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Πεξίιεςε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
Σν

αληηθείκελν απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη

ε δηεξεχλεζε ησλ

πξνθιήζεσλ πνπ ζπλάγνληαη γχξσ απφ ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε ζηνλ πγηή- ελήιηθν
άλζξσπν θαη εηδηθφηεξα ζηνλ λέν θνηηεηή. Δπηρεηξείηαη ε δηάθξηζε ζεξαπείαοελίζρπζεο (enhancement). Ο φξνο «ελίζρπζε» γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε
κειεηψκελε

δξαζηεξηφηεηα

δελ

είλαη

ζεξαπεπηηθή.

Όηαλ

ε

κειεηψκελε

δξαζηεξηφηεηα είλαη θπζηνινγηθή, δειαδή αληαλαθιά ην θπζηνινγηθφ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ, δελ απνηειεί δηαηαξαρή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ρξήζε
ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο κπνξεί λα είλαη βιαβεξή γηα ηνλ ρξήζηε. Ζ γλσζηηθή
ελίζρπζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θάξκαθα, φπσο ε κεζπιθαηληδάηε ζε πεξηπηψζεηο
δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη κπνξεί λα αθνξά ηηο αλψηεξεο γλσζηαθέο
ιεηηνπξγίεο. Σα θάξκαθα ελίζρπζεο είλαη δχν εηδψλ, απηά πνπ δηακνξθψλνπλ ηνπο
ππνδνρείο ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο

θαη απηά πνπ απμάλνπλ ησλ πξσηεΐλε ζηηο

ζπλάςεηο ησλ λεπξψλσλ θαη επηηξέπνπλ ηελ ελνπνίεζε ηεο κλήκεο. Ζ πιαζηηθφηεηα
ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα επεξεαζηεί κέζσ θαξκάθσλ φπσο ηεο κεζπιθαηληδάηεο,
ηεο κνδαθηλίιεο. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ησλ γλσζηηθψλ εληζρπηψλ είλαη ε κλήκε.
Ωζηφζν, είλαη δχζθνιν λα θάλνπκε ιφγν γηα επηιεθηηθή θαξκαθεπηηθή βειηίσζή ηεο.
Τπάξρνπλ αθφκε πνιιέο αζάθεηεο αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα
επηηεπρζεί ε θαξκαθνινγηθή παξέκβαζε ζηελ κλήκε.
Ζ γλσζηηθή ελίζρπζε εγείξεη εζηθά εξσηήκαηα, γηαηί αθνξά ηελ ζχγθξνπζε
δχν πξνηχπσλ ελίζρπζεο: ηεο θαξκαθνινγηθήο

γλσζηηθήο ελίζρπζεο πνπ

ππνθαζηζηά κε κία κεραληζηηθή κέζνδν ηελ βηνινγηθή εμέιημε θαη ηεο θνπηψδνπο
πξνζπάζεηαο γηα πξνζσπηθή απηναλάπηπμε. Ζ ζχγθξνπζε απηή θαηαδεηθλχεη ηελ
απεηιή απψιεηαο ηεο εζηθήο επζχλεο ηνπ πξνζψπνπ.
Μέζα απφ παξνπζίαζε ζέζεσλ ππέξ θαη θαηά ηεο ελίζρπζεο, νδεγνχκαζηε
ζην ζπκπέξαζκα φηη ην εζηθφ δηαθχβεπκα είλαη ν θίλδπλνο λα ζηγεί ε εζηθή
ππόζηαζε ηνπ πξνζώπνπ. Μεγάιν εζηθφ εξψηεκα είλαη εάλ κπνξεί ε γλσζηηθή
βειηίσζε λα επηθέξεη ηελ εζηθή βειηίσζε. Γηα ζεσξεηηθνχο – ππέξκαρνπο ηεο
γλσζηηθήο ελίζρπζεο δελ ππάξρνπλ εζηθνί θίλδπλνη απφ ηηο βηνταηξηθέο βειηηψζεηο
θαη ε εζηθή ελίζρπζε ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ είλαη αζθαιήο θαη
απνηειεζκαηηθή.
Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο- ππνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο, ε γλσζηηθή ελίζρπζε
είλαη επαξθήο ζπλζήθε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε βειηίσζε ζπιινγηζηηθψλ
ηθαλνηήησλ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ
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ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα

αμηνινγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ. Γηα ηνπο επηθξηηέο ηεο
γλσζηηθήο ελίζρπζεο, ε παξέκβαζε επηθέξεη αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Με ηελ
ελίζρπζε δεκηνπξγείηαη κία αζχκκεηξε ζρέζε εμάξηεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ έλα
ζθεχαζκα. Σν ππνθείκελν θάησ απφ ην πξφηππν ηεο ελίζρπζεο δελ ζέιεη λα είλαη ν
εαπηφο ηνπ, ζέιεη λα ηνλ παξαθάκςεη. Όκσο ε επηδίσμε ηεο πγείαο είλαη ζεκαληηθφο
ζθνπφο ηνπ πξνζψπνπ. εκαληηθφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηνπ κπνξεί λα γίλεη ε
εμάξηεζε απφ έλα θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα, εμάξηεζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
θαηάρξεζε. Ζ θαηάρξεζε κπνξεί λα επηθέξεη βιάβεο ζηελ βηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ
πξνζψπνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ εζηθή.
Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην εζηθφ φξην ησλ

επεκβάζεσλ ζην ζψκα γηα

γλσζηηθή ελίζρπζε είλαη θαη πξέπεη λα είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ εζηθνχ «ζηάηνπο» ησλ
πξνζψπσλ. Ζ εζηθή ππφζηαζε δελ κεξίδεηαη. Ζ βηνινγηθή ππφζηαζε είλαη θνκκάηη
ζπλδεδεκέλν νξγαληθά κε ηελ εζηθή πξνζσπηθφηεηα.
Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο θνηλσληθέο έξεπλεο γηα γλψκεο ησλ θνηηεηψλ, ησλ
γνλέσλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, αλαδεηθλχνπλ δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εζηθά
πξνβιήκαηα ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο. εκαληηθά επξήκαηα ζπλδένληαη κε βηνεζηθέο
αξρέο. Ωο πξνο ηελ βηνεζηθή αξρή ηεο κε- βιάβεο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ζηάζε ηνπ λένπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ παξελεξγεηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη νη
ηξφπνη πξφζβαζεο θαη ρνξήγεζεο νπζηψλ. πλεπψο, νπζηαζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ
ηαηξψλ θαη ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ζε πγηή άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε
ζθεπαζκάησλ γλσζηηθήο ελίζρπζεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ βηνεζηθή αξρή ηεο απηνλνκίαο, ε θνηλσληθή πίεζε παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληίιεςε ηνπ εζηθά νξζνχ σο πξνο ηελ ρξήζε γλσζηηθψλ
εληζρπηψλ. Νένη θηάλνπλ λα πξνζπνηνχληαη ζπκπηψκαηα ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο,
ελψ παξάιιεια πξνβάιιεηαη ε ρξήζε σο πξφηππν δσήο πνπ επηθέξεη ηε επηηπρία θαη
απνηειεί ην κέζν γηα λα δηαγξάςεη ν λένο θνηηεηήο θαη ν εξγαδφκελνο ζε απαηηεηηθά
πεξηβάιινληα αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα.
Δμάιινπ, ε ρξήζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ δελ είλαη απιά ζέκα αηνκηθήο
επηινγήο. Δίλαη δήηεκα πξφζβαζεο θαη απνηειεί εκπεηξηθή εθδήισζε ηεο βηνεζηθήο
αξρήο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ πίεζε είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
επέθηαζε

ηεο

καχξεο

αγνξάο

ζπληαγνγξαθνχκελσλ

θαη

εθηφο

έλδεημεο

ζθεπαζκάησλ. Αθφκε, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκφζηα πγεία, φηαλ θάπνηνο
παίξλεη πφξνπο πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη άιινο σο ζεξαπεία.
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Ζ εμάξηεζε απφ έλα ζθεχαζκα ελδέρεηαη λα πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα
θάπνηνπ λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, λα δεκηνπξγεί ηελ δηθή ηνπ βηνηζηνξία, λα ζέβεηαη
ηνλ άιιν σο ηζάμην. Γη‟ απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο γλψκεο
ησλ λέσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε απαηηεηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ηεο γλψκεο
καζεηψλ πνπ δίλνπλ εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Παλεπηζηήκην, σο πξνο ηνλ ξφιν ηεο
επηδίσμεο ηεο επηηπρίαο κέζσ ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο. πγθεθξηκέλα, είλαη
ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο απηφο ζε ζρέζε κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ εζηθνχ
ζηάηνπο σο πεγήο εζηθήο επζχλεο ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο.
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Bioethical dimensions of cognitive enhancement to adult/healthy people and
young people-students
Abstract
The aim of this thesis is to investigate the challenges that pertain to the
cognitive enhancement concerning healthy adult individuals and consequently to
young students. It is attempted to distinguish therapy from enhancement. The term
“enhancement” is generally used when the planned activity is not curative. When the
targeted activity is normal it may mean that the use of aid may be harmful to the user.
Cognitive enhancement can be achieved by drugs such as methylphenidate in
attention deficit disorder and it may concern the higher cognitive functions. Drugs are
of two types, those that form the receptors of glutamic acid and those that increase the
protein in the synapses of neurons and allow the consolidation of memory. The
plasticity of the brain can be influenced by drugs such as methylphenidate, modafinil.
The main goal of cognitive enhancers is memory enhancement, but it is difficult to
speak of selective pharmaceutical improvement. There is a lot of vagueness regarding
the ways one can achieve the pharmacological intervention in memory.
Cognitive enhancement raises ethical questions, because it concerns the
conflict of two cognitive patterns, the laborious effort for self-development and the
other the interventionist enhancement. Pharmacological enhancement directs
biological development through a mechanical method.
Through for and against presentations, we are led to the conclusion that the
moral stake is the danger to the moral status of the person. A pressing moral question
is whether cognitive improvement may lead to moral improvement. For supporters of
cognitive enhancement, such as John Harris, there are no moral hazards of biomedical
enhancements and moral enhancement should be compulsory when it is safe and
effective.
For proponents of enhancement, cognitive enhancement, by improving
reasoning abilities, could improve people's ability to effectively evaluate the
requirements and needs of others. For opponents of cognitive enhancement, the
intervention brings about a change of personality. By enhancing an asymmetrical
dependency relationship is created by a new formulation. Someone under the model
of enhancement is not themselves. The pursuit of health is a major aim of the person.
The latter should not harm his health deliberately or recklessly, because it undermines
one‟s personal identity. One‟s dependency on these substances may turn out to be
v

hazardous for one‟s health. Misuse may bring about harmful effects on a person‟s
biological status and on one‟s moral status. It must be stressed that the moral limit of
interventions to someone‟s body for cognitive enhancement is and should be respect
of people‟s moral status. The biological status is closely connected with moral status.
The risks of using enhancement formulations are unknown in terms of long-term
damage.
Crucial qualitative and quantitative social research has been conducted and has
shown dimensions concerning the ethical issues of cognitive enhancement among
different groups of people such as students, parents, health professionals. Important
findings are associated with bioethical principles. As far as the non- maleficence
ethical principle is concerned, some factors which affect the youngster‟s attitude is the
awareness of the side effects and the possible dangers as well as the different ways of
access and the acquisition of the substances itself. Consequently the doctor‟s role as
well the medical supervision on healthy people who make use of such substances of
cognitive enhancement is substantial.
Regarding the ethical principle of autonomy, social pressure plays an
important role because it creates the perception of what ethical right is as far as the
cognitive enhancers are concerned. Some youngsters pretend having symptoms of
destruction when at the same time the use of these substances is becoming widely
spread as it is thought to be the mean of becoming successful in an antagonistic work
environment.
Besides, the use of cognitive enhancement is not only an issue of individual
choice, but also an access matter which involves the ethical principle of justice.
Social pressure is a complicated phenomenon and it is connected with the excessive
illegal prescription, as well as the off- label substances. Moreover it is interconnected
with public health issues, when somebody else is deprived of it and they may need
them for therapeutic purposes.
It is worth mentioning that somebody who is dependant on such substances
cannot be oneself and create one‟s own biohistory. For the above reasons it is
significant to pay a closer look, at the youngsters‟ and employees‟ opinion who are
working in an antagonistic workplace. Moreover

students‟ opinions who sit exams

to get into university are also important. More specifically, it is of great importance to
examine the role of success itself so as to preserve our self- understanding of moral
status as a source of ethical responsibility of the human being.
vi
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Δηζαγσγή
Σν

αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ

ζπλάγνληαη γχξσ απφ ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε ζηνλ πγηή- ελήιηθν άλζξσπν θαη δεπηεξεπφλησο
ζηνλ λέν θνηηεηή θαη καζεηή ηειεηφθνηην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βαζηθέο έλλνηεο πνπ
απαζρνινχλ ζηε δηαηξηβή είλαη εθείλεο ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο ζεξαπείαο, θαζψο θαη ε
παξνπζίαζε ηεο ζχγθξνπζεο δχν δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ βειηίσζεο: ηεο θνπηψδνπο
πξνζπάζεηαο θαη ηεο θαξκαθνινγηθήο γλσζηηθήο ελίζρπζεο. Ζ δηεπθξίληζε ησλ φξσλ
«ζεξαπείαο » θαη «ελίζρπζεο» είλαη νπζηψδεο γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπλεπεηψλ ηεο γλσζηηθήο
ελίζρπζεο ζηνλ πγηή λέν. Ο φξνο «ελίζρπζε» γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε κειεηψκελε
δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη ζεξαπεπηηθή. Ο φξνο «επαλαθνξά»- restoration- είλαη ελδεηθηηθφο
εδψ ηεο δηάθξηζεο ζεξαπείαο – ελίζρπζεο. ηελ ζεξαπεία, ε επαλαθνξά δειψλεη ι.ρ. ηελ
κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ εθιείπνπλ (κλήκε, πξνζνρή,
αθνή, φξαζε, νκηιία) ζε ζπλδπαζκφ κε θαξκαθεπηηθέο αγσγέο, πνπ ζε βαζηθφ επίπεδν ή θαη
επηθνπξηθά ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ πξφθιεζεο ησλ βιαβψλ, δεκηνπξγνχλ
ηηο βάζεηο γηα κεξηθή ή αθφκε θαη νιηθή επαλαθνξά εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ,
θάλνπκε ιφγν γηα ζεξαπεία σο ελίζρπζε, σο επαλαθνξά, σο δηεχξπλζε «επί ην βειηίσ». Ζ
γλσζηηθή ελίζρπζε επηηπγράλεηαη κε νπζίεο φπσο ε κεζπιθαηλδάηε, ε κνδαθηλίιε, ηα κηθηά
άιαηα ακθεηακηλψλ, νπζίεο πνπ

ζηνρεχνπλ ζε ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ, γηα λα

ζεξαπεχζνπλ γλσζηηθέο εμαζζελήζεηο ηεο δηαηαξαρήο ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ηεο
λφζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ, ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
Σν βαζηθφ δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «ζεξαπεία» - «ελίζρπζε»
έγθεηηαη ζην εάλ κία δξαζηεξηφηεηα είλαη θαηάρξεζε νπζηψλ, δπλεηηθά επηβιαβήο γηα ηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ. ε απηφ ην ζεκείν, εληνπίδεηαη κία βαζηθή κεηαβιεηή δηάθξηζεο : φηαλ
ε κειεηψκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη θπζηνινγηθή, κε ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο
κπνξεί λα είλαη

βιαβεξή γηα ηνλ ρξήζηε. Ο πγηήο- λένο θνηηεηήο πνπ πξνζπνηείηαη

ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, δελ έρεη αλάγθε γηα ρνξήγεζε
κεζπιθαηληδάηεο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξ-δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειιεηκκαηηθήο
πξνζνρήο, πνπ πξνζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε κε ηε κεζπιθαηληδάηε, ε αχμεζε ηνπ
βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ζεσξείηαη ζεξαπεπηηθή. Όηαλ φκσο ε δξαζηεξηφηεηα δελ δειψλεη
θάπνηα δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ην άηνκν δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ειιείκκαηα

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξφζζηνπ ινβνχ ηνπ εγθεθάινπ, ε ρξήζε θαη αχμεζή ηεο
κεζπιθαηληδάηεο ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή ελφο ληφπηλγθ γλσζηηθήο βειηίσζεο1 .
Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα ελλνηνινγεζνχλ

ηα είδε ηεο

ελίζρπζεο. Με βάζε ην θξηηήξην ηεο κεζφδνπ παξέκβαζεο δηαθξίλεηαη ζε γελεηηθή θαη ζε
ρεκηθή- θαξκαθνινγηθή θαη αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ζε γλσζηαθή- γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή
θαη ζσκαηηθή. Πην αλαιπηηθά:
α). Ζ

ηειεηνπνηεηηθή γελεηηθή ελίζρπζε είλαη ε επέκβαζε ζην γνλφηππν ελφο πγηνχο

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ή ηελ επηινγή ελφο θπζηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ
ηνπ.

Υαξαθηεξίδεηαη

ηειεηνπνηεηηθή,

γηαηί

απνβιέπεη

ζηελ

ελίζρπζε

ή

επηινγή

ραξαθηεξηζηηθψλ, ε νπνία ζεσξείηαη ζπκθέξνπζα απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα ηεο παξέαο ηνπ
αηφκνπ γηα ηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπ θηλεηηθφηεηα. Ζ εζηθή απνηίκεζε ηεο γελεηηθήο
ελίζρπζεο έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ν εληζρπκέλνο γνλφηππνο επεξεάδεη ην θαηλφηππν ηνπ
αηφκνπ. Γειαδή, είλαη πξνθαλέο φηη νξαηά απνηειέζκαηα επθπΐαο, αζιεηηθψλ επηδφζεσλ,
κπνξνχλ λα ππάξμνπλ κφλν χζηεξα απφ ζπλερή άζθεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ππνζηήξημε απφ
ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σα πξάζηλα ή ηα γαιαλά κάηηα κπνξεί λα ηα έρνπκε κε ηελ ηειεηνπνηεηηθή
ελίζρπζε, αιιά αλ θάπνηνο δελ αζιείηαη δελ κπνξεί λα είλαη πξσηαζιεηήο ζηίβνπ, φζν θαη εάλ
εληζρπζεί γελεηηθά ε κπτθή δχλακε ηνπ. Οη γελεηηθέο ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αηνκηθή
απηνλνκία, φηαλ θαηαζηέιινπλ ζπκπηψκαηα ή ζεξαπεχνπλ νδπλεξέο ή θαιπάδνπζεο
γελεηηθέο αζζέλεηεο. Σφηε ε ελίζρπζε είλαη ζεξαπεπηηθή- πξνιεπηηθή γηαηί απνζθνπεί ζηελ
θαηαπνιέκεζε ζπγθεθξηκέλσλ γελεηηθήο θχζεσο αζζελεηψλ.
β). Υεκηθή-Φαξκαθνινγηθή ελίζρπζε: νπζίεο φπσο κεζπιθαηληδάηε, κνδαθηλίιε, νη
εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs) θ.α. βειηηψλνπλ γλσζηαθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο αλζξψπσλ κε δηαηαξαρέο λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο.
Με βάζε ην θξηηήξην ηνπ ζηφρνπ ηα είδε ελίζρπζεο είλαη :
α). Γλσζηαθή- γλσζηηθή ελίζρπζε.
Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο εκθαλίδεη κία επηπιένλ δπλαηφηεηα γλσζηαθήο βειηίσζεο ηνπ
εαπηνχ. Ζ βειηίσζε αθνξά ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Γελ αθνξά κφλν παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο
γηαηί ηφηε δελ ηίζεηαη εζηθφ δήηεκα. Αθνξά ηελ ρξήζε θαξκάθσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πγηείο αλζξψπνπο πνπ δελ πζηεξνχλ ιφγσ λνζήκαηνο ή άιιεο
δηαηαξαρήο.
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β). πλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε: ε θαηεγνξία απηή λεπξνβειηίσζεο κε ρεκηθά κέζα αθνξά ηελ
δηάζεζε θαη ην ζπλαίζζεκα. Δδψ θάλνπκε ιφγν γηα ηελ ςπρνθαξκαθνινγία ηεο θαηάζιηςεο,
ηνπ άγρνπο, ή άιιεο ςπρηαηξηθά ραξαθηεξηζκέλεο δηαηαξαρήο. Ζ βειηίσζε ηεο δηάζεζεο
ζπλίζηαηαη ζην λα «αηζζάλεηαη θαλείο θαιχηεξα απφ θαιά». Οη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο
ζεξνηνλίλεο (SSRIs) είλαη νπζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο βειηίσζεο. ε πγηείο αλζξψπνπο φκσο ηα
ράπηα ησλ εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ ζεξνηνλίλεο έρνπλ κεδακηλά ή ειάρηζηα απνηειέζκαηα.
Μπνξεί λα έρνπλ θαη ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο φπσο θαηαζηάζεηο ππνκαλίαο ή ζεμνπαιηθέο
δηαηαξαρέο 2 .
γ). σκαηηθή ελίζρπζε: είλαη θαξκαθνινγηθή ελίζρπζε, φηαλ ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ ζψκαηνο. Παξάδεηγκα απνηειεί ην ληφπηλγθ (doping). ε απηφ γίλεηαη ρξήζε
ελφο κέζνπ- νπζίαο ή κεζφδνπ- ε νπνία είλαη ελδερνκέλσο βιαβεξή γηα ηελ πγεία ηνπ αζιεηή,
αιιά ηθαλή λα απμήζεη ηελ απφδνζή ηνπ.
ηελ εξγαζία απηή ζα επηρεηξεζεί ε απνηίκεζε ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πγηή
ελήιηθν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ λέν θνηηεηή. Μάιηζηα ε δηεξεχλεζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ
γελλά ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο ζηνλ πγηή λέν απνηειεί θαη ην θχξην δεηνχκελν απηήο
ηεο εξγαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ λένπ θνηηεηή, πνπ παίξλεη γλσζηηθνχο εληζρπηέο, κπνξεί ε ρξήζε
εληζρπηψλ λα θάλεη ηνλ άλζξσπν κέζν, θαζψο ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα επηβξαβεχεη κφλν ην
απνηέιεζκα ηεο αξηζηείαο, λα επηβξαβεχεη απηφλ πνπ κε θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα
ελίζρπζεο, ιχλεη ηέιεηα ηα πξνβιήκαηα. Ζ βαζηθή εζηθή πξφθιεζε είλαη θαηά πφζν ζίγνληαη
ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ λένπ εηδηθφηεξα, θαζψο θαη νη ζπιινγηθέο αξρέο ηεο
θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Σν αίηεκα

γηα απηνλνκία, γηα εζηθή απηνπξγία είλαη εζηθφ

δηαθχβεπκα. Σν εζηθό όξην ησλ επεκβάζεσλ ζην ζώκα γηα ελίζρπζε είλαη θαη πξέπεη λα είλαη ν
ζεβαζκόο ηνπ εζηθνύ ζηάηνπο ησλ πξνζώπσλ. Ζ βηνινγηθή ππόζηαζε είλαη θνκκάηη
ζπλδεδεκέλν νξγαληθά κε ηελ εζηθή ππόζηαζε, είλαη νξγαληθόο όξνο ηεο. Όηαλ βιάπηεηο ηελ
βηνινγηθή ππόζηαζε, ππάξρεη ηόηε θίλδπλνο αζθάιεηαο, θπξίσο όηαλ ε ρξήζε γίλεη ζπλερήο
εμάξηεζε από έλα ζθεύαζκα. Όηαλ ππάξρεη βιάβε, αιιά θαη κεραληθή ηξνπνπνίεζε ιεηηνπξγηώλ
ηνπ, ηόηε ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα απηνπξνζδηνξηζηεί, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππόινγνο γηα
ηηο πξάμεηο ηνπ, δελ κπνξεί λα έρεη εζηθή επζύλε.
Απηή ηελ βαζηθή ζέζε ζα ππνζηεξίμνπκε ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία. ην πξψην
θεθάιαην ζα δηαζαθεληζηνχλ έλλνηεο- φξνη, φπσο απηψλ ηεο ζεξαπείαο- ελίζρπζεο θαζψο θαη
ηεο γλσζηηθήο-εζηθήο ελίζρπζεο. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί ε λεπξνεπηζηεκνληθή
2
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πξνζέγγηζε ηεο ςπρνθαξκαθνινγηθήο βειηίσζεο. ην ηξίην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε
βηνεζηθή ζπδήηεζε γηα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε, σο παξέκβαζε ζηελ βηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ. Δπίζεο, εθηφο απφ ηνλ
νξηζκφ ηεο ελίζρπζεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ηα είδε ηεο, θαζψο θαη ηα εζηθά πξνβιήκαηα
πνπ εγείξεη ε ελίζρπζε. Αθφκε, θη φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο ζεξαπείαο, ππάξρνπλ
αλεζπρίεο, πνπ νθείινληαη ζηελ ζχγθξνπζε ησλ δχν πξνηχπσλ ηεο ελίζρπζεο. πγθεθξηκέλα,
ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ πξνηχπνπ ηεο θνπηψδνπο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ κεραληζηηθνχ

ηεο

ελίζρπζεο. Όκσο, δελ είλαη απιά ζχγθξνπζε πξνηχπσλ. Δίλαη ζχγθξνπζε κίαο ελίζρπζεο
θαξκαθνινγηθήο, πνπ θαζνξίδεη κεραληθά ηνλ άλζξσπν, κε ηελ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα
απηναλάπηπμεο. Ζ ζχγθξνπζε απηή θαηαδεηθλχεη ηελ απεηιή απψιεηαο ηεο ππεπζπλφηεηαο,
ησλ ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάιεςε
επζχλεο. Ζ αλάιεςε επζχλεο ζεκαίλεη φηη ην πξάηηνλ ππνθείκελν κπνξεί λα πξάηηεη θη
αιιηψο. Σν εζηθφ δηαθχβεπκα είλαη ν θίλδπλνο λα ζηγεί ε εζηθή ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ. Να
ζηγεί απφ είδε νπζηψλ ελίζρπζεο θαη απφ αθξαίεο εθδνρέο ρξήζεο νπζηψλ- θαηάρξεζεο.
ην ηέηαξην θεθάιαην, ζα γίλεη αλαθνξά ζε επξήκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, πνπ
εμεηάδνπλ δεηήκαηα, ηα νπνία άπηνληαη ηνπ εζηθά νξζνχ ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο ζε
δείγκαηα θνηηεηψλ, γνλέσλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη εξγαδνκέλσλ. Σν

βαζηθό εξώηεκα

ηεο έξεπλαο είλαη θαηά πόζνλ ε γλσζηηθή ελίζρπζε είλαη εζηθά απνδεθηή γηα ην άηνκν θαη
ηελ θνηλσλία ηνπ. Δπηρεηξείηαη ε εξκελεία ηεο πεξηγξαθηθήο εζηθήο, ησλ αληηιήςεσλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ σο πξνο ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε.
ε επίπεδν θνηλσλίαο, είλαη δπλαηφ ε θαξκαθνινγηθή ελίζρπζε λα επεξεάζεη ηηο δσέο
φισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ πξνηηκνχλ ηελ κε ρξήζε ηεο. Μπνξνχκε λα
θαληαζηνχκε κία θνηλσλία πνπ νη άλζξσπνη λα εμαλαγθάδνληαη λα παίξλνπλ θάξκαθα
γλσζηηθψλ εληζρπηψλ, φπσο ηεο κεζπιθαηληδάηεο; Φνηηεηέο θαη καζεηέο γηα λα εθπιεξψζνπλ
ηηο πξνζδνθίεο ελφο αληαγσληζηηθνχ πξνηχπνπ,

λα ζεσξνχλ φηη ην ραπάθη εληζρπηηθήο

νπζίαο ζα είλαη ην κέζν θνηλσληθήο αλφδνπ θαη αξηζηείαο; Υξεηάδεηαη λα κειεηεζνχλ νη
θαλνληζηηθέο πξνζδνθίεο ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο θαη ην γεγνλφο φηη

κπνξεί

λα

αλαδνκήζνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο
εξγαζίαο, γηαηί πξνζβάιινπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ
πηζαλφηεηα αλαδφκεζεο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ, φπνπ ην
αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα ζα έρνπλ απηνί πνπ αξλνχληαη ηελ ρξήζε, βάδνληαο ζε θίλδπλν
ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο3 .
3
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί επξχηεξα ε δπλακηθή ησλ
αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζηνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν λένο
θνηηεηήο, φπσο ην Παλεπηζηήκην κε φιεο ηηο δνκέο εμνπζίαο πνπ ελππάξρνπλ εθεί. Γηα
παξάδεηγκα, ζε έληνλα αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη νη εμεηάζεηο, είλαη πηζαλφ νη λένη
πνπ δελ επηηπγράλνπλ λα αηζζάλνληαη φηη αδηθνχληαη ζε ζρέζε κε άιινπο ζπκθνηηεηέο ηνπο,
εάλ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ ζθεπάζκαηα γλσζηηθήο ελίζρπζεο.
Γηθαηνζχλε ζα ζήκαηλε ίζε πξφζβαζε ζηνπο εληζρπηέο. Μπνξεί λα πξνθχςεη κάιηζηα
δήηεκα δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο ζε απηνχο πνπ έρνπλ πξφζβαζε θαη ζε απηνχο πνπ δελ
έρνπλ, ην νπνίν είλαη δήηεκα θνηλσληθήο αληζφηεηαο. Δπίζεο, εξκελεχεηαη ν ξφινο πνπ παίδεη
ε θνηλσληθή ηάμε θαη ε θνηλσληθή ζέζε ησλ γνλέσλ ησλ θνηηεηψλ ζηελ ρξήζε ρεκηθψλ
εληζρπηψλ. Ζζηθφο θίλδπλνο ζα ήηαλ εδψ ν ζηηγκαηηζκφο ηνπ γλσζηηθά «αλίζρπξνπ».
ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη θάπνηεο πξνηάζεηο
ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα κπνξεί λα εμεηάζεη δνκέο
ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, θπξίσο φκσο κπνξεί λα
ζπλδξάκεη ζε κία δηαηζζεηηθή παηδεία, δειαδή ζηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ επαηζζεζίαο
βαζηζκέλνπ ζε εζηθνχο ζπιινγηζκνχο. Σν πιαίζην απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη λα ιεθζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Γελ κπνξεί ν θαζέλαο λα ιακβάλεη φζε
πνζφηεηα γλσζηηθψλ εληζρπηψλ ζέιεη. Δίλαη νπζηαζηηθή ε ράξαμε κηαο πνιηηηθήο
δηαρσξηζκνχ ησλ ρξήζεσλ ζε ζεξαπεπηηθέο θαη εληζρπηηθέο.

5

6

Κεθάιαην 1. Ζ δηάθξηζε ζεξαπείαο- ελίζρπζεο
Ζ αλάιπζε ησλ ηαηξηθψλ ελλνηψλ ζπλπθαίλεηαη κε θνηλσληθέο αμίεο. Μάιηζηα, νη κε- πγηείο
θαηαζηάζεηο- νη λφζνη- ζεσξνχληαη απαμίεο απφ ηελ θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, άηνκα κε
ςπρηθή λφζν πεξηζσξηνπνηνχληαη 4 . Ζ δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ζεξαπείαο-ελίζρπζεο είλαη
ζεκαληηθή. Σα άηνκα κε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή είηε είλαη παηδηά, είηε ελήιηθεο ζηηγκαηίδνληαη
ζπρλά ηφζν κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε, φζν θαη ζην θνηλσληθφ πεξίγπξν σο καζεηέο θαη σο
άλζξσπνη «δεχηεξεο θαηεγνξίαο»5 . Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη δχν έλλνηεο είλαη θαλνληζηηθέο
θαη πεξηγξαθηθέο ζα επηρεηξήζνπκε ηελ δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ: ζεξαπείαο- ελίζρπζεο.
Ζ ζεξαπεία θαζνξίδεηαη σο αγσγή γηα κία δηαηαξαρή ή αλεπάξθεηα πνπ ζηνρεχεη ζην
λα θέξεη έλα άξξσζην άηνκν ζε θαηάζηαζε πγηή. Ζ ελίζρπζε φκσο, είλαη ε βειηίσζε ή
επέθηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηθαλνηήησλ, ή δξαζηεξηνηήησλ 6 . Καη ζηνπο δχν
νξηζκνχο δηαβιέπνπκε κία γεληθή αίζζεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ – θαλνληζηηθψλ
πξνζδνθηψλ πνπ ηα άηνκα «πξέπεη λα βνεζεζνχλ» γηα λα θζάζνπλ. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ
ζεξαπείαο – ελίζρπζεο είλαη δχζθνιε γηα ηξεηο ιφγνπο:
1. Γελ αιιειναπνθιείνληαη. Ζ ζεξαπεία είλαη ελίζρπζε, φπσο ηνλίζηεθε ζηελ εηζαγσγή,
ελίζρπζε σο επαλαθνξά- restoration- σο δηεχξπλζε ηθαλνηήησλ «επί ην βειηίσ».
2.

Θεξαπεία θαη ελίζρπζε ζπκβάιινπλ ζπρλά ζηελ βειηίσζε ηεο ίδηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εγθεθάινπ φπσο ηεο ελίζρπζεο ηεο πξνζνρήο, ηεο

κλήκεο - γηα παξάδεηγκα ε

κεζπιθαηληδάηε πνπ ζπληζηάηαη σο ζεξαπεία γηα ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε παηδηά ρσξίο δηάγλσζε.
ηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο κεζπιθαηληδάηεο απφ πγηή άηνκα, πξνο ην παξφλ, ηα
ζθεπάζκαηα κεζπιθαηληδάηεο πξνζθέξνπλ κφλν κέηξηεο βειηηψζεηο. Μάιηζηα, ε
ζπλερήο ρξήζε κπνξεί λα ελέρεη θηλδχλνπο, απφ ηελ απψιεηα ηεο φξεμεο κέρξη
θαξδηαθή αξξπζκία ή επηιεπηηθέο θξίζεηο 7 . Αθφκε, νη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο
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ρξφληαο ρξήζεο νπζηψλ ελίζρπζεο, δελ είλαη γλσζηέο, θαζψο ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία
πξνέξρνληαη απφ βξαρππξφζεζκεο κειέηεο8 .
3. Σν επίπεδν κέηξεζεο ηεο πγείαο δχζθνια θαζνξίδεηαη θαη ζηηο δχν έλλνηεο 9 . Ο φξνο
«ελίζρπζε» γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ππφ κειέηε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη
ζεξαπεπηηθή. Ζ αξρηθή ινηπφλ ζπλζήθε είλαη θαζνξηζηηθή. Ζ ζεξαπεία έρεη ζηφρν λα
θέξεη θάπνηνλ ζε έλα επίπεδν επαξθνχο πγείαο θαη ηθαλφηεηαο, ελψ ε ελίζρπζε
πξνηείλεη ηελ πξνψζεζε θάπνηνπ κε ήδε ππάξρνλ επίπεδν πγείαο, ηθαλφηεηαο,
απφδνζεο. Σν εξψηεκα βέβαηα είλαη πφηε ε ππάξρνπζα ηθαλφηεηα ή ην επίπεδν
απφδνζεο είλαη επαξθέο; Δπαξθέο γηα ηη θαη κε πνην κέηξν;
Απηφ ην εξψηεκα καο νδεγεί ζε κία αθφκε αζάθεηα, ε νπνία ππάξρεη ζηελ γξακκή
δηάθξηζεο ζεξαπείαο- ελίζρπζεο. Έλα πξόηππν θαζνξηζκνύ ηνπ πόηε ε δνζκέλε δηαδηθαζία
ζηνρεύεη ζηελ ζεξαπεία θαη πόηε ζηελ ελίζρπζε είλαη θάηη πνπ δχζθνια κπνξεί λα πεξηγξαθεί
ζχκθσλα κε έλα πξφηππν πγείαο. Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Τγείαο,10 ε πγεία είλαη κία θαηάζηαζε πιήξνπο θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.
Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε ελίζρπζε πξνσζείηαη σο πγεία θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ζεξαπεία
αλαθνξηθά κε ηελ πλεπκαηηθή δσή, αθνχ θάλεη πην επηπρηζκέλν ην άηνκν. χκθσλα κε ηνλ
νξηζκφ ηνπ Norman Daniels 11 , ε αζζέλεηα θαη ε αληθαλφηεηα είλαη απνθιίζεηο απφ ηα ηππηθά
είδε ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο. Ζ πγεία θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ηππηθά είδε
ηθαλνηήησλ. Καζνξηζηηθφο είλαη ν ζθνπφο ηεο ζεξαπείαο: λα επαλαθέξεη, λα αληηζηαζκίζεη
ηελ πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ή απψιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ιφγσ αζζέλεηαο ή αληθαλφηεηαο. Ζ
επηηπρήο ζεξαπεία επαλαθέξεη ηα άηνκα ζε έλα εχξνο επθαηξηψλ, εκπνδίδνληαο κειινληηθή
ππνβάζκηζε.
Με απηφ ην λφεκα, ε ζεξαπεία ζπκβάιιεη ζην λα νινθιεξψλεη ηνλ άλζξσπν, ε
ελίζρπζε ηνπ αιιάδεη ηελ νιφηεηά ηνπ. Ζ θαηαλφεζε ηεο πγείαο παίξλεη σο δεδνκέλν φηη νη
άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθά θιεξνδνηήκαηα.
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Πφηε θαζνξίδεηαη φηη ην άηνκν έρεη αλάγθε ελίζρπζεο; Δίλαη ινγηθφ ην άηνκν λα ζπγθξίλεη ηηο
γλσζηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ κε απηέο άιισλ αηφκσλ, πνπ είλαη πην ςειά ζε κία θαλνληθή
θακπχιε θαηαλνκήο 12 . Γηα παξάδεηγκα, ν θνηηεηήο ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο κε απηέο ησλ
ζπκθνηηεηψλ ηνπ, ζέιεη λα είλαη αξηζηνχρνο. Δμάιινπ, ην πξφηππν πγείαο δελ ζηεξεψλεηαη
ζε κία ζέζε, είλαη κεηαβιεηφ, αιιάδεη θαζψο νη βηνταηξηθέο εμειίμεηο εηζάγνπλ λέεο ζεξαπείεο
ή γηαηί νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο αιιάδνπλ. Δπηπιένλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ δελ
έρνπλ κεγάιε θαηαλνκή, πνπ ν κέζνο φξνο παξακέλεη ζηελ ζέζε ηνπ, ε αιιαγή πξνο ηα πάλσ
δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη απαξαίηεηα κέζσ ηεο ελίζρπζεο13 . Σν «πεξηζζφηεξν» δελ είλαη
απαξαίηεηα θαη θαιχηεξν, γηαηί φια εμαξηψληαη απφ έλαλ αλεμάξηεην θαλφλα. Ζ γξακκή ζηηο
δχν έλλνηεο είλαη ζνιή θαη ζπγθεθξηκέλα είδε ελίζρπζεο είλαη αθαηάιιεια, εζηθά
ακθηζβεηήζηκα, ή αθφκε απάλζξσπα. Ο ξφινο κηαο επλνκνχκελεο πνιηηείαο είλαη λα
δηαζθαιίζεη πνηεο γλσζηηθέο εληζρχζεηο θαη πφηε δελ ζα είλαη βιαπηηθέο, θαη λα θξνληίζεη λα
αληηζηαζκίδνληαη νη ηπρφλ αδηθίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη.
1.1. Γηαηί αλεζπρνύκε γηα ηελ ελίζρπζε;
Ζ αλεζπρία γηα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιφγνπο: Ο πξψηνο ιφγνο είλαη
φηη ε γλσζηηθή ελίζρπζε αιιάδεη ηελ ζεψξεζε ηεο ηειεηφηεηαο. Σα φξηα ησλ αλζξψπηλσλ
ηθαλνηήησλ πηέδνληαη, νη εληζρχζεηο αιιάδνπλ ην γλσζηνινγηθφ- αμηαθφ ππφβαζξν ηνπ ηη
ζαπκάδεηαη σο ηέιεην. ε έλαλ αγψλα πνπ φινη ρξεζηκνπνηνχλ θάξκαθα ελίζρπζεο απφδνζεο,
είλαη πην εχθνιν λα ζαπκάζνπκε ηνπο ρεκηθνχο πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ απ‟ φ, ηη ηνπο αζιεηέο
πνπ παίξλνπλ ηα θάξκαθα γηα λα ζπάζνπλ ηα ξεθφξ ηνπο. Γελ ζαπκάδεηαη ε θνπηψδεο
πξνζπάζεηα, αιιά απηφο-ε πνπ εθεχξε ην κέζν, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνο
θφπνο γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα14 . ηελ επηδίσμε ηεο ηειεηφηεηαο κε
ηέηνηνλ ηξφπν είλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηεί ε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα απφ ην αλζξψπηλν
επίηεπγκα. Να δηαρσξηζηεί κε βάζε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αλαιακβάλεη ηελ
επζχλε, λα απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη λα «λνκνζεηεί» κε ηνπο άιινπο σο νλ ππφινγν
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ.
Ο δεχηεξνο ιφγνο αλεζπρίαο γηα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε έρεη λα θάλεη κε ηελ ζρέζε
ζθνπψλ θαη κέζσλ, ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ πξάμεσλ. Με ην λα δηδάζθεηο έλα παηδί λα
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πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά θαη λα θάζεηαη ήζπρα δίλεηο ζην παηδί ηελ εκπεηξία ηνπ απηνειέγρνπ
θαη δηδάζθεηο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο απηνζπγθξάηεζεο. Να δίλεηο θάξκαθα ζε έλα παηδί γηα
λα θάζεηαη ήζπρα, ζα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα ζηελ ηάμε, αιιά φρη ζην ίδην ην παηδί. Ο θαιφο
βαζκφο ζε έλα δχζθνιν δηαγψληζκα, έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία φηαλ ζπλδέεηαη κε επίπνλε
πξνζπάζεηα θαη κειέηε απφ φ,ηη κε ηελ ρξήζε ςπρνθαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Δίλαη
δήηεκα απηνειέγρνπ κε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηφηεηα. Ζ βειηίσζε ηνπ εαπηνύ, είλαη
απνηέιεζκα εκπεηξηώλ θαη πξνζπαζεηώλ, δελ κπνξεί λα είλαη κία κεραληζηηθή θαηαλόεζε,
απνηέιεζκα ηερλεηήο ελίζρπζεο. Ζ θαξκαθνινγηθή ελίζρπζε αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ ελίζρπζε
πνπ επηηπγράλεηαη κε θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά κέζα.
Τπάξρεη θαη ηξίηνο ιφγνο αλεζπρίαο γηα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε. Αλ ε ελίζρπζε γίλεη
θνηλνηνπία, έλα ζχλεζεο θαηλφκελν, ηφηε ζα αιιάμεη θαη ην πξφηππν κε ην νπνίν ηα άηνκα ζα
θξίλνπλ ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε. Δίλαη δήηεκα θνηλσληθήο πίεζεο- εμαλαγθαζκνχ. Απηφ πνπ
ήηαλ πξναηξεηηθφ πξηλ, κπνξεί λα γίλεη απαξαίηεην θαη λα αιιάμεη ηα πξφηππα θαλνληθφηεηαο,
δειαδή ε ελίζρπζε δελ ζα θαηαλεκεζεί δίθαηα ζε κία θνηλσλία αληζνηήησλ, ζηελ νπνία ε
επέθηαζε ηεο ρξήζεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο ζα νδεγεί ζε αλαηίκεζε ησλ πξνηχπσλ
θαλνληθφηεηαο. Μάιηζηα, ε Martha Farah θάλεη ιφγν γηα εθηεηακέλε ελίζρπζε ιεηηνπξγηψλ
ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ζα ζεκάλεη θαη ηελ αλαηίκεζε ησλ πξνηχπσλ θαλνληθφηεηαο 15 . Πην
αλαιπηηθά, νη αληηξξήζεηο πξνέξρνληαη απφ ελδερφκελνπο θηλδχλνπο γηα ηα άηνκα θαη ηελ
θνηλσλία. Μηα αλεζπρία είλαη φηη ε ελίζρπζε δελ ζα θαηαλεκεζεί δίθαηα. Δίλαη πηζαλφ φηη νη
πινχζηνη θαη πξνλνκηνχρνη ζα έρνπλ ηελ επηινγή ηεο απην-βειηίσζεο θαη νη ιηγφηεξν
πξνλνκηνχρνη δελ ζα ηελ έρνπλ. Γηα ηελ Martha Farah, ηελ ζηηγκή πνπ ε θνηλσλία καο είλαη
ήδε γεκάηε απφ αληζφηεηεο, φπνπ θαλείο δελ ζα επηδηψμεη λα απαγνξεπζνχλ ηα ηδησηηθά
ζρνιεία, νη πξνζσπηθνί γπκλαζηέο ή ε αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή κε ηελ αηηηνινγία φηη είλαη
άληζα θαηαλεκεκέλα, γηαηί λα κελ ππάξρεη θαη άληζε πξφζβαζε ζηελ γλσζηηθή ελίζρπζε
κέζσ ζθεπαζκάησλ; Τπάξρεη βέβαηα θαη ην ζελάξην, ζην νπνίν ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ
δίλεηαη πιήξεο θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. Μνιαηαχηα, ηα
απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη ηα ίδηα. 16
Σέηαξηνο ιφγνο αλεζπρίαο είλαη φηη ε επξχηαηε ρξήζε ησλ εληζρχζεσλ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζχγρπζε πξνηεξαηνηήησλ. Δάλ θάπνηνη ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηελ δηάζεζή ηνπο,
ηηο επηδφζεηο ηνπο, ηφηε απηνί πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κεπξνλνκηνχρνπο. Πξνθχπηεη δήηεκα ίζεο πξφζβαζεο ζηηο δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο θαζψο θαη
15

Farah M, « Emerging ethical issues in neuroscience», 2002, ζ. 112
φ.π., ζ.112
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δεκηνπξγίαο ζηηγκαηηζκνχ γηα ηα άηνκα πνπ δελ επηιέγνπλ ή δελ κπνξνχλ γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο λα εληζρπζνχλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζέζεη ηα άηνκα πνπ δελ επηιέγνπλ λα
εληζρπζνχλ

ζε

έλα

«κεηνλέθηεκα»,

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα

κηα

κνξθή

έκκεζνπ

θαηαλαγθαζκνχ. Αθφκε, θαη ε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο ε νπνία κε ηελ πξψηε καηηά ζηεξείηαη
αληαγσληζκνχ, θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε θνηλσληθή ηθαλφηεηα. Γεγνλφο ην νπνίν
παξέρεη πιενλέθηεκα ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο. Σέηνηνπ είδνπο θαηαλαγθαζκφο κπνξεί λα
έρεη ήδε γίλεη αηζζεηφο απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία θνηηνχλ ζε ζρνιεία κε πςειά
πνζνζηά ρξήζεο κεζπιθαηληδάηεο.
Ζ δηάθξηζε ζεξαπείαο θαη ελίζρπζεο είλαη ζεκαληηθή ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλνπλ
αληηθείκελν κειέηεο ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ ζεκαληηθά πεδία ηεο δσήο. Πψο κπνξνχλ λα
γίλνπλ απηέο νη δηαθξίζεηο; Με ηη πξφηππα κπνξνχλ λα ζεκειησζνχλ;
Σν

πξφηππν ηεο βειηίσζεο ηνπ εαπηνχ σο αηνκηθήο θαηάθηεζεο, σο ππφζεζεο

θνπηψδνπο πξνζπάζεηαο- ζπκκεηνρήο ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε
ην παξεκβαηηθφ ηεο ελίζρπζεο. ην πξφηππν ηεο ελίζρπζεο σο θξηηήξην σθέιεηαο γηα ην
άηνκν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πνηνηηθή ζπλέρεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ πξηλ θαη
κεηά ηελ βειηίσζε17 . Πψο ειέγρεηαη απηή ε πνηνηηθή ζπλέρεηα;
Σν ρξνληθφ θξηηήξην ηεο πνηνηηθήο ζπλέρεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε ηθαλφηεηα
ελφο αηφκνπ γηα ηα εζηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο ληξνπήο, ηεο ιχπεο θαη ησλ ηχςεσλ πξηλ θαη
κεηά ηελ ελίζρπζε, είλαη ζεκαληηθφ σο δείθηεο ελίζρπζεο, είλαη φκσο αξθεηφ; Μνηάδεη ε
απζεληηθφηεηα λα είλαη κία ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ζε κία κεηαβνιή 18 ; Σν πξφζσπν είλαη
ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, έρεη αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, είλαη θνξέαο αμηψλ, είλαη θνξέαο
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, κπνξεί λα ινγνδνηεί. Ζ αληίιεςε ηεο ζπλεηδεζηαθήο
ζπλέρεηαο, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζηαδίσλ ηνπ βίνπ ηνπ πξνζψπνπ
είλαη ε κλήκε. Ωζηφζν, ε κλήκε δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο, θξηηήξην ηεο εζηθήο
πξνζσπηθφηεηαο. Βέβαηα, ν άλζξσπνο είλαη εζηθά ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο, πνπ ζπκάηαη φηη
επηηέιεζε. Όκσο ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα δηαηεξεζεί, αθφκε θαη κε ηελ απψιεηα
ηεο κλήκεο. Μία ζχγρξνλε λενινθηαλή πξνζέγγηζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ηνπ Derek Parfit,
ν νπνίνο ζεσξεί φηη θξηηήξην ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ζηνλ ρξφλν είλαη ε ςπρνινγηθή

17

Glannon W., 2007, Bioethics and the Brain, ζ. 112-115
ε αληίζεζε κε φζα ηζρπξίδνληαη ν ξηζκέλνη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κλήκεο θαη άιισλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ,
ε ελίζρπζε δελ ζα ππνλνκεχζεη αλαγθαζηηθά ηελ απζεληηθφηεηα, δελ ζα νδεγήζεη ζηελ απνμέλσζε απφ ηνλ
αιεζηλφ εαπηφ καο, εάλ ζπλερηζηνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηνκηθφηεηαο. Αλ ε επηζπκία ηεο
ελίζρπζεο ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ επζπγξακκίδεηαη κε ηελ επηζπκία εζηθήο βειηίσζεο, ηφηε ε ελίζρπζε
κπνξεί λα είλαη ζπλεπήο κε ηελ απζεληηθφηεηα . Glannon W., 2007, Bioethics and the Brain , ζ. 142-143
18
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ζπλέρεηα θαη /ή ςπρνινγηθή ζπζρέηηζε 19 . Όκσο ην φηη ην βειηησκέλν άηνκν κπνξεί λα
επεθηείλεη ηελ ζπλεηδεζηαθή ηνπ ζπλέρεηα πξνο ηα πίζσ δελ είλαη επαξθήο ζπλζήθε γηα ηελ
εζηθή ηνπ ζπλέρεηα σο εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο.
Σν δήηεκα ηεο πνηνηηθήο ζπλέρεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ, πξηλ θαη κεηά
ηελ βειηίσζε, είλαη βαζχηεξν ηεο ςπρνινγηθήο ζπλέρεηαο, ζπλδέεηαη κε ηελ επζχλε θαη ηελ
ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σν δήηεκα απηφ

ζα καο απαζρνιήζεη

εθηελψο ζην θεθάιαην ηεο γλσζηηθήο βειηίσζεο θαη ηεο εζηθήο ππφζηαζεο ζηελ παξνχζα
εξγαζία.
Σν λα δηαρσξηζηεί κία πξάμε σο ζεξαπεία απφ κία άιιε σο ελίζρπζε έρεη λα θάλεη κε
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ πξάηηνληνο ππνθεηκέλνπ. Βέβαηα, νη
θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο απαηηνχλ θαλνληζηηθέο θξίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε δπζιεμία σο
αζζέλεηα, σο απαμία έρεη λα θάλεη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ εγγξάκκαησλ θνηλσληψλ.
Ζ εζηθή ελφξαζε φηη ε δπζιεμία είλαη αζζέλεηα ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλσληθή δηάδξαζε,
ζπλαξηάηαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή λφξκα ηνπ ηη ζεσξείηαη σο απαμία
απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
πκπεξαζκαηηθά, ε βειηίσζε γελληέηαη απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο αλάγθεο
γηα ηειεηνπνίεζε κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ αζθεί πίεζε- εμαλαγθαζκφ θαη εγείξεη
βαζηέο αλεζπρίεο. Ζζηθή ππφζηαζε έρνπλ νη άλζξσπνη ζεσξνχκελνη σο πξφζσπα, σο φληα
πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπο, φρη κφλν σο κέζα γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ
άιισλ αιιά σο «ζθνπνί θαζαπηνί»20 . ε ζπλζήθεο ηζφηεηαο, ηα πξφζσπα έρνπλ απφιπηε
εζσηεξηθή αμία, δειαδή αμηνπξέπεηα, ζπγθξηλφκελα κεηαμχ ηνπο είλαη ίζα πξνο ίζα. Σν θάζε
πξφζσπν είλαη, ζχκθσλα κε ηελ εζηθν- πξαθηηθή ζθνπηά, δξψλ ππνθείκελν θαη ππνθείκελν
εκπεηξηψλ. Ζ πξσηνπξφζσπε αλάιεςε επζχλεο θαζηζηά ην ππνθείκελν θνξέα ππνρξεψζεσλ
θαη απνδέθηε πξάμεσλ. Δίλαη απηφλνκν, πξνζδηνξίδεη ηηο πξάμεηο ηνπ, ρσξίο λα πξνζβάιιεη
ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ άιινπ. Ζ εζηθή ππφζηαζε

πξνζψπνπ είλαη ε εζηθή «απην-

λνκνζεζία», ην πξφζσπν πξάηηεη ππφ θαζεζηψο αξρψλ πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο. Όηαλ ππάξρεη
φκσο ν θίλδπλνο εηεξνθαζνξηζκνχ θαη εμάξηεζεο απφ θάπνηα νπζία ελίζρπζεο, ηφηε
ελδέρεηαη λα πξνζβάιιεηαη ε εζηθή ηνπ ππφζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζβάιιεηαη ε

19

Οχηε ε ζπλεηδεζηαθή ζπλέρεηα, νχηε ε ςπρνινγηθή δελ εμαζθαιίδεη ηελ εζηθή ζπλέρεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Derek Parfit αλαθέξεηαη γηα λα ζεκειηψζεη ηελ άλσ ζέζε. Σζηλφξεκα  ., 2015, «Σν πξφζσπν
θαη ε αξρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε λεψηεξε εζηθή θηινζνθία θαη ηε β ηνεζηθή», ζ. 6 ζην θεθ.1.3
20
«Πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα, ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ, φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε
άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν ». Καλη Η.,1984, Θεκέιηα κεηαθπζηθήο ησλ
εζώλ, ζ. 81.

12

επζχλε πξνο ηελ αλζξσπφηεηα ζην δηθφ καο πξφζσπν21 . Με βάζε ηελ εζηθή «απηνλνκνζεζία» ην πξφζσπν θαιιηεξγεί ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο ηνπ δπλάκεηο γηα φινπο ηνπο
ζθνπνχο πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ. Πξνθαλψο, ε επηδίσμε ηεο πγείαο είλαη ζεκαληηθφο ζθνπφο
γηα φια απηά ηα αμηφινγα πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα πεηχρεη.
Έπεηηα, είλαη εζηθφ θαζήθνλ πξνο ηνλ εαπηφ καο, «λα κελ βιάπηνπκε εζειεκέλα ή
απφ ακέιεηα ηελ πγεία καο, κεηαμχ άιισλ επεηδή έηζη πεξηάγνπκε ηνλ εαπηφ καο, ζε
θαηάζηαζε φπνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα δπζρεξαίλεηαη ε άζθεζε ηεο απηνλνκίαο» 22 . Ζ
δπζρέξεηα απηή απνηειεί ηνλ βαζχηεξν ιφγν αλεζπρίαο γηα ηε γλσζηηθή ελίζρπζε κε
θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, ηνλ βαζχηεξν ιφγν αλεζπρίαο γηα ηε πξνζβνιή ηεο εζηθήο
ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ. Πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ φληνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα
«λα δηαθφπηεη αηηηαθνχο θαζνξηζκνχο θαη λα δεκηνπξγεί λένπο» 23 .

21

. « λα θαηαζηεί θαλείο κε ηελ θαιιηέξγεηα, ελ‟ γέλεη άμηνο ηεο αλζξσπφηεηαο, λα απνθηήζεη ή λα πξνάγεη ηελ
ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε θάζε είδνπο δπλαηψλ ζθνπψλ,…» Καλη Η., 2013, Μεηαθπζη θή ησλ Ζζώλ, ζ.243
22

νχξιαο., 2014, « Παλεπ ηζηεκηαθέο εκεηψζεηο καζήκαηνο ΓΗΚ 101: Γίθαην, Ζζηθή, Βηνεζηθή», ζ. 69.
ηαπξνχια Σζηλφ ξεκα., 2015, «Σν πξφζσπν θαη ε αξρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε λεφηεξε εζηθή θηινζνθία
θαη ηε β ηνεζηθή», ζ. 12 ζην θεθ. 1.3
23
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Κεθάιαην 2. Νεπξνεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλσζηηθήο βειηίσζεο. Φαξκαθνινγηθή
ελίζρπζε ηεο κλήκεο θαη ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο .
Οη άλζξσπνη έρνπλ αλέθαζελ πξνζπαζήζεη λα απμήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Υεκηθέο νπζίεο
απμάλνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη γλσζηηθή ηθαλφηεηα. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, ινηπφλ, εκθαλίδεη
κία επηπιένλ δπλαηφηεηα γλσζηηθήο βειηίσζεο ηνπ εαπηνχ καο. Ζ βειηίσζε αθνξά ην
λεπξηθφ ζχζηεκα, βαζίδεηαη ζηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ.
Ζ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζαξκφζεη ηελ δνκή θαη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ,

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφθξηζεο ζε κία εμσηεξηθή θαηάζηαζε,

πξνσζψληαο κία λέα ιεηηνπξγία, ή εθηειψληαο κία παιηά ιεηηνπξγία κε λέν ηξφπν24 . Ζ
πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εθπαίδεπζεοθαηάξηηζεο, ςπρνινγηθψλ κεζφδσλ, θαξκάθσλ, ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ, ηερλνινγηθήο
ππνζηήξημεο. Θεκειηψδεο ζηφρνο ησλ αλζξψπσλ απνηέιεζε ε γλσζηηθή βειηίσζε. Δίλαη
ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Γλσζηηθή ελίζρπζε κπνξεί λα επηηεπρζεί
φκσο θαη κε ηα θάξκαθα 25 . Σα κφξηα απηψλ ησλ νπζηψλ ζηνρεχνπλ ζε

ζπζηήκαηα

λεπξνδηαβηβαζηψλ, γηα λα ζεξαπεχζνπλ γλσζηηθέο εμαζζελήζεηο ηεο δηαηαξαρήο ηεο
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ηεο λφζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ, ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Σα θάξκαθα
ελίζρπζεο ηεο κλήκεο είλαη δχν θπξίσο θαηεγνξηψλ: απηά πνπ δηακνξθψλνπλ ην AMPA –
ππνδνρέσλ γινπηακηληθνχ νμέσο, ηνπ θχξηνπ δηεγεξηηθνχ δηαβηβαζηή ζηνλ εγθέθαιν 26 - θαη
απηά πνπ απμάλνπλ ηελ δεζκεπηηθή πξσηεΐλε πνπ εληζρχεη ηηο ζπλάςεηο θαη επηηξέπεη ηελ
ελνπνίεζε ηεο κλήκεο 27 . Σα ζχλνξα κεηαμχ ζεξαπείαο θαη ελίζρπζεο ελ πξνθεηκέλσ είλαη
αδχλακα. Ζ κεζπιθαηληδάηε (MPH) πνπ ζπληζηάηαη σο ζεξαπεία γηα ηε

ειιεηκκαηηθή

πξνζνρή θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα (AD/HD), ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε παηδηά ρσξίο δηάγλσζε.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηπηψζεηο ελίζρπζεο κλήκεο εξγαζίαο, γηα δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ
γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξάιιεια πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ
αλαπηπρζεί γηα παηδηά κε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ηεο έζσ κεησπηαίαο έιηθαο, ζηνλ άλσ θαη θάησ ελδν-βξεγκαηηθφ πξνκεησπηαίν θινηφ.

24

ηελ ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα έρνπκε αχμεζε ή ειάηησζε ηεο ζπλαπηηθήο ηζρχνο γηα κεγάιεο ή κηθξέο
πεξηφδνπο, παξεκβαίλνληαο θαηά θχξην ιφγν ζηελ κάζεζε Kandel E.,2014, Νεπξνεπηζηήκε θαη ζπκπεξηθνξά,
ζ.752.
25
Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε πγηείο γηα λα απμήζν πλ ηελ
γλσζηηθή ηθαλφηεηα. Πξνο ην παξφλ, πξνζθέξνπλ κφλν κέηξηεο βειηηψζεηο ζηελ γλσζηηθή απφδνζε, κπνξεί
φκσο ζην κέιινλ λα δεκηνπξγεζνχλ πην απνηειεζκαηηθέο ελψζεηο . Cacic V., 2009, «Smart drugs for cognitive
enhancement : ethical and pragmat ic considerations in the era of cosmetic neuro logy », ζ.611
26
Kandel E., 2014, Νεπξνεπηζηήκε θαη ζπκπεξη θνξά, ζ.738
27
Farah et al, 2004, «Neurocognitive enhancement: What can we do and what should we do?» ζ. 421
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Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αλαγλψξηζε θηλήηξσλ, κε αζθήζεηο
δηάθξηζεο, αιιεινπρίαο. Πξνγξάκκαηα αθνπζηηθήο, γισζζηθήο θαηάξηηζεο πξνζπαζνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα δπζιεμίαο.

Αθφκε,

ε επξεία δηάδνζε

ειεθηξνληθψλ

ππνινγηζηψλ θαη βηληενπαηρληδηψλ έρεη απνδεηρζεί φηη βνεζά ζηελ παξαηεηακέλε πξνζνρή,
αλαθνξηθά κε ηελ κλήκε εξγαζίαο θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο κλήκεο κεηά απφ έμη κήλεο 28 .
Ζ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα επεξεαζζεί κέζσ ησλ θαξκάθσλ. Ζ
κεζπιθαηληδάηε

θαη

ε

κνδαθηλίιε

δξνπλ

ζην

ληνπακηλεξγηθφ

ζχζηεκα.

Δηδηθνί

λνξαδξελεξγηθνί αγσληζηέο έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηέγεξζεο, ηελ βειηίσζε
απφθηεζεο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ εθκάζεζε γισζζψλ, ηελ αλάθηεζε κεηά απφ
εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ζε άιιεο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ. Φάξκαθα ακθεηακίλεο κπνξεί λα
επηθέξνπλ ηελ νπηηθν- θηλεηηθή απαξηίσζε κέζα απφ ηελ απμεκέλε ιεηηνπξγηθή ζχδεπμε
κεηαμχ ελδνβξεγκαηηθνχ θαη αλψηεξνπ πξνθηλεηηθνχ κεησπηαίνπ θινηνχ. Παξφια απηά, ν
θπξηφηεξνο ζηφρνο ησλ γλσζηηθψλ εληζρπηψλ είλαη ε κλήκε. Ζ κλήκε απνηειεί κία γλσζηαθή
ιεηηνπξγία πνπ γλσξίδεη κία «θπζηνινγηθή» έθπησζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ έθπησζε
απηή απνηέιεζε ην θίλεηξν αλάπηπμεο νπζηψλ ελίζρπζεο ηεο. Ζ κλήκε είλαη κία εμαηξεηηθά
ζχλζεηε δηαδηθαζία, κπνξεί λα αλαιπζεί σο αλαπαξάζηαζε, σο ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία
επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, σο ρξνληθή θαη σο ρσξηθή δηαδηθαζία. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν,
λα απνκνλσζνχλ ρεκηθά αλαπαξαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο . Σνχην
γηαηί, ελψ νη κλήκεο απνζεθεχνληαη ζην κέζν θξνηαθηθφ ινβφ, θαηφπηλ δηαζπείξνληαη ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ θαη παγηψλνληαη. Ζ κλήκε είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο
ηαπηφηεηάο καο, είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν λα θάλνπκε ιφγν γηα επηιεθηηθή θαξκαθεπηηθή
βειηίσζή ηεο 29 . Σν δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηεο κλήκεο απνηειεί ζηνηρείν ηεο γεληθφηεξεο
γλσζηαθήο βειηίσζεο. Πξνβιήκαηα κλήκεο φπσο ηνπ ζπλδξφκνπ κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο ,
αληηκεησπίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο. Οη νπζίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο

28

Angeura J. A et al., 2013, « Videogames train ing enhances cognitive control in o lder adults », ζ. 97
Ο Walter Glannon θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελίζρπζε ηεο καθξνπ ξφζεζκεο κλήκεο ζα κπνξνχζε λα
απμήζεη ηελ ηθαλφηεηά καο λα ζπκεζνχκε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη γεγνλφηα. Θα κπνξνχζε επ ίζεο, λα βιάςεη
ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ βξαρππξφζεζκεο κλήκεο. Οη πξν ζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο
ηθαλφηεηάο απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο π εξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ κλήκεο , ζα πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν ηελ
θαηαζθεπή λνήκαηνο δηπιήο ηδηφηεηαο , λα ζπκεζνχκε ην παξειζφλ θαη λα θαληαζην χκε ην κέιινλ. Ζ δηαγξαθή
ή πξφιεςε κηαο κλήκεο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ζε πεξηπηψζεηο , φπνπ ε κλήκε ζα βιάςεη έλα πξφζσπν. Αιιά
ηξνπνπνίεζε κλήκεο δελ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί, αλ δηαβξσζεί ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ, γηα ηα εζηθά
ζπλαηζζήκαηα ηεο ληξνπήο, ηεο ιχπεο θαη ησλ ηχςεσλ. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα παξέρν πλ πεξηνξηζκνχο γηα ηηο
ελέξγεηεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη επ ηβιαβείο, γηα ην άηνκν θαη ηνπο άιινπο. Glannon W., Bioethics and the
Brain, 2007, ζ. 142-143
29
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καθξνπξφζεζκεο

ζεκαζηνινγηθήο

κλήκεο

θαη

ζηελ

αχμεζε

ηεο

ιεηηνπξγηθήο

βξαρππξφζεζκεο αλάθιεζεο30 .
Πνιιά είλαη ηα πεηξάκαηα ελίζρπζεο κλήκεο ζε αξνπξαίνπο θαη ζε πηζήθνπο, ε
γλσζηηθή ελίζρπζε παξακέλεη σζηφζν έλαο δχζθνινο ζηφρνο. Πνιινί θαξκαθνινγηθνί
παξάγνληεο, πνπ παξάγνπλ ηζρπξή ελίζρπζε κλήκεο ζηα δψα, βξέζεθε φηη έρνπλ ζεηηθέο
επηδξάζεηο θαη ζηνλ άλζξσπν. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα αλαθαιεί αμηφινγν
αξηζκφ ζεηξηαθψλ γεγνλφησλ, κάιηζηα θάζε πιεξνθνξία θσδηθνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο
ηχπνπο λεπξψλσλ, κεηά παξάγνληαη πξσηεΐλεο θαη ε πιεξνθνξία εδξαηψλεηαη. Θεξαπείεο πνπ
δξνπλ ζε λεπξνβηνινγηθά ππνζηξψκαηα ηεο κλήκεο ζε ηξσθηηθά είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ
παξφκνηεο ελέξγεηεο θαη ζηνλ άλζξσπν αιιά είλαη ζην ζηάδην ησλ πεηξακαηηθψλ εθαξκνγψλ.
Ωζηφζν, ππάξρνπλ θάξκαθα πνπ πξνάγνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ζήηα 31 θαη έρνπλ εγθξηζεί γηα
ηελ λφζν ηνπ Alzheimer, γηα άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο αιιά φρη γηα ηελ ελίζρπζε
κλήκεο32 . Δπίζεο, δελ έρεη μεθαζαξηζηεί εάλ νη Ακπαθίλεο 33 εληζρχνπλ ηελ κλήκε ηνπ
αλζξψπνπ ή φρη. Μειέηεο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ απνθάιπςαλ έλ α αμηνζεκείσην
απνηέιεζκα: ε Ακπαθίλε εληαηηθνπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ κεησπηαίν θαη θξνηαθηθφ
θινηφ, αιιά νδεγεί ζε εκπινθή ζηελ αλψηεξε πεξηνρή ηνπ βξεγκαηηθνχ, πνπ είλαη ππεχζπλε
γηα λα νξακαηίδεηαη ν άλζξσπνο κειινληηθέο ελέξγεηεο.
εκαληηθό ξόιν κπνξεί λα παίμεη ε ελίζρπζε ζηελ δύλακε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ
ησλ λεπξώλσλ σο ππνζηξσκάησλ ηεο κλήκεο. Σφηε ε ελίζρπζε κπνξεί λα ιάβεη ηελ κνξθή
επηηάρπλζεο ησλ γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηελ επέθηαζε
δηθηχσλ θαη δπλεηηθψλ λέσλ ηχπσλ ελεξγεηψλ. Δίλαη έληνλε ε πξφηαζε

ηεο ελίζρπζεο

απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ ζηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο κλήκεο. Όκσο, ε δπλαηφηεηα αχμεζεο

30

Ζ κλήκε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηάδηα. Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε αθνξά ηελ
παξακνλή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ εγθέθαιν γηα ιίγα κφλν ιεπηά. Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε κπνξεί λα
κεηαηξαπεί ζε καθξνπ ξφζεζκε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε κφληκεο δνκηθέο θαη ιεηην πξγηθέο αιιαγέο ζηα λεπξηθά
θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ. Ζ καθξνπξφζεζκε κλήκε πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκα θπθιψκαηα λεπξψλσλ, πνπ
εληνπίδνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ αλάθιεζε απφ ηε κλήκε ελφο γεγνλφηνο ή ελφο
αληηθεηκέλνπ απαηηεί ηελ αλάθιεζε θαη ην ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ απνζεθεπκέλσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
εγθεθάινπ. Βηνινγία Α Λπθείνπ. Κεθάιαην 9. Assessed on 26th November 2015:
http://eBooks.eddo.go
31
Σα εγθεθαιηθά θχκαηα Θήηα (4-7 Hz) έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ απμεκέλε δηαίζζεζε, ηε δεκηνπξγία θαη ην
ππνζπλείδεην.
32
Ο α-αδξελεξγηθφο αγσληζηήο Γνπαλθαθίλε έρεη δψζεη θάπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ β ειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγηθήο κλήκεο. Glannon W., 2007, Bioethics and the brain, ζ.105
33
Οη Ακπαθίλεο είλαη ην πην ηζρπξφ ζε θαηάηαμε απφ ηα λννηξνπηθά ζπκπιεξψκαηα. Μεξηθά απ φ ηα νθέιε ηνπο
είλαη: ελίζρπζε ηεο πξνζνρήο, βειηησκέλε κλήκε θαη κάζεζε, επ ίζεο απμεκέλε εγξήγνξζε θαη πλεπκαηηθή
ελέξγεηα. Απηφ πνπ θάλεη απηά ηα ζπκπιεξψκαηα αθφκε πην ελδηαθέξνληα είλαη φηη δελ έρνπλ πνιιέο απφ ηηο
παξελέξγεηεο ησλ παξαδνζηαθψλ δηεγεξηηθψλ. Ά ξζξν απφ ην δηαδίθηπν : « Review: What Are A mpakines? A New
and Exciting Type of Nootropicο» Assessed on 16th November 2015
http://nootriment.co m
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ηεο αλάθιεζεο

πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο κλεκνληθήο

ρσξεηηθφηεηαο. Ζ αλάθιεζε κεζνιαβείηαη απφ ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, ν νπνίνο θαη ζηέιλεη
ηελ πιεξνθνξία ζηελ ιεηηνπξγηθή κλήκε. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε έλα κλεκνληθφ
ζχζηεκα δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ην άιιν αξλεηηθά. Έπεηηα, ν ξφινο ησλ πξσηετλψλ, γηα
παξάδεηγκα ηεο θαηαζηαιηηθήο, είλαη λα «κπινθάξεη» ηελ αλάθιεζε, θάηη πνπ ίζσο λα
δειψλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο κλήκεο θαη ηεο ιήζεο. Άιισζηε, ε ιήζε
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο.
πκπεξαζκαηηθά, ηα ζηνηρεία ησλ κειεηψλ ελίζρπζεο κλήκεο ζπληείλνπλ ζην γεγνλφο,
φηη ππάξρνπλ πνιιέο αζάθεηεο αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε
θαξκαθνινγηθή παξέκβαζε ζηελ κλήκε.
Δθηφο απφ ηελ κλήκε, ε βειηίσζε κπνξεί λα αθνξά ηηο αλψηεξεο γλσζηαθέο
ιεηηνπξγίεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί ε γλσζηαθή βειηίσζε πνπ αθνξά ηελ
κεζπιθαηληδάηε, πνπ είλαη γλσζηή κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Ritalin.
Ζ ρξήζε ηεο απφ παηδηά θαη έθεβνπο ζε απαηηεηηθά πεξηβάιινληα εγείξεη εζηθέο
αλεζπρίεο θαη εξσηήκαηα. Δάλ ππάξρνπλ πιήξε ηαηξηθά θξηηήξηα φηη ην παηδί έρεη
ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, ηφηε ε ρξήζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο είλαη ελδεδεηγκέλε, φηαλ γίλεηαη
γηα ιφγνπο βειηίσζεο, ε ρξήζε ηεο ραξαθηεξίδεηαη κε- ζεξαπεπηηθή, αιιά φηαλ γίλεηαη γηα
ιφγνπο επθνξίαο, ηφηε είλαη θαηάρξεζε. Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη
νινθάλεξε. Ζ λεπξνεπηζηήκε εθθξάδεη κία αδπλακία λα δψζεη κηα εμήγεζε ηεο παζνινγίαο
ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ε θνηλσληνινγία κέζα απφ ηελ θνηλσληθή έξεπλα ησλ ζηάζεσλ
ππέξ ή θαηά εθθξάδεη ηελ δηθή ηεο αδπλακία ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ. Σν ζέκα δελ
είλαη απιά πεξηγξαθηθφ αιιά βαζηά θαλνληζηηθφ. Ζ κεζπιθαηληδάηε είλαη ακθεηακίλε πνπ
δίλεηαη σο θάξκαθν, σζηφζν ακθεηακίλεο ζε άιιεο κνξθέο είλαη θνηλσληθά θαηαθξηηέεο 34 . Ζ
ρξήζε ηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ελίζρπζεο αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ έρεη λα θάλεη κε
ηελ εηθφλα πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ είλαη αζζελήο, αιιά επηδεηά ηελ βειηίσζε
ζεσξψληαο φηη «θάηη» δελ είλαη «θαιφ» πάλσ ηνπ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο παξελέξγεηεο ηεο
ρξήζεο.
Αλαθνξηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο, νη θίλδπλνη είλαη άγλσζηνη σο πξνο ηηο
καθξνπξφζεζκεο βιάβεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, πνπ ν εγθέθαινο είλαη ζε εμέιημε, αιιά θαη
ζε ελήιηθεο (λένη- θνηηεηέο). Σίζεηαη δήηεκα ηαηξηθήο αζθάιεηαο. Σν δήηεκα ησλ
34

Κνηλσληθά θαηαθξηηέα είλαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο λαξθσηηθφ. Ζ ακθεηακίλε είλαη ιεπθή ή ππφιεπθε
ζθφλε πνπ πεξηέρεη 6 κε 10% θαζαξή ακθεηακίλε, ελψ ην ππφινηπν 90 % κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε: απφ
κπέηθε-πάνπληεξ κέρξη θαζαξηηθφ. Κπθινθνξεί ζπλήζσο κε κν ξθή ραπηνχ ή θάςν πιαο, αιιά ζην παξάλνκν
εκπφξην κπνξεί λα έρεη θαη ηε κνξθή άζπξεο, θηηξίλεο ή ξνδ ζθφλεο. Κέληξν πξφιεςεο Ρεζχκλνπ. Assessed on
4th February 2016
https://www.pro lipsis.gr
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παξελεξγεηψλ απφ νπζίεο είλαη ζεκαληηθφ σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηεο πγείαο ηνπ λένπ θαη
ζέηεη ην νπζηψδεο εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν είλαη επηβεβιεκέλε ε ζπληαγνγξάθεζε γηα
ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Οπζίεο φπσο ε κεζπιθαηληδάηε, ε κνδαθηλίιε επεξεάδνπλ ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ: εγξήγνξζε, πξνζνρή θαη επαγξχπλεζε, κλήκε θαη κάζεζε.
Δπίζεο,

επεξεάδνπλ

εθηειεζηηθέο

ιεηηνπξγίεο

θαη

επεμεξγαζίαο

πιεξνθνξηψλ.

Ζ

κεζπιθαηληδάηε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ κλήκε, ε κνδαθηλίιε βειηηψλεη ηελ πξνζνρή
μεθνχξαζησλ αηφκσλ, θαζψο θαη δηαηεξεί πςειφ βαζκφ εγξήγνξζεο, κλήκεο, εθηειεζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, ζε πεξίνδν ζηέξεζεο χπλνπ. Μάιηζηα, ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο κνδαθηλίιεο
νθείιεηαη ζηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα.
ην ηέηαξην θεθάιαην, πξνζεγγίδεηαη ε ελίζρπζε κε κεζπιθαηληδάηε κέζα απφ ηελ
παξνπζίαζε επξεκάησλ εξεπλψλ- ζηάζεσλ γηα ηελ θαξκαθνινγηθή ελίζρπζε θαη ηηο
ζπλέπεηεο πνπ απηή έρεη ζηελ ηαηξηθή αζθάιεηα ηεο πγείαο ηνπ λένπ, ζην πξφβιεκα ηνπ
εμαλαγθαζκνχ, ζηελ δπλεηηθή πξνζβνιή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο.

19

20

Κεθάιαην 3. Πηπρέο ηεο βηνεζηθήο ζπδήηεζεο γηα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε: Ηζηθή
ππόζηαζε θαη γλσζηηθή ελίζρπζε.
3.1 Σν εζηθό δήηεκα ηεο ρξήζεο νπζηώλ γηα γλσζηηθή βειηίσζε επηδόζεσλ- ππέξ θαη
θαηά.
ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θχξηα επηρεηξήκαηα ησλ ππνζηεξηθηψλ θαη ησλ
επηθξηηψλ ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη έλλνηεο ηνπ πξνζψπνπ,
ηεο εζηθήο θαη αηνκηθήο απηνλνκίαο. Οη επηθπιάμεηο σο πξνο ηε ρξήζε νπζηψλ γλσζηηθήο
ελίζρπζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνλφκεπζε ηεο εζηθήο απηνλνκίαο, φρη απιψο ηεο
αηνκηθήο. πγθεθξηκέλα, ε ζπδήηεζε γηα ηελ θαξκαθνινγηθή ελίζρπζε γλσζηηθψλ
ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ εγείξεη βαζηέο εζηθέο αλεζπρίεο. Ζ αλεζπρία γηα ηελ ελίζρπζε
μεθηλά απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα σο ζπληζηψζα ηεο ηδέαο ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ εζηθνχ
«ζηάηνπο» ησλ πξνζψπσλ. Οη βειηηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ρσξίο αληηθείκελν 35 . Ζ απαμίσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ ηεο άληζεο αληηκεηψπηζεο. Ζ γλσζηηθή ελίζρπζε κε
θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ρεηξαγψγεζε, ε νπνία ζα κεηέβαιε
ηελ θαηαλφεζή καο σο φλησλ ίζσλ θαη ειεχζεξσλ. Παξάιιεια, ε ρεηξαγψγεζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ απφ ζθεπάζκαηα γλσζηηθήο ελίζρπζεο είλαη δήηεκα ρεηξηζκνύ ηνπ βηνινγηθνύ
ππόβαζξνπ ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πξνζώπνπ. Ο άλζξσπνο σο πξφζσπν δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ
βηνινγηθή ηνπ ππφζηαζε. Καη απηφ γηαηί ε δσή ηνπ δελ είλαη απιψο βηνινγηθή, δελ κπνξεί λα
δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εζηθή ηνπ ηδηφηεηα. Ζ δσή ηνπ, ε βηνινγηθή ππφζηαζε

απνηειεί

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εζηθήο ηνπ ππφζηαζεο, είλαη νξγαληθφ θνκκάηη ηεο. Γελ επηηξέπεηαη
λα δηαρσξίδνληαη σο δηαθνξεηηθέο ππνζηάζεηο, πνπ λα ππνρξεψλνπλ ηνλ άλζξσπν ζε κία
δηαίξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, σο πξνο ην ζψκα θαη σο πξνο ηελ ςπρή 36 .
Πξόζσπν είλαη ην ππνθείκελν ηνπ νπνίνπ νη πξάμεηο ηνπ είλαη επηδεθηηθέο
θαηαινγηζκνχ. Σν πξφζσπν δελ έρεη απιά ελλφεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, δελ
είλαη κφλν νλ κε ζπλείδεζε. Σν πξφζσπν είλαη νλ πνπ αλαιακβάλεη επζχλε, θέξεη δηθαηψκαηα
θαη ππνρξεψζεηο. Ζ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξάηηεη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε εθείλεο
ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο. Ζ πξνζσπηθφηεηα είλαη ε εζσηεξηθή πξσηνπξφζσπε
ζθνπηά θάζε ππνθεηκέλνπ. Ζ εζηθή πξνζσπηθφηεηα είλαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ ππφ
εζηθνχο λφκνπο, λφκνπο πνπ ζέηεη ην ίδην ζηνλ εαπηφ ηνπ σο ζπλλνκνζέηεο

35

Buchanan A.,2009, «Moral status and Human Enhancement», ζ.348
Καλη.,2013,Τα ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ Ζζώλ, κηθ., Γηάλλεο Τδαβάξαο, ζ. 271
37
φ.π,2013, ζ.41
36
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.

Σα αλζξψπηλα φληα σο πξφζσπα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο, είλαη θνηλσληθά φληα. ηελ ζχλαςε
ησλ ζρέζεσλ, ππάξρεη ην εζηθφ φξην ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ άιινπ, είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ
εζηθνχ ζηάηνπο ησλ πξνζψπσλ, ησλ ππνθεηκέλσλ σο ηφπσλ «απηνπξγίαο», σο φλησλ κε
απηνλνκία 38 .
Δπηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ σο ειεχζεξνπ (εζηθνχ) φληνο δελ είλαη ε απζηεξά δηθή ηνπ
αηνκηθή επδαηκνλία, αιιά ε εζηθή ηνπ ηειείσζε θαη ππνζηήξημε ηεο επδαηκνλίαο ησλ άιισλ
αλζξψπσλ. Απηή είλαη θαζήθνλ ηεο ζέιεζήο ηνπ, ηεο εζσηεξηθήο εζηθήο - πξαθηηθήο ηνπ
ηειεηφηεηαο. Ζ ιέμε «ηειεηφηεηα» θαηαλνείηαη σο ε ελαξκφληζε ησλ ηδηνηήησλ ελφο φληνο κε
εζηθφ ζθνπφ θαη είλαη πνηνηηθή. Αθφκε, ε ιέμε «ηειεηφηεηα» θαηαλνείηαη σο ε νιφηεηα ηνπ
πνιιαπινχ, ην νπνίν ζπλαπαξηίδεη έλα πξάγκα

39

.

Αλακθίβνια, ην πξφζσπν δε δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέζν, γηα
λα εληζρπζεί γλσζηηθά, απιά γηα λα μεπεξάζεη ηνπο άιινπο θαη λα αξηζηεχζεη. Ζ πξάμε ηεο
ελίζρπζεο είλαη κία πξάμε αιαδνλείαο, είλαη ε ηάζε λα μεπεξάζεηο ηνπο άιινπο πηζηεχνληαο
φηη απνθηάο κεγαιχηεξε εζσηεξηθή αμία, θάηη πνπ αληίθεηηαη επζέσο ζην θαζήθνλ πξνο ηνπο
άιινπο.« Ζ ηάζε λα εμηζσζεί θαλείο κε ηνπο άιινπο ή λα ηνπο μεπεξάζεη πηζηεχνληαο φηη έηζη
απνθηά κεγαιχηεξε εζσηεξηθή αμία, είλαη αιαδνλεία πνπ αληίθεηηαη επζέσο ζην θαζήθνλ πξνο
ηνπο άιινπο». Αιιά θαη ε ππνηίκεζε φηαλ είλαη ππνθξηζία, κε- γλήζηα ηαπεηλνθξνζχλε,
αληίθεηηαη ζην θαζήθνλ πξνο ηνλ εαπηφ καο» 40 . Ωο πξάμε αιαδνλείαο, αληηηίζεηαη ζηελ
θνπηψδε πξνζπάζεηα, ζηελ κειέηε σο ηξφπνπ βειηίσζεο ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ.
Σνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ ηνλ είρε
επίζεο ηνλίζεη θαη ν Μηι. Δηδηθφηεξα, ζην έξγν ηνπ Πεξί Διεπζεξίαο, ζεσξεί φηη ν
αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ πξνζπαζεηψλ θάζε αλζξψπνπ είλαη ε αηνκηθφηεηα δχλακεο θαη
αλάπηπμεο. Πην αλαιπηηθά, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο πξνο ηνλ νπνίν πξέπεη αδηάθνπα λα
ζηξέθεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θάζε αλζξψπηλν νλ θαη ζηνλ νπνίν πξέπεη λα απνβιέπνπλ ηδίσο
εθείλνη, πνπ ζρεδηάδνπλ λα επεξεάζνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, είλαη ε «αηνκηθφηεηα
δχλακεο θαη αλάπηπμεο», φηη γη‟ απηφ δχν πξάγκαηα είλαη απνιχησο αλαγθαία, ε ειεπζεξία
θαη ε πνηθηιία θαηαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε ζπλέλσζε ηεο αηνκηθήο δσηηθφηεηαο θαη ηεο
πνιχκνξθεο αλνκνηφηεηαο παξάγεη ηελ πξσηνηππία 41 . Γηα ηνλ Μηι, ηα πξφζσπα πξέπεη λα
αθήλνληαη αλεκπφδηζηα λα ιακβάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο. Ζ αληίιεςή ηνπ είλαη
38

Σζηλφξεκα ηαπξνχια., 2015, «Σν πξφζσπν θαη ε αξρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε λεφηεξε εζηθή θηινζνθία
θαη ηε βηνεζηθή», ζηνλ ηφκν Ηαη ξηθή Δπζύλε θαη Βηνεζηθή ΗΗΗ-Τν αλζξώπηλν πξόζσπν, επ ηκ. Φεξελίθε
Παλαγνπνχινπ-Κνπηλαηδή, Παπαδήζε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, θεθ., 1.3
39
Καλη, 2013, Μεηαθπζηθή ησλ Ζζώλ, ζ. 238.
40
φ.π,2013, ζ.292.
41
Μηι.,1983, Πεξί Διεπζεξίαο, ζ.102-103.

22

εκπεηξηνθξαηηθή θαη ε αηνκηθφηεηα απνηειεί κία εμέρνπζα κνξθή εκπεηξίαο. Σν πξφζσπν
είλαη ην πξάηηνλ ππνθείκελν πνπ αλαιακβάλεη ηηο επηινγέο ηνπ. Μάιηζηα, πξέπεη νη λένη
άλζξσπνη λα δηδάζθνληαη θαη λα εθπαηδεχνληαη, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληζρχνπλ ηελ
αηνκηθφηεηά ηνπο 42 . Ζ αηνκηθφηεηα είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ απην-αλάπηπμε θαη ε κφξθσζε
κπνξεί λα δηακνξθψζεη απηφλνκα αλζξψπηλα φληα.
Γηα ηνλ Μηι ε αλάπηπμε ηεο αηνκηθφηεηαο σο αλεμαξηεζίαο θαη απηνθαζνξηζκνχ,
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηπρία θαη ηελ επεκεξία ηνπ, απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε
απηνπξαγκάησζήο ηνπ. Ζ αηνκηθφηεηα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο επηηπρίαο, ή ηεο
απνηπρίαο, ηεο αλαγλψξηζεο ηεο θάζε πξάμεο. Έζησ φηη ζε κία ηάμε έλα παηδί θαηαβάιιεη
θφπν θαη κέζα απφ κειέηε πξνζπαζεί λα επηηχρεη ζηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ, θη έλα άιιν
θάλεη ρξήζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ: ην δήηεκα είλαη ν ζθνπφο ή ε κέζνδνο; Ο λένο πνπ θάλεη
ρξήζε γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ κε έλαλ ηξφπν κεραληθφ. Δάλ
ζθνπφο είλαη ε επηηπρία θαη ην κέζν είλαη ην ζθεχαζκα, ν λένο θάλεη ηελ επηινγή λα
απνθιείζεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Έζησ φηη φινη νη λένη γηα λα
πεξάζνπλ ζην Παλεπηζηήκην ρξεζηκνπνηνχλ ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο. Ση είδνπο θνηλσλία λέσλ
αλζξψπσλ ζα είρακε, εάλ δελ ππήξραλ άλζξσπνη λα αλαιάκβαλαλ ηελ επζχλε; Ζ ειεχζεξε
αλάπηπμε ηεο αηνκηθφηεηαο γηα ηνλ Μηι είλαη πξψηηζηα ε ςπρνινγηθή δπλαηφηεηα ειεπζεξίαο
επηινγψλ.
Οη ππνζηεξηθηέο φκσο ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο βιέπνπλ ηελ απηνλνκία σο απιή
ειεπζεξία επηινγψλ, ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε σο αλαγθαία πξάμε ειεπζεξίαο θαη φηη επηθέξεη
αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο. Σελ δε άξλεζε γηα ελίζρπζε ηελ εξκελεχνπλ σο
απνζηξνθή ζηελ θαηλνηνκία, σο παξαβίαζε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο, ηεο ειεχζεξεο
βνχιεζεο. Ωζηφζν, παξαδέρνληαη φηη κνξθέο γλσζηηθήο βειηίσζεο θαιπηεξεχνπλ γλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο αιιά φρη θαη εζηθέο. Γη΄ απηφ, ζεσξεηηθνί φπσο

νη Perrson θαη Savulescu

δηαηείλνληαη φηη νη πξνζπάζεηεο γηα γλσζηηθή βειηίσζε πξέπεη λα ηεζνχλ ζε αλακνλή κέρξη ε
εζηθή ελίζρπζε λα ηειεηνπνηεζεί 43 . Ζ ρξήζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ζα
κπνξνχζε λα επηθέξεη κείσζε θπζηθψλ αληζνηήησλ, κείσζε εκθάληζεο καζεζηαθψλ
πξνβιεκάησλ, κεγαιχηεξε αηνκηθή απηνλνκία ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο 44 . Τπφ ην
πξίζκα ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο,
42

ν ίδηνο ν πγηήο λένο

είλαη ν αξκφδηνο θξηηήο ησλ

Ο Μηι ζεσξεί φηη ηα αλαπηπγκέλα αλζξψπηλα φληα, είλαη ρξήζηκα ζηα κε αλαπηπγκέλα αλζξψπηλα φληα,
πξψην γηαηί ηα δεχηεξα κπνξνχλ λα κάζνπλ θάηη απφ ηα πξψηα, δεχηεξν γηαηί κπνξνχλ λα αλαθαιχςν πλ λέεο
αιήζεηεο, ηξίηνλ γηαηί κπνξνχλ λα θαζηεξψζνπλ λέεο ζπλήζεηεο θαη ηέηαξηνλ λα δψζνπλ ην παξάδεηγκα πην
αλαπηπγκέλεο θαιαηζζεζίαο θαη αίζζεζεο ζηελ αλζξψπηλε δσή. Μηι .,1983, Πεξί Διεπζεξίαο, Αζήλα,
Δπίθνπξνο, ζ. 113
43
Harris J., «Moral enhancement and freedo m», 2011, ζ.109
44
Savulescu J et al.,2014, «Autonomy and Enhancement», ζ.125
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πξαγκαηηθψλ επηζπκηψλ. Ο κνλαδηθόο όξνο πεξηνξηζκνύ ηεο αηνκηθόηεηαο ηνπ πγηνύο
αηόκνπ είλαη ε κε- πξόθιεζε βιάβεο ζε ηξίηνπο.
Δληνχηνηο, ην εζηθφ δηαθχβεπκα δελ είλαη απιά ε κε- πξόθιεζε βιάβεο ζηνπο
άιινπο, αιιά ν θίλδπλνο εηεξνθαζνξηζκνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο
ηνπ ππνθεηκέλνπ, φπσο εδψ ηεο αξηζηείαο, δελ είλαη πξντφλ ηεο δηθήο ηνπ επζχλεο, ηφηε
ππνζηέιιεηαη ε εζηθή απηνλνκία ηνπ.
Ζζηθή απηνλνκία δελ ζεκαίλεη αηνκηθή απηνλνκία. Ζ αηνκηθή απηνλνκία είλαη
αηνκηθή ηδηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ, αθνξά ηελ αλεμαξηεζία απφ
εμσηεξηθέο πηέζεηο ή επηδξάζεηο. Ο λένο παίξλεη ηελ αηνκηθή απφθαζε γηα λα εληζρπζεί
γλσζηηθά. Δίλαη απφθαζε εγσηζηηθή. Σν φηη είλαη κία εζεινχζηα απφθαζε, αλεμάξηεηε απφ
πηέζεηο ή επηξξνέο, δελ ζεκαίλεη φηη απνηειεί θαη κία εζηθή πξάμε. Ζ γλσζηηθή ελίζρπζε είλαη
πξάμε εηεξνλνκίαο. Σν επηρείξεκα ησλ ππνζηεξηθηψλ φηη δελ επηθέξεη βιάβε ζηνπο άιινπο
είλαη έλα ηζρλφ επηρείξεκα. Ζ γλσζηηθή ελίζρπζε φηαλ νδεγεί ζε εμάξηεζε είλαη εμαπάηεζε,
θαηαιχεη αξρέο φπσο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ πξνζψπσλ,
θαζψο θαη αμίεο φπσο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο.
Γηα ηνπο επηθξηηέο ηεο ελίζρπζεο, φπσο ν Racik Vojin,

ζεσξείηαη φηη

έρεη

παξεμεγεζεί ε ηδέα ηεο εζηθήο ελίζρπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ε γλσζηηθή ελίζρπζε είλαη
κία πξάμε απηνλνκίαο 45 θαη επαξθνχο ζπλζήθεο ηεο παξαγσγήο ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο
Racik Vojin έρεη ακθηβνιίεο σο πξνο ην επηρείξεκα ησλ Perrson θαη Savulescu φηη ε εζηθή
ελίζρπζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχζεη ηε γλσζηηθή ελίζρπζε 46 , δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη
ζην επφκελν ππνθεθάιαην. Παξφια απηά ζεσξεί ηελ ζέζε ηνπο ιηγφηεξν αλεδαθηθή απφ απηή
ηνπ Harris, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ε γλσζηηθή εμέιημε είλαη ππεξαξθεηή γηα λα θάλεη ην
ππνθείκελν λα ζπκπεξηθέξεηαη πην εζηθά. 47
Οη επηθξηηέο- αληίζεηνη ζηελ γλσζηηθή ελίζρπζε, φπσο ν Jurgen Habermas, ηνλίδνπλ
φηη ε παξέκβαζε ζηε βηνινγηθή ππφζηαζε επηθέξεη αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φηαλ ην
πξφζσπν γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κία πεγή δηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ, ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα
παξαθάκςεη 48 . Παξαιιειίδνληαο ηελ ζέζε απηή κε ηελ ελίζρπζε παξαηεξνχκε φηη: Ο λένο
πνπ θάλεη ρξήζε εληζρπηψλ, απνθαζίδεη ν ίδηνο, αιιά θάησ απφ ην πξφηππν ηεο ελίζρπζεο,
δελ ζέιεη λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, ηνλ αξλείηαη, ζέιεη λα παξαθάκςεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα
δεκηνπξγήζεη θάπνηνλ άιιν. Αλαθνξηθά κε ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε, ηνλίδνπκε φηη πξφθεηηαη
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γηα κία άιινπ είδνπο επέκβαζε, σζηφζν είλαη ζεκειηψδεο λα είλαη θαλείο ν εαπηφο ηνπ, λα
ληψζεη κέζα ζην ζψκα ηνπ θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ ην «ζπίηη» ηνπ.
Βαζηθή ζέζε ζηελ εξγαζία απηή είλαη φηη ε γλσζηηθή ρεηξαγψγεζε ζα κπνξνύζε λα
κεηαβάιιεη

ηελ απηνθαηαλόεζή καο σο εζηθά ππεύζπλσλ – ηζόηηκσλ όλησλ. Αλ ε

γλσζηηθή ελίζρπζε ρεηξαγσγεί, ηφηε επεξεάδεη ην βηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
πξνζψπνπ. Πην αλαιπηηθά, φηαλ έλα πξφζσπν ιακβάλεη ηελ απφθαζε ηεο γλσζηηθήο
ελίζρπζεο, ε απφθαζε απηή ζέηεη ζε ακθηβνιία κία απηνλφεηε πξνυπφζεζε ηεο εζηθήο
απηνθαηαλφεζεο ησλ πξνζψπσλ, λα δξνπλ θαη λα θξίλνπλ απηφλνκα. Με ηελ ελίζρπζε
δεκηνπξγείηαη κία αζχκκεηξε ζρέζε απφ πνιιέο απφςεηο, κία εμάξηεζε. Ζ εμάξηεζε ηνπ
αηφκνπ απφ έλα ζθεχαζκα είλαη ζεκαληηθή, πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα θάπνηνπ λα είλαη ν
εαπηφο ηνπ θαη είλαη δπλαηφ λα απνηειεί εχθνιν ηξφπν γηα αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα.
ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηθξηηψλ ηεο ελίζρπζεο, εξγαιεηνπνηείηαη ην πξφζσπν, είλαη ζαλ λα
πξνεμνθιείηαη κεραληθά ν πξννξηζκφο ηνπ αηφκνπ.
Δπηπιένλ, αιιάδεη ν ηξφπνο δσήο κε ηελ ρξήζε νπζηψλ ελίζρπζεο. Γίρσο ηελ
ζπγθίλεζε πνπ πξνθαινχλ εζηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο απηφ ηεο ελνρήο, ή ηνπ θαζήθνληνο,
δίρσο ηελ ραξά ηεο αιιειέγγπαο ππνζηήξημεο ζε κία νκαδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα,
δίρσο ηελ ζιίςε ηεο απνηπρίαο, δίρσο ηελ αμηνπξεπή αλαγλψξηζε ηνπ θαιχηεξνπ, δίρσο ηνχην
ην γλψξηκν ζχκπαλ, ε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο είλαη έλαο πηζαλφο
θίλδπλνο ππφζθαςεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ.
Δπηπιένλ, ε γλσζηηθή ελίζρπζε δελ εγείξεη λέα δεηήκαηα ηζφηεηαο, κάιινλ επηηείλεη ηα
παιαηά εξσηήκαηα πεξί δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο γλσζηηθήο
ελίζρπζεο, ζα καο έιεγαλ φηη απιά ε ελίζρπζε ζέηεη λέα φξηα επέθηαζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη
ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο γηα βειηίσζε ηνπ εαπηνχ. ηελ νπζία φκσο ππνβηβάδεηαη ην εζηθφ
ζηάηνπο ηνπ πξνζψπνπ, δηφηη πξνζβάιιεηαη ε απηνλνκία ηνπ, ε εζηθή ηνπ απηνθαηαλφεζε, ε
πξνζδνθία θάζε κέινπο κηαο δίθαηεο θνηλσλίαο ηζφηηκσλ κειψλ.
Σίζεηαη δήηεκα πψο νη επφκελεο γελεέο ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηελ ηδέα
φηη ζα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ζα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ
ηελ βηνινγηθή ηνπο θχζε, ηξνπνπνηψληαο βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ
απηνθαηαλφεζή ηνπο σο ππεχζπλσλ φλησλ, ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ζρέζε κε εληζρπκέλα
φληα.
Σειηθά, θζάλνπκε ζηε δηάθξηζε εληζρπκέλσλ θαη κε, θζάλνπκε ζηελ δηάθξηζε ζε κία
δσή πνπ δελ αμίδεη λα ηελ δήζνπκε; Να δεηο ζε κία θνηλσλία κε δπζκελείο δηαθξίζεηο γηα ηνπο
κε- εληζρπκέλνπο; Γελ κπνξεί ν άλζξσπνο λα εξγαιεηνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, λα πξνεμνθιεί ηνλ
πξννξηζκφ ηνπ ζε έλα εληζρπκέλν πξφζσπν.
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Δπηπξφζζεηα, κεηξηνπαζείο ππνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο φπσο νη Philip Kitcher θαη Allan
Buchanan, εθθξάδνπλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο θαη ηε δεκηνπξγία
«κεηαλζξψπσλ» («post humans») 49 . Δάλ πνηέ ζπλέβαηλε απηφ, σο πξνο ηηο επηπηψζεηο, ε
εκθάληζε ησλ κεηαλζξψπσλ, ζα θαζηζηνύζε ηελ έλλνηα ησλ αλζξώπηλσλ

δηθαησκάησλ

απαξραησκέλε. Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα όκσο είλαη θαζνιηθά δηθαηώκαηα, δελ
πεξηνξίδνληαη ζε θάπνην αλζξώπηλν ππνζύλνιν. Γηα ηνλ Allan Buchanan, ην ζέκα είλαη φηη
ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπκε σο αλζξψπηλα φληα, αληηθαηνπηξίδνπλ ην

ηξφπν πνπ δνχκε

ζήκεξα50 . ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία, νξηζκέλα δηθαηψκαηα εληζρχζεθαλ θαη άιια φρη. Ζ
αλεζπρία γηα ηελ χπαξμε δηθαησκάησλ ζε θνηλσλίεο θαξκαθνινγηθά εληζρπκέλσλ αλζξψπσλ
θξχβεη ηζρπξέο ζξεζθεπηηθέο ή ηειενινγηθέο πεπνηζήζεηο. Πην αλαιπηηθά, νη αλεζπρίεο θαη νη
φπνηεο πξνβιέςεηο είλαη ιάζνο, είλαη βαζηά εηξσλεία επεηδή ζηεξίδνληαη ζε κία απνηπρεκέλε
εθηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο αμίαο ηεο ηδέαο γηα κία αλψηεξε εζηθή ππφζηαζε. Δίλαη
δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο πψο ε ελίζρπζε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη φληα κε
πςειφηεξν εζηθφ θαζεζηψο απφ εθείλν ηνπ αηφκνπ. Η έλλνηα ηνπ εζηθνύ ζηάηνπο είλαη
έλλνηα «θαηώθιη», αθεηεξηαθή έλλνηα πξαθηηθνχ ιφγνπ θαηά ηελ εζηθή θηινζνθία ηνπ
Καλη. ηελ εζηθή δηαβνχιεπζε νξηζκέλεο ζθέςεηο, φπσο απηήο ηεο ηδηνηεινχο θαη ζπλερνχο
ελίζρπζεο, απνθιείνληαη απφ ηελ δνκή ηνπ εζηθψο ζθέπηεζζαη. Ο δξψλ, φηαλ απνδεηά ηελ
ελίζρπζε, δελ ελεξγεί εζηθά γηαηί νη ζθνπνί ηεο πξάμεο ηνπ δείρλνπλ ηδηνηέιεηα αιιά θαη ηελ
εξγαιεηνπνίεζε εαπηνχ.
Σα έιινγα φληα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάζηαζε ησλ
πξαθηηθψλ λφκσλ, ζχκθσλα κε αμηώκαηα: αμηψκαηα πνπ είλαη έγθπξα ππφ ην πξίζκα ηεο
θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο : θάζε πξφζσπν αλά πάζα ζηηγκή ζεσξείηαη ηαπηνρξφλσο σο
ζθνπφο απηφο θαζ‟ εαπηφλ» θαη «πνηέ απιψο σο κέζνλ» 51 .
Αλ ε γλσζηηθή ελίζρπζε απνηειεί ηνλ ηξφπν επηπρίαο γηα ηνλ λέν πνπ ζέιεη λα πεηχρεη
ζηηο εμεηάζεηο ηνπ, ηφηε ε πξάμε απηή είλαη εζηθή; Με ην ραπάθη πνπ ζα πάξεη ν πγηήο λένο ζε
ζπλζήθεο άγρνπο, δελ απνδέρεηαη ηα θπζηθά ηνπ φξηα, αιιά θαη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο γηα
απηνβειηίσζε, αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα θάλεη αιιηψο, φηη δελ έρεη άιιε δηέμνδν ζε
ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, δελ κπνξεί λα απηνπξνζδηνξηζηεί θαη λα έρεη ππεπζπλφηεηα.
Ζ εζηθή δελ αθνξά ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο επηπρίαο, 52 αθνξά ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηα
πξφζσπα, σο ζθνπνχο θαζαπηνχο. Σα πξφζσπα είλαη ελεξγά ππνθείκελα, πνπ απνδίδνπλ
49
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ιφγνπο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, ζηελ βάζε αξρψλ πνπ νη ίδηνη ζπλλνκνζεηνχλ. Οη λένη σο ελεξγά
ππνθείκελα είλαη θνξείο πξάμεσλ, πνπ δνπλ ηελ δσή ηνπο «απφ ηα κέζα», ζέηνπλ θαη
πξαγκαηψλνπλ ζθνπνχο. Ση ζπκβαίλεη φκσο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέζν θαη
κφλν; ηελ πεξίπησζε ηνπ πγηνχο λένπ πνπ παίξλεη γλσζηηθνχο εληζρπηέο γηα λα «ζηέθεη ζηελ
θνξπθή», ππάξρεη κία αιαδνλεία. Τπάξρεη ε εκπεηξηθή ζπκβνπιή πνπ αθνξά ηελ αξηζηεία,
ηελ πξσηηά. Καη πάιη δελ κπνξεί λα πεη θαλείο κε βέβαην θαη θαζνιηθφ ηξφπν φηη ε ρξήζε
εληζρπηψλ ζα θέξεη ηελ επηπρία ζηνλ ρξήζηε 53 . Ζ ρξήζε εληζρπηψλ θάλεη ηνλ άλζξσπν κέζν.
Ζ ελίζρπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ αλζξσπφηεηα ζε αληζφηεηεο. Δπηπιένλ, ν ζθνπφο ηεο
γλσζηηθήο ελίζρπζεο είλαη ππνθεηκεληθφο, είλαη ε αηνκηθή επηπρία. Ζ γλσζηηθή ελίζρπζε
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά, πεξηζζφηεξν ζεξαπεπηηθά, δειαδή λ‟ αιιάμεη θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ αδχλακσλ, ιηγφηεξν ηζρπξψλ λνεηηθά αλζξψπσλ. Σν δήηεκα φκσο είλαη εάλ
θαη θαηά πφζν αιιάδνπλ ε απηνζπλεηδεζία θαη ν απηνζεβαζκφο πνπ απνηεινχλ ην
κεγαιχηεξν επίηεπγκα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ζ δπζρέξεηα γηα απηνλνκία, γηα εζηθή
απηνπξγία είλαη εζηθφ δηαθχβεπκα. Σν εζηθό όξην ησλ επεκβάζεσλ ζην ζώκα γηα ελίζρπζε
είλαη θαη πξέπεη λα είλαη ν ζεβαζκόο ηνπ εζηθνύ «ζηάηνπο» ησλ πξνζώπσλ.
Πην αλαιπηηθά, ε αθεηεξηαθή έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ είλαη ζεκειηψδεο. Σεβαζκόο
ζεκαίλεη ζεβαζκόο ηεο εζηθήο ηνπ ππόζηαζεο, ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Σν
απαξαβίαζην ηεο εζηθήο ππφζηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηδέα φηη φινη είλαη ίζνη, ηα αηνκηθά
ηνπο δηθαηψκαηα είλαη απαξαβίαζηα. Γηαγξάθεηαη έληνλα ν θίλδπλνο λα πιεγεί ην εζηθφ
«ζηάηνπο» ησλ πξνζψπσλ πνπ εληζρχνληαη γλσζηηθά. Σν φξην βξίζθεηαη ζηνλ θίλδπλν λα
πιεγεί ην πιαίζην ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ αλαγλψξηζεο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ
θαζψο θαη νη αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αμηνπξέπεηαο.
Αλακθίβνια, γελλψληαη εξσηήκαηα θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη εμνπζίαο. ε κία
θνηλσλία εληζρπκέλσλ θαη κε, ην πην έμππλν άηνκν, ή αθφκε θαη ην πην έμππλν θαη ελάξεην
άηνκν είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα θπβεξλήζεη ζχκθσλα κε έλα πιαησληθό επηρείξεκα;
Οη αληηξξήζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο ελίζρπζεο είλαη νη εμήο: επθπΐα δελ ζεκαίλεη θαη
αξεηή θαη ην γεγνλφο φηη ε άληζε θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ κεηαμχ

βηνταηξηθψο

επίηεπμε ηεο επηπρίαο απαηηεί ζχλεζε. Σν εζηθφ πξφβιεκα είλαη λα είκαζηε άμηνη ηεο επηπρίαο. Καλη., 1984,Τα
ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ ε ζώλ, ζ. 63
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« ην λα θαζνξηζηεί κε βέβαην θαη θαζνιηθφ ηξφπν, πνηα πξάμε ζα θαζνξίζεη ηελ επηπρία ζε έλα έιινγν νλ,
είλαη π ξφβιεκα θαη δελ κπνξεί λα ιπζεί. πλεπψο δελ ππάξρεη πξνζηαθηηθή πνπ ζα δηαηάμεη κε ην απζηεξφ
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κία αληίθαζε σο ζθνπφο: ε αηνκηθή επδαηκνλία είλαη έλαο ζθνπφο πνπ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη, αιιά ν ζθνπφο
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απξφζπκα. Καλη., 2013, Μεηαθπζηθή ησλ Ζζώλ, κηθ ξ., ζεκεηψζεηο, επηιεγφκελα, Κψζηαο Αλδξνπιηδάθεο,
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εληζρπκέλσλ θαη κε ζα είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ ζα ζπληξίςεη ηηο αμίεο ηεο κεεξγαιεηνπνίεζεο θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο. Οη βηνταηξηθέο βειηηψζεηο ελίζρπζεο ζα
κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ κία θάζεηε δηαίξεζε, κεηαμχ απιψλ θαη εληζρπκέλσλ ζπλεξγαηψλ
θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξή ππνλφκεπζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. Μία δνθεξή πξννπηηθή ζα
ήηαλ κία δηθηαηνξία εληζρπκέλσλ αλζξψπσλ, φπνπ ε άξρνπζα ηάμε ζα ειέγρεη φιεο ηηο
κνξθέο εμνπζίαο, ελψ ε ηάμε ησλ κε- εληζρπκέλσλ ζα θάλεη ηηο ρεηξσλαθηηθέο θαη ρακειά
ακεηβφκελεο εξγαζίεο.
Σελ δνθεξή απηή πξννπηηθή παξνπζηάδεη θαη ν Philip Kitcher 54 . Αλ θαη νη απφςεηο
ηνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ρψξν ηεο ζχγρξνλεο γελεηηθήο, ηνλίδεη φηη ε ζπλέπεηα ηεο γελεηηθήο
επαλάζηαζεο ζα είλαη ε αλάπηπμε γνληδηαθψλ ζεξαπεηψλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ
θαξκάθσλ. Όκσο, ζηελ θνηλσλία ηεο αθζνλίαο είλαη δχζθνιε ε εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ γηα
ίζε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε πην απνηειεζκαηηθά ζθεπάζκαηα. Ζ θαζνιηθή πξφζβαζε ζε
κέζα θαη κεζφδνπο γηα ηελ επαχμεζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ζα κπνξνχζε εχθνια λα έρεη
δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Γελ ζα ήηαλ θαζφινπ ειθπζηηθφ έλα κέιινλ, φπνπ νη άλζξσπνη ζα
είλαη απειπηζκέλνη, επεηδή δελ κπνξνχλ λα δνπλ ζε αξκνλία κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, έλα
κέιινλ φπνπ νη θνηλσλίεο πξνγξακκαηίδνληαη λα ζπγθξνηνχληαη απφ άιθα θαηεγνξίαο άηνκα
κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο θαη απφ βήηα θαηεγνξίαο άηνκα κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο, θάηη πνπ
είλαη εζηθά απερζέο. ήκεξα, ζηηο θνηλσλίεο ηεο αθζνλίαο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
δηαθπιάζζνπλ ηηο γλσζηηθέο δηαβαζκίζεηο, ππάξρνπλ ηδξχκαηα γηα φζνπο έρνπλ ζνβαξή
θαζπζηέξεζε, εηδηθά ζρνιεία γηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηπμηαθή αλεπάξθεηα, εηδηθέο ηάμεηο
γηα «γλσζηαθέο αλαπεξίεο» θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα φζνπο καζαίλνπλ κε πην αξγφ ξπζκφ
απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Άιισζηε, ππάξρνπλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ επηθέξεη ε
γλσζηηθή ελίζρπζε ζηελ πνηφηεηα ησλ δσψλ55 πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κε βάζε ην θξηηήξην ηεο
παξεκπφδηζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ εαπηνχ καο. Σν αλ ε γλσζηηθή βειηίσζε παξεκπνδίδεη ηελ
αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο ζεκαληηθό θξηηήξην είλαη ε κεξηδνζπαζηηθή βειηίσζε, πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη βαζηθά πξνϋπάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηα
νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ αλζξώπηλε ηαπηόηεηα. Δληνχηνηο, επηθξηηέο ηεο ελίζρπζεο, φπσο ν
Gerald Cohen, ηνλίδνπλ φηη νξηζκέλα πξάγκαηα ηα απνδερφκαζηε φπσο είλαη, δελ ηα
δηακνξθψλνπκε ή ηα ειέγρνπκε56 .
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Όια ηα αλζξψπηλα φληα είλαη απφ εζηθή άπνςε πνιχηηκα. Δάλ αιιάδεη ε θχζε καο κε ην
λνεηηθφ ληφπηλγθ, αιιάδεη θάηη πνπ έρεη πξνζσπηθή αμία 57 . Όξην γλσζηηθήο ελίζρπζεο πξέπεη
λα είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ εζηθνχ ζηάηνπο. Όξην δελ είλαη απιά εάλ ε γλσζηηθή ελίζρπζε
θαηεγνξηνπνηεζεί ζε επηζπκεηή ή κε- επηζπκεηή βειηίσζε, ηελ ζηηγκή πνπ πξνο ην παξφλ δελ
είλαη θαλ γλσζηέο νη καθξνπξφζεζκεο παξελέξγεηεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο, παξά ηα νθέιε
ηεο αχμεζεο ηεο εζηίαζεο, ηεο εγξήγνξζεο, ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ζε ιηγφηεξν
ρξφλν58 . Βέβαηα, γηα ππνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο φπσο ν Walter Glannon, αλ δελ ππάξρνπλ
ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο πεξηνξηζκνχ ή απαγφξεπζεο ηεο
ρξήζεο ηνπο δελ δηθαηνινγείηαη απηή ηε ζηηγκή. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ ζηεξίδεηαη ζην επηρείξεκα
φηη ε απιή πηζαλφηεηα εθδήισζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ δελ είλαη αξθεηή γηα λα
δηθαηνινγήζεη κηα ηέηνηα απαγφξεπζε. Αλακθίβνια, σο ππέξκαρνο ηεο ελίζρπζεο ν Walter
Glannon ηελ βιέπεη σο έθθξαζε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο. 59 ην επφκελν ππνθεθάιαην,
παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά, νη απφςεηο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο
ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο ζηελ «εζηθή βειηίσζε».
3.2 Απόςεηο ππνζηεξηθηώλ πεξί ρξήζεο νπζηώλ γηα «εζηθή βειηίσζε».
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο βιέπνπλ ηελ απηνλνκία σο απιή ειεπζεξία επηινγψλ, ηελ
γλσζηηθή ελίζρπζε φρη κφλν σο αλαγθαία αιιά θαη σο πξάμε απηνλνκίαο. Γελ κπνξνχλ λα
απνθιείζνπλ παξάιιεια ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ
αηφκνπ60 . Πην αλαιπηηθά, ηνλίδνπλ φηη ε αλαγθαηφηεηα γηα ελίζρπζε ησλ γλσζηηθψλ
ηθαλνηήησλ κε βηνηαηξηθά κέζα πξέπεη λα γίλεη φζν πην απνηειεζκαηηθά θαη φζν ην δπλαηφ
πην γξήγνξα. Σν θχξην επηρείξεκα ησλ Perrson θαη Savulescu είλαη φηη ε ηαρχηαηε πξφνδνο
ηεο επηζηήκεο θαζηζηά ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε φιν θαη πην πηζαλή γηα κηθξέο νκάδεο
αλζξψπσλ, ή αθφκα θαη κεκνλσκέλα άηνκα. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδνπλ φηη ηελ ζηηγκή πνπ
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κπνξεί λα πξνθιεζνχλ κεγάιεο βιάβεο ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, π.ρ. κε ηε βνήζεηα
ππξεληθψλ ή βηνινγηθψλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ε εζηθή ελίζρπζε θξίλεηαη αλαγθαία.
Αθφκε θαη αλ κφλν έλα κηθξφ θιάζκα ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη αλήζηθν είλαη αξθεηφ λα
πξνθαιέζεη καδηθή

θαηαζηξνθή, εθηφο αλ ε αλζξσπφηεηα

εληζρχεηαη νινέλα εζηθά.

Θεσξνχλ, ινηπφλ, φηη ε εζηθή ελίζρπζε είλαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα ζπκβεί
καδηθή θαηαζηξνθή. Δθθξάδνπλ δε ηελ πξνζδνθία φηη ε εζηθή ελίζρπζε κπνξεί λα είλαη
δπλαηή ζην εγγχο κέιινλ. Οπζηαζηηθά, ε επηζηεκνληθή πξφνδνο γηα λα απνθιείζεη ην
ρεηξφηεξν θαζηζηά αλαγθαία ηε «πξνζκνλή» ηεο εζηθήο ελίζρπζεο απφ ηελ γλσζηηθή,
δειαδή κέρξη πνπ απνδνηηθά κέζα γηα ηελ εζηθή ελίζρπζε βξεζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ61 .
Ωζηφζν, ππάξρεη θίλδπλνο

ε γλσζηηθή

ελίζρπζε λα πξνζβάιιεη ηελ εζηθή

πξνζσπηθφηεηα. Ζ επηινγή ρξήζεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο, δελ είλαη πξάμε απηνλνκίαο,
αιιά εηεξνλνκίαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ λένπ θνηηεηή ιρ., πνπ παίξλεη ζθεπάζκαηα γλσζηηθήο
ελίζρπζεο, πξάηηεη ππφ ηελ πίεζε θνηλσληθνχ ή άιινπ πξνζδηνξηζκνχ θαη επηρεηξεί λα
εηεξνπξνζδηνξηζηεί απφ κία νπζία, πνπ ζα ηνλ θξαηήζεη πην πνιιέο ψξεο άππλν. Ζ αχμεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ζεκαίλεη γηα ηνλ λέν αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Δάλ ε ρξήζε ηνλ
νδεγήζεη ζηελ εμάξηεζε, ηφηε δελ ζα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ δσή ηνπ.
Παξφια απηά, είλαη γεγνλφο φηη λέεο ηερληθέο θαη ζθεπάζκαηα παξνπζηάδνληαη απφ
ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο σο ζεηηθέο/ά κε ην επηρείξεκα φηη επηθέξνπλ αχμεζε ηεο
πξνζσπηθήο απηνλνκίαο, θάηη πνπ ηαπηίδεη ηελ απηνλνκία κε ηελ απιή ειεπζεξία επηινγψλ.
Με άιια ιφγηα, ε ειεπζεξία επηινγψλ γη‟ απηνχο ηνπο ζεσξεηηθνχο παξαβηάδεηαη φηαλ
επηθξαηεί ε αληίιεςε ηνπ θφβνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ε γλσζηηθή ελίζρπζε
γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ άξλεζε ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο
εθθξάδεηαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο σο απνζηξνθή γηα ηελ θαηλνηνκία, σο παξαβίαζε ηεο
αηνκηθήο απηνλνκίαο, ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο, ηεο ειεπζεξίαο επηινγψλ, «ε απηνλνκία είλαη
ε επηινγή αλάκεζα ζε επηινγέο γηα ην ηη θξίλεη θαλείο φηη πξέπεη λα θάλεη» 62 . Γηα ηνλ John
Harris, ε επηινγή γλσζηηθήο ελίζρπζεο είλαη πξάμε απηνλνκίαο, κία πξάμε ειεχζεξνπ φληνο,
πξάμε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ζπλερή βειηίσζε. πγθεθξηκέλα,
ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα νινέλα πεξηζζφηεξε ελίζρπζε: «αλ θαη ρξεηαδφκαζηε πνιιέο κνξθέο
ελίζρπζεο, ζπρλά επηζπκνχκε πνιχ πεξηζζφηεξε ελίζρπζε απ‟ φηη ρξεηαδφκαζηε». 63
Γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο, ε πξάμε ηεο ελίζρπζεο σο πξάμε ειεπζεξίαο
νδεγεί ζηελ ζέζε φηη πξέπεη λα είκαζηε επηδεθηηθνί ζε λέεο κνξθέο αμηνπνίεζεο κεζφδσλ
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γελεηηθήο, λεπξνινγηθήο, ρεκηθήο ηερλνινγίαο. Απνδέρνληαη φηη νη

κνξθέο γλσζηηθήο

βειηίσζεο θαιπηεξεχνπλ γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά φρη θαη εζηθέο. Οη ρεκηθέο βειηηψζεηο
θζάλεη λα ζεσξνχληαη φρη κφλνλ επηηξεπηέο, αιιά θαη λα απνηεινχλ εζηθέο ππνρξεψζεηο 64 .
Βέβαηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε εζηθή ελίζρπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή γλψζε. Ζ
εζηθή γλψζε είλαη έλαο ρψξνο φπνπ γλσξίδεηο ην θαιφ σο επηινγή, έλαο ρψξνο ειεπζεξίαο θαη
ζέιεζεο, φπνπ δελ ππάξρνπλ ςεπδείο πεπνηζήζεηο, φπσο νη ξαηζηζηηθέο. Ζ απηφκαηε
θσδηθνπνίεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ, ζηεξίδεηαη ζε άξλεζε γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ
ή θαη ηζνπέδσζή ηνπο, φπσο δειψλνπλ νη Ingmar Perrson θαη Julian Savulescu65 . Δηδηθφηεξα,
ε θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεο εμνπδεηεξψλεη ξαηζηζηηθέο πεπνηζήζεηο. Γη‟ απηφ ζεσξνχλ
ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη βηνταηξηθέο βειηηψζεηο. Δληνχηνηο, δελ
απνθιείνπλ φηη ε εζηθή ελίζρπζε ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί κέζα απφ

θνξείο

θνηλσληθνπνίεζεο, φπσο ηα ΜΜΔ, ην ζρνιείν. Οη θνξείο απηνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
ηζρπξά εξγαιεία εζηθήο αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα αθξαίνπο ππνζηεξηθηέο ηεο
ελίζρπζεο φπσο ν John Harris ν ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επξχηεξα ε θνηλσληθνπνίεζε
κπνξεί λα εληζρχζεη εζηθά ηα αλζξψπηλα φληα, ψζηε λα απνξξίπηνπλ ηα αθξαία αληηθνηλσληθά
ζπλαηζζήκαηα 66 .
Πψο, κε πνην ηξφπν ε γλσζηηθή ελίζρπζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εζηθή
ελίζρπζε; Σν λα γλσξίδεηο ην θαιφ, ζεκαίλεη φηη κπνξείο λα εληζρχζεηο θαη ηελ απηνλνκία;
Δίλαη ε απηνλνκία θάηη πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα εληζρπζεί; Ζ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
αλζξψπσλ λα εθηεινχλ νξηζκέλεο γλσζηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε εθηέιεζε πνιχπινθσλ
καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ ή ε ρξήζε ζπάλησλ ινγνηερληθψλ φξσλ, ζα είρε ειάρηζηε ζρέζε
κε ηελ εζηθή επζχλε, ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπ αηφκνπ. Δμάιινπ, άιιεο πηπρέο ηεο γλσζηηθήο
ιεηηνπξγίαο έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία, φπσο ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, ε νπνία βνεζά ζηελ
ζσζηή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ βιέπνπκε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Δπηπιένλ, ε γισζζηθή
ηθαλφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαλννχκε θαη λα επηθνηλσλνχκε κε ηνπο άιινπο, θαζψο
θαη ε βειηίσζε ηεο αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο κλήκεο 67 .
Βειηίσζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ δελ ζεκαίλεη θαη απφθηεζε
εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Ο Julian Savulescu θζάλεη κάιηζηα, κε ηνλ Ingmar Perrson, ζηελ
δηαηχπσζε ελφο καληθέζηνπ αλαγθαηφηεηαο ηεο εζηθήο ελίζρπζεο, κε βάζε ην φηη ε
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απηνλνκία είλαη επηινγή αλάκεζα ζε επηινγέο 68 . Παξφια απηά, ηνλίδνπλ φηη νη πξνζπάζεηεο
γηα γλσζηηθή βειηίσζε πξέπεη λα ηεζνχλ ζε αλακνλή κέρξη ε εζηθή ελίζρπζε λα
ηειεηνπνηεζεί. Σν δήηεκα φκσο είλαη πψο, κε πνην ηξφπν κπνξεί λα ηειεηνπνηεζεί ε εζηθή
ελίζρπζε;
Γηαηείλνληαη, ινηπφλ, φηη

είλαη εχθνιν λα πξνθιεζεί κεγάιε δεκηά εάλ δελ

πεξηκέλνπκε ηελ πξφνδν ηεο εζηθήο ελίζρπζεο, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε επηζηήκε κπνξεί λα
πξννδεχζεη πεξηζζφηεξν, κέζσ ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο. Καζίζηαηαη έηζη νινέλα πην πηζαλή
ε πξφθιεζε κεγαιχηεξσλ βιαβψλ ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Οη βιάβεο απηέο κπνξεί λα
πξνέιζνπλ απφ κία κηθξή κεηνλφηεηα. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αζθαιηζηηθή δηθιείδα είλαη φηη
ε εζηθή ελίζρπζε ησλ γλσζηηθά εληζρπκέλσλ φλησλ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη λα
πξνεγείηαη ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο.
Ζ εζηθή ελίζρπζε ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ είλαη αζθαιήο
θαη απνηειεζκαηηθή, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πνηνη ζα είλαη νη ηξόπνη θαη νη ηύπνη κηαο
αζθαινχο εζηθήο θαη γλσζηηθήο βειηίσζεο.
Δηδηθφηεξα, ηη ζεκαίλνπλ νη φξνη «αζθαιήο» θαη «απνηειεζκαηηθή»; Πψο νξίδεηαη ε
αζθάιεηα απφ ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε; Ζ γλσζηηθή ελίζρπζε ζα πξνσζήζεη ηελ αθξίβεηα ζηηο
πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ; Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεπνηζήζεσλ, ζα κπνξνχζε λα αλαηξέςεη
ηηο πξνζπάζεηεο απφ ηνπο άιινπο, απηνχο πνπ δελ έρνπλ εληζρπζεί εζηθά θαη δελ έρνπλ
απνβάιιεη ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο λα ελζηαιάμνπλ αληίζεηεο πεπνηζήζεηο. Δπηπιένλ, ε
βειηίσζε ησλ ζπιινγηζηηθψλ ηθαλνηήησλ - αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, γισζζηθή ηθαλφηεηα,
αλαιπηηθή ηθαλφηεηα θαη κλήκε- ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, λα
αμηνινγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ιαλζαζκέλα
επηρεηξήκαηα. Έηζη, ζην βαζκφ πνπ ε εμαπάηεζε θαη ε ρεηξαγψγεζε είλαη ππνλνκεπηηθέο ηεο
ειεπζεξίαο επηινγψλ, νη γλσζηηθέο βειηηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ
κέζν, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα επηινγψλ. Ζ απηνλνκία φκσο ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη απιά ε
ειεπζεξία λα επηιέγεηο. Σν λα ππάξρνπλ φληα πνπ δελ έρνπλ ςεπδείο πεπνηζήζεηο, δελ
εμαπαηνχλ, δελ έρνπλ ξαηζηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο, δελ ζεκαίλεη φηη είλαη απηφλνκα φληα κε
εζηθή επζχλε. Ζ επηινγή ρξήζεο ζθεπαζκάησλ δελ θάλεη θάπνηνλ πεξηζζφηεξν απηφλνκν,
επεηδή δελ βιάπηεη ηνπο άιινπο. Ζ απιή ειεχζεξε επηινγή δελ είλαη εζηθή επηινγή, φηαλ
θαηαιχεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Απηνλνκία δελ ζεκαίλεη απιψο κε- βιάβε,
αιιά ην λα ππφθεηληαη νη πξάμεηο θάπνηνπ ζηελ αξρή ηεο θαζνιίθεπζεο, λα κπνξνχλ λα
ππφθεηληαη ζε αξρέο έγθπξεο γηα φινπο.
68

32

Harris J., 2007, Enhancing Evolution the Ethical Case for making better people ζ. 106

Οη πεξηζζφηεξν έμππλνη άλζξσπνη δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη πεξηζζφηεξν απηφλνκνη. Ζ
άπνςή φηη ε ελίζρπζε ηεο λνεκνζχλεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απηνλνκία είλαη ζαθέο φηη
δελ επαξθεί, νχηε είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ βειηηψλεη ηελ απηνλνκία. Ζ ιχζε είλαη
ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ πεπνηζήζεσλ; Δίλαη αξθεηή ε
απνθπγή απηή γηα λα εληζρπζεί ε απηνλνκία; Όηαλ ε γλσζηηθή ελίζρπζε ζεσξείηαη θαζήθνλ,
ηφηε θαζήθνλ είλαη ε επίηεπμε ζπλδπαζκνχ πεξηβαιινληηθψλ θαη βηνταηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ,
κέρξη λα επηηεπρζεί ε εζηθή βειηίσζε. Σν εχινγν εξψηεκά φκσο είλαη πνηεο είλαη απηέο νη
κέζνδνη θαη νη ζηξαηεγηθέο : πεξηβαιινληηθέο θαη βηνταηξηθέο, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ
γηα ηελ πνιππφζεηε εζηθή ελίζρπζε; Πνηεο είλαη νη κέζνδνη ζπλδπαζκνχ πνπ επηβάιινπλ
θαζπζηεξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ηνπο θαη γηα πνηνλ ζηφρν θάζε θνξά;
Ζ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ησλ δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ ζα επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο
ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ69 , γηαηί θάηη ηέηνην γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο γλσζηηθήο
ελίζρπζεο, ζα ζηνηρίζεη ζε αλζξψπηλεο δσέο, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ δελ ππάξρεη άκεζε
πξννπηηθή εζηθήο ελίζρπζεο 70 . Δίλαη θαλεξφ φηη νη απφςεηο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ελίζρπζεο
έρνπλ έλα βαζηθφ αμίσκα: ε ελίζρπζε είλαη εζηθή επηηαγή. Σν βαζηθφ ηνπο επηρείξεκα εδψ
είλαη φηη, αλ εληζρχζνπκε εζηθά ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα
θαηαζηξαθεί ε αλζξψπηλε θπιή απφ κία νκάδα αηφκσλ 71 . Ζ βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο
ιεηηνπξγίαο

ζα επηθέξεη θαη ηελ εζηθή ελίζρπζε. Ζ ρξήζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ ζα

κπνξνχζε λα επηθέξεη κείσζε θπζηθψλ αληζνηήησλ, πξνψζεζε θνηλσληθψλ παξνρψλ, κείσζε
εκθάληζεο καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ72 . Με βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ζπλέπεηεο ε γλσζηηθή
ελίζρπζε αλνίγεη έλα λέν πεδίν δπλαηνηήησλ. Δπηπιένλ ε ρξήζε κπνξεί λα είλαη επσθειήο ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη αζθαιήο σο πξνο ηελ βειηίσζε πξνζνρήο,
χπλνπ, άγρνπο 73 .
πκπεξαζκαηηθά, γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο ζεσξεηηθνχο, ην δηθαίσκα γηα επηινγή
ζθεπαζκάησλ γλσζηηθήο ελίζρπζεο είλαη δηθαίσκα αχμεζεο πξννπηηθψλ, κεγαιχηεξεο
69
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αηνκηθήο απηνλνκίαο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο. Αιιά ε επηινγή ή ε άξλεζε
ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κία απιή επηινγή ή άξλεζε, έρεη λα
θάλεη κε ην δηθαίσκα αηνκηθνχ απηνθαζνξηζκνχ θαη απηνέθθξαζεο. Ζ επηινγή ζθεπαζκάησλ
ελίζρπζεο δελ αθνξά ηελ εζηθή επζχλε, γηαηί απνηειεί εθινγή ηεο ππνθεηκεληθήο αξρήο γηα
ελίζρπζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ, δελ είλαη εθινγή κηαο θαζνιηθήο αξρήο,
δελ απνηειεί πξάμε ππνρξέσζεο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Όκσο ε ζπλερήο ρξήζε-εμάξηεζε
δειψλεη φηη ν δξψλ κπνξεί κέζσ ηεο εμάξηεζεο λα ζηεξεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ δπλαηφηεηα
ηεο ειεπζεξίαο. Δπηπιένλ παξάγνληαη αληζφηεηεο, ππφ ην πξίζκα εζηθν- πξαθηηθψλ αξρψλ
ίζεο κεηαρείξηζεο, αλαγλψξηζεο θαη ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ.
ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη έξεπλεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, εμαλαγθαζκνχ,
δηθαηνζχλεο σο πξνο ηελ ρξήζε νπζηψλ. Ζ κειέηε ηεο πεξηγξαθηθήο εζηθήο, ησλ ηξφπσλ
ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξψλ γχξσ απφ ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο απφ πγηή άηνκα
είλαη έλα ειθπζηηθφ εξεπλεηηθφ εγρείξεκα. Μέζα απφ επηζθφπεζε δεθαπέληε άξζξσλ –
εξεπλψλ, ζα δηεξεπλεζνχλ νη πξνζέζεηο θπξίσο ηνπ λένπ θνηηεηή γηα ρξήζε ζθεπαζκάησλ
ελίζρπζεο- θαη εθηφο έλδεημεο. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αηηίεο πνπ σζνχλ ηνλ λέν-πγηή θνηηεηή
ζε ρξήζε; Δίλαη ε εθηίκεζε ηνπ εζηθά νξζνχ ζεκαληηθή; Ζ δηεξεχλεζε παξακέηξσλ φπσο ε
ηαηξηθή αζθάιεηα, ν θνηλσληθφο εμαλαγθαζκφο γηα ρξήζε, ε ηζφηεηα πξφζβαζεο ζε
ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο, δειψλεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δείρλεη πνηα είλαη ε εηθφλα ηεο
εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο κέρξη ζηηγκήο θαη πνηα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ κέλνπλ αλνηρηά πξνο
δηεξεχλεζε. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπζρέηηζε ησλ επξεκάησλ κε ηηο βηνεζηθέο αξρέο.
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Κεθάιαην 4. Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ζθεπαζκάησλ γλσζηηθήο ελίζρπζεο:
επξήκαηα εκπεηξηθώλ εξεπλώλ.
Απφ άπνςε θαλνληζηηθήο εζηθήο, ζηφρνο είλαη ε δηαηχπσζε θαλφλσλ ηνπ εζηθψο πξάηηεηλ.
Καλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζεβαζκφ ηεο αμίαο ηνπ πξνζψπνπ. Πνηα είλαη ηα εζηθά φξηα
ηεο παξέκβαζεο ζηελ αλζξψπηλε θχζε κε ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο γλσζηηθψλ
ηδηνηήησλ; Σν εζηθφ φξην είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ πξνζψπνπ σο φληνο κε εζηθή ππφζηαζε, φρη
σο απινχ φληνο πνπ θάλεη επηινγέο, αιιά πνπ έρεη εζηθή επζχλε.
Απφ άπνςε πεξηγξαθηθήο εζηθήο, δηαθξίλνληαη ηα ήζε θαη ν ηξφπνο ζθέςεο κηαο
θνηλσλίαο. Ζ γλσζηηθή ελίζρπζε ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνζβάιιεη ηελ εζηθή ππφζηαζε ηνπ
πξνζψπνπ, θαζψο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο νξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ. Απφ άπνςε
θνηλσληθήο πξαθηηθήο πεξηγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ζηάζε ηνπ
αηφκνπ σο πξνο ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο. Γηεξεπλάηαη ν ξφινο ησλ εθάζηνηε
θνηλσληθψλ αμηψλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξνζέζεσλ θαη θπξίσο ηνπ λένπ θνηηεηή πνπ
παίξλεη ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο γηα βειηίσζε ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ.
ε απηφ ην θεθάιαην, ζα επηρεηξεζεί κία πξνζέγγηζε- εξκελεία ησλ παξαγφλησλ, πνπ
επεξεάδνπλ ηελ ρξήζε θαη πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγνχλ ηελ ρξήζε σο νξζή κέζα απφ
επξήκαηα εξεπλψλ ησλ ζηάζεσλ θνηηεηψλ, γνλέσλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, επηιέρζεθαλ δεθαπέληε άξζξα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ επξήκαηα εκπεηξηθψλ κειεηψλ
ζε δείγκαηα θπξίσο θνηηεηψλ, θαη νη νπνίεο κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν πνζνηηθνπνηνχλ ή κε
άιιν ηξφπν θαζηζηνχλ „κεηξήζηκεο‟ επηκέξνπο έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αξρέο ηεο κεβιάβεο, ηεο επζχλεο, ηνπ απηνθαζνξηζκνχ, ηεο δηθαηνζχλεο. Οη έλλνηεο απηέο είλαη θεληξηθέο
ζηελ ζπδήηεζε πεξί ηνπ εζηθά νξζνχ ηεο ρξήζεο γλσζηηθψλ εληζρπηψλ.
Βαζηθή πεγή γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ άξζξσλ απνηέιεζε ην άξζξν
επηζθφπεζεο 40 εκπεηξηθψλ κειεηψλ ησλ Schelle D et al. Κάζε έλα απφ ηα άξζξα αλαιχεηαη
ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη σο πξνο ηα επηκέξνπο επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γηα θάζε κία
απφ ηηο λνεκαηηθέο θαηεγνξίεο: ηαηξηθή αζθάιεηα, δηθαηνζχλε, εμαλαγθαζκφο, απζεληηθφηεηα.
Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά επξήκαηα ζπγθξίλνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ. πκπεξάζκαηα
εμάγνληαη γηα ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε θαη ηε ζρέζε
ηνπο κε ηε ζπδήηεζε γηα ην εζηθά νξζφ.
Ζ θεληξηθή θαηεγνξία αλάιπζεο θαηά ηελ επηζθφπεζε ησλ παξαπάλσ άξζξσλ είλαη ε
αληίιεςε γηα ην εζηθά νξζφ ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο απφ ηνπο λένπο θνηηεηέο. Καηά ηελ
αλάιπζε, εμεηάδεηαη επίζεο ην εζηθά νξζφ ηεο ρξήζεο γλσζηηθψλ εληζρπηψλ ελ φςεη ησλ
αληηιήςεσλ γηα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο- βιάβεο ζηελ πγεία. Δπηκέξνπο δεηήκαηα πνπ
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πξνζεγγίδνληαη θαηά ηελ επηζθφπεζε ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ εζηθά
νξζνχ ηεο ρξήζεο γλσζηηθψλ εληζρπηψλ απφ ηνπο γνλείο θνηηεηψλ/ λέσλ ελειίθσλ θαη ηνπ
άκεζνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη νη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο ησλ αληηιήςεσλ γνλέσλ θαη
ζπλνκειίθσλ κε ηελ ζηάζε ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ ρξήζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ.
εκαληηθή είλαη ε αληίιεςε ησλ λέσλ θπξίσο θνηηεηψλ γηα ην πψο πξνζιακβάλνπλ ηηο
έλλνηεο ζεξαπεία θαη ελίζρπζε, θαζψο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο δηαθνξά. Βέβαηα φηαλ κία
δξαζηεξηφηεηα είλαη ππνβαζκηζκέλε, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε
ειιεηκκαηηθή πξνζνρή δελ είλαη
βηνεζηθή

έλα ληφπηλγθ γλσζηηθήο ελδπλάκσζεο. Με βάζε ηελ

αξρή ηεο κε- βιάβεο, ν λένο-θνηηεηήο σο αλζξψπηλν ππνθείκελν κπνξεί λα

εληζρχζεη ην ζψκα ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρσξίο λα βιάςεη ηνλ εαπηφ ηνπ; Παξαθάησ
παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα εξεπλεζνχλ, νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ σο
ππνθεθάιαηα:
1. Ιαηξηθή αζθάιεηα θαη ελεκέξσζε σο εκπεηξηθή έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο κε- βιάβεο.
Ζ ελεκέξσζε θαη ε γλψζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα θαη ηα εθηφο
έλδεημεο είλαη νπζηψδεο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ζηε ρξήζε ηνπο ή φρη; Καιφ ζα ήηαλ λα
θαηαγξαθνχλ νη ηξφπνη πξφζβαζεο ηνπ λένπ θνηηεηή ζε θαξκαθνινγηθά ζθεπάζκαηα. Δίλαη ε
επηζπκία γηα γλσζηηθή ελίζρπζε ηζρπξφηεξε ησλ ελδερφκελσλ ζπλεπεηψλ- βιαβψλ ζηελ
πγεία ηνπ λένπ;
2.1 Η θνηλσληθή πίεζε γηα ηελ ρξήζε γλσζηηθώλ εληζρπηώλ σο εκπεηξηθή έθθξαζε ηεο
αξρήο ηεο απηνλνκίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ σο πξνο ην πώο ν λένο
ελήιηθνο θνηηεηήο κεηαρεηξίδεηαη ην ζψκα ηνπ, θάλνληαο ρξήζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ, θάηη
πνπ απνθαιχπηεη ην πσο βιέπεη θαη απνηηκά ηνλ εαπηφ ηνπ σο έιινγν ππνθείκελν.
Δμαλαγθάδεηαη λα πάξεη ζθεπάζκαηα;
2.2 Απζεληηθόηεηα θαη ρξήζε ζθεπαζκάησλ σο εκπεηξηθή έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο
απηνλνκίαο.
Ζ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ σο πξνο ηελ γλεζηφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο (απζεληηθφηεηα)
είλαη δεισηηθή σο πξνο ην εάλ ε εζηθή επζχλε απεηιείηαη. Ζ απζεληηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζην
πξφηππν ηεο θνπηψδνπο πξνζπάζεηαο. Δάλ ε απζεληηθφηεηα παξαγθσλίδεηαη, ηη ζπλέπεηεο
κπνξεί λα έρεη ζην άηνκν θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα απηνπξνζδηνξηζκφ;
3. Κνηλσληθή ηάμε θαη επθαηξίεο πξόζβαζεο ζηε ρξήζε ζθεπαζκάησλ: εκπεηξηθέο
εθδειώζεηο ηεο αξρήο ηεο δηθαηνζύλεο.
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Δπηπιένλ, πξνθχπηεη δήηεκα δηθαηνζχλεο σο πξνο ηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηα ζθεπάζκαηα
γλσζηηθήο ελίζρπζεο. Αθφκε, είλαη θαιφ λα δηεξεπλεζεί θαη ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο
θαη ηνπ θνηλσληθνχ «ζηάηνπο» ησλ γνλέσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ
εληζρπηψλ. Δξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ παίδεη ξφιν ε ηαμηθφηεηα ζην ηη ζεσξείηαη
εζηθά απνδεθηφ. Με άιια ιφγηα, ην εζηθά απνδεθηφ δηαθνξνπνηείηαη ηαμηθά;
4.1 Δπηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο- παξνπζίαζε επξεκάησλ
Ζ ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, θαζψο θαη νη εθηφο ζπληαγνγξαθνχκελεο έλδεημεο
(off- label) ρξήζεηο ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο
ζε πγηή άηνκα, εγείξνπλ ζεκαληηθά εζηθά εξσηήκαηα. Ζ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ
ζηεξίρηεθε ζηελ

πξνεγνχκελε έξεπλα - επηζθφπεζεο ησλ Schelle D et al (2014).

πκπιεξσκαηηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα επξήκαηα ησλ
άξζξσλ ηνπ πίλαθα έλα ηνπ παξαξηήκαηνο. Σα άξζξα εληνπίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ κε βάζε
ηελ έξεπλα- επηζθφπεζεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα –επηζθφπεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε
ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο θαη θπξίσο ησλ εθηφο έλδεημεο , επηθέξεη
αλεζπρίεο ζρεηηθά: κε ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, ηνλ απηνθαζνξηζκφ, ηελ δηθαηνζχλε.
Παξαθάησ, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο ηαηξηθήο αζθάιεηαο, ηνπ εμαλαγθαζκνχ, ηεο
δηθαηνζχλεο, ηεο απζεληηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξφθιεζε βιαβψλ ζηνλ λέν- θνηηεηή σο
θνξέα εζηθνχ ζηάηνπο.
4.2 . Ιαηξηθή αζθάιεηα θαη ελεκέξσζε σο εκπεηξηθή έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο κε- βιάβεο
Ωο πξνο ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα ππάξρνπλ παξελέξγεηεο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνπο
κειινληηθνχο καθξνπξφζεζκνπο θηλδχλνπο ηεο ρξήζεο. Οη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο
ρξφληαο ρξήζεο νπζηψλ ελίζρπζεο, δελ είλαη γλσζηέο. Δκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο
επηπηψζεηο ησλ νπζηψλ ελίζρπζεο, πξνέξρνληαη κφλν απφ βξαρππξφζεζκεο κειέηεο θαη δελ
δείρλνπλ ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο.
Ωζηφζν, ε αλαινγία βιάβεο- νθέινπο αμίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζε αγαζά φπσο ε
δσή. Ζ αλαινγία επεξεάδεη ηελ ρξήζε. Ζ ρξήζε δελ απνηειεί απιά κία ειεχζεξε επηινγή,
είλαη έθθξαζε αηνκηθήο ειεπζεξίαο αιιά φρη θαηαλάγθελ εζηθήο, φπσο ηνλίζηεθε ζην ηξίην
θεθάιαην. Δκπεηξηθά νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο ελεκέξσζεο
είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο επηινγήο ζηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ.
Πην αλαιπηηθά, φηαλ ν ζθνπφο ηνπ ρξήζηε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ είλαη ε ζεξαπεία,
ηφηε απηή ππεξηεξεί ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, φηαλ ν ζθνπφο ηνπ ρξήζηε είλαη ε ελίζρπζε, ηφηε
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νη πηζαλνί θίλδπλνη ππεξηεξνχλ 74 . Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ηνληζηεί φηη νη κειέηεο έδεημαλ φηη
θαη νη δχν θαηεγνξίεο : ρξήζηεο θαη κε- ρξήζηεο, ππεξεθηηκνχλ ηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα
ησλ εληζρπηψλ. Ωζηφζν, νη κε- ρξήζηεο έρνπλ έληνλεο αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
νπζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν. Οη κε ρξήζηεο πηζηεχνπλ φηη
νη νπζίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ εζηζκφ, λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο χπλνπ ή άιια
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 75 . Ζ ζρέζε κάιηζηα πξνζπκίαο γηα ρξήζε εληζρπηψλ θαη
αληίιεςεο ησλ θηλδχλσλ είλαη θαζνξηζηηθή ζε πνηνηηθέο έξεπλεο76 . πγθεθξηκέλα, κεηά απφ
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο κεζπιθαηληδάηεο, ιηγφηεξνη
ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζα έθαλαλ ρξήζε γηα ζθνπνχο βειηίσζεο. Δίλαη αμηνζεκείσην
φηη,

εάλ ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ζηε ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ

έιιεηςε ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο, κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ ζάλαην 77 .
Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ησλ Fitz et al,78 ε νπνία κειεηάεη ηηο αλεζπρίεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πίεζε, ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ απζεληηθφηεηα,
δφζεθαλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζελάξηα ζε 4011 εξσηεζέληεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά. Ζ
έξεπλα έδεημε φηη ην ακεξηθαληθφ θαη θαλαδηθφ θνηλφ είλαη πην αλεθηηθφ ζε παξελέξγεηεο, πνπ
ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ζεξαπείαο θαη φρη ελίζρπζεο.
Ωο πξνο ηελ αλεζπρία πνπ εθθξάδνπλ νη εξσηεζέληεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ζθεπαζκάησλ, πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηεο ελεκέξσζεο θαη γλψζεο ησλ παξελεξγεηψλ γηα ηα
ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο θαη γηα ηα εθηφο έλδεημεο. Καηά πφζν ε ελεκέξσζε θαη γλψζε ησλ
παξελεξγεηψλ σζνχζαλ ή φρη ηνλ εξσηψκελν γηα ρξήζε ζθεπαζκάησλ ζηελ καχξε αγνξά ή
φρη; Γηα λα γίλεη απηφ, δηαηεξήζεθαλ νη θαηεγνξίεο βιαβψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζε έμη
αληηπαξαηηζέκελεο βηληέηεο. ηε κειέηε, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπ
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Schuijff F & Bro m F W., 1998, « The dynamics of cit izenship deliberation regarding hu man enhancement in
the Netherlands», ζ.150
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Παξαζέηνπκε θηλδχλνπο θαη νθέιε απφ ηελ έξεπλα ζε άξζξα πεξηνδηθψλ βηνεζηθήο, ησλ Forlini C θαη Racine
E: Οη θίλδπλνη είλαη: εζηζκφο, αίζζεκα παικψλ, ςπρνινγηθή εμάξηεζε, θαξδηαθή π ξνζβνιή, απξνζδηφξηζηνη
θαξδηαθνί θίλδπλνη, απψιεηα ηεο φξεμεο, ςεπδαηζζήζεηο, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επ εηζφδην, ηξφκνο, αχμεζε ηεο
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πξνθίι θηλδχλνπ-νθέινπο δηαθνξεηηθψλ παξελεξγεηψλ, φπσο εξπζξφηεηα πξνζψπνπ, αυπλία,
εκηθξαλία, δηαηαξαρέο αθνήο.
Πέξα απφ ηελ κειέηε ησλ Fitz et al, πνιιέο είλαη νη κειέηεο ζηνλ ακεξηθάληθν
θνηηεηηθφ πιεζπζκφ, φπσο ε κειέηε ησλ DeSantis θαη Hane, ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη νη
ρξήζηεο ππνβαζκίδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηζρπξίδνληαη φηη πξέπεη λα
παξέρνληαη νπζίεο ελίζρπζεο απφ ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη
αθίλδπλεο θαη φηη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη εζηθά θαη θνηλσληθά απνδεθηή 79 .
Έπεηηα, ζε πνιιά Παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο, δελ ππάξρεη επίζεκε πνιηηηθή ρξήζεο
ησλ εθηφο έλδεημεο γλσζηηθψλ εληζρπηψλ. Τπάξρνπλ εθηφο έλδεημεο ρξήζεηο,

πνπ δελ

πξνζδηνξίδνληαη αξρηθά ζε ζθεπάζκαηα. Γηα ηνπο πνιέκηνπο ε ρξήζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ,
νδεγεί ζε κε- γλήζηεο θαηαζηάζεηο: απνμέλσζε απφ ηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ, έιιεηςε
αλαγλψξηζεο πξνζέζεσλ, επηζπκηψλ, πεπνηζήζεσλ, κεηαβνιή ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ 80 .
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ε παξαπιάλεζε σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ
ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θζάλεη αθφκε ζην λα παξνπζηάδνληαη σο «ζαπκαηνπξγά θαη
έμππλα» ράπηα 81 . Ο ακεξηθαληθφο

Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) έρεη

ηνπνζεηήζεη ζηελ ζπζθεπαζία ησλ ζθεπαζκάησλ κεζπιθαηληδάηεο εηδηθή πξνεηδνπνίεζε,
θαζψο ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα εθείλνη πνπ παίξλνπλ ην ράπη, λα αληηκεησπίζνπλ εζηζκφ,
θαξδηαθά πξνβιήκαηα ή αθφκε θαη θίλδπλν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ 82 .
4.3.1 Η θνηλσληθή πίεζε γηα ηελ ρξήζε γλσζηηθώλ εληζρπηώλ σο εκπεηξηθή έθθξαζε ηεο
αξρήο ηεο απηνλνκίαο.
Σν βηνεζηθφ δήηεκα ηνπ εμαλαγθαζκνύ αθνξά θπξίσο ηελ πίεζε απφ ζπλνκειίθνπο, ή πίεζε
απφ απαηηεηηθά πεξηβάιινληα ζε νξηζκέλνπο επαγγεικαηίεο κε πςειέο απαηηήζεηο θαη ψξεο
εξγαζίαο, φπσο ζηξαηησηηθνχο θαη ρεηξνχξγνπο. Τπνζηεξηθηέο ηεο ελίζρπζεο επηζεκαίλνπλ
φηη κε ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ απμάλνληαη νη ηθαλφηεηεο ζπιινγηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα
ζπκκεηνρή ζε απηφλνκεο απνθάζεηο 83 . Γη‟ απηφ ην ιφγν, ζεσξνχλ αλαγθαία ηε ρξήζε ηνπο. Ζ
κειέηε ησλ Forlini θαη Racine ζε καζεηέο, γνλείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο, είλαη απφ ηηο
ειάρηζηεο κειέηεο, πνπ δηεξεπλνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηελ απηνλνκία θαη
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ηνλ εμαλαγθαζκφ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο84 . Ζ κειέηε εζηηάδεηαη
ζην εξψηεκα: ζα πξέπεη νη άλζξσπνη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ φ, ηη νπζίεο
γλσζηηθήο ελίζρπζεο ζέινπλ, αθφκε θαη εάλ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο θαη
ηνπο θηλδχλνπο; Ζ κειέηε έδεημε φηη ε απφθαζε γηα ιήςε νπζηψλ, ήηαλ απνηέιεζκα
εζεινληηθήο απφθαζεο, κπνξεί λα επεξεαζηεί φκσο απφ ηελ θνηλσληθή πίεζε θαη απφ
αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα, φπσο απηφ ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ, ή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο .
ηελ κειέηε ηνπο, νη Forlini θαη Racine ζπκπέξαλαλ φηη ε ρξήζε είλαη επηινγή ηξφπνπ δσήο.
Ωζηφζν, ε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο, εμαξηάηαη απφ ην αλ θάπνηνο παξακέλεη
πηζηφο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αμίεο 85 .
Ωο πξνο ηελ ζηάζε ησλ γνλέσλ, ζηελ κειέηε ησλ Forlini C Racine E φζνη γνλείο
ήηαλ ελήκεξνη γηα ηελ πίεζε ζηνπο καζεηέο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα βειηίσζε
επηδφζεσλ, αηζζάλζεθαλ αλεζπρία θαη ζιίςε 86 . Οη γνλείο θνβνχληαη ηελ επέθηαζε ηεο
ρξήζεο. Δπηπιένλ, ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο είλαη πξσηαξρηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ ζηάζε ηνπο, απέλαληη ζηε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο. Οη γνλείο ησλ
θνηηεηψλ δηαηήξεζαλ κία «πξνζηαηεπηηθή» άπνςε: νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη
γηα ηνπο θηλδχλνπο-παξελέξγεηεο ησλ ζθεπαζκάησλ. πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο
εξεπλεηέο νη γνλείο δελ ζεσξνχλ εζηθά απνδεθηή ηελ ρξήζε αιιά θαη δελ ηελ απνξξίπηνπλ,
εηζάγνληαο ηελ κεηαβιεηή ηεο ελεκέξσζεο σο πξνο ηηο παξελέξγεηεο ησλ ζθεπαζκάησλ.
Δπηπιένλ, ε πίεζε απφ ηελ νκάδα νκειίθσλ είλαη πην ζχλζεην θαηλφκελν. Ζ έξεπλα
ησλ Sattler et al. δείρλεη φηη ε βνχιεζε γηα ιήςε απμάλεηαη φηαλ απμάλεηαη ε απνδνθηκαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο γλσζηηθνχο εληζρπηέο θαη κεηψλεηαη, φηαλ νη άιινη- παξέα,
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ- ηελ ελζαξξχλνπλ 87 .
ηελ κειέηε ησλ άξζξσλ νη Forlini θαη Racine, ζρεηηθά κε ηελ κε- ηαηξηθή ρξήζε ηεο
κεζπιθαηληδάηεο, κειέηεζαλ ιέμεηο- θιεηδηά ζε ηίηινπο άξζξσλ, φπσο «έμππλα ράπηα»,
«παξάλνκε ρξήζε», «κε- ηαηξηθή ρξήζε», θαζψο θαη ιατθέο νλνκαζίεο φπσο: «έμππλα
λαξθσηηθά», «βηηακίλε R», «θνθαΐλε ηνπ θησρνχ», «ζαπκαηνπξγφ θάξκαθν», «έμππλν ράπη»,
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«ηαρχηεηα παηδηνχ», θ.α.. 88 Ζ ρξήζε εθηφο έλδεημεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο επεθηείλεηαη.
Θεσξεηηθνί φπσο ε Marcia Angel

89

, θάλνπλ ιφγν γηα επέθηαζε ηεο ρξήζεο ζηελ Ακεξηθή,

ηνλίδνληαο φηη ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο- γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο- ζα έπξεπε
λα νδεγνχζε ζε κείσζε άγρνπο, θαηάζιηςεο, ζα έπξεπε ηα θάξκαθα πνπ επεξέαδαλ ηελ
ιεηηνπξγία λεπξνδηαβηβαζηψλ, λα αλαθνχθηδαλ ηα ζπκπηψκαηα.
Δληνχηνηο,

πνιινί θνηηεηέο

απαηηεηηθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ

Ακεξηθή

ηα

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. Τπάξρνπλ θίλδπλνη κε παξελέξγεηεο,
θπξίσο λνεηηθέο90 . Ζ ρξήζε ηνπο εμαπιψλεηαη εθηφο Παλεπηζηεκίσλ ζε καζεηέο γπκλαζίνπ
θαη ιπθείνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο
ηνπο. Όζνη ηα ζέινπλ γη‟ απηφ ην ζθνπφ, ηα βξίζθνπλ ζηελ καχξε αγνξά πξνο 3-5 δνιάξηα ην
ράπη 91 . πγθεθξηκέλα, νη ηξφπνη πξφζβαζεο είλαη: νη καζεηέο αγνξάδνπλ απφ άιινπο καζεηέο,
πξνζπνηνχληαη ζπκπηψκαηα ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο γηα λα ηνπο ηα ζπληαγνγξαθήζνπλ ζηελ
καχξε αγνξά, ζηα θαξκαθεία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη απφ θινπή ραπηψλ 92 . Νένη θνηηεηέο θαη
εξγαδφκελνη αλαγθάδνληαη λ‟ αληαγσληζζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο ή ηνπ ζρνιείνπ.
Δηδηθφηεξα, ε Judy Illes θάλεη ηελ εμήο ππφζεζε ηνλίδνληαο φηη ν εμαλαγθαζκφο είλαη ε αηηία
ρξήζεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο: Αο ππνζέζνπκε φηη έλα θάξκαθν πνπ αλαπηχρζεθε,
βειηηψλεη ηελ θπζηνινγηθή ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα απνκλεκνλεχεη γεγνλφηα. Σψξα
ζθεθηείηε έλα πξνπηπρηαθφ θνηηεηή πνπ γξάθεη εηζαγσγηθέο ζηελ νξγαληθή ρεκεία θαη μέξεη
φηη κπαίλνπλ ρακεινί βαζκνί ζηελ νξγαληθή ρεκεία θη απηφ είλαη έλα ζχλεζεο εκπφδην ζηελ
ηαηξηθή ζρνιή. Όπσο θαη ηα άηνκα, πνπ είλαη «bodybuilders» παξαπνληνχληαη, φηη ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηεξνεηδή παξάλνκα, πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο. Πξάγκαηη, νη καζεηέο κπνξεί λα αηζζάλνληαη, φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλάινγεο
νπζίεο γηα ελίζρπζε ηεο κλήκεο. Ο λφκνο ζα κπνξνχζε λα παξέκβεη κε κηα απνηειεζκαηηθή
απαγφξεπζε θάζε ρξήζεο, κε ηελ ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε απηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε
νπζηψλ ελίζρπζεο. Σν πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ηεο εηζαγσγήο θνηηεηή ζηελ ηαηξηθή ζρνιή,
αλαδεηθλχεη επίζεο έλα ειαθξψο δηαθνξεηηθφ ζχλνιν αλεζπρηψλ, γηα ηελ αζθάιεηα
88
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Forlini C & Racine E., 2013, «Nav igating the enhancement landscape», ζ. 126

νξηζκέλσλ κνξθψλ ελίζρπζεο. Αλ, ιφγνπ ράξε, ηα θάξκαθα ήηαλ απνηειεζκαηηθά, αιιά κε
γλσζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ, ε απαγφξεπζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θάπσο
ιηγφηεξνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ γλψζε ησλ παξελεξγεηψλ. Δάλ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα
θάξκαθα είραλ κφλν βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα, θάηη θαιφ γηα πεξηζηαζηαθή ρξήζε- γηα
κηα εμέηαζε- αιιά φρη γηα ην ρηίζηκν κηαο ηαηξηθήο θαξηέξαο, ηφηε απηφ ζα νδεγνχζε ζε
πεξηζζφηεξνπο γηαηξνχο κε ιηγφηεξεο γλψζεηο νξγαληθήο ρεκείαο, πνπ (σο εθ ηνχηνπ, ζα
κπνξνχζε) λα είλαη θαη ρεηξφηεξνη γηαηξνί 93 .
πκπεξαζκαηηθά, ν εμαλαγθαζκόο γηα ηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ζε καζεηέο
θαη θνηηεηέο κε ζηόρν ηελ αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ
αληίιεςε ηνπ εζηθά νξζνύ σο πξνο ηελ ρξήζε γλσζηηθώλ εληζρπηώλ.
4.3.2 Απζεληηθόηεηα θαη ρξήζε ζθεπαζκάησλ σο εκπεηξηθή έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο
απηνλνκίαο.
Ζ απζεληηθόηεηα εθθξάδεηαη σο αλεζπρία, ηελ ζηηγκή πνπ ηα ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο
κπνξεί λα είλαη αληηιεπηά σο κηα εχθνιε ζπληφκεπζε γηα ηελ επηηπρία. ε κία online έξεπλα94
,ην 60% ησλ καζεηψλ πηζηεχεη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα θαη φηη ε ρξήζε
ππνλνκεχεη κία απζεληηθή απφδνζε. ηελ έξεπλα ησλ Fitz et al

θαη ζηελ κειέηε ηεο

απζεληηθφηεηαο, ε πνηνηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη κε αληηπαξαβνιή ζχληνκσλ
βηληεηψλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ηνπο πξνο ηα ζέκαηα, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε βηληέηα 95 . Κάζε
ζπκκεηέρσλ επηιέγεηαη ηπραία ζε κία εληαία βηληέηα θαη αγλνεί φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο
ζπλζήθεο ζε άιιεο βηληέηεο96 .
ηελ κειέηε ηεο απζεληηθφηεηαο ππάξρνπλ ηξία ρξνλνγξαθήκαηα, θαζέλα απφ ηα
νπνία μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή ελφο κεραληθνχ, ν νπνίνο γηα λα πάξεη ηελ πξναγσγή, πξέπεη
λα «ζπγθξαηήζεη» πνιιέο πιεξνθνξίεο. ηε πξψηε βηληέηα, έρεη δπζθνιία λα νινθιεξψζεη
ην έξγν ην νπνίν ηνπ δεηείηαη ζε θαλνληθή εκέξα νρηψ σξψλ. ηελ δεχηεξε, πξέπεη λα
δνπιέςεη ππεξσξίεο. ηελ ηξίηε βηληέηα, δηαβάδεη γηα έλα ράπη πνπ επηηξέπεη ζηνπο
αλζξψπνπο λα δηαηεξήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εγθέθαιφ ηνπο, θάηη πνπ επλνεί
93

Illes J., 2006, Neuroethics, ζ. 255
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ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ηε κε εληζρπκέλε βηληέηα, ν ίδηνο δελ παίξλεη ην ράπη θαη
ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη γηα νρηψ ψξεο αθξηβψο φπσο πξηλ, αιιά δελ νινθιεξψλεη ην έξγν θαη
ιακβάλεη κία κέηξηα αμηνιφγεζε, ζηελ νπνία δεηείηαη ε επαλεμέηαζε ησλ επηδφζεσλ. ηελ
βηληέηα- ελίζρπζεο παίξλεη ην ράπη θαη άλεηα νινθιεξψλεη ην έξγν ζην νρηάσξφ ηνπ θαη ηφηε
θξίλεηαη

άμηνο

γηα πξναγσγή 97 .

Σν

ρξνλνγξάθεκα ηεο

«επηηπρίαο»

απνθαιχπηεη

ζπλαηζζήκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γλεζηφηεηαο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο αμίαο ηεο
επηηπρίαο. ην ζχλνιφ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ην θνηλφ έρεη πιήξε
επίγλσζε ηεο εηιηθξηλνύο πξνζπάζεηαο (απζεληηθόηεηαο), θαζώο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο
επηηπρίαο κε αζέκηηα κέζα, όπσο ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο. Η θξίζηκε
παξαηήξεζε είλαη όηη ε κεησκέλε απζεληηθόηεηα δελ κεηαθξάδεηαη πιήξσο ζε κεησκέλε
αμία. Οη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ φηη ε γλεζηφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο έρεη ηεζεί ζε θίλδπλν.
Άιισζηε, νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ηα εληζρπκέλα άηνκα πνπ πέηπραλ ζην έξγν ήηαλ
πνιχ πην άμηα πξναγσγήο, απφ εθείλα πνπ απέηπραλ θαη δελ εληζρχζεθαλ 98 .
πκπιεξσκαηηθά, σο πξνο ην δήηεκα ηεο απζεληηθφηεηαο : Αλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο
εθπαίδεπζεο είλαη ε απφθηεζε γλψζεο, ν γλσζηηθφο εληζρπηήο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ εζηθά
ζεκηηφο. ε πεξίπησζε φκσο ελφο δηαγσληζκνχ κε βαζκνχο εηζαγσγήο, ε ρξήζε γλσζηηθψλ
εληζρπηψλ ζεσξείηαη εμαπάηεζε, φηαλ έξρεηαη ελάληηα ζηνπο θαλφλεο. Ζ ρξήζε ζεσξείηαη σο
αζέκηην πιενλέθηεκα θαη σο αθαδεκατθή αλεληηκφηεηα. Γεξκαλνί θνηηεηέο , ζε κία
δηαδηθηπαθή (on line) έξεπλα, ζεσξνχλ ηελ ρξήζε εζηθά ιηγφηεξν απνδεθηή απφ ηηο
παξαδνζηαθέο κνξθέο εμαπάηεζεο, αθαδεκατθψλ παξαπησκάησλ, φπσο ε εμαπάηεζε ζηηο
εμεηάζεηο (αληηγξαθή), ή ε ινγνθινπή εξγαζηψλ 99 . Ζ έξεπλα ησλ Fitz et al. έδεημε φηη θχξηνο
ιφγνο ρξήζεο είλαη φηη ε ιήςε ζθεπαζκάησλ δελ ρξεηάδεηαη ηφζε επίπνλε πξνζπάζεηα φπσο ε
κειέηε100 . Κάηη ηέηνην ππνδειψλεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφηππν παξαγθσλίδεηαη ζε ζρέζε κε
απηφ ηεο θαξκαθνινγηθήο ελίζρπζεο.
4.4 Κνηλσληθή ηάμε θαη επθαηξίεο πξόζβαζεο ζηε ρξήζε ζθεπαζκάησλ: εκπεηξηθέο
εθδειώζεηο ηεο αξρήο ηεο δηθαηνζύλεο.
Ωο πξνο ην βηνεζηθφ δήηεκα ηεο δηθαηνζύλεο, νη Forlini θαη Racine αλέπηπμαλ έλα κνληέιν
πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηξηψλ ελλνηψλ: νη απνθάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο κπνξεί λα
νξίδνληαη απφ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ, ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο
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απζεληηθφηεηαο 101 . Αλαιπηηθφηεξα, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαθάησ κεηαβιεηψλ: επθαηξίεο
πξφζβαζεο ζε ζθεπάζκαηα, επθαηξίεο κεηά ηελ ρξήζε γηα αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα,
θνπηψδε πξνζπάζεηα- δελ είλαη αλαινγηθή. Οπζηαζηηθά, αλαινγηθή ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ηεο
θαηαλνκήο επθαηξηψλ απφθηεζεο νπζηψλ, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ρξήζε ηνπο. Ζ ζρέζε ησλ πξνεγνχκελσλ κεηαβιεηψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ
πξνζπάζεηα πνπ απαηηεί ε εληηκφηεηα θαη ε απζεληηθφηεηα απφ ηελ άιιε.
Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ν ξφινο ηεο ηαμηθφηεηαο ζηελ πξφζβαζε
ζε ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο. Αλαθέξεηαη δήηεκα ηαμηθφηεηαο, κφλν ζε επθαηξίεο πξφζβαζεο
θαη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηαμηθήο πξνέιεπζεο θαη εζηθήο απνδνρήο. Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ
νηθνλνκηθή άλεζε αγνξάδνπλ πην εχθνια- καχξε αγνξά, θαξκαθεία δηαδηθηχνπ. Εήηεκα
εζηθήο απνδνρήο ηεο πξάμεο ηεο ελίζρπζεο δελ ηίζεηαη 102 . Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άπνςε φηη ε
βειηίσζε πνπ επελδχεηαη ζε αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα αθαδεκατθήο επίδνζεο ζα νμχλεη
ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Πην αλαιπηηθά, γηα ηνλ Walter Glannon, ε χπαξμε καχξεο αγνξάο
κεζπιθαηληδάηεο καξηπξεί φηη ε άληζε πξφζβαζε ζηελ βειηίσζε δελ είλαη ηφζν ηζρπξφο
απνηξεπηηθφο παξάγνληαο, φπσο ε χπαξμε απηή θαζεαπηή ησλ αθξηβψλ ζρνιείσλ θαη ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ. Σελ ζηηγκή πνπ απνδερφκαζηε φιεο απηέο ηηο ηαμηθέο αληζφηεηεο ,
γηαηί φρη θαη ηελ αληζφηεηα ζηελ πξφζβαζε γλσζηηθψλ εληζρπηψλ; 103
ηελ έξεπλα ησλ Fitz et al, ζε ηέζζεξηο βηληέηεο σο πξνο ηελ βηνεζηθή αξρή ηεο
δηθαηνζχλεο, πεξηγξάθνληαη δχν λεαξνί άλδξεο νη νπνίνη θνηηνχλ ζηελ ίδηα ζρνιή θαη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα εμέηαζε καζήκαηνο 104 . Καη νη δχν είλαη κέιε κηαο νκάδαο κειέηεο θαη
δηαβάδνπλ γηα έλα ράπη κε κέζε αμία ($ 1200), αιιά κφλν έλα απφ ηα δχν άηνκα - ν
πινπζηφηεξνο- είλαη ζε ζέζε λα αληέμεη νηθνλνκηθά ηελ ελίζρπζε. Ζ πεγή ηνπ πινχηνπ απφ
ηελ νπνία ζα πιεξψζεη ν θάζε λένο ηα ζθεπάζκαηα είλαη δηαθνξεηηθή. ην πξψην θαη
δεχηεξν ρξνλνγξάθεκα, ην πινπζηφηεξν άηνκν είλαη ζε ζέζε λα πάξεη ηα ράπηα, ιφγσ ηνπ
πινχηνπ ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ζην ηξίην θαη ηέηαξην ρξνλνγξάθεκα, ην θεληξηθφ πξφζσπν
είλαη ν θνηηεηήο πνπ πιεξψλεη ηα ράπηα, επεηδή δνχιεπε ην θαινθαίξη θαη είρε καδέςεη
ρξήκαηα, γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα απαληήζνπλ
ζρεηηθά κε ηελ εληηκφηεηα ελφο αηφκνπ, φηαλ παίξλεη ηα ιεθηά απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη
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φηαλ δνπιεχεη γηα λα πιεξψζεη ηα ράπηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ελίζρπζε είλαη εζηθά
επηιήςηκε αλεμάξηεηα απφ ην πνπ βξέζεθαλ ηα ρξήκαηα- απφ ζθιεξή δνπιεηά ή απφ ην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Απηφ δελ αιιάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ
δηθαηνζχλε. Ο ξφινο ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο είλαη ζεκαληηθφο ζηηο εζηθέο εθηηκήζεηο. Ο ιφγνο
ρξήζεο ζθεπαζκάησλ είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη θφπν θαη πξνζπάζεηα φπσο ε παξαδνζηαθή
κειέηε105 . Δπηπιένλ, ε ρξήζε επεξεάδεηαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ γηα επηηπρία, φπσο
ζα αλαιπζεί παξαθάησ.
4.5 ύλδεζε βηνεζηθώλ αξρώλ θαη επξεκάησλ θνηλσληθώλ εξεπλώλ ζηάζεσλ σο πξνο
ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ γλσζηηθήο ελίζρπζεο
Η βηνεζηθή αξρή ηεο κε- βιάβεο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηεο ηαηξηθήο αζθάιεηαο,
ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ζθεπαζκάησλ κεζπιθαηληδάηεο. Σν θνηλφ έρεη έιιεηςε
ελεκέξσζεο

ησλ

θηλδχλσλ-

παξελεξγεηψλ

ρξήζεο

ησλ

ζθεπαζκάησλ

ελίζρπζεο.

Παξαηεξείηαη έιιεηςε ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο, θπξίσο φηαλ ε ρνξήγεζε κεζπιθαηληδάηεο
γίλεηαη παξάλνκα. Ο θφβνο ππάξρεη θπξίσο, εάλ ε ρξήζε νδεγεί ζηελ εμάξηεζε. Υξήζε πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ θαηάρξεζε κε φινπο ηνπο θηλδχλνπο, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κία
ππεξδνζνινγία106 . Ωζηφζν, ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηεξνεηδή θαη ηελ θαθεΐλε, ε κεζπιθαηληδάηε
ζεσξείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο φηη δελ επηθέξεη εμάξηεζε, γηαηί κπνξεί λα ιεθζεί πεξηζηαζηαθά
θαη ν θνηηεηήο λα ζηακαηήζεη ηελ ρξήζε. Οη παξελέξγεηεο δε, φηαλ είλαη απνηέιεζκα
ζεξαπείαο (ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο) είλαη πην απνδεθηέο, άκεζα ζπλδεφκελεο κε ηνλ ζθνπφ
ηεο ρξήζεο (εάλ ζθνπφο είλαη ε ζεξαπεία ή ε ελίζρπζε).
Αθφκε, παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ζηάζε ηνπ λένπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ
παξελεξγεηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ, ην είδνο ηεο νπζίαο, νη ηξφπνη πξφζβαζεο θαη ρνξήγεζεο
ησλ νπζηψλ. Ζ επηδίσμε ηεο αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο εγξήγνξζεο, ηεο αθαδεκατθήο
επίδνζεο, είλαη ηζρπξή, ν λένο θνηηεηήο κπνξεί λα θζάζεη λα πξνκεζεχεηαη κεζπιθαηληδάηε
ζηελ καχξε αγνξά, ρσξίο ηαηξηθέο νδεγίεο, ρσξίο έλα «δίρηπ αζθάιεηαο» 107 . Σν δήηεκα ηεο
ηαηξηθήο αζθάιεηαο είλαη ζεκαληηθφ. Καηά πφζν νη γηαηξνί ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
«ζπλέλνρνη» ζην λα δψζνπλ ζηνπο πγηείο λένπο θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο, ηελ
ζηηγκή πνπ ε αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζε πγηή άηνκα είλαη ακθίβνιε 108 ; Όζν νη
άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ηα θάξκαθα έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ελίζρπζεο, θαη εθ 'φζνλ ηα ελ
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ιφγσ θάξκαθα είλαη δηαζέζηκα κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή, ην ηαηξηθφ επάγγεικα ζα έρεη ηελ
πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηε ρξήζε ηνπο. Πεξαηηέξσ έξεπλα ρξεηάδεηαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ
θαη πψο ε ελίζρπζε ζπδεηείηαη κεηαμχ ησλ ηαηξψλ. Σν ηη αθξηβψο απνηειεί ζσζηή ρξήζε,
φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θξίζε ηνπ
ζεξάπνληα ηαηξνχ. Ωζηφζν, κε βάζε επξήκαηα πνηνηηθψλ εξεπλψλ – ζπλεληεχμεσλ- ζε
ηαηξνχο, νη ηειεπηαίνη εθθξάδνπλ αλεζπρίεο. πγθεθξηκέλα, νη αλεζπρίεο ζηεξίδνληαη θπξίσο
ζηελ αδπλακία επαξθνχο αμηνιφγεζεο βιάβεο- νθέινπο ζε πγηή άηνκα, θαζψο θαη ζε ζέκαηα
ηζφηεηαο. Καη‟ επέθηαζε, εθθξάδνπλ εξσηήκαηα αλ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ην θαζήθνλ
ηνπο, σο πξνο ηνλ αζζελή ρσξίο λα πξνβνχλ ζε θαιχηεξε δηεξεχλεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
ελέρεη ε ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ. Αζθνχλ έληνλε θξηηηθή γηα ηελ επέθηαζε ησλ
ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, θχξηα φηαλ νδεγεί ζε θαηάρξεζε. Παξάιιεια, είλαη
ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί, εθφζνλ βιέπνπλ ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ γλσζηηθή ελίζρπζεο σο
ηξφπν δσήο, εάλ θαη θαηά πφζν ζπλαηλνχλ ζηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο γηα απμεκέλε
απφδνζε109 .
Γελ είλαη, ινηπφλ, κφλν δήηεκα ηαηξηθήο αζθάιεηαο είλαη θπξίσο δήηεκα πξνζβνιήο
ηεο αξρήο ηεο επζύλεο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, θαζψο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηνπ
εμαλαγθαζκνχ ζε αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα, φπσο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ. Ο έκκεζνο
εμαλαγθαζκφο, ε θνηλσληθή πίεζε είλαη ζεκαληηθή αηηία ρξήζεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο. Οη
ζησπεξέο κνξθέο εμαλαγθαζκνχ νδεγνχλ ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ζθεπαζκάησλ, ελψ ε
ρξήζε απνηειεί εθδήισζε ειεπζεξίαο επηινγψλ θαη πξάμε απηνλνκίαο, θάηη πνπ ζπλάδεη κε
ηηο ζεσξήζεηο ππνζηεξηθηψλ ηεο ελίζρπζεο (Harris J, Savulescu J), θπξίσο κε ην επηρείξεκα
ηνπο φηη ρξήζε απνηειεί εθδήισζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ επηινγψλ θαη πξάμε απηνλνκίαο.
Πνιινί θνηηεηέο ζεσξνχλ ηελ ρξήζε σο επηινγή ηξφπνπ δσήο. πγθεθξηκέλα, ζπγθιίλνπλ νη
απφςεηο θνηηεηψλ φηη είλαη αηνκηθή επηινγή ε ρξήζε θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο
κεζπιθαηληδάηεο κε ζήκαλζε110 . Ζ απφθαζε γηα ρξήζε ή φρη είλαη γηα ηνλ λέν θνηηεηή
ζπλάξηεζε ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο θαη αμηψλ.
Παξφια απηά, ε πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη νη θνηηεηέο βξίζθνληαη ππφ ζεκαληηθή πίεζε
γηα απμεκέλε απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα. Οη θνηλσληθέο επηξξνέο, ε επηθξάηεζε ηεο
αληίιεςεο γηα απμαλφκελε απφδνζε ηφζν ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν, φζν θαη ζηνλ
εξγαζηαθφ, νδεγεί ζηελ απνδνρή ηεο πξαθηηθήο ηεο ελίζρπζεο σο πξνηχπνπ δσήο. Ζ ρξήζε
ζθεπαζκάησλ γλσζηηθήο ελίζρπζεο γηα βειηίσζε βαζκνινγίαο είλαη εζηθά ιηγφηεξν απνδεθηή
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απφ παξαδνζηαθέο κνξθέο εμαπάηεζεο, φπσο ηεο αληηγξαθήο ή ηεο ινγνθινπήο εξγαζηψλ.
Βέβαηα ν ιφγνο ρξήζεο ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη ηνλ θφπν θαη ηελ
πξνζπάζεηα ηεο παξαδνζηαθήο κειέηεο, θάηη πνπ δείρλεη ηελ ζχγθξνπζε δχν δηαθνξεηηθψλ
πξνηχπσλ κάζεζεο, φπνπ ην ππνθείκελν ζην παξαδνζηαθφ πξφηππν ηεο πξνζπάζεηαο
απηναλαπηχζζεηαη, ελψ ζην πξφηππν ηεο ελίζρπζεο ππνζθάπηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ηαπηφηεηα, θπξίσο εάλ ε ρξήζε δελ είλαη πεξηζηαζηαθή αιιά νινέλα απμαλφκελε, αλάινγε
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Αιιάδνπλ νη έλλνηεο ηεο επίδνζεο, ηεο επίηεπμεο
ζηφρσλ, αιιάδεη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ θζάλνπκε λα κηιάκε γηα «ηαηξηθνπνίεζε» ηεο
απφδνζεο.
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πνιινί λένη θηάλνπλ κέρξη ηελ πξνζπνίεζε ζπκπησκάησλ
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ ζπληαγή ηνπ ζθεπάζκαηνο
ελίζρπζεο, ιφγσ ηεο πίεζεο γηα πεξηζζφηεξε δνπιεηά, γηα κεγαιχηεξε απφδνζε. Φζάλνπκε
λα κηιάκε, ινηπφλ, γηα ηε ρξήζε σο πξφηππν ελφο ηξφπνπ δσήο, πνπ σζεί ην άηνκν λα
ιεηηνπξγεί ληεηεξκηληζηηθά. Παξαηεξείηαη κία πξνψζεζε ελφο ζησπεξνχ εμαλαγθαζκνχ, κε
αληάιιαγκα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε αιιά φρη ηελ εζηθή επζχλε. Ζ κειέηε πνπ θαηαδεηθλχεη
ηελ ζηάζε απηή είλαη ησλ Fitz et al , ζηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα εληζρπκέλα άηνκα πνπ
πέηπραλ ζην έξγν ζεσξήζεθαλ πνιχ πην άμηα πξναγσγήο, απφ εθείλα πνπ απέηπραλ θαη δελ
εληζρχζεθαλ 111 . Ο εμαλαγθαζκφο γηα αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα είλαη ζπνπδαηφηεξνο
ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ παξά ν θίλδπλνο ηνπ εζηζκνχ θαη ηεο εξγαιεηνπνίεζεο
ηνπ αηφκνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ βηληέηα- ελίζρπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηζαλ ξεηά
ηελ απζεληηθφηεηα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα, φκσο θάλεθε λα ζπκθσλνχλ φηη ε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ. Δίλαη ην ζεκαληηθφηεξν
εχξεκα, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ηεο ζήκαλζεο: ην
θνηλφ πξνζδίδεη αμία ζηελ επηηπρία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ θάπνηνο εληζρχεηαη ή φρη θαη νη
άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ ξεηά φηη ε ελίζρπζε κεηψλεη ηελ γλεζηφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο (ηελ
απζεληηθφηεηα). Ζ επηηπρία σο θχξηνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ηθαλφηεηαο απνηειεί
έλα πνιχ ηζρπξφ επηρείξεκα φηη ππάξρεη επιφγσο ηζρπξή ιατθή ππνζηήξημε γηα ηε ρξήζε ηεο
ζήκαλζεο.112
Δπηπιένλ, ε βηνεζηθή αξρή ηεο δηθαηνζχλεο πξνθχπηεη απφ ην φηη ε ρξήζε ζεσξείηαη
εμαπάηεζε, φηαλ αληίθεηηαη ησλ θαλφλσλ, φηαλ ζεσξείηαη σο αζέκηην πιενλέθηεκα. Οη
κεηαβιεηέο ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο απζεληηθφηεηαο, επεξεάδνπλ ηηο
111
112

47

Fit z et al., 2013, «Pub lic Attitudes toward cognitive enhancement» ζ.185
φ.π.,ζ.185

απνθάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο. Οη αλεζπρίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζηηο
νπζίεο ελίζρπζεο. Ζ επέθηαζε ηεο καχξεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο,
δεκηνπξγεί αλεζπρίεο, δηφηη ηφηε φπσο εηπψζεθε θαη ζηελ αξρή ηεο κε- βιάβεο δελ ππάξρεη
δίρηπ αζθάιεηαο ησλ ρξεζηψλ. Έπεηηα, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζεσξνχλ απνδεθηή ηε ρξήζε, ε
επηζπκία γηα επηηπρία θαη άλνδν είλαη ηζρπξφηεξε ησλ ελδερφκελσλ βιαβψλ πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη ε ρξφληα ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο.
Αλακθίβνια, είλαη δήηεκα επζχλεο. ην εθπαηδεπηηθφ πξφηππν πνπ ε επζχλε ππάξρεη
εληφο ησλ νξίσλ ηεο ειεπζεξίαο, ν λένο κπνξεί λα θάλεη θη αιιηψο, κπνξεί λα ζηακαηήζεη ή λα
απμήζεη ηνπο ξπζκνχο δηαβάζκαηνο, ελψ ζηελ θαξκαθνινγηθή ελίζρπζε δελ ππάξρεη δήηεκα
εζηθήο επζχλεο αιιά δήηεκα εμάξηεζεο απφ έλα ζθεχαζκα, ε νπνία νινέλα απμάλεηαη θαη
έηζη νδεγεί ζηελ θαηάρξεζε. Ο λένο παίξλεη ην ράπη γηαηί δέρεηαη πίεζε γηα απφδνζε, απφ
ηελ άιιε βνκβαξδίδεηαη απφ έλα γξήγνξν ξπζκφ δσήο. Τπάξρνπλ θνηλσληθέο πξνζδνθίεο,
φηαλ ην λφεκα ηεο εθπαίδεπζεο έρεη αιιάμεη, φηαλ θνηηεηέο θαη εξγαδφκελνη ζε απαηηεηηθά
εξγαζηαθά πεξηβάιινληα παίξλνπλ κεζπιθαηληδάηε γηα λα αληέμνπλ ζε πην ζθιεξή δνπιεηά,
λα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξε ψξα ζε πεξηζζφηεξε εξγαζία.
Απηή ε θαηάζηαζε γελλά αλεζπρίεο, ζρεηηθά κε επέθηαζε κηαο καχξεο αγνξάο
θαξκάθσλ. Σίζεηαη δήηεκα ηαμηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε
ζθεπάζκαηα ελίζρπζεο. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί θαη ε εμήο άπνςε: αθφκε
θαη εάλ ππήξρε ηζφηεηα πξφζβαζεο, απηφ δελ ζα ζήκαηλε θαη ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ
απφ ηελ ρξήζε ηνπο 113 .
Ωο πξνο ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο, ε ρξήζε είλαη εμαπάηεζε γηαηί αληίθεηηαη ησλ
θαλφλσλ δηαθαλνχο θαη ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ. Απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο είλαη λα αιιάδνπλ
νη έλλνηεο ηεο επίδνζεο, ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ, αιιάδεη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, θζάλνληαο
λα θάλνπκε ιφγν γηα ηαηξηθνπνίεζε ηεο απφδνζεο. Τπάξρεη βέβαηα ε άπνςε φηη λένη κε
ρακειέο απνδφζεηο κπνξνχλ κε ηελ ρξήζε λα απμήζνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο. Οη νπζίεο ηφηε
ιεηηνπξγνχλ σο «normalizers», γηα λα νκαινπνηήζνπλ, λα βνεζήζνπλ ηνπο κε- επλνεκέλνπο.
Όκσο ην αλ γίλεη θάπνηνο εμππλφηεξνο απφ πξηλ δελ ζεκαίλεη φηη έγηλε θαη πην εζηθφο.
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Αθφκε θη αλ ηα ζθεπάζκαηα κεζπιθαηληδάηεο εληζρχνπλ ηελ αληίιεςε θαη έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη
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Αλ ε γλσζηηθή ελίζρπζε απνηειεί ηνλ ηξφπν «νκαινπνίεζεο» θαη επηπρίαο γηα ηνλ λέν
πνπ ζέιεη λα πεηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ, ηφηε ε πξάμε απηή είλαη εζηθή; Με ην ραπάθη πνπ ζα
πάξεη ν πγηήο θνηηεηήο ζε ζπλζήθεο άγρνπο, πξνζβάιιεη θαη ππνζθάπηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ηαπηφηεηα, δελ απνδέρεηαη ηα θπζηθά ηνπ φξηα. Βαζηθή ζέζε ζηελ εξγαζία απηή είλαη φηη ε
γλσζηηθή ρεηξαγψγεζε ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιιεη ηελ απηνθαηαλφεζή καο σο εζηθψλ
φλησλ. Αλ ε γλσζηηθή ελίζρπζε ρεηξαγσγεί, ηφηε επεξεάδεη ην βηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ. Με ηελ ελίζρπζε δεκηνπξγείηαη κία αζχκκεηξε ζρέζε απφ πνιιέο
απφςεηο, κία εμάξηεζε. Ζ εμάξηεζε απφ έλα ζθεχαζκα είλαη ζεκαληηθή, πεξηνξίδεη ηελ
δπλαηφηεηα θάπνηνπ λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, λα δεκηνπξγεί ηελ δηθή ηνπ βηνηζηνξία θαη λα
ζέβεηαη ηνλ άιιν σο ηζάμην.
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Κεθάιαην 5. πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο- Ηζηθά εξσηήκαηα.
πκπεξαζκαηηθά, ε επηζθφπεζε ησλ άξζξσλ ζρεηηθά κε ηελ γλψκε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ρξήζε
γλσζηηθψλ εληζρπηψλ είρε σο θχξην εχξεκα φηη νη νκάδεο λέσλ, γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ
πγείαο εθθξάδνπλ αλεζπρίεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ ελίζρπζεο. Ζ θαλνληζηηθή
ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα ηαηξηθήο αζθάιεηαο, εμαλαγθαζκνχ, δηθαηνζχλεο. Οη
πνιίηεο αλεζπρνχλ γηα ηνλ εζηζκφ, θξίλνπλ φηη ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο ζα πξέπεη
λα είλαη ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο, σζηφζν νη απνθάζεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ θνηλσληθή
πίεζε, απφ αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα. Ζ πίεζε απφ ζπλνκειίθνπο είλαη έλα ζχλζεην
θαηλφκελν, αθνχ νη λένη καζεηέο θαη θνηηεηέο επεξεάδνληαη απφ ζπκθνηηεηέο κε πςειφηεξεο
επηδφζεηο114 . Ωο πξνο ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, ζίγεηαη θαη ην δήηεκα ηεο ζεξαπείαο, κάιηζηα
ε βειηίσζε γηα ιφγνπο ζεξαπείαο είλαη πην απνδεθηή απφ φ,ηη γηα ιφγνπο ελίζρπζεο. Ζ γλψκε
ησλ λέσλ θνηηεηψλ, καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα έρεη πην
πνιχπινθε κνξθή. Απφ ηελ άιιε, ε κειέηε ησλ Fitz et al, παξνπζηάδεη έλα θξίζηκν εχξεκα:
νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ηα εληζρπκέλα άηνκα πνπ πέηπραλ ζην έξγν ήηαλ πνιχ πην
άμηα πξναγσγήο απφ εθείλα πνπ απέηπραλ θαη δελ εληζρχζεθαλ 115 . Δδψ παξνπζηάδεηαη κία
λννηξνπία, φπνπ επηθξαηεί ην εληζρπκέλν πξφηππν δσήο.
Πξφθεηηαη γηα δχν λννηξνπίεο : νη ρξήζηεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε γλσζηηθψλ
εληζρπηψλ είλαη αζθαιήο θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε δελ είλαη αζθαιήο, νχηε
δίθαηε. Ζ πξφηαζή καο είλαη φηη πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ γλψκεο ησλ πιεζπζκψλ, εθηφο απφ
θνηηεηέο, γλψκεο αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, γλψκεο ηαηξψλ σο
πξνο ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε βιάβεο- νθέινπο, γλψκεο εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ
ηνπο ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ, πξηλ δψζνπλ εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Παλεπηζηήκην.
Ζ κειινληηθή έξεπλα θαιείηαη λα απνθαιχςεη πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο116 , σο πξνο ηελ ζηάζε
ηνπ θνηλνχ, θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηελ θαλνληζηηθή ζπδήηεζε ησλ εζηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ
γελληνχληαη απφ ηελ ρξήζε, ησλ θαλνληζηηθψλ εξσηεκάησλ γηα αλαζρεκαηηζκφ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηεηέο φπσο νη Racine θαη Forlini ζε κία
έξεπλα επηζθφπεζεο άξζξσλ, δειψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα πην ηεθκεξησκέλεο θνηλσληθέο
114
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έξεπλεο ζην βηνεζηθφ δήηεκα ηεο ελίζρπζεο. Πην αλαιπηηθά, ε ππφζεζε φηη ε γλσζηηθή
ελίζρπζε είλαη κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή, νη παξαδνρέο ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ηεο ρξήζεο
θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή θαη ε εζηθή επαίλνπ γηα ηνπο άξηζηνπο, βνεζνχλ ζηελ εμάπισζε
ηεο ρξήζεο ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ δηεγεξηηθψλ. Οη ππεξεθηηκήζεηο γηα ηνλ έπαηλν ηνπ
«εληζρπκέλνπ» – «επηηπρεκέλνπ» κπνξεί επίζεο λα παξαθηλήζνπλ ππεξβνιηθά αξλεηηθέο
αληηδξάζεηο, ελψ νη ππνηηκήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε έιιεηςε ηεο δένπζαο
πξνζνρήο. πδεηήζεηο βηνεζηθήο δείρλνπλ φηη νη πξνζδνθίεο πνπ πεξηβάιινπλ ηε δήηεζε γηα
ηε γλσζηηθή ελίζρπζε έρνπλ ζέζεη ζε θίλεζε ηηο ζπδεηήζεηο κε πνιηηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο
νδεγίεο, γηα λα βνεζήζνπλ ηελ επζπγξάκκηζε κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο δεκφζηαο ηάμεο.
Ωζηφζν, δελ είλαη νχηε νη λεπξν-επηζηεκνληθνί, νχηε νη θνηλσληθν-πνιηηηθνί ηζρπξηζκνί
ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο πξαθηηθέο ελίζρπζεο, ηεθκεξησκέλνη θαη κε ζαθείο απνδείμεηο .
ηελ θαλνληζηηθή ζπδήηεζε ην θχξην κέιεκα είλαη ε κειέηε ηνπ θηλδχλνπ λα ζίγεηαη
ε εζηθή ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. Δηδηθφηεξα, αλαδχνληαη εζηθά εξσηήκαηα φπσο:
α). Τπάξρνπλ φξηα ζηελ ελίζρπζε λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ; Δίλαη απιά ζέκα αηνκηθήο επηινγήο,
φπσο δηαηείλνληαη θνηηεηέο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ; Δάλ ε πγεία ηνπ θαζελφο είλαη
πξνζσπηθή ππφζεζε, ηφηε ζα πξέπεη ε βηνεζηθή έξεπλα λα πξνζδηνξίζεη ηα φξηα ζεξαπείαοελίζρπζεο, λα πξνζδηνξίζεη ηη ζπληζηά λνεηηθφ έιιεηκκα. Θα πξέπεη λα ζέζεη σο φξην ηνλ
ζεβαζκφ ηεο βηνινγηθήο θαη εζηθήο ππφζηαζεο ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο θαη κε βάζε απηφ λα
πξνζδηνξηζηεί πφηε, ζε πνηεο πεξηπηψζεηο θάλνπκε ιφγν γηα λνεηηθφ έιιεηκκα. Σν λνεηηθφ
έιιεηκκα αλαθέξεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία (π.ρ. αλάγλσζε), νθείιεηαη ζε
λεπξνινγηθή δηαηαξαρή. Δμάιινπ, ηα ειιείκκαηα απηά δελ απνηεινχλ επαξθείο αηηίεο γηα
εξκελεία ηνπ εχξνπο ησλ λεπξνςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα παξάδεηγκα
ηα άηνκα κε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ). 117 Ννεηηθφ
έιιεηκκα δελ πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο δηάγλσζεο θαη θαηάρξεζεο, φπσο
παξαηεξείηαη ζε πγηείο θνηηεηέο.
β). Ση ζπληζηά ζπκθέξνλ γηα έλαλ ηειεηφθνηην ιπθείνπ, γηα έλαλ λέν θνηηεηή; Γειαδή, ε
βειηίσζε ησλ θπζηνινγηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ κέζσ ελίζρπζεο είλαη πξάγκαηη ζπκθέξνπζα, ή
ε εμάξηεζε απφ ζθεπάζκαηα ζα επηθέξεη βιάβεο κεγαιχηεξεο ηνπ ζπκθέξνληνο;
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Ζ πγεία ηεο βηνινγηθήο ππφζηαζεο ηνπ πξνζψπνπ είλαη ε βάζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ
απηνλνκίαο, φκσο ε απηνλνκία καο επεξεάδεη ηνπο γχξσ καο, κπνξεί λα ζίγεη γηα παξάδεηγκα
ηελ ηζφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλαλ δηαγσληζκφ. Ζ ελίζρπζε ζπρλά ππεξεηεί ηελ
καηαηνδνμία, σο πξάμε αιαδνλείαο κε πηζαλά βιαπηηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, γηα
ηνλ Neil Levy, ην αλεζπρεηηθφ είλαη φηη απηά ηα θάξκαθα κπνξεί λα απνδπλακψζνπλ ηηο
ηχςεηο ζπλεηδήζεσο, θαη λα αιιάμνπλ ηηο εζηθέο θξίζεηο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ
ηέηνηα πξνβιήκαηα, ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί
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. Ο ξφινο κηαο επλνκνχκελεο

θνηλσλίαο είλαη λα δηαζθαιίζεη πνηεο γλσζηηθέο εληζρχζεηο θαη πφηε δελ ζα είλαη βιαπηηθέο
θαη λα θξνληίζεη λα αληηζηαζκίδνληαη νη ηπρφλ αδηθίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δίλαη ζεκαληηθή
ε πξφιεςε ηεο επέθηαζεο ηεο κε ηαηξηθήο ρξήζεο ηεο κεζπιθαηλδάηεο (MPH) γηα ζθνπνχο
βειηίσζεο θαη φρη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Γη‟ απηφ, ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηεο
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ) πξέπεη λα γίλεηαη πην πξνζεθηηθά,
λα επηβιέπνληαη νη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο, πνπ παίξλνπλ ζπληαγέο δηεγεξηηθψλ νπζηψλ
ελίζρπζεο,

λα

ελεκεξψλνληαη

νη

θνηηεηέο

γηα

ηνπο

θηλδχλνπο

θαηάρξεζεο

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, ιεπηνκεξεηαθά θαη αλά θαηεγνξία θαξκάθνπ.
Δπηπιένλ, είλαη νπζηαζηηθή ε αλάπηπμε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε κε ηαηξηθέο
ρξήζεηο θαη κε ηελ δηαλνκή ησλ ζπληαγψλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο, θαζψο
θαη ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο
θαηάρξεζεο ζπληαγψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηνρή ζπληαγψλ ρσξίο άδεηα θαη ε
εκπνξία κπνξεί λα έρεη πνηληθέο ζπλέπεηεο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο νη νπνίνη πξνζπνηνχληαη
ζπκπηψκαηα ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (AD / HD), δελ ζα πξέπεη λα απνθηνχλ λφκηκεο
ζπληαγέο γηα κε ηαηξηθά θίλεηξα.
Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ
ζηελ αλάπηπμε ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε. ηελ θνηλσληθή έξεπλα
είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζεί κε ζαθήλεηα ην ηξίπηπρν ζεκειησδψλ ελλνηψλ: πγεία, ελίζρπζε θαη
λφζνο ζε παξαιιειηζκφ κε ηηο έλλνηεο: θνπηψδεο πξνζπάζεηα, γξήγνξε επηηπρία θαη
ζπλέπεηεο ελίζρπζεο. Δίλαη δήηεκα εθαξκνγήο πνιηηηθήο. Ζ ζήκαλζε γηα παξάδεηγκα ζηα
ςπρνηξφπα θάξκαθα δειψλεη ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο αιιά φρη θαη ηελ κείσζε ησλ
αληζνηήησλ ζην ηνκέα ηεο πγείαο. Σν δήηεκα έρεη λα θάλεη κε ην φηη ε βιάβε ηεο βηνινγηθήο
ππφζηαζεο κε ζθεπάζκαηα ζε έλα ζχζηεκα Τγείαο ζεκαίλεη φηη θάπνηνο παίξλεη πφξνπο απφ
θάπνηνλ πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη σο ζεξαπεία119 . Ωζηφζν, αθφκα θαη ηα ράπηα πνπ ιακβάλνληαη
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ζηε καχξε αγνξά, πηζαλφηαηα, πιεξψζεθαλ απφ

ηελ αζθάιηζε πγείαο θάπνηνπ

αζζελνχο. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
γηα ηε γλσζηηθή ελίζρπζε ησλ πγηψλ αηφκσλ κπνξεί λα ζέηεη ζε δνθηκαζία ηα ζπζηήκαηα
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη ρξήζηεο ησλ γλσζηηθψλ εληζρπηψλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαηαλαιψλνπλ ηαηξηθνχο πφξνπο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σφηε είλαη δήηεκα
πξφζβαζεο θαη θαη‟ επέθηαζε δήηεκα δηθαηνζχλεο. Εεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ
ζνβαξά ππφςε ζε κία πνιηηηθή γηα ηελ γλσζηηθή ελίζρπζε θαη ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα
θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ ελίζρπζεο.
Πξνθαλψο,

ε δεκφζηα πνιηηηθή δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη αζηφραζηα ηηο

θπξίαξρεο ζηάζεηο απέλαληη ζε ζέκαηα γλσζηηθήο ελίζρπζεο. Σν «είλαη» ηνπ δεκφζηνπ
αηζζήκαηνο δελ είλαη ην κνλαδηθφ κέιεκα ηνπ «πξέπεη» ηεο πνιηηηθήο. ε κηα δεκνθξαηηθή
θνηλσλία, έλαο θαλφλαο δηθαίνπ πνπ αθνξά ηε γλσζηηθή ελίζρπζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ην ζρεκαηηζκφ ησλ
παξάλνκσλ αγνξψλ ή απφ πηέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο γηα αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο κέζα απφ
ηελ ρξήζε ζθεπαζκάησλ ελίζρπζεο. Δίλαη δχζθνιε αιιά φρη αθαηφξζσηε ε εμηζνξξφπεζε
ησλ απαηηήζεσλ γηα απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα απφ ηελ κηα θαη γηα πξνζσπηθή απηνλνκία
απφ ηελ άιιε. Οη πνζνηηθέο θαη νη πνηνηηθέο θνηλσληθέο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ ζηάζε ηνπ
θνηλνχ σο πξνο ην βηνεζηθφ δήηεκα ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο είλαη

ζεκαληηθέο ζηελ

αλάπηπμε κηαο νξζήο πνιηηηθήο. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο, πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ
γλψκεο ησλ πιεζπζκψλ, εθηφο απφ θνηηεηέο, γλψκεο αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
εξγαηηθφ δπλακηθφ, γλψκεο ηαηξψλ σο πξνο ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε βιάβεο νθέινπο, γλψκεο εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ, πξηλ δψζνπλ
εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην Παλεπηζηήκην.
Πεξαηηέξσ κειέηεο κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ απζηεξέο ζπζηάζεηο. Δληνχηνηο,
νξηζκέλεο γεληθέο παξαηεξήζεηο αμίδεη λα παξνπζηαζηνχλ. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη φηη
νη νκάδεο ησλ εξσηψκελσλ αλαγλσξίδνπλ ζέκαηα, φπσο ηεο θχζεο ηεο πίεζεο γηα ηελ
ελίζρπζε θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο επίηεπμεο θαη φηη δελ απνξξίπηνπλ ηελ γλσζηηθή
ελίζρπζε. Οη εζηθέο ζηάζεηο πνπ ζπρλά ζπλδένληαη κε ηελ αμία ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο,
ζπλερίδνπλ λα είλαη ζεκαληηθέο ζηελ δηακφξθσζε ζηάζεσλ. Ωζηφζν, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
λα δηεξεπλεζεί ζηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ, ν ξφινο ηεο επηδίσμεο ηεο επηηπρίαο κέζσ ηεο
γλσζηηθήο ελίζρπζεο, θάηη πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ δηακφξθσζε νξζφηεξεο θαη δηθαηφηεξεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην δήηεκα ηεο γλσζηηθήο ελίζρπζεο.
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