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Πεπίληψη
Η πηνζέηεζε ή κε ησλ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θαιιηεξγεηψλ (GMCs) απνηειεί
θαηά ηελ γλψκε κνπ θπξίσο – θαη πξσηίζησο – εζηθφ δήηεκα. Σην ζχληνκν απηφ
δνθίκην ζα επηρεηξήζσ λα εμεηάζσ ην ζρεηηθφ εζηθφ δίιεκκα πηνζεηψληαο
ζπλεπεηνθξαηηθή πξνζέγγηζε. Σπλεπψο ε εθ κέξνπο κνπ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζα
εζηηάζεη ζηελ εζηθή βαξχηεηα ησλ φπνησλ ζπλεπεηψλ ελδέρεηαη λα έρεη είηε ε
πηνζέηεζε ησλ GMCs, είηε ε απφξξηςή ηνπο θαη ε παξακνλή ζε ζπκβαηηθά είδε
θαιιηέξγεηαο. Θα ηζρπξηζζψ πσο εάλ [α] νη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs πξνβιέπεηαη λα
είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά
αξλεηηθέο, θαη εάλ [β] ε πηνζέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηνχ ηνπ είδνπο δελ ζα ζίγεη
εμ ίζνπ άιια, ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά, θαη εάλ [γ] νη GMCs δελ απνηεινχλ
θαθφ θαζ‟ εαπηφ, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο πξνηηκφηεξε απφ
ηελ παξακνλή ζε ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. Σηελ ζπλέρεηα ζα απνπεηξαζψ λα
ηεθκεξηψζσ ηηο ζέζεηο κνπ πσο [α] νη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs ζα είλαη ππάγμαηι
πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο,
θαη ηνχην δηφηη ελψ απεηινχλ ηα ίδηα αγαζά ζε ζρέζε κε απηά πνπ ππφζρνληαη πσο ζα
πξναζπίζνπλ, ε απεηιή πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είλαη κφλνλ πηζαλή, ελψ ε σθέιεηα
είλαη βέβαηε, ζπλεπψο [β] ε πηνζέηεζή ηνπο δελ ζίγεη ηζνδχλακα αγαζά, θαη πσο [γ] νη
GMCs δελ απνηεινχλ θαθφ καθ’ εαςηό. Σπλεπεία φισλ απηψλ ζα θαηαιήμσ ζην
ζπκπέξαζκα πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο πξνηηκφηεξε
απφ ηελ απφξξηςή ηνπο. Θα θιείζσ ππνζηεξίδνληαο πσο εάλ νη GMCs απνηεινχλ ηνλ
κφλν ηξφπν πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ δσή θαη ηελ πγεία
κεγάιεο κεξίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, ηφηε ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ είδνπο
θαιιηεξγεηψλ ζπληζηά ηθικώρ επιβεβλημένη επηινγή.
Λέξειρ κλειδιά: Γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο, ζπλεπεηνθξαηία, θαθφ θαζ‟
εαπηφ, Jeremy Bentham, Immanuel Kant

Η θαιιηέξγεηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ (genetically modified crops – ζην
εμήο: GMCs) ζπληζηά ζηηο εκέξεο καο κείδνλ πολιηικό θαη νομικό ζέκα γηα ηελ
παγθφζκηα θνηλφηεηα, αθνχ θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο κέλεη λα
δηεπζεηεζνχλ. Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε αθ‟ ελφο πσο ηφζν ε πνιηηηθή, φζν θαη ν λφκνο
εδξάδνληαη – ή, ηνπιάρηζηνλ, οθείλοςν λα εδξάδνληαη – ζε ζηαθεπή ηθική θεμελίωζη,
αθ‟ εηέξνπ πσο ηέηνηα ζεκειίσζε κπνξεί λα πξνθχςεη κφλνλ θαηφπηλ εμνλπρηζηηθήο
θαη ελδειερνχο εζηθήο ζπδήηεζεο, ζην δνθίκην απηφ ζα επηρεηξήζσ λα εμεηάζσ
νξηζκέλεο απφ ηηο εζηθέο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο πεξί ηνπ εάλ ε θαιιηέξγεηα γελεηηθψο
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ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εζηθψο πξνηηκφηεξε επηινγή απφ
ηελ ελαιιαθηηθή ηεο, ηελ παξακνλή ζηηο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. Δπηζπκψ εθ
πξννηκίνπ λα ελεκεξψζσ ηνλ αλαγλψζηε γηα ηα εμήο δχν δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
εθ κέξνπο κνπ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο: [α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ζα πεξηνξηζζψ
αποκλειζηικά ζηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ
σθειεηψλ απφ ηηο GMCs, κε ζθνπφ λα νδεγήζσ ηελ ζθέςε κνπ ζε θάπνην
ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην πηζαλφ ηζνδχγην θέξδνπο-δεκίαο – κε άιια ιφγηα ε
πξνζέγγηζή κνπ ζα είλαη ζπλεπεηνθξαηηθήο πθήο: ζα εζηηάζεη ζηελ εζηθή βαξχηεηα
ησλ φπνησλ ζςνεπειών ελδέρεηαη λα έρεη είηε ε κεηάβαζε ζηελ θαιιηέξγεηα γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ, είηε ε πξνζθφιιεζε ζε παξαδνζηαθά είδε θαιιηέξγεηαο. [β]
Η πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ζθνπηά κνπ δεν θα είναι ηθικώρ οςδέηεπη.
Αληηζέησο, ζα ιάβσ ζπγθεθξηκέλε ζέζε έλαληη ηνπ δεηήκαηνο θαη ζα επηρεηξήζσ λα
ηελ ππεξαζπηζηψ κε επηρεηξήκαηα ηέηνηα, ψζηε, εάλ ν αλαγλψζηεο απνδέρεηαη ηελ
βάζε θαη ηελ πνξεία ηνπ ζπιινγηζκνχ κνπ, ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ λα είλαη γηα
εθείλνλ εζηθψο δεζκεπηηθά. Γηα ηα δχν απηά δεηήκαηα επηηξέςηε κνπ λα πσ ιίγα
πεξηζζφηεξα επζχο ακέζσο.
Σε φ,ηη αθνξά ην πξψην, δειαδή ηελ επηινγή κηαο θαζαξά ζπλεπεηνθξαηηθήο γσλίαο
ζέαζεο θαηά ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο, νη ιφγνη πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ
επηινγή απηή είλαη νη εμήο: [α] επηζπκψ λα θξαηεζψ καθξηά απφ κεηαθπζηθέο ή άιιεο
ππνζέζεηο, νη νπνίεο, ζεσξψ, πεξηζζφηεξν πεξηπιέθνπλ ην δήηεκα θαη, κάιηζηα,
εληειψο άζθνπα, παξά ην νδεγνχλ ζε γφληκεο αηξαπνχο. Η ζέζε πνπ ελίνηε
πξνβάιιεηαη απφ νξηζκέλνπο, γηα παξάδεηγκα, πσο δειαδή ν άλζξσπνο δελ έρεη
δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζηελ γνληδηαθή ζχζηαζε ησλ εκβίσλ νξγαληζκψλ – ηφζν
ησλ δσηθψλ φζν θαη ησλ θπηηθψλ, είηε δηφηη έηζη γίλεηαη θάηη ζαλ ηνλ καζεηεπφκελν
κάγν ηεο νκψλπκεο κπαιάληαο ηνπ Goethe1, είηε δηφηη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν
ζθεηεξίδεηαη ηνλ ξφιν ηνπ Θενχ (νη δχν απηέο αηηηάζεηο είλαη θαη‟ νπζίαλ
ηαπηφζεκεο), ζεσξψ πσο είλαη πέξα σο πέξα κεηαθπζηθή. Παξφηη ηξέθσ πξνο ηελ
κεηαθπζηθή ηδηαίηεξν ζεβαζκφ, ν νπνίνο ελίνηε ηείλεη πξνο ην δένο, ζεσξψ πσο θαηά
ηελ ζπδήηεζε πξαθηηθήο θχζεσο δεηεκάησλ ε πξφηαμε κεηαθπζηθψλ ζέζεσλ είλαη ζε
θάπνηνλ βαζκφ – ζπλήζσο ζε κεγάιν – άγνλε θαη αιπζηηειήο. Δλ πξνθεηκέλσ, κπνξεί
ππάγμαηι ν άλζξσπνο και λα ιεηηνπξγεί σο καζεηεπφκελνο κάγνο και λα ζθεηεξίδεηαη
ηνλ ξφιν ηνπ πςίζηνπ, θαη, εληνχηνηο, ακθφηεξα απηά λα είλαη εζηθψο απνδεθηά ή,
αθφκε, θαη επηβεβιεκέλα – αθξηβψο φπσο εζηθψο επηβεβιεκέλε είλαη ε επηθείκελε
παξαγσγή νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε απφ βιαζηνθχηηαξα, γηα ηελ νπνία ζα
κπνξνχζε θαλείο εμίζνπ επρεξψο λα επηθαιεζζεί καζεηεπφκελνπο κάγνπο,
ζθεηεξηζηέο ζξφλσλ θαη γηγάληηνπο δξάθνπο. [β] Γελ πηζηεχσ πσο νη δπλαηφηεηεο
παξέκβαζεο ζην γνληδίσκα πνπ ζηηο εκέξεο καο δηαζέηεη ε επηζηήκε ηξνπνπνηνχλ
ποιοηικώρ ηελ άρξη ηνχδε πθηζηάκελε θαηάζηαζε – ζεσξψ πσο ηελ κεηαβάιινπλ
κφλνλ ποζοηικώρ: ν άλζξσπνο πάληνηε επεδίσθε λα έρεη ιφγν ζηελ γνληδηαθή
ζχζηαζε ηφζν ηεο ρισξίδαο φζν θαη ηεο παλίδαο ζηνλ βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηέο ηνπ
θάζε θνξά ηνπ ην επέηξεπαλ. Γηα παξάδεηγκα, ην απηνθπέο θαιακπφθη πξνηνχ
εμεκεξσζεί είρε κήθνο ελφο δαθηχινπ, αιιά απηφ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηηο κέξεο καο
μεπεξλά ζε κήθνο ηνλ βξαρίνλα ηνπ ρεξηνχ καο – ε ξαγδαία κεηαβνιή ηνπ
θαηλνηχπνπ ηνπ θπηνχ επεηεχρζε ράξε ζηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ησλ θαιιηεξγεηψλ
θαη ησλ επηζηεκφλσλ αλά ηνπο αηψλεο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα γνληδηαθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά. Γεληθφηεξα, ε δεκηνπξγία πβξηδηθψλ θπηψλ δηαζέηεη ήδε ηζηνξία
αηψλσλ, φπσο θαη ν πβξηδηζκφο ησλ δψσλ – κε γλσζηφηεξε πεξίπησζε απηή ηνπ
ζπκπαζνχο εκηφλνπ.
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Σε φ,ηη αθνξά ηελ εθ κέξνπο κνπ επηινγή ηεο εζηθψο κε-νπδέηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ
δεηήκαηνο, απηή νθείιεηαη ζηα εμήο:
Α. Οη επηπηψζεηο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ απνδνρή ηεο θαιιηέξγεηαο γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ κπνξεί λα είλαη είηε εμ νινθιήξνπ ζεηηθέο γηα ην είδνο
καο θαη γηα ην πεξηβάιινλ, είηε εμ νινθιήξνπ αξλεηηθέο θαη γηα ηα δπν, είηε
πεξηζζφηεξν ζεηηθέο παξά αξλεηηθέο – θαη ην αληίζηξνθν. Καηά ηελ γλψκε κνπ
νη ζπλέπεηεο απηέο πξνδηαγξάθνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο παξά αξλεηηθέο, θαη
κε ηνχην ελλνψ ηφζν πσο δπλάκεη απηψλ αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ νη
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ είδνπο καο, φζν θαη πσο ζα πξναρζεί ζπλνιηθά ε
βησζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληφο καο (νη δχν απηέο παξάκεηξνη
ππνρξεσηηθά αιιεινπεξηρσξνχληαη). Σηελ ζπλέρεηα ζα εμεγήζσ ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ηζρπξίδνκαη ηα παξαπάλσ.
Β. Η δηαθχιαμε θαη βειηίσζε αθ‟ ελφο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη αθ‟ εηέξνπ ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ απνηεινχλ φρη κφλνλ απνδεθηέο, αιιά θαη
ηθικώρ επιβεβλημένερ επηδηψμεηο. Σπλεπψο, θάζε ελέξγεηα πνπ ηείλεη πξνο ηνπο
ζθνπνχο απηνχο δηαζέηεη ηζρπξή εζηθή δηθαηνιφγεζε, ζηνλ βαζκφ, βεβαίσο,
πνπ δελ ζίγεη άιια, ππέξηεξα αγαζά, ή πνπ δελ είλαη θαζ‟ εαπηήλ εζηθψο
απαξάδεθηε2. Σην ζεκείν απηφ επηηξέςηε κνπ λα επηζεκάλσ πσο ηα παξαπάλσ
δελ ηζρχνπλ κφλν ζην πιαίζην ηεο ζπλεπεηνθξαηηθήο παξάδνζεο δπλάκεη ηνπ
γλσζηνχ αξιώμαηορ ηηρ ωθελιμόηηηαρ, φπσο απηφ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Jeremy
Bentham3, αιιά εμ ίζνπ – ή, θαη a fortiori – γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
δενληνθξαηηθέο ζεσξίεο. Σηελ ζθέςε ηνπ Immanuel Kant, γηα παξάδεηγκα, ε
ζπλδξνκή καο ζηελ αλάγθε ηνπ ζπλαλζξψπνπ καο ζπληζηά αηειέο θαζήθνλ καο
πξνο ηνπο άιινπο (Kant 1984, § 53-57), ελψ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηή σο ηέηνηα (Peonidis 2012, 147). Με
άιια ιφγηα, είλαη εζηθψο απνδεθηφ (ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, απνηειεί εζηθφ καο
θαζήθνλ) είηε λα ελζαξξχλνπκε, είηε λα πξνβαίλνπκε νη ίδηνη ζε ελέξγεηεο
επσθειείο γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο θαη ην πεξηβάιινλ, φηαλ έρνπκε ηελ
δπλαηφηεηα λα ην πξάηηνπκε.
Γ.

Η πηνζέηεζε ησλ GMCs, ζηνλ βαζκφ πνπ δη‟ απηήο πξνάγεηαη ε βειηίσζε ηεο
δσήο ηνπ είδνπο καο θαη ππνζηεξίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο δίρσο λα ζίγνληαη άιια, ππέξηεξα αγαζά, θαη ζηνλ βαζκφ θαηά
ηνλ νπνίνλ απηή δελ ζπληζηά malum in se, είλαη εζηθψο απνδεθηή επηινγή. Δάλ,
ζπκπιεξψλσ, απνδεηρζεί δηα ησλ ζρεηηθψλ πνξηζκάησλ ησλ αξκφδησλ
επηζηεκψλ, πσο νη GMCs απνηεινχλ πιένλ γηα θάπνηνλ ιφγν ηον μόνο ηπόπο
πξναγσγήο ηεο πνηφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο
βησζηκφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγή
δηαηξνθηθψλ αγαζψλ, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπο κεηαπίπηεη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο
εζηθψο αποδεκηήρ επηινγήο ζε εθείλελ ηεο εζηθψο επιβεβλημένηρ.

Όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε ππνζεηηθφ ζπιινγηζκφ, απηφο πνπ παξαπάλσ εθζέησ
δχλαηαη λα δηαζέηεη απνδεηθηηθή ηζρχ κφλνλ εάλ νη πξνθείκελέο ηνπ είλαη αιεζείο –
ππφ ηελ έλλνηα πσο απνηεινχλ πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ επαξθψο ηελ
πξαγκαηηθφηεηα δίρσο λα παξαβιέπνπλ πηπρέο ηεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
ζεσξεζνχλ θαίξηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο. Οη
ηζρπξηζκνί πνπ νθείισ, ζπγθεθξηκέλα, λα ηεθκεξηψζσ, είλαη νη εμήο:
Α. Οη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs ζα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη
γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο.
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Β. Η πηνζέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηνχ ηνπ είδνπο δελ ζίγεη εμ ίζνπ άιια,
ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά.
Γ.

Οη GMCs δελ απνηεινχλ θαθφ θαζ‟ εαπηφ.

Δάλ νη αλσηέξσ ζέζεηο ηεθκεξησζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ην επηρείξεκά κνπ ζα δηαζέηεη
απνδεηθηηθή ηζρχ ωρ ππορ ηούηο: ε πηνζέηεζε ησλ GMCs απνηειεί επηινγή εζηθψο
πξνηηκφηεξε απφ ηελ κε πηνζέηεζή ηνπο, αθνχ δηαζθαιίδεη ηοςλάσιζηον φζε
σθειηκφηεηα ζα δηαζθάιηδε ε αληίζεηή ηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Δάλ, πεξαηηέξσ, απφ ηελ ζπδήηεζε πξνθχςεη φηη
Γ. Οη GMCs απνηεινχλ ηνλ κφλν ηξφπν πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα – ζε φ,ηη αθνξά,
βεβαίσο, ηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο δηαηξνθηθψλ αγαζψλ – ψζηε λα
δηαζθαιίζνπκε ηελ δσή θαη ηελ πγεία κεγάιεο κεξίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ
πιεζπζκνχ,
ηφηε ην επηρείξεκά κνπ ζα απνδεηθλχεη πσο ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ είδνπο
θαιιηεξγεηψλ ζπληζηά εζηθψο επηβεβιεκέλε επηινγή – κε άιια ιφγηα, πσο απνηειεί
θαζήθνλ ησλ εζηθψλ πξνζψπσλ λα επηδηψμνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Αο κνπ επηηξαπεί θαηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνθεηκέλσλ λα θηλεζψ θαηά ηξφπν κάιινλ
αδφθηκν, ζπγθεθξηκέλα σο εμήο: πξψηα ζα ζπδεηήζσ ηελ Γ, θαηφπηλ ζα εμεηάζσ ηελ
Β θαη δη‟ απηήο ηελ Α. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνθξίλσ ηελ ζεηξά απηή έγθεηηαη ζηελ
πεπνίζεζή κνπ πσο ε Γ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επθνιφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο,
ζπλεπψο ε ζπδήηεζή ηεο ζηελ αξρή ζα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν. Θεσξψ, επίζεο, πσο νη
Β θαη Α ζπλδένληαη εγγελψο κεηαμχ ηνπο. Η Γ πξνθείκελε, απφ ηελ άιιε,
πξνυπνζέηεη ηελ απφδεημε ηεο Α θαη Β, αθνχ απνηειεί θαηά κείδνλα ιφγν
ζπκπιήξσζή ηνπο, αιιά νη Α θαη Β κπνξνχλ λα ηζρχνπλ αθφκε θαη εάλ ε Γ δελ
απνδεηρζεί. Σε απηήλ ζα αλαθεξζψ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ δνθηκίνπ κνπ.
α. Οι GMCs δεν αποηελούν κακό καθ’ εαυτό.
Ωο κακό καθ’ εαςηό (malum in se) ζπλήζσο εθιακβάλεηαη θάηη πνπ [α] ε πιεηνλφηεηα
κηαο νξηζκέλεο θνηλσλίαο αληηιακβάλεηαη σο ηέηνην αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ πνπ
επηηξέπνπλ ή θαη επηβάιινπλ ηελ πξαγκάησζή ηνπ. Ο θφλνο, γηα παξάδεηγκα,
ζεσξείηαη πάληνηε θαθφο απφ ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ζηηο κέξεο καο, αζρέησο κε ην
γεγνλφο πσο ελίνηε δηθαηνινγείηαη ή ζπγρσξείηαη – ην γεγνλφο, άιισζηε, πσο ελίνηε
δηθαηνινγείηαη ή ζπγρσξείηαη θαηαδεηθλχεη πσο ν θφλνο ππάγμαηι εθιακβάλεηαη σο
θαθφ θαζ‟ εαπηφ, θαη ηνχην δηφηη εάλ δελ ίζρπε απηφ δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα
ζπγρσξείηαη θαηά πεξίπησζε.
Μηα άιιε εξκελεία ηνπ θαθνχ θαζ‟ εαπηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη εθείλε πνπ ζα
πξνέηαζζε [β] ηελ δηαρξνληθή αληίιεςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο σο ηέηνηαο ζε
έλα θνηλφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ – αο πνχκε, ζηελ δηαρξνλία απηνχ πνπ θάπσο
γεληθεπηηθά απνθαιείηαη επξσπατθφο πνιηηηζκφο. Δπεηδή νη παξαπάλσ απφπεηξεο
εξκελείαο δελ κε θαιχπηνπλ νχηε σο πξνο ηελ ζπλεθηηθφηεηά ηνπο, νχηε σο πξνο ηελ
δηαχγεηά ηνπο, επηηξέςηε κνπ λα αλαθέξσ δχν αθφκε.
Ωο θαθφ θαζ‟ εαπηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί, επίζεο, [γ] θάηη πνπ απνηειεί
παξέθβαζε ζε ζρέζε κε έλα ηέιεην θαζήθνλ ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ – θαη απηφ καο
νδεγεί ζηελ Καληηαλή αληίιεςε γηα ηελ εζηθή. Σηελ ζθέςε ηνπ Kant ηα θαζήθνληα,
σο γλσζηφλ, δηαθξίλνληαη ζε ηέιεηα θαη ζε αηειή ηφζν πξνο ηνλ εαπηφ καο, φζν θαη
πξνο ηνπο άιινπο. Η κε ζπκκφξθσζε κε έλα ηέιεην θαζήθνλ καο (είηε πξνο ηνλ
εαπηφ καο, είηε πξνο ηνπο άιινπο) ζπληζηά θαθφ θαζ‟ εαπηφ, ππφ ηελ έλλνηα πσο
293

αλαπφθεπθηα νδεγεί ην εζηθφ πξφζσπν ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο λφκνπο ηεο ινγηθήο,
αθνχ ηνπ επηηξέπεη (θαιχηεξα, ηνπ επηβάιιεη) λα αληηθάζθεη κε ηελ ξπζκηζηηθή αξρή
ηεο βνχιεζήο ηνπ. Έηζη, ε θινπή, γηα παξάδεηγκα, ζηελ ζθέςε ηνπ Kant ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαθφ θαζ‟ εαπηφ, δηφηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαπξάηηεηαη
απφ νπνηνλδήπνηε ρσξίο ν δξάζηεο λα κελ πεξηέξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο λφκνπο
πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αξρή (ή, θαιχηεξα, ηελ απαίηεζε)
ηεο κε-αληίθαζεο. Οξηζκέλσο, ν δξάζηεο κηαο θινπήο δηα ηεο πξάμεο ηνπ απηήο
θαηαδεηθλχεη πσο έρεη θαηαζηήζεη ξπζκηζηηθή αξρή ηεο βνχιεζήο ηνπ ην αμίσκα πνπ
ηνπ επηηξέπεη λα κελ ζέβεηαη ηελ ηδηνθηεζία. Δλαξκνλίδνληαο ηελ δξάζε ηνπ κε ην
αμίσκα απηφ, σζηφζν, αίξεη ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπλερίζεη λα ελαξκνλίδεηαη κε
απηφ, αθνχ εάλ φινη ην πηνζεηνχζαλ σο ξπζκηζηηθή αξρή ηεο βνχιεζήο ηνπο, ε
έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο απηνκάησο ζα ραλφηαλ, νπφηε θαλείο δελ ζα κπνξνχζε να μην
ζέβεηαι ηελ ηδηνθηεζία, αθνχ δελ ζα ππήξρε ηέηνηα πιένλ.
Δάλ θάπνηνο επηρεηξνχζε λα πξνζεγγίζεη ην θαθφ θαζ‟ εαπηφ ππφ ην πξίζκα ηνπ
σθειηκηζκνχ, εχινγα ζα κπνξνχζε εμ αξρήο λα ππνζέζεη πσο ζην πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εζηθήο παξάδνζεο θαθφ θαζ‟ εαπηφ δελ κπνξεί λα είλαη παξά κφλνλ ε
άζθνπε πξφθιεζε νδχλεο (φηαλ απηή κπνξεί λα απνθεπρζεί) – πέξαλ ηεο νδχλεο,
νηηδήπνηε άιιν, εάλ είλαη θαθφ, είλαη ηέηνην μόνον λόγω ηων ζςνεπειών ηος. Αο κνπ
επηηξαπεί, σζηφζν, ράξηλ ηεο ζπδήηεζεο λα απνπεηξαζψ λα πξνζεγγίζσ ηελ έλλνηα
ηνπ θαθνχ θαζ‟ εαπηφ απφ ηελ ζθνπηά ηνπ σθειηκηζκνχ θαηά ηξφπνλ πνπ γλσξίδσ –
θαη δειψλσ εμ αξρήο – πσο δελ είλαη νχηε ακάρεηνο, νχηε θαλ ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά
απιψο θαη κφλνλ ζα κνπ επηηξέςεη λα πξνρσξήζσ ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ ζθέςε κνπ.
Ννκίδσ πσο ν φξνο θαθφ θαζ‟ εαπηφ ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη θάπνην λφεκα ζην
πιαίζην κφλνλ κηαο ηάζεο ηνπ Ωθειηκηζκνχ, ζπγθεθξηκέλα απηήο πνπ θαιείηαη
κανονιζηικόρ ωθελιμιζμόρ (rule utilitarianism). Σηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληζηηθνχ
σθειηκηζκνχ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο θαθφ θαζ‟ εαπηφ απνηειεί [δ] κηα πξάμε
πνπ δελ ζπλάδεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν εζηθφ θαλφλα, ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ νπνίν
ππφζρεηαη ην ζεηηθφηεξν δπλαηφ ηζνδχγην επηπρίαο-νδχλεο, δειαδή ηηο βέιηηζηεο
δπλαηέο ζπλέπεηεο. Γεληθψο, πάλησο, ε έλλνηα ηνπ θαθνχ θαζ‟ εαπηφ κάιινλ ζα
πξνβιεκάηηδε ηδηαίηεξα έλαλ αθνζησκέλν ζπλεπεηνθξάηε – θαη ηνχην ιφγσ ηνπ φξνπ
«θαζ‟ εαπηφ» πνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ φξν.
Ύζηεξα απφ ηελ πξφρεηξε απηή πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θαθνχ
θαζ‟ εαπηνχ, αο εμεηάζνπκε εάλ ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί
πσο εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ απηέο ηηο εθδνρέο. Γλψκε κνπ είλαη πσο φρη.
Σπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ γεληθψο,
θαη απηή ελφο θπηνχ ή κίαο πνηθηιίαο θπηψλ εηδηθφηεξα, δελ ζα κπνξνχζε επρεξψο λα
ζεσξεζεί σο θαθή θαζ‟ εαπηή, παπά μόνον λόγω ηων πιθανών απνηηικών ζςνεπειών
ηηρ. Δάλ, επί παξαδείγκαηη, κπνξνχζακε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην αλζξψπηλν γνληδίσκα
θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε ηα άηνκα ηνπ είδνπο καο λα είλαη απξφζβιεηα απφ αλίαηεο
ζαλάζηκεο αζζέλεηεο θαη λα δνπλ ηα δηπιάζηα ρξφληα απφ απηά πνπ ηψξα ηνπο
επηηξέπνληαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο θχζεο ηνπο ρσξίο θάπνηα πξφζζεηε
επηβάξπλζε, νπδείο ζα αληέηεηλε πσο «εληάμεη, φια απηά είλαη πνιχ θαιά θαη ζεκηηά,
αιιά ε ηξνπνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο είλαη νχησο ή άιισο θαθή ωρ
ηέηοια». Αληηζέησο, εάλ φια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ δηα
επψδπλσλ θαη ζαλάζηκσλ πεηξακάησλ ζε αζψα βξέθε, φπσο απηά ζηα νπνία πξνέβε
ν πεξίθεκνο γηαηξφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Auschwitz, ν Jozef Mengele, ε αλσηέξσ
έλζηαζε ζα θαηλφηαλ θαζ‟ φια εχινγε. Απηφ καο δείρλεη πσο ελψ ν πεηξακαηηζκφο ζε
βξέθε είλαη θαθφο θαζ‟ εαπηφλ, ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ
αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα ινγίδεηαη σο ηέηνηα. Αλ απηφ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο
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γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, δελ βιέπσ γηαηί δελ ζα
έπξεπε λα ηζρχεη θαη ζε φ, ηη αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο ησλ θπηηθψλ
πνηθηιηψλ – θαη, κάιηζηα, a fortiori. Πέξαλ ηνχησλ – αιιά θαη ιφγσ απηψλ – ζηελ
ζθέςε κνπ θαληάδεη εχινγε ε ηνπνζέηεζε πσο ε θαη‟ επηινγήλ ηξνπνπνίεζε ηνπ
γνληδηψκαηνο ηεο ρισξίδαο δελ ζπληζηά νχηε παξαβίαζε θάπνηνπ ηέιεηνπ θαζήθνληνο
ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ, νχηε ελαξκφληζε κε θάπνηνλ εζηθφ λφκν ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ
δελ επηθπιάζζεη ηελ κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα.
Η κφλε δπλαηφηεηα, λνκίδσ, πνπ ζα δηέζεηε θάπνηνο ψζηε λα απαμηψζεη εζηθά ηελ
γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ πξνο εθκεηάιιεπζε θπηψλ ωρ ηέηοια (θαζ‟ εαπηή), ζα
ήηαλ ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ ζενθξαηηθψλ επηρεηξεκάησλ ηεο κνξθήο «ν χςηζηνο
πάληα ἐλ ζνθίᾳ ἐπνίεζε, ζπλεπψο ν άλζξσπνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη
ζην ζείν ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο». Παξ‟ φηη αληηκεησπίδσ κε ηδηαίηεξν θαη
αλππφθξηην ζεβαζκφ ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε, δελ ζεσξψ πσο ην πξναλαθεξζέλ
απνηειεί ηζρπξφ επηρείξεκα, θαη ηνχην γηα δπν ιφγνπο: θαηά πξψηνλ ν άλζξσπνο
παξεκβαίλεη ζην ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο ήδε απφ ηφηε πνπ απέθηεζε ζπλείδεζε ηνπ
εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ άιινπ – βειηηψλεη θαη παξαηείλεη ηελ δσή ηνπ, γηα παξάδεηγκα,
θαηαπνιεκψληαο ηηο θπζηθέο παζνγέλεηέο ηνπ θαη εθείλεο πνπ επηθπιάζζεη γηα απηφλ
ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καηά δεχηεξνλ, ζην αλσηέξσ επηρείξεκα θαηά ηεο παξέκβαζεο
ζην ζετθφ ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο, ζα κπνξνχζε λα αληηηαρζεί ε ζέζε πσο ε
δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα παξεκβαίλεη απνηειεί απφηνθν ηεο ζείαο ζνθίαο θαη
κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δεκηνπξγίαο – πσο, δειαδή, ε δπλαηφηεηα απηή, άπαμ θαη έρεη
ρνξεγεζεί ζηνλ άλζξσπν απφ ηνλ δεκηνπξγφ, ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο
ηεο, αξθεί ε ρξήζε απηή λα είλαη ε δένπζα. Παξακέλεη, σζηφζν, ην γεγνλφο πσο ε
παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ δελ ζα κπνξνχζε
λα ζεσξεζεί κακή καθ’ εαςηήν.
β. Η ςιοθέηηζη ηων GMCs δεν θίγει εξ ίζος άλλα, ιζοδύναμα ή ςπέπηεπα αγαθά
και οι ζςνέπειέρ ηηρ για ηον άνθπωπο και ηο πεπιβάλλον πποδιαγπάθονηαι
πεπιζζόηεπο θεηικέρ παπά απνηηικέρ.
Αο απνδερζνχκε ηφζνλ ράξηλ ηεο ζπδήηεζεο, φζν θαη δηφηη απηφ αθξηβψο
επαγγειίδεηαη θαηά ηνπο ππεξκάρνπο ηεο ε εθαξκνγή ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο
ζηηο θαιιηέξγεηεο, πσο ε πηνζέηεζε ηνπ ππφ εμέηαζε επηηεχγκαηνο ηεο βηνηερλνινγίαο
απνζθνπεί ηειηθψο ζηελ δηαζθάιηζε θαη ηελ βειηίσζε αθ‟ ελφο ηεο δσήο ησλ
αλζξψπσλ – ηφζν ησλ ππαξρφλησλ, φζν θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ – θαη αθ‟
εηέξνπ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Τν πξψην σθέιεκα ζα επέιζεη,
ιέλε νη ππέξκαρνη ησλ GMCs, δπλάκεη ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο ζηξεκκαηηθήο
απφδνζεο ησλ ήδε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, αιιά θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο λέσλ,
πξνο ην παξφλ κε θαιιηεξγήζηκσλ, γεγνλφο πνπ απφ ηε κηα ζα δηαζθαιίζεη ηελ
επάξθεηα ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ αγαζψλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πιαλήηε,
απφ ηελ άιιε ζα πηέζεη ηηο ηηκέο ηνπο θαζηζηψληαο ηα βαζηθά δηαηξνθηθά αγαζά
πξνζηηά αθφκε θαη ζηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά πιεζπζκνχο, νη νπνίνη ζήκεξα
ππνζηηίδνληαη. Οη ζεηηθέο επί ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλέπεηεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
δξακαηηθή κείσζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ρεκηθψλ
πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γεσξγία, αθνχ νη GMCs ζα είλαη πνιχ
πεξηζζφηεξν αλζεθηηθέο – ή, αθφκε θαη απξφζβιεηεο – ζε παζνγφλνπο νξγαληζκνχο
θαη ζε αζζέλεηεο. Αο ηνληζζεί ζην ζεκείν απηφ κεη‟ επηηάζεσο ην εμήο: ην δνθίκην
απηφ νχηε κπνξεί, νχηε επηζπκεί λα εμεηάζεη ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ νξζφηεηα ησλ
αλσηέξσ ηζρπξηζκψλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο γηα θάηη ηέηνην ζα απαηηνχληαλ γλψζεηο
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πνπ κφλνλ ν κνξηαθφο βηνιφγνο ή ν γελεηηζηήο ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη. Σπλεπψο, ζα
πξνρσξήζσ ζηηο ζθέςεηο κνπ απνδερφκελνο απηά πνπ ζηελ ζρεηηθή κε ην ζέκα
βηβιηνγξαθία απνηεινχλ ζεκείν ζπλάληεζεο ηφζν απηψλ πνπ αληηκάρνληαη, φζν θαη
εθείλσλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηηο GMCs.
Οη ππέξκαρνη ησλ GMCs βεβαηψλνπλ πσο απηέο [α] ζα απμήζνπλ ηελ ζηξεκκαηηθή
απφδνζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ζηηο κέξεο καο εθηάζεσλ, θαη πσο, θαηά ζπλέπεηα, ζα
εληζρπζεί ζεακαηηθά ε δπλαηφηεηα λα ηξαθνχλ πιεζπζκνί πνπ ζήκεξα ππνζηηίδνληαη
– παξάιιεια, δε, [β] ε γνληδηαθή ελίζρπζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ ζα κπνξνχζε λα απνβεί ζσηήξηα γηα ηελ δσή θαη ηελ πγεία
ηδίσο ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά πιεζπζκψλ. Πεξαηηέξσ, [γ] ε δπλαηφηεηα
ελζσκάησζεο ζηελ γελεηηθή ηδηνζπζηαζία ησλ θπηψλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηζσκάησλ ή
θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, ππφζρεηαη λα ζσξαθίζεη εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά ηελ
πγεία δηζεθαηνκκπξίσλ ζπλαλζξψπσλ καο, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ νπδεκία
πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, αθφκε θαη ζήκεξα αθαλίδνληαη απφ
αζζέλεηεο πνπ είλαη εχθνια ζεξαπεχζηκεο. Δθηφο απηψλ, ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ [δ] κπνξεί λα ηηο εληζρχζεη απέλαληη ζε λνζνγφλνπο
νξγαληζκνχο πνπ ηηο πιήηηνπλ, κεηψλνληαο ή θαη εμαιείθνληαο έηζη ηελ αλάγθε
ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θαη παξαζηηνθηφλσλ, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ, σο
γλσζηφλ, απνζεθεχνληαη ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ
γηα δεθαεηίεο κε ηελ ηνμηθφηεηά ηνπο – ελψ, παξάιιεια, βιάπηνπλ ηελ πγεία φζσλ
θαηαλαιψλνπλ ηα ζρεηηθά πξντφληα. Πέξαλ ηνχηνπ, [ε] ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο
δπλαηφηεηαο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζα άξεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ,
αλάγθε πνπ ζπλήζσο θαιχπηεηαη δηα ηεο απνςίισζεο δαζψλ, θάηη πνπ ζα είλαη,
πξνθαλέζηαηα, επίζεο ηδηαηηέξσο επσθειέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία.
Τέινο, [ζη] ε δεκηνπξγία πνηθηιηψλ κε εληζρπκέλεο δπλαηφηεηεο αληνρήο ζε
δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα επηηξέςεη ηελ
θαιιηέξγεηα εθηάζεσλ πνπ ζήκεξα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο πξνο ρξήζε, θαζψο
θαη [δ] λα κεηψζεη ηηο (ηεξάζηηεο) πνζφηεηεο λεξνχ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ γεσξγία,
ακβιχλνληαο έηζη ηελ γλσζηή θαη εμαηξεηηθά απεηιεηηθή γηα ην είδνο καο θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ ειιεηκκαηηθφηεηα ζην ηζνδχγην ρξήζεο ηνπ θαζαξνχ λεξνχ. Όια
ηα παξαπάλσ, αο ζεκεησζεί, δελ ακθηζβεηνχληαη απφ ηνπο πνιέκηνπο ηεο γελεηηθήο
ηξνπνπνίεζεο – ζπλεπψο, θαη δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο πνιιά απφ απηά έρνπλ
ήδε απνδεηρζεί ζηα εξγαζηήξηα, εχινγα ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηα ζεσξήζεη φρη
απιέο πξνζδνθίεο, αιιά βεβαηφηεηεο.
Οη αληηδξάζεηο ζην ελδερφκελν απνδνρήο ησλ GMCs δηαηππψλνληαη θαηά ην κάιινλ
ή ήηηνλ σο επηθπιάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηά ηνπο δπλάκεη [α]
ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπλεπεηψλ, [β] ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γηα ηελ
πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη [γ] ηεο αληίζηνηρεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σε φ,ηη αθνξά
ην [α], πξνβάιιεηαη ν θίλδπλνο ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ήδε πθηζηακέλνπ ράζκαηνο
κεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (Akumo et al. 2013),
ηνπηέζηηλ κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ, δεδνκέλνπ φ,ηη ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε
απαηηεί καθξά δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε.
Δίλαη πξνθαλέο πσο νη θησρφηεξεο ρψξεο δελ ζα δηαζέηνπλ ηα κέζα ψζηε λα
αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαιιηέξγεηεο, ζπλεπψο ζα είλαη απνιχησο εμαξηεκέλεο απφ
ηηο πινπζηφηεξεο, αιιά θαη απφ ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο δηαζέζεηο ησλ αγνξψλ.
Ωο πξνο ην [β], ππνγξακκίδεηαη ην ελδερφκελν εθδήισζεο κε αλακελφκελσλ
ζπλεπεηψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία, έλαληη ησλ νπνίσλ ε επηζηήκε δελ ζα είλαη δηφινπ
έηνηκε λα αληηδξάζεη. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ν θίλδπλνο ελζσκάησζεο γνληδίσλ κε
αιιεξγηνγφλν δξάζε ζε πνηθίια θπηηθά είδε, θάηη πνπ ζα ελείρε ηεξάζηηα
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επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ δεκφζηα πγεία (Bakshi 2003, 213 θ.ε.). Πέξαλ ηνχησλ, ε
αληηβηνηηθή δξάζε επηιεγκέλσλ γνληδίσλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ
γνλφηππν επξείαο θαηαλάισζεο θπηηθψλ πνηθηιηψλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο αλάπηπμεο
πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο παζνγφλνπο νξγαληζκνχο ηεο εληεξηθήο βαθηεξηαθήο
ρισξίδαο ηνπ αλζξψπνπ (Kleter et al. 2005, 327 θ.ε.). Σε ζρέζε κε ην [γ], νη GMCs
ελδέρεηαη λα απνθιείζνπλ ελδεκηθέο πνηθηιίεο (Committee on Environmental Impacts
2002, 107 θ.ε.), λα εμαθαλίζνπλ πιεζπζκνχο ή θαη είδε σθέιηκσλ εληφκσλ ιφγσ ηεο
κε-επηιεθηηθήο ηνμηθήο γηα απηά δξάζεο ηνπο (Arpaia 2008, 24 θ.ε.), λα δηαηαξάμνπλ
ηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζα εληαρζνχλ (Myhr et al.
2003, 228), λα ππξνδνηήζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε εκθάληζε λέσλ πνηθηιηψλ ηψλ (Uzogara
2000, Phillips 1994), θαη, ηέινο, λα επλνήζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε
δηαγνληδηαθψλ εηδψλ (Dona et al. 2009, 165), δειαδή ηελ κεηαθνξά γελεηηθνχ πιηθνχ
απφ ηελ πνηθηιία-ζηφρν ζε άιιεο, θπηηθέο ή θαη δσηθέο (Lu 2008, 73 θ.ε.).
Όια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηελ – αλαγθαζηηθά γεληθεπηηθή
θαη, ζπλεπψο, αξθεηά απινπζηεπηηθή – δηαηχπσζε: «νη GMCs πξνβιέπεηαη λα
απνβνχλ ηδηαηηέξσο επσθειείο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά,
παξάιιεια, ελέρνπλ εμαηξεηηθά πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα». Έσο εδψ, λνκίδσ,
είλαη ζχκθσλνη ηφζν νη ππέξκαρνη, φζν θαη νη πνιέκηνη ησλ GMCs. Οη ζέζεηο ηνπο
δηαρσξίδνληαη, σζηφζν, επζχο ακέζσο: νη πξψηνη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αλσηέξσ
δηαηχπσζε σο εμήο: «… σζηφζν, ε σθειηκφηεηα πνπ ζα πξνθχςεη είλαη ηφζν κεγάιε,
ψζηε αμίδεη ηνλ θφπν λα αλαιάβνπκε ηνλ θίλδπλν», ελψ νη δεχηεξνη, αληηζέησο,
δηαηείλνληαη πσο «… ζπλεπψο, ελ φςεη ησλ θηλδχλσλ, νθείινπκε λα εγθαηαιείςνπκε
ην ζρέδην πηνζέηεζεο ησλ GMCs ζηελ γεσξγία». Αλ επηζπκνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ
νξζφηεηα εθάζηεο ηνπνζέηεζεο, νθείινπκε εμ αξρήο λα επηιέμνπκε ην θξηηήξην,
δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ζα ηίζεηαη ην φξην εθείλν, πέξαλ ηνπ νπνίνπ ε πξνζδνθψκελε
σθειηκφηεηα ππεξθεξάλλπηαη απφ ηελ δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα. Έλα ηέηνην θξηηήξην
ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφ ηεο οςζιώδοςρ ιζοδςναμίαρ (substantial equivalence), ην
νπνίν εζηηάδεη ζην εάλ θαη θαηά πφζνλ ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ελφο είδνπο ή κηαο
πνηθηιίαο απνδίδεη απνηειέζκαηα ηοςλάσιζηον εξ ίζος αζθαλή κε ηα πξνυπάξρνληα
είδε ή πνηθηιίεο (WHO 1995, 5 θ.ε.; Kuiper et al. 2001, 504). Η εθηίκεζε ηεο
αζθάιεηαο «πάληνηε βαζίδεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ
δηαηξνθηθψλ αγαζψλ κε ηα „ζπκβαηηθά‟ αληίζηνηρά ηνπο σο πξνο ηα κνξηαθά,
ηνμηθνινγηθά θαη δηαηξνθηθά δεδνκέλα ηνπο» (Schauzu 2000, 2). Η επηζηεκνληθή
έξεπλα, φπσο είλαη εχινγν, ζεψξεζε ππνρξέσζή ηεο λα εζηηάζεη ζηελ αζθάιεηα ησλ
GMCs πξσηίζησο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, θαη ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ λα κελ
επηβεβαηψλνπλ ηηο επηθπιάμεηο ησλ πνιεκίσλ ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ (AAAS 2012). Αιιά θαη σο πξνο ηηο επηδξάζεηο ησλ
GMCs ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο απηέο νχηε
επηβαξχλνπλ, νχηε απεηινχλ ην πεξηβάιινλ ζε μεγαλύηεπο βαθμό απφ ηηο ζπκβαηηθέο
θαιιηέξγεηεο. Ωζηφζν, φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ηερληθέο
παξακέηξνπο, θαη πεξηζζφηεξν αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, παξά ηελ
εζηθή ζπδήηεζε. Γηα ηελ ηειεπηαία απηή πεξηζζφηεξν λφεκα ζα είρε, ζεσξψ, ε
εμέηαζε φρη ηνπ εάλ ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα είλαη εμ ίζνπ αζθαιή κε ηα
ζπκβαηηθά, αιιά εάλ νη GMCs ζίγνπλ άιια ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά. Καη ηνχην
δηφηη νη GMCs ζα κπνξνχζαλ λα είλαη εμίζνπ αζθαιείο κε ηηο ζπκβαηηθέο
θαιιηέξγεηεο, αιιά λα ζίγνπλ ηέηνηα αγαζά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νδεγνχκαζηε ζε κηα
ζχγθξηζε, νθείινπκε λα θαζνξίζνπκε επαθξηβψο ηνπο δπν φξνπο ηεο.
Πηζηεχσ πσο ε πιένλ εχινγε ζπκπιήξσζε ηεο θξάζεο «νη GMCs δελ ζίγνπλ άιια
ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά» δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιε απφ απηήλ: «… ζε
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ζχγθξηζε κε απηά πνπ ππφζρεηαη ε πηνζέηεζή ηνπο». Με άιια ιφγηα, ζε επίπεδν
πνιηηηθήο κηα ζπγθξνηεκέλε εθηίκεζε θηλδχλνπ (risk assessment) ζα φθεηιε λα
ζπλεμεηάζεη θαη λα ζπγθξίλεη ζςνολικά ηα πξνζδφθηκα νθέιε θαη ηηο πηζαλέο δεκίεο
απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ GMCs. Μηα ζηνρεπκέλε ζπλεπεηνθξαηηθή εζηθή αλάιπζε,
σζηφζν, ζα κπνξνχζε απιψο λα πεξηνξηζζεί ζηελ δηαρείξηζε ηνπ εξσηήκαηνο πεξί
ηνπ εάλ ηα ζςγκεκπιμένα σθειήκαηα πνπ νη GMCs ππφζρνληαη ζα κπνξνχζαλ λα
παξαθνινπζνχληαη απφ ζπλέπεηεο πνπ ζα έζηγαλ αγαζά ζηα νπνία απνδίδνπκε (ή,
είλαη νξζφ λα απνδίδνπκε) ίζε ή κεγαιχηεξε εζηθή αμία. Απηφ ηζρχεη δηφηη, θαηά ηελ
γλψκε κνπ, ελψ ε πνιηηηθή αλάιπζε θέξλεη ηνλ επηζηήκνλα αληηκέησπν κε
πποβλήμαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πνηθίιεο ιχζεηο, απηνί πνπ αζρνινχληαη
κε ηελ εζηθή έρνπλ σο απνζηνιή ηνπο θπξίσο λα δηαρεηξίδνληαη διλήμμαηα,
εξσηήκαηα, δειαδή, πνπ ηνπο επηβάιινπλ λα πηνζεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε
αλάκεζα ζηηο δπν πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, θαη ηνχην δηφηη ε εζηθή ζπδήηεζε απνθηά
λφεκα θπξίσο (ή, κφλνλ) ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπγθεθξηκέλσλ
ζπκθεξφλησλ, απφ ηα νπνία θάπνηα ζα ηθαλνπνηεζνχλ θαη θάπνηα ζα κείλνπλ
αληθαλνπνίεηα. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εάλ ε εζηθή ζπδήηεζε θαηαιήμεη πσο
δεν ππέπει λα πηνζεηεζνχλ νη GMCs, νθείιεη ηαπηφρξνλα λα απνδερζεί πσο ε
ππάξρνπζα ή ε δηαγξαθφκελε θαηάζηαζε ζε ζσέζη πάνηα με όζα ςπόζσονηαι οι GMCs
αληηζηνηρεί ζε έλα ππέξηεξν ππέπει. Αο δνχκε, ινηπφλ, πνηα ζπκθέξνληα
ζπγθξνχνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ GMCs.
Απφ ηε κηα πιεπξά, πξνθαλψο, έρνπκε αθ‟ ελφο ηελ δηαζθάιηζε ηεο δσήο πξσηίζησο
θαη ηεο πγείαο δεπηεξεπφλησο εθαηνκκπξίσλ ζπλαλζξψπσλ καο νη νπνίνη είηε
ιηκνθηνλνχλ, είηε ππνζηηίδνληαη, θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ πξνάζπηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ
πιαλήηε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε έρνπκε αλαθέξεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βξίζθνληαη
νη επαπεηινχκελνη θίλδπλνη γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ ήδε έρνπκε πεξηγξάςεη, ε
πηζαλφηεηα αχμεζεο ηεο εμάξηεζεο ησλ θησρφηεξσλ απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο,
θαζψο θαη ε δπλεηηθή δηαηαξαρή ηεο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο. Τν εζηθφ εξψηεκα
πεξί ησλ GMCs, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί σο εμήο: ηα αγαζά πνπ δπλάκεη
ή εμ αηηίαο ησλ GMCs δηαθπβεχνληαη είλαη ηζνδχλακα κε απηά πνπ δηαζθαιίδνληαη;
Η απάληεζε, πξνθαλψο, είλαη θαηαθαηηθή: ηα αγαζά απηά, γηα ηελ αθξίβεηα, δελ είλαη
απιψο ηζνδχλακα, είλαη ηαπηφζεκα. Οη GMCs κπνξνχλ λα πξάγκαηη λα ζψζνπλ απφ
ηελ πείλα έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ πνπ ρσξίο απηέο είλαη
θαηαδηθαζκέλν είηε ζηνλ ιηκφ είηε ζην ππνζηηηζκφ, αιιά δπλεηηθά κπνξνχλ λα
εμνινζξεχζνπλ έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επαιεζεπζνχλ
ηα απεηιεηηθά γηα ηελ δεκφζηα πγεία ζελάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. Δπίζεο, ζε
ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, νη GMCs θαίλεηαη πσο πξάγκαηη κπνξνχλ λα ην
απαιιάμνπλ απφ ηελ δηαξθψο απμαλφκελε επηβάξπλζή ηνπ απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο
πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γεσξγία, αιιά θαίλεηαη πσο επίζεο κπνξνχλ λα
δηαηαξάμνπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Αλ ε παξαπάλσ αλάιπζε είλαη έσο ην ζεκείν απηφ εχινγε, απαηηείηαη έλα αθφκε
βήκα ψζηε λα νδεγεζεί ε ζθέςε καο ζε θάπνηα δηέμνδν: πφζν πιθανά, βέβαια ή
νομοηελειακά είλαη ηα πξνζδνθψκελα σθειήκαηα, θαη πφζν νη επίθνβεο δεκίεο;
Δπηηξέςηε κνπ λα πηζηεχσ πσο ηα σθειήκαηα είλαη ηφζν βέβαηα θαη λνκνηειεηαθά,
φζν θάζε σθέιεκα πνπ ππφζρεηαη ε φπνηα επηζηεκνληθή εμέιημε θαη ηερλνινγηθή
δπλαηφηεηα: αλ εκπηζηεπφκαζηε ηηο εμαγγειίεο ησλ επηζηεκφλσλ ελ γέλεη, νθείινπκε
λα εκπηζηεπζνχκε θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο GMCs, ηδίσο αθνχ ζε ζρέζε κε ηηο
σθέιεηεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηέο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο αληίινγνο.
Σπλεπψο, κπνξνχκε λα δερζνχκε πσο ππάγμαηι ράξε ζηηο GMCs ζα ηξαθεί ν
αλζξψπηλνο πιεζπζκφο ηνπ πιαλήηε θαη ζα βειηησζεί ε πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία,
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ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ απηή ε ηειεπηαία επεξεάδεηαη απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ
ζηελ γεσξγία θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σε φ,ηη αθνξά ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηελ άιιε, απηνί είλαη κελ πιθανοί, αιιά φρη νομοηελειακοί ή
αναπόθεςκηοι. Απηφ ηζρχεη γεληθψο, λνκίδσ, γηα θάζε είδνπο θίλδπλν, αιιά ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε αθξηβψο έηζη παξνπζηάδεηαη ε επηθηλδπλφηεηα ησλ GMCs απφ
ηνπο πνιεκίνπο ησλ: σο δςνηηική, αιιά φρη σο αναπόθεςκηη. Πξνθαλψο ε δηεζλήο
θνηλφηεηα κπνξεί λα πηνζεηήζεη, θέξ‟ εηπείλ, ζπγθεθξηκέλα κέηξα ψζηε νη πιεζπζκνί
ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα κελ θαηαζηνχλ δέζκηνη ησλ αλεπηπγκέλσλ. Δμ ίζνπ
πξνθαλέο είλαη πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιεινγηζκέλα θαη,
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξψηα δνθηκαζηηθά ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ γεσξγία λα
βξίζθνληαη απηέο ππφ ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ επηζηεκφλσλ, ψζηε λα
δηαζθαιηζζεί πσο ηα παξάγσγά ηνπο δελ ζα απεηινχλ ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ
πιαλεηηθή ηζνξξνπία. Τα ίδηα, λνκίδσ, ηζρχνπλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αλ φρη γηα
φινπο, ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ελδερφκελν πηνζέηεζήο ηνπο.
Σπλεπψο, ην εζηθφ ηζνδχγην ησλ πξνζδνθψκελσλ σθειεκάησλ θαη ησλ πηζαλψλ
δεκηψλ θαίλεηαη λα επλνεί κάιινλ ηηο GMCs, αθνχ απέλαληη ζε βέβαιερ σθέιεηεο
ηίζεληαη ηζνδχλακνη πιθανοί – αιιά φρη αναπόθεςκηοί – θίλδπλνη. Με άιια ιφγηα, εάλ
ζε φ,ηη αθνξά ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηνπ felicific calculus ηνπ Bentham
(Bentham 1988, 30 θ.ε.) ηα δεδνκέλα είλαη θνηλά, ηνπιάρηζηνλ ζε φ, ηη αθνξά ηελ
παξάκεηξν ηεο βεβαιόηηηαρ ε επηινγή ηεο πηνζέηεζεο ησλ GMCs θαίλεηαη λα
ππεξηζρχεη ηνπ αληηζέηνπ. Καηά ηελ γλψκε κνπ, ην ίδην ηζρχεη θαη σο πξνο ηελ
παξάκεηξν ηεο γνληκφηεηαο, αθνχ ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε κηαο επηζηεκνληθήο
θαηλνηνκίαο ζπλήζσο παξαθνινπζείηαη θαη πνιιέο άιιεο. Έλα πξφρεηξν ζθαξίθεκα
ηνπ γλσζηνχ πίλαθα ηνπ Bentham ζα θαηέιεγε πεξίπνπ σο εμήο:

Ένηαζη
Γιάπκεια
Βεβαιόηηηα
Δγγύηηηα
Γονιμόηηηα
Καθαπόηηηα
Έκηαζη

Τιοθέηηζη
GMCs

Μη ςιοθέηηζη
GMCs

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Δπηηξέςηε κνπ ζην ζεκείν απηφ λα εμεγήζσ ηελ επηινγή κνπ ζρεηηθά κε ηελ
παξάκεηξν ηεο θαζαξφηεηαο, ε νπνία αθνξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα σθέιεηα είλαη
απαιιαγκέλε απφ νδχλε – ζηελ πεξίπησζή καο απφ θηλδχλνπο. Θα κπνξνχζε θάπνηνο
λα ζθεθζεί πσο, ελψ ε απνδνρή ησλ GMCs πξνθαλψο δελ είλαη απαιιαγκέλε απφ
θηλδχλνπο – απηφο είλαη, άιισζηε, ν ιφγνο πνπ απηέο ηίζεληαη ζηελ βάζαλν ηεο
εζηθήο ζπδήηεζεο –, ε κε εθαξκνγή ηνπο είλαη. Απηφ, σζηφζν, ζεσξψ πσο δελ είλαη
αθξηβέο. Η απφξξηςε κηαο εθ ησλ δπν πξνζθεξνκέλσλ επηινγψλ ζε έλα εζηθφ δήηεκα
αίξεη κελ πιήξσο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο, αιιά αθήλεη
αθέξαηε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο επηθξαηήζαζαο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
εθείλνο πνπ απνξξίπηεη εζηθψο ηηο GMCs ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο, δελ
πξνβαίλεη ζε κηα απαιιαγκέλε απφ θηλδχλνπο εζηθή επηινγή: ε επηινγή ηνπ,
ζπγθεθξηκέλα, ζπλνδεχεηαη απφ ην βάξνο αθ‟ ελφο ηεο δηαηψληζεο ηεο ιηκνθηνλίαο
θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, θαη αθ‟ εηέξνπ
ηεο δηαηψληζεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πιαλήηε. Απιψο, ζηελ ζθέςε ηνπ ην βάξνο απηφ
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είλαη πξνηηκφηεξν – ή, επρεξέζηεξα δηαρεηξίζηκν – απφ εθείλν πνπ ζα ζπλφδεπε ηελ
αληίζεηε επηινγή.
Αο θιείζσ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε κηα αθφκε ζθέςε. Τα επηζηεκνληθά
επηηεχγκαηα, ηδίσο απηά πνπ ππφζρνληαη λα κεηαβάιινπλ δξαζηηθά ηφζν ηελ δσή ησλ
αλζξψπσλ, φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ζπλνδεχνληαη
πάληνηε απφ ηδηαηηέξσο πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα. Καη ε ηζηνξία ησλ
επηζηεκψλ έρεη δείμεη πσο έλα κέξνο ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο πξάγκαηη ηειηθψο
εθδειψλεηαη – ε επηλφεζε ηνπ ηξνρνχ, ε αλαθάιπςε ηεο αηκνθίλεζεο θαη, ηειεπηαία,
ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηέηνηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα κεηαμχ άιισλ.
Τν γεγνλφο απηφ, σζηφζν, δελ απνηειεί επαξθή ιφγν απφξξηςεο ηεο επηζηεκνληθήο
θαηλνηνκίαο. Απηφ πνπ επηηάζζεη είλαη ε πηνζέηεζε δηθιείδσλ αζθαιείαο, δπλάκεη
ησλ νπνίσλ ζα δηαζθαιίδεηαη ε ιεινγηζκέλε θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλε απφ
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ.
Έσο ην ζεκείν απηφ πξνζπάζεζα κεηεξρφκελνο έλαλ ππνζεηηθφ ζπιινγηζκφ
ζπλεπεηνθξαηηθήο πθήο λα απνδείμσ πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs είλαη είηε
ηνπιάρηζηνλ εμ ίζνπ απνδεθηή σο εζηθή επηινγή κε ηελ αληίζεηή ηεο, είηε
πξνηηκφηεξε. Σπγθεθξηκέλα, αξρηθά πηνζέηεζα ηελ ππφζεζε πσο εάλ [α] νη ζπλέπεηεο
απφ ηηο GMCs ζα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο, θαη εάλ [β] ε πηνζέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηνχ ηνπ
είδνπο δελ ζίγεη εμ ίζνπ άιια, ηζνδχλακα ή ππέξηεξα αγαζά, θαη εάλ [γ] νη GMCs δελ
απνηεινχλ θαθφ θαζ‟ εαπηφ, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο
πξνηηκφηεξε απφ ηελ κε εθαξκνγή ηνπο. Σηελ ζπλέρεηα πξνζπάζεζα λα ηεθκεξηψζσ
ηηο ζέζεηο κνπ πσο [α] νη ζπλέπεηεο απφ ηηο GMCs ζα είλαη ππάγμαηι πεξηζζφηεξν
ζεηηθέο γηα ην είδνο καο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξά αξλεηηθέο, θαη ηνχην
δηφηη ελψ απεηινχλ ηα ίδηα αγαζά ζε ζρέζε κε απηά πνπ ππφζρνληαη πσο ζα
πξναζπίζνπλ, ε απεηιή πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είλαη κφλνλ πηζαλή, ελψ ε σθέιεηα
είλαη βέβαηε, ζπλεπψο [β] ή πηνζέηεζή ηνπο δελ ζίγεη εμ ίζνπ ηζνδχλακα αγαζά, θαη
πσο [γ] νη GMCs δελ απνηεινχλ θαθφ καθ’ εαςηό. Σπλεπεία φισλ απηψλ θαηέιεμα
ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πηνζέηεζε ησλ GMCs ζηελ γεσξγία είλαη εζηθψο
πξνηηκφηεξε απφ ηελ απφξξηςή ηνπο – ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην κηαο δηεξεχλεζεο
πνπ δηεμάγεηαη κε ζπλεπεηνθξαηηθνχο φξνπο. Έρσ ηελ αίζζεζε, σζηφζν, πσο ν
ζπιινγηζκφο κνπ, αθφκε θαη εάλ θάπνηνο ηνλ ζεσξήζεη ηθαλνπνηεηηθφ, ελδέρεηαη λα
αζηνρεί σο πξνο ην φηη αγσλίδεηαη λα απνδείμεη ην έιαζζνλ, ηελ ψξα πνπ ην κείδνλ
είλαη πξν νθζαικψλ. Σπγθεθξηκέλα, ζήκεξα ήδε ππνζηεξίδεηαη κεη‟ επηηάζεσο απφ
εηδηθνχο επηζηήκνλεο πσο αθ‟ ελφο φιεο νη θαηάιιειεο γηα θαιιηέξγεηα εθηάζεηο ηνπ
πιαλήηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πσο δελ ππάξρνπλ νχηε πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ ζην
κέιινλ άιιεο πξνο θαιιηέξγεηα, αθ‟ εηέξνπ πσο ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ
εθηάζεσλ απηψλ έρεη πξνζεγγίζεη ην κέγηζην δπλαηφ φξηφ ηεο. Δλψ, ινηπφλ, ε
δπλαηφηεηα παξαγσγήο δηαηξνθηθψλ αγαζψλ έρεη θζάζεη ζε ζεκείν θνξεζκνχ, ν
αλζξψπηλνο πιεζπζκφο ζπλερίδεη λα απμάλεη εθζεηηθά. Η θαηάζηαζε απηή
λνκνηειεηαθά ζα νδεγήζεη ζην κέιινλ είηε ζε ππνζηηηζκφ, είηε ζε ιηκφ αθφκε
κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ απφ εθείλα πνπ ζήκεξα ππνθέξνπλ.
Απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε, ινηπφλ, θαη ην κφλν ζην νπνίν κπνξνχκε πιένλ λα
πξνζβιέπνπκε, είλαη κηα νέα επανάζηαζη ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο αγαζψλ πξψηεο
αλάγθεο αληίζηνηρε κε ηελ βηνκεραληθή ηνπ 18νπ – 19νπ αηψλα. Πνιινί ηζρπξίδνληαη
πσο ε κφλε αρλή ειπίδα γηα ηελ ηφζν απαξαίηεηε απηή επαλαζηαηηθή αιιαγή
πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ, ε νπνία ππφζρεηαη ηφζν λα πνιιαπιαζηάζεη ηελ παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ (Persley et al. 2002, 4 θ.ε.), φζν θαη λα
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θαηαζηήζεη πξφζθνξεο πξνο θαιιηέξγεηα λέεο εθηάζεηο, νη νπνίεο ζήκεξα γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο ζεσξνχληαη αθαηάιιειεο. Δάλ νη εθηηκήζεηο απηέο είλαη αθξηβείο,
ηφηε νη GMCs είλαη ν κφλνο ηξφπνο πνπ δηαζέηνπκε ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ δσή
θαη ηελ πγεία δηζεθαηνκκπξίσλ ζπλαλζξψπσλ καο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε
πηνζέηεζή ηνπο παχεη λα είλαη απιψο ε πποηιμόηεπη επηινγή θαη θαζίζηαηαη εζηθψο
επιβεβλημένη.
ημειώζειρ
1

Ο Goethe έγξαςε ην 1797 ηελ απνηεινχκελε απφ δεθαηέζζεξηο ζηξνθέο
κπαιάληα Der Zauberlehrling γηα λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ελφο καζεηεπφκελνπ
κάγνπ πνπ, φηαλ ν δάζθαιφο ηνπ θεχγεη, ελεξγνπνηεί δπλάκεηο πνπ αδπλαηεί λα
ειέγμεη, πξνθαιψληαο ράνο. Τν εζηθφ δίδαγκα – εάλ πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε
έλα ηέηνην – είλαη πσο κφλνλ ο ππαγμαηικόρ κύπιορ ηεο φπνηαο δχλακεο κπνξεί
λα ηελ ρξεζηκνπνηεί κε αζθάιεηα. Γηα κηα ζαπκάζηα έθδνζε ηνπ πνηήκαηνο κε
ηo εκπλεπζκέλν απφ απηφ κνπζηθφ έξγν ηνπ Paul Dukas βιέπε Γθαίηε, Γ. Β.
(2003). Ο Μαζεηεπφκελνο Μάγνο. Τηι Οτιελζπίγθει, απφδνζε Δηξήλε Μάξξα.
Αζήλα: Κέδξνο.

2

Γηα κηα δηαπγή αλάιπζε γηα ηελ ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ησλ δχν απηψλ
πξνυπνζέζεσλ βιέπε ην άξζξν ηνπ Peter Singer “Famine, affluence and
morality”, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζην πξψην ηεχρνο ηνπ Philosophy and Public
Affairs πξνθαιψληαο κεγάιε αίζζεζε ηελ επνρή εθείλε.

3

Βιέπε ην πεξίθεκν έξγν ηνπ Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles
of Morals and Legislation (Amherst, NY: Prometheus Books, 1988), φπνπ επζχο
εμ αξρήο (ζηελ 2ε ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ) ν Bentham εμεγεί κε πνηφλ αθξηβψο
ηξφπν αληηιακβάλεηαη ην αμίσκα ηεο σθειηκφηεηαο: “By the principle of utility
is meant that principle which approves or disapproves of every action
whatsoever, according to the tendency it appears to have to augment or diminish
the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same
thing in other words, to promote or to oppose that happiness. […]By utility is
meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit,
advantage, pleasure, good, or happiness, (all this in the present case comes to
the same thing) or (what comes again to the same thing) to prevent the
happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is
considered: if that party be the community in general, then the happiness of the
community: if a particular individual, then the happiness of that individual.”
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