γνληψλ. Απηή ε ηδέα είλαη
ζχκθσλε κε ην βαζηθφ ζθεπηηθφ ησλ wrongful birth ππνζέζεσλ, φπνπ, φκσο, απηφ ην
ζθεπηηθφ εμαζζελεί, φζν ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηνπο γνλείο εμαζζελεί, θαη
εμαθαλίδεηαη γηα θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνπο
γνλείο. ηα πιαίζηα ηεο πξφηαζήο ηνπ ν Botkin απνξξίπηεη ηε ρξήζε ηεο
πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο γηα θαηαζηάζεηο
πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, πνπ είλαη ήπηεο ή ζεξαπεχζηκεο θαη πνπ δελ
επεξεάδνπλ παηδηά θαη επηδνθηκάδεη ην ξφιν ηνπο κφλν γηα θαηαζηάζεηο πνπ ζα
πξνκήλπαλ δεκίεο ζηνπο γνλείο «πεξίπνπ ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο φζν νη δεκίεο κηαο
αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο»101. Ζ ιίζηα ηνπ ζπκπεξηιακβάλεη αζζέλεηεο «ζπρλά
ζαλαηεθφξεο

ζηελ

παηδηθή

ειηθία»,

ρξφληεο

αξξψζηηεο

«πνπ

απαηηνχλ

επαλεηιεκκέλε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε», θαηαζηάζεηο πνπ δε ζα επέηξεπαλ ζε έλα
παηδί «λα επηηχρεη αλεμαξηεζία ζηα ελήιηθα ρξφληα ηνπ» θαη θαηαζηάζεηο «ηέηνηαο
Botkin,J., “Line Drawing:Developing Professional Standards for Prenatal Diagnostic Services”, (βλ
παραπομπή 96),νπ ζει 288
Botkin,J., “Fetal Privacy and Confidentiality”,(βλ παραπομπή 96), νπ ζει 32
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ζνβαξφηεηαο ψζηε λα ππάξρνπλ ζηαζεξέο απαηηήζεηο πξνο ηνπο γνλείο γηα δηάζεζε
ρξφλνπ, πξνζπάζεηαο θαη ρξεκάησλ». Αθφκε θαη ζηελ θξηηηθή πνπ ηνπ αζθείηαη απφ
ηελ θνηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο ε ζέζε ηνπ παξακέλεη ακεηάβιεηε.
Αλαγλσξίδεη πσο πνιιέο θνξέο ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηνπο γνλείο κεγαινπνηείηαη
θαη πσο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία δελ ππνζηεξίδεη ηελ αληίιεςε φηη ηα παηδηά κε
ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ γνλέσλ θαη πξνθαινχλ
δηρφλνηα. Μειέηεο κάιηζηα πξνηείλνπλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ρεηξίδεηαη θαη
πξνζαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία,
ρσξίο λα ζηεξείηαη ην ηειεπηαίν αληδηνηεινχο αγάπεο, θξνληίδαο θαη εθηίκεζεο θαη
πσο ε εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απαξηίδεηαη απφ δεπγάξηα πνπ δελ έρνπλ ηθαλφηεηεο
πξνζαξκνγήο, φπνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ππφθεηληαη ζηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο
δπζιεηηνπξγίαο. Πάξα ηαχηα, ν Botkin επηζεκαίλεη πσο ε επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή
κε κηα ζνβαξή δπζιεηηνπξγία απαηηεί πεξηζζφηεξε δηάζεζε ρξφλνπ, ελέξγεηαο θαη
ρξήκαηνο ελψ παξάιιεια, δηαπηζηψλεη πσο ππάξρνπλ γνλείο κε ήδε έλα παηδί κε
δπζιεηηνπξγία, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνγελλεηηθή δηάγλσζε γηα ηελ
πξφιεςε ηεο γελλήζεσο ελφο δεχηεξνπ παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία, γεγνλφο απφ ην
νπνίν ζπκπεξαίλεη πσο δελ ζεσξνχλ φινη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε δπζιεηηνπξγίεο
ηελ εκπεηξία ηεο αλαηξνθήο ηνπο σο αληάμηα ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Ζ βαζηθή ηδέα
ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Botkin έγθεηηαη ζην κέγεζνο ηεο πξφθιεζεο ησλ γνλέσλ λα
αλαζξέςνπλ έλα παηδί κε δπζιεηηνπξγία, ε αλαηξνθή ηνπ νπνίνπ παξακέλεη κηα
απαηηεηηθή εκπεηξία ,απφ ηελ νπνία πνιινί ινγηθνί θαη επαίζζεηνη άλζξσπνη ζα
επέιεγαλ λα απέρνπλ, αζρέησο εάλ ππάξρνπλ γνλείο πνπ θαηνξζψλνπλ λα ρεηξίδνληαη
θαιά ηηο πξνθιήζεηο. Ο Botkin κάιηζηα επηκέλεη πσο ην κέγεζνο ηεο πξφθιεζεο
πξέπεη λα απνηειέζεη θξηηήξην ηφζν γηα ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε φζν θαη γηα ηελ
δηαθνπή ηεο θχεζεο, θαζψο ε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηε βάζε ηεο «ζνβαξφηεηαο»
είηε ηεο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εκβξχνπ είηε ηνπ αληίθηππνπ ζηελ νηθνγελεηαθή
επεκεξία ζα θαηνξζψζεη λα ειαηηψζεη θαη δελ ζα απμήζεη ηηο αξλεηηθέο θνηλσληθέο
θαη ςπρνινγηθέο επηξξνέο ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο
ηεο θχεζεο ζε ήδε ππάξρνληεο αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγίεο.
Λακβάλνληαο ππφςελ ηα πξναλαθεξζέληα, δηαπηζηψλεηαη πσο ν Botkin δελ
ππνζηεξίδεη πσο ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε ζπληζηά κηα ηαηξηθή ιεηηνπξγία γηα ηα
κειινληηθά παηδηά αιιά γηα ηνπο γνλείο, θαζψο ηνπο πξνζηαηεχεη απφ βιάβε πνπ
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πξνθαιείηαη απφ ηε γέλλεζε θαη αλαηξνθή παηδηψλ κε ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο102 θαη
βαζίδεη ηελ πξφηαζή ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία θαη φρη ζηελ πγεία103. Απηή ε
δηαπίζησζε ηνλ δεζκεχεη ζε κηα επξχηεξε ζχιιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ
γηαηξνχ, απφ φηη πνιινί γηαηξνί, αιιά θαη ν ίδηνο ν Botkin, ζα ήηαλ πξφζπκνη λα
δερηνχλ104. Ζ πξφηαζε βέβαηα ηνπ Botkin κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, θαζψο ηζρπξίδεηαη
πσο ε δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ πξνηείλεη ζα ζπγθξαηήζεη ην νιίζζεκα πξνο ηα
«designer babies» θαη ζα θαηεπλάζεη ηνλ αξλεηηθφ θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ
αληίθηππν ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο ζηνπο αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγίεο105. Ο
David Wasserman, φκσο, εθπξφζσπνο ηεο πεξηεθηηθήο πξνζέγγηζεο, ζεσξεί πσο ε
πξφηαζε λα πεξηνξηζηεί ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε ζε θαηαζηάζεηο πηζαλέο λα έρνπλ
ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία είλαη ακθηιεγφκελε θαη
αλεθάξκνζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηαηξηθήο ζνβαξφηεηαο ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ εμέηαζε θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ αληίθηππνπ ζηηο
νηθνγέλεηεο επεηδή είλαη ιηγφηεξν επηξξεπήο ζε γεληθεχζεηο απφ φηη ν Botkin
ζπλεηδεηνπνηεί, δελ είλαη μεθάζαξν πψο κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα θξνληίδαο,
πνπ ζα πξνζηάηεπε ηελ επεκεξία ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ζα είραλ αθιφλεηεο αιιά
ηδηνζπγθξαζηαθέο αληηδξάζεηο ζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ην γπλαηθείν θχιν.
Μέρξη ην βαζκφ πνπ γεληθεχζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή
επεκεξία, ζα επηηξαπεί ε πξνζθνξά ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο γηα ραξαθηεξηζηηθά
φπσο είλαη ην θχιν ζε θνηλσλίεο, φπνπ ε γέλλεζε παηδηψλ κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
ζα αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία. ηελ
πξφηαζε ηνπ Botkin πθίζηαηαη κηα ηζρλή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηαηξηθήο ζνβαξφηεηαο
κηαο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο επεκεξίαο θαη ε ίδηα πξφηαζε κπνξεί λα
θαηαιήμεη ζε κηα παξαιιαγή ηεο πεξηεθηηθήο πξφηαζεο – πξνζέγγηζεο πνπ έρεη σο
ππξήλα ηελ γνλετθή πξνηίκεζε θαη ηελ νπνία ν Botkin απνξξίπηεη106.
ζνλ αθνξά ηε ιίζηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα
ππάγνληαη ζηελ εμέηαζε, ε Adrienne Asch θξίλεη πσο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ
κηα πην ηπραία ζχλδεζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο,

ηηο νπνίεο

εθζέηεη σο παξαδείγκαηα ν Botkin, φπσο είλαη ην ζχλδξνκν Down θαη ε θπζηηθή
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ίλσζε, απ‟ φηη ν ίδηνο ππνζέηεη107. Αθφκε θαη εάλ γίλεη απνδεθηφ απηφ πνπ πξνηείλεη
ν Botkin, φηη δειαδή απηέο νη επηβαξχλζεηο είλαη εγγελείο ζηηο θαηαζηάζεηο, δελ είλαη
μεθάζαξν γηαηί απηέο νη επηβαξχλζεηο πξέπεη λα ζεσξνχληαη ρεηξφηεξεο απφ εθείλεο
πνιιψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ν Botkin ζα απέθιεηε, φπσο είλαη νη λφζνη Huntington θαη
Alzheimer. Τπνζέηεη ε Asch πσο αξθεηνί γνλείο δε ζα ζεσξνχζαλ σο κεγαιχηεξε
βιάβε λα κεγαιψζνπλ έλα παηδί πνπ ζα απαηηνχζε ζπρλή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή
ζπλερφκελε ππνζηήξημε απφ φηη λα κεγαιψζνπλ έλα παηδί κε 50% πηζαλφηεηα
πξφσξνπ ζαλάηνπ απφ ηελ ίδηα εθθπιηζηηθή θαηάζηαζε πνπ νη ίδηνη ή ν ζχδπγνο ζα
πεζάλνπλ. Παξάιιεια, ν Botkin δελ πξνζθέξεη κηα εθηίκεζε ηεο βιάβεο ή ηεο
επεκεξίαο, πνπ ζα έζεηε ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζην ζεκείν πνπ ν ίδηνο ζα ήζειε θαη
νχηε πξνζθέξεη ζηνηρεία κηαο επξείαο νκνθσλίαο σο πξνο ηί ππνινγίδεηαη ζνβαξή
βιάβε ή απεηιή ζηελ επεκεξία108. Έξεπλεο πξνηείλνπλ πσο νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά
πνπ θέξνπλ ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηηο
επηβαξχλζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο απφ νηθνγέλεηεο κε θπζηνινγηθά παηδηά, επνκέλσο
απηά ηα επξήκαηα απνδπλακψλνπλ θάζε ππφζεζε φηη ε νηθνγελεηαθή επεκεξία ζα
βιαβεί απφ ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία109. Ο Botkin αξλείηαη πσο ηα
ζηνηρεία απφ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε δπζιεηηνπξγίεο
ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πξφηαζή ηνπ, θαζψο επηκέλεη πσο ε
πξφηαζή ηνπ ππνινγίδεη ηνλ νηθνγελεηαθφ «αληίθηππν» θαη φρη ηε «βιάβε»110. Αιιά ν
Botkin δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη απηή ηελ αμηαθή νπδεηεξφηεηα, θαζψο ηζρπξίδεηαη
φηη «νη γηαηξνί πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί
ζεκαληηθά λα βλάυοσν ηα αλαγλσξηζκέλα ζπκθέξνληα ησλ γνλέσλ». κσο ε
αλαθνξά ζε θαηαζηάζεηο πνπ «βιάπηνπλ» αληί λα «επεξεάδνπλ» δελ είλαη
πεξηζζφηεξν νπδέηεξε απφ ηελ αλαθνξά ζε «βιάβε» αληί ζε «αληίθηππν». Δπηπιένλ,
ν Botkin ζα αλέζεηε ζηνπο γηαηξνχο λα απνηηκήζνπλ ηε «ζνβαξφηεηα» ηνπ
αληίθηππνπ, έλαο φξνο πνπ πάιη δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ νπδεηεξφηεηα. Οη άλζξσπνη
πνπ κεηακνξθψλνληαη απφ ηε γέλλεζε, ην γάκν ή άιια ζπκβάληα δχζθνια ζα
πεξηέγξαθαλ ηνλ αληίθηππν απηψλ ησλ ζπκβάλησλ σο «ζνβαξφ».
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Πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, φκσο, απφ ηελ αζπλέπεηα ηνπ Botkin, ζα πξνέθππηε
εάλ ν ηειεπηαίνο ήηαλ ζπλεπήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γέλλεζε θάζε παηδηνχ, ηδηαίηεξα
ηνπ πξψηνπ, είλαη ηφζν κεηακνξθσηηθφ ζπκβάλ, ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα ηζρπξηζηεί
θαλείο πσο ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ζα έρεη γεληθφηεξα έλαλ
πην νπζηαζηηθφ αληίθηππν. Αιιά αθφκε θαη εάλ απηφο ν ηζρπξηζκφο κπνξεί λα
επαιεζεπζεί, ε πξφηαζε ηνπ Botkin ζα απαηηνχζε επίζεο ηελ πξνζθνξά ηεο εμέηαζεο
γηα ηνλ γελεηηθφ εληνπηζκφ ελφο εμαηξεηηθά ηαιαληνχρνπ παηδηνχ111. πσο ε Asch
αλαθέξεη, ν επηπξφζζεηνο αληίθηππνο ελφο παηδηνχ εμαηξεηηθά ηαιαληνχρνπ ζηελ
νηθνγέλεηά ηνπ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ κεγάινο φζν εθείλσλ ησλ παηδηψλ γηα
παξάδεηγκα κε ζχλδξνκν Down. Αθφκε φκσο θαη εάλ ν Botkin κπνξνχζε λα
ππνζηεξίμεη ηηο γεληθεχζεηο ζηε ζεσξία ηνπ, ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ην
πξφβιεκα ησλ εμαηξέζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέκα κε ην θχιν. Ο Botkin δε
ζεσξεί ην θχιν ζσζηή δηθαηνινγία γηα ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, θαζψο ν
αληίθηππνο ηνπ αλεπηζχκεηνπ θχινπ ζηνπο γνλείο δελ είλαη επαξθψο ζνβαξφο θαη δε
ζπληζηά βιάβε γηα ηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία112. Δίλαη δχζθνιν λα δηαθσλήζεη
θαλείο σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ηνπ Botkin, αιιά δελ είλαη μεθάζαξν ηη ζα
πξφηεηλε ν Botkin ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα δεπγάξη ή νηθνγέλεηα ζα είρε ζνβαξφ
αληίθηππν απφ ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ αλεπηζχκεηνπ θχινπ. Πηζαλψο, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ν Botkin ζα ζεσξνχζε ην γηαηξφ ππνρξεσκέλν λα πξνζθέξεη ηελ
πξνγελλεηηθή εμέηαζε γηα ην θχιν, εάλ γλψξηδε ν ηειεπηαίνο ηηο αζπλήζηζηεο
πεξηζηάζεηο, ηηο νπνίεο φκσο γηα λα γλσξίδεη ζα έπξεπε λα ξσηήζεη ηνπο γνλείο113.
χκθσλα φκσο κε απηφ ην κνηίβν, εάλ ν γηαηξφο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ξσηήζεη
γηα πεξηζηάζεηο, πνπ θαζηζηνχλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απεηιεηηθά γηα ηελ
νηθνγελεηαθή επεκεξία, ηφηε δελ ζα ήηαλ μεθάζαξνο ν ξφινο πνπ ζα είρε ην πξφηππν
θξνληίδαο ηνπ Botkin.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελδερνκέλσο ν Botkin λα ζεσξνχζε πσο ν γηαηξφο δελ
είλαη ππνρξεσκέλνο λα κάζεη εάλ ππήξραλ πεξηζηάζεηο πνπ θαζηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα
εκβξπηθά ραξαθηεξηζηηθά απεηιή ζηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία, φπνπ φκσο απηή ε
ζηάζε ζα απνηεινχζε απφθιηζε απφ ηελ θπζηνινγηθή ηαηξηθή πξαθηηθή. Ζ αλάγθε
γηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο εθ κέξνπο ηνπ γηαηξνχ είλαη
δεδνκέλε ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, θαζψο ν γηαηξφο, εάλ πξνζηαηεχεη ηελ
Asch,A., (βι παξαπνκπή 54, νπ ζει 1651)
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113
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επεκεξία ησλ γνλέσλ θαη δελ εθπιεξψλεη απιψο ηηο επηζπκίεο ηνπο, πξέπεη λα
εθηηκήζεη θαηά πφζνλ ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ
ζα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία. κσο, νη απεηιέο ζηελ
νηθνγελεηαθή επεκεξία είλαη δπζθνιφηεξν λα εθηηκεζνχλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο
ηαηξηθέο εθηηκήζεηο θαη ν ίδηνο ν γηαηξφο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο
εθηηκήζεηο κφλν κέζσ εξσηήζεσλ ζηνπο γνλείο, δηφηη ζπρλά νη ηειεπηαίνη δελ
γλσξίδνπλ θαη ελδέρεηαη λα ζθάινπλ. Σν πξφβιεκα σο πξνο ηελ πξφηαζε ηνπ Botkin
είλαη φηη νη πξαγκαηηθέο αληαπνθξίζεηο ησλ γνλέσλ ζε παηδηά κε κηα πνηθηινκνξθία
θπζηνινγηθψλ θαη κε ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη επαξθψο δηαθνξεηηθέο ,ψζηε λα ηίζεηαη
ππφ ακθηζβήηεζε θάζε γελίθεπζε. Σν πξφηππν θξνληίδαο ηνπ Botkin ζα απαηηνχζε
κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα σο πξνο ηε δπλακηθή θαη ην επάισηνλ ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά
κηα ηέηνηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζα απέθιεηε ηε δηθαηνινγία γηα κηα θαζνξηζκέλε
πξνζθνξά, δηφηη ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη νηεζδήπνηε εμεηάζεηο πνπ ε
έξεπλά ηνπ ππνδεηθλχεη πσο είλαη δηθαηνινγεκέλεο. Αθφκε θαη εάλ απηέο νη εμεηάζεηο
ήηαλ νη κνλαδηθέο πνπ ζα ππάγνληαλ ζηελ θαζνξηζκέλε ιίζηα ηνπ Botkin, δε ζα
έραηξαλ ηεο πξνλνκηνχραο ζέζεο πνπ ε πξφηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ ελαπνζέηεη ζε απηέο.
Τπάξρεη έλα επηπιένλ πξφβιεκα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Botkin, θαζψο βξίζθεη
εθαξκνγή ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ππφβαζξα114. Μπνξεί λα είλαη επηπφιαην
ζηελ Ηλδία θαη ζε κνπζνπικαληθέο ρψξεο ν αληίθηππνο ελφο παηδηνχ κε αλεπηζχκεην
θχιν ζηνπο γνλείο λα κελ θξίλεηαη επαξθψο ζνβαξφο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
πξνζθνξά ηεο επηινγήο ηνπ θχινπ ζηα πιαίζηα ηεο θαζηεξσκέλεο θξνληίδαο. Ζ
γέλλεζε φκσο ελφο θνξηηζηνχ ή ελφο επηπιένλ θνξηηζηνχ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη
πηψρεπζε ή ζηηγκαηηζκφ γηα ηελ νηθνγέλεηα. ε θάπνηεο θνηλσλίεο ε γέλλεζε ελφο
παηδηνχ κε ήπηεο αιιά εκθαλείο δπζκνξθίεο ελδερνκέλσο λα έρεη παξφκνην αληίθηππν
ζηελ νηθνγέλεηα. Ο Botkin ίζσο λα ππνζηήξηδε πσο νη γνλείο δε ζα είραλ
«αλαγλσξηζκέλν ζπκθέξνλ» ζηελ απνθπγή ηέηνησλ ζπλεπεηψλ, αθφκε θαη εάλ ήηαλ
αζψνη / αλππνςίαζηνη σο πξνο ηηο ππνβφζθνπζεο πξνθαηαιήςεηο, αιιά θαίλεηαη
ζθιεξφο θαη παξάινγα απαηηεηηθφο ν ηζρπξηζκφο πσο νη γνλείο δελ έρνπλ θαλέλα
λφκηκν ζπκθέξνλ ζηελ απνθπγή ηεο έλδεηαο ή ηνπ εμνζηξαθηζκνχ πνπ βαζίδνληαη
ζηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ηπγράλεη λα δνπλ. ίγνπξα πξέπεη λα
γίλνπλ αιιαγέο ζην πνιηηηθφ επίπεδν απηψλ ησλ ρσξψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
εμέηαζεο (ηνπ θχινπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο), αιιά νη γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ηελ
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επεκεξία ησλ αζζελψλ ηνπο δχζθνια είλαη ηα θαηάιιεια φξγαλα γηα απηή ηελ
πνιηηηθή. Δλ θαηαθιείδη, ε πξφηαζε ηνπ Botkin παξνπζηάδεηαη αλίζρπξε θαη
απξνζηάηεπηε έλαληη ξηδσκέλσλ άληζσλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί σο βάζε γηα ηελ θαζηεξσκέλε θξνληίδα, θαζψο είηε ζα απνθέξεη κηα
εζηθά πξνβιεκαηηθή απνηπρία λα πξνζθέξεη ηελ εμέηαζε ζε νηθνγέλεηεο, ησλ νπνίσλ
ε επεκεξία ελδερνκέλσο λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε
ζπγθεθξηκέλα «θπζηνινγηθά» ραξαθηεξηζηηθά ή κε ηαηξηθά αζήκαληεο βιάβεο είηε ζα
ππνλνκεχζεη ηε δηθαηνινγία γηα κηα θαζηεξσκέλε εμέηαζε θαη ζηε ζέζε ηεο ζα
απαηηείηαη κηα πνιχπινθε θαη εμαηνκηθεπκέλε ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηελ
νηθνγελεηαθή επεκεξία115.
ηελ πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Botkin αληηπξνηείλεηαη ε πεξηεθηηθή
πξνζέγγηζε, ηελ νπνία εθπξνζσπεί ν David Wasserman. χκθσλα κε απηή ηελ
πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεηαη πσο φιεο νη δηαζέζηκεο εμεηάζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο, πνπ
θάζε γπλαίθα ή δεπγάξη ρξεηάδεηαη γηα λα ιάβεη κηα απφθαζε, πξέπεη λα παξέρνληαη,
θαζψο ηφηε επηηξέπεηαη ε πιήξεο επηινγή θαη απνθεχγεηαη ε δπζάξεζηε ζέζε κηαο
δηαρσξηζηηθήο γξακκήο, θαηά ηελ νπνία κεξηθέο κφλν θαηαζηάζεηο θξίλνληαη
επαξθψο ζνβαξέο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πξνγελλεηηθή δηάγλσζε, κε
επαθφινπζν λα ζηηγκαηίδνληαη νη άλζξσπνη πνπ θέξνπλ απηέο ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη
λα δηθαηνινγνχλ ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο. Σν πιενλέθηεκα ηεο
ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο – πξφηαζεο

έγθεηηαη ζην φηη νη βιάβεο θαη νη

δπζιεηηνπξγίεο δε ζα είραλ θαλέλαλ επίζεκν ή πξνλνκηνχρν ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ σο
πξνο ηελ πξνζθνξά είηε ηεο εμέηαζεο είηε ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο116.
Ο Wasserman, ιακβάλνληαο ππφςελ πσο ππάξρνπλ θάπνηα δεπγάξηα, ηα
νπνία ζέινπλ λα κάζνπλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ελψ θάπνηα άιια ζέινπλ
λα κάζνπλ πνιχ ιηγφηεξεο ή θαη θακία απνιχησο, δελ απαηηεί ζηα πιαίζηα ηεο
πξνζέγγηζήο ηνπ ηελ «πιήξε απνθάιπςε» (full disclosure), φπσο ηελ απνθαιεί ν
Botkin117, δειαδή ηελ απαξίζκεζε θάζε γελεηηθήο θαηάζηαζεο, ηελ νπνία ε εμέηαζε
κπνξεί λα αληρλεχζεη. Παξφιν πνπ ππάξρεη αμηνζεκείσηε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηα
πεξηζψξηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηαηξνχ λα ελεκεξψλεη θαη λα εμεηάδεη ππφ έλα
θαζεζηψο πνπ ε εμέηαζε δελ επηδέρεηαη πεξηνξηζκνχο, ν γηαηξφο, ζχκθσλα κε ηνλ
Wasserman,

θαιείηαη λα παξνπζηάζεη κηα γεληθή πεξίιεςε ηνπ εχξνπο ησλ
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θπζηνινγηθψλ θαη κε θαηλνηχπσλ, ψζηε λα ηίζεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ δεπγαξηνχ
λα απνθαζίζεη, εάλ ζέιεη λα κάζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο
γελεηηθέο θαηαζηάζεηο ή γηα ηηο πηζαλφηεηεο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ
ειηθηψλ θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ηζηνξηθψλ ηνπο118. Αθνινχζσο, ν γηαηξφο νθείιεη λα
ππνβάιεη ζην δεπγάξη ηελ εξψηεζε, εάλ ζέιεη λα εμεηαζηεί, φπνπ ε ηπρφλ άξλεζή ηνπ
πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο νξηζηηθή θαη λα γίλεηαη ζεβαζηή απφ ηελ πιεπξά ηνπ
γηαηξνχ, αζρέησο πφζν κεγάιε είλαη ε πηζαλφηεηα κηαο γελεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, κε
εμαίξεζε ελδερνκέλσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν γηαηξφο έρεη ιφγνπο λα ππνςηάδεηαη
κηα ζεκαληηθή πηζαλφηεηα κηαο γελεηηθήο ή ρξσκνζσκηθήο θαηάζηαζεο, πνπ ζα
θαζηζηνχζε ηε δσή ηνπ παηδηνχ αλάμηα λα ηε δεη. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ην δεπγάξη
επηζπκεί λα πξνβεί ζε εμεηάζεηο, ζα απνθαζίδεη ην ίδην ζε ηί είδνπο εμεηάζεηο ζέιεη
λα πξνβεί. Κάπνηα ειάρηζηε πηζαλφηεηα γηα ηελ εμεηαδφκελε θαηάζηαζε κπνξεί λα
απαηηείηαη, αιιά φρη κε ην ειάρηζην φξην λα πνηθίιεη κε ηε «ζνβαξφηεηα» ζε
νηαδήπνηε έλλνηα απηνχ ηνπ φξνπ. Τπφ έλα ηέηνην θαζεζηψο γνλετθήο –
θαηαλαισηηθήο απηνλνκίαο, ηα κέηξα γηα εχινγε επάξθεηα θαη νξζφηεηα ζηελ
ελεκέξσζε, ζηελ εμέηαζε θαη ζηελ αληαπφθξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ Wasserman, ζα
εμειίζζνληαη θαηά ηελ εμάζθεζε. Ζ νηαδήπνηε παξάβαζε θαζήθνληνο ηνπ γηαηξνχ
λα ελεκεξψζεη ή λα δξάζεη κε εχινγε επάξθεηα ζα ιακβάλεηαη σο θαηαπάηεζε ηεο
αλαπαξαγσγηθήο απηνλνκίαο ησλ γνλέσλ. Αμηψζεηο θαη δηεθδηθήζεηο γηα βιάβεο θαη
απνδεκηψζεηο ζα αληηκεησπίδνληαη νκνίσο γηα πγηή θαη κε δπζιεηηνπξγίεο παηδηά κε
ηηο απνδεκηψζεηο, πεξηζζφηεξν ηηκσξεηένπ ραξαθηήξα θαη φρη αληηζηαζκηζηηθνχ, λα
εθθξάδνπλ ηελ πξνζβνιή ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ γνλέσλ θαη φρη
ηνλ αληίθηππν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο119.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Wasserman, παξά ηνλ επγελή ζηφρν ηεο, αληηκεησπίδεη
αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ πξνψζεζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο, κεξηθέο απφ ηηο
νπνίεο εθθξάδνληαη θαη απφ ηνλ Botkin. Ζ πξψηε δπζθνιία αθνξά ηελ ελεκέξσζε
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηφζν εθηεηακέλεο θαη πνιχπινθεο
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπκπηεζνχλ ζηα επαγγεικαηηθά πιαίζηα120. Ζ πξφηαζε ηνπ
Wasserman, ε νπνία απαηηεί λα αλαθνηλψλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο
θαηαζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δηαηίζεληαη εμεηάζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςελ ην
ζρεηηθφ

ξίζθν

θάζε

ζπγθεθξηκέλεο

εγθπκνζχλεο,

παξακέλεη

αθαηφξζσηε.
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Πξνθαλψο, νη επηζθέςεηο ζηνλ καηεπηήξα ρξεηάδεηαη λα ζέζνπλ έλα πιήζνο
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπκνζχλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ
αθνξνχλ ηελ πξνγελλεηηθή δηάγλσζε, αιιά ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο γηα λα
ζπδεηεζνχλ φια απηά ηα δεηήκαηα. Ο Botkin απφ πξαθηηθήο πιεπξάο ζεσξεί
δχζθνιε ηε δηεπζέηεζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα κηα εθηεηακέλε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε
ηελ πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Ζ ρξνληθή παξάηαζε ησλ επηζθέςεσλ ζα απαηηνχζε
επηπξφζζεην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ, κεραληζκνχο γηα λα πιεξσζνχλ νη εθηελείο
ππεξεζίεο θαη βειηηψζεηο ζηε ρνξεγεκέλε εθπαίδεπζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ νξζή
ζπκβνπιεπηηθή ησλ αζζελψλ. Δλ νιίγνηο, απηέο νη αιιαγέο ζα απαηηνχζαλ κηα
ζεκειηψδε επαλαζχλζεζε ησλ πξνγελλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κφλν εάλ ε
πξνγελλεηηθή δηάγλσζε αλαπηπρζεί ζε κηα ζεκαληηθή ηαηξηθή ππεξεζία απηνχ ηνπ
είδνπο νη αιιαγέο ζα είλαη εθηθηέο. Ζ δεχηεξε δπζθνιία κε ηελ πξφηαζε ηνπ
Wasserman επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επηηξέπεη έλαλ ζαθή δηαρσξηζκφ
κεηαμχ ηνπ πνηά πιεξνθνξία είλαη εζηθά επηζπκεηή θαη πνηά πιεξνθνξία κπνξεί λα
είλαη ππνρξεσηηθή. Με ηνλ φξν «ππνρξεσηηθή» ν Botkin αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο
πιεξνθνξίαο, πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο γηαηξνχο λνκηθά
ππφινγνπο γηα δεκίεο θαη λα επηβάιιεη πνηλέο, εάλ δελ παξάζρνπλ ηελ πιεξνθνξία.
Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιιέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο (ζπάληεο, ήπηεο, κε
ζρεηηδφκελεο κε αζζέλεηεο θαη νχησ θαζ‟ εμήο) πνπ ππάγνληαη ζηελ πξνγελλεηηθή
δηάγλσζε, ν ηζρπξηζκφο, φηη φιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο νθείινπλ λα ζπδεηεζνχλ κε
ηνπο κέιινληεο γνλείο, δηαθέξεη απφ ηνλ ηζρπξηζκφ, φηη ηπρφλ απνηπρία λα
αλαθνηλσζνχλ νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα θαηαιήμεη ζε λνκηθψο επηβαιιφκελεο
απνδεκηψζεηο121. Ο Botkin, κάιηζηα, επλνεί ηελ χπαξμε κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο,
ε νπνία ζα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παξαιείςεσλ πνπ ρξήδνπλ
επηδνθηκαζίαο θαη εθείλσλ πνπ δελ ρξήδνπλ.
Ζ ηξίηε, θαηά ζεηξάλ, δπζθνιία επηθεληξψλεηαη ζηνπο επγελείο ζθνπνχο, ηνπο
νπνίνπο ε πξφηαζε ηνπ Wasserman επηδηψθεη λα θεξδίζεη. Λακβάλνληαο ππφςελ πσο
ν Wasserman ελαληηψλεηαη ζηε δηαρσξηζηηθή γξακκή ηνπ Botkin κεηαμχ δηαθφξσλ
θιεξνλνκηθψλ ή εθ γελεηήο θαηαζηάζεσλ σο επηδήκηαο ζηελ θνηλφηεηα ησλ
αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο, ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ην εάλ ε πεξηεθηηθή
πξφηαζε ζα θαηνξζψζεη λα είλαη ιηγφηεξν επηδήκηα. Ο Botkin, κάιηζηα, ππνζηεξίδεη
πσο ε πεξηεθηηθή πξφηαζε γηα ηηο πξνγελλεηηθέο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο θαίλεηαη
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λα είλαη κηα θησρή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηεο θαηαλφεζεο, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο
αλεθηηθφηεηαο ζηελ δπζιεηηνπξγία θαη δελ αληηιακβάλεηαη σο επεξγεηηθή γηα ηελ
επεκεξία ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο ηελ πξφηαζε φιεο νη θαηαζηάζεηο λα
ππάγνληαη ζηελ πξνγελλεηηθή δηάγλσζε θαη ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλαγλσξίδεη πσο κηα πξφηαζε, πνπ ζα ελζάξξπλε ηελ εθηεηακέλε
ζπδήηεζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ, ζα πξνσζνχζε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο, ελψ παξάιιειε πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα γίλεη, πξνθεηκέλνπ λα
ειαηησζνχλ θαη λα εμαιεηθζνχλ νη κεξνιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνπο αλζξψπνπο
κε δπζιεηηνπξγίεο. Παξ‟ φια ηαχηα φκσο θαίλεηαη πνιχ πηζαλφ πσο ε πξνγελλεηηθή
δηάγλσζε γηα κηα εθηελή ιίζηα θαηαζηάζεσλ ζα αμηνπνηνχηαλ δηαξθψο θαη
πεξηζζφηεξν θαη εάλ απηφ ίζρπε, ηφηε εμίζνπ ζα ήηαλ πηζαλφ ε δπζιεηηνπξγία λα
ηδσζεί ιηγφηεξν σο κηα απνδεθηή κνξθή αλζξψπηλεο πνηθηινκνξθίαο θαη
πεξηζζφηεξν σο κηα απνθεπθηή επηβάξπλζε, πνπ νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ
λα πξνιάβνπλ. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ πηζαλφ λα πξνσζεζεί ην θαηλφκελν ηεο
ηειεηνκαλίαο θαη ε κηζαιινδνμία γηα ιηγφηεξν ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο, εγείξνληαο
θαηά απηφ ηνλ ηξφπν έλα επξχηεξν ζχλνιν κεξνιεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ
θνηλσλία, νη νπνίεο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν επηδήκηεο καθξνπξφζεζκα πξνο ηελ
θνηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο122.
Παξάιιεια κε ην ελδερφκελν ε κηζαιινδνμία θαη ν ζηηγκαηηζκφο λα ιάβεη
πξνεθηάζεηο γηα ηελ θνηλφηεηα

ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο, ν Botkin

επηθεληξψλεηαη ζηε θχζε ηεο ζρέζεο ελφο γνλέα κε ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη ζην
ελδερφκελν απηή ε ζρέζε λα επεξεαζηεί εμίζνπ αξλεηηθά απφ ηελ πεξηεθηηθή
πξφηαζε ηνπ Wasserman123. Ο Botkin, αλαγλσξίδνληαο πσο νη γνλείο αζθνχλ έιεγρν
ζην επξχ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη πσο ε πξνγελλεηηθή επηινγή κπνξεί λα
επεθηείλεη απηφ ηνλ έιεγρν θαη ζηελ βηνινγηθή θχζε ηνπο, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ
ηδηαίηεξα ζηνλ έιεγρν πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηε βηνινγηθή θχζε ησλ παηδηψλ ηνπο
θαη επηκέλεη πσο ν έιεγρνο νθείιεη λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεχγνληαη θαηλφκελα εκπνξεπκαηνπνίεζεο, αλαπαξαγσγηθνχ θαηαλαισηηζκνχ
θαη ηειεηνκαλίαο. Θεσξεί νξζφ ν έιεγρνο ησλ γνλέσλ κε αληηθείκελν ηελ βηνινγηθή
θχζε ησλ απνγφλσλ ηνπο λα ξπζκίδεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ησλ γηαηξψλ
θαη λα έρεη σο θξηηήξην ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ θαη δηθαηνινγεί ηελ θνηλσλία πνπ
Botkin,J., “Line Drawing:Developing Professional Standards for Prenatal Diagnostic Services”, (βι
παξαπνκπή 96) νπ ζει 305
123
Botkin,J. (βι παξαπνκπή 79) νπ ζει 291-292
122
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αζθεί κεξηθφ έιεγρν ζηε ζρέζε γνλέσλ – παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηνλ
έιεγρν πνπ νη γνλείο αζθνχλ ζε έλα επξχ θάζκα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ
εηδνπνηφο δηαθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Botkin, κεηαμχ ηεο πεξηνξηζηηθήο θαη ηεο
πεξηεθηηθήο πξφηαζεο έγθεηηαη αθξηβψο ζηε δηαπίζησζε φηη ε πξψηε επλνεί ηε ζρέζε
γνλέα – παηδηνχ εδξαηψλνληαο ηελ αληδηνηειή απνδνρή θαη αγάπε κεηαμχ ηνπο ππφ ηε
ζέζε πεξηνξηζκψλ ζηνλ έιεγρν πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηε βηνινγηθή θχζε ησλ
παηδηψλ, ζε αληίζεζε κε ηε δεχηεξε, ε νπνία δε ζέηεη θαλέλαλ απνιχησο πεξηνξηζκφ.
Αθνινχζσο, ν Botkin ππνζηεξίδεη πσο ε επηινγή ησλ παηδηψλ κε βάζε επηζπκεηά
ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ηνπο ή ε πνηφηεηα ηεο
ζρέζεο γνλέα – παηδηνχ, είλαη εζηθά απαξάδεθηε θαη αλεπηηπρήο. Δπνκέλσο, ζην
βαζκφ πνπ νη δπλαηέο ζρέζεηο γνλέσλ – παηδηψλ ζεκειηψλνληαη ζηελ αληδηνηειή
αγάπε, ε βηνινγηθή επηινγή κπνξεί λα απνδεηρζεί επηδήκηα ζε απηφλ ηνλ βαζηθφ
δεζκφ ηεο δσήο ηνπο. Απηή ε αλεζπρία εθ κέξνπο ηνπ Botkin είλαη επαξθήο, ψζηε λα
ππνζηεξίμεη κηα πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή ελάληηα ζηελ επξεία ρξήζε ηεο πξνγελλεηηθήο
δηάγλσζεο ήπησλ θαηαζηάζεσλ θαη κε ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πγεία ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ο αληίινγνο, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνλ Botkin γηα ηελ πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε,
ζρνιηάδεηαη απφ ηνλ Wasserman, ν νπνίνο, φζν ηζρπξή θαη εάλ ζεσξεί ηελ άπνςε
ηνπ Botkin, δηαπηζηψλεη πσο ν ηειεπηαίνο ζπγρέεη δχν επδηάθξηηεο αλεζπρίεο: ηνλ
θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ αληίθηππν ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο ζε αλζξψπνπο κε
δπζιεηηνπξγίεο θαη ην «είδνο ηνπ κελχκαηνο πνπ ζηέιλεη» ε εμέηαζε124. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν Wasserman ππνζηεξίδεη πσο ν ζηηγκαηηζκφο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ
θαη ε αθαηάζρεηε επηζπκία γηα ηειεηφηεηα, δελ πξέπεη λα ππάγνληαη ζηα ίδηα πιαίζηα
ηεο κηζαιινδνμίαο θαη πσο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο δηαθξηηά ηνπιάρηζηνλ ζηε
ζεσξία. Γελ ππάξρεη θάπνηα ινγηθή ζπλάθεηα, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ζηελ ηδέα φηη νη
άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχλ γηα ηελ ηειεηφηεηα είλαη ζσγκριηικά ιηγφηεξν αλεθηηθνί
σο πξνο ηηο δπζιεηηνπξγίεο απφ φηη σο πξνο ηηο αηέιεηεο ή πεξηνξηζκνχο πνπ
ππάγνληαη ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα γηα ηνπο αλζξψπνπο. Έλαο επίκνλνο ηειεηνκαλήο
κπνξεί λα αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ σο «δπζιεηηνπξγηθνχο» φηαλ
ζπγθξίλνληαη έλαληη ηνπ αθαηφξζσηνπ ηδαληθνχ ηνπ ή κπνξεί αθφκε θαη λα έρεη ηελ
ηάζε λα ειαρηζηνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηειεηψλ πνπ είλαη ηαηξηθψο
θπζηνινγηθέο θαη κε θπζηνινγηθέο. Ο Wasserman απνδέρεηαη πσο κπνξεί λα ζθάιιεη
σο πξνο ηνλ ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο ηειεηνκαλίαο θαη πσο ε

124

Wasserman, D., οπ ζελ 307
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πξφηαζή ηνπ ελδερνκέλσο λα απμήζεη ην ζηηγκαηηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηελ
δηάθξηζε ελάληηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θέξνπλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο ή αθφκε θαη λα
πξνσζήζεη έλαλ επηβιαβή θαηαλαισηηζκφ σο πξνο ηε δεκηνπξγία ησλ παηδηψλ.
κσο ε πξνηίκεζή ηνπ έρεη κία εζηθή ζεκειίσζε, θαζψο ζεσξεί πσο ν πεξαηηέξσ
ζηηγκαηηζκφο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζα ήηαλ έλα κεγαιχηεξν θαθφ απφ φηη ε πεξαηηέξσ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Απηή ε εζηθή ζεψξεζε ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζε κηα
εκπεηξηθή ζεψξεζε, φπνπ ε ηάζε λα ζηηγκαηίδνληαη νη θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο
δηαθνξέο είλαη βαζηά ξηδσκέλε, ελψ ε ηάζε λα κεηαρεηξίδνληαη ηα παηδηά σο
εκπνξεχκαηα ζα κπνξνχζε λα εθηνπηζηεί απφ ηελ κεηακνξθσηηθή επίδξαζε ηεο
αλαηξνθήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ίδηνο ζηνράδεηαη πσο ε πξφηαζή ηνπ κπνξεί
λα κελ επηθέξεη θαη θακία δηαθνξά, δηφηη ελδερνκέλσο νη πεξηζζφηεξνη κέιινληεο
γνλείο λα θαηαιήμνπλ λα εμεηάδνληαη κφλν γηα ηαηξηθψο ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο, ελ
κέξεη επεηδή ζπκκεξίδνληαη ην ζηηγκαηηζκφ απηψλ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ελ κέξεη
επεηδή απηέο νη ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο αληρλεχνληαη επθνιφηεξα απφ ηελ εμέηαζε.
Αλαθεθαιαηψλνληαο, πξέπεη ν ξφινο ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο λα θαηαζηεί
ζαθήο θαη νη ακθηβνιίεο, πνπ πεξηβάιινπλ ηελ ηαηξηθή θχζε ηεο λα δηεξεπλεζνχλ
πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα κελ εγείξνληαη ηφζν ζνβαξέο δηρνγλσκίεο. Ζ πξνψζεζε
θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο είλαη κηα ζεκηηή ελέξγεηα, αιιά δελ επηδηψθεηαη
νπζηαζηηθά απφ ηελ εμέηαζε θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ επηηπγράλεηαη. Δίζηζηαη ε
ζεξαπεία λα ζπλεπάγεηαη ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο θαη ελδερνκέλσο ηελ
εμάιεηςή ηεο, φκσο ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε απνθεχγεη ηελ αληηκεηψπηζε θαη
θαηαθεχγεη ζηελ εμάιεηςε, ε νπνία δελ θαηνξζψλεηαη κε ηνλ πιένλ αβιαβή ηξφπν
γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Ζ ζεηηθή δηάγλσζε ελφο εκβξχνπ ζπλεπάγεηαη
ελδερνκέλσο ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζήο ηνπ θαη αθνινχζσο ηελ θπζηθή θαη
ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ηεο γπλαίθαο. Απηή ε άξξεθηε αθνινπζία πνπ έπεηαη ηεο
εμέηαζεο αίξεη ηνλ δένληα επνπισηηθφ-ζεξαπεπηηθφ ηαηξηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη
επηηξέπεη λα πξνσζνχληαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θίλεηξα, ηα νπνία αθνινχζσο
θαηνξζψλνπλ λα παξεηζθξένπλ ζηε δένπζα ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εμέηαζεο θαη λα
πξνεηδνπνηνχλ γηα ηνλ εθθπιηζκφ ηεο. Γεδνκέλνπ φηη ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ηεο εμέηαζεο, ε ζρέζε ησλ δπν
απηψλ ελεξγεηψλ, εάλ είλαη επηηεδεπκέλε θαη φρη ζπκπησκαηηθή, εγείξεη ζνβαξέο
αλεζπρίεο. Δάλ ν πιεζπζκφο εθπαηδεχεηαη λα απνζηξέθεηαη ηε δπζιεηηνπξγία θαη λα
ηε ζπλδπάδεη κε πνιιά κεηνλεθηήκαηα, φηαλ ζα παξνπζηαζηεί κφλν κηα ιχζε γηα ηνλ
ρεηξηζκφ ηεο, ηφηε απηή ηε ιχζε ζα επηιέμεη θαη ν πιεζπζκφο. ην παξειζφλ ππήξρε
72

ην ίδην κνηίβν ζεσξίαο θαη πξάμεο. Γπλαίθεο, έγρξσκνη, κεηαλάζηεο, άξξσζηνη θ.ν.θ
αληηκεησπίδνληαλ σο εκπφδηα ζηελ εμέιημε θαη φηαλ πξνζθεξφηαλ κφλν έλαο ηξφπνο
γηα ηελ επίιπζε απηήο ηεο «κε εμέιημεο», απηή πηνζεηνχληαλ θαη απφ ηνλ πιεζπζκφ.
Γελ είλαη φκσο ηπραίν πνπ απηέο νη ιχζεηο ηφηε θαη ηψξα παξνπζηάδνληαη απφ
αλζξψπνπο πνπ εγνχληαη θνηλσληθψλ ζπλφισλ θαη πνπ κπνξνχλ λα θαζηεξψζνπλ
απηέο ηηο πνιηηηθέο, ησλ νπνίσλ ηα θίλεηξα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη νηθνλνκηθήο θαη
πνιηηηθήο θχζεσο, ρσξίο λα επηθεληξψλνληαη ζηα εζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε πνπ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε δε ζπληζηά
κηα νπδέηεξε ηαηξηθή δηαδηθαζία θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο σο κεραληζκνχ ειέγρνπ, ηφηε αίξεηαη ε εζηθή λνκηκνπνίεζή ηεο θαη
παξαπέκπεη ζε επγνληθέο πξαθηηθέο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαζηέξσζε θάπνησλ
ηδενινγηψλ κέζσ ηεο κεζνδεπκέλεο εμαπάηεζεο, ηεο ιαλζαζκέλεο πιεξνθφξεζεο
θαη ηεο παξαβίαζεο ηεο απηνλνκίαο ησλ αλζξψπσλ, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε
εμέηαζε. Δάλ ηζρχεη θάηη ηέηνην, ηφηε πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί θαη
ε θχζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ εμέηαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε
δπζιεηηνπξγία είλαη κηα θνηλσληθή ή ηαηξηθή θαηαζθεπή.
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Σν παξφλ θεθάιαην ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά κηα ζπδήηεζε
ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Δθφζνλ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε σο κηα
ηαηξηθή δηαδηθαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλίρλεπζε δπζιεηηνπξγηψλ θαη ε επηιεθηηθή
δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα δπζιεηηνπξγίεο δελ απνδνθηκάδεηαη, ηφηε πξέπεη λα
εληνπηζηνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ πξνζάπηνληαη ζηε δπζιεηηνπξγία θαη ηελ
θαζηζηνχλ κηα επαξθή δηθαηνινγία γηα ηελ πξνζπάζεηα φρη κφλν ζεξαπείαο αιιά θαη
εμάιεηςήο ηεο. Ζ ζπδήηεζε πεξί δπζιεηηνπξγίαο αληηπαξαηίζεηαη κεηαμχ ηεο νκάδαο
αλζξψπσλ, νη νπνίνη επηκέλνπλ πσο ε δπζιεηηνπξγία εθθξάδεη έλα θπζηθφ γεγνλφο,
κηα αξλεηηθή απφθιηζε απφ ηνλ θπζηθφ κέζν φξν πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο,
(ηαηξηθφ κνληέιν) θαη ηεο νκάδαο αλζξψπσλ, νη νπνίνη επηκέλνπλ πσο ε
δπζιεηηνπξγία νξίδεηαη απφ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε, ε νπνία πεξηνξίδεη ηηο
επθαηξίεο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο (θνηλσληθφ κνληέιν ή ζεσξία ηεο
θπζηθήο δηαθνξάο). Σα δχν ζεσξεηηθά κνληέια παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ,
δηφηη εθθξάδνπλ έλαλ αλαπηπζζφκελν δηάινγν σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ,
ελψ ζπγρξφλσο ε πξνζεθηηθή κειέηε ηνπο κπνξεί λα απνθέξεη κηα ζχλζεζε ησλ δχν
απηψλ κνληέισλ, ε νπνία λα παξέρεη έλαλ πιεξέζηεξν νξηζκφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο.
Οη εθπξφζσπνη ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ ηεο δπζιεηηνπξγίαο αμηνινγνχλ ηα
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε αλαθνξά ζε έλα πξφηππν πγείαο θαη ηππηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο125. Δπεηδή ζηα πιαίζηα κηαο θνηλσλίαο θαη κηαο δεδνκέλεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ ππάξρεη κηα θνηλή αληίιεςε σο πξνο ηη ζπληζηά κηα ηππηθή θπζηθή
ιεηηνπξγία, ε δπζιεηηνπξγία νξίδεηαη σο κηα αλεπηζχκεηε αξλεηηθή απφθιηζε απφ ην
θπζηθφ κέζν φξν (ή ηελ ηππηθή θπζηθή ιεηηνπξγία) πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σν ηαηξηθφ κνληέιν εθιακβάλεη έλα νξηζκέλν επίπεδν
πγείαο φρη κφλν σο εγγελψο επηζπκεηφ, αιιά θαη σο πξνυπφζεζε γηα κηα απνδεθηά
θαιή δσή, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη απφ «ην θπζηνινγηθφ εχξνο ησλ επθαηξηψλ126»
δειαδή «ην εχξνο ησλ πιάλσλ δσήο πνπ ινγηθνί άλζξσπνη είλαη πηζαλφλ λα
θαηαζθεπάζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο». Οη ππνζηεξηθηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ,
ζεσξψληαο πσο ε απηνλνκία θαη ε απηάξθεηα είλαη θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο
Boorse, C., “Concepts of Health”, Health Care Ethics, Van de Veer D., Regan T. (eds),
Philadephia, Pa: Temple University Press, ζει 359-393, 1987
126
Daniels, NL., Just Health Care: Studies in Philosophy and Health Policy, ε αλαθνξά ζηελ Asch (βι
παξαπνκπή 54, ζει 1651)
125
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«θπζηνινγηθήο» αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο, αλαθέξνληαη ζηε δπζιεηηνπξγία σο κηα
απαξαίηεηα πεξηνξηζηηθή θαηάζηαζε, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ην ππνθείκελν δελ
κπνξεί αλεμάξηεηα λα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή ελέξγεηεο. Οη άλζξσπνη,
ησλ νπνίσλ ε πλεπκαηηθή ή ε θπζηθή θαηάζηαζε πεξηνξίδεη ηελ απηάξθεηα θαη ηελ
απηνλνκία, ππνηίζεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ «έλαλ πεξηνξηζκφ εληφο ηνπ αηφκνπ127»,
πνπ ηνπο εκπνδίδεη απφ ηελ απφιαπζε επραξηζηήζεσλ ή απφ ηελ αλάιεςε εξγαζηψλ
θαη γηα ην ιφγν απηφ νη δσέο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζεσξνχληαη ιηγφηεξν
επηπρηζκέλεο, ε πνηφηεηά ηνπο ειιηπήο, θαη ε ζπλέρηζή ηνπο ιηγφηεξν επηζπκεηή.
Μάιηζηα, ην ηαηξηθφ κνληέιν δελ παξαβιέπεη λα ππνζηεξίμεη πσο ππάξρεη δηαθνξά
κεηαμχ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αηχρεκα, ειηθία ή ηξαπκαηηζκφ θαη
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επεξεάδνπλ έλα πξφζσπν απφ ηε γέλλεζε, θαζψο νη ηειεπηαίνη
δελ απνηεινχλ ηνλ θαλφλα θαη πξέπεη λα απνθεχγνληαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ.
Έλαο απφ ηνπο ζεξκνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ είλαη θαη ν John
Harris128, ν νπνίνο εθθξάδεη κεζηά φζα πξναλαθέξζεθαλ ζηελ αθφινπζε πξφηαζε:
«ππάξρνπλ επραξηζηήζεηο, πεγέο ηθαλνπνίεζεο, επηινγέο θαη εκπεηξίεο πνπ
απνθιείνληαη., ζε απηφ έγθεηηαη ε δπζιεηηνπξγία…

θαη ν πεξηνξηζκφο απφ ηε

δπζιεηηνπξγία δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε πνπ είλαη «εκθχησο» επηδήκηα ζηνλ
άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ν άλζξσπνο
έρεη ηε ινγηθή πξνηίκεζε λα κελ βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε». Ο Harris
δηαζαθελίδεη ηελ πξφηαζή ηνπ κε ηελ παξάζεζε ελφο παξαδείγκαηνο, ζην νπνίν
δηαθξίλεη κεηαμχ ηεο αρνλδξνπιαζίαο σο κηαο κε βιαβεξήο θαη κε δπζιεηηνπξγηθήο
θαηάζηαζεο θαη ηεο θψθσζεο σο κηαο δπζιεηηνπξγίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε,
εθφζνλ ε βιάβε ηεο έγθεηηαη ζηελ απνζηέξεζε αμηφινγσλ εκπεηξηψλ129. Παξάιιεια,
πξνηείλνληαο πσο «πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηελ εξψηεζε ηί είλαη ρξήζηκν ζηνπο ήδε
ππάξρνληεο αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγίεο απφ ηελ εξψηεζε ηί ζπλζέηεη ηε
δπζιεηηνπξγία θαη ηελ εζηθφηεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο εκθάληζήο ηεο ζην
κέιινλ130», επηδνθηκάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο επγνληθήο, εθφζνλ κε ηνλ φξν απηφ
ελλνείηαη ε απφπεηξα αλαπαξαγσγήο πγηψλ παηδηψλ. Απνζηξεθφκελνο θαηλφκελα
θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνζβνιή ηεο ειεχζεξεο αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο
ησλ γνλέσλ, ζεσξεί πσο ε «αλαπαξαγσγή θαιψλ απνγφλσλ» κέζσ ηεο επηιεθηηθήο
Harris J., νπ ζει 95
Harris J., “Is There a Coherent Social Conception of Disability?”, Journal of Medical Ethics, ζει
98, 2000
129
Harris J., νπ ζει 97
130
Harris J., νπ ζει 96,99
127
128
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δηαθνπήο ηεο θχεζεο δε ζπληζηά δηάθξηζε πξνο ηνπο αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγίεο
πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζπληζηά ε ζεξαπεία ή ε πξφιεςε κηαο δπζιεηηνπξγίαο ζηα
πιαίζηα ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο θαη πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε
βιάβεο ζηηο κειινληηθέο γελεέο. Οινθιεξψλνληαο, ν Harris, επηζεκαίλεη πσο ρσξίο
ηελ χπαξμε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ δελ ζα κπνξεί λα ππάξρεη απνινγηζκφο ηνπ
ζθάικαηνο πνπ θάπνηνο θάλεη φηαλ θαζηζηά θάπνηνλ άιιν δπζιεηηνπξγηθφ ή φηαλ
απνηπγράλεη λα ζεξαπεχζεη κηα δπζιεηηνπξγία131.
Οη εθπξφζσπνη ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο δπζιεηηνπξγίαο, ζε αληίζεζε κε
ην ηαηξηθφ κνληέιν, επηκέλνπλ πσο ε δπζιεηηνπξγία132 πξνθχπηεη κφλν φηαλ ε θπζηθή
δηαθνξά δελ εμνκαιχλεηαη θαη δελ ελζσκαηψλεηαη απφ ηελ θνηλσλία. Αθνινχζσο, ε
ππφζεζε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο, ε νπνία
πξνβάιιεηαη

ζηα

πιαίζηα

ηεο ηαηξηθήο

θαηαλφεζεο

ηνπ

αληίθηππνπ

ηεο

δπζιεηηνπξγίαο ζηε δσή, απνδνθηκάδεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη εζθαικέλε απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ, εθφζνλ ππάξρνπλ ιφγνη πνπ θινλίδνπλ ηελ
εγθπξφηεηα απηήο ηεο ηαηξηθήο ππφζεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα
κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγηθή βιάβε ή θπζηθή δηαθνξά δελ
απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα θπζηθά θαη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ζε νηηδήπνηε
εγγελέο ζηε βιάβε, θαζψο νη κεξνιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε
απνηπρία λα ιακβάλεηαη ππφςελ ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ, φηαλ ζεζπίδεηαη ε
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, επζχλνληαη εμίζνπ γηα απηά ηα κεηνλεθηήκαηα.
Δάλ ν άλζξσπνο κε δπζιεηηνπξγία βηψλεη απνκφλσζε, απνδπλάκσζε, αλεξγία ή
έλδεηα, απηέο δελ είλαη αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο ηνπ βηνινγηθνχ πεξηνξηζκνχ, αιιά
απνδίδνληαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο133.
Γεχηεξνλ, ε έκθαζε πνπ δίδεηαη απφ ην ηαηξηθφ κνληέιν ζηελ έθηαζε ηνπ
εχξνπο ησλ επθαηξηψλ παξαβιέπεη ην γεγνλφο ησλ επθαηξηψλ, δειαδή ηε δπλαηφηεηα
κηαο ζεκαληηθήο επηινγήο θαη ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηα πιαίζηα
απηνχ ηνπ εχξνπο134. Αλακθηζβήηεηα, θάπνηεο ηθαλφηεηεο επηηξέπνπλ αληίζηνηρα
θάπνηεο επηινγέο ζην πιαίζην ηνπ εχξνπο δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν ζα ήηαλ πην
πεξηνξηζκέλν, εάλ θάπνηνο δελ είρε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. κσο, ε αμία ηεο
ηθαλφηεηαο δηαθέξεη απφ ηελ αμία ηεο επηινγήο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ηαηξηθνχ
Harris J., νπ ζει 100
Reindal SM., “Disability, gene therapy and eugenics – a challenge to John Harris”, Journal of
Medical Ethics, 2000, 26:89-94
Asch A., (βι παξαπνκπή 52, νπ ζει 318)
133
Asch A., (βι παξαπνκπή 54, νπ ζει 1651)
134
Asch A., (βι παξαπνκπή 52, νπ ζει 318,322-327)
131
132
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κνληέινπ, φηαλ επηκέλνπλ πσο κηα θαιή δσή πξνυπνζέηεη ην ζπκπιήξσκα ησλ
ηππηθψλ δπλαηνηήησλ, πξνβάιινπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα απεξηφξηζηε επηινγή θαη
επνκέλσο αληηηίζεληαη ζε θάζε εκπφδην πξνο απηή ηελ επηινγή. Ζ αίζζεζε ηεο
ηθαλφηεηαο απηή θαζεαπηή δελ εθηηκάηαη ηφζν ελ ζπγθξίζεη κε ην γεγνλφο φηη ε
ηθαλφηεηα επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα ιάβεη κέξνο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Καλέλαο φκσο άλζξσπνο δελ ελδηαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα απνθνκίζεη φιεο
ηηο θπζηθέο θαη δηαλνεηηθέο εκπεηξίεο ζηα πιαίζηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Οη
ππνζηεξηθηέο ηεο ηδέαο γηα ην εχξνο ησλ επθαηξηψλ, παξφιν πνπ αλαγλσξίδνπλ απηή
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηκέλνπλ πσο ν άλζξσπνο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη θαλέλα
εκπφδην φηαλ επηιέγεη θαη αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ, δηφηη ε ππέξηεξε αμία έγθεηηαη
ζηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ λα εμεηάδεη θάζε πηζαλή επθαηξία θαη ζηελ ειεπζεξία
ηνπ λα επηιέγεη πνηεο επθαηξίεο λα επηδηψμεη135.
Σξίηνλ, ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ ηζρπξηζκνχ πσο ε θαηνρή κηαο
ηθαλφηεηαο είλαη θαιή κε ηνλ ηζρπξηζκφ πσο ε έιιεηςε κηαο ηθαλφηεηαο είλαη
αλαπφθεπθηα θαθή136. Απηή ε ζχγρπζε νθείιεηαη κεξηθψο ζηελ απνηπρία δηάθξηζεο
κεηαμχ ηεο απνπζίαο θαη ηεο απψιεηαο κηαο ηθαλφηεηαο θαη κεξηθψο ζηελ απνηπρία
αθξηβνχο πεξηγξαθήο ησλ φξσλ «θαιφ» θαη «αμηφινγν». Ζ θαηνρή κηαο ηθαλφηεηαο
κπνξεί λα είλαη έλα θαιφ γεγνλφο ρσξίο λα είλαη θάζε ηθαλφηεηα εγγελψο θαιή, ε
απνπζία ηεο φκσο παξακέλεη απιά κηα απνπζία ρσξίο λα ζπλπθαίλεηαη κε έλα
αξλεηηθφ γεγνλφο. Ζ απψιεηα κηαο ηθαλφηεηαο, παξφιν πνπ είλαη έλα ζιηβεξφ
γεγνλφο, δελ ζεκαίλεη πσο ν άλζξσπνο ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνο λα έρεη ηε
ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ελψ ζπγρξφλσο ε απψιεηα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ
απνπζία, δηφηη ε εκπεηξία είλαη εθείλε πνπ θαζηζηά ηελ απψιεηα έλα αξλεηηθφ
γεγνλφο θαη ηελ απνπζία έλα νπδέηεξν γεγνλφο. Οη άλζξσπνη ρσξίο δπζιεηηνπξγίεο
ππνζέηνπλ πσο έλα ζχλνιν αλζξσπίλσλ δπλαηνηήησλ είλαη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε
γηα κηα θαιή δσή θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ επηδηψμεσλ
ζηε δσή, επνκέλσο φζνη άλζξσπνη δελ έρνπλ θάπνηα ηθαλφηεηα, πνπ εθηηκάηαη σο
αμία θαη κάιηζηα δεδνκέλε, ζεσξείηαη πσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην ζρεδηαζκφ
ελαιιαθηηθψλ πιάλσλ γηα ηε δσή ηνπο. Δίλαη πηζαλφλ νη δπζιεηηνπξγίεο λα
απνθιείνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ
ζεκαληηθέο. Δάλ, ινηπφλ, νη ηππηθέο ηθαλφηεηεο θαη ε πγεία ιακβάλνπλ αμία επεηδή
θαζηζηνχλ ηθαλφ ηνλ άλζξσπν λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο, ηφηε
135
136

Asch A., (βι παξαπνκπή 52, νπ ζει 324-327)
Asch A., (βι παξαπνκπή 52, νπ ζει 324-327)
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πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ειάρηζηεο δπζιεηηνπξγίεο απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο
βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο, ελψ ζπγρξφλσο ππάξρνπλ απνθιίζεηο σο πξνο ηη
πεξηιακβάλεη κηα «θαιή δσή»137. Παξ‟ φιεο ηηο απνθιίζεηο ησλ αλζξψπσλ κε
θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ε αηκνθηιία, ε θπζηηθή ίλσζε, ην ζχλδξνκν Down θαη νχησ
θαζ‟ εμήο, απφ ηελ ηππηθή ιεηηνπξγία, ζρεδφλ φινη νη άλζξσπνη κε δπζιεηηνπξγίεο
βηψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή δσή, αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο πγηή, κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνγελεηαθή,
πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Κάπνηεο απφ ηηο δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα
ζπλεπάγνληαη αδπλακία, πφλν, ζπλερή ηαηξηθή θξνληίδα, θαη πξνζαξκνγή ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα αιιά δελ θαζηζηνχλ ηνλ άλζξσπν ηφζν δπζιεηηνπξγηθφ φζν ε
θνηλσλία θαληάδεηαη.
Σν πξφβιεκα, ινηπφλ, πνπ εγείξεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θξηηηθήο ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ επηθεληξψλεηαη ζηε θπζηθή δηαθνξά θαη ζηελ
ππφζεζε φηη απηή ε δηαθνξά θαηαιήγεη ζε βιάβε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ
εμαζιίσζε ηεο δσήο. ίγνπξα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο επθαηξίεο πνπ ν κέζνο
άλζξσπνο απνιακβάλεη, αιιά ε εγθπξφηεηα ηεο ππφζεζεο φηη ν άλζξσπνο πνπ θέξεη
κηα γελεηηθή δηαθνξά «έρεη ινγηθή πξνηίκεζε λα κε βξίζθεηαη ζε απηή ηελ
θαηάζηαζε»138 πξνθαιεί ακθηβνιίεο, ελψ ζπγρξφλσο δελ είλαη παζηθαλέο, εάλ απηέο
νη δηαθνξέο είλαη εγγελψο επηδήκηεο. Ο Tom Koch139 ππνζηεξίδεη πσο, εάλ ε γελεηηθή
δηαθνξά δελ πξνζβάιιεη ζνβαξά ηελ πνηφηεηα δσήο ή ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί ν
άλζξσπνο ζηελ θνηλσλία, ην γεγνλφο ηεο δπζιεηηνπξγίαο είλαη επηπφιαην θαη ε
εθκάζεζε λα δεη θαλείο κε πεξηνξηζκνχο είλαη κηα θαζνξηζηηθά ζεηηθή εκπεηξία. Ο
Koch εμεγεί πσο, ελψ θάπνηνη πεξηνξηζκνί απνθιείνπλ είδε δξαζηεξηνηήησλ, κηα
ξεαιηζηηθή

θαηαλφεζε

ησλ

θπζηθψλ

πεξηνξηζκψλ

ελδπλακψλεη

άιιεο

δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο ηθαλφηεηεο. Οη επηινγέο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
πξνζαξκνγή ζε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηνλ ηξφπν
δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ πνπ βηψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ψζηε ν ίδηνο ν
άλζξσπνο λα κε κπνξεί θαη λα κε ζέιεη λα θαληαζηεί ηε δσή ηνπ ρσξίο απηνχο ηνπο
πεξηνξηζκνχο, θαζψο γηα ηνλ ίδην ε έθβαζε απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο είλαη
ζεηηθή. Παξάιιεια, ε αληίιεςε ελφο αλζξψπνπ γηα κηα θαηάζηαζε σο «εγγελψο
επηδήκηα» ελδέρεηαη λα κε ζπκπίπηεη κε ηελ αληίιεςε ελφο άιινπ αλζξψπνπ, ρσξίο
Asch A., (βι παξαπνκπή 52, νπ ζει 322-324)
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φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη πσο ε θπζηθή δηαθνξά είλαη αζήκαληε. Τπάξρνπλ
άλζξσπνη πνπ ζα επηζπκνχζαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο «θπζηνινγηθφηεηάο» ηνπο ,
αιιά νη θπζηθά δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη αβίαζηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπζηθήο δηαθνξάο σο κηαο
εμνινθιήξνπ κεηνλεθηηθήο θαηάζηαζεο. Οη θπζηθνί πεξηνξηζκνί κπνξεί λα αιιάμνπλ
κηα δσή, ρσξίο απαξαίηεηα λα θαηαιήγνπλ ζε κηα κε ππνθεξηή πνηφηεηα δσήο.
Μηα απφ ηηο εθπξνζψπνπο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ είλαη θαη ε Reindall140, ε
νπνία ζηα πιαίζηα φζσλ πξναλαθέξζεθαλ επηζεκαίλεη πσο ε δπζιεηηνπξγία «είλαη
θπξίσο έλα πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ – πνιηηηθφ πξφβιεκα» ελψ παξάιιεια
παξαηεξεί πσο «ε ηαηξηθή έλλνηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο δελ εμεγεί ην γεγνλφο πψο φινη
νη άλζξσπνη κε αζζέλεηεο, αξξψζηηεο, απψιεηεο δε βηψλνπλ δπζιεηηνπξγηθφηεηα». Ζ
εξκελεία ηεο ζεσξίαο ηεο Reindall δηαζαθελίδεηαη κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο απφ ηνλ
Harris141, ζχκθσλα κε ην νπνίν έλαο εθ γελεηήο αλάπεξνο άλζξσπνο ζε έλα
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη έλαο άλζξσπνο ρσξίο δπζιεηηνπξγία, ελψ
έλαο έγρξσκνο άλζξσπνο ζε κηα ξαηζηζηηθή θνηλσλία κπνξεί λα εθηηκεζεί σο έλαο
άλζξσπνο κε δπζιεηηνπξγία. Απηφ ην παξάδεηγκα, αλ θαη βνεζεηηθφ, ρξεζηκεχεη ζηελ
θξηηηθή πνπ αζθεί ν Harris ζηε ζεσξία ηεο Reindall. Απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο
ηειεπηαίαο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη θπζηθέο δηαζηάζεηο ηεο δπζιεηηνπξγίαο δελ
ππάξρνπλ ρσξίο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, ψζηε αθφκε θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο
ηχθισζεο ή ηεο θψθσζεο λα ππνζηεξίδεη πσο νη θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη εθείλνη
πνπ ηηο κεηαηξέπνπλ ζε δπζιεηηνπξγία. Μάιηζηα, ζεσξεί πσο νη γνλείο, φηαλ
δηαιέγνπλ έλα παηδί θνπθφ, δελ πξάηηνπλ ηίπνηα θαθφ, θαζψο δελ ην θαζηζηνχλ
δπζιεηηνπξγηθφ ζηεξψληαο ηνπ κηα απφ ηηο αηζζήζεηο, δηφηη γηα ηελ Reindall ε
ηθαλφηεηα ηεο αθνήο θαη ε απνπζία απηήο ηεο ηθαλφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο
ηθαλφηεηεο. Οινθιεξψλνληαο ηε ζεσξία ηεο ε Reindall, ζπκπεξαίλεη πσο νη
εθπξφζσπνη ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ εκπιέθνληαη ζε θαηλφκελα θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ θαη δηαθξίζεσλ δηφηη «ε εμίζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δπζιεηηνπξγίαο
κε βιάβε ζπληζηά κεξνιεςία έλαληη ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο» θαη πσο «ην
ηαηξηθφ κνληέιν νδεγεί ζε αμηαθέο θξίζεηο, εθφζνλ ζεσξεί φηη κηα βιάβε ζπλεπάγεηαη
πσο ην πξφζσπν έρεη ρακειή πνηφηεηα δσήο, ψζηε λα θξίλεηαη πσο απηή ε δσή δελ
αμίδεη λα βηψλεηαη …»142.
Reindal SM., νπ ζει 89-94
Harris J., νπ ζει 95
142
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Ο Harris, έρνληαο δερηεί θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ απφ ηελ Reindall,
αληαπνδίδεη ηελ θξηηηθή, ε νπνία ζπλζέηεη θαηά θάπνην ηξφπν ηα δχν ζεσξεηηθά
κνληέια θαη παξνπζηάδεη ην θνηλσληθφ κνληέιν ππφ έλα λέν πξίζκα, κε ην νπνίν
πξνζσπηθά

ζπκθσλψ.

Αλαιπηηθφηεξα,

ν

Harris

πξψηα

αληηηίζεηαη

ζηα

πξναλαθεξζέληα ζπκπεξάζκαηα ηεο Reindall, ππνζηεξίδνληαο πσο ππάξρνπλ εζηθνί
ιφγνη γηα ηε γέλλεζε πγηψλ παηδηψλ, ρσξίο ε απφξξηςε ησλ εκβξχσλ κε παζνινγηθά
επξήκαηα λα ππνλνεί νηηδήπνηε γηα ηελ πνηφηεηα ή ηελ αμία δσήο ηνπο ή λα απνηειεί
κεξνιεςία έλαληη ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο143. Αθνινχζσο, αλαινγίδεηαη
πσο εάλ ε δπζιεηηνπξγία κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί ζε φξνπο θνηλσληθψλ
ζπλζεθψλ, ηφηε φια ηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ
δπζιεηηνπξγηθά θαη νη Δβξαίνη, νη έγρξσκνη, νη γπλαίθεο ζα ήηαλ άλζξσπνη κε
δπζιεηηνπξγίεο144. Τπνζηεξίδεη, κάιηζηα, πσο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, πνπ δελ
έρεη πξνθιεζεί απφ ηε δπζιεηηνπξγία, δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα λα ζεξαπεπζεί, θαζψο
δελ είλαη επηζπκεηφ λα ζεξαπεπζνχλ νη άλζξσπνη απφ ην λα είλαη Δβξαίνη, έγρξσκνη
θαη γπλαίθεο, εθφζνλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη δπζιεηηνπξγίεο, αλ θαη είλαη
κεηνλεθηηθά ζε θάπνηα πιαίζηα. Βέβαηα, ν Harris αλαγλσξίδεη πσο ν θνηλσληθφο
απνθιεηζκφο, ε δηάθξηζε θαη ε ερζξφηεηα ζπληζηνχλ εμίζνπ θαηαζηάζεηο ηεο δσήο,
ηηο νπνίεο έλαο ινγηθφο άλζξσπνο ζα επηζπκνχζε λα απνθχγεη, φπσο θάπνηνο άιινο
ζα επηζπκνχζε λα απνθχγεη ηε δπζιεηηνπξγία, θαζψο ππάξρνπλ άλζξσπνη κε
δπζιεηηνπξγίεο, γηα ηνπο νπνίνπο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε κεξνιεςία είλαη
ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο απφ ηελ θπζηθή ή πλεπκαηηθή βιάβε πνπ ππέζηεζαλ.
Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ζεσξεί δηαθνξεηηθνχ είδνπο βιάβεο ηε θπζηθή βιάβε θαη ηελ
κεξνιεςία, ππνζηεξίδεη πσο είλαη αηηηαηά ζπλδεδεκέλεο θαη πσο ηα θνηλσληθά –
νηθνλνκηθά – πνιηηηζηηθά κεηνλεθηήκαηα δε ζπληζηνχλ νξηζκφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο,
αιιά ζπληζηνχλ κέξνο ηνπ ηη είλαη θαθφ ζρεηηθά κε ηε δπζιεηηνπξγία145.
Πξνζσπηθά, ζεσξψ πσο ε ζχλζεζε ησλ δχν ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξέρεη
ηελ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηε δπζιεηηνπξγία. Χο επί ην πιείζηνλ ζπκκεξίδνκαη ην
θνηλσληθφ κνληέιν ηεο δπζιεηηνπξγίαο κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ην απνδέρνκαη σο
κέξνο ηνπ ηί είλαη θαθφ ζρεηηθά κε ηε δπζιεηηνπξγία θαη φρη σο νξηζκφ ηεο
δπζιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, ζπκθσλψ κε ηε ζεσξία ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ φηη ε
δπζιεηηνπξγία είλαη θάπνηα θπζηθή δηαθνξά – απφθιηζε ε νπνία ζέηεη θάπνηνπο
Harris J., νπ ζει 96
Harris J., νπ ζει 95
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πεξηνξηζκνχο ζην ππνθείκελν, ρσξίο φκσο λα απνδέρνκαη φηη απηή ε απφθιηζε είλαη
αξλεηηθή θαη εκθχησο επηδήκηα, νπφηε θαη είλαη ινγηθφ λα πξνηηκάηαη ε απνθπγή ηεο.
Ο Harris φηαλ αλαθέξεηαη «ζηε ινγηθή πξνηίκεζε» δε λνκίδσ πσο είλαη ηπραία ε
επηινγή ηεο ιέμεο «πξνηίκεζε», παξφιν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ιέμε «ινγηθή»,
θαζψο απηή παξαπέκπεη ζε έλαλ ππνθεηκεληζκφ. Δάλ ηζρχεη ν ππνθεηκεληζκφο,
ελδερνκέλσο απηφο λα βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαβαζκίζεσλ σο πξνο ηε
ζνβαξφηεηα ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, κέρξη λα ππνζηεί ζνβαξφ πιήγκα ε πνηφηεηα δσήο
ηνπ πξνζψπνπ – θνξέα, θαη ζηε δηαπίζησζε φηη ε ζεκαζία θαη ε αμία πνπ απνδίδεηαη
ζε έλαλ πεξηνξηζκφ εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε ηνπ θνξέα ηνπ θαη άξα είλαη
ππνθεηκεληθή. Ίζσο, ινηπφλ, απηνί λα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο αλαπαξαγσγηθέο επηινγέο ησλ γνλέσλ, νη
νπνίνη λα επηβάιινπλ ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο.
Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη κε εθ γελεηήο δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίνη
ππνζηεξίδνπλ πσο ε θπζηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα δελ αληηπξνζσπεχεη έλαλ εγγελή
θαη αλεπηζχκεην πεξηνξηζκφ, θαζψο γηα ηνπο ίδηνπο ε έιιεηςε κηαο ηθαλφηεηαο είλαη
έλα γεγνλφο άλεπ ζεκαζίαο ζηελ εθηίκεζε ηεο νληνινγηθήο ηνπο ππφζηαζεο θαη ην
κφλν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ άξλεζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ
σο ίζνπο. Μηα θπζηθά εμαξηεκέλε ή αιιειεμαξηεκέλε δσή δελ είλαη ιηγφηεξν
πιήξεο θαη βηψζηκε ζπγθξηηηθά κε κία πνπ είλαη απηφλνκε. Απηή ε δηαπίζησζε δελ
αλαηξεί ηνλ ηζρπξηζκφ πσο κία ηθαλφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη πινχζηεο εκπεηξίεο
θαη επθαηξίεο, αιιά επηζεκαίλεη πσο ε πιεζψξα ηθαλνηήησλ θαη επθαηξηψλ δελ είλαη
απαξαίηεηεο, ψζηε ε ηπρφλ αλεπάξθεηά ηνπο λα κεηψλεη ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία.
Κάπνηνο κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ θέξεη θάπνηα ηθαλφηεηα, ρσξίο
λα επηκέλεη πσο ε έιιεηςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηά βιάβε ή κεηνλέθηεκα. Ζ
επηκνλή σο πξνο ηε βιάβε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζπλεπάγεηαη άξλεζε λα αλαγλσξηζηεί
ε πνηθηινκνξθία ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο πξνηίκεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ
ησλ αλζξψπσλ.
Δλ θαηαθιείδη, ην ηαηξηθφ κνληέιν εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηε
ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη ή πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ηεο πγείαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ
επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ θαη σο πξνο ηελ πξναγσγή
ηεο επγνληθήο πνιηηηθήο πξνο φθεινο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Ηδηαίηεξα γηα ηνλ
δεχηεξν πξνβιεκαηηζκφ, εθφζνλ θαη ηα δχν κνληέια ζπκθσλνχλ ζηελ αλάγθε λα
ελζσκαησζνχλ νη άλζξσπνη κε δηαθνξέο ζηελ θνηλσλία, λα δηαζθαιηζηεί ε
ππνζηήξημή ηνπο θαη λα απνδνθηκαζηνχλ κεξνιεπηηθά θαηλφκελα, ηφηε πξνθχπηεη ην
81

εξψηεκα σο πξνο ην εάλ ε θνηλσλία πξέπεη λα πηνζεηεί πξνγξάκκαηα, πνπ ζα
πεξηνξίδνπλ ηηο κειινληηθέο γελεέο κε βάζε ηηο δπλεηηθέο δηαθνξέο ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχεη ε επγνληθή επηινγή κειινληηθψλ γελεψλ, ζα πξέπεη λα ηζρχεη
θαη ε άπνςε πσο ε δσή ελφο εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα είλαη εγγελψο
θαηψηεξε εμαηηίαο ηεο γελεηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, φκσο, πξνο ην παξφλ είλαη
δχζθνινο ν δηαρσξηζκφο ηεο επίδξαζεο ηεο θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο απφ ηνπο
πξαγκαηηθνχο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ κηα γελεηηθή
θαηάζηαζε. Δπεηδή είλαη αζαθέο ζε πνην βαζκφ κηα θπζηθά απνδεθηή δηαθνξά
κεηαηξέπεηαη ζε «δπζιεηηνπξγία» ηφζν ζνβαξή, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ν
πεξηνξηζκφο ηεο κε θξηηήξην ηε «βιάβε», ε πξνζθνξά ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο
θαη ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο επηβάιιεη πξνζνρή.
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Η ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΣΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΗ
ΚΤΗΗ ΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Σν παξφλ θεθάιαην εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
θπνθνξνχζα, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, ιακβάλεη κηα
ζεηηθή δηάγλσζε θαη δηεξεπλά ηνλ ξφιν ηνπ γελεηηθνχ ζπκβνχινπ ζηε δηακφξθσζε
κηαο αλαπαξαγσγηθήο απφθαζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνηείλνληαη
πξνο δηθαηνιφγεζε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλεπεηνθξαηηθήο
θαη ζπληεξεηηθήο πξνζέγγηζεο.

Α. Ο Ρόλορ ηηρ Γενεηικήρ ςμβοςλεςηικήρ

Γηιήκκαηα εγείξνληαη φζνλ αθνξά ην πψο ζα είλαη ε αλζξψπηλε δσή χζηεξα
απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ «θαθψλ» γνληδίσλ κε θχξην θίλδπλν ε εμαθξίβσζε ησλ
γνληδίσλ λα ζπλεπάγεηαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, θπιεηηθή δηάθξηζε θαη γελεηηθή
κηζαιινδνμία κε ην πξφγξακκα γηα ην Αλζξψπηλν Γνληδίσκα λα ππεξεηεί ακθίβνια
θνηλσληθά ηδεψδε146. Ο γελεηηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ αλζξψπσλ δχζθνια είλαη
θαζνξηζηηθφο φζνλ αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα ηδεψδε γελεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ελφο αλζξψπνπ ή ελφο πιεζπζκνχ, παξά ηαχηα πξνζθέξεη έλα κέηξν
ζχγθξηζεο, απφ ην νπνίν πθίζηαηαη θίλδπλνο νη φπνηεο γελεηηθέο δηαθνξέο λα
εξκελεχνληαη σο κεηνλεθηηθέο θαη αηειείο. Βέβαηα, νη ππεχζπλνη γηα ην πξφγξακκα
έρνπλ θηλεηνπνηεζεί σο πξνο ηε δεκηνπξγία εζηθψλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ,
πξνθεηκέλνπ ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θνηλσληθήο αληζφηεηαο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε γελεηηθή αληζφηεηα απνθεχγνληαο
«επγνληθέο» εξκελείεο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, αιιά απηφ πνπ κέλεη λα
δηεξεπλεζεί είλαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη παξέρνληαη απηέο νη
πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηαλ βξίζθνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή, γηα παξάδεηγκα,
ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη ζηελ γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή, θαη εάλ ηειηθά νη

Watson, J., “Genes and politics”, Contemporary Issues in Bioethics, Beauchamp, T., Walters,
L.,(eds), Kennedy Institute of Ethics and Department of Philosophy, Georgetown University,
Wadsworth Publishing Company, ζει 551-553, 1999
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εζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο πξνθπιάζζνληαη απφ θνηλσληθέο – νηθνλνκηθέο –
πνιηηηθέο δηαβξψζεηο
Ζ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε ζθέςε κηαο θπνθνξνχζαο γηα ηε
δπζιεηηνπξγία θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε,
δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο
πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη
απφ ηνλ γελεηηθφ ζχκβνπιν, αλαδεηθλχεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ γηαηξνχ σο
ζπκβνχινπ. Ζ επηηπρία ηεο γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, φληαο δχζθνιν λα γίλεη
αληηιεπηή, ζίγνπξα δηαζθαιίδεηαη εθφζνλ ε γπλαίθα έρεη ιάβεη φιεο ηηο πηζαλέο
πιεξνθνξίεο, ηηο έρεη θαηαλνήζεη θαη αθνινχζσο δχλαηαη λα πξνβεί ζηε ιήςε κηαο
απηφλνκεο απφθαζεο147. Μάιηζηα, ε απαίηεζε ε ζπκβνπιεπηηθή λα κελ είλαη
θαζνδεγεηηθή έγθεηηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηηπρία ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία αθνξά ηνλ
απηφλνκν ραξαθηήξα ησλ αλαπαξαγσγηθψλ απνθάζεσλ. Αλεζπρία, ινηπφλ, εγείξεηαη
φηαλ ε επαγγεικαηηθή δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε θαζνδήγεζεο ζηε
γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή παξαβηάδεηαη θαη νη ζχκβνπινη δελ εμαζθνχλ ην επάγγεικά
ηνπο κε ηξφπν πνπ λα λνκηκνπνηεί ηελ ελδερφκελε απφθαζε ηεο γπλαίθαο λα
ζπλερίζεη ηελ θπνθνξία ελφο εκβξχνπ πνπ δηαγλψζηεθε κε θάπνηα δπζιεηηνπξγία.
Αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απηήο ηεο αλεζπρίαο είλαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε
απφ ηνπο Lippman θαη Wilford148 κε επίθεληξν ην ξφιν ησλ γελεηηθψλ ζπκβνχισλ.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ζηελ αλνκνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξείραλ γηα ην ζχλδξνκν Down θαη ηελ θπζηηθή ίλσζε νη ζχκβνπινη ζε γνλείο πνπ
ήδε είραλ απνθηήζεη παηδηά, ηα νπνία είραλ δηαγλσζηεί κε απηέο ηηο γελεηηθέο
θαηαζηάζεηο, θαη ζε κειινληηθνχο γνλείο πνπ επξφθεηην λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηελ
πνξεία ηεο εγθπκνζχλεο χζηεξα απφ ζεηηθή δηάγλσζε ησλ ίδησλ γελεηηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζην έκβξπν. ηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη είραλ ήδε
απνθηήζεη απνγφλνπο πνπ έπαζραλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζιεηηνπξγίεο, νη
ζχκβνπινη εζηίαδαλ ζηηο νκνηφηεηεο απηψλ ησλ παηδηψλ κε ηα ππφινηπα παηδηά πνπ
δελ έπαζραλ απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία, αλαθεξφκελνη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
παζρφλησλ παηδηψλ γηα εθπαίδεπζε, γηα εξγαζία θαη γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή
δσή, ελψ παξάιιεια ηφληδαλ ηξφπνπο θαη ιχζεηο πξνθεηκέλνπ ε δσή απηψλ ησλ
παηδηψλ λα κε δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηε δσή ησλ ππφινηπσλ θπζηνινγηθψλ παηδηψλ.
Macer,D.R, νπ ζει.1014
Lippman A., Wilfond B., “Twice-told tales: stories about genetic disorders”, American Journal of
Human Genetics 51:936-937, 1992
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Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ, νη νπνίνη ήηαλ αληηκέησπνη κε
κηα ζεκαληηθή αλαπαξαγσγηθή απφθαζε, νη ίδηνη ζχκβνπινη επηθεληξψλνληαλ ζηηο
ηαηξηθέο επηπινθέο απηψλ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη εληφπηδαλ κφλν ηηο δηαθνξέο πνπ
ζα είραλ απηά ηα κειινληηθά παηδηά, εάλ γελληφληνπζαλ, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα
θπζηνινγηθά παηδηά.
Παξφκνηα επξήκαηα απφ άιιεο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αληίθηππφ ηεο
ζηε δσή ηνπ κειινληηθνχ παηδηνχ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ
εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα σο «ειαηησκαηηθνχ», «αηεινχο» θαη ηεο
δπζιεηηνπξγίαο

σο

«ηξαγηθήο»,

«βιαβεξήο»,

«δπζκελνχο»

θαηάζηαζεο

ζπκπιεξψλεηαη απφ πιεξνθνξίεο σο επί ην πιείζηνλ γηα ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο
δπζιεηηνπξγίαο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ κειινληηθνχ παηδηνχ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ149.
Οη εθηελείο αλαθνξέο ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ «νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή
επηβάξπλζε» πνπ επηθέξεη ε αλαηξνθή ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία θαηαιήγνπλ
ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο σο «θαηαζηξνθηθήο γηα ηελ νηθνγελεηαθή
ελφηεηα» θαη «αλεπηζχκεηεο εκπεηξίαο», πξνεηνηκάδνληαο νπζηαζηηθά ην έδαθνο γηα
ηελ πξνζθνξά ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο σο κηαο ππεχζπλεο
αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο. κσο, ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη εθ κέξνπο ηνπ
ζπκβνχινπ ζηελ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο δπζιεηηνπξγίαο
επηηξέπεη ζηε δπζιεηηνπξγία λα απνηειέζεη ην κφλν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ,
ρσξίο λα αλαγλσξίζεη πσο καδί κε νηαδήπνηε βιάβε πνπ δηαγηγλψζθεηαη ζην έκβξπν
ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο
νληφηεηαο. πσο νξζά παξαηεξεί ε Asch «έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ αληηθαζηζηά ηελ
νιφηεηα, ην ραξαθηεξηζηηθφ εμαιείθεη ηελ νιφηεηα ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε λα
αλαθαιπθζεί ην ππφινηπν150». ηαλ, ινηπφλ, νη εθηελείο αλαθνξέο ηνπ ζπκβνχινπ
επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή επηβάξπλζε, πνπ ζπλεπάγεηαη ε
δπζιεηηνπξγία ηνπ εκβξχνπ, ελζαξξχλεηαη ε εζθαικέλε ππφζεζε πσο ε επηβάξπλζε
απηή δελ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ άιιεο ραξέο θαη ηθαλνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα
απνθέξεη ε εκπεηξία ηεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία, κε απνηέιεζκα λα
πθίζηαηαη ν θίλδπλνο ε αμία ηεο νληφηεηαο λα αλάγεηαη ζηα βηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο. πσο είλαη αλακελφκελν, απηφ ην «πξφηππν» ζπκβνπιεπηηθήο
Retsinas J., “Impact of prenatal technology on attitudes toward disabled infants”, ε αλαθνξά ζε
Wertz D., Research in the Sociology of Healthcare, Westport, Conn: JAI Press, ζει. 75-102, 1991
150
Parens E., Asch A., νπ ζει S1-S22
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κπνξεί λα «εθβηάζεη» ηε ζπγθαηάζεζε ηεο γπλαίθαο σο πξνο ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο,
εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο ηελ έρνπλ πξνδηαζέζεη αξλεηηθά σο πξνο ηελ απφθηεζε ελφο
παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία. Μάιηζηα, ε αξλεηηθή επίδξαζε απηνχ ηνπ είδνπο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο κηαο απφθαζεο ζχκθσλεο κε ηηο επηζπκίεο θαη
ηηο πεπνηζήζεηο ηεο θπνθνξνχζαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί, εάλ ιεθζεί ππφςελ ην
πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ κεηά ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο βηψλνπλ έληνλε ζιίςε θαη
ηχςεηο, θαηαινγίδνληαο επζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο δσήο.
Βέβαηα, νη ίδηεο πιεξνθνξίεο ελδέρεηαη λα κελ επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε ηεο
γπλαίθαο λα απνθηήζεη έλαλ απφγνλν κε δπζιεηηνπξγία θαη λα ηελ βνεζήζνπλ λα
πξνεηνηκαζηεί ςπρνινγηθά, ζσκαηηθά θαη νηθνλνκηθά γηα ην λέν κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο. κσο, απηφ ην ελδερφκελν πθίζηαηαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
γπλαίθα είηε έρεη ήδε πξνζσπηθή γλψζε γηα ηε δηαγηγλσζθφκελε δπζιεηηνπξγία151,
ψζηε λα κε ζπκκεξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπκβνχινπ, είηε έρεη ηελ πεπνίζεζε
πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη κηα αλήζηθε πξάμε θαη πσο ην έκβξπν είλαη κηα
δσληαλή νληφηεηα πνπ αμίδεη ζεβαζκνχ, αζρέησο ηεο επίπησζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο
ζηελ πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Παξφια ηαχηα, ην πνζνζηφ
γπλαηθψλ πνπ πξνβαίλεη ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζεηηθή
δηάγλσζε, είλαη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν απν ην πνζνζηφ εθείλν ησλ γπλαηθψλ πνπ
δελ πξνβαίλεη, γεγνλφο πνπ δε ζα πξνθαινχζε ηδηαίηεξε αλεζπρία, εάλ ε απφθαζε
απηή ήηαλ απφξξνηα απηφλνκεο θαη ειεχζεξεο βνχιεζεο. Λακβάλνληαο, φκσο,
ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο, ην ελδερφκελν ε γπλαίθα λα «ζπκκνξθψλεηαη»
κε ηελ πξνηξνπή ηνπ ζπκβνχινπ λα δηαθφςεη ηε θχεζή ηεο θαη λα πξνβεί ζηε
ζχιιεςε ελφο άιινπ εκβξχνπ, πθίζηαηαη θαη είλαη αλεζπρεηηθφ εηδηθά φηαλ πεγάδεη
απφ ηελ ακέξηζηε εκπηζηνζχλε ηεο γπλαίθαο πσο ν ζχκβνπινο σο επηζηήκνλαο
γλσξίδεη θαιχηεξα ην ζπκθέξνλ ησλ αζζελψλ ηνπ θαη αθνινχζσο ζε απηή ηελ
εκπηζηνζχλε ν ζχκβνπινο δελ αληαπνθξίλεηαη κε ζεβαζκφ.
Ζ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο εθ κέξνπο ηνπ ζπκβνχινπ, παξφιν
πνπ απνδνθηκάδεηαη, κπνξεί ελδερνκέλσο λα θαηαλνεζεί κέζσ κηαο αλαθνξάο ζηελ
άπνςε ησλ Harris152, Green153 θαη Purdy154, νη νπνίνη, ζπκκεξηδφκελνη ην ηαηξηθφ

Wertz DC., “Hoe parents of affected children view selective abortion”, Issues in reproductive
Technology, New York, New York University Press, ζει 161-189, 1992
Evers – Kiebooms G., Denayer L., “A child with cystic fibrosis, II: subsequent family planning
decisions, reproduction and use of prenatal diagnosis”, Clinical Genetics, 37: 207-215, 1990
152
Harris J., “Is there a coherent social conception of disability?”, Journal of Medical Ethics, 26: 95102
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κνληέιν ηεο δπζιεηηνπξγίαο, ππνζηεξίδνπλ πσο νη κειινληηθνί γνλείο έρνπλ εζηθφ
θαζήθνλ λα κελ πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή βιάβε ζηα κειινληηθά παηδηά ηνπο. Παξφιν
πνπ αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ζηελ απηφλνκε αλαπαξαγσγηθή επηινγή, ζεσξνχλ
πσο ε ηειεπηαία ππφθεηηαη ζε εζηθή απνδνθηκαζία, φηαλ θαηαιήγεη ζηε γέλλεζε ελφο
παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία. Μάιηζηα, θξίλνπλ πσο νη γνλείο αδηθνχλ εζηθά θαη
βιάπηνπλ ην κειινληηθφ παηδί ηνπο «φηαλ ζθφπηκα, ακειψο ή ζπλεηδεηά θέξεηαη ζηε
δσή κε κηα θαηάζηαζε πγείαο πνπ πηζαλψο λα θαηαιήμεη ζε κεγαιχηεξν πφλν θαη
δπζηπρία ή ζε κεησκέλεο επηινγέο ζπγθξηηηθά κε ηα άιια παηδηά κε ηα νπνία ζα
κεγαιψζεη155». κσο, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη απνδεθηφο ν ηζρπξηζκφο γηα ην εζηθφ
θαζήθνλ ησλ γνλέσλ, ηίζεηαη δήηεκα πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κειινληηθήο
κεηέξαο λα απνξξίςεη ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο, εθφζνλ ν ζηφρνο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ αθνξά ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο
θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο εκβξπτθήο δπζιεηηνπξγίαο. Δπνκέλσο, ην εξψηεκα πνπ
πξνθχπηεη αθνξά ζηελ ππφζεζε, εάλ ν γνλέαο είλαη εζηθά αλαγθαζκέλνο λα πξνβεί
ζηελ εμέηαζε πξνο ζπκθέξνλ ηνπ εκβξχνπ. Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα δίδεηαη
ζπλδπαζηηθά. Αξρηθά, ν Green156 αλαγλσξίδεη πσο ν ζχκβνπινο, θαη ε πνιηηεία
γεληθφηεξα, έρεη εζηθφ θαζήθνλ λα πξνζηαηέςεη ηελ απηνλνκία ησλ γνλέσλ θαη ηελ
πγεία – επεκεξία ησλ κειινληηθψλ παηδηψλ, φπνπ ε πξαγκάηεπζε ηεο δηακάρεο
κεηαμχ απηψλ ησλ δχν θαζεθφλησλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή. Αθνινχζσο, ε Purdy
ζπκπιεξψλεη ηνλ Green απνδνθηκάδνληαο νηνλδήπνηε πεξηνξηζκφ ζην δηθαίσκα ηεο
γπλαίθαο λα απηνθαζνξίδεηαη θαη λα ειέγρεη ην ζψκα ηεο θαη ηνλίδεη πσο ζε
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο θπνθνξνχζαο θαη ηνπ εκβξχνπ ηεο
πξέπεη λα παξέρεηαη πξνηεξαηφηεηα ζην ζπκθέξνλ ηεο θπνθνξνχζαο. Ζ απάληεζε
νινθιεξψλεηαη κε ηνλ Harris157 λα ππνζηεξίδεη πσο ν ραξαθηεξηζκφο κηαο
αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο, ε νπνία θαηαιήγεη ζηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε
δπζιεηηνπξγία, σο αλεχζπλεο θαη εζηθά ιαλζαζκέλεο δε ζπλεπάγεηαη φηη νη γνλείο
πξέπεη λα εκπνδίδνληαη απφ ηελ δηάπξαμε απηήο ηεο εζηθά ιαλζαζκέλεο ελέξγεηαο,
θαηαδηθάδνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζβνιή ηεο αλαπαξαγσγηθήο απηνλνκίαο
ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ εθ κέξνπο ησλ γηαηξψλ – ζπκβνχισλ.
Green R., “Prenatal autonomy and the obligation not to harm one‟s child genetically”, Journal Law
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Παξφιν πνπ νη Green, Purdy θαη Harris ζε κηα πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ
ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο (ησλ γνλέσλ) θαη ηεο αξρήο ηεο σθέιεηαο (ηνπ εκβξχνπ κε
παζνινγηθά επξήκαηα θαη ησλ γνλέσλ) επηδνθηκάδνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο αξρήο
ηεο απηνλνκίαο, νη ζχκβνπινη σο επί ην πιείζηνλ δε ζπκκεξίδνληαη απηή ηελ
πξνηεξαηφηεηα, θαη πξνηηκνχλ λα θαζνδεγνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο σθέιεηαο ηνπ
αζζελή ζηα πιαίζηα κηαο παηεξλαιηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. κσο, ε κεζνδεπκέλε
παξάιεηςε θαη ε επηιεθηηθή πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ δελ είλαη θαλφλεο πνπ
παξάγνληαη απφ ηελ αξρή ηεο σθέιεηαο θαη ιαλζαζκέλα νη ζχκβνπινη δηθαηνινγνχλ
απηή ηελ παξάβαζε θαζήθνληνο επηθαινχκελνη ηελ αξρή ηεο σθέιεηαο, δεδνκέλνπ
φηη ε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ θαη ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο είλαη κεξηθνί κφλν
απφ ηνπο θαλφλεο πνπ πξαγκαηηθά παξάγνληαη απφ ηελ αξρή ηεο σθέιεηαο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε αθνζίσζε ηνπ γηαηξνχ ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο ζα παξάγεη ην
κεγαιχηεξν θαιφ γηα ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ. Δπεηδή, ινηπφλ, κηα αξρή
κπνξεί λα πξνζθέξεη ακθηιεγφκελεο θαηεπζχλζεηο θαη λα βξεζεί ζε ζχγθξνπζε κε
θάπνηα άιιε αξρή, πξφβιεκα πξνθχπηεη φηαλ ν ζχκβνπινο αδπλαηεί λα ρεηξηζηεί ηηο
ζπγθξνχζεηο θαη λα ζπλδέζεη ηηο αξρέο κε νξζέο θξίζεηο θαη θαλφλεο. Αθνινχζσο, ν
ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ν θαλφλαο ελάληηα ζηελ ζθφπηκε παξαθξάηεζε πιεξνθνξηψλ
είλαη απφιπηνο, έγθεηηαη ζην δηθαίσκα ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ λα γλσξίδνπλ ηελ
αιήζεηα, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ην δηθαίσκα ζηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, ην νπνίν
κε ηε ζεηξά ηνπ παξάγεηαη απφ ηελ ζεκειηψδε αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο
ηνπ πξνζψπνπ. Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή, ζχκθσλα κε ηελ θαληηαλή ζεσξία, φηαλ
ιεηηνπξγεί σο αμίσκα ζηε βνχιεζε ηνπ γηαηξνχ, δηαζθαιίδεη κηα δίθαηε ζρέζε
κεηαμχ ηνπ γηαηξνχ θαη ηνπ αζζελνχο, εθφζνλ ν γηαηξφο δεζκεχεηαη λα πξάηηεη θαη
λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνλ αζζελή θαηά ηέηνην κφλν ηξφπν, πνπ ζα κπνξεί λα
επηθπξσζεί απφ ηνλ αζζελή αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ην γηαηξφ. ηαλ ν αζζελήο
ιακβάλεηαη σο απηνζθνπφο θαη πνηέ κφλν σο κέζν, εμαιείθεηαη θάζε ελδερφκελν
θαθνκεηαρείξηζεο, ρεηξαγψγεζεο, θαη πξνάγνληαη ε εγγελήο αμία θαη ηα δηθαηψκαηα
ηνπ ηειεπηαίνπ, ελψ, παξάιιεια, ε απηνλνκία ηεο βνχιεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνλ

αζζελή

λα

κελ

εηεξνθαζνξίδεηαη,

αιιά

απηφλνκα

λα

ιακβάλεη

ζπλεηδεηνπνηεκέλεο θαη ππεχζπλεο απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ θαη ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε ηαηξηθή επέκβαζε. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν έγθεηηαη ε
ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο απφ ην γηαηξφ, ψζηε λα
απνθεχγεη παηεξλαιηζηηθά πξφηππα θαη λα παξέρεη κηα έγθπξε, πιήξε θαη εηιηθξηλή
πιεξνθφξεζε ζηνλ αζζελή, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα επηηχρεη ηελ απηνλνκία ηνπ.
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Σέινο, φηαλ ηα πξφζσπα γλσξίδνπλ ην έλα γηα ην άιιν πσο εθπιεξψλνπλ ηα
θαζήθνληα δηθαηνζχλεο θαη ηεο αξεηήο θαη νη γλψκνλέο ηνπο κπνξνχλ δεκφζηα λα
επηθπξσζνχλ, ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, κηα
ζρέζε ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη
απνμέλσζε.
Σν θαίξην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηφ ην ζεκείν αθνξά ζηε δπζιεηηνπξγία
θαη αλ απηή κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο κία ελέξγεηα εζηθά
απνδεθηή. Οη απαληήζεηο ζε απηφ ην εξψηεκα βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη
κε ηελ εηθφλα ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη κε ηελ ππφζηαζε ηνπ εκβξχνπ. Ζ ηαηξηθή
θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβνχισλ, απαληάεη ζεηηθά ζε απηφ ην
εξψηεκα ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλεπεηνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο.

Β. Η ςνεπειοκπαηική – Ωθελιμιζηική Πποζέγγιζη

Μηα δηαθνπή ηεο θχεζεο κπνξεί λα είλαη επηζπκεηή γηα πνιινχο ιφγνπο –
νηθνλνκηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνγελεηαθνχο, πγείαο, πξνζσπηθνχο,
ςπρνζσκαηηθνχο – νη νπνίνη εμεγνχλ, γηαηί ε πξψηε παξνπζηάδεηαη σο κηα ειθπζηηθή
κέζνδνο απαιιαγήο ηεο γπλαίθαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο απφ αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο,
αιιά νη εμεγήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο απφ κφλεο ηνπο δελ επαξθνχλ γηα λα
δηθαηνινγήζνπλ ηελ πξάμε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο. Κάπνηνο, πνπ ελδηαθέξεηαη λα
ππεξαζπηζηεί ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο κέζσ κηαο εζηθήο ζεσξίαο, αλαδεηά κηα
δηθαηνιφγεζε βαζηζκέλε ζε αξρέο, φπνπ νη εζηθνί ιφγνη πξνζθέξνληαη πξνο
ππνζηήξημε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Δίλαη, ινηπφλ, πηζαλφλ λα απνθαζηζηεί πσο κφλν γηα
κεξηθνχο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη εζηθά
επηηξεπηή ελψ γηα άιινπο αδηθαηνιφγεηε, αιιά θάζε απφθαζε ζα πξέπεη λα
πξνυπνζέηεη έλα ζχλνιν γεληθψλ θξηηεξίσλ, πνπ λα θαζηζηνχλ θάπνηνλ ηθαλφ λα
δηαθξίλεη ηηο δηθαηνινγεκέλεο απφ ηηο αδηθαηνιφγεηεο δηαθνπέο ηεο θχεζεο.
Ζ σθειηκηζηηθή ζεσξία, μεθηλψληαο απφ ηελ απνδνρή φηη ε αθαίξεζε κηαο
δσήο δελ είλαη απαξαίηεηα εζθαικέλε, εμεηάδεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο είλαη
εζθαικέλε, φηαλ δειαδή ε αθαίξεζε δσήο ζπλεπάγεηαη απψιεηα θαιψλ εκπεηξηψλ,
απξαγκαηνπνίεηα ελδηαθέξνληα, αληθαλνπνίεηεο επηζπκίεο θαη πξνηηκήζεηο, θαη εάλ
απηέο νη ζπλζήθεο έρνπλ επηπηψζεηο γηα ηελ άπνςε φηη ε εκβξπηθή δπζιεηηνπξγία
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δηθαηνινγεί ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο158. Οη σθειηκηζηέο ζεσξνχλ πσο κηα ελέξγεηα
θξίλεηαη απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή επηθέξεη θαη πσο νη ζπλέπεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ
ελέξγεηα εζηθή είλαη εθείλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ – επεξεαδφκελσλ κεξψλ, ησλ νπνίσλ ε επεκεξία ιακβάλεηαη ππφςε
ακεξφιεπηα159. Οκνίσο, ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο
θξίλεηαη εζηθή εθφζνλ θαη κφλν νη ζπλέπεηεο, πνπ απηή ε ελέξγεηα επηθέξεη,
ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, πνπ επεξεάδνληαη απφ
ηελ ελέξγεηα. Ζ επεκεξία, σο κηα ζπληζηψζα ηεο σθειηκηζηηθήο ζεσξίαο,
ζπλπθαίλεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ, πνπ πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε ακεξφιεπηα, αθνξνχλ εθείλα ηνπ εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα
θαη ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ ηνπ160. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαίν λα
εμεηαζηεί ζπλνπηηθά εάλ νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ
επεκεξία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζην αζθαιέο
ζπκπέξαζκα, ζχκθσλα κε ηελ σθειηκηζηηθή ζεσξία, φηη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε
πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο είλαη κηα εζηθή πξάμε.
i. Σν επηρείξεκα γηα ηελ επεκεξία ηνπ δπζιεηηνπξγηθνχ εκβξχνπ.
Ζ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο είλαη κηα
ελέξγεηα εζηθή, εθφζνλ ε πξφιεςε ηεο γέλλεζεο ηνπ εκβξχνπ κε παζνινγηθά
εζξήκαηα ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ηνπ ίδηνπ ηνπ εκβξχνπ161. Απηή ε πξφηαζε
βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε δπζιεηηνπξγία είλαη κηα βιαβεξή, δπζκελήο θαη ηξαγηθή
θαηάζηαζε, ε νπνία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζβάιιεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ
εκβξχνπ ζε ηέηνηα έθηαζε πνπ λα κελ αμίδεη λα βηψζεη ην έκβξπν απηή ηε δσή, ψζηε
λα είλαη πξνο ζπκθέξνλ ηνπ λα κε γελλεζεί, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθχγεη
λα βηψζεη ηε δπζηπρία θαη ηνλ πφλν.
Παξφιν πνπ ν αιηξνπηζκφο θαίλεηαη λα είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο ιφγνο γηα
ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, παξνπζηάδνληαη
δχν ζεκαληηθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ απνδνρή ηνπ. Ζ πξψηε δπζθνιία αθνξά ζην
πεξηνξηζκέλν εχξνο ησλ ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην νπνίν ηζρχεη απηή ε
δηθαηνινγία, φπνπ πξάγκαηη ε ελαιιαθηηθή ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο είλαη ε γέλλεζε
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ελφο παηδηνχ, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα θαη αμία δσήο λα κελ είλαη κεξηθψο ρακειή,
αιιά αξλεηηθή, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ πξνο ζπκθέξνλ ηνπ λα κελ είρε γελλεζεί.
Δλψ ππάξρνπλ ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε βιάβε είλαη ηφζν ζνβαξή, ψζηε ε
πνηφηεηα δσήο ηνπ κειινληηθνχ παηδηνχ λα δέρεηαη ζνβαξφ πιήγκα θαη σο εθ ηνχηνπ
ε αμία ηεο δσήο ηνπ λα είλαη αξλεηηθή, πνιιέο εκβξπηθέο βιάβεο δελ ππάγνληαη ζε
απηφ ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο. Μάιηζηα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ
ην κειινληηθφ παηδί κπνξεί λα έρεη κηα πνηφηεηα δσήο ε νπνία, αλ θαη ιηγφηεξν θαιή,
ζα είλαη ζεηηθή ζην ζχλνιφ ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ην παηδί ζα έρεη κηα δσή πνπ λα
αμίδεη λα ηε βηψζεη. πγρξφλσο, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη πσο άλζξσπνη, αθφκε θαη
κε ηελ ίδηα δπζιεηηνπξγία, βηψλνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ βιάβεο, ηνλ νπνίν φκσο ε
πξνγελλεηηθή εμέηαζε δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη θαη λα πξνβιέςεη κε εγθπξφηεηα,
ψζηε νη φπνηνη ηζρπξηζκνί γηα ηνλ αληίθηππν ηεο δπζιεηηνπξγίαο λα ελέρνπλ έλα
πνζνζηφ ακθηβνιίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δπζθνιίαο γηα ηελ απνδνρή
απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο απνηεινχλ ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down, ηα νπνία είλαη
επηπρηζκέλα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επνκέλσο ε
πξφιεςε ηεο γέλλεζήο ηνπο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί σο κέζν πξφιεςεο ηνπ
πφλνπ θαη ηεο δπζηπρίαο ηνπο. Μηα πην εηιηθξηλήο αηηηνινγία ζε απηή ηελ πεξίπησζε
ζα ήηαλ ε πξφιεςε ηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θξνληίδα ηνπο γηα ηνπο
γνλείο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, φπνπ απηή ε αηηηνινγία βέβαηα δελ είλαη
ηζνδχλακε κε ηνλ ηζρπξηζκφ πσο νη δσέο ηνπο δελ αμίδνπλ λα βηψλνληαη. ε απηφ ην
ζεκείν πξνθχπηεη ε δεχηεξε δπζθνιία, ε νπνία αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ζηε δηαπίζησζε φηη ε επεκεξία ελφο αλζξψπνπ κε
δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο εθ κέξνπο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ, ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ θαη ηεο πνιηηείαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη162.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο έρεη απαζρνιήζεη νκάδεο
θηινζφθσλ θαη ςπρνιφγσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα δηαθέξεη
ζεκαληηθά163. ε γεληθά πιαίζηα, θάπνηνη θηιφζνθνη δηεξεπλψληαο ηε ζεκειίσζε ηεο
αμίαο ηεο δσήο, απνδίδνπλ δηαθνξεηηθή αμία ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ κε θξηηήξην ηελ
πνηφηεηα δσήο ηνπο, ε νπνία αθνινχζσο έρεη σο έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ
θαηνρή ή ηελ απνπζία θάπνησλ ηθαλνηήησλ. ε αληίζεζε κε ηνπο θηινζφθνπο, νη
ςπρνιφγνη επηθεληξψλνληαη ζηελ εχξεζε ηξφπσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
Robinson P., νπ ζει 180
Boddington P., Podpadec T., “Measuring Quality of Life in Theory and in Practice”, Bioethics – An
Anthology, Kuhse, Singer (eds), Blackwell Publishers Ltd Philosophy Anthologies, ζει 273-281 1999
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δσήο θαη δηαρσξίδνπλ ηε δηεξεχλεζε γηα ηελ αμία ηεο δσήο απφ ηε δηεξεχλεζε γηα
ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, πξνυπνζέηνληαο πσο ε δσή θάζε αλζξψπνπ έρεη αμία θαη πσο
ε δσή φισλ ησλ αλζξψπσλ είλαη ίζεο αμίαο164. Οη δηαθνξέο πνπ δηέπνπλ ηηο δχν
εξεπλεηηθέο νκάδεο επηζηεκφλσλ σο πξνο ηε κεζνδνινγία θαη ηε ζηνρνζεζία
ζπλεπάγνληαη θαη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα ππνινγηζκνχ θαη
πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο δσήο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα θαζηζηά νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Σν ζεσξεηηθφ
κνληέιν ησλ θηινζφθσλ, δεδνκέλνπ φηη επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ
θαη ηνπ νξζνινγηζηηθνχ αλζξψπνπ σο ζεκέιην ηεο αμίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο,
κπνξεί λα εκπινπηηζηεί απφ ηελ εκπεηξηθή – πξαθηηθή δηνξαηηθφηεηα ησλ
ςπρνιφγσλ, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ έλαλ επξχηεξν απνινγηζκφ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο
δσήο, εμεηάδνληαο νηηδήπνηε κπνξεί λα είλαη αμηφινγν ζε κηα δσή. πγρξφλσο, ην
εκπεηξηθφ κνληέιν ησλ ςπρνιφγσλ, δεδνκέλνπ φηη επηθεληξψλεηαη ζε κεκνλσκέλα
ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα επαλνξζψζνπλ ηελ πνηφηεηα
ηεο δσήο, ρσξίο λα επεμεξγάδεηαη ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
απηά ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ
θηινζνθηθή δηεξεχλεζε, ε νπνία πξνζθέξεη κηα επξχηεξε αληίιεςε γηα ηα ζηνηρεία
πνπ ζπλεπάγνληαη κηα θαιή πνηφηεηα δσήο θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ
ζηε βειηίσζή ηεο165.
Ζ ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ θηινζνθηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ κπνξεί λα
θαηαιήμεη ζηε ρξήζηκε δηαπίζησζε φηη, ε αμία ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε
δπζιεηηνπξγίεο φληαο ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο φηαλ πξνζβάιιεηαη,
ελδέρεηαη λα απνδίδεη ηελ πξνζβνιή απηή ζε εμσγελείο παξάγνληεο θαη φρη
απνθιεηζηηθά ζηνπο εγγελείο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε επηθείκελε δπζιεηηνπξγία,
δεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα δσήο ππνλνκεχεηαη απφ θνηλσληθνχο ιφγνπο. Δπνκέλσο,
θξίλεηαη ζπλεηφ, ε ρακειή πνηφηεηα δσήο πνπ ραξαθηεξίδεη έλαλ άλζξσπν κε
δπζιεηηνπξγία, λα κελ απνδίδεηαη αβίαζηα εμ‟ νινθιήξνπ ζηελ απνπζία θάπνηαο
ηθαλφηεηαο, θαζψο ε έιιεηςε επαξθψλ θνηλσληθψλ δηεπζεηήζεσλ, ε κεξνιεπηηθή
θνηλσληθή αληίδξαζε, ε απνζηέξεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ
εθπαίδεπζε θαη αθνινχζσο, ε απνκφλσζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ θνηλσλία
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επηηείλνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηθείκελεο απνπζίαο166. πγρξφλσο, πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε πσο ζηεξεφηππεο απφςεηο γηα ηελ «ηξαγσδία» θαη ηε «δπζηπρία»
πνπ βηψλνπλ νη άλζξσπνη κε δπζιεηηνπξγία βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε
εζθαικέλεο ππνζέζεηο σο πξνο ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηε δσή,
νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζηα πιαίζηα αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα ην πξαγκαηηθφ
εχξνο ησλ επηπινθψλ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ167. Ζ επάξθεηα
φκσο ηεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ λα δηαζθαιηζηεί απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία, νη νπνίνη, χζηεξα απφ
πξνζπάζεηεο λα δηαζθαιίζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ίζε κεηαρείξηζε, απνδεηθλχνπλ
πσο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ζην
επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ αμία ηεο δσήο ηνπο.
πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ε θχξηα αληίξξεζε ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη, ην έκβξπν κε
παζνινγηθά επξήκαηα έρεη ζπκθέξνλ λα κε δήζεη επεηδή ε δπζιεηηνπξγία ζα βιάςεη
ζεκαληηθά ηελ επεκεξία ηνπ, αθνξά ζηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο
ηνπ ππφ ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο. Μάιηζηα, ε ζεκαζία ηεο πξνζθνξάο βνήζεηαο
επηηείλεηαη φηαλ απηή, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, εληάζζεηαη ζηα
πιαίζηα ελφο θαζήθνληνο, ην νπνίν επηβάιιεηαη ζηελ πνιηηεία – θνηλσλία θαη ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπ αλζξψπνπ κε δπζιεηηνπξγία θαη πεγάδεη απφ ην δηθαίσκα ηνπ
ηειεπηαίνπ λα ιάβεη απηή ηε βνήζεηα168.
κσο, «ε πξφηαζε λα εθηηκεζεί ε αμία πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε δσή
εηζεγνχκελε έλα ζπιινγηθφ θαζήθνλ δηάζσζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ζνβαξή
δηαζαθήληζε, δεδνκέλνπ φηη απηφ ην θαζήθνλ έρεη φξηα», ζχκθσλα κε ηνλ Paul
Robinson169, ν νπνίνο εθθξάδεη απηή ηελ πξνβιεκαηηθή ππφ ηε κνξθή εξψηεζεο. Ζ
σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε, ελψ ζέηεη πξσηαξρηθά ην εξψηεκα «ζα έρεη απηφ ην
πξφζσπν (ην έκβξπν κε παζνινγηθά επξήκαηα) κηα δσή πνπ λα αμίδεη λα ηε βηψζεη;»,
κεηαηξέπεη ηελ εηζήγεζε γηα ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο ππφ ηελ κνξθή θαζήθνληνο
ζην εξψηεκα «ζα είρε απηφ ην πξφζσπν (ην έκβξπν κε παζνινγηθά επξήκαηα) κηα
δσή πνπ λα αμίδεη λα ηε βηψζεη, εάλ έλα απνδεθηφ επίπεδν βνήζεηαο εμαζθαιηζηεί;».
Ζ απάληεζε ζην δεχηεξν εξψηεκα, δίδεηαη απφ ηελ σθειηκηζηηθή ζεσξία, ε νπνία
θξίλεη πσο ηα εζηθά θαζήθνληα πξνο ηνλ άλζξσπν κε δπζιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα
είλαη ηέηνηα, ψζηε ,φηαλ νη πνιίηεο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ αλζξψπνπ κε δπζιεηηνπξγία
Asch,A., (βι παξαπνκπή 54, νπ ζει 1658)
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αληαπνθξίλνληαη ζε απηά θαη ηα εθπιεξψλνπλ λα αγλννχλ ή αθφκε θαη λα
αδηαθνξνχλ γηα έλαλ πην ζεκαληηθφ ζθνπφ φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή επεκεξία
αζξνηζηηθά. Ζ σθειηκηζηηθή ζεσξία, φηαλ έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα επηινγή κεηαμχ
ηεο επεκεξίαο ηνπ εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα θαη ηεο επεκεξίαο ελφο ζπλφινπ
αλζξψπσλ (νηθνγέλεηα – πνιηηεία), ζην νπνίν ην έκβξπν κε παζνινγηθά επξήκαηα
αλήθεη, αθνχ ιάβεη ππφςε ακεξφιεπηα θαη απνδψζεη ίζε βαξχηεηα ζηα ζπκθέξνληα
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ αλεμαηξέησο, ηφηε επηιέγεη ηελ ελέξγεηα πνπ ζα
κεγηζηνπνηήζεη ηελ επεκεξία αζξνηζηηθά / ζην ζχλνιφ ηεο170. Δάλ, ινηπφλ, κηα
έθβαζε ζα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ – θνηλσλίαο θαη κηα
άιιε έθβαζε ζα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα,
δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη εθηθηφ λα πξναρζνχλ θαη νη δχν εθβάζεηο, ηφηε θξίλεηαη πσο
ε πξψηε έθβαζε πξέπεη λα πξναρζεί, σο απφξξνηα ζεβαζκνχ πξνο ηα ζπκθέξνληα
φισλ, δηφηη ηα ζπκθέξνληα ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο είλαη πην ηζρπξά
αζξνηζηηθά ζπγθξηηηθά κε εθείλα ηνπ εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα. Ζ δηαλνκή /
θαηαλνκή ηεο πξνθχπηνπζαο επεκεξίαο δελ απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο
αιιά ε κεγηζηνπνίεζή ηεο αζξνηζηηθά. Δπνκέλσο, εάλ κηα έθβαζε (φπσο είλαη ε
δηαθνπή ηεο θχεζεο) ζα παξάγεη πεξηζζφηεξε επεκεξία αιιά ζα δηαλεκεζεί ζε άληζα
κέξε (ζε γνλείο – θνηλσλία), ελψ κηα άιιε έθβαζε (φπσο είλαη ε γέλλεζε ελφο
παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία) ζα παξάγεη ιηγφηεξε επεκεξία αιιά δηαλεκεζεί ζε ίζα
κέξε (ζε γνλείο – παηδί κε δπζιεηηνπξγία – θνηλσλία), ηφηε, ζχκθσλα κε ηελ
σθειηκηζηηθή ζεσξία, πξέπεη λα επηιερζεί ε πξψηε έθβαζε. ε απηφ ην ζεκείν ε
πξνβιεκαηηθή πνπ πξνθχπηεη αθνξά ζηελ ππφζεζε εαλ ε δηαθνπή ηεο θχεζεο έρεη
καθξνπξφζεζκα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ψζηε ε πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο ησλ γνλέσλ
θαη ηεο θνηλσλίαο λα κελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ην θαθφ πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξψηε.
Ζ επαιήζεπζε ή ε δηάςεπζε απηήο ηεο ππφζεζεο αθνινπζεί ζηε ζχληνκε αλαθνξά
γηα ηελ επεκεξία ησλ γνλέσλ.
ii. Σν επηρείξεκα γηα ηελ επεκεξία ησλ γνλέσλ.
Ζ πξφηαζε φηη ε επεκεξία ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ παξέρεη έλα
ηθαλνπνηεηηθφ επηρείξεκα ελ ζπγθξίζεη κε ην επηρείξεκα γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ
κειινληηθνχ παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί εζηθά ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα, εγείξεη θάπνηεο εζηθέο αληηξξήζεηο,
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νη νπνίεο εθθξάδνληαη απφ ηνπο ζπλεγφξνπο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο171.
πσο έρεη ήδε ππνζηεξηρζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε βιάβε πνπ πθίζηαηαη ε
επεκεξία ησλ γνλέσλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο
πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη νη ίδηνη νη γνλείο λα θαηαβάινπλ, πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηεηηθέο αλάγθεο ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία172. κσο,
αθφκε θαη εάλ γίλεη απνδεθηφο ν εκπεηξηθφο ηζρπξηζκφο, φηη ε επηβάξπλζε
(ςπρνινγηθή – νηθνλνκηθή) πνπ επηθέξεη ε θξνληίδα ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία
είλαη κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε εθείλε πνπ επηθέξεη ε θξνληίδα ελφο πγηνχο παηδηνχ,
εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο πξνθχπηεη φηαλ νη άλζξσπνη, πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ ηνλ
ηζρπξηζκφ πξνο δηθαηνιφγεζε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, απνηπγράλνπλ λα ιάβνπλ
ππφςε ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο κε
παηδηά κε δπζιεηηνπξγίεο είλαη απφξξνηα θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη φρη απφξξνηα
ηεο βιάβεο απηήο θαζαπηήο. Ζ αληίξξεζε πνπ εθθξάδεηαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο
ζπλεγφξνπο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο ζην επηρείξεκα γηα ηελ επεκεξία ησλ
γνλέσλ αθνξά ζηελ ππφζεζε πσο, εάλ ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο εκβξχσλ κε
παζνινγηθά επξήκαηα πξνάγεη ηελ επεκεξία ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ, επεηδή
απνθεχγνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε, πνπ ήδε πθίζηαληαη νη
νηθνγέλεηεο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγία, ηφηε ην επηρείξεκα αλαθνξηθά κε ηελ
επεκεξία ησλ γνλέσλ δε δηθαηνινγεί εζηθά ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο θαη
θαη‟ επέθηαζε δελ πξέπεη λα επηδνθηκάδεηαη απηή ε πξαθηηθή, εθφζνλ ζπκβάιιεη
ζηελ

ελζάξξπλζε

ηεο

θνηλσληθήο

δηάθξηζεο

έλαληη

ησλ

αλζξψπσλ

κε

δπζιεηηνπξγίεο173. Απηή ε θξηηηθή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε
ππνλνκεχεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο έθηαζεο θαηά ηελ νπνία ε έλλνηα θαη ν αληίθηππνο
ηεο δπζιεηηνπξγίαο είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλα, παξαπέκπνληαο ζηνλ ήδε
ππάξρνληα πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο.
Δπνκέλσο, εάλ γίλεη απνδεθηφ ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο δπζιεηηνπξγίαο, ηφηε ε
θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην επηρείξεκα γηα ηελ επεκεξία ησλ γνλέσλ έρεη ηδηαίηεξε
βαξχηεηα, αιιά, φπσο έρεη ήδε δηαπηζησζεί, απηφ ην κνληέιν δελ είλαη απφιπηα νξζφ
κε επαθφινπζν θαη ε αζθεζείζα θξηηηθή λα είλαη κεξηθψο επηηπρήο.
Πξνζσπηθά, ζεσξψ πσο ε αζθεζείζα θξηηηθή ζην βαζκφ πνπ είλαη επηηπρήο
πξνβάιιεη έλαλ ελδερφκελν θίλδπλν ή αθφκε θαιχηεξα, εληνπίδεη έλα πξαγκαηηθφ
Parens E., Asch A., νπ ζει 30-34
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θίλδπλν, δηφηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επηιεθηηθή δηαθνπήο ηεο
θχεζεο θξίλεηαη νηη πξνάγεη ηελ επεκεξία ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ αθνξά ζηελ
θνηλσληθή δηάθξηζε, κηα κνξθή ηεο νπνίαο είλαη ε αλεπαξθήο παξνρή ππεξεζηψλ
πξνο ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε δπζιεηηνπξγίεο. Ζ δηαπίζησζε φηη ε
κεηέξα επσκίδεηαη δπζαλάινγα ηελ επηβάξπλζε ηεο θξνληίδαο ελφο

παηδηνχ κε

δπζιεηηνπξγία θαίλεηαη λα ελζαξξχλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειινληηθψλ κεηέξσλ λα
πξνβνχλ ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο, γεγνλφο πνπ
εγείξεη θάπνηα εξσηήκαηα σο πξνο ην ξφιν ηεο πνιηηείαο174. Ζ αλαηξνθή ελφο
παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία επηθέξεη θάπνηα επηβάξπλζε, φκσο είλαη αθειέο απηή ε
επηβάξπλζε λα απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα εγγελή πξνβιήκαηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο,
εηδηθά ζε πιαίζηα φπνπ ε πνιηηεία «αδπλαηεί» λα πξνζθέξεη θαη λα δηαζθαιίζεη έλα
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο175. Σα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη γνλείο εθθξάδνληαη κε φξνπο νηθνλνκηθψλ
πφξσλ θαη απνζεκάησλ ρξφλνπ ή ςπρνινγηθήο δχλακεο, ηα νπνία φκσο ζα
κπνξνχζαλ

λα

δηεπζεηεζνχλ

κε

ηελ

ζχζηαζε

πξνγξακκάησλ

θνηλσληθήο

αιιειεγγχεο θαη φρη κε ηελ πξνψζεζε γελεηηθψλ ιχζεσλ. Φπζηθά, ε απφθαζε ηεο
γπλαίθαο λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο, επεηδή θξίλεη πσο δελ δχλαηαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία, είλαη ζεβαζηή, αιιά
παξάιιεια ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θξνληίδαο ζηε δηακφξθσζε κηαο απφθαζεο176.
Δλδηαθέξνλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα παξνπζίαδε ε επηινγή ηεο γπλαίθαο ππφ
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, θαηά ηηο νπνίεο ε θνηλσληθή αιιειεγγχε, ε θηιαλζξσπία, νη
ίζεο επθαηξίεο θαη ε έιιεηςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζα ήηαλ έθδειε, θαζψο κφλν ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ε φπνηα αλαπαξαγσγηθή
απφθαζή ηεο είλαη πξντφλ απηφλνκεο βνχιεζεο, αλεπεξέαζηεο απφ θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο πηέζεηο. Δπνκέλσο, ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε
παζνινγηθά επξήκαηα παξακέλεη εζηθά πξνβιεκαηηθή ζην βαζκφ πνπ αξλεηηθέο
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο απνξξένπλ απφ ηελ πξαθηηθή ηεο. Απηφ ην επηρείξεκα θαίλεηαη
ηδηαίηεξα απφιπην γηα ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο, φηαλ ην έκβξπν νινέλα
κνηάδεη κε έλα λενγέλλεην βξέθνο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο
ζηα ηειεπηαία ζηάδηα αζθεί αξλεηηθή επηξξνή ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη

Saxton M. νπ ζει 137-138
Mahowald MB., νπ ζει 230-234
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νδεγεί ζηνλ εθθπιηζκφ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεβαζκφ γηα ηελ
αλζξψπηλε δσή.

Γ. Η ςνηηπηηική Πποζέγγιζη

Ζ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηψληαο σο ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ηελ
ππφζηαζε ηνπ εκβξχνπ θαίλεηαη λα εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ ππεχζπλε θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ σο πξνο ην ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.
Τπάξρνπλ άλζξσπνη, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο δελ είλαη
πνηέ εζηθά απνδεθηή, ζέηνληαο φκσο σο εμαίξεζε ηελ απνδνρή ηεο κφλν ππφ ηελ
ζπλζήθε, φπνπ απαηηείηαη λα ζσζεί ε δσή ηεο εγθχνπ γπλαίθαο. Απηή ε άπνςε γηα
ηελ δηαθνπή ηεο θχεζεο νλνκάδεηαη ζπληεξεηηθή, θαζψο ε έκθαζή ηεο δίδεηαη ζηε
ζπληήξεζε ηεο δσήο θαη, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ νη ζπληεξεηηθνί ηελ ελαληίσζή ηνπο
απηή, ππνζηεξίδνπλ πσο ην έκβξπν πάληα έρεη πιήξε νληνινγηθή ππφζηαζε, ε νπνία
μεθηλά απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο, εθφζνλ ν πιήξεο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη
παξψλ σο απφξξνηα ηεο ζχιιεςεο, ελψ δελ είλαη παξψλ πξηλ ηε ζχιιεςε θαη θαη‟
επέθηαζε ην έκβξπν έρεη πιήξε εζηθή ππφζηαζε θαη είλαη απφ ηελ αξρή έλα
κνλαδηθφ αλζξψπηλν πξφζσπν. Ζ ηδέα πσο ην έκβξπν έρεη πιήξε εζηθή ππφζηαζε
αλαιχεηαη θαιχηεξα ζε φξνπο δηθαησκάησλ, πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπληεξεηηθνί,
ππνζηεξίδνληαο πσο ην έκβξπν θαηέρεη πιήξε εζηθή ππφζηαζε, απνδίδνπλ ζην
έκβξπν ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε εθείλα ησλ πιήξσο αλεπηπγκέλσλ αλζξψπηλσλ φλησλ,
πνπ έρνπλ γελλεζεί, επνκέλσο θαηαιήγνπλ πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη ην ίδην
αλεπίηξεπηε φζν θαη ν θφλνο ελφο αζψνπ αλζξψπνπ.
Έλαο απφ ηνπο επηθξηηέο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο είλαη ν Don Marquis177, ν
νπνίνο, αλ θαη δε ζπκθσλεί κε ηελ θνηλή ζπληεξεηηθή αληίιεςε πνπ αθνξά ηελ
«ηεξφηεηα ηεο δσήο», ππνζηεξίδεη πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο, κε ζπάληεο εμαηξέζεηο
είλαη αλήζηθε θαη βαζίδεη απηή ηελ άπνςε ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ αδηθία θαη απαμία
πνπ ζπληζηά ε δηάπξαμε θφλνπ ελφο αζψνπ ελήιηθνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Απηφ ην
επηρείξεκα βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο εάλ ην έκβξπν βξίζθεηαη ζηελ ίδηα
θαηεγνξία κε εθείλε ησλ ελήιηθσλ αλζξψπσλ, πνπ ραίξνπλ ζεβαζκνχ σο πξνο ηελ
εζηθή αμία ηεο δσήο ηνπο, ηφηε ην ζπκπέξαζκα, πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη
Marquis D., “Why Abortion is Immoral”, Mappes TA., Degrazia D. (eds), Biomedical Ethics,5th ed.
,New York: McGraw Hill,2001
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αλήζηθή, είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξφ, αιιά κηα απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ απφδεημε ηεο
ζεσξίαο είλαη ε ζεσξεηηθή έθζεζε ηεο απαμίαο ηνπ θφλνπ ελφο ελήιηθα αλζξψπνπ,
δηφηη εάλ θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ απαμία, ηφηε δε ζα κπνξεί
λα θαηαιάβεη πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη εζηθά αλεπίηξεπηε. Ο Don Marquis
μεθηλά ην επηρείξεκά ηνπ κε ηελ ππφζεζε φηη είλαη άδηθν θάπνηνο λα ζθνηψζεη
θάπνηνλ άιιν δηθαηνινγψληαο ηελ αδηθία φρη ζηε βάζε ηεο επίδξαζεο πνπ ζα έρεη ν
θφλνο ζηνλ ζχηε, ή ζηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπ ζχκαηνο, αιιά ζηε βάζε ηεο
επίδξαζεο πνπ ζα έρεη ζην ίδην ην ζχκα ηνπ θφλνπ. Ζ απψιεηα ηεο βηνινγηθήο δσήο
θάπνηνπ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο, πνπ θάπνηνο κπνξεί λα ππνθέξεη,
θαζψο απηή ε απψιεηα ζηεξεί απφ ην ίδην ην ζχκα φιεο ηηο εκπεηξίεο, ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ηα πιάλα θαη ηηο επραξηζηήζεηο, πνπ ζα απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο κειινληηθήο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ, επνκέλσο ν θφλνο είλαη αλήζηθνο,
πξσηαξρηθά επεηδή επηβάιιεη ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλέο απψιεηεο ζην ζχκα. Απηέο νη
δξαζηεξηφηεηεο, νη εκπεηξίεο, ηα πιάλα θαη νη επραξηζηήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Don
Marquis, είλαη είηε πνιχηηκεο γηα ην δηθφ ηνπο ην φθεινο είηε κέζα γηα θάηη άιιν πνπ
είλαη πνιχηηκν γηα ην δηθφ ηνπ ην φθεινο. Καη επεηδή θάπνηα θνκκάηηα απφ ην
κέιινλ ηνπ ζχκαηνο δελ αμηνινγνχληαη απφ ην ζχκα ζην παξφλ, αιιά αμηνινγνχληαη
θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, θαζψο ην ζχκα σξηκάδεη θαη πθίζηαηαη κηα αιιαγή ζηηο
αμίεο θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, φηαλ ζα θνλεπζεί, ζα ζηεξεζεί απηφ πνπ αμηνινγεί ζην
παξφλ, ην νπνίν ζα απνηεινχζε θνκκάηη ηεο κειινληηθήο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ θαη
εμίζνπ ζα ζηεξεζεί απηφ, ην νπνίν ζα αμηνινγνχζε ζην κέιινλ. Καη‟ επέθηαζε, φηαλ
ην ζχκα θνλεχεηαη, ζηεξείηαη φιε ηελ αμία ηνπ κέιινληφο ηνπ θαη απηή ε επηβνιή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο απψιεηαο ζην ζχκα είλαη εθείλε, πνπ ζπληζηά ηνλ θφλν άδηθε
ελέξγεηα.
Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ηνπ Don Marquis, ε νπνία αλάιπζε ππνζέηεη φηη ν
θφλνο είλαη prima facie ζνβαξφ αδίθεκα, είλαη λα απνδείμεη πνηα θπζηθή ηδηφηεηα
ηειηθά εμεγεί ηελ αδηθία ηεο δηάπξαμεο θφλνπ, δεδνκέλνπ φηη είλαη αδηθία. Βέβαηα, ε
θπζηθή ηδηφηεηα ζα εμεγήζεη ηελ αδηθία κφλν εάλ ε εμήγεζε ηαηξηάδεη κε ηηο
ελνξάζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ην δήηεκα θαη εάλ δελ ππάξρεη άιιε θπζηθή ηδηφηεηα, ε
νπνία λα παξέρεη ηε βάζε γηα κηα θαιχηεξε εμήγεζε ηεο αδηθίαο. Απηή ε αλάιπζε,
ινηπφλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ελφξαζε πσο απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θφλν σο
άδηθν, είλαη εθείλν ην θπζηθφ απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο ηεο αμίαο ηνπ κέιινληνο πνπ
πξνθαιεί ν θφλνο ζην ζχκα, επηδξά άκεζα, ζχκθσλα κε ηνλ Marquis, ζην δήηεκα ηεο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κέιινλ ελφο εκβξχνπ πεξηιακβάλεη έλα
98

ζχλνιν εκπεηξηψλ, ζρεδίσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη επραξηζηήζεσλ, ηαπηφζεκν κε ην
κέιινλ εθείλν ησλ ελήιηθσλ αλζξψπηλσλ φλησλ θαη ησλ λεαξψλ παηδηψλ θαη εθφζνλ
ε απψιεηα ηεο αμίαο ηνπ κέιινληνο είλαη εθείλε πνπ θαζηζηά ηνλ θφλν ησλ ελειίθσλ
αλήζηθν θαη εθφζνλ ε δηαθνπή ηεο θχεζεο πξνθαιεί ηελ ίδηα ζπγθεθξηκέλε απψιεηα
ζηα έκβξπα, ζπλεπάγεηαη πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη αλήζηθε. Ο ιφγνο, ν νπνίνο
επαξθεί, γηα λα εμεγήζεη, ζε ηί έγθεηηαη ε αλεζηθφηεηα θαη ε αδηθία ηεο πξάμεο ηνπ
θφλνπ αλζξψπηλσλ φλησλ κεηά ηε γέλλεζή ηνπο, εθφζνλ εθαξκφδεηαη εμίζνπ θαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ εκβξχσλ, ζπλάγεηαη πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη prima facie
εζηθά αλεπίηξεπηε θαη εζθαικέλε. Απηφ ην επηρείξεκα δε βαζίδεηαη ζηελ κε έγθπξε
ζπλαγσγή πσο, εθφζνλ είλαη άδηθνο ν θφλνο πξνζψπσλ, είλαη εμίζνπ άδηθνο ν θφλνο
δπλάκεη πξνζψπσλ, αιιά ε θαηεγνξία, ε νπνία είλαη εζηθά θεληξηθή ζε απηή ηελ
αλάιπζε, είλαη ε θαηεγνξία ηεο χπαξμεο ελφο αμηφινγνπ κέιινληνο ζαλ εθείλνπ ησλ
ήδε ππαξρφλησλ αλζξψπηλσλ φλησλ θαη φρη ε θαηεγνξία ηεο χπαξμεο ηνπ πξνζψπνπ.
Σν επηρείξεκα γηα ηελ αλεζηθφηεηα ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο αλαιχεηαη αλεμάξηεηα,
ζχκθσλα κε ηνλ Marquis, απφ ηελ ηδέα ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ δπλάκεη πξνζψπνπ θαη
πξνο δηαπίζησζε απηνχ εμεγεί πσο θάπνηνο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ αλάιπζε ηνπ
επηρεηξήκαηνο ππφ ηνπο φξνπο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ κέιινληνο ηνπ αλζξψπνπ,
αθνινχζσο, λα ζπκπεξάλεη πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο, κε ζπάληεο εμαηξέζεηο, είλαη
εζηθά αλεπίηξεπηε, λα ζπλαγάγεη πσο ην έκβξπν έρεη ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη έπεηηα
λα απνθαιέζεη ην έκβξπν «πξφζσπν» σο απφξξνηα ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζηε δσή,
φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηεγνξία ηνπ πξνζψπνπ δειψλεη ην ζπκπέξαζκα ηεο
αλάιπζεο θαη δελ παξάγεη ην επηρείξεκα ηεο αλάιπζεο.
Ζ δνκή ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Don Marquis ελάληηα ζηελ δηαθνπή ηεο
θχεζεο δηεπθξηλίδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη θαιχηεξα κε βάζε ηα θνηλά δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ήδε δηαηππσκέλε δνκή ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα ηελ
αλεζηθφηεηα ηνπ θφλνπ, θαηά ην νπνίν, απνδεηθλχεηαη ζπγρξφλσο πσο ε δηαθνπή ηεο
θχεζεο είλαη κφλν prima facie αλήζηθε θαη πσο δελ είλαη αλήζηθε ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Έρνληαο σο δεδνκέλν, ινηπφλ, πσο ε απψιεηα ηνπ κέιινληνο ελφο
εκβξχνπ, εάλ θνλεπζεί, είλαη εμίζνπ κεγάιε κε ηελ απψιεηα ηνπ κέιινληνο ελφο
ελήιηθνπ αλζξψπνπ, εάλ θνλεπζεί, ε δηαθνπή ηεο θχεζεο φπσο θαη ν θφλνο, ζα
κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί κφλν απφ ηηο πην ηζρπξέο αηηηνινγίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
γηα ηνλ Marquis ε απψιεηα ηεο δσήο θάπνηνπ, θαζψο είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε αηπρία
πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο δηαθνπήο ηεο
θχεζεο, κπνξεί πηζαλφλ λα δηθαηνινγεζεί κφλν εθφζνλ ε απψιεηα, πνπ ζα
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ζπλεπάγεηαη ε ζπλέρηζε ηεο θπνθνξίαο γηα ηελ δσή ηεο γπλαίθαο, ζα είλαη εμίζνπ
κεγάιε κε εθείλε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο.
Έλαο δεχηεξνο επηθξηηήο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο είλαη ν John T. Noonan
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, ν νπνίνο, εθπξνζσπψληαο ηε ζπληεξεηηθή αληίιεςε, αζπάδεηαη ζε αξθεηά

ζεκεία ηε ζενινγηθή επηρεηξεκαηνινγία θαη ππνζηεξίδεη, πσο απφ ηε ζηηγκή ηεο
ζχιιεςεο ε νληφηεηα αλαγλσξίδεηαη σο άλζξσπνο, επεηδή έρεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο
αλζξψπνπ, αξλνχκελνο λα δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ ζηε βάζε ησλ
πνηθίισλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Μάιηζηα, ν Noonan ππνζηεξίδνληαο ην απαξαβίαζην
ηνπ εκβξχνπ θαη αλαγλσξίδνληαο ζε απηφ ίζα δηθαηψκαηα κε εθείλα ησλ άιισλ
αλζξψπσλ δελ δηαηίζεηαη λα αλαγλσξίζεη νηαδήπνηε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε
δηαθνπή ηεο θχεζεο κπνξεί λα πηνζεηεζεί, αλ θαη θξίλεη σο εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε,
θαηά ηελ νπνία ην έκβξπν πξέπεη λα ππνζηεί δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα ην ζπκθέξνλ
ηεο κεηέξαο ηνπ ζηε δσή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Noonan απφ ηε ζηηγκή πνπ
ππνζηεξίδεη πσο κηα νληφηεηα είλαη αλζξψπηλε, ππνζηεξίδεη πσο απηή ε νληφηεηα
έρεη ηελ ηδηφηεηα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ίδηα θαη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απηή
ε ηδηφηεηα απφ ηελ απφθαζε νηνπδήπνηε άιινπ αλζξψπνπ, αιιά, βέβαηα, ηα
αλζξψπηλα φληα κε ίζα δηθαηψκαηα ζπρλά ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη θάπνηα
απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί, φζνλ αθνξά εθείλνλ ηνπ νπνίνπ νη αμηψζεηο πξφθεηηαη λα
επηθξαηήζνπλ. Οη πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο, φκσο, πνπ αθνξνχλ ηα έκβξπα
δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πιήξε αληθαλφηεηα ηνπ εκβξχνπ λα ππεξαζπηζηεί ζηελ
θπξηνιεμία ηνλ εαπηφ ηνπ θαη σο πξνο ην γεγνλφο φηη ην δηθαίσκα ηνπ εκβξχνπ πνπ
βξίζθεηαη ζε θίλδπλν είλαη ην δηθαίσκα ζηε δσή ηελ ίδηα. Ζ πξνζέγγηζε πνπ
πηνζεηείηαη απφ ηνλ Noonan ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπγθξνχζεηο είλαη ην «δχγηζκα ησλ
αμηψλ», ην νπνίν ζπζηήλεη πσο, ζηηο εζηθέο θξίζεηο πνπ ιακβάλνληαη νη ζπγθξίζεηο
είλαη απαξαίηεηεο, εθφζνλ θακία αμία δελ επηθξαηεί απνθιεηζηηθά, ψζηε ε αξρή ηνπ
δηπινχ απνηειέζκαηνο λα είλαη κηα θαηάιιειε κέζνδνο αλάιπζεο, φηαλ δχν ζρεηηθέο
αμίεο ζπγθξίλνληαη. Οη θξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο πξάμεηο πνπ επηδξνχλ ζηε δσή,
πξνέξρνληαη απφ κηα δηαδηθαζία δπγίζκαηνο, θαηά ηελ νπνία ζην έκβξπν
αλαγλσξίδεηαη κηα αμία κεγαιχηεξε απφ ηελ κεδεληθή θαη πάληα μερσξηζηή θαη
αλεμάξηεηε απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε είλαη απνθαζηζηηθή θαη ζεκειηψδεο
ζηε ζεσξία ηνπ Noonan αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο θαη
απνκαθξχλεη ην ζέκα απηφ απφ θάζε πξνζέγγηζε, πνπ ζεσξεί πσο κφλν ηα
Noonan JT. Jr, “An Almost Absolute Value in History”, Beauchamp T. Walters L., (eds),
Contemporary Issues in Bioethics, Wadsworth Publishing Company California 1989
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ζπκθέξνληα ησλ γνλέσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. κσο, αθφκε θαη εάλ ην
έκβξπν ππνινγίδεηαη σο αλζξψπηλν νλ, ππάξρεη έλα ζπκθέξνλ, ην νπνίν κπνξεί λα
ππνινγηζηεί σο ίζν ή αλψηεξν θαη είλαη εθείλν ην ζπκθέξνλ ηεο κεηέξαο ζηελ ίδηα
ηεο ηε δσή, φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνθαζίδεηαη ε δπγαξηά λα θιίλεη πξνο ην
ζπκθέξνλ ηεο κεηέξαο σο αλψηεξνπ φληνο, φπνηε ε δσή ηεο δηαθπβεχεηαη. Απηή ε
απφθαζε πξνζπάζεζε ζπλεηά λα πξνιάβεη έλα πιήζνο εμαηξέζεσλ γηα ζπκθέξνληα
ιηγφηεξν ζεκαληηθά απφ εθείλν ηεο δσήο, πξνηείλνληαο πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην
έκβξπν γίλεηαη αληηιεπηφ σο άλζξσπνο, ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη αλήζηθε πξάμε,
κε κνλαδηθή εμαίξεζε φηαλ απνηειεί απηνάκπλα γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δσήο ηεο
κεηέξαο, θαη παξαβηάδεη ην ινγηθφ αλζξσπηζηηθφ αμίσκα ηεο ηζφηεηαο ηεο
αλζξψπηλεο δσήο.
Έλαο αθφκε επηθξηηήο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, ν νπνίνο ζπκκεξίδεηαη εηο ην
έπαθξνλ ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο, είλαη ν Steven Schwartz179 ν νπνίνο,
ηζρπξηδφκελνο πσο ε νληφηεηα είλαη πξφζσπν κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε
έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο, θαηαιήγεη ζηελ
εζηθή θαηαδίθε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο σο κηαο πξάμεο θφλνπ. Ο θφλνο ζχκθσλα
κε ηνλ Schwartz πθίζηαηαη φηαλ θάπνηνο ζθνηψζεη εζθεκκέλα θάπνην αζψν πξφζσπν
αζρέησο εάλ ην ζχκα είλαη ελήιηθαο ή έκβξπν, εθφζνλ ε νπζία ηνπ θφλνπ έγθεηηαη
ζηελ εζθεκκέλε πξάμε πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ελφο αζψνπ πξνζψπνπ. Ζ ειηθία, ην
ζηάδην αλάπηπμεο θαη ην κέγεζνο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ πεξίπησζε ηνπ
θφλνπ, θαζψο φια απηά αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο ίδηαο αλζξψπηλεο
ζπλέρεηαο, έηζη ινηπφλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εκβξχνπ, ην γεγνλφο φηη είλαη
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν δελ αθαηξεί θαη δελ αιιάδεη ηίπνηα απφ ηελ ππφζηαζή ηνπ σο
πξφζσπν θαη θαη‟ επέθηαζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφλνπ, εθφζνλ ε δηαθνπή
ηεο θχεζεο ιάβεη ρψξα. Ζ δηαθνπή ηεο θχεζεο σο κηα πξάμε θφλνπ αθνξά ηελ
εζθεκκέλε ζαλάησζε ηνπ εκβξχνπ είηε επεηδή ε κεηέξα ζέιεη ην έκβξπν λεθξφ γηα
ηνπο πξνζσπηθνχο ηεο ιφγνπο είηε επεηδή ε κεηέξα επηιέγεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
εκβξχνπ απφ ηε κήηξα ηεο , ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπληειεί ζε ζαλάησζε ηνπ
εκβξχνπ, αζρέησο εάλ ην πξαγκαηηθφ ζπκθέξνλ ηεο κεηέξαο είλαη ε απνκάθξπλζε
θαη φρη ν ζάλαηνο. Δπίζεο, ε δηαθνπή ηεο θχεζεο σο κηα πξάμε θφλνπ αθνξά ηε
ζαλάησζε ελφο αζψνπ πξνζψπνπ, δειαδή ελφο πξνζψπνπ πνπ δελ επηηίζεηαη, φπσο
είλαη ην έκβξπν, θαζψο δελ εηζβάιιεη πνπζελά παξάλνκα, βξίζθεηαη ζηε θπζηθή ηνπ
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ζέζε, φπνπ είλαη ε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη δελ επηηίζεηαη ζε θαλέλαλ. ε
πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε δσή ηεο κεηέξαο απεηιείηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ εκβξχνπ,
ηφηε ε κεηέξα, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο, ζα πξέπεη λα ζθνηψζεη
ην έκβξπν θαη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο σο πξάμε απηνάκπλαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
δσήο ηεο δε ζα ζπληζηά θφλν.
Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, νη επηθξηηέο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο λα
ππαηλίζζνληαη πσο φηαλ ε γπλαίθα εθνχζηα θαη ππεχζπλα επηδηψθεη ηελ κεηξφηεηα,
ηφηε νθείιεη λα επηδείμεη θαη ηελ αλάινγε ππεπζπλφηεηα, φηαλ απνθαζίδεη λα πξνβεί
ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο. Οη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη γηα ηελ απφθαζή ηεο πξέπεη λα
είλαη ζεκαληηθνί θαη ζνβαξνί φζν ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαθνπή ηεο
θχεζεο ζηεξεί ζην έκβξπν έλα αμηφινγν κέιινλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα βηψζεη κηα
αμηφινγε δσή. Δπνκέλσο, αλαγλσξίδνληαο πσο ε εμαηνκηθεπκέλε επηινγή είηε είλαη
απηφλνκε είηε πξντφλ εμαλαγθαζκνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ,
θξίλνπλ πσο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπκθέξνλ ηεο γπλαίθαο ζηε δσή ηίζεηαη ζε
θίλδπλν απφ ηελ εγθπκνζχλε κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εζηθά ε δηαθνπή ηεο θχεζεο,
θαζψο ε πεξηθξνχξεζε απηνχ ηνπ ζπκθέξνληνο δε ζίγεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα
θαη ζπλάδεη κε κηα ππεχζπλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. πκθέξνληα ιηγφηεξν
ζεκαληηθά απφ εθείλν ζηε δσή δελ κπνξνχλ λα ππεξηζρχζνπλ έλαληη ηνπ
ζπκθέξνληνο ηνπ εκβξχνπ ζηε δσή θαη γηα ην ιφγν απηφ απνδνθηκάδνληαη.
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Σν εξψηεκα πνπ απνκέλεη λα απαληεζεί ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο
αθνξά ζην εάλ ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε παζνινγηθά
επξήκαηα είλαη κηα κνξθή επγνληθήο. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ επγνληθή πνπ
εληνπίδεηαη ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνδεηθλχεη πσο ν φξνο «επγνληθή»
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο, θαζψο απηή ε πνιηηηθή
εθπξνζσπεπφηαλ απφ αλζξψπνπο, νη νπνίνη εμέθξαδαλ έλα εθηεηακέλν εχξνο ηδεψλ
θαη απφςεσλ θαη πξνέβαηλαλ ζε έλα εμίζνπ εθηεηακέλν εχξνο εξεπλψλ. ε απηφ ην
ζεκείν, φκσο, είλαη απαξαίηεην λα ηεζεί κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ
εκθαλψο θαιψλ θαη ησλ εκθαλψο θαθψλ ηξφπσλ έθθξαζεο ηεο επγνληθήο,
πξνθεηκέλνπ ε απάληεζε ζην εξψηεκα, εάλ ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη
κηα κνξθή επγνληθήο, λα είλαη αζθαιήο. Έλαο έκκεζνο ηξφπνο λα δηαρσξηζηεί ε θαιή
απφ ηελ θαθή επγνληθή απνηειεί ν εληνπηζκφο ησλ εθ δηακέηξνπ αληίζεησλ άθξσλ
ελφο θάζκαηνο επγνληθψλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία δηεζλψο έιινγνη άλζξσπνη
ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη εζηθψο αμηέπαηλα θαη εζηθψο θαηαθξηηέα αληίζηνηρα, γεγνλφο
πνπ πξνζδίδεη εγθπξφηεηα ζηε ζέζε ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ,
φηη ε επγνληθή πνιηηηθή εθθξάδεηαη πνηθηινηξφπσο, ν εληνπηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο –
πξαθηηθέο ηεο επγνληθήο πνιηηηθήο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο θαθήο
απφ ηελ θαιή επγνληθή.
ην έλα άθξν ηνπ θάζκαηνο ησλ επγνληθψλ πξαθηηθψλ αλήθνπλ ε γελνθηνλία
πνπ δηεπξάρζε απφ ηνπο Ναδί θαη ε λνκνζεζία γηα ηε ζηείξσζε (ππφζεζε Buck v.
Bell) φληαο δχν απφ ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ηεο θαθήο επγνληθήο
πνιηηηθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ εζηθή απνδνθηκαζία ηνπ
γεξκαληθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο ηεο επγνληθήο πνιηηηθήο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
πξψηνλ, ε επγνληθή πξαθηηθή ήηαλ επηβεβιεκέλε απφ ην θξάηνο, δεχηεξνλ
απεπζπλφηαλ ζε νκάδεο αλζξψπσλ θαη ηξίηνλ, αθνξνχζε ζηε ζαλάησζε αλζξψπσλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν θξηλφηαλ
απφ ην θξάηνο σο αλεπηζχκεην. Παξνκνίσο, θαη ε λνκνζεζία γηα ηε ζηείξσζε
ππφθεηηαη ζε εζηθή δνθηκαζία, θαζψο θέξεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηεο
γεξκαληθήο πνιηηηθήο, εθηφο απφ έλα. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Buck v.
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Bell ελέθξηλε ηελ ππνρξεσηηθή ζηείξσζε ησλ «επεζψλ» θαη φρη ηε ζαλάησζή ηνπο,
φπνπ φκσο θαη απηή ε απφθαζε απνηέιεζε κηα κνξθή ηεο εμαλαγθαζηηθήο
θπβεξλεηηθήο παξεκβαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν
ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν θξηλφηαλ θνηλσληθά αλεπηζχκεην απφ ηνπο λνκνζέηεο ηνπ
θξάηνπο. Παξφιν πνπ απηνχ ηνπ είδνπο επγνληθέο πξαθηηθέο θαίλεηαη λα δίδνπλ
πξνηεξαηφηεηα θαη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, απνθάζεηο πνπ ζηεξνχλ απφ
ήδε γελλεκέλεο νληφηεηεο ην αγαζφ ηεο δσήο θαη ην δηθαίσκα ζηελ απφθηεζε
απνγφλσλ εμαηηίαο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ δχζθνια δηθαηνινγνχληαη θαη απηή ε
δπζθνιία εληζρχεηαη φηαλ θνηλφο παξνλνκαζηήο απηψλ ησλ πξαθηηθψλ είλαη ν
θξαηηθφο εμαλαγθαζκφο. ην βαζκφ, ινηπφλ, πνπ ε επγνληθή απνδνθηκάδεηαη απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, απηφ δελ νθείιεηαη ζην ζηφρν ηεο επγνληθήο (δειαδή ζηε
βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ) αιιά ζηα κέζα πνπ επηζηξαηεχνληαη (δειαδή
ζηνλ εμαλαγθαζκφ) γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. εκεησηένλ, βέβαηα, πσο ν
εμαλαγθαζκφο δελ απνηειεί ζηνηρείν ζηελ εηπκνινγία ηνπ φξνπ «επγνληθή» θαη δελ
πεξηιακβάλεηαη ζε επηζηεκνληθνχο νξηζκνχο ηεο επγνληθήο σο κηαο επηζηήκεο πνπ
ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο θπιήο. Αθφκε, φκσο, θαη εάλ ε έλλνηα
«εμαλαγθαζκφο» αλαθεξφηαλ, ην ηί ζπληζηά εμαλαγθαζκφ είλαη έλα ζέκα ππφ
ζπδήηεζε, θαζψο γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο ν εμαλαγθαζκφο πξνυπνζέηεη ηελ
παξνπζία λνκηθψλ εκπνδίσλ ζηελ επηινγή ελψ γηα άιινπο αλζξψπνπο πξαθηηθά
εκπφδηα, φπσο είλαη νη νηθνλνκηθέο δαπάλεο θαη νη θνηλσληθέο πηέζεηο, ιεηηνπξγνχλ
εμαλαγθαζηηθά. Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηή Holmes ζηελ ππφζεζε Buck v. Bell ήηαλ
εμαλαγθαζηηθή κε ηελ πξψηε έλλνηα, αιιά ζε κηα επνρή ζηελ νπνία ε
αλαπαξαγσγηθή ειεπζεξία ππνζηεξίδεηαη απφ ην λφκν, ε γπλαίθα ελδέρεηαη λα βηψλεη
ηνλ εμαλαγθαζκφ κε ηε δεχηεξε έλλνηα.
ην εθ δηακέηξνπ αληίζεην άθξν ηνπ θάζκαηνο ησλ επγνληθψλ πξαθηηθψλ
αλήθνπλ παξαδείγκαηα θαιήο επγνληθήο πξαθηηθήο, φπσο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο
γπλαίθαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ε νπνία αιιάδεη ηηο δηαηξνθηθέο ηεο
ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα
γελλήζεη έλα πγηέο παηδί. Δθφζνλ σο ζεηηθή επγνληθή νξίδεηαη ε πξνζπάζεηα λα
πξναρζεί ε γέλλεζε «θαηάιιεισλ» αλζξψπσλ, ε ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εμίζνπ σο επγνληθή θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ εζηθή επηδνθηκαζία ηεο (ηεο ζπκπεξηθνξάο)
ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: πξψηνλ, απηνχ ηνπ είδνπο ε επγνληθή πξαθηηθή επηδηψθεηαη
απηφλνκα απφ ηε κειινληηθή κεηέξα, δεχηεξνλ, απεπζχλεηαη ζην κειινληηθφ παηδί σο
104

άηνκν ην νπνίν δελ έρεη γελλεζεί αθφκε θαη ηξίηνλ, αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο
θαη ζηελ παξάηαζε ηεο δσήο ηνπ κειινληηθνχ παηδηνχ, ηνπ νπνίνπ ε αμία θαη ην
δηθαίσκα

ζηε

δσή

δελ

πξνζδηνξίδνληαη

απνθιεηζηηθά

κε

βάζε

θάπνην

ραξαθηεξηζηηθφ ή ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ. Λακβάλνληαο ππφςελ πσο ε επγνληθή
πνιηηηθή δηαθξίλεηαη ζε αξλεηηθή θαη ζεηηθή, κε ηελ αξλεηηθή λα αθνξά ζηελ
πξφιεςε ηεο γέλλεζεο «αθαηάιιεισλ» αλζξψπσλ θαη κε ηε ζεηηθή λα αθνξά ζηελ
πξνψζεζε ηεο γέλλεζεο «θαηάιιεισλ» αλζξψπσλ, ε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ε
πξνγελλεηηθή εμέηαζε, σο κεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο γελεηηθήο γλψζεο ζηελ
ηαηξηθή πξαθηηθή κε ηελ θχξηα εηζθνξά ηνπο λα έγθεηηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο
ηεο αζζέλεηαο, θέξνπλ μαλά ζηελ επηθάλεηα αλεζπρίεο γηα ηελ επγνληθή ζηε
ζχγρξνλε επνρή.
Ζ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δηελεξγείηαη πξνθεηκέλνπ
λα εληνπηζηνχλ έκβξπα κε θάπνηα γελεηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία θξίλεηαη
αλεπηζχκεηε απφ ηνπο κειινληηθνχο γνλείο, ηνπο γηαηξνχο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ
ζχλνιν. Μάιηζηα, ε πιεηνςεθία ησλ γελεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη
απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε είλαη αλίαηεο, αλ θαη ηα ζπκπηψκαηα ή ν αληίθηππφο
ηνπο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ηαηξηθψλ αγσγψλ θαη θνηλσληθψλ
δηεπζεηήζεσλ. Μηα απφ ηηο πιένλ γλσζηέο γελεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ νπνία νη
γπλαίθεο παξαπέκπνληαη ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη γηα ηελ νπνία πξνβαίλνπλ
ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο χζηεξα απφ κηα ζεηηθή δηάγλσζε είλαη ην ζχλδξνκν Down,
ρσξίο φκσο λα αλαγλσξίδεηαη ε επγνληθή θχζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. Παξφιν πνπ ε
ινγηθή εμήγεζε γηα ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο
εκβξχνπ κε ζχλδξνκν Down είλαη παξφκνηα κε ηε ινγηθή εμήγεζε γηα ηελ απφθαζε
ζηείξσζεο ζηελ ππφζεζε Buck v. Bell, θαζψο θαη νη δχν αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο
γέλλεζεο ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη ε
δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα δελ είλαη κφλν λφκηκε,
αιιά θξίλεηαη θαη σο εζηθή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, ζε αληίζεζε βέβαηα
κε ηελ απφθαζε ζηείξσζεο, ε νπνία θαηαδηθάδεηαη λνκηθά θαη εζηθά. Οη γελεηηθνί
ζχκβνπινη θαίλεηαη λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη
ησλ ζηφρσλ ηεο επγνληθήο, αλαθεξφκελνη ζηελ έιιεηςε θαζνδήγεζεο ηεο γελεηηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζην ζεβαζκφ ηεο απηνλνκίαο ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ,
αληηπαξαζέηνληαο ηελ πξαθηηθή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο
ηεο θχεζεο κε ηελ επγνληθή, ηελ νπνία αληηιακβάλνληαη σο κηα εμαλαγθαζηηθή
πξαθηηθή πνπ απεπζχλεηαη ζε νκάδεο αλζξψπσλ. κσο, νη ππνηηζέκελεο δηαθνξέο
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κεηαμχ ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο εκβξχσλ κε ζχλδξνκν Down θαη ηεο
ππνρξεσηηθήο ζηείξσζεο αλζξψπσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα δελ είλαη επαξθψο
ζαθείο, ψζηε λα είλαη έγθπξνο θαη ν ηζρπξηζκφο πσο ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ ππνρξεσηηθή ζηείξσζε, δελ απνηειεί επγνληθή πξαθηηθή.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα εθ δηακέηξνπ αληίζεηα άθξα ηνπ θάζκαηνο ησλ
επγνληθψλ πξαθηηθψλ, δηαπηζηψλεηαη ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη ε επηιεθηηθή
δηαθνπή ηεο θχεζεο λα κελ αλήθνπλ ζε θαλέλα απφ ηα δχν άθξα, αιιά λα ηα
πξνζεγγίδνπλ αλάινγα κε ηα εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθά

πνπ δηέπνπλ

ηηο

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εξκελεχνληαη σο επγνληθέο, θαζψο θαίλεηαη λα
αληαπνθξίλνληαη θαηά θάπνην ηξφπν είηε μερσξηζηά είηε ζπλδπαζηηθά ζηνπο ζηφρνπο
ηεο επγνληθήο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη πξνθεηκέλνπ
λα εληνπηζηεί θάπνηα δπζιεηηνπξγία φπσο είλαη ην ζχλδξνκν Down, θαη λα δηαθνπεί
ε θχεζε ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ απφ ηε δπζιεηηνπξγία εκβξχνπ, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε
πξαθηηθή απνηειεί παξάδεηγκα θαθήο επγνληθήο θαη κφλν δχν δηαθνξέο ηε
δηαθξίλνπλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζηείξσζε. Ζ πξψηε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ επγνληθή
απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη απηφλνκα απφ ηελ θπνθνξνχζα θαη δελ επηβάιιεηαη
απφ ηελ θπβέξλεζε θαη αθνινχζσο ε δεχηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ε επγνληθή
απφθαζε ζπλεπάγεηαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ θαη φρη ηεο
αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, φπνπ ε άκεζε ζαλάησζε ηνπ εκβξχνπ κπνξεί λα είλαη
εμίζνπ κηα θαηαθξηηέα πξάμε, εάλ ην έκβξπν θαηαινγίδεηαη λα έρεη εζηθή ππφζηαζε.
Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ε απφθαζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο ελφο πξνζβεβιεκέλνπ
απφ δπζιεηηνπξγία εκβξχνπ ππνηίζεηαη φηη ιακβάλεηαη απηφλνκα απφ ηελ
θπνθνξνχζα, φηαλ ν κνλαδηθφο ιφγνο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο
θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο αθνξά ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη θαη‟
επέθηαζε ζηελ απνθπγή ηεο γέλλεζεο ελφο παηδηνχ πνπ θέξεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
δπζιεηηνπξγίαο ην νπνίν θξίλεηαη αλεπηζχκεην, ηφηε ν θίλδπλνο απφ ηελ αλαγσγή ηεο
αμίαο ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο ζηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ πθίζηαηαη
κφλν γηα ηα έκβξπα κε δπζιεηηνπξγία αιιά θαη γηα ηνπο ήδε γελλεκέλνπο αλζξψπνπο
κε δπζιεηηνπξγία. Τπελζπκίδσ ζε απηφ ην ζεκείν ηελ αζθεζείζα θξηηηθή απφ ηνπο
ζπλεγφξνπο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξνγελλεηηθή
εμέηαζε ζηέιλεη ην κήλπκα ζηνπο αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγία φηη ε δσή ηνπο δελ
αμίδεη λα βηψλεηαη. Απηή ε θξηηηθή πξνζσπηθά ζεσξψ πσο είλαη βάζηκε, εάλ ιεθζεί
ππφςε ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζηηο θπνθνξνχζεο ειηθηαθά άλσ ησλ
35 εηψλ, λα ππνβιεζνχλ ζηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε εμαηηίαο ηνπ ππνηηζέκελνπ
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πςεινχ θηλδχλνπ κηαο ρξσκνζσκηθήο αλσκαιίαο, φπσο είλαη ην ζχλδξνκν Down, θαη
αθνινχζσο ε ελζάξξπλζε λα πξνβνχλ ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο φηαλ ε δηάγλσζε είλαη
ζεηηθή. ην βαζκφ πνπ ε απφθαζε ηφζν γηα ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε φζν θαη γηα ηε
δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε ζχλδξνκν Down επηβάιιεηαη απφ ηξίηνπο, νη
ζπγθεθξηκέλεο επγνληθέο πξαθηηθέο δελ απνηεινχλ παξάδεηγκα θαιήο επγνληθήο, κε
ηελ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ θαη ηεο επγνληθήο ησλ Ναδί λα
έγθεηηαη κφλν ζην φηη ην έκβξπν δελ είλαη έλα γελλεκέλν πξφζσπν. Παξφιν πνπ ε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε ζχλδξνκν
Down θαη ηεο επγνληθήο πνιηηηθήο ησλ Ναδί είλαη ζεκαληηθή, δελ αλαηξείηαη ε
νκνηφηεηα ηεο πξψηεο πξαθηηθήο κε ηελ ππφζεζε Buck v. Bell, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ
πξφιεςε ηεο γέλλεζεο παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα.
Βέβαηα, φηαλ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε δηαρσξίδεηαη απφ ηε δηαθνπή ηεο
θχεζεο εκβξχσλ κε παζνινγηθά επξήκαηα θαη ε γπλαίθα, ρσξίο λα έρεη πξφζεζε λα
δηαθφςεη ηελ θχεζή ηεο εάλ ην έκβξπν έρεη θάπνηα δπζιεηηνπξγία, πξνβαίλεη
απηφλνκα ζηελ εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε πγεία ηνπ κειινληηθνχ
παηδηνχ, φζν είλαη εθηθηφ, θαη λα πξνεηνηκαζηεί ε ίδηα γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ λένπ
κέινπο ζηελ νηθνγέλεηα, ηφηε ε εμέηαζε κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα θαιήο
επγνληθήο. κσο, αθφκε θαη ε απφθαζε ηεο γπλαίθαο λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο
θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα κπνξεί λα είλαη εμίζνπ επγνληθά
νπδέηεξε ή θαιή, εθφζνλ θαη κφλν ζπληξέρνπλ ιφγνη άιινη απφ ηελ ίδηα ηε
δπζιεηηνπξγία, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ εζηθά απηή ηελ απφθαζε. πγθεθξηκέλα, φπσο
έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε
ζεηηθήο δηάγλσζεο θξίλεηαη σο κηα ελέξγεηα εζηθή, εθφζνλ ε δπζιεηηνπξγία
πξνζβάιιεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ εκβξχνπ ζε ηέηνηα έθηαζε πνπ λα κελ αμίδεη λα
βηψζεη ην έκβξπν απηή ηε δσή, ψζηε λα είλαη πξνο ζπκθέξνλ ηνπ λα κε γελλεζεί,
θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθχγεη λα βηψζεη ηε δπζηπρία θαη ηνλ πφλν. κσο,
απηή ε δηθαηνινγία ηζρχεη γηα έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ,
ζπγρξφλσο, δηαπηζηψλεηαη ε επεκεξία ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία λα κπνξεί λα
εληζρπζεί, εθφζνλ ηνπ πξνζθέξεηαη επαξθή θξνληίδα κεηά ηε γέλλεζή ηνπ.
Δπνκέλσο, ε πξφιεςε ηεο γέλλεζεο ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία δχζθνια
δηθαηνινγείηαη σο έλα κέζν πξφιεςεο ηεο δπζηπρίαο θαη ηνπ πφλνπ θαη κηα πην
εηιηθξηλήο δηθαηνινγία γηα ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο αθνξά ζηελ πξφιεςε ηεο
επηβάξπλζεο πνπ επηθέξεη ε θξνληίδα ελφο

παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία ζηνπο

κειινληηθνχο γνλείο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αδπλακίαο ηεο γπλαίθαο λα θξνληίζεη
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επαξθψο έλα παηδί κε δπζιεηηνπξγία δελ ηζνδπλακεί κε απφξξηςε απηνχ ηνπ παηδηνχ
εμαηηίαο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ θαζηζηά απηφ ην παηδί αλάμην θξνληίδαο θαη θαη‟
επέθηαζε δελ απνηειεί παξάδεηγκα θαθήο επγνληθήο. κσο, ζην βαζκφ πνπ ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο σο πξνο ηελ αλαηξνθή παηδηψλ κε
δπζιεηηνπξγίεο είλαη απφξξνηα θνηλσληθήο δηάθξηζεο, κηα κνξθή ηεο νπνίαο είλαη ε
αλεπαξθήο παξνρή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, θαη ε δηαθνπή ηεο
θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε παζνινγηθά επξήκαηα πξνάγεη ηελ επεκεξία ησλ
κειινληηθψλ γνλέσλ, επεηδή απνθεχγνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε ηελ θνηλσληθή
δηάθξηζε, πνπ ήδε πθίζηαληαη νη νηθνγέλεηεο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγία, ηφηε
ηφζν ε δηαθνπή ηεο θχεζεο φζν θαη ε ζηάζε ηεο πνιηηείαο, ε νπνία απνθεχγεη λα
πξνζθέξεη θαη λα δηαζθαιίζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο
ηνπο πνιίηεο ηεο, απνηεινχλ παξαδείγκαηα θαθήο επγνληθήο, εθφζνλ ζπκβάιινπλ
ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θνηλσληθήο δηάθξηζεο έλαληη ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο.
Οινθιεξψλνληαο, ζεσξψ πσο απηή ε «λέα επγνληθή» πξαγκαηηθφηεηα ρξήδεη
πεξαηηέξσ κειέηεο, εηδηθά φηαλ ε δηελέξγεηα ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ε
απφθαζε γηα ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα θαθήο
επγνληθήο. Πξνζσπηθά, παξφιν πνπ ππνζηεξίδσ ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο λα
επηιέμεη ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο, επεηδή δελ επηζπκεί ηελ κεηξφηεηα, ελίζηακαη ζην
δηθαίσκά ηεο λα επηιέμεη

ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο, επεηδή δελ επηζπκεί έλα

ζπγθεθξηκέλν έκβξπν εμαηηίαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο δπζιεηηνπξγίαο, εηδηθά ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ πξνζβάιιεη ζνβαξά ηελ πνηφηεηα δσήο
ηνπ κειινληηθνχ παηδηνχ. Αλαγλσξίδνληαο πσο νη γνλείο αζθνχλ έιεγρν ζην επξχ
πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη πσο ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε κπνξεί λα επεθηείλεη
απηφ ηνλ έιεγρν θαη ζηε βηνινγηθή θχζε ηνπο, ζεσξψ πσο ν έιεγρνο πνπ αζθνχλ νη
γνλείο ζηε βηνινγηθή θχζε ησλ παηδηψλ ηνπο νθείιεη λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα εκπνξεπκαηνπνίεζεο, αλαπαξαγσγηθνχ
θαηαλαισηηζκνχ θαη ηειεηνκαλίαο. Αθνινχζσο, θξίλσ νξζφ ν έιεγρνο ησλ γνλέσλ κε
αληηθείκελν ηε βηνινγηθή θχζε ησλ απνγφλσλ ηνπο λα έρεη σο κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ
πγεία-επεκεξία ηνπ παηδηνχ, κε ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε θαη ηελ δηαθνπή ηεο
θχεζεο λα πξνζθέξνληαη κφλν γηα ζνβαξέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ελδέρεηαη λα
πξνζβάιινπλ αλεπαλφξζσηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ κειινληηθνχ παηδηνχ. Βέβαηα,
παξάιιεια κε ηελ πξφηαζε ε ζνβαξφηεηα ηεο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εκβξχνπ λα
απνηειεί θξηηήξην ηφζν γηα ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε φζν θαη γηα ηε δηαθνπή ηεο
θχεζεο, ε πξφηαζε λα πεξηνξηζηεί ε εμέηαζε θαη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε
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δπζιεηηνπξγίεο πηζαλέο λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία
κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, εθφζνλ θαη κφλν ε πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
κειινληηθψλ γνλέσλ δελ ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε έλαληη ησλ αλζξψπσλ
κε δπζιεηηνπξγία θαη δελ ζίγεη ην ζεβαζκφ γηα ηελ ηεξφηεηα ηεο δσήο. Αλ θαη
θάπνηνο κπνξεί λα απνθαλζεί πσο ην έκβξπν είλαη κφλν δπλάκεη αλζξψπηλε δσή, ν
ζεβαζκφο γηα ηελ ηεξφηεηα ηεο δσήο επαξθεί γηα λα θαηαζηήζεη ηνλ ηερλεηφ
ηεξκαηηζκφ κηαο ηέηνηαο δσήο εζηθφ πξφβιεκα θαη ηε ιήςε κηαο εζηθήο απφθαζεο
απαξαίηεηε. Δίλαη δπλαηφλ λα ππνηεζεί έλα ζχλνιν πεξηπηψζεσλ, ππφ ηηο νπνίεο ε
γπλαίθα κε θαιή βνχιεζε θαη ζπλείδεζε ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη ηε δηαθνπή ηεο
θχεζεο σο εζηθή ιχζε ζηηο πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο δπζθνιίεο ηεο , αιιά ν εζηθφο
ραξαθηήξαο απηήο ηεο ιχζεο αίξεηαη, φηαλ ε πξνζσπηθή επηινγή εζθεκκέλα
θαζίζηαηαη εχθνιε θαη απξνβιεκάηηζηε. Ζ εζηθή ζνβαξφηεηα ηεο απφθαζεο
πξνππνζέηεη ηε γπλαίθα λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ παξάηαζε ηεο
δσήο θαη λα πεξηνξίδεηαη απφ ην ζεβαζκφ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, κε απνηέιεζκα ν
ζεβαζκφο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο λα κελ πξνζβάιιεηαη, φηαλ
ε γπλαίθα επηβάιιεη εθνχζηα ζηνλ εαπηφ ηεο ηελ αξρηθή ελαληίσζε σο πξνο ηε
δηαθνπή ηεο θχεζεο θαη φηαλ απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ ηεο ζνβαξνχο ιφγνπο, γηα λα
πξνβεί ζε απηή ηελ ελέξγεηα, ελψ, παξάιιεια, αλαδεηά ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ηηο
νπνίεο εμεηάδεη επζπλείδεηα.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Σν ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηελ εζηθή πξαγκάηεπζε ηεο
επηιεθηηθήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε δπζιεηηνπξγία κε πξσηαξρηθφ
ζηφρν λα εμεηαζηεί, εάλ ε επηθείκελε αλαπαξαγσγηθή επηινγή είλαη πξντφλ
απηφλνκεο βνχιεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε πσο ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο
ελφο εκβξχνπ κε δπζιεηηνπξγία έπεηαη ηεο πξνζθνξάο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα
πιαίζηα ηεο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνινγεζεί ν ξφινο
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο αλαπαξαγσγηθψλ απνθάζεσλ. Σν
γεγνλφο φηη ε πξνζθνξά ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο θαη ηεο γελεηηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο λνκηκνπνηείηαη εζηθά θαη ηαηξηθά, εθφζνλ πξνυπνζέηεη ηελ
πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο πγείαο ησλ εμεηαδφκελσλ κειψλ, παξαπέκπεη ζηε
ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο δχν ζεκειηψδεηο εζηθέο αξρέο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
σθέιεηαο. Δπνκέλσο, ην πιένλ αζθαιέο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ δχν ππεξεζηψλ
κπνξεί λα απνηειέζεη ε επηβεβαίσζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ θαη αθνινχζσο ησλ
θαλφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο θαη
εθαξκνγήο ηνπο.
Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζέβεηαη ηελ
απηνλνκία ηεο θπνθνξνχζαο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ εθνχζηα δηάζεζε ηεο
ηειεπηαίαο, ε νπνία επηθπξψλεηαη κε ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε ζηα πιαίζηα ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο πνπ πξνεγείηαη ηεο εμέηαζεο. Ο πξψηνο πξνβιεκαηηζκφο, ινηπφλ,
πνπ πξνθχπηεη αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπγθαηάζεζε είλαη πξντφλ πίεζεο θαη
ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο. Ζ δπλαηφηεηα απφθηεζεο γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαίλεηαη
λα ππνλνκεχεη ηνλ απηνθαζνξηζκφ θαη ηελ αίζζεζε ειέγρνπ ηεο θπνθνξνχζαο ζηε
δσή ηεο, φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ γηαηξψλ επηβάιιεη κε φρη ηφζν εκθαλή ηξφπν ηελ
πξνγελλεηηθή εμέηαζε ζηα πιαίζηα ηεο θαζηέξσζήο ηεο σο κηαο δηαδηθαζίαο ξνπηίλαο
θαη πηέδεη δηαθξηηηθά ηελ θπνθνξνχζα λα εμεηαζηεί επηκέλνληαο πσο ε δηελέξγεηα ηεο
εμέηαζεο ζπληζηά κηα ππεχζπλε πξάμε, ελψ ην ειινρεχνλ κήλπκα πνπ αλαθνηλψλεηαη
ζηελ θπνθνξνχζα έγθεηηαη ζην φηη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο εκβξχσλ κε δπζιεηηνπξγία
απνηειεί κηα ππεχζπλε πξάμε. πσο είλαη αλακελφκελν, ε θπνθνξνχζα ελδέρεηαη λα
δπζθνιεπηεί λα απνξξίςεη κηα εμέηαζε πνπ ν γηαηξφο ηεο πξνηείλεη, εηδηθά φηαλ ε
θαηλνκεληθή δηθαηνιφγεζε γηα ηε δηελέξγεηά ηεο αθνξά ηνλ εθεζπραζκφ ηεο
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γπλαίθαο σο πξνο ηελ πγεία ηνπ εκβξχνπ ηεο θαη ε απνδνρή ηεο εμέηαζεο θαίλεηαη λα
είλαη ε κφλε επηινγή πνπ επηδνθηκάδεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ην επξχηεξν
θνηλσληθφ ζχλνιν. κσο, ε θαζηέξσζε ηεο πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο σο κηαο
δηαδηθαζίαο ξνπηίλαο, δεδνκέλνπ φηη εγείξεη ην δήηεκα ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο ζε
πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο, εληείλεη ηνλ ήδε ππάξρνληα πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο
ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηε γπλαίθα, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε πίεζε απηή πξνθχπηεη απφ ηελ επηδίσμε ηεο εμέηαζεο λα ειέγρεη ηελ
αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο γπλαίθαο, σο ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ
πξντφλησλ, κε επαθφινπζν ν έιεγρνο ηεο γπλαίθαο λα έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηνλ
έιεγρν ησλ εκβξχσλ κε δπζιεηηνπξγίεο θαη ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο λα
γίλεηαη αληηιεπηή σο έλαο κεραληζκφο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δεδνκέλνπ φηη πξνεγείηαη
ε εμέηαζε.
πγρξφλσο, ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο λα απνθαζίζεη γηα ην εάλ ζα πξνβεί
ζηελ εμέηαζε θαίλεηαη λα ππνλνκεχεηαη θαη λα πεξηνξίδεηαη, φρη κφλν απφ ηελ
ηαηξηθνπνίεζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη, αιιά θαη απφ ηηο
ιηγνζηέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα
ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζήο ηεο ζηελ εμέηαζε. Ο πξνβιεκαηηζκφο ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε δελ έγθεηηαη κνλάρα ζην ελδερφκελν ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε λα
απνδίδεηαη ζηε δπζθνιία λα ελεκεξσζεί πιήξσο ε γπλαίθα, αιιά θαη ζην ελδερφκελν
ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε λα απνδίδεηαη ζηελ εζθεκκέλε παξάιεηςε πιεξνθνξηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα κελ αξλεζεί ηε ζπγθαηάζεζή ηεο ε θπνθνξνχζα σο πξνο ηε
δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο. κσο, ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα σο πξνο ηνλ αξλεηηθφ
αληίθηππν ησλ δηαγλσζηηθψλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα εκπιεθφκελα –
εμεηαδφκελα κέιε επηρεηξεκαηνινγνχλ θαηά ηεο εμαλαγθαζηηθήο πξνγελλεηηθήο
εμέηαζεο, κε ην αλαγλσξηζκέλν ζπκθέξνλ ηεο γπλαίθαο ζηε γλψζε λα έγθεηηαη ζηελ
απηφλνκε επηινγή θαη πξνεηνηκαζία ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε, έρνληαο
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο.
Παξάιιεια, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε πξνζθέξεηαη
απφ ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα κε ζηφρν λα πεξηθξνπξήζεη ηελ πγεία ηνπ εμεηαδφκελνπ
εκβξχνπ θαη ησλ γνληψλ ηνπ, φζν είλαη εθηθηφ, αιιά θαη λα εληζρχζεη ζπγρξφλσο ην
δηθαίσκα ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ αλαπαξαγσγηθή επηινγή, ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά
πξνβιεκαηηζκφο πνπ εγείξεηαη αθνξά ζηελ πεξίπησζε ζεηηθήο δηάγλσζεο κε ηελ
εμέηαζε λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπκβαηηθή εηθφλα πνπ ηελ πεξηβάιιεη θαη
αθνινχζσο λα πεξηνξίδεη ην θάζκα ηεο «επηινγήο» ησλ γνλέσλ κεηαμχ ηεο
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«ειαηησκαηηθήο» χπαξμεο θαη ηεο αλππαξμίαο ηνπ εκβξχνπ, πξνβάιινληαο σο
ζεξαπεία ζηελ «ειαηησκαηηθή» χπαξμε κηα αξλεηηθή ελέξγεηα, φπσο είλαη ε δηαθνπή
ηεο θχεζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο εμέηαζεο σο ηαηξηθήο θαίλεηαη λα παξέρεη ηελ
εληχπσζε πσο φηη εληνπίδεη είλαη απαξαίηεηα θαθφ θαη βιαβεξφ γηα ηελ πγεία,
δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ
ηίζεηαη σο πξνο ηελ αλίρλεπζε δπζιεηηνπξγηψλ, έλαληη άιισλ αζήκαλησλ γηα ηελ
πγεία ραξαθηεξηζηηθψλ, κε επαθφινπζν ε απφθαζε ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε λα
θαζηεξσζεί σο έλα ζπλεζηζκέλν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνγελλεηηθήο
θξνληίδαο λα εγείξεη ηνλ θίλδπλν ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο πνπ έπεηαη ηεο
εμέηαζεο λα παξνπζηάδεηαη σο κηα ηαηξηθή αλαγθαηφηεηα. Μάιηζηα, ε θαζηέξσζε ηεο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο σο κηαο ηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη
θαιχηεξα, φηαλ ε πξνγελλεηηθή εμέηαζε κεηαηξέπεη ηελ εκπεηξία ηεο εγθπκνζχλεο, ε
νπνία γηα ηηο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο είλαη κηα θπζηνινγηθή θαη πγηήο ιεηηνπξγία, ζε
κηα ξηςνθίλδπλε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ζπλερή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. Ζ
εμίζσζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο κε αζζέλεηα θαζηζηά αλαπφδξαζηε ηε ζρέζε ηεο
πξνγελλεηηθήο εμέηαζεο κε ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο, κε ηελ εμέηαζε λα
κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλίρλεπζε δπζιεηηνπξγηψλ, αιιά λα ζηνρεχεη θαη ζηελ
πξφιεςε ή ζεξαπεία ηνπο, φπνπ δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ
αγσγψλ γηα ηηο δηαγηγλσζθφκελεο δπζιεηηνπξγίεο, ε δηαθνπή ηεο θχεζεο
παξνπζηάδεηαη φρη κφλν λα πξνιακβάλεη αιιά θαη λα «ζεξαπεχεη» ηε δπζιεηηνπξγία.
Αλαπφθεπθηα, απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειέλδεηε ζρέζε ηεο εμέηαζεο κε ηε δηαθνπή
ηεο θχεζεο εγείξεη ηελ αλεζπρία σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο κε
θαζνδεγεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζε γνλείο πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα ζεηηθή
δηάγλσζε.
Παξφιν πνπ ε επηηπρία ηεο γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο δηαζθαιίδεηαη, εθφζνλ
ε γπλαίθα έρεη ιάβεη φιεο ηηο πηζαλέο πιεξνθνξίεο, ηηο έρεη θαηαλνήζεη θαη
αθνινχζσο δχλαηαη λα πξνβεί ζηε ιήςε κηαο απηφλνκεο απφθαζεο, δηαπηζηψλεηαη ε
επαγγεικαηηθή δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε θαζνδήγεζεο λα παξαβηάδεηαη
θαη θάπνηνη ζχκβνπινη λα κελ εμαζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο κε ηξφπν πνπ λα
λνκηκνπνηεί ηελ ελδερφκελε απφθαζε ηεο γπλαίθαο λα ζπλερίζεη ηελ θπνθνξία ελφο
εκβξχνπ πνπ δηαγλψζηεθε κε θάπνηα δπζιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα, ε κεζνδεπκέλε
παξάιεηςε θαη ε επηιεθηηθή πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξλεηηθφ
ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εηθφλαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ σο
επί ην πιείζηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ
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κειινληηθνχ παηδηνχ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ κπνξνχλ λα «εθβηάζνπλ» ηε ζπγθαηάζεζε
ηεο γπλαίθαο σο πξνο ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο ηελ έρνπλ
πξνδηαζέζεη αξλεηηθά σο πξνο ηελ απφθηεζε ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία. Ο
πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ην «πξφηππν» ζπκβνπιεπηηθήο, ην νπνίν δε ζέβεηαη ηελ
απηνλνκία ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ, εληζρχεηαη φηαλ νη ιφγνη πξνψζεζεο ηεο
δηαθνπήο ηεο θχεζεο δελ είλαη κφλν ηαηξηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο – νηθνλνκηθήο
θχζεσο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ γηαηξψλ ππνζηεξίδεη ππφ ην πξίζκα ηεο σθειηκηζηηθήο
πξνζέγγηζεο πσο ε δηαθνπή ηεο θχεζεο είλαη κηα πξάμε εζηθή ζε πεξίπησζε
δπζιεηηνπξγίαο, θαζψο νη ζπλέπεηεο ηεο ελέξγεηαο απηήο πξνάγνπλ ηελ επεκεξία
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ (ηνπ εκβξχνπ κε δπζιεηηνπξγία, ησλ κειινληηθψλ
γνλέσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ) πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ελέξγεηα,
φκσο ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ σθέιεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε δηαθνπή ηεο
θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε δπζιεηηνπξγία, κε επαθφινπζν λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε
θαη

ε

εζηθή

λνκηκνπνίεζε

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

ελέξγεηαο.

πγθεθξηκέλα,

ππνζηεξίδεηαη πσο ην έκβξπν κε δπζιεηηνπξγία έρεη ζπκθέξνλ λα κε δήζεη, επεηδή ε
δπζιεηηνπξγία ζα βιάςεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ, ψζηε ε δηαθνπή ηεο
θχεζήο ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ηνπ ίδηνπ ηνπ εκβξχνπ. Παξφιν πνπ ν
αιηξνπηζκφο θαίλεηαη λα είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο ιφγνο γηα ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή
ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, παξνπζηάδνληαη δχν ζεκαληηθέο δπζθνιίεο
σο πξνο ηελ απνδνρή ηνπ κε ηελ πξψηε δπζθνιία λα αθνξά ζην πεξηνξηζκέλν εχξνο
ησλ ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ην νπνίν ηζρχεη απηή ε δηθαηνινγία, φπνπ πξάγκαηη ε
ελαιιαθηηθή ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο είλαη ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ, ηνπ νπνίνπ ε
πνηφηεηα θαη αμία δσήο λα είλαη αξλεηηθή, θαη κε ηελ δεχηεξε δπζθνιία λα αθνξά
ζηε δηαπίζησζε φηη ε επεκεξία ελφο αλζξψπνπ κε δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα εληζρπζεί
απφ ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο εθ κέξνπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ
θαη ηεο Πνιηηείαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη.
Παξάιιεια, ε επεκεξία ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο παξφιν
πνπ πξνάγεηαη απφ ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο, ελδέρεηαη ε πξνψζεζε ηεο
επεκεξίαο ηνπο λα έρεη καθξνπξφζεζκα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ψζηε ε σθέιεηα πνπ
παξάγεηαη γηα ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλσλία λα κελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ην θαθφ
πνπ ζπλεπάγεηαη ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη
πσο νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο έρνπλ ζπκθέξνλ λα επηθέξνπλ
βειηηψζεηο ζηελ πγεία θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ ε
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δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εκβξχνπ θαίλεηαη λα επηηπγράλεη θαη
ηνπο δχν απηνχο ζηφρνπο. κσο, ε ρξήζε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
πξναρζεί ε επεκεξία ηεο θνηλσλίαο ζε φξνπο πγείαο θαη δαπαλψλ, κεηαβάιιεη ηελ
εηθφλα ηεο αζζέλεηαο, επεξεάδεη ηε θχζε ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο,
πξνβιεκαηίδεη σο πξνο ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη ή πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ηεο
πγείαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ
θαη αιιάδεη ηε ζηάζε ηεο πνιηηείαο σο πξνο ηελ αζζέλεηα – δπζιεηηνπξγία θαη ηελ
θνηλσληθή επζχλε γηα ηνπο πνιίηεο κε δπζιεηηνπξγίεο, θαζψο απνθεχγεη (ε πνιηηεία)
λα δεκηνπξγήζεη έλα πην πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο. Μάιηζηα, ε
απνθπγή δεκηνπξγίαο ελφο πην πξνζβάζηκνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλεπάξθεηα πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο δελ επεξεάδεη κφλν ηνπο
έρνληεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαγηγλψζθνληαη απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε, αιιά
επεξεάδεη θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ θέξνπλ δπζιεηηνπξγίεο πνπ είηε δε
δηαγηγλψζθνληαη αθφκε απφ ηελ πξνγελλεηηθή εμέηαζε είηε δελ νθείινληαη ζε
γελεηηθνχο παξάγνληεο, κε απνηέιεζκα θαη νη ηειεπηαίνη λα γίλνληαη δέθηεο ηεο
θνηλσληθήο ακέιεηαο ζπκπεξηιακβαλφκελνη πηζαλψο θαη εθείλνη ζηε ιίζηα ησλ
αλεπηζχκεησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο
θαη ησλ γηαηξψλ ζηελ απνθπγή ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο
δπζιεηηνπξγίαο επηηξέπεη ζηε δπζιεηηνπξγία λα απνηειέζεη ην κφλν ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ, απνηπγράλνληαο λα αλαγλσξίζνπλ πσο καδί κε νηαδήπνηε βιάβε
πνπ δηαγηγλψζθεηαη ζην έκβξπν ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία
ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο νληφηεηαο, κε θίλδπλν ε αμία ηεο νληφηεηαο λα
αλάγεηαη ζηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. κσο, κηα δίθαηε θνηλσλία πξέπεη λα
εθηηκά ηε δσή φισλ ησλ αλζξψπσλ αζρέησο ησλ θπζηθψλ θαηαβνιψλ ηνπο, ρσξίο λα
ππνλνείηαη φηη θαηεγνξίεο αλζξψπσλ δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ, δηφηη ε ίδηα δελ είλαη
θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε γηα απηνχο.
πγρξφλσο, ππνζηεξίδεηαη πσο νη κειινληηθνί γνλείο έρνπλ ζπκθέξνλ λα
απνθχγνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ επηθέξεη ε θξνληίδα ελφο
παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία, φπνπ ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ελφο

εκβξχνπ κε

δπζιεηηνπξγία θαίλεηαη λα απαιιάζζεη ηνπο κειινληηθνχο γνλείο απφ απηνχ ηνπ
είδνπο ηελ επηβάξπλζε. κσο, ε ρξήζε ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
πξναρζεί ε επεκεξία ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ ζε φξνπο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη
απνζεκάησλ ρξφλνπ ή ςπρνινγηθήο δχλακεο ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε
έλαληη ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο ζην βαζκφ πνπ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα
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πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο κε παηδηά κε δπζιεηηνπξγίεο είλαη απφξξνηα θνηλσληθψλ
δηαθξίζεσλ θαη φρη απφξξνηα ηεο βιάβεο απηήο θαζ‟ απηήο θαη ε επεκεξία ησλ
κειινληηθψλ γνλέσλ έγθεηηαη ζηελ απνθπγή ηεο θνηλσληθήο δηάθξηζεο, πνπ ήδε
πθίζηαληαη νη νηθνγέλεηεο ησλ αλζξψπσλ κε δπζιεηηνπξγίεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο σο
πξνο ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρεη κηα πξνζσπηθή απφθαζε γηα φινπο
ηνπο αλζξψπνπο ζηελ θνηλσλία, παξαπέκπεη ζηνλ ήδε ππάξρνληα πξνβιεκαηηζκφ σο
πξνο ηελ πξνζβνιή ηεο απηφλνκεο αλαπαξαγσγηθήο επηινγήο. ζεο γπλαίθεο
«επηιέγνπλ» λα πξνβνχλ ζε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο ζπρλά αηζζάλνληαη πσο
ε επηινγή ηνπο δελ είλαη εμ‟ νινθιήξνπ εθνχζηα, θαζψο αληαπνθξίλνληαη ζε έλα
θνηλσληθφ πιαίζην, ζην νπνίν ε αλεπάξθεηα πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
γηα ηνπο αλζξψπνπο κε δπζιεηηνπξγίεο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
απνζαξξχλνπλ ηελ απφθηεζε ελφο παηδηνχ κε δπζιεηηνπξγία. Καη‟ επέθηαζε, είλαη
αδχλαηνλ λα ππνζηεξηρζεί ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο απφ ην δηθαίσκα ηεο
γπλαίθαο λα απνθαζίδεη, φηαλ ε γπλαίθα δεη ζε κηα θνηλσλία κε αμίεο θαη ε απφθαζή
ηεο είλαη πξντφλ εμαλαγθαζκνχ απφ θαηαπηεζηηθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη
αληηξξήζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο σο πξνο ηελ επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο
θχεζεο εληζρχνληαη απφ ηνπο επηθξηηέο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, νη νπνίνη
ππνζηεξίδνληαο πσο ην έκβξπν έρεη πιήξε εζηθή ππφζηαζε ππαηλίζζνληαη πσο φηαλ
ε γπλαίθα εθνχζηα θαη ππεχζπλα επηδηψθεη ηελ κεηξφηεηα, ηφηε νθείιεη λα επηδείμεη
θαη ηελ αλάινγε ππεπζπλφηεηα, φηαλ απνθαζίδεη λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο.
Οη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη γηα ηελ απφθαζή ηεο πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθνί θαη
ζνβαξνί φζν ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζηεξεί ζην
έκβξπν έλα αμηφινγν κέιινλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα βηψζεη κηα αμηφινγε δσή.
Δπνκέλσο, αλαγλσξίδνληαο πσο ε εμαηνκηθεπκέλε επηινγή είηε είλαη απηφλνκε είηε
πξντφλ εμαλαγθαζκνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ, θξίλνπλ πσο
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπκθέξνλ ηεο γπλαίθαο ζηε δσή ηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ
ηελ εγθπκνζχλε κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εζηθά ε δηαθνπή ηεο θχεζεο, θαζψο ε
πεξηθξνχξεζε απηνχ ηνπ ζπκθέξνληνο δε ζίγεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη
ζπλάδεη κε κηα ππεχζπλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. πκθέξνληα ιηγφηεξν ζεκαληηθά
απφ εθείλν ζηε δσή δελ κπνξνχλ λα ππεξηζρχζνπλ έλαληη ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ
εκβξχνπ ζηε δσή θαη γηα ην ιφγν απηφ απνδνθηκάδνληαη.
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππνδεηθλχνπλ πσο ε επηιεθηηθή δηαθνπή
ηεο θχεζεο ελφο εκβξχνπ κε δπζιεηηνπξγία είλαη κηα κνξθή επγνληθήο, θαζψο
αληαπνθξίλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ζηνπο ζηφρνπο ηεο επγνληθήο. Γεδνκέλνπ φηη
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ππάξρεη «θαιή» θαη «θαθή» επγνληθή, ε επηιεθηηθή δηαθνπή ηεο θχεζεο απνηειεί κηα
κνξθή «θαθήο» επγνληθήο, φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε αλαπαξαγσγηθή απφθαζε δελ
ιακβάλεηαη απηφλνκα απφ ηελ θπνθνξνχζα θαη ν ιφγνο γηα ηελ απφθαζε απηή αθνξά
απνθιεηζηηθά ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Απηή ε «λέα επγνληθή»
πξαγκαηηθφηεηα ρξίδεη πεξαηηέξσ κειέηεο θαη ν ξφινο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ φζν
θαη ν ξφινο ηεο πνιηηείαο ζηε ιήςε αλαπαξαγσγηθψλ απνθάζεσλ πξέπεη λα
επαλεθηηκεζεί.
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SYMMARY

This paper examines the ethical endorsement of selective abortion of a
disabled fetus by seeking to confirm if this reproductive choice derives from
autonomous will. Considering that selective abortion of a disabled fetus follows the
offer of medical services in the context of prenatal care, we have to evaluate the role
of these services when reproductive choices are to be taken. The fact that the offer of
prenatal testing and genetic counseling is legitimate ethically and medically, since it
presupposes the protection of the autonomy and health of the people that undergo the
test, refers to the importance of the two fundamental ethical principles of autonomy
and beneficence (utility). So, a safe criterion of evaluation for the two services can be
the confirmation of the fundamental principles and their derivative rules.
The prenatal testing in order to respect the autonomy of the pregnant has to
assure the voluntary disposal of the woman, which is validated by the informed
consent in the context of counseling before the testing. So, problem arises in case the
consent is given under pressure and inadequate information. The prospect of acquiring
genetic information seems to undermine the self-determination and the sense of
control in woman‟s life, when the majority of the doctors impose by not an obvious
way the prenatal testing in the context of its establishment as a routine process and
pressure the pregnant to undergo the testing by insisting that it is a responsible thing
to do, while the underlying message that is communicated to the pregnant consists in
selective abortion of a disabled fetus being a responsible thing to do. It is possible for
the woman to find it difficult to reject a test that her doctor has to offer, especially
when the apparent justification for the test is the assurance of the pregnant about the
health of her fetus and the acceptance of the test seems to be the only choice
sanctioned by the doctors and the society. The establishment of the testing as a routine
process, considering that it raises the issue of selective abortion in case of positive
diagnosis, intensifies the already existing problem about the pressure that woman
feels in order to undergo the testing, in case this pressure results from the pursuit of
the testing to control the reproductive capability of the woman, as responsible for the
production of quality products, with the control of the woman having contiguity with
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the control of disabled fetuses and selective abortion seen as a mechanism of quality
control, given that the testing precedes.
At the same time, the woman‟s right to decide whether to undergo the testing
seems to be undermined and restricted not only from the medicalization of pregnancy
and the pressure, but also from the few informations that are given, in order for the
informed consent to be validated. The problem in this case about inadequate
information doesn‟t consist only in the difficulty of woman being adequately
informed but also in the intentional omission of the information, so that the pregnant
can‟t refuse her consent to the testing. But the empirical data about the negative
impact of the diagnostic genetic information to all people involved in the testing make
a strong argument against the compulsory prenatal testing, with the legitimate interest
of woman in knowledge consisting in autonomous choice and her preparation to use
the knowledge having realized its importance.
At the same time, considering that the offer of prenatal testing from the
medical community aims to protect the health of the fetus and its parents, as much as
this is feasible, and to promote the parent‟s right to reproductive choice, the second
problem arises in case of positive diagnosis with the examination not corresponding to
its conventional picture and consequently restricting the spectrum of “choice” for
parents between a “defective” being and the non-existence of the fetus, proposing
abortion, which is a negative action, as a cure for a “defective” being. The
qualification of the prenatal testing as medical seems to give the impression that
everything it detects is necessarily harmful and detrimental for health, considering the
nature of the medical profession and the priority given to the detection of disabilities
against other insignificant for health characteristics, so that the establishment of
prenatal testing as an integral and ordinary part of prenatal care raises the danger
selective abortion that follows the testing being presented as a medical necessity. The
establishment of selective abortion as a medical necessity seems to be achieved better,
when the prenatal testing transforms the experience of pregnancy, which is for most
of the women a natural and healthy function, to a risky process, which demands
continuous medical surveillance. The equation of disability with disease renders
inevitable the relation of prenatal testing with selective abortion, with prenatal testing
not only detecting disabilities but also aiming to prevent and cure them, and
considering the lack of alternative medical treatments for the diagnosable disabilities
selective abortion seems not only to prevent but also to “cure” the disability.
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Inevitably, this kind of interlinked relation of prenatal testing with abortion raises an
anxiety about the offer of non directive counseling to parents that are confronted with
a positive diagnosis.
Although the success of genetic counseling is ensured as long as the woman
has received all the possible information, has understood them and subsequently can
make an autonomous choice, is ascertained that the professional commitment to nondirective counseling is being violated and that some counselors don‟t practice their
profession in a way that legitimates the woman‟s decision to give birth to a child that
has been diagnosed with a disability. Particularly, the intentional omission and the
selective offer of information combined with the communication of disability in a
negative way and the information mostly about the negative impact of disability in the
quality of life of the future child and its parents can “force” the woman to give her
consent about abortion, since the information have predisposed her negatively about
giving birth to a disabled child. The problem with this pattern of counseling, which
doesn‟t respect the autonomy of future parents, is intensified when the reasons given
for the abortion aren‟t only medical but also social and economical.
The majority of doctors maintains through the prism of the utilitarian approach
that selective abortion is an ethical action in case of disability, since the consequences
of this action promote the welfare of all people involved (the disabled fetus, the future
parents and the society), who are affected from this action, but there are doubts about
the utility that derives from the abortion of a disabled fetus, so that the ethical
legitimation of the particular action is under dispute. Particularly, is sustained that the
disabled fetus has an interest in not being alive, because disability will damage
seriously the quality of its life, therefore abortion can promote the welfare of the fetus.
Although altrouism seems to be a satisfactory reason for selective abortion in case of
disability, there are two important difficulties for its acceptance with the first
difficulty concerning the limited number of medical conditions for which this
justification stands, where indeed the alternative of abortion is the birth of a child
whose quality and value of life is negative, and with the second difficulty concerning
the ascertainment that the welfare of a disabled person can be promoted by assistance
from the family, the citizens and the society.
Meanwhile, the welfare of the future parents and of the society although it is
promoted from selective abortion it is likely the promotion of their welfare to have at
long term negative consequences, so that the produced utility for the parents and the
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society can‟t compensate the damage that results from the selective abortion.
Particularly, is sustained that delegates of social policy have interest in improving the
health and reducing the cost at the domain of health, where abortion for disabilities of
the fetus seems to achieve both aims. But selective abortion for the promotion of
society‟s welfare in terms of health and costs is altering the pattern of disease, is
influencing the nature of the medical profession, prompts questions about the
connection that exists or should exist between health and the range of opportunities
that is offered to people and is changing the attitude of society towards disease –
disability and social responsibility for the disabled people, since the society avoids to
create a more accessible environment for the disabled. Indeed, the avoidance of
creating a more accessible environment combined with the inadequacy of social
solidarity programs doesn‟t affect only people with diagnosable disabilities from the
prenatal testing, but also affects the majority of people who have disabilities that
either can‟t be diagnosed from the prenatal testing yet, or they don‟t occur due to
genetic factors, so that these people too become recipients of social negligence,
probably also included at the list of the undesirable citizens. Moreover, the
importance that is given to the avoidance of economic burdens and to the prevention
of disability on behalf of society and doctors allows the disability to become the only
important characteristic failing to acknowledge that along with any diagnosable
damage to the fetus come other characteristics too, which complete the entity, with
danger the value of the entity being reduced at its biological characteristics. However,
a fair society has to appreciate the life of all people regardless their physical
endowments, without implying that groups of people should not exist, because society
isn‟t properly prepared for them.
At the same time, is sustained that future parents have interest in avoiding the
psychological and economic burden, which brings about the care of a disabled child,
where abortion of a disabled fetus seems to dispense future parents from this kind of
burden. But selective abortion for the promotion of future parent‟s welfare in terms of
economic resources, time and psychological strength encourages the social
discrimination against disabled people to the extent that many of the problems, which
parents with disabled children confront, result from social discrimination and not from
the damage itself and the welfare of the future parents consists in avoiding the social
discrimination, that families of disabled people already bear. The problem about the
negative impact that a personal decision may have for all the people in the society,
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refers to the already existing problem about the offense of the autonomous
reproductive choice. As many as women “choose” to proceed to the selective
abortion, they often feel that their decision isn‟t entirely voluntary, as they are
corresponding to a social context, in which the inadequacy of social solidarity
programs for the disabled people, the stereotypes and the social inequalities
discourage the birth if a disabled child. So, it is impossible for the selective abortion
to be sustained by the woman‟s right to decide, when she is living in a society with
values and her decision is constrained from oppressive values and attitudes. The
objections that have been mentioned so far about selective abortion are reinforced
from censors of abortion, who, sustaining that the fetus has moral status, imply that
when a woman voluntarily and responsibly pursues motherhood, then she owes to
show the analogous responsibility, when she decides to have an abortion. The reasons
for her decision have to be important and serious, as important is the fact that abortion
deprives the fetus of a remarkable future and of the possibility to live a remarkable
life. So, acknowledging that the individual choice, either autonomous or constrained,
can influence people, they deem that only in case the woman‟s interest in life is in
danger from the pregnancy the abortion can be justified ethically, since the protection
of this interest doesn‟t offend human dignity and is in accordance with a responsible
social behavior. Interests less important than that in life can‟t preponderate over the
fetus‟ interest in life and for this reason they are disapproved.
The findings of this paper suggest that selective abortion of a disabled fetus is
a form of eugenics, since it meets in a way the aims of eugenics. Considering that
“good” and “bad” eugenics exist, selective abortion is a form of “bad” eugenics, when
the specific reproductive decision is not taken autonomous from the pregnant woman
and the reason for her decision is the mere fact of disability. This “new eugenics”
reality deserves further study and the role of medical services as also the role of
society to the reproductive decision making process need to be reassessed.
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