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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ*

Oh blood, which art my father’s blood,
Circulating thro’ these contaminated veins,
If thou, poured forth on the polluted earth,

Could wash away the crime…
Percy Shelley, «The Cenci»

Μεταξύ των σκοπών της σύγχρονης γενετικής βρίσκονται αφε-
νός η επίσχεση της διαιώνισης επαχθών ή ανεπιθύμητων γονιδια-
κών μεταλλάξεων (επαχθών για το ίδιο το άτομο και ανεπιθύμητων 
για το κοινωνικό σύνολο)1 και αφετέρου η επιδίωξη της κατίσχυσης 
των αποδεκτών γονιδιακών συνδυασμών2 και η βελτίωσή τους.3 Στον 
βαθμό και στην έκταση που αυτό ισχύει, το έργο της γενετικής στις 
μέρες μας δεν διαφέρει ουσιωδώς από εκείνο του ελαφρώς γηραιό-
τερου και –εν πολλοίς σκόπιμα– ξεχασμένου συγγενούς της, της ευ-
γονικής.4 Πράγματι για τη γενετική των ημερών μας η ευγονική είναι 
ό,τι ο διαταραγμένος συγγενής για τον μεσαιωνικό ευγενή: ένα αόρι-
στα απειλητικό άγος κλειδωμένο για πάντα στο υψηλότερο δωμάτιο 

*   O Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά για την πο-
λύτιμη συνδρομή τους στην ολοκλήρωση και στον έλεγχο του ανά χείρας δοκιμίου 
τον Θωμά Κορδώνη, Ιατρό Νευρολόγο, MA, υπ. Δρ. Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. και 
τον Βασίλη Θεοδώρου, Μοριακό Βιολόγο.

1. D. E. W. Fenner (1996), 18. Επίσης W. Hutchinson (1913), 238-243.
2. E. Raz (2009), 603.
3. F. Galton (1904), 1.
4. Ε. Raz (2009), 604.
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του πύργου, ένα επιμελώς συγκεκαλυμμένο σκοτεινό μυστικό για το 
οποίο κανείς δεν μιλά, αλλά όλοι γνωρίζουν την ύπαρξή του. Η επί-
κληση της συγγένειας αυτής, παρότι προφανώς ζημιώνει και αδικεί 
τη γενετική, είναι αναπόφευκτη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην 
περίπτωση κάθε άλλης πραγματικής συγγένειας. Και τούτο διότι ο 
σκοπός της γενετικής όντως δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από 
αυτόν που περιγράφηκε ανωτέρω. Τουτέστιν μια επιστήμη που θα 
επιδίωκε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που η γενετική επι-
διώκει τώρα και η ευγονική επιδίωκε κατά το παρελθόν, ήγουν την 
κατίσχυση ανεπιθύμητων γονιδιακών μεταλλάξεων και την επίσχεση 
της διαιώνισης των θεμιτών, με άλλα λόγια όχι τη βελτίωση, αλλά τη 
χειροτέρευση του ανθρωπίνου είδους, δεν θα είχε νόημα παρά μόνον 
ως σκοτεινή ενασχόληση διεστραμμένων εγκεφάλων με καταφανείς 
αντικοινωνικές τάσεις.5 Παρότι όμως η επίκληση ενός σκοτεινού πα-
ρελθόντος –για το οποίο η σύγχρονη γενετική δεν φέρει ουδεμία ευ-
θύνη– συνιστά πράγματι αδικία για εκείνην, πιστεύω πως διόλου δεν 
τη ζημιώνει. Αντιθέτως θεωρώ πως την ωφελεί, αφού γενικώς το πα-
ρελθόν λειτουργεί –μεταξύ άλλων– και ως διαρκής υπενθύμιση περί 
του τι οφείλουμε να αποφεύγουμε. Στην περίπτωση της γενετικής 
αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο και τούτο διότι, όπως επιχειρείται να 
καταδειχθεί στη συνέχεια, και η ίδια δεν είναι διόλου απαλλαγμένη 
σκοτεινών πτυχών και δυνητικά επικίνδυνων πραγματώσεων. 

Στο σύντομο αυτό δοκίμιο θα εστιάσω στη δυνατότητα της σύγ-
χρονης γενετικής να επιδιώξει και να επιτύχει την τροποποίηση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος (gene modifi cation) μέσω της γενετικής 
μηχανικής (genetic engineering) και ιδίως της μηχανικής βλαστικής 
σειράς (germ-line engineering): πρόκειται για την προσπάθεια της 
γενετικής να αποκαταστήσει –παρεμβαίνοντας στο DNA των ανα-
παραγωγικών κυττάρων και των πρώιμων εμβρύων– τις παθολο-
γικές γονιδιακές μεταλλάξεις και να αποκλείσει έτσι τις επαχθείς 
φαινοτυπικές εκδηλώσεις, ιδίως αυτές που ευθύνονται για τις γε-
νετικώς μεταβιβαζόμενες ασθένειες. Αρχικά εκτίθενται τα επιχειρή-
ματα εκείνων που θεωρούν την τροποποίηση του γονιδιώματος για 
θεραπευτικούς σκοπούς ηθικώς εύλογη και δικαιολογημένη –ή ακό-
μη και επιβεβλημένη– επειδή κατά τη γνώμη τους χάρη σε αυτή ενι-
σχύεται η αυτονομία του ανθρώπου, προστατεύονται τα δικαιώμα-

5. M. J. Sandel (2007), 51-52.
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τά του και προάγεται η αρχή της αγαθοποιίας. Στη συνέχεια εξε-
τάζεται η κατά τη γνώμη μου σημαντικότερη από τις ενστάσεις 
όσων αντιτίθενται στην τροποποίηση του γονιδιώματος: το επιχεί-
ρημα πως η μηχανική βλαστικής σειράς απειλεί τον πλούτο και την 
ποικιλία της γονιδιακής δεξαμενής (gene pool) του είδους, αφήνο-
ντάς το εκτεθειμένο σε μελλοντικούς κινδύνους. Θα προσπαθήσω να 
αποδείξω ότι το επιχείρημα αυτό, όπως και κάθε άλλο επιχείρημα 
τύπου ολισθηρής πλαγιάς, δεν είναι το καταλληλότερο ώστε να αξι-
ολογηθεί ηθικά ένα επίτευγμα της πλέον προκεχωρημένης ανθρώπι-
νης επιστήμης και ότι κατά συνέπεια δεν είναι πειστικό. 

I

Στις μέρες μας η γενετική διαθέτει δυνατότητες που λίγες δεκα-
ετίες νωρίτερα θα φάνταζαν αδιανόητες, οι οποίες της επιτρέπουν 
όχι απλώς να παρατηρεί και να διαπιστώνει, αλλά και να παρεμ-
βαίνει δραστικά στο γονιδίωμα. Η πρόοδος που έχει επέλθει στον 
χώρο της γενετικής επιτρέπει πλέον να κάνουμε λόγο για γενετι-
κή μηχανική, στο πλαίσιο της οποίας το επιθυμητό γονίδιο εισάγε-
ται στο DNA ενός ανθρώπου με σκοπό είτε να εκφρασθεί ένα επι-
θυμητό γενετικό χαρακτηριστικό είτε να προληφθεί η εκδήλωση κά-
ποιας γενετικής νόσου ή ανωμαλίας. Το επιθυμητό γονίδιο εντοπί-
ζεται σε έναν απλότυπο του DNA και αποσπάται από αυτόν με τη 
χρήση του κατάλληλου περιοριστικού ενζύμου (ενδονουκλεάσης), με 
την επίδραση του οποίου η αλληλουχία του DNA μπορεί να διασπα-
σθεί στο σημείο που βρίσκεται το συγκεκριμένο γονίδιο. Στη συνέ-
χεια το επιθυμητό γονίδιο ενσωματώνεται σε ένα πλασμίδιο (κυ-
κλικό δίκλωνο μόριο DNA), το οποίο εισάγεται σε έναν μεταφορέα 
–συνήθως έναν κατάλληλο ιό. Ο ιός θα κατευθυνθεί από τον γενετι-
στή στο νέο κύτταρο, στο οποίο επιδιώκεται η ενσωμάτωση του γο-
νιδίου, και θα εγχύσει το πλασμίδιο που μεταφέρει σε αυτό. Έτσι 
το DNA του νέου κυττάρου θα ενσωματώσει το επιθυμητό γονίδιο. 
Εάν το κύτταρο, στο οποίο θα εισαχθεί με τον ανωτέρω τρόπο το 
γονίδιο, αποτελεί γενετικό κύτταρο ή πολύ πρώιμο έμβρυο –η τε-
χνική αυτή αποκαλείται μηχανική βλαστικής σειράς–, το τροποποι-
ημένο γονίδιο μεταβιβάζεται διά της αναπαραγωγής στους βιολογι-
κούς απογόνους του ατόμου. 
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Η πλέον υποσχόμενη εφαρμογή της μηχανικής βλαστικής σειράς 
είναι εκείνη που αφορά τις γενετικές νόσους ή ανωμαλίες, των οποί-
ων υπόσχεται όχι απλώς τον περιορισμό, αλλά ακόμη και την πλή-
ρη και οριστική εξαφάνιση.6 Στον βαθμό που η μηχανική βλαστικής 
σειράς επιτρέπει την αντικατάσταση των μεταλλαγμένων γονιδί-
ων που ευθύνονται για κάποια γενετική ανωμαλία και τη μεταφορά 
μόνον των επιθυμητών στους απογόνους μας, η εκτεταμένη εφαρ-
μογή του γονιδιακού ελέγχου (genetic screening) και της τροποποί-
ησης του ελαττωματικού γονιδιώματος εγγυάται πως οι γενετικές 
παθήσεις δεν θα μεταβιβάζονται στους απογόνους, με αποτέλεσμα 
σε διάστημα λίγων γενεών τα μεταλλαγμένα γονίδια να έχουν πλή-
ρως εξαλειφθεί από τη γονιδιακή δεξαμενή. Το είδος μας στην πε-
ρίπτωση αυτή θα απαλλαγεί διά παντός από παθήσεις όπως η δρε-
πανοκυτταρική αναιμία, η νόσος Tay-Sachs, η νόσος του Huntington 
ή η Alzheimer’s και γενικώς από όλες τις γενετικές μάστιγες ενώπι-
ον των οποίων έως σήμερα ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος. 

Η ύπαρξη του κακού στον κόσμο έχει κατά καιρούς αντιμετωπι-
σθεί από τους φιλοσόφους ως γρίφος.7 Οι γενετικές νόσοι αντιπρο-
σωπεύουν μια ιδιάζουσα πτυχή αυτού του γρίφου: αποτελούν ένα 
ιδιαίτερο είδος αδέσποτου, απόλυτου και αδυσώπητου κακού. Το 
θύμα τους παρουσιάζεται εντελώς ανίσχυρο, αφού τα αίτιά των γε-
νετικών μεταλλάξεων βρίσκονται πέραν των ορίων ευθύνης του φο-
ρέα τους, και η εκδήλωσή τους είναι όπως έχουν σήμερα τα πράγ-
ματα αναπόφευκτη. Η γενετική μηχανική φαίνεται έτοιμη να προ-
σφέρει ικανοποιητική λύση σε μια πτυχή τουλάχιστον του γρίφου 
του κακού.

II

Οι καρποί της προκεχωρημένης επιστημονικής έρευνας στο πε-
δίο της γενετικής μηχανικής υπόσχονται την επανόρθωση της φυσι-
κής αδικίας που υφίστανται πολλοί συνάνθρωποί μας: εκείνοι που 
νοσούν από τις κάθε λογής γενετικές παθήσεις, αλλά και όσοι είναι 
απλοί φορείς αυτών. Οι πρώτοι, σε βαθμό ανάλογο με την επιβά-

6. S. L. Baird (2007), 12-16.
7.  Βλ. Lactantius (2004), 24, 25. Επίσης Augustine (1955), 1.2.4. Για σύγχρονες ανα-

λύσεις βλ. μεταξύ άλλων H.P. Owen (1971), 72 κ.ε. και M.P. Levine (1994), 129-151.
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ρυνση που συνεπάγεται η εκάστοτε νόσος ή ανωμαλία, υφίστανται 
τις επαχθείς συνέπειες της γενετικής τους ιδιοσυστασίας τόσο στην 
υγεία όσο και στη ζωή τους γενικότερα και τούτο δίχως να μπορούν 
να κάνουν κάτι ώστε να θεραπευθούν και χωρίς να έχουν κάνει κάτι 
ώστε να νοσήσουν. Όσοι από την άλλη μεριά είναι απλώς φορείς 
μιας γονιδιακής μετάλλαξης, παρότι δεν νοσούν οι ίδιοι, υφίστανται 
τις επιπτώσεις της γενετικής τους ιδιαιτερότητας σε πολλές πτυχές 
της ζωής τους. Στην περίπτωση των εβραίων Ashkenazim για πα-
ράδειγμα η διεισδυτικότητα της νόσου Tay-Sachs στους πληθυσμούς 
τους επιβάλλει μεταξύ άλλων η επιλογή του συντρόφου με τον οποί-
ον θα αποκτήσουν φυσικούς απογόνους να μη γίνεται με όρους μόνο 
συναισθηματικής και ψυχικής εγγύτητας αλλά και γενετικής συμβα-
τότητας: η εν λόγω νόσος είναι υπολειπόμενου χαρακτήρα, γεγονός 
που σημαίνει πως εάν και οι δύο γονείς είναι φορείς της, οι απόγο-
νοί τους έχουν εξαιρετικά υψηλές πιθανότητες να νοσήσουν. 

Είναι προφανές πως ένα ζευγάρι, του οποίου και τα δύο μέλη εί-
ναι φορείς της νόσου Tay-Sachs, δεν διαθέτει τη στοιχειώδη προο-
πτική που κάθε άλλο ζευγάρι διαθέτει, αυτή της απόκτησης κοινών 
φυσικών απογόνων. Η μετάλλαξη που τα άτομα αυτά φέρουν στο 
γονιδίωμά τους φαίνεται να τους στερεί ένα από τα πλέον θεμελιώ-
δη δικαιώματά τους ως ηθικών προσώπων και ως ανθρώπων, αυτό 
στην αναπαραγωγική ελευθερία: τα μέλη του εν λόγω ζεύγους σε 
αντίθεση με την πλειονότητα των συνανθρώπων τους δεν μπορούν 
να επιλέξουν ελεύθερα εάν και με ποιον θα αποκτήσουν απογόνους. 
Το ίδιο ισχύει για όσους είναι φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναι-
μίας, της κυστικής ίνωσης, της νόσου Marfan και άλλων γενετικών 
νόσων υπολειπόμενου χαρακτήρα. Οι φορείς των νόσων αυτών φαί-
νονται να συγκροτούν μια ιδιαίτερη, υποδεέστερη κατηγορία ηθικών 
προσώπων με μειωμένα –λόγω της κατάστασής τους– δικαιώματα 
σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αυτά που κυρίως θίγονται εί-
ναι εκείνα που ο Feinberg αποκαλεί δικαιώματα αυτονομίας: πρό-
κειται για δικαιώματα που διασφαλίζουν την ελευθερία του ατό-
μου να προβαίνει ως πρόσωπο σε οικειοθελείς επιλογές,8 οι οποίες 
θα ισχύουν ως οι μόνες νομιμοποιητικές παράμετροι των ενεργειών 
του.9 Με άλλα λόγια τα δικαιώματα αυτονομίας κατά τον Feinberg 

8. J. Feinberg (1994), 76.
9. J. Feinberg (1986), 68.
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προασπίζουν την ελευθερία του ατόμου να πράττει όπως αυτό επι-
θυμεί στο προσωπικό του βασίλειο, όταν βέβαια από τις επιλογές 
του δεν θίγονται τα συμφέροντα άλλων.10 

Τα δικαιώματα αυτονομίας, είτε τα αντιληφθούμε ως απόρροια 
των εκάστοτε ισχυουσών ηθικών συμβάσεων είτε ως «…ηθικά δικαι-
ώματα που δικαιούται να έχει ο άνθρωπος ως άνθρωπος, με βάση 
την “ανθρωπότητά” του και μόνο», και τα οποία «ανήκουν σε όλους 
τους ανθρώπους εξίσου δυνάμει της εγγενούς αξίας τους ως ανθρώ-
πων και όχι των προσωπικών τους επιτευγμάτων»,11 εκλαμβάνονται 
από τους περισσότερους ως αρνητικά δικαιώματα.12 Η αναγνώριση 
ενός αρνητικού δικαιώματος καθορίζει για τα υπόλοιπα ηθικά πρό-
σωπα που αποτελούν το περιβάλλον του φορέα του εν λόγω δικαιώ-
ματος το –επίσης αρνητικό– καθήκον13 να μην ενεργούν κατά τρόπο 
που θα έθιγε ή θα ακύρωνε το συγκεκριμένο δικαίωμα· ωστόσο δεν 
επιβάλλει σε αυτά κάποιο θετικό καθήκον προς τον φορέα του εν 
λόγω δικαιώματος, δυνάμει του οποίου αυτά θα έπρεπε να ενεργή-
σουν ώστε το δικαίωμα αυτό να ασκηθεί. Το δικαίωμά μου φέρ’ ει-
πείν στην ελευθερία έκφρασης γνώμης επιβάλλει στα υπόλοιπα ηθι-
κά πρόσωπα να μη με εμποδίζουν να εκφράζομαι ελεύθερα· εντού-
τοις σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί για αυτά το ηθικό καθήκον 
να με προτρέπουν ώστε να το πράττω. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο τα δικαιώματα αυτονομίας φαί-
νονται να αποκτούν θετική χροιά, να απαιτούν δηλαδή από τα ηθι-
κά πρόσωπα να ενεργούν κατά τρόπο τέτοιον ώστε να διευκολύνε-
ται ή να καθίσταται εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και 
όχι απλώς να απέχουν από πράξεις που θα τα ακύρωναν ή θα τα 
περιόριζαν. Το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση για παράδειγ-
μα, το οποίο δυσκολεύονται να ασκήσουν λόγω της κατάστασής 
τους οι συνάνθρωποί μας που βρίσκονται καθηλωμένοι σε αναπη-
ρικά αμαξίδια, δημιουργεί στα υπόλοιπα ηθικά πρόσωπα το καθή-
κον να τους διευκολύνουν στην απόλαυση του δικαιώματός τους αυ-
τού και όχι απλώς να μην τους εμποδίζουν. Αυτός είναι ο λόγος για 

10. Στο ίδιο, 59.
11. Μ. Δραγώνα-Μονάχου (1986), 12.
12.  Για τα αρνητικά δικαιώματα βλ. μεταξύ άλλων M. N. Rothbard (1998), 100 κ.ε.
13.  Για τα αρνητικά καθήκοντα βλ. μεταξύ άλλων R. Belliotti (1981), 82-92. Επίσης 

M. Singer (1965), 97-103.
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τον οποίον θεωρούμε ηθικό μας καθήκον να βοηθούμε έναν συνάν-
θρωπό μας που βρίσκεται σε αυτή τη θέση όταν δεν μπορεί να κι-
νήσει μόνος του το αμαξίδιό του, επειδή λόγου χάριν το πεζοδρόμιο 
στο οποίο πρέπει να ανέβει είναι ψηλότερο από όσο πρέπει ή επει-
δή πρόκειται να μετακινηθεί σε σκάλες. Για τον ίδιο λόγο αντίστοι-
χα θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας να δημιουργεί ειδικές δια-
βάσεις για τους αναπήρους. 

Τα αρνητικά και τα θετικά δικαιώματα γενικώς δείχνουν πολλές 
φορές να μη διακρίνονται από σαφή όρια,14 και η προάσπιση της αυ-
τονομίας φαίνεται ενίοτε να επιβάλλει στα ηθικά πρόσωπα να ανα-
λαμβάνουν δράση. Εν προκειμένω η αποκατάσταση του μεταλλαγ-
μένου γονιδιώματος θα μπορούσε να εκληφθεί ως ανταπόκριση στο 
θετικό δικαίωμα του προσώπου στην αυτονομία του, αφού χάρη σε 
αυτή τόσο οι φορείς γονιδιακών μεταλλάξεων όσο και εκείνοι που 
νοσούν θα απολαμβάνουν το δικαίωμα στην αναπαραγωγή φέρ’ ει-
πείν ή εκείνο στην ελεύθερη μετακίνηση, καθώς και άλλα τα οποία 
η γενετική τους ιδιοσυστασία ακυρώνει. Με άλλα λόγια η θεραπευ-
τική γενετική μηχανική φαίνεται να συνεπικουρεί το θετικό μας κα-
θήκον να προάγουμε την αυτονομία των συνανθρώπων μας, εξισορ-
ροπώντας τα βάρη της φυσικής ετερονομίας στην οποία όλοι οι άν-
θρωποι υπόκεινται, αλλά ορισμένοι είναι υποχρεωμένοι να υφίστα-
νται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλους.

Πέραν εκείνων που μελετούν τα ζητήματα της βιοηθικής εστιά-
ζοντας στα δικαιώματα του ανθρώπου και του ηθικού προσώπου, η 
γενετική μηχανική ασκεί γοητεία και σε αυτούς που κινούνται στο 
πλαίσιο της καντιανής παράδοσης. Αφενός αποδέσμευση του ατό-
μου από τη φυσική ετερονομία –και η συνακόλουθη αύξηση της αυ-
τονομίας του– και αφετέρου η ελπίδα της άρσης επαχθών γενετι-
κών ανωμαλιών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορους όσους 
αντιλαμβάνονται την αυτονομία ως ακρογωνιαίο λίθο της ηθικότη-
τας και την αγαθοποιία ως καθήκον. Σε ό,τι αφορά την αυτονομία 
συγκεκριμένα για τον Kant αυτή αποτελεί το θεμέλιο της αξιοπρέ-
πειας τόσο της ανθρώπινης όσο και κάθε άλλης έλλογης φύσης15 κα-
θώς και το μοναδικό αξίωμα της ηθικότητας.16 Η ελευθερία της θέ-

14. C.M. Sciabarra (1995), 275.
15. I. Kant (1984), § 79.
16. Στο ίδιο, § 88.
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λησης, δηλαδή η αυτονομία του ηθικού προσώπου,17 θεωρεί ο Kant, 
στην αρνητική της έννοια είναι η ιδιότητα της θέλησης να μπορεί να 
πράττει ανεξάρτητα από ξένα καθοριστικά αίτια.18 Στη θετική της 
έννοια είναι η ιδιότητα της θέλησης να είναι η ίδια νόμος στον εαυ-
τό της.19 Κάθε γνώμονας συνεπώς που θα προήγαγε τη δυνατότη-
τα της θέλησης του ατόμου να γίνεται η ίδια νόμος στον εαυτό της 
θα μπορούσε να καταστεί καθολικός νόμος στο κράτος των σκοπών. 

Το γεγονός από την άλλη μεριά πως η γενετική μηχανική υπό-
σχεται να ανακουφίσει τον άνθρωπο από τα βάρη που το γονιδίω-
μά του συνεπάγεται, την καθιστά εργαλείο αγαθοποιίας, η οποία 
στη σκέψη του Kant συνιστά ατελές καθήκον του ηθικού προσώ-
που προς τους άλλους.20 Τα ατελή καθήκοντα είναι μόνον εσωτερι-
κά (ηθικά)21 και συνάδουν με το ευρύτερο (αξιέπαινο) καθήκον,22 σε 
αντίθεση με τα τέλεια που είναι τόσο εξωτερικά (νομικά), όσο και 
εσωτερικά23 και εκφράζουν το αυστηρό και σε στενό νόημα (αδυ-
σώπητο) καθήκον.24 Τα ατελή καθήκοντα –είτε προς τον εαυτό μας 
είτε προς τους άλλους– είναι εξίσου δεσμευτικά με τα τέλεια,25 στον 
βαθμό που το ηθικό πρόσωπο είναι αδύνατο να θέλει να μην ισχύ-
ουν τα ατελή καθήκοντα ως γνώμονες. Μια θέληση, υποστηρίζει ο 
Kant, που δεν επιθυμεί τα ατελή καθήκοντα να υψωθούν στην κα-
θολικότητα ενός φυσικού νόμου, βρίσκεται σε αντίθεση με τον εαυ-
τό της. Ως προς την αγαθοποιία εν προκειμένω η θέληση που δεν 
θα επιθυμούσε η αγαθοποιία να αναχθεί σε καθολικό νόμο θα διί-
στατο ως προς τον εαυτό της, διότι «συχνά ο άνθρωπος χρειάζεται 
την αγάπη και τη συμπόνια των άλλων, ενώ με έναν τέτοιον φυσικό 
νόμο [που θα απέρριπτε την αγαθοποιία] θα είχα στερήσει τον εαυ-
τό μου από κάθε ελπίδα βοήθειας».26 Συνοψίζοντας στο πλαίσιο της 
καντιανής προσέγγισης η τροποποίηση του γονιδιώματος για θερα-

17. Στο ίδιο, § 98.
18. Στο ίδιο, § 97.
19. Στο ίδιο, § 98.
20. Στο ίδιο, § 53-57.
21. Στο ίδιο, § 53, σημείωση 94· βλ. και σημείωση του μεταφραστή.
22. Στο ίδιο, § 57.
23. Στο ίδιο, § 53, σημείωση 94.
24. Στο ίδιο, 57.
25. Στο ίδιο.
26. Στο ίδιο, § 56-57.
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πευτικούς σκοπούς θα μπορούσε να εκληφθεί είτε ως παράγοντας 
επαύξησης της αυτονομίας του ατόμου είτε ως μέσον αγαθοποιί-
ας.27 Και στις δύο περιπτώσεις η παρέμβαση της γενετικής στο αν-
θρώπινο γονιδίωμα με σκοπό την επί τα βελτίω τροποποίηση αυτού 
φαίνεται κατάλληλη ώστε να αρθεί στο ύψος ενός καθολικού νόμου.

III

Η υπόσχεση ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από γενετικές ανω-
μαλίες παρότι ελπιδοφόρα συνεπάγεται ορισμένους κινδύνους, για 
τους οποίους η ηθική συζήτηση δεν μπορεί να αδιαφορήσει. Ο πλέον 
προφανής από αυτούς αφορά στον απεμπλουτισμό της γονιδιακής 
δεξαμενής του είδους μας. Η σημασία της διατήρησης του πλούτου 
και της ποικιλίας της γονιδιακής δεξαμενής υπογραμμίζεται από τη 
διατύπωση του πρώτου άρθρου της Οικουμενικής Διακήρυξης της 
UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου: «Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελεί τη βάση της θεμελιώ-
δους ενότητας όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας καθώς 
και της αναγνώρισης της εγγενούς αξιοπρέπειας και ποικιλίας τους. 
Με συμβολική έννοια είναι η κληρονομιά της ανθρωπότητας».28 Στη 
Σύμβαση του Οβιέδο πάλι αναφέρεται πως «κάθε παρέμβαση που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι 
επιτρεπτή μόνον για προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς 
σκοπούς και μόνον εφόσον δεν αποσκοπεί στο να εισαγάγει οποια-
δήποτε τροποποίηση στο γονιδίωμα τυχόν απογόνων».29 Η κοινή 
αυτή κληρονομιά, ο πλούτος και η ποικιλία του ανθρώπινου γονιδι-
ώματος θεωρείται πως απειλείται από τη μηχανική βλαστικής σει-
ράς και τούτο διότι αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην οριστική 
εξάλειψη των παθολογικών μεταλλαγμένων γονιδίων από τη γονιδι-
ακή δεξαμενή του είδους μας καθιστώντας τη φτωχότερη. Συγκεκρι-
μένα ένας από τους στόχους της γενετικής διαλογής και της μηχανι-
κής βλαστικής σειράς είναι ο εντοπισμός και η αντικατάσταση των 
μεταλλαγμένων γονιδίων που ευθύνονται για τις γενετικώς μεταβι-

27. J. Harris (2007), 22 κ.ε.
28. UNESCO (1998), άρθρο 1, 41-42.
29.  Άρθρο 13. Η σύμβαση κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον νόμο 2619/1998. Ερανισμέ-

νο από Φ. Παιονίδη (2007-8), 92.
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βαζόμενες νόσους. Η τροποποίηση που θα επέλθει στο ελαττωμα-
τικό DNA θα είναι μη αναστρέψιμη, αφού ο εκ νέου προγραμματι-
σμός γενετικών κυττάρων και πρώιμων εμβρύων δημιουργεί γονιδι-
ακά χαρακτηριστικά που μεταβιβάζονται στους βιολογικούς απογό-
νους ενός οργανισμού και συνεπώς διαιωνίζονται. Δεδομένου ότι οι 
γενετικές παθήσεις συνήθως εμφανίζουν υψηλή διεισδυτικότητα σε 
συγκεκριμένους πληθυσμούς (η δρεπανοκυτταρική αναιμία σε λα-
ούς που κατοικούν γύρω από τη Μεσόγειο, η νόσος Tay-Sachs στους 
εβραίους Ashkenazim κ.ο.κ.), θα ήταν εύκολο για τους γενετιστές να 
εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν το σύνολο του ελαττωματικού γο-
νιδιώματος που ευθύνεται για αυτές, εξαλείφοντας από τη γονιδια-
κή δεξαμενή τα αντίστοιχα γονίδια. Ωστόσο, παρατηρούν ορισμένοι, 
το μεταλλαγμένο γονίδιο στο οποίο οφείλεται η εκδήλωση της με-
σογειακής αναιμίας για παράδειγμα κατόρθωσε να επιβιώσει κατά 
την εξελικτική πορεία του είδους μας, σε αντίθεση με άλλα τα οποία 
η εξέλιξη εξαφάνισε. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως σημαίνει πως η 
επικράτηση του συγκεκριμένου γονιδίου δεν είναι χωρίς χρησιμότη-
τα για το είδος μας –έστω και εάν δεν έχουμε ακόμη κατορθώσει να 
εντοπίσουμε τη χρησιμότητα αυτή. 

Οι γονιδιακές μεταλλάξεις προκύπτουν από τυχαίες μεταβολές 
στο DNA και οι περισσότερες επιδιορθώνονται ή εξαλείφονται εν τη 
γενέσει τους. Ορισμένες από αυτές ωστόσο, οι λεγόμενες μεταλλά-
ξεις της βλαστικής σειράς (germ-line mutations), κληροδοτούνται 
από τον φορέα τους στους φυσικούς απογόνους αυτού και έτσι κα-
τορθώνουν να περάσουν ανέπαφες από γενιά σε γενιά.30 Οι μεταλ-
λάξεις της βλαστικής σειράς διακρίνονται σε μεταλλάξεις θερμού 
σημείου και σε ιδρυτικές. Οι τελευταίες ονομάζονται έτσι διότι το 
τμήμα του DNA (απλότυπος) στο οποίο εμπεριέχεται η μετάλλαξη 
είναι κοινό σε όλους τους φορείς της νόσου, γεγονός που ανάγει τη 
μετάλλαξη σε έναν μακρινό κοινό πρόγονο, τον ιδρυτή. Οι ιδρυτι-
κές μεταλλάξεις είναι υπολειπόμενου χαρακτήρα: από αυτές νοσούν 
μόνον όσοι φέρουν υπολειπόμενα γονίδια σε ομόζυγη μορφή, έχουν 
κληρονομήσει δηλαδή δύο αντίγραφα του μεταλλαγμένου γονιδίου, 
ένα από τον κάθε γονέα. Όσων τα μεταλλαγμένα γονίδια είναι σε 
ετερόζυγη μορφή –διαθέτουν δηλαδή μόνον ένα αντίγραφο του με-
ταλλαγμένου γονιδίου– είναι απλώς φορείς της νόσου και μεταβιβά-

30. D. Dreyna (2005), 79.
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ζουν τη μετάλλαξη στους απογόνους τους, αλλά δεν νοσούν οι ίδιοι. 
Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει αφορά τον λόγο για τον οποίο 

η φυσική επιλογή δεν έχει εξαλείψει τα μεταλλαγμένα γονίδια, εφό-
σον αυτά είναι επιβλαβή για τον φορέα τους.31 Η απάντηση που δί-
νει η σύγχρονη γενετική είναι απροσδόκητη: παρότι η ομόζυγη μορ-
φή της μετάλλαξης είναι επιβλαβής και ενίοτε θανάσιμη, η ετερό-
ζυγη συνήθως παρέχει στον φορέα της ένα συγκριτικό πλεονέκτη-
μα επιβίωσης. Το μεταλλαγμένο γονίδιο που ευθύνεται για τη δρε-
πανοκυτταρική αναιμία για παράδειγμα, εάν είναι ετερόζυγο, θω-
ρακίζει τον φορέα του με ανοσία στο πλασμώδιο της ελονοσίας.32 
Έτσι ενώ το ελαττωματικό γονίδιο στην ομόζυγη μορφή του σκοτώ-
νει τον φορέα του, στην ετερόζυγη παρέχει σε αυτόν ένα σημαντι-
κό συγκριτικό πλεονέκτημα: σε περιοχές που πλήττονται από ελο-
νοσία ο φορέας της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας έχει πολύ υψηλό-
τερες πιθανότητες να επιβιώσει σε σχέση με όσους δεν φέρουν στο 
γονιδίωμά τους κανένα αντίγραφο του μεταλλαγμένου γονιδίου. Σε 
εποχές κατά τις οποίες η ελονοσία δεν μπορούσε να αντιμετωπισθεί 
θεραπευτικά, οι πληθυσμοί που ήταν εκτεθειμένοι σε αυτήν επιβί-
ωσαν χάρη στο μεταλλαγμένο γονίδιο της δρεπανοκυττάρωσης. Σε 
περιόδους αντίστοιχα κατά τις οποίες η διατροφή του ανθρώπου 
ήταν φτωχή σε σίδηρο, η επιβίωση του είδους ενισχύθηκε από την 
κληρονομική αιμοχρωμάτωση. Η νόσος αυτή αποτελεί αυτοσωματι-
κή υπολειπόμενη γενετική διαταραχή, η οποία προκαλεί την αύξηση 
των επιπέδων του σιδήρου στον οργανισμό και στην ομόζυγη μορ-
φή της προκαλεί ηπατοπάθεια, κίρρωση του ήπατος και μυοκαρδιο-
πάθεια.33 Όταν όμως η μετάλλαξη είναι ετερόζυγη, η πρωτεΐνη που 
κωδικοποιεί το μεταλλαγμένο γονίδιο HFE, το οποίο εντοπίζεται 
στο χρωμόσωμα 6 και ευθύνεται για τη νόσο, προστατεύει τον φο-
ρέα της από τη σιδηροπενική αναιμία βοηθώντας τον να αφομοιώ-
νει αποτελεσματικότερα τον σίδηρο.34 

Για τους γενετιστές είναι βέβαιο πως τα παραπάνω μεταλλαγ-
μένα γονίδια, τα οποία σήμερα έχουν επαχθείς για τον φορέα τους 
συνέπειες, αλλά κατά το παρελθόν προσέδιδαν σε αυτόν ένα σημα-

31. Γ. Τούντας (2005).
32. Γ. Ηλιόπουλος (1990), 206.
33. B. Barton, E. Zauber & C. Gœ tz (2009), 16-17.
34. D. Dreyna (2005), 81.
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ντικό πλεονέκτημα επιβίωσης, δεν είναι τα μόνα με δίσημη δράση. 
Στο μέλλον η γενετική είναι πολύ πιθανόν να εντοπίσει την ωφελι-
μότητα και άλλων γονιδίων που στην ομόζυγη μορφή τους οδηγούν 
σε παθολογικούς φαινοτύπους. Το γεγονός πως η ετερόζυγη μορ-
φή των γενετικών μεταλλάξεων θωρακίζει τους φορείς αυτών ένα-
ντι συγκεκριμένων περιβαλλοντικών απειλών αποτελεί σημαντι-
κό λόγο ηθικής αμφισβήτησης των στόχων της γενετικής μηχανικής 
και ιδίως της μηχανικής βλαστικής σειράς. Και τούτο διότι τα νο-
σογόνα γονίδια που αποκαθίστανται εξαφανίζονται για πάντα από 
τη γονιδιακή δεξαμενή, αφού οι παρεμβάσεις σε γενετικά κύττα-
ρα και πρώιμα έμβρυα μεταβιβάζονται στους φυσικούς απογόνους 
διά της αναπαραγωγής. Με άλλα λόγια η όποια προσπάθεια απο-
κατάστασης του μεταλλαγμένου νοσογόνου γονιδιώματος διά της 
μηχανικής βλαστικής σειράς σίγουρα θα τροποποιήσει το γονιδίω-
μα των μελλοντικών απογόνων και απειλεί να ελαττώσει την ποι-
κιλότητα της γονιδιακής δεξαμενής, αφού είναι αδύνατον να εξα-
λειφθεί η ομόζυγη νοσογόνος γονιδιακή μετάλλαξη χωρίς να συμ-
βεί το ίδιο για την ωφέλιμη ετερόζυγη.35 Το γεγονός αυτό, πέραν 
του ότι αντίκειται σε όσα η διεθνής επιστημονική –αλλά και ευρύ-
τερη– κοινότητα δείχνει έτοιμη να αποδεχθεί, όπως άλλωστε φαί-
νεται από τις προβλέψεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων, ενέ-
χει υψηλή δυνητική επικινδυνότητα για το είδος μας, η οποία δεν 
μπορεί παρά να αποτελεί σημαντική παράμετρο της ηθικής συζή-
τησης που αφορά τα όρια που πρέπει να διέπουν τη δικαιοδοσία 
της γενετικής μηχανικής. 

Συγκεκριμένα αρκετοί φιλόσοφοι στις μέρες μας φαίνονται να 
επηρεάζονται από ένα σχετικό επιχείρημα τύπου ολισθηρής πλα-
γιάς.36 Τα επιχειρήματα αυτά, παρότι διαφοροποιούνται και εξει-
δικεύονται κατά περίπτωση ως προς τη μορφή και τη δομή τους, 
γενικώς ακολουθούν το εξής πρότυπο: παρότι τα αποτελέσματα 
του Χ είναι ηθικώς αποδεκτά στην περίπτωση Ψ, εάν η εφαρμογή 
του Χ σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις Ψν οδηγούσε σε ηθικώς 
καταδικαστέα αποτελέσματα και εάν είναι πολύ πιθανόν –ή και 
νομοτελειακό– το Χ να εφαρμοσθεί τελικώς σε όλες τις αντίστοι-
χες περιπτώσεις Ψν, το Χ δεν πρέπει να επιτραπεί ούτε στην περί-

35. T. McGleenan (1995), 351.
36.  Βλ. μεταξύ άλλων L. Wolpert (1994), 151 κ.ε. Επίσης V. Launis (2002), 170.
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πτωση Ψ.37 Εν προκειμένω [α] η τροποποίηση του DNA ενός ανα-
παραγωγικού κυττάρου θα αποκαταστήσει το ελαττωματικό γο-
νίδιο προλαμβάνοντας μια επαχθή φαινοτυπική εκδήλωση και ευ-
εργετώντας έτσι τον συγκεκριμένο υπό δημιουργία οργανισμό και 
τους απογόνους αυτού, αποτέλεσμα που είναι καθ’ εαυτό ηθικώς 
αποδεκτό.38 [β] Εάν ωστόσο η πρακτική αυτή ακολουθηθεί σε όλες 
τις συναφείς περιπτώσεις, θα οδηγήσει νομοτελειακά στην εξάλει-
ψη του συγκεκριμένου γονιδίου από τη γονιδιακή δεξαμενή του εί-
δους με αποτέλεσμα, εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες καταστούν 
εκ νέου τέτοιες ώστε να απαιτείται η δράση της ετερόζυγης μορ-
φής του συγκεκριμένου γονιδίου, αυτή να μην υπάρχει: το είδος 
μας θα είναι εντελώς απροστάτευτο στις περιβαλλοντικές απει-
λές.39 [γ] Δεν υπάρχει τρόπος –ούτε η σχετική ηθική νομιμοποίη-
ση–, εάν η πρακτική αυτή εφαρμοσθεί σε μία περίπτωση, να μην 
εφαρμοσθεί σε όλες τις συναφείς. [δ] Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγού-
σε σε ηθικώς απαράδεκτα αποτελέσματα, συνεπώς η τροποποίη-
ση του γονιδιώματος δεν πρέπει να επιτραπεί σε καμία περίπτω-
ση. Πιο απλά, εάν επιτρέψουμε στη μηχανική βλαστικής σειράς να 
εξαλείψει τη νοσογόνο μετάλλαξη που ευθύνεται για τη δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία, στην περίπτωση που στο μέλλον ενσκήψει 
πανδημία ελονοσίας, το είδος μας θα εξαφανισθεί. Εάν ωστόσο 
δεν προχωρήσουμε στην οριστική εξάλειψη της μετάλλαξης, από 
το μελλοντικό αυτό σενάριο καταστροφής θα επιβιώσουν τουλά-
χιστον όσα άτομα θα φέρουν την ετερόζυγη μορφή του μεταλλαγ-
μένου γονιδίου. Συνεπώς η απόφασή μας να επιτρέψουμε στη μη-
χανική βλαστικής σειράς να αποκαταστήσει τους ελαττωματικούς 
γονοτύπους που ευθύνονται για τις γενετικές παθήσεις ενδέχεται 
να αποβεί καταστροφική για τις μελλοντικές γενεές ανθρώπων και 
συνολικά για το είδος μας.40 Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί 
αποδεκτή ηθική επιλογή.

37.  F. Schauer (1985), 369. Για μια καλή ανάλυση των επιχειρημάτων τύπου ολισθη-
ρής πλαγιάς βλ. D. Walton (1992).

38. S. Elias & G. J. Annas (1992), 144-145.
39. R. O. Mason (2001), 181.
40. R. Chadwick (2001), 116, 158.
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IV

Τα επιχειρήματα τύπου ολισθηρής πλαγιάς υιοθετούν ξεκάθα-
ρη συνεπειοκρατική οπτική, αφού εστιάζουν στις –άμεσες ή απώτε-
ρες– συνέπειες των επιλογών μας αδιαφορώντας για το εάν αυτές 
εναρμονίζονται ή όχι με κάποιον ηθικό νόμο. Έτσι για παράδειγμα 
η ευθανασία κρίνεται ως ηθικώς αποδεκτή ή απορριπτέα όχι καθ’ 
εαυτή, αλλά υπό το πρίσμα των συνεπειών που ενδέχεται να έχει 
η ηθική αποδοχή και η συνακόλουθη νομική της κατοχύρωση. Αυτό 
που υπογραμμίζουν τα επιχειρήματα της μορφής αυτής είναι πως, 
εάν ο ηθικός διάλογος αφορά σε αποφάσεις των οποίων οι επιπτώ-
σεις δεν εξαντλούνται στον σύντομο χρόνο που ακολουθεί τη λήψη 
τους και στο άμεσα ενδιαφερόμενο άτομο, αλλά συνεχίζουν να εκ-
δηλώνονται στο μέλλον και να επηρεάζουν ευρύτερα σύνολα, οφεί-
λουμε να εντάσσουμε στον σχετικό ηθικό διάλογο τις δυνητικές συ-
νέπειες των αποφάσεων αυτών –και μάλιστα ως καίρια παράμετρο 
της εκ μέρους μας ηθικής αξιολόγησης της όποιας επιλογής. Η προ-
σέγγιση των επιχειρημάτων τύπου ολισθηρής πλαγιάς είναι ιδιαίτε-
ρης σημασίας για τη βιοηθική, αφού τα ηθικά διλήμματα που αυτή 
εξετάζει συνήθως προοιωνίζονται συνέπειες όχι μόνον άμεσες αλλά 
και μακροπρόθεσμες, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά 
και σφαιρικά. Σε ό,τι αφορά τη μηχανική βλαστικής σειράς εν προ-
κειμένω οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στον 
πλούτο της γονιδιακής δεξαμενής η αποκατάσταση των γενετικών 
μεταλλάξεων δεν θα μπορούσαν να μην αξιολογηθούν, όσο μεγά-
λο και εάν φαντάζει το δέλεαρ της οριστικής απαλλαγής του είδους 
μας από τα γενετικά του βάρη.

Παρότι χρήσιμο ως μία εκ των παραμέτρων ηθικής αποτίμησης 
των επιλογών μας, ένα επιχείρημα τύπου ολισθηρής πλαγιάς κατά 
τη γνώμη μου δεν είναι κατάλληλο να αποτελέσει το μοναδικό –ή 
το πλέον ασφαλές– κριτήριο ηθικής αξιολόγησης. Αυτό ισχύει ιδίως 
για τα ζητήματα με τα οποία απασχολείται η βιοηθική, όπου η φύση 
των διλημμάτων εμπεριέχει πάντοτε υψηλή δυνητική επικινδυνότη-
τα. Η γονιμοποίηση in vitro για παράδειγμα, εάν είχε αξιολογηθεί 
επί τη βάσει της δυνητικής επικινδυνότητάς της και μόνον, δεν θα 
είχε ποτέ γίνει ηθικώς αποδεκτή: τα οφέλη της ήταν εξαρχής συγκε-
κριμένα και περιορίζονταν σε λίγους, ενώ οι απευκταίες δυνητικές 
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συνέπειες προβάλλονταν ως πολύ περισσότερες και απειλητικές για 
όλους. Κάθε επιστημονικό επίτευγμα και κάθε τεχνολογική καινο-
τομία άλλωστε, όσο πιο προωθημένα είναι, τόσο υψηλότερη δυνητι-
κή επικινδυνότητα ενσωματώνουν. Στον βαθμό που αυτό ισχύει, εάν 
τα επιχειρήματα τύπου ολισθηρής πλαγιάς χρησιμοποιούνταν ως η 
μόνη –ή ως η πλέον σημαίνουσα– παράμετρος ηθικής επιλογής με-
ταξύ της προόδου ή της στασιμότητας, η τελευταία θα αποτελούσε 
μόνιμη και σταθερή επιλογή μας. 

Πέραν τούτου το εν λόγω επιχείρημα φαίνεται να εξισώνει κατά 
τρόπο παραπλανητικό τα απτά αποτελέσματα με τις ενδεχόμενες 
συνέπειες. Στην περίπτωση της μηχανικής βλαστικής σειράς εν προ-
κειμένω οι άμεσες συνέπειες για το είδος είναι βέβαιες. Μεταξύ άλ-
λων: [α] οι φορείς γενετικών μεταλλάξεων θα μπορούν να αποκτούν 
άφοβα απογόνους όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι· [β] το είδος 
μας θα αποδεσμευθεί ακόμη περισσότερο από τη φυσική ετερονο-
μία· [γ] άνθρωποι που σε άλλες περιπτώσεις θα γεννιούνταν κατα-
δικασμένοι να διαγάγουν έναν βίο είτε υπερβολικά σύντομο είτε 
υπερβολικά επαχθή είτε και τα δύο, θα έρχονται στη ζωή χωρίς γε-
νετικά βάρη και τους συνακόλουθους περιορισμούς –και αυτά είναι 
μόνον μερικά από τα βέβαια ωφέλιμα παρακολουθήματα της τρο-
ποποίησης του γονιδιώματος. Από την άλλη η επικινδυνότητα της 
υπό εξέταση επιστημονικής δυνατότητας είναι μόνον ενδεχόμενη: 
πράγματι ενδέχεται αφενός να εξαλειφθεί για πάντα από τη γονιδι-
ακή δεξαμενή το μεταλλαγμένο γονίδιο που ευθύνεται για τη δρε-
πανοκυτταρική αναιμία και αφετέρου να ενσκήψει πανδημία ενός 
τύπου ελονοσίας, ο οποίος να μη μπορεί να αντιμετωπισθεί ούτε 
προληπτικά ούτε θεραπευτικά. Στην περίπτωση αυτή το είδος μας 
όντως θα κινδυνεύσει με αφανισμό. Ωστόσο ενδέχεται να μη συμ-
βεί είτε το ένα από τα δύο είτε κανένα από τα δύο. Η ισότιμη συνε-
κτίμηση του βέβαιου και του ενδεχόμενου φαίνεται στην περίπτωση 
αυτή να κλονίζει την αξιοπιστία του επιχειρήματος. 

Επιπλέον η επίκληση της δυνητικής επικινδυνότητας πρέπει να 
συνοδεύεται από μία κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη εκτίμηση του 
βαθμού στον οποίο ο προβαλλόμενος κίνδυνος είναι είτε απλώς εν-
δεχόμενος είτε πιθανός ή βέβαιος και νομοτελειακός. Για παράδειγ-
μα, όταν η ηθική συζήτηση για τις αμβλώσεις βρισκόταν στο από-
γειό της, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επικαλέσθηκαν μεταξύ άλλων 



160 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

το ενδεχόμενο, εάν η άμβλωση αξιολογούνταν ως εύλογη ηθική επι-
λογή και η διενέργειά της νομιμοποιούνταν –όπως έχει πλέον ήδη 
σε μεγάλο βαθμό συμβεί–, να οδηγούμασταν στην ηθική νομιμοποί-
ηση και της βρεφοκτονίας. Και πράγματι σήμερα ορισμένοι φιλό-
σοφοι –στηριζόμενοι στην ευρύτερη ηθική αποδοχή των αμβλώσε-
ων– προβάλλουν επιχειρήματα υπέρ της βρεφοκτονίας.41 Παρ’ όλα 
αυτά η βρεφοκτονία δεν τυγχάνει ευρύτερης ηθικής αποδοχής ούτε 
και προβλέπεται κάτι τέτοιο να συμβεί στο μέλλον. Στην περίπτω-
ση αυτή το σχετικό επιχείρημα κατά των αμβλώσεων είχε εστιάσει 
σε έναν ενδεχόμενο μεν, αλλά όχι ιδιαιτέρως πιθανό ή βέβαιο κίν-
δυνο. Είναι επομένως φανερό πως η ισχύς των επιχειρημάτων που 
επικαλούνται τη δυνητική επικινδυνότητα μιας επιλογής εξαρτάται 
από τον βαθμό βεβαιότητας του κινδύνου που προβάλλουν –συνε-
πώς τα επιχειρήματα αυτής της μορφής δεν επαρκούν αφ’ εαυτών 
ως κριτήρια ηθικής αξιολόγησης, αλλά εξαρτώνται από περαιτέρω 
τεκμηρίωση. 

Ας επανέλθουμε στην επίκληση του κινδύνου εξάλειψης του με-
ταλλαγμένου γονιδίου που ευθύνεται για τη δρεπανοκυτταρική 
αναιμία και της συνακόλουθης έκθεσης του είδους μας στον κίνδυ-
νο του αφανισμού από ενδεχόμενη πανδημία ελονοσίας. Το επιχεί-
ρημα εν προκειμένω υπογραμμίζει δύο κινδύνους: [α] να εξαλειφθεί 
το μεταλλαγμένο γονίδιο από τη γονιδιακή δεξαμενή του είδους και 
[β] να ενσκήψει πανδημία ελονοσίας τέτοιας μορφής και κλίμακας 
ώστε να απειληθεί με εξαφάνιση το είδος μας. Από τα δύο αυτά εν-
δεχόμενα είναι προφανές πως το πρώτο εξαρτάται ως προς την ου-
σία του από το δεύτερο, αφού, εάν δεν ενσκήψει πανδημία ελονοσί-
ας, τότε δεν θα είναι διόλου επικίνδυνη η ενδεχόμενη εξάλειψη του 
εν λόγω μεταλλαγμένου γονιδίου. Ως προς την πιθανότητα εκδήλω-
σής τους και οι δύο αυτοί κίνδυνοι κατά τη γνώμη μου είναι τόσο 
πιθανοί, όσο και ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει ο πλανήτης δέκα συ-
ναπτά έτη ξηρασίας: η πραγμάτωσή τους δεν αποκλείεται λογικά ή 
εμπειρικά αλλά δεν είναι ούτε πιθανή ούτε εύλογη. Σε ό,τι αφορά 
το πρώτο ενδεχόμενο, αυτό της οριστικής εξάλειψης του μεταλλαγ-
μένου γονιδίου, αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί, εάν λόγου χάρη 
το γονίδιο της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας εξαλειφόταν μεν από 
το DNA μας, αλλά διαφυλασσόταν ανενεργό σε τράπεζες γενετικού 

41. Βλ. μεταξύ άλλων P. Singer (1999), ιδίως 169 κ.ε.
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υλικού ή εάν η επιστήμη δημιουργούσε ένα πανομοιότυπο συνθετι-
κό. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο κίνδυνο, η μετάλλαξη του πλασμωδί-
ου της ελονοσίας φαίνεται περίπου απίθανο να καταλάβει είτε εξα-
πίνης είτε εντελώς ανυπεράσπιστη μια επιστημονική κοινότητα που 
διαθέτει τόσο εξελιγμένες δυνατότητες. Η επικινδυνότητα της τρο-
ποποίησης του γονιδιώματος συνεπώς δεν φαίνεται να μπορεί να 
υπερακοντίσει την ωφελιμότητα των συνεπειών της. Εάν αυτό ισχύ-
ει, δεν μπορεί παρά να κλονίζει την ισχύ ενός επιχειρήματος συνε-
πειοκρατικής προέλευσης, όπως αυτό της ολισθηρής πλαγιάς.

V

Η σύγχρονη γενετική εφοδιασμένη με καινοφανείς δυνατότητες 
μπορεί πλέον να ευαγγελίζεται έναν γενναίο, καινούριο κόσμο –και 
φαίνεται ικανή όσο και αποφασισμένη να τηρήσει αυτά που υπό-
σχεται. Η βιοηθική από την πλευρά της βρίσκεται αντιμέτωπη με την 
πρόκληση της ηθικής χαρτογράφησης και οριοθέτησης του νέου αυ-
τού κόσμου. Στο σύντομο αυτό δοκίμιο επιδίωξα να εξετάσω κριτι-
κά ορισμένα από τα επιχειρήματα που αφορούν τις ηθικές συνέπει-
ες της τροποποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος. Είναι προφανές 
πως η προοπτική της απαλλαγής του είδους μας από τους επαχθείς 
περιορισμούς που θέτει το γονιδίωμά μας αποτελεί ισχυρή πρόκλη-
ση για τη βιοηθική. Η δυνητική επικινδυνότητα που ενσωματώνει 
η δυνατότητα αυτή ωστόσο δεν μπορεί να μη συμπεριληφθεί στον 
σχετικό ηθικό διάλογο. Άλλωστε, εάν στην τροποποίηση του γονιδι-
ώματος δεν ελλόχευαν κίνδυνοι, δεν θα υπήρχε λόγος αυτή να απα-
σχολεί την ηθική σκέψη. Έργο της βιοηθικής εν προκειμένω είναι να 
σταθμίσει ηθικά τα αναμενόμενα οφέλη και τους πιθανούς κινδύ-
νους και να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις ως προς τη γενι-
κότερη στάση μας έναντι της νέας αυτής δυνατότητας. Ανεξάρτητα 
από την όποια κατάληξη του σχετικού διαλόγου πάντως, το γεγο-
νός πως –σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε έως πρότινος – η βιοηθική 
καλείται πλέον να εξετάζει τις ηθικές πτυχές των δυνατοτήτων που 
παρέχει η επιστήμη προτού αυτές περάσουν στο στάδιο της πραγ-
ματικότητας, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ωρίμανσης του πνευματι-
κού μας πολιτισμού.
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Abstract

GENETIC ΕNGINEERING, THE GENE POOL, 
AND A SLIPPERY SLOPE

Today’s cutting-edge genetics foreshadow for mankind a brave 
new world of diminished misery and enhanced autonomy. Genetic 
engineering, in particular, especially germ-line, promises to alleviate 
or, even, to eliminate human genetically-imposed suff ering. By repro-
gramming reproductive or early embryonic cells, germ-line engineer-
ing seems capable of eradicating – once and for all – every mutant 
gene from the human genome, thus rendering obsolete all genetic 
diseases such as Tay-Sachs, Alzheimer’s, drepanocytosis and the like. 
This, however, would impoverish the gene pool of our species, since 
the elimination of mutant genes would be irreversible. In this short 
essay I will outline some of the most critical benefi ts germ-line engi-
neering is expected to produce for our species, to wit the elaboration 
of human autonomy, the bolstering of some human and moral rights 
– such as the one in reproductive freedom, and the enhancement 
of our ability to benefi t others; then I will proceed to the potential 
dangers germ-line engineering entails, namely the diminishing of our 
species’ adaptive abilities due to the permanent loss of mutant genes. 
I will argue that, although permanently eradicating genes from our 
species’ gene pool seems like making the fi rst step down a slippery 
slope, this slope in my view is neither that slippery, nor that steep.
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