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Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συνεχίζοντας την παράδοση της προσφοράς και της 
συμβολής στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου μας, οργάνωσε τον 
καθιερωμένο πια κύκλο των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων και κατά την περίοδο 
1997-1998. 

Η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο των θετικών 
και των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η προβολή του κοινωνικού χαρακτήρα 
της επιστημονικής έρευνας εξακολουθούν να αποτελούν, κατά μείζονα λόγο, τα 
καθοδηγητικά κριτήρια και το στόχο των εκδηλώσεων αυτών. 

Η επιστήμη και η τεχνολογία χωρίς αμφιβολία παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στον προσδιορισμό του μέλλοντος της κοινωνίας μας. Οι επιστήμες ζωής και οι 
αντίστοιχες τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα πιθανόν να φέρουν σημαντικές ανακατατάξεις 
στον τρόπο που το ανθρώπινο είδος παράγει την τροφή, την ενέργεια, αντιμετωπίζει τις 
ασθένειες, τη μόλυνση του περιβάλλοντος κ.λπ. 

Με αυτό το πρίσμα είναι φανερό ότι η Βιοτεχνολογία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι προχωρεί στις τάξεις όλων των ζωντανών 
οργανισμών, περιλαμβανομένης και εκείνης της ανθρώπινης διανόησης. 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συνεχίζοντας το διάλογο που ξεκίνησε την προ
ηγούμενη χρονιά με στόχο τη σωστή ενημέρωση του κοινού στα νέα επιτεύγματα και 
στις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας, θεώρησε σκόπιμο να περιληφθεί στις 
εκδηλώσεις της χρονιάς αυτής και ο κύκλος με τον γενικό τίτλο: "Η άλλη πλευρά 
της Βιοτεχνολογίας". 
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Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των 
διαλέξεων του κύκλου αυτού καθώς και η σχετική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Στο 
τέλος των ομιλιών, οι οποίες έγιναν στο Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του Ε.Ι.Ε. 
κατά το διάστημα από 17 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 1998, ακολουθούσε διαλογική 
συζήτηση μεταξύ ομιλητού και κοινού. 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών επιθυμεί και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσει τους 
ομιλητές και όλους όσοι συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση του κύκλου αυτού. 
Ειδικότερα τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας 
Καθ. κ. Κωνσταντίνο Σέκερη και τον ερευνητή του ίδιου Ινστιτούτου, Δρ. Γιώργο 
Σακελλάρη, στους οποίους οφείλεται ο σχεδιασμός του κύκλου αυτού, ο οποίος 
εντάσσεται στα πλαίσια ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παράλληλα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έκδοση αυτή, κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της, καλύφθηκε από ειδική χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & 
Τεχνολογίας (ΓΓΕ+Τ). 
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Βιοτεχνολογία: 
Επιτεύγματα - προοπτικές - προβληματισμοί 

Αθανάσιος Τσαυτάρης 
Καθηγητής Γενετικής 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Περίληψη 

Η γενετική μηχανική αποτελεί επιστημονικό επίτευγμα των τελευταίων δεκαετιών και εφαρμόζε
ται ως καινοτομική τεχνολογία μόλις την τελευταία δεκαπενταετία. Πρόκειται για την πιο σύγχρονη 
από τις γενετικές παρεμβάσεις τις οποίες επιχείρησε ο άνθρωπος, και έγινε πρώτα σε απλούς μικρο
οργανισμούς, για την παραγωγή σε αυτούς κυρίως πολύτιμων για τον άνθρωπο πρωτεϊνών (όπως 
π.χ. η ανθρώπινη ινσουλίνη κ.α.) και τώρα προχωρεί στις εφαρμογές σε πολυπλοκότερους οργανι
σμούς, όπως φυτά. Ειδικά στα φυτά έχουν κλωνοποιηθεί σήμερα χιλιάδες γονίδια. Από αυτούς τους 
νέους γενότυπους που φτιάχτηκαν με τον τρόπο αυτό περισσότεροι από 4.500 έχουν δοκιμασθεί 
στον αγρό στις ΗΠΑ και περί τους 1.300 στην Ε.Ε., σε μικρότερους δε αριθμούς και σε άλλες χώρες. 
Εξ αυτών περί τις 80, ποικιλίες πλέον φυτών, έχουν δοθεί για μεγάλης έκτασης καλλιέργεια στους 
παραγωγούς στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, το Μεξικό και αλλού. Για την αποτελεσματική και 
ασφαλή ένταξη κάθε καινοτομίας απαιτείται η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. 
Ιδιαίτερα με τη γενετική μηχανική, εκτός από τα ηθικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, πρέπει να 
προβλεφθούν και να αντιμετωπισθούν οι πιθανότητες επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη δημόσια 
υγεία και τον καταναλωτή. Το σκοπό αυτό εξυπηρετούν οι Οδηγίες 219/90 και 220/90 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

Στην παρουσίαση αυτή θα συζητηθούν τα επιτεύγματα αυτής της τεχνολογίας αρχίζοντας ίσως 
από τις πιο απλές της εφαρμογές στους μικροοργανισμούς και περισσότερο στους ανώτερους οργα
νισμούς, όπως τα φυτά. Έμφαση όμως θα δοθεί κυρίως στις μελλοντικές προοπτικές της, τα ερωτη
ματικά που δημιουργούνται και τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των ανθρώπων από την 
κατάχρηση της, τη βεβιασμένη χρήση της, την πλημμελή εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου κ.α. 

Ι. Εισαγωγή 

Η ζωή όπως αυτή εμφανίζεται, από τους πιο απλούς μέχρι τους πιο πολύπλοκους οργανισμούς, 
έχει μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να διαιωνίζεται, να παραλλάσσει, να προσαρμόζεται και να εξε
λίσσεται. Όλες αυτές οι ιδιότητες της ζωντανής ύλης, οφείλουν την εκδήλωση τους στην κληρονομι
κή ή γενετική ύλη των οργανισμών, δηλ. στο DNA τους. 
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Μέχρι το 1950, δηλαδή μέχρι πολύ πρόσφατα, ότι ξέραμε για αυτή την κληρονομική ύλη, ήταν 
καθαρά δοξασίες και μύθοι. Μόνο μετά το 1950 αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε επιστημονικά τη δομή, 
τη λειτουργία και την εξέλιξη αυτής της γενετικής ύλης. Γνωρίσαμε το μεγαλομόριο DNA, τις υπομο-
νάδες του, το είδαμε για πρώτη φορά στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, είδαμε πώς διπλασιάζεται και 
μόλις πρόσφατα, καταφέραμε να "διαβάσουμε" όλο το γενετικό υλικό (γένωμα) ενός σχετικά ανώτε
ρου οργανισμού, όπως είναι ο ζυμομύκητας (που χρησιμοποιούμε στις ζυμώσεις για παραγωγή κρα
σιού και άλλων προϊόντων) και που, παρά του ότι είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός, το γένωμά 
του μοιάζει με αυτό των φυτών και των ζώων. 

Ως επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών, μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε πλέον ελεγχόμε
νους χειρισμούς σε αυτή τη γενετική ύλη, να κόβουμε το DNA κατά βούληση στα σημεία που θέλουμε 
και να το συγκολλούμε στο DNA ενός άλλου οργανισμού. Τα γονίδια που απαρτίζουν το κομμάτι 
αυτό του DNA, μεταφερόμενα στον άλλο οργανισμό, μεταφέρουν τα μηνύματα για συγκεκριμένους 
χαρακτήρες αυτούς που επιθυμούμε. Μεταφέροντας, για παράδειγμα, σ' ένα μικροοργανισμό, ένα 
ανθρώπινο γονίδιο υπεύθυνο για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης, αυτός γίνεται έτσι εργοστάσιο 
παραγωγής αυτής της πολύτιμης ανθρώπινης πρωτεΐνης. 

II. Απλές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας: 
Η περίπτωση της παραγωγής ανθρώπινης ινσουλίνης 

Ας σταθούμε στην περίπτωση της ινσουλίνης, που αποτέλεσε, στις αρχές της ΙΟετίες του 1980, το 
πρώτο και πιο πετυχημένο επίτευγμα του κλάδου. 

Η ινσουλίνη που καταναλώνει όλος ο κόσμος σήμερα, και όλοι οι διαβητικοί της χώρας μας, 
είναι ανθρώπινη ινσουλίνη, παραγόμενη σε βακτήρια. Μέχρι τότε, για τη θεραπεία του διαβήτη χρη
σιμοποιούσαμε ινσουλίνη από χοίρους, η οποία ήταν προβληματική για ανθρώπινη χρήση. Το γεγο
νός ότι μας δόθηκε η ευκαιρία χάρη σε αυτή τη διαδικασία να παράγουμε ανθρώπινη ινσουλίνη, 
έδωσε λύση σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα προστασίας της υγείας του ανθρώπου. 

Σήμερα, κατά τον ίδιο τρόπο, έχουν παραχθεί περίπου 20 τέτοιες πολύτιμες πρωτεΐνες για τον 
άνθρωπο. Το μυαλό μας, δικαιολογημένα, πηγαίνει ταυτόχρονα στο ότι κάποιος μπορεί πραγματικά 
να καρπωθεί τα προϊόντα μιας τέτοιας τεχνολογίας για το καλό, κάποιος άλλος όμως, μπορεί να 
κάνει κατάχρηση αυτής της τεχνολογίας. 

Θα αναφέρω το παράδειγμα της ορμόνης της ανάπτυξης του ανθρώπου. Φτιάχτηκε για να θερα
πεύσει το νανισμό. Αν όμως χρησιμοποιηθεί σε ένα υγιές άτομο, θα προκαλέσει γιγαντισμό. Ας σκε
φτούμε τη μανία των ανθρώπων για ύψος και ας φανταστούμε πιθανές χρήσεις. Ευτυχώς, στην 
Ελλάδα, η ορμόνη ελέγχεται από το κράτος και δίνεται δωρεάν αν οι γιατροί διαγνώσουν μη κανονι
κή ανάπτυξη. Σε χώρες όμως, όπως οι ΗΠΑ, η ορμόνη διατίθεται στα φαρμακεία. 

12 



III. Πολυπλοκότερες εφαρμογές σε ανώτερους 
(ευκαριωτικούς) οργανισμούς 

Α) Κλωνοποίηση γονιδίων στα φυτά 

Στα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα, αρχίσαμε να έχουμε και πολυπλοκότερες εφαρμογές της 
βιοτεχνολογίας, δηλαδή μεταφορές γονιδίων αλλά σε ανώτερους οργανισμούς, όπως είναι τα ευκα-
ριωτικά κύτταρα, δηλαδή οι μύκητες, τα φυτά και τα ζώα. Μια από τις κύριες χρήσεις της μεταφο
ράς αυτής των γονιδίων δηλ. της κλωνοποίησης ειδικά στα φυτά, είναι η βελτίωση των καλλιεργειών 
και η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών. 

Πώς γίνεται όμως η κλωνοποίηση; Αξιοποιήσαμε ένα γνωστό από χρόνια βακτήριο που προ
σβάλλει τα φυτά και προκαλεί αλλαγές στο DNA του φυτού ξενιστή μεταφέροντας ένα τμήμα του 
δικού του γενετικού υλικού στο DNA του φυτού ξενιστή. Δηλαδή, το ίδιο το βακτήριο έχει μάθει να 
κάνει γενετική μηχανική στα φυτά. Οι επιστήμονες, στα πρώτα βήματα, ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκαν 
αυτό το φυσικό δρόμο μεταφοράς γονιδίων στα φυτά. Τα επιθυμητά γονίδια ενσωματώνονταν στο 
βακτήριο και από εκεί στα φυτά. Εκείνο όμως που αποτελεί στις μέρες μας επανάσταση, είναι η 
τελειοποίηση και χρησιμοποίηση ενός πιστολιού, με το οποίο ενσωματώνεται κατευθείαν στα φυτικά 
κύτταρα μια μικροσκοπική σφαίρα με το επιθυμητό DNA, χωρίς τη χρήση του βακτηρίου. 

Ουσιαστικά, για τη δημιουργία νέων γενοτύπων, μιμούμεθα τη συμβατική τεχνική των διασταυ
ρώσεων φυτών, μόνο που τότε χρειάζονταν χρόνια για να κάνουν τους συνδυασμούς γονιδίων που 
τους ενδιέφεραν. Στη γενετική μηχανική, το γονίδιο απομονώνεται και ενσωματώνεται μόνο του, με 
ελεγχόμενες διαδικασίες. Έτσι, μπορεί κανείς να μεταφέρει σε ένα φυτό όχι μόνο γονίδια από μια 
άλλη ποικιλία του ίδιου είδους, αλλά και από άλλα συγγενικά είδη, από άγρια είδη, καθώς και από 
πιο απομακρυσμένα είδη (π.χ. από βακτήριο σε φυτό). 

Β) Στόχοι των βελτιωτικών αυτών επεμβάσεων 

1. Η αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών, χωρίς αύξηση των χρησιμοποιούμενων στη 
γεωργία γεωργικών πόρων (δηλ. επιπλέον αγροί, νερό κλπ) ή και εφοδίων (επιπλέον λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, ενέργεια, πλαστικά κλπ.). Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ραγδαία. 
Περίπου 12 εκατ. παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο γιατί δεν μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε τη στοι
χειώδη διατροφή. Για να αυξηθούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αποξηραίνονται υγροβιότοποι και 
αποψιλώνονται δάση. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη και η ανάγκη αυτή θα επαυξάνεται καθημερινά, να 
ανεβάσουμε τις αποδόσεις χωρίς να κάνουμε σπατάλη με επιπλέον πόρους: σε έδαφος και νερό. 

Η δυνατότητα αύξησης των αποδόσεων και της παραγωγής περισσότερων τροφίμων που προ
σφέρει η βιοτεχνολογία, δεν πρέπει να σταματήσει την παράλληλη προσπάθεια δικαιότερης κατανο
μής των παραγόμενων τροφίμων, και κυρίως, τον περιορισμό της κατασπατάλησης τροφίμων στο 
αναπτυγμένο δυτικό κόσμο και τη μεταφορά τους προς τον αναπτυσσόμενο, όπου υπάρχει και η 
μεγαλύτερη ανάγκη. Η μία προσπάθεια δεν πρέπει να θεωρείται ως αντικαταστάτης της άλλη αλλά 
ως συμπλήρωμα της. 
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2. Να γίνουν τα φυτά μας ανθεκτικά στις αρρώστιες και τα έντομα, για να περιορίσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο τους ψεκασμούς και την ευρεία χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων στη γεωργία, 
με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τον καταναλωτή. 

3. Η βελτίωση της αντοχής των φυτών σε διάφορες καταπονήσεις (stress) που προέρχονται από 
αντιξοότητες του περιβάλλοντος όπως η ξηρασία, οι χαμηλές θερμοκρασίες, τα αλατούχα εδάφη κλπ. 

4. Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και της καταλληλότητας τους για 
μεταποίηση, ώστε να αποφεύγεται η χημική παρέμβαση στη φάση της μεταποίησης και να έχουμε υγι
εινότερα προϊόντα. 

Το άμυλο π. χ. των αμυλούχων καρπών έχει δύο συστατικά, την αμυλόζη και την αμυλοπηκτίνη. 
Η βιομηχανία άλλοτε ενδιαφέρεται περισσότερο για το ένα και άλλοτε για το άλλο, γι' αυτό χρησι
μοποιεί χημικά μέσα για την αξιοποίηση τους. Γιατί να χρησιμοποιούμε αυτές τις χημικές διεργασίες 
και να μην κάνουμε εμείς τα καλαμπόκια ή τις πατάτες μας να έχουν σαν συστατικό τους περισσότε
ρο την αμυλόζη ή την αμυλοπηκτίνη, ανάλογα με τη χρήση; Έτσι οι πρώτες ύλες μας θα είναι οι 
καταλληλότερες και δεν θα χρειαστεί να υποστούν τόση χημική επεξεργασία στο στάδιο της μεταποί
ησης στο Εργοστάσιο. 

Το ίδιο γίνεται με τις προκαθαρισμένες πατάτες που μαυρίζουν. Χρειάζονται χημικά που ανα
στέλλουν τα οξειδωτικά ένζυμα που προκαλούν το μαύρισμα. Γιατί να μη βγάλουμε το ένζυμο και να 
περιορίσουμε τη χρήση των συντηρητικών στη μεταποίηση; 

Είναι επίσης γνωστό ότι τα φρούτα κόβονται ορισμένες φορές πράσινα και αργότερα χρωματί
ζονται τεχνητά, ενώ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε φρούτα με μεγαλύτερη αντοχή μετά τη συγκομιδή 
και να αποφύγουμε όλες τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που δεν δίνουν και τα καλύτερης ποιότητας 
φρούτα και λαχανικά. 

5. Η παραγωγή νέων προϊόντων που θα αντικαταστήσουν άλλα, λιγότερο υγιεινά ή εμπορικά, 
αλλά και ο εμπλουτισμός παραδοσιακών προϊόντων με νέες δυνατότητες. Για παράδειγμα παράγου
με λουλούδια με καινούργια χρώματα, περισσότερα και μεγαλύτερα άνθη, πιο ανθεκτικά μετά την 
κοπή, κ.ο.κ. για τις ανάγκες της ανθοκομίας. 

Σημειωτέον πως όλοι οι παραπάνω στόχοι ήταν για χρόνια και είναι ακόμη και σήμερα στόχοι 
των προγραμμάτων συμβατικής βελτίωσης των καλλιεργειών δηλ. με τη γνωστή κλασική μεθοδολο
γία. Πράγματι για χρόνια οι βελτιωτές των φυτών προσπαθούν (πολλές φορές με επιτυχία) να φτιά
ξουν νέες ποικιλίες πιο παραγωγικές, ανθεκτικές στην ξηρασία και τις αρρώστιες, νέα άνθη κ.ο.κ. 
χωρίς κανείς να αμφισβητήσει τη σκοπιμότητα αυτών των προσπαθειών. Σημειωτέον ότι χωρίς τις 
προσπάθειες αυτές των κλασικών βελτιωτών ο κόσμος δεν ήταν δυνατόν να φτάσει σήμερα τα 7 δισ. 
ούτε να αυξηθεί το όριο ζωής, εξασφαλίζοντας και ικανοποιητική διατροφή, από τα 40 στα 70 χρό
νια. Μόνο σήμερα χωρίς να γίνεται εύκολα κατανοητό και από εμένα, γιατί, ενώ μόνο η μεθοδολογία 
βελτίωσης έχει συμπληρωθεί για την επίτευξη όμως των ίδιων στόχων, η αμφισβήτηση της νέας 
τεχνολογίας οδηγεί και στην αμφισβήτηση της σκοπιμότητας αυτών των στόχων. 
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IV. Προβληματισμοί που προκύπτουν από τις προόδους 
της βιοτεχνολογίας 

Όλα αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της βιοτεχνολογίας, οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης και 
προόδων της, δικαιολογημένα δημιουργούν πολλές ανησυχίες και προβληματισμούς. Ερωτήματα και 
προβληματισμοί που θα μπορούσαν να ταξινομηθούν για λόγους απλούστευσης των σχετικών συζη
τήσεων σε αυτά που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον: 

α) Για τον καταναλωτή 

• Μήπως τα νέα προϊόντα είναι τοξικά; 

Φ Μήπως δημιουργήσουν νέες αλλεργίες; 

• Μήπως ανταγωνιστούν τα παραδοσιακά παραγόμενα και καταναλούμενα προϊόντα; 

β) Για τον γεωργό 

• Μήπως θα αλλάξουν οι καλλιεργητικές πρακτικές; 

Φ Μήπως πέσουν όλοι με τα μούτρα σε ορισμένα είδη και ποικιλίες και δεν υπάρχει πια δυνατό
τητα επιλογής καλλιέργειας; 

Φ Μήπως δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο στον έλεγχο των ζιζανίων αν αυτά γίνουν ανθεκτι
κά στα ζιζανιοκτόνα; 

γ) Για το περιβάλλον 

• Αν γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί εισβάλλουν στο φυσικό περιβάλλον; 

• Αν το γονίδιο διαφύγει και περάσει σε ένα άγριο είδος μέσω του γυρεοκόκκου ή ακόμη και σε 
άλλους οργανισμούς; 

δ) Για την κοινωνία ολόκληρη 

• Τί αποτέλεσμα θα έχει μία πιθανή κατάχρηση αυτής της τεχνολογίας; 

Φ Θα κατοχυρώνεται η γενετική ύλη από τις βιομηχανίες; Να τα αξιοποιήσει δηλ. για να καρπώ
νεται κέρδος ή να τα μονοπωλεί; Να μιλάμε για βιομηχανική ιδιοκτησία της γενετικής ύλης 
όπως μιλούσαμε πριν για τα προϊόντα του ανθρώπου, για άψυχα δηλαδή πράγματα; 

• Μπορεί να απομονώσει κάποιος ένα γονίδιο του ανθρώπου και να το πατεντάρει; 

Φ Σε ποιόν ανήκουν τα γονίδια του ανθρώπου και των άλλων οργανισμών; 

Φ Θα συμβάλει και η τεχνολογία αυτή στην ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του χάσματος προόδου 
που ήδη υπάρχει ανάμεσα στον αναπτυγμένο και υπό ανάπτυξη κόσμο; 
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Θα πρέπει φυσικά να τονίσουμε εδώ ότι η απαρίθμηση όλων των παραπάνω προβληματισμών 
για τυχόν κινδύνους δεν σημαίνει ότι όλα αφορούν όλα τα προϊόντα της βιοτεχνολογίας και σε όλα 
τα περιβάλλοντα αξιοποίησης τους. Π.χ. σε πολλές περιπτώσεις για να βελτιωθεί μία ποικιλία αφαι
ρέθηκε από το φυτό ένα ανεπιθύμητο γονίδιο. Άρα στις περιπτώσεις αυτές που δεν προστέθηκε στο 
φυτό κάτι καινούργιο, μια δηλαδή καινούργια πρωτεΐνη που μπορεί να δρα ως αντιγόνο, άρα το 
ερώτημα για αλλεργιογόνο δράση δεν έχει βάση. Ή πολλά άλλα είδη καλλιεργούμενων φυτών, όπως 
η τομάτα, το καλαμπόκι, η σόγια κλπ. είναι ξενόφερτα είδη στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα. 
Δεν είναι αυτοφυή φυτά των περιοχών αυτών και δεν υπάρχουν συγγενικά είδη αγρίων φυτών. Στη 
χώρα μας δεν υπάρχουν αυτοφυή φυτά του γένους Lycopersicum που θα μπορούσαν να διασταυρω
θούν με την τομάτα. Άρα ερωτήματα για τη μεταφορά γονιδίων της τομάτας σε συγγενικά είδη της 
Ελλάδας καλλιεργούμενα και μη, δεν έχουν βάση κ.οκ. Αυτό αναφέρθηκε για να τονισθεί και ο ρόλος 
του συγκεκριμένου περιβάλλοντος αξιοποίησης ενός προϊόντος σ' αυτό τον προβληματισμό και δεν 
σημαίνει ότι σε ένα άλλο περιβάλλον το προϊόν δεν μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους και δεν πρέπει 
να μας ενδιαφέρει. Στις κρίσεις μας, δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στο στενό περιβάλλον της 
χώρας μας ή και της Ευρώπης. Το περιβάλλον είναι ενιαίο και θα πρέπει να μας νοιάζει τί θα γίνει 
στη Χιλή ή στο Μεξικό κλπ. όπου υπάρχουν συγγενικά με την τομάτα είδη. Στις χώρες αυτές χρειά
ζεται να γίνει ερευνητική προσπάθεια εάν πραγματικά μπορούν να συμβούν διειδικοί υβριδισμοί 
καλλιεργούμενης τομάτας και αγρίων ειδών, και κατ' επέκταση, τί επιπτώσεις μπορεί να έχει στη 
βιωσιμότητα ή την ανταγωνιστική ικανότητα του άγριου είδους, η μεταφορά, εάν πραγματικά συμ
βαίνει, κ.ο.κ. ή παράλληλα τί συμβαίνει σε πολύ γειτονικά και παρόμοια με το δικό μας φυσικά περι
βάλλοντα π.χ. Βουλγαρία, Αλβανία κ.α. 

V. Ρυθμιστικό πλαίσιο της διαχείρισης και αξιοποίησης των προϊόντων 
της βιοτεχνολογίας 

Για να γίνει όσο είναι δυνατόν καλύτερα η διασφάλιση έναντι των παραπάνω προβληματισμών 
για τυχόν κινδύνους και να ληφθούν υπ' όψιν οι παράμετροι εκείνοι που αφορούν το κάθε προϊόν 
ξεχωριστά εξεταζόμενο κατά περίπτωση σε συνάρτηση και με το περιβάλλον και τις χρήσεις του, 
θεσπίσθηκαν ρυθμιστικά πλαίσια για τη διαχείριση και αξιοποίηση αυτών των προϊόντων. Οι διαδι
κασίες άρχισαν από τις ΗΠΑ όπου υπήρχαν και τα πρώτα επιτεύγματα της γενετικής μηχανικής. 
Στην αρχή οι διαδικασίες ήταν αυστηρές, σιγά-σιγά όμως, το σύστημα άρχισε να γίνεται πιο έμπειρο, 
να εξετάζεται ξέχωρα κάθε περίπτωση, και κάθε προϊόν. Η διακίνηση ορισμένων προϊόντων όπου 
συσσωρεύονταν σχετική εμπειρία άρχισε να γίνεται ευκολότερη ενώ άλλων δυσκολότερη κ.ο.κ. 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που ίσχυσε και ισχύει στην Ε.Ε. από το 1990 φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα. Συγκεκριμένα το πλαίσιο περιλαμβάνει: 
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φ Την Κοινοτική Οδηγία 219 του 1990, που ρυθμίζει τη χρησιμοποίηση γενετικά τρόπο- | 

ποιημένων οργανισμών, σε περιορισμένο χώρο, δηλαδή στο εργοστάσιο, στη φαρμακοβιομη- ! 

ί χανία κ.λπ. j 

! · Την Κοινοτική Οδηγία 220 του 1990 που ρυθμίζει τα της απελευθέρωσης ΓΤΟ στο j 

Ι ελεύθερο περιβάλλον και έχει δύο σκέλη. Το ένα ρυθμίζει τις μικρές, σχετικά, δοκιμές γενετι- j 

Ι κά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, δηλαδή το να μπουν κάπου τρεις γραμμές | 
I j 

j από μία ντομάτα, για να δούμε κατά πόσο δείχνει έξω από το εργαστήριο το φαινότυπο για | 

ί το οποίο βελτιώθηκε. Το άλλο σκέλος ρυθμίζει την εμπορία τέτοιων προϊόντων. | 

• Την τροποποίηση της οδηγίας 220/90 τον Ιούνιο του 1997, που υποχρεώνει την επισή- Ι 

| μανση με ετικέτα όλων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αυτή είναι μια εξέλιξη j 

ί στην Ε.Ε. που δεν ισχύει στην Αμερική, και δημιουργεί προβλήματα, γιατί φτάνουν από την j 

| Αμερική προϊόντα χωρίς επισήμανση, μια και εκεί δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ι 

• Τον κοινοτικό κανονισμό 258 του 1997, που έχει να κάνει με προϊόντα -κυρίως τρό- j 

j φιμα που φτιάχνονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η Οδηγία ονομάζει 

| αυτά τα τρόφιμα "Novel Foods" που στα ελληνικά αποδόθηκε ως "Νεοφανή Τρόφιμα". 

Με τις οδηγίες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας έχει εναρμονισθεί από το Δεκέμβριο 
του 1995. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. είναι η Αρμόδια Αρχή της χώρας για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
αυτής, συνεργαζόμενο με τέσσερα συναρμόδια Υπουργεία: 

• Υπ.Γεωργίας 

• Υπ.Υγείας & Πρόνοιας 

• Υπ.Οικονομικών (Γενικό Χημείο του Κράτους), και 

• Υπ. Ανάπτυξης (Γεν. Γραμ. Έρευνας και Τεχνολογίας, Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. 
Προστασίας Καταναλωτή). 

Η εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση των σχετικών αδειών, είτε πρόκειται για πειραματισμούς 
μικρής κλίμακας είτε για διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή προέρχονται από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς γίνεται από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στελεχώνεται από 2 ειδι
κούς επιστήμονες καθώς και τους 5 εκπροσώπους των 5 συναρμοδίων Υπουργείων που και αυτοί 
υποβοηθούνται να διαμορφώσουν τις απόψεις από ειδικές επιμέρους επιστημονικές επιτροπές που 
έχουν συσταθεί στα Υπουργεία τους. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη γνωμοδότηση, με μόνο κριτήριο 
τον αποκλεισμό κάθε πιθανότητας βλάβης για το περιβάλλον και με ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπι-
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νη υγεία, την προστασία του καταναλωτή και το περιβάλλον, αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εγγύηση 
για την εξασφάλιση της σωστής αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που προέρχονται από τη χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι προδιαγραφές για την οικοδόμηση του μηχανισμού υλοποίησης του 
πλαισίου εφαρμογής έχουν προκύψει από σειρά συσκέψεων υπηρεσιακών παραγόντων και εμπειρο
γνωμόνων, με κριτήριο την ικανότητα για γρήγορη απόκριση στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της 
βιοτεχνολογίας. Παράλληλα, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αξιοποίηση των συμπερασμά
των και εμπειριών που έχουν αποκομισθεί στις χώρες όπου ήδη η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται εδώ 
και λίγα χρόνια. Από την πλευρά του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. γίνονται προσπάθειες οι οποίες όμως πρέπει 
να ενταθούν ώστε οι γνωστές δυσκολίες της Ελληνικής Κρατικής μηχανής που δημιουργούν προβλή
ματα και δεν επιτρέπουν ώστε να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του μηχανισμού και την υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, να περιορίζονται. Επίσης χρειάζεται 
περισσότερο διαφάνεια (ανοικτές ίσως συνεδριάσεις, συμμετοχή περισσότερων προσώπων) στη 
λήψη των αποφάσεων, καθώς και περισσότερη ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις όποιες θετικές ή 
αρνητικές αποφάσεις, που σήμερα λείπει. 

VI. Σύνοψη - Συμπεράσματα 

Πιστεύω ότι κατάφερα να σας δώσω μια εικόνα για το τί περιλαμβάνει αυτή η τεχνολογία, τα 
επιτεύγματα και κυρίως της προοπτικές της. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω το στίγμα μου ως προς 
το τί πιστεύω για την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας. 

Έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να μας συνεπάρει η συγκεκριμένη τεχνολογία, λόγω των 
μεγάλων δυνατοτήτων της. Οι δυνατότητες αυτές είναι τόσο καινούργιες που έχουν αναγκαστικά 
ακόμη και επιστημονικά άγνωστα πεδία για τα οποία και αυτοί οι ίδιοι οι επιστήμονες αδυνατούν 
να γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους. Αυτός κυρίως είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για επιφύλαξη 
και σιγανά και προσεκτικά βήματα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τα λάθη που κάναμε όταν μας είχαν 
συνεπάρει οι προηγούμενες τεχνολογίες (φυτοφάρμακα, λιπάσματα κλπ.), θα πρέπει να είμαστε ιδι
αίτερα προσεκτικοί, αρχίζοντας από τα απλούστερα προϊόντα και πηγαίνοντας προς τα πολυπλοκό-
τερα με σιγανούς ρυθμούς έως ότου η γνώση και εμπειρία που θα αποκτηθεί θα κάνει σταδιακά και 
τη χρήση των προϊόντων αυτών ασφαλέστερη. Δεν θα πρέπει όμως, οι φόβοι και οι ανησυχίες μπρο
στά σ' αυτές τις πρωτόγνωρες για τον άνθρωπο διεργασίες, που είναι δικαιολογημένες και εγκυμο
νούν ορισμένους υπαρκτούς κινδύνους, να γίνουν απαγορευτικές για την τεχνολογία αυτή, γιατί 
τότε η κοινωνία αλλά και το περιβάλλον θα στερηθεί τις τεράστιες πραγματικά δυνατότητες που 
προσφέρει αυτή η τεχνολογία. 

Αρχίζοντας από τις απλούστερες εφαρμογές, όπως η κλωνοποίηση σε βακτήρια γονιδίων που 
κωδικοποιούν πολύτιμες για τον άνθρωπο πρωτεΐνες όπως π.χ. η ινσουλίνη, η ορμόνη της ανάπτυ
ξης, η αντιθρομβωτική πρωτεΐνη κ.α. και παρά τους αρχικούς και τότε φόβους και ανησυχίες, η βιο
τεχνολογία έδειξε ότι μπορεί να παραδώσει ότι υποσχέθηκε χωρίς να δημιουργήσει επιπρόσθετα 
προβλήματα και κινδύνους. Έτσι ακόμη και στη χώρα μας π.χ. όλοι οι διαβητικοί κάνουν σήμερα τη 
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θεραπεία τους με ανθρώπινη ινσουλίνη, γίνεται η θεραπεία του νανισμού κ.ο.κ. Το ίδιο μπορεί να 
γίνει τώρα με σχετικά πιο σύνθετους χειρισμούς, όπως η κλωνοποίηση γονιδίων στα φυτά. Αν δεν 
μας συνεπάρει αυτή η αποτελεσματικότητα της βιοτεχνολογίας που θα οδηγούσε σε βιασύνη, σε χει
ρισμούς επικίνδυνων γονιδίων ή ακόμη και σε περιττούς χειρισμούς τότε μπορεί πραγματικά να 
υπάρχουν προϊόντα πολύ πολύτιμα για όλους. Να μη ξεχνάμε ότι και η τεχνολογία αυτή είναι στα 
εμβρυακά της στάδια και συνεχώς βελτιώνεται δίνοντας καλύτερα και ασφαλέστερα ίσως προϊόντα 
σε σχέση με τα αρχικά της προϊόντα. Ας σκεφθούμε για λίγο τη μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων που 
γίνεται σήμερα στη γεωργία μας, κάθε χρόνο, προκειμένου να προστατέψουμε τις καλλιέργειες από 
τις προσβολές των εντόμων και τις αρρώστιες. Πολλές λοιπόν από τις νέες ποικιλίες της βιοτεχνο
λογίας έχουν ακριβώς αυτό το στόχο: να κάνουμε τις καλλιέργειες ανθεκτικές στις αρρώστιες και τα 
έντομα και να περιορίσουμε, όσο είναι δυνατό, τη χρησιμοποίηση των τόσο ζημιογόνων φυτοφαρμά
κων, ζημιογόνων τόσο για τον καταναλωτή μέσω των υπολειμμάτων τους, όσο και για το υπόλοιπο 
οικοσύστημα και φυσικά και για τον ίδιο τον καλλιεργητή που περνάει μεγάλο μέρος του καλοκαιρι
ού του στο χωράφι, τον οπωρώνα ή το θερμοκήπιο, μέσα σε ένα νέφος φυτοφαρμάκων. 

Αν λοιπόν κάποιος έρθει και μου πει ότι υπάρχει κάποια λύση στο να περιορίσουμε το συγκεκρι
μένο πρόβλημα θα πρέπει η κοινωνία ολόκληρη να σκεφθεί δυο φορές και να μην πει πολύ εύκολα 
"ευχαριστώ δεν θα πάρω από αυτή τη λύση", απλά από φόβο ή υποψία ή ακόμα και άγνοια. Το παρά
δειγμα αυτό είναι αρκετό και δεν χρειάζεται να τονισθούν οι υπόλοιπες δυνατότητες, όπως η δημι
ουργία φυτών ανθεκτικών στην ξηρασία κ.α., για να μας προβληματίσουν οι δυνατότητες της βιοτε
χνολογίας και να την απορρίψουμε έτσι ελαφρά τη καρδία. 

Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη της βιοτεχνολογίας σήμερα. Ποιος θα ήθελε να γίνονται χειρι
σμοί της γενετικής ύλης ακόμη και αν υπήρχε έστω και μικρή υποψία ή υπόνοια κάποιων δυσμενών 
επιπτώσεων; κανείς λογικός και εχέφρων. Όμως η γεωργική πράξη έχει σήμερα πιεστικά προβλήμα
τα: φυτοφαρμάκων, νερού, μεταποίησης με χημικά μέσα, κόστους παραγωγής, αύξησης των αποδό
σεων χωρίς επιπλέον πόρους, κ.α. Αν μπορούμε να συμβάλουμε στην λύση κάποιων εξ αυτών χωρίς 
ίσως να δημιουργούμε καινούργια, αυτό θα ήταν ευχής έργο. Δεν μπορούμε, βέβαια, να περιμένουμε 
να μηδενιστεί ο κίνδυνος των επιπτώσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δραστηριότητα του ανθρώπου 
που έχει μηδενικές επιπτώσεις. 

Ουσιαστικά, ερχόμεθα να αντικαταστήσουμε μια διαδικασία του φαρμάκου, του πλαστικού, του 
λιπάσματος, εν γνώση μας ζημιογόνες, με μία άλλη που θα είναι πιθανόν λιγότερο ζημιογόνος. 

Είμαι σίγουρος ότι μπορούν να ανακύψουν και θα ανακύψουν προβλήματα. Δεν χρειάζεται να τα 
επιτείνουμε κάνοντας επικίνδυνους χειρισμούς ή απελευθερώνοντας επικίνδυνα προϊόντα με βια
στικά βήματα. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή μου η μετριοπάθεια, τα σιγανά βήματα που υπαινίσ
σομαι, δεν θα πρέπει να δράσουν ανασταλτικά στο να χρησιμοποιήσει η ανθρωπότητα μια τόσο ισχυ
ρή τεχνολογία. Δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην ινσουλίνη του χοίρου. Δεν μπορούμε να πούμε 
"όχι" εξολοκλήρου, σταματήστε τη βιοτεχνολογία. Όλα τα προϊόντα της δεν είναι εξίσου επικίνδυνα 
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όπως δεν είναι και εξίσου ακίνδυνα. Μπορούμε να λέμε "ναι", ως εκεί που νομίζουμε όλοι πως μπο
ρούμε να καρπωθούμε τα θετικά της, ως ανθρωπότητα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. Ενώ 
παράλληλα και ταυτόχρονα να κάνουμε αγώνα με την επιστήμη, για να καταλάβουμε, ακόμα καλύτε
ρα, το γενετικό υλικό, το γεωργικό σύστημα, το οικοσύστημα και το φυσικό περιβάλλον, για την 
παραπέρα ελαχιστοποίηση των κινδύνων που είναι η πρόοδος της επιστήμης και η εμπειρία του Ναι 
ή του Όχι σε κάθε δεδομένη στιγμή πιο μπροστά ή και αν χρειάζεται πιο πίσω. Αυτό, ουσιαστικά 
έρχεται να καλύψει το επιβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Όμως, η θεσμοθέτηση νόμων, ρυθμίσεων 
και επιτροπών δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από κει και πέρα όλων, προκειμέ
νου να γίνουν πράξη και να έχουν αποτέλεσμα όσα προβλέπουν οι νόμοι και οι απαραίτητες διαδι
κασίες. Πρέπει, σαν κοινωνία, να ασκούμε πίεση στην Πολιτεία, ώστε οι νόμοι να μη μένουν στα 
χαρτιά. Γι' αυτό τόνισα επανειλημμένα και τονίζω και εδώ, ότι κανένας κοινωνικός αγώνας και 
προσπάθεια δεν πάνε χαμένοι και δεν πρέπει να εμποδίζονται. Ίσα-ίσα πρέπει να ενισχύονται. 

Η Πολιτεία πρέπει να αποκτήσει την κατάλληλη υποδομή, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπι
κό, τις κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε η κοινωνία μας να είναι οργανωμένη και έτοιμη να οδηγείται 
προς την πρόοδο. Και γι' αυτό χρειάζεται πίεση, χρειάζεται αγώνας από όλες τις πλευρές. Και είναι 
θεμιτοί από όλους μας, πιστεύω, οι αγώνες και κινητοποιήσεις πολλών ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων και οργανώσεων. Οι κοινωνίες που αξιοποιούν τον ιδρώτα των ανθρώπων τους προς όφε
λος τους, χωρίς να κάνουν λάθη, ή με τα λιγότερα λάθη είναι αυτές που προοδεύουν, παρά τις 
δυσκολίες που έχουμε πλέον να ορίσουμε την έννοια της προόδου. Θα είναι π.χ. πρόοδος να γίνουμε 
10 δισ. άνθρωποι και να κατακυριεύσουμε αυτόν τον πλανήτη ζώντας 100 και πλέον χρόνια; 
Υπάρχουν άτομα και κοινωνικές ομάδες που είτε για λόγους ηθικής τάξης, δεοντολογίας, υπερβολι
κών φόβων, πεποιθήσεων κ.λπ. δεν θα ήθελαν την τεχνολογία αυτή ή τα προϊόντα της. Αυτό πρέπει 
να είναι κατανοητό και απόλυτα σεβαστό. Πολιτισμένοι άνθρωποι και κοινωνίες είναι αυτοί που 
σέβονται αυτές τις διαφορές ή ακόμη-ακόμη συντηρούν αυτή την πολύτιμη παραλλακτικότητα ιδεών, 
απόψεων τόσο στη σημερινή κοινωνία, όσο και των κοινωνιών και πολιτισμών που πέρασαν. Και σε 
άλλα θέματα πέραν της βιοτεχνολογίας, υπήρχαν και υπάρχουν τέτοιες διαφορές π.χ. αυτή την τόσο 
απλή μετάγγιση αίματος που τόσο εύκολα δέχεται η πλειοψηφία των ατόμων, για κάποιες ομάδες 
αποτελεί βεβήλωση, αμαρτία και την αρνούνται με πάθος έστω και με κίνδυνο της ζωής τους ή της 
ζωής προσφιλών τους ατόμων. 

Οι διαφορές ατόμων και κοινωνικών ομάδων όσο είναι σεβαστές δεν είναι πρόβλημα, (μπορεί να 
είναι και επιθυμητές), όταν όμως κάποια ομάδα ή άτομο προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του, με 
βίαιες μεθόδους, τότε γίνεται μεγάλο και οξύ πρόβλημα για την κοινωνία μας. 

20 



Ευρωβαρόμετρο 1997: Η Θέση των Ευρωπαίων 
απέναντι στη Βιοτεχνολογία 

Δρ. Γεώργιος Σακελλάρης 
Κύριος Ερευνητής 

στο Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

Εισαγωγή 

Μία πραγματική κοσμογονία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της βιοτεχνολογίας. 
Εντυπωσιακά επιτεύγματα έχουν πραγματοποιηθεί στους τομείς της υγείας, της παραγωγής φαρμα
κευτικών προϊόντων, στο περιβάλλον, στη γεωργική βιομηχανία και στη βιομηχανία τροφίμων, στην 
ενέργεια. Οι νέες εφαρμογές είναι πραγματικά καινοτόμες και πολλές ενώ οι προοπτικές είναι 
ακόμη περισσότερες. 

Ωστόσο ο τομές της έρευνας και των εφαρμογών είναι η μία μόνον πλευρά της βιοτεχνολογίας 
αυτή που είναι άμεσα αντιληπτή, η ορατή της πλευρά. Και βέβαια, κατά το "η σκοτεινή πλευρά της 
σελήνης" υπάρχει και μία ακόμη πτυχή αυτής της τεχνολογίας (ή μάλλον περισσότερες πτυχές) που 
δεν είναι άμεσα ορατές και που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί τους, δεδομένου ότι όλο και 
περισσότερο απασχολούν τους ειδικούς, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά και το ευρύ κοινό. 

Η άλλη πλευρά της βιοτεχνολογίας λοιπόν, δεν αφορά μόνον τους επιστήμονες των βιολογικών 
επιστημών αλλά και νομικούς, οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, μαθηματικούς, ανθρώπους του 
μάρκετινγκ και της διαφήμισης. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς από τους τομείς που η σύγχρονη βιοτεχνολογία δυνητικά επη
ρεάζει: 

1. Ηθικά Θέματα. Υπάρχουν αντιρρήσεις και σκεπτικισμός για επέμβαση στη ζωή και τη φύση, 
για επέμβαση στην εξέλιξη και το περιβάλλον, για ελαστικότητα της νομοθεσίας που επιτρέπει το 
"πατεντάρισμα" της ζωής. Υπάρχουν διαφωνίες για τη χρησιμότητα της πλήρους αποκωδικοποίησης 
του ανθρώπινου γονιδιώματος, για το ποιος θα έχει πρόσβαση στη γενετική πληροφορία που αφορά 
ένα άτομο, κ.ο.κ. 

2. Νομικά Ζητήματα. Στην περίπτωση της βιοτεχνολογίας οι εξελίξεις και τα επιστημονικά επι
τεύγματα ήσαν τόσο ραγδαία που η νομική επιστήμη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τους ρυθμούς 
τους. Οι νομοθέτες βρέθηκαν απροετοίμαστοι μπροστά στην πληθώρα των δεδομένων και τις δυνα
τότητες εφαρμογών και έτσι σε πολλές περιπτώσεις βρεθήκαμε μπροστά σε ένα νομικό κενό. Ένα 
επιπλέον εμπόδιο υπήρξε η αναγκαιότητα συγχρονισμού της νομοθεσίας ανάμεσα σε χώρες που 
ακολουθούν κοινές πορείες ανάπτυξης (π. χ. οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτή τη στιγμή οι 

21 



κυριότερες εφαρμογές της νομοθεσίας που αφορούν τη βιοτεχνολογία και τη χρήση προϊόντων βιο
τεχνολογίας είναι, ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία, οι οδηγίες για τη χρήση και την απελευθέ
ρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, η οδηγία για τα νεοφανή τρόφιμα. 

3. Κοινωνικά - Θεσμικά Προβλήματα. Μια μεγάλη συζήτηση κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια 
στην Ευρώπη σχετικά με την αποδοχή ή μη της βιοτεχνολογίας και των προϊόντων της, σχετικά με 
την ελευθερία επιλογής του πολίτη - καταναλωτή, σχετικά με τη συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων 
οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, σχετικά με την πρόσβαση του στην πληροφορία που έχει να 
κάνει με τα επιστημονικά επιτεύγματα αλλά και με τις προοπτικές ωφέλειας, το ρίσκο κ.α. Στις 
συζητήσεις αυτές συμμετέχουν φορείς και παράγοντες της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι της επι
στημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας, δημοσιογράφοι, και το ευρύ κοινό (είτε με την μορφή 
των οργανώσεων καταναλωτών οικολόγων κτλ, είτε με την μορφή των ακτιβιστών, "αντιφρονού
ντων" στη βιοτεχνολογία). 

4. Οικονομικές Διαστάσεις. Οι σύγχρονες εταιρείες που εμπλέκονται στην ιστορία της βιοτεχνο
λογίας μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις εταιρείες παραγωγής τεχνογνωσίας 
και στους χρήστες της τεχνογνωσίας αυτής. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια μία μεγάλη βιομηχανία 
παίζει και τους δύο ρόλους εξασφαλίζοντας μία σημαντική αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση πάντως 
πρόκειται για οικονομικούς γίγαντες οι οποίοι έχουν σημαντική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της 
έρευνας από τακτικούς φορείς, συνεπώς επηρεάζουν την πολιτική της έρευνας, επηρεάζουν τα διε
θνή χρηματιστήρια και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και εθνικές οικονομίες. Έτσι έχουμε συχνά 
φαινόμενα διαταραχής εθνικών οικονομιών, δημιουργία σχέσεων εξάρτησης, θετική ή αρνητική 
παρέμβαση σε χρόνια προβλήματα που αφορούν πολλές χώρες (κυρίως χώρες του τρίτου κόσμου). 

5. Ψυχολογικοί Παράγοντες. Η ανθρωποκεντρική κυριαρχούσα θεώρηση στις περισσότερες 
φιλοσοφίες και πολιτισμούς βρέθηκε επίσης απροετοίμαστη στις προοπτικές που οι νέες βιοτεχνολο
γίες προσφέρουν. Έτσι, η δυνατότητα εισαγωγής και έκφρασης γονιδίων ζώων στον άνθρωπο απορ
ρίπτεται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς συζήτηση, αδιάφορα αν η επέμβαση αυτή μπορεί να οδηγήσει 
σε λύσεις ιατρικών προβλημάτων. Γενικά η οριζόντια μεταφορά γονιδίων από είδος σε είδος αντιμε
τωπίζεται με σκεπτικισμό και σε πολλές περιπτώσεις με τρόμο, βασιζόμενη σε ισχυρά δεδομένα (βιο-
ποικιλότητα) ή ακόμη και σε τελείως υποκειμενικά (αντίθεση των χορτοφάγων στη μεταφορά γονι
δίων από ζώα σε φυτά). 

6. Θεολογικές Θεωρήσεις. Στις περισσότερους χριστιανικές χώρες ο ρόλος της Εκκλησίας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Συνεπώς η άποψη της Εκκλησίας σχετικά 
με τη βιοτεχνολογία και τις εφαρμογές της είναι ιδιαίτερης σημασίας. Προς το παρόν η Εκκλησία 
εμφανίζεται διστακτική στην υιοθέτηση μιας απροκάλυπτης υπέρ ή κατά θέσης. Είναι βεβαίως 
συντηρητική στις απόψεις της, χωρίς ωστόσο να δείχνει τάσεις παρέμβασης. Ο προβληματισμός των 
θεολόγων επικεντρώνεται κυρίως στο ερώτημα της δυνατότητας παρέμβασης της τεχνολογίας στη 
ζωή όπως αυτό εκφράζεται με τον έλεγχο των γεννήσεων, την επιλογή φύλου, την αντιμετώπιση 
ασθενειών με γενετική παρέμβαση κ.α. 
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7. Τέχνη - Λογοτεχνία. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά είναι πάρα πολλές οι περιπτώ
σεις όπου η σύγχρονη τέχνη και λογοτεχνία εμπνέεται από την σύγχρονη βιοτεχνολογία. 
Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε, βιβλία επιστημονικής φαντασίας με βάση τη βιοτεχνο
λογία με μεγάλη απήχηση στο κοινό (To Jurassic Park είναι ένα από αυτά, το οποίο έγινε και τερά
στια κινηματογραφική επιτυχία, μια άλλη μορφή τέχνης επίσης). Επίδραση της βιοτεχνολογίας στις 
πλαστικές τέχνες, γλυπτική και ζωγραφική. Τέλος μία πρωτοποριακή θεώρηση πολλών μουσικών 
στο να σχηματοποιήσουν με νότες τις αλληλουχίες των γενετικών μακρομορίων και να αποδώσουν 
μία συγκεκριμένη μουσική τόσο σε κάθε είδος του φυτικού ή του ζωικού βασιλείου όσο και σε κάθε 
άτομο ξεχωριστά. 

Οι τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος "Βιοτεχνολογία" αποτελεί ασφαλώς μία πρό
κληση για περαιτέρω μελέτη της αντίδρασης του κοινού απέναντι σ' αυτή την καινοτομία. Μία 
τέτοια μελέτη που αφορούσε την αντίδραση των Ευρωπαίων στη βιοτεχνολογία και τις εφαρμογές 
της πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 1995 έως 1997 από μία διακρατική ομάδα εργασίας στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα αυτή για τη βιοτεχνολογία, το Ευρωβαρόμετρο όπως 
αποκαλείται, παρουσιάζεται εδώ όχι λεπτομερειακά αλλά σε μία απλή μορφή για εύκολη κατανόηση 
και εξαγωγή συμπερασμάτων. Για προφανείς λόγους, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα δεδομένα που 
αφορούν την Ελλάδα καθώς και η σύγκριση των δεδομένων αυτών με τους Ευρωπαϊκούς μέσους 
όρους. Για λόγους ευκολότερης κατανόησης τα περισσότερα παρουσιάζονται σχηματικά και υπό 
μορφή πινάκων. 

Το γενικό πλαίσιο 

Τα θέματα για τα οποία αξιολογήθηκε η κοινή γνώμη ήταν τα ακόλουθα: 

• Επίδραση των νέων τεχνολογιών στη ζωή. 

Εδώ ζητήθηκε η γνώμη των Ευρωπαίων σχετικά με το πόσο οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τη 
ζωή τους, αν την καθιστούν καλύτερη η χειρότερη, αν οι προσδοκίες τους για το μέλλον κάτω από 
το πρίσμα αυτό είναι αισιόδοξες η απαισιόδοξες. Έμφαση έχει δοθεί στην ειδική θέση που κατέχει η 
βιοτεχνολογία ανάμεσα στις άλλες τεχνολογίες. 

• Εξοικείωση με την έννοια της βιοτεχνολογίας. 

Στο σημείο αυτό εξετάστηκε τί γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι σχετικά με τη βιοτεχνολογία και τις 
εφαρμογές της. Προσέγγιση έγινε για να αναλυθεί τόσο η αντικειμενική γνώση όσο και η υποκειμε
νική γνώση. Επίσης έγινε προσπάθεια να διευκρινιστεί αν και κατά πόσον η έννοια της βιοτεχνολο
γίας είναι κοινή για όλους συγκριτικά με τον τόπο καταγωγής τους, την ηλικία, το φύλλο, το μορ
φωτικό και το κοινωνικό τους επίπεδο. 
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t Γνώμη για τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό που αποτελούσε και τον κορμό της έρευνας, εξετάστηκε αφ' ενός η γενική 
αντίληψη των Ευρωπαίων απέναντι στη βιοτεχνολογία, η θετική ή η αρνητική τους στάση, και αφ' ετέ
ρου η άποψη τους για ειδικότερα ζητήματα που απορρέουν από τις εφαρμογές, ζητήματα όπως: 

Α Οι ωφέλειες και οι κίνδυνοι που δυνητικά (ή θεωρητικά) υπάρχουν. 

Α Ορισμένα ηθικά προβλήματα ή αναστολές που προκύπτουν από αυτά. 

Α Αξιολόγηση προτεραιοτήτων στις εφαρμογές και θεώρηση στο ποιες από αυτές πρέπει να 
υποστηριχθούν. 

Α Η γνώμη του κοινού απέναντι στο νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει αυτήν την τεχνολογία, 
οι αντιδράσεις του, οι παρατηρήσεις του και οι προτάσεις του. 

Φ Αξιοπιστία των πηγών. 

Στο κεφάλαιο αυτό μετρήθηκε η αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης και των καναλιών μετάδο
σης της πληροφορίας στο κοινό. Έχει αρκετό ενδιαφέρον η παρουσίαση αυτή δεδομένου ότι αποδει
κνύεται ότι στα μάτια του κοινού αντικειμενικά αξιόπιστες πηγές δεν έχουν την πρώτη προτεραιότη
τα, αντίθετα με άλλες που αν και θεωρούνται υποκειμενικές, εντούτοις έχουν καταξιωθεί σαν φορείς 
αντικειμενικής πληροφόρησης. 

• Σπουδαιότητα της βιοτεχνολογίας. 

Στο τελευταίο μέρος εξετάζεται η αξιολόγηση της βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών της ιδωμένη 
κάτω από ένα γενικό πρίσμα με συνιστώσες όλες τις προηγούμενες παραμέτρους. Εξετάζεται η αξιο
λόγηση της αν και κατά πόσον η έρευνα σε αυτή πρέπει να συνεχιστεί, να ενταθεί ή να μειωθεί, και αν 
και κατά πόσον θα έπρεπε οι μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης να βασίζονται στο δεδομένο του 
κυρίαρχου ρόλου της βιοτεχνολογίας στο μέλλον. 

Η γνώμη των Ευρωπαίων για τις νέες τεχνολογίες 

Ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους να αξιολογήσουν συγκριτικά όλες τις νέες τεχνολογίες με βάση 
τη γενική αρχή, αν δηλαδή αυτές πρόκειται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη ζωή τους στο μέλλον. 

Βλέπουμε ότι η βιοτεχνολογία και η γενετική μηχανική έχουν τις μικρότερες προτιμήσεις. Οι 
Ευρωπαίοι φαίνονται αρκετά συντηρητικοί απέναντι σε αυτές, αναμένοντας τη μικρότερη βελτίωση 
της ζωής από αυτές. Αντίθετα πιστεύουν ότι ευρεία εφαρμογή της βιοτεχνολογίας θα επηρεάσει τη 
ζωή τους αρνητικά. 

Οι τεχνολογίες για τις οποίες ρωτήθηκαν ήταν οι τηλεπικοινωνίες (Tel), η πληροφορική (Inf), η 
ηλιακή ενέργεια (Sol), τα νέα υλικά (NM), η τεχνολογία διαστήματος (SE), η βιοτεχνολογία (Bio) και η 
γενετική μηχανική (GE). 
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Sol NM SE Bio GE 

Αναφορικά με την γνώμη σχετικά με τη βιοτεχνολογία ανά χώρα, τα αποτελέσματα συνοψίζονται 
στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Φαίνεται ότι οι Έλληνες, με εξαίρεση τους Αυστριακούς, έχουν την πλέον αρνητική γνώμη για τη 
βιοτεχνολογία από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 
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Ενδιαφέρον έχει ωστόσο η εξέλιξη της γνώμης των Ελλήνων κατά τα τελευταία χρόνια. 
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Είναι προφανής μία μεταστροφή της κοινής γνώμης προς το αρνητικό. Αιτία αυτού θα μπορού
σαν να θεωρηθούν τόσο η αρχή της δράσης ακτιβιστών στην Ελλάδα όσο και η παραδοσιακή ελληνι
κή υπερβολή σε πολλά κοινωνικά φαινόμενα. 

Εξοικείωση με τη βιοτεχνολογία 

Ο ρόλος της πηγής πληροφορίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εξοικείωση του κοινού με τη 
βιοτεχνολογία. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τη μερίδα του λέοντος 
στην πληροφόρηση έχει η τηλεόραση. 

Πολύ σημαντικό όμως θεωρείται ο ελάχιστα μικρός βαθμός πληροφόρησης των Ελλήνων σε 
σύγκριση με αυτόν των υπολοίπων Ευρωπαίων. 
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Γνώση και αποδοχή της βιοτεχνολογίας 

Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός της αντικειμενικής γνώσης για τη 
βιοτεχνολογία τόσο ο βαθμός αποδοχής της αυξάνεται σε απόλυτα νούμερα. Είναι ωστόσο σημαντι
κό να παρατηρήσουμε ότι σε σχετικά νούμερα, ο βαθμός αποδοχής σε σχέση με αυτόν της απόρριψης 
δεν μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το βαθμό γνώσης. 
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Επικινδυνότητα, ωφέλειες και ηθική αποδοχή 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ο βαθμός επικινδυνότητας που οι Έλληνες πιστεύουν 

ότι έχει η βιοτεχνολογία και οι προσδοκώμενες ωφέλειες από διάφορες εφαρμογές της, όπως π.χ. 
τους διαγονιδιακούς οργανισμούς, τον τομέα των τροφίμων, την έρευνα, τη φυτική παραγωγή, τις 
ιατρικές εφαρμογές στη θεραπεία και τη διάγνωση. 
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Στους ίδιους τομείς εφαρμογών δίδεται συγκριτικά το μέτρο ηθικής αποδοχής των Ελλήνων 
συγκριτικά με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. 
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Έλεγχος - Νομοθεσία 

Η γνώμη των Ευρωπαίων σχετικά με το σώμα το οποίο πρέπει να έχει την ευθύνη για τη νομοθε
σία, σε θέματα σχετικά με τη βιοτεχνολογία, συνοψίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Αξίζει να σημει
ωθεί ότι έμφαση δίδεται σε σώματα ευρείας αποδοχής και διεθνείς οργανισμούς. Στο σημείο αυτό η 
γνώμη των Ελλήνων (τουλάχιστον ως προς τις προτεραιότητες) ήταν ταυτόσημη με αυτή των υπο
λοίπων Ευρωπαίων. 
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Στο ανωτέρω διάγραμμα οι αριθμοί αντιστοιχούν κατά σειρά σε: 

1. Διεθνείς οργανισμοί, 2. Επιστήμονες, 3. Κοινωνικές ομάδες, 4. Επιτροπή Βιοηθικής, 5. 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 6. Βουλή, 7. Κανείς, 8. ΔΞ. 

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής για τη νομοθεσία, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 
κριτήρια αυτά με αύξουσα προτεραιότητα κατά την κοινή γνώμη. 

Μ.Ο. ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ασφάλεια 

Υγεία 

Ελευθερία Επιλογής 

Περιβάλλον 

Ηθικές Αξίες 

Ποιότητα 

Πληροφόρηση 

Κόστος / Τιμή 

Χρησιμότητα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Ασφάλεια 

Υγεία 

Κόστος / Τιμή 

Ελευθερία Επιλογής 

Χρησιμότητα 

Ποιότητα 

Πληροφόρηση 

Ηθικές Αξίες 

Περιβάλλον 

Τέλος, αναφορικά με τις προσδοκίες των Ελλήνων σχετικά με το τί θα τους προσφέρει η βιοτε
χνολογία στο μέλλον, ακολουθεί ένα αποκαλυπτικό διάγραμμα. Και εδώ επίσης παρουσιάζει ενδια
φέρον η διαφοροποίηση της γνώμης των Ελλήνων από αυτή των υπολοίπων Ευρωπαίων. 
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Η αντιστοιχία των προσδοκιών με τους αριθμούς του κάθετου άξονα είναι η εξής: 

1. Μικρότερη εγκληματικότητα 

2. Νέες επικίνδυνες ασθένειες 

3. Νέες θεραπείες 

4. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα 

5. Μείωση ρύπανσης 

6. Νέες ποικιλίες 

7. Γενετικά τεστ 

8. Παραγωγή μωρών κατά παραγγελία 

9. Μείωση της πείνας 

10. Λιγότερα φρούτα και λαχανικά 

Εμπιστοσύνη στις πηγές πληροφορίας 

Πολύ μεγάλη εντύπωση προκαλεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων σε πηγές πληροφορίας που 
παραδοσιακά θεωρούνται μη αντικειμενικές. Ωστόσο στις προτεραιότητες προηγούνται πηγές πλη
ροφόρησης που έχουν μία αρνητική θέση απέναντι στη βιοτεχνολογία. Αυτό θεωρείται λογικό με τη 
θεώρηση ότι η κοινή γνώμη είναι περισσότερο επιρρεπής σε μία κινδυνολογία από ότι σε μία θετική 
θεώρηση. Και στον τομέα αυτό παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις της 
ελληνικής κοινής γνώμης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες σε πληροφόρηση που προέρχεται από την Εκκλησία. 
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1. Ινστιτούτα καταναλωτών 

2. Οικολογικές οργανώσεις 

3. Έρευνα - Πανεπιστήμια 

4. Κοινωνικές οργανώσεις 

5. Οργανώσεις προστασίας ζώων 

6. Εκκλησία 

7. Συνδικάτα 

8. Βιομηχανία 

9. Πολιτικά κόμματα 

10. ΔΞ 

Συμπέρασμα 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα αυτή μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

• Υπάρχει αναγκαιότητα σίοστής και έγκυρης πληροφόρησης, απαλλαγμένης από συναισθημα
τισμούς και συμφέροντα 

• Υπάρχει άμεση αναγκαιότητα έναρξης ενός κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού 

• Πριν από οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαίος ο συνυπολογισμός όλων των παραμέτρων 

Φ Πρέπει να κυριαρχεί πνεύμα συνεργασίας τόσο στις εφαρμογές όσο και στην αντιμετώπιση 
τους 

•GR 
DEU 
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Βιοτεχνολογία: Ήθος, τέχνη και τεχνική 

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου 

Άναπλ. Καθηγητού στό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διευκρινήσεις 

Σύμφωνα μέ την πρόθεση τών διοργανωτών του Κύκλου ομιλιών μέ τίτλο "Ή άλλη πλευρά τής 
Βιοτεχνολογίας", στόχος είναι νά εξεταστεί ή "σκοτεινή" πλευρά της. Αυτή πού δέν φαίνεται εκ πρώ
της όψεως ως ή άλλη πλευρά του νομίσματος. Γιατί ή φωτεινή πλευρά της, αναφέρεται στή δημιουρ
γία προοπτικών καί νέων οριζόντων στίς εφαρμογές της. 

Δέν είναι όμως δυνατόν ν' αφεθούν έξω από τήν ενασχόληση μας οι τριβές πού δημιουργεί καί οι 
αμφισβητήσεις σέ κοινωνικό, ηθικό ακόμη καί πολιτιστικό επίπεδο, όπως ανέγραφε καί τό άγγελτή-
ριο τών Ειδικών Μορφωτικών 'Εκδηλώσεων. "Ηδη τήν περασμένη Τρίτη πέραν τών επιτευγμάτων 
καί τών προοπτικών τής Γενετικής Μηχανικής τέθηκαν καί κάποιοι προβληματισμοί καί επιχειρήθη
κε -μέ αποτελέσματα τής έρευνας "Εύρωβαρόμετρο 1997"- νά εξακριβωθεί ή θέση τών Ευρωπαίων 
απέναντι στή βιοτεχνολογία, ή όποια γιά πολλούς παραμένει ώς ή γνωστή - άγνωστη. 

Δέν θά θελήσω νά επιμείνω στό αντιθετικό φωτεινή - σκοτεινή πλευρά, γιατί αυτό μπορεί νά 
υπονοεί ποιοτική διάκριση, ενώ απλώς θέλω νά επισημάνω εστιασμό ή οχι τής προσοχής προς αυτή ή 
τήν άλλη πλευρά. 

Απαιτείται οπωσδήποτε καί ή εξέταση τής δεύτερης γιά νά υπάρξει σφαιρική αντίληψη τοϋ όλου 
πράγματος. Μόνο μία σύνολη αντιμετώπιση τών δυνατοτήτων καί τών δυσκολιών μπορεί νά οδηγή
σει τήν ανθρωπότητα νά καρπωθεί τά εκπληκτικά αποτελέσματα τής έρευνας καί νά αποφύγει τους 
κινδύνους πού ενδεχομένως μπορεί νά επιφέρει ή εφαρμογή τους καί ιδιαίτερα μέσω ενός ελεγχόμε
νου χειρισμού του γενετικού υλικού εκ μέρους τής βιοτεχνολογίας. 

Τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα δέν τά τοποθετώ σέ επίπεδο τών συνεπειών στον 
άνθρωπο καί μόνο, γιατί ή χρησιμοποίηση τών γνώσεων γύρω άπό τους μηχανισμούς τής ζωής καί 
τά μυστικά του μικρόκοσμου επιτρέπουν επεμβάσεις πού κατευθύνουν τίς λειτουργίες τών 
ζωντανών οργανισμών καί εκμεταλλεύονται τά προϊόντα τους. Υπάρχει μία συνεχής επικοινωνία 
όλων τών μορφών ζωής, άπό τά βακτήρια μέχρι τόν άνθρωπο καί οι επιπτώσεις της διαχέονται στον 
σύμπαντα κόσμο. Γι' αυτό καί ή ευθύνη όλων αυτών τών χειρισμών είναι μεγάλη. 

* Ο κ. Σταυρόπουλος επιθυμεί την πολυτονική μορφή στο κείμενο του. 
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Ευθύνη ή οποία πρέπει νά άνταλακλά ενα ορισμένο ήθος καί μία στάση σεβασμού της ζωής σέ 
οποιαδήποτε μορφή. Ένα ήθος πού εΐναι αποτέλεσμα μιας πού θά ονόμαζα φιλοκαλικής στάσεως, 
μακράς δηλαδή, επίπονης καί επίμονης προσπάθειας άναμορφώσεως καί ως εκ τούτου μεταμορ
φώσεως τοϋ άνθρωπου καί τοϋ κόσμου επί τό άρχαιον κάλλος, που όλα όσα έγιναν ήσαν "καλά 
λίαν" σύμφωνα μέ τή διήγηση της Γενέσεως αλλά έπιδέχονταν καί μία επί τά άρίστω βελτίωση. 
Στην εξυπηρέτηση αύτοΰ ακριβώς τοϋ στόχου, τής επιδιώξεως της καλύτερης δυνατής αρτιότητας, 
πού αντανακλά καί ανταποκρίνεται σέ μία εσωτερική ενδόμυχη αρμονική διάταξη, σκοπεύει ή 
χρήση τοϋ όρου τέχνη πού θέσαμε στον τίτλο τής ομιλίας μας. Ή τέχνη εδώ είναι κάτι πού 
ξεπερνά μία ειδικότητα, μία επαγγελματική ικανότητα. Αυτό πού θά κάνουμε ώς επιστήμονες καί 
ώς άνθρωποι θά πρέπει νά είναι ή δημιουργία ενός καλλιτεχνήματος, ενός έργου μέ αισθητική, πού 
νά ανταποκρίνεται σ' αυτή τήν ενδόμυχη αρμονική διάταξη καί στην περίπτωση μας σέ μιά ποιητι
κή ζωής. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει καί κάτι άλλο πέρα άπό μία τεχνική πού θέτει στή διάθεση μας ένα 
σύνολο μεθόδων καί κανόνων μέ τους οποίους επιτυγχάνεται ορισμένο αποτέλεσμα καί μας καθι
στά ικανούς νά χρησιμοποιήσουμε αυτές τίς μεθόδους. Όσο αυτονόητη και να είναι ή ανάγκη μιας 
τεχνογνωσίας (know how) απαιτείται επίσης ή υπέρβαση μιας τεχνοκρατικής αντίληψης που νά 
λαμβάνεται αρκετά υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας καί οχι μόνο ο ανθρώπινος. Τό ήθος θά είναι 
συνεπώς εκείνο πού θά οδηγεί ώστε ή τεχνική νά εφαρμόζεται βέβαια ώς τεχνολογία καί βιοτεχνο
λογία (ώς πρακτική εφαρμογή) αλλά μέ τέχνη καί επιστήμη, προϋποθέτοντας τήν εικόνα πού 
έχουμε γιά τόν άνθρωπο καί τόν κόσμο τήν όποια πολλές φορές λησμονούμε. 

Ορθόδοξη ανθρωπολογική προσέγγιση 

Είναι σημαντικό νά προσδιορίσουμε τό τί εικόνα έχουμε σχηματίσει γιά τόν άνθρωπο, γιά τό 
ποιος είναι ό ανθρώπινος προορισμός, γιά τό ποιος είναι ô άνθρωπος. Τό ανθρωπολογικό ζήτημα 
είναι πρωταρχικής σημασίας καί οι επιστήμες τοϋ ανθρώπου έχουν καίριο λόγο καθώς καί ή 
Θεολογία, τήν όποια καί έπροσωπώ. "Αλλωστε ή Θεολογία είναι καί αυτή ανθρωπολογική 
Επιστήμη, εφ' όσον έχει, μεταξύ άλλων, ώς αντικείμενο έρεύνης της τόν άνθρωπο καί τά έργα του 
καί διαθέτει ένα συγκροτημένο λόγο γιά τόν άνθρωπο, συγκεκριμένα τόν λόγο τοϋ Θεοϋ. Αυτό 
συνιστά μία νέα διάσταση πού μας ώθεΐ νά εξετάσουμε τό όλο ζήτημα καί άπό τή σκοπιά τής 
Θεολογίας καί νά λάβουμε υπόψη τίς θεολογικές απόψεις πρίν λάβουμε οποιαδήποτε θέση. 
Βεβαίως, αποδοχή τής θεολογικής διαστάσεως άπό τους συμμετέχοντες στον παρόντα διάλογο δέν 
σημαίνει ότι δέχονται οπωσδήποτε τήν άποκεκαλυμμένη αλήθεια περί άνθρωπου. Τουλάχιστον 
όμως, δέχονται νά διαφωτίσουμε τό όλο ζήτημα σύμφωνα μέ τίς αρχές τίς όποιες θέτει ή ορθόδοξη 
ανθρωπολογία, ιδιαίτερα μάλιστα σέ ό,τι άφορα στην αναπαραγωγική λειτουργία, στην οποία καί 
θά επιμείνουμε μιας καί προσφέρεται γιά αναλογική εξαγωγή συμπερασμάτων στή θεματική πού 
συζητάμε απόψε. 

32 



Επιγραμματικά αναφέρουμε υπό τύπον θέσεων ότι σύμφωνα μέ την ορθόδοξη θεολογική διδα
σκαλία: 

1. Ό Θεός εΐναι (γενικά) δημιουργός καί χορηγός της ζωής, καί της ανθρώπινης ζωής. 

2. Ό άνθρωπος συμμετέχει καί συνεργεί στή δημιουργία ενεργοποιώντας τό "κατ' εικόνα" καί μέ 
τήν τεκνογονία (βλ. Κλήμεντα Άλεξανδρέα). 

3. Ή τεκνογονία στον άνθρωπο είναι χαρισματική λειτουργία. Ό άνθρωπος, δημιουργημένος 
κατ' εικόνα Θεού, έχει προορισμό νά γίνει Θεός κατά Χάριν, νά ενεργοποιήσει τό κατ' εικόνα σέ καθ' 
όμοίωσιν Θεού. Ή τεκνογονία, δηλαδή, δέν είναι μόνο μία βιολογική αναπαραγωγή, ένας απλός 
πολλαπλασιασμός του είδους (πράγμα πολύ σπουδαίο και σημαντικό κι αυτό). Ή τεκνογονία σκο
πεύει δυνητικά στην υιοθεσία του άνθρωπου από τόν Θεό. Ό ευαγγελιστής 'Ιωάννης, τό διατυπώνει 
μέ τρόπο σαφή στό πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ότι όσοι πίστεψαν στό όνομα του Χριστού 
έδωκεν αύτοΐς τήν "έξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι" ('Ιωάννου α' 12). Ή πίστη ως αναγέννηση προϋ
ποθέτει τη γέννηση. 

4. Σέ περίπτωση αδυναμίας του άνθρωπου νά τεκνοποιήσει, έχουμε πολλές φορές προσφυγή 
στον Θεό γιά νά θεραπεύσει αυτήν τήν έλλειψη. "Ετσι έχουμε τεκνοποιία άπό στείρα ζεύγη μέ τήν 
επέμβαση της Χάρης του Θεού. Ή απόλυτη αυτή θεία δημιουργική δυνατότητα φαίνεται καί στή δια
βεβαίωση τού Χριστού "ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων έγεΐραι τέκνα τω Αβραάμ" 
(Ματθαίου γ' 9). 

5. Παρ' όλη τήν ιδιαίτερη αγάπη καί μέριμνα τού Θεού γιά τόν γάμο τών ανθρώπων, τήν οικογέ
νεια καί τά παιδιά "αφετε τά παιδία ελθείν προς με" φανερώνεται στην αγία Γραφή καί ιδιαίτερα 
στην Καινή Διαθήκη μιά υπέρβαση τών φυσικών οικογενειακών δεσμών εν όψει της Βασιλείας τού 
Θεού. Ό Χριστός αναφέρεται επανειλημμένως στή δημιουργία τής νέας οικογένειας, πού έχει τόν 
Θεό ως Πατέρα καί μέλη της όσους ποιούν τό θέλημα Του. 

Οι πιό πάνω πέντε θέσεις μας προδιαθέτουν στό νά έχουμε μιά γενική καί σαφή αντίληψη γιά τό 
πώς τοποθετείται ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία έναντι τής τεκνογονίας ακολουθώντας μιά μακραίωνα 
παράδοση στην διδασκαλία της. Θα έτόνιζα ότι, ενώ εύχεται γιά τήν απόκτηση παιδιών τά όποια 
ονομάζει "περιπόθητον χρήμα", ομιλεί γιά "καλή τεκνογονία" καί συνδράμει μέ τόν τρόπο της στην 
εκπλήρωση τής επιθυμίας γιά παιδιά, δέν τοποθετείται υπέρ μιας τεκνογονίας "πάση θυσία". Ή 
άτεκνία, όταν δέν είναι εκούσια αποφυγή τών παιδιών, δέν λογίζεται ως όνειδος καί δέν δικαιολογεί 
τό διαζύγιο. Άπό τήν άλλη μεριά, ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία χαίρεται μαζί μέ τήν μητέρα "διά τήν 
χαράν ότι έγεννήθη άνθρωπος εις τόν κόσμον" ('Ιωάννου ις' 21). Παράλληλα είναι δυνατόν νά 
λεχθεί, ότι (ή εκκλησία) συμπαρίσταται καί συμμερίζεται τόν πόνο καί τήν λύπη, εκείνων τών συζύ
γων, πού δέν μπορούν νά κάνουν παιδιά. 

Θά ήταν, λοιπόν, δυνατό νά πει κανείς, ότι μέ πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί τίς εξελίξεις στό 
πεδίο ερευνών καί κλινικών εφαρμογών σέ θέματα αναπαραγωγής τού άνθρωπου. 
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Προβληματισμοί 

Στή σημερινή εποχή, εποχή διάχυτης επιθυμίας αποφυγής της τεκνογονίας καί περιορισμού των 
γεννήσεων, μία μερίδα πληθυσμού επιδιώκει τήν πάση θυσία τεκνοποιία μέ ποικίλα μέσα. 

Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε μπροστά στό σύγχρονο φαινόμενο αναπτύξεως νέων μεθόδων καί 
τεχνικών αναπαραγωγής τοΰ ανθρώπου, οι όποιες όμως θέτουν καί μία σειρά βιοϊατρικών, βιοη-
θικών καί νομικών προβλημάτων καί προβάλλουν στή σκέψη μας ηθικά ερωτήματα πού συνδέονται 
μέ αυτές τίς μεθόδους καί τίς τεχνικές. Όλ' αυτά απαιτούν τόν εξ ύπαρχής επαναπροσδιορισμό τών 
πλαισίων μιας ιατρικής ηθικής καί δεοντολογίας. 

Τόσο στον επιστημονικό κόσμο όσο καί στον χώρο τών χριστιανικών εκκλησιών καί τών θρη
σκειών γενικότερα επιχειρείται ή χάραξη κατευθύνσεων, οι όποιες θά είναι δυνατόν νά βοηθήσουν 
στην απάντηση τών έγειρομένων ερωτημάτων καί στην επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών αιτημά
των. Τό χώρο αυτό καλείται νά υπηρετήσει ή αποκαλούμενη Βιοηθική. 

Ασφαλώς δέν είναι δυνατόν στά πλαίσια της παρούσης ομιλίας νά διαπραγματευθούμε όλο τό 
εύρος τών προβλημάτων πού άπτονται της βιοηθικής καί της βιοτεχνολογίας. Θά περιορισθούμε ως 
επί τό πλείστον σέ μιά προβληματική σέ θέματα αναπαραγωγής πού ξεκινάει άπό δυσκολίες καί προ
βλήματα πού τό σημερινό ζευγάρι αντιμετωπίζει γιά νά φέρει παιδιά στον κόσμο. Οι βιολογικές καί 
ιατρικές επιστήμες προτείνουν ορισμένες λύσεις προς υπέρβαση αναπαραγωγικών δυσκολιών. Οι 
προτεινόμενες λύσεις μας προβληματίζουν ως προς τήν ηθική αποδοχή τους. Τό κύριο ερώτημα πού 
τίθεται είναι κατά πόσον οι λύσεις αυτές, είναι δυνατόν νά γίνουν αποδεκτές άπό τόν σύγχρονο 
άνθρωπο, καί άν ανταποκρίνονται, σέ μιά ηθική τάξη, πού τηρείται επί τή βάσει ορισμένων κριτη
ρίων καί κανόνων, οί όποιοι ρυθμίζουν τήν συμπεριφορά. Ή προέλευση αυτών τών κανόνων μπορεί 
νά ποικίλει. 

Γενικά, μπορεί νά γίνει αποδεκτό, ότι και οί θρησκείες καί οί Εκκλησίες διατυπώνουν κανόνες 
συμπεριφοράς πού διαμορφώνουν ένα ήθος ζωής. Ή θεολογία, ως συγκεκριμένη εκκλησιαστική λει
τουργία, σέ μία σύζευξη θεωρίας καί πράξεως, θεμελιώνει τήν αλήθεια τών ηθικών κανόνων, οί 
οποίοι στή συνέχεια λειτουργούν ώς κριτήρια αποδοχής τών λύσεων. 

'Ασφαλώς, δέν μπορώ νά υιοθετήσω τήν άποψη, σύμφωνα μέ τήν οποία, ή Ηθική "παρουσιάζει 
πάντα ένα πρόβλημα γιά κάθε προτεινόμενη λύση", ότι κάνει, δηλαδή, προβληματική τή ζωή μας καί 
τότε ακόμα, όταν διαφαίνονται λύσεις στά τυχόν προβλήματα πού αντιμετωπίζουμε. 

Θεμελιώδης άλλωστε ανθρωπολογική σταθερά, παραμένει ή δυνατότητα λήψεως άπό τόν άνθρω
πο αποφάσεων καί ή επιλογή, κατόπιν κρίσεως, λύσεως ή λύσεων στά προβλήματα του. Ή κρίση 
αυτή, προϋποθέτει κριτήρια γιά τήν αποδοχή ή τήν απόρριψη τών λύσεων. Τ αυτές τίς διαδοχικές 
διαδικασίες προς λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως, τό ηθικόν δέον διαδραματίζει έναν ουσιαστικό 
ρόλο. Τό ηθικόν δέον βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τίς αλήθειες πού θεμελιώνουν τά κριτήρια. 
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Μία θεολογική προσέγγιση της ηθικής διαστάσεως της αναπαραγωγής τοϋ ανθρώπου, πρέπει νά 
μας κάνει οικείους μέ τίς αλήθειες αυτές τίς οποίες καί υπαινιχθήκαμε λίγο πιό πάνω υπό μορφή 
θέσεων. 

"Ας δοϋμε όμως εγγύτερα τό πώς ή τεχνολογία ανταποκρίνεται νά καλύψει τίς βαθύτερες 
ανάγκες καί επιθυμίες τού ανθρώπου, στην περίπτωση μάλιστα διαπιστώσεως εγγενούς αδυναμίας 
εκπληρώσεως τους. 

Επιθυμία καί τεχνολογία 

Θεμελιώδης ορμή τού ανθρώπου φαίνεται νά είναι ή επιδίωξη του νά κάνει "τά αδύνατα δυνα
τά". Γιά νά τό κατορθώσει μάλιστα αυτό επικαλείται καί άλλες δυνάμεις πέρα άπό τίς δικές του καί 
χρησιμοποιεί εξωτερική βοήθεια. Άπό τήν αυγή της άνθρωπότητος διαπιστώνουμε χρήση υποτυπώ
δους έστω τεχνολογίας γιά νά φθάσουμε στην "τεχνολογική επανάσταση" των καιρών μας. Ό άνθρω
πος έμαθε νά χειρίζεται σιγά σιγά σχεδόν τέλεια τά υλικά καί τά στοιχεία πού τού προσέφερε ο γύρω 
του κόσμος ή νά κατασκευάζει ό Ιδιος άλλα άπ' αυτά. Σήμερα, μέ τή "βιολογική επανάσταση" έμαθε 
νά χειρίζεται τά όργανα τού σώματος του ώς εξαρτήματα (μεταμοσχεύσεις), νά παρεμβαίνει ακόμα 
καί στον γενετικό του εξοπλισμό (γενετική μηχανική). 

Όλους μας γοητεύει ή τεχνολογία, όταν μάλιστα μας δίνει τή δυνατότητα νά εκπληρώσουμε 
βαθύτατες ανάγκες καί επιθυμίες πού προβάλλονται ώς αναφαίρετα δικαιώματα της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Ή επιθυμία συναντάει τήν τεχνολογία πού τήν καθιστά εφικτή. Ό άνθρωπος δέν παραμέ
νει απλώς στό στάδιο της "παντοδυναμίας της σκέψεως καί της επιθυμίας" ή οποία χαρακτηρίζει τήν 
"παιδική" λεγόμενη "νοοτροπία", αλλ' ενήλικας πιά στηρίζει όλες του τίς ελπίδες στην πράξη πού 
επιτυγχάνει τό ποθητό αποτέλεσμα συνδυάζοντας δύο λογικές. Τήν "λογική της επιθυμίας" πού δια
τυπώνεται στην ακόλουθη φράση: άπαξ καί επιθυμήσω κάτι ενδίδω σ' αυτήν, καί τήν "τεχνοκρατική 
λογική" πού μπορεί νά υλοποιήσει στην πράξη τίς σκέψεις καί τίς επιθυμίες. 

Αυτό όμως πού είναι άπό τήν πλευρά της τεχνικής δυνατό είναι γιά τόν άνθρωπο καί επιθυμητό; 
Είναι μάλιστα καί υποχρεωτικό καί δέον; "Αν ή τεχνική μας πει: "Νά τί μπορούμε νά κάνουμε!" εμείς 
θά "πρέπει καί νά τό κάνουμε;" 

Πρίν όμως θέσουμε αυτά τά ερωτήματα πού συνιστούν αυτό πού θά ονομάζαμε "αξιολογική πρό
κληση της τεχνολογίας" οφείλουμε νά διαπιστώσουμε πώς "μέ λογισμό καί μ' όνειρο" -μέ φαντασία 
δηλαδή, πού μέχρι πρίν άπό λίγο χαρακτηριζόταν ώς επιστημονική- ή ιατρική επιστημονική τεχνολο
γία μπόρεσε νά κάνει πραγματικότητα τρία όνειρα του άνθρωπου, στον τομέα τουλάχιστον πού μας 
απασχολεί: 

1. Νά μήν κάνει παιδιά όταν δέν τά θέλει (αντισύλληψη, στειροποίηση, άμβλωση). 

2. Νά κάνει παιδιά όταν τά θέλει (πάλη εναντίον της στειρότητος, τεχνητή γονιμοποίηση, εξωσω
ματική γονιμοποίηση...). 
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3. Νά κάνει τά παιδιά πού θέλει (προγεννητική διάγνωση, επιλεκτική άμβλωση ή άμβλωση κατό
πιν ευγονικής ενδείξεως). 

Αυτό πού ήταν ένα μακρυνό καί άπιαστο όνειρο, σήμερα γίνεται κοντινή καί χειροπιαστή πραγ
ματικότητα. 

Οι νέες, όμως, δυνατότητες θέτουν νέα προβλήματα καί απαιτούν νέες λύσεις. Έδώ καί τριαντα
πέντε περίπου χρόνια προκύπτουν πλείστα όσα ηθικά ερωτήματα πού αφορούν τίς νέες αυτές νίκες 
της τεχνικής. Μπροστά μας εκτείνεται ενα πεδίο εντελώς καινούργιο καί τά ερωτήματα πού τίθενται 
αγγίζουν τά όρια της ανθρώπινης ζωής μέσα στον ορίζοντα "ενός θαυμαστού καί γενναίου κόσμου". 
Ή χριστιανική αλλά καί κάθε άλλη φιλοσοφική ή καί θρησκευτική παραδοσιακή ηθική βρίσκεται 
μπροστά σέ δυσεπίλυτα προβλήματα πού δέν επιδέχονται εύκολες λύσεις καί αποφάσεις, ούτε όμως 
καί αναβολές. 

Ό ηθικός προβληματισμός έτσι όπως σκιαγραφείται, παρουσιάζεται ώς ευκαιρία καί δυνατότητα 
νά διερωτηθούμε όλοι μας κατά πόσο μπορεί ή παραδοσιακή ηθική είτε φιλοσοφική είναι αυτή είτε 
θρησκευτική νά είναι δεσμευτική γιά τίς εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας σέ θέματα αναπαρα
γωγής τοΰ άνθρωπου. 

Έάν, δηλαδή, οι επικρατούσες μέχρι σήμερα ήθικες αρχές προσανατολίζουν τά άτομα καί τίς 
κοινωνίες νά πάρουν αποφάσεις μέ τίς οποίες ρυθμίζουν βαθύτερες ανάγκες, επιθυμίες καί δικαιώ
ματα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, ποιο ή ποιος θά είναι εκείνος πού θά (μας) βοηθήσει τους 
ανθρώπους στή λήψη αποφάσεων γιά θέματα πού ξεφεύγουν άπό λύσεις πού έχουν ήδη δοθεί; 

Υπάρχουν άραγε στοιχεία στην ιστορία τής άνθρωπότητος καί της ηθικής πού νά επιτρέπουν νά 
αντιμετωπίσουμε καινοφανή -νέα τουλάχιστον ώς προς τίς δυνατότητες λύσεων- προβλήματα πού 
συνδέονται μέ τήν αναπαραγωγή τοΰ άνθρωπου; 

Πώς είναι δυνατό νά εξισορροπηθούν: 

• ή τάση γιά πρόοδο, 

• ή κάλυψη βαθύτερων ανθρώπινων αναγκών καί επιθυμιών μέ 

• τήν αναζήτηση ενός ηθικού δέοντος πού διαμορφώνει τό ανθρώπινο ήθος; 

Έναντι τού περιορισμού πού ή ηθική φαίνεται ότι θέλει νά επιβάλει στην επιστήμη, απαγορεύο
ντας της νά εισχωρήσει στά μυστήρια τής ανθρώπινης ζωής, τίθεται τό ακόλουθο ερώτημα: πάνω σέ 
τί στηρίζεται ή ηθική γιά νά μιλάει μέ τόση αυθεντία πάνω σέ αυτά τά ζητήματα; Έν ονόματι τίνος, 
ποίων άρχων, ποιας ιδεώδους αντιλήψεως γιά τόν άνθρωπο μπορεί ν' αντιταχθεί σ' αυτούς τους 
νέους πειραματισμούς; Αυτό τό ερώτημα αξίζει νά τό προσέξουν σοβαρά οι ειδικοί, άλλα καί κάθε 
άνθρωπος πού ψάχνει γιά ενα καλλίτερο μέλλον τής άνθρωπότητος, γιά έναν καλλίτερο κόσμο. Θά 
ήταν οπωσδήποτε αναγκαίο καί χρήσιμο νά έχουν ήδη εκφρασθεί οί θεολόγοι καί οι ηθικοί επιστήμο
νες έχοντας μελετήσει τίς νέες εξελίξεις τής επιστήμης πρίν αυτές γίνουν πραγματικότητα· νά έχουν 
διατυπώσει τίς παρατηρήσεις καί τίς ηθικές κρίσεις τους πρίν εγκατασταθεί μία κατάσταση πανικού. 
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Πολλοί απ' αυτούς έχουν διερωτηθεί αν έπρεπε νά μιλήσουν πολύ πρίν ή ευθύς αμέσως. 'Αρκετοί 
πάντως έχουν πάρει ήδη θέση πάνω στίς νέες αυτές επιστημονικές εξελίξεις. ("Αν καί τά προηγούμε
να θά προϋπέθεταν τήν ανύπαρκτη ώς σήμερα αίσθηση συγγένειας μεταξύ τών επιστημών, όπως καί 
τήν αίσθηση της ανάγκης άπό τόν ενα γιά τήν ύπαρξη, άρα καί τή γνώμη τοΰ άλλου.) 

'Ανησυχίες 

"Ισως όμως, σ' αυτό τό σημείο, θά έπρεπε, αφήνοντας κατά μέρος τίς γενικές θεωρήσεις νά πλη
σιάσουμε τόν συγκεκριμένο άνθρωπο πού έρχεται ενώπιον μας μέ συγκεκριμένα αιτήματα υπερβάσε
ως τών δυσκολιών του σέ θέματα τεκνογονίας καί απαιτεί άπό εμάς διεξόδους πού νά μπορέσουν νά 
εκπληρώσουν τήν επιθυμία του. Τί δυνατότητες διαθέτουμε άπό πλευράς ηθικής παραδόσεως, ώστε 
νά ανταποκριθούμε στό ερώτημα του καί νά δώσουμε απάντηση; Αυτό βέβαια δέν θά μπορέσει νά 
γίνει ή δέν πρέπει νά γίνει χωρίς κάποιες προϋποθέσεις: 

• 'Από τή μία πλευρά δέν μπορούμε νά δώσουμε τήν εντύπωση ότι ήδη κατέχουμε τίς απαντήσεις 
σέ αυτά τά καινούργια ερωτήματα καί ότι έχουμε τό μονοπώλιο τών λύσεων. Είναι ασφαλώς 
αναγκαίος ό ειλικρινής καί ανοιχτός διάλογος ανάμεσα σέ ερευνητές, γιατρούς, νομικούς, θεολόγους 
καί εκκλησιαστικούς υπευθύνους. 

• Άπό τήν άλλη πλευρά επιβάλλεται οπωσδήποτε εξαιρετική σύνεση καί διάκριση ευθύς ώς 
αγγίζουμε τόν άνθρωπο στίς πρώτες-πρώτες αρχές του καί τίς επιθυμίες του. 

Ποιος θά μας εγγυηθεί ώς προς τίς βιολογικές καί ψυχολογικές συνέπειες της επεμβάσεως μας 
καί ποιος θά εξασφαλίσει τή σωματική καί ψυχική υγεία παιδιών καί γονέων; Νά κάτι στό όποιο 
οφείλουμε νά είμεθα πολύ προσεκτικοί. 

Νά γιατί ίσως εκτός άπό τό ενδιαφέρον πού όπως είδαμε ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία επιδεικνύει 
προς τίς εξελίξεις ανησυχεί αναφορικά μέ τίς παρεμβάσεις της νέας τεχνολογίας στό χώρο της 
αναπαραγωγής, καί αυτό γιά λόγους πού έχουν άμεση ή έμμεση σχέση μέ αρχές της χριστιανικής 
ανθρωπολογίας, 'ιδιαίτερα δέ της ανθρωπολογίας τών φύλων, τοΰ γάμου καί της οικογενείας, γιατί: 

1. Άλλες λιγότερο καί άλλες περισσότερο άπ' αυτές τίς παρεμβάσεις, συνεπάγονται συγκεκριμέ
νους γιά τό παρόν καί ακαθόριστους γιά τό μέλλον κινδύνους. 

2. Ύποθάλπτουν έναν κατακερματισμό της ανθρώπινης σεξουαλικότητος καί γονιμότητος (ή 
γονιμότητα συντελείται ερήμην τών σεξουαλικών σχέσεων). 

3. Προσκρούουν, θίγουν καί προσβάλλουν θεμελιώδεις θεολογικές αντιλήψεις γιά τόν άνθρωπο, 
όπως αυτές πού αφορούν: 

α) τίς σχέσεις τών φύλων μέσα στό γάμο (συγκλήρωση τοΰ βίου παντός, πίστη συζυγική, ανάληψη 
τών ατελειών καί τών δυσκολιών) 

β) τήν υπόσταση τοΰ εμβρύου ώς ψυχοσωματικής οντότητος άπό τής στιγμής της συλλήψεως 

37 



γ) την ευθύνη γιά την ακεραιότητα της ανατροφής καί της ψυχικής υγείας τών παιδιών, πού συν
δέεται 

δ) μέ τίς διαπροσωπικές σχέσεις τοΰ ζευγαριού καί του παιδιού προς "τρίτους" (δότες, φέρουσες 
ή ύποκαθιστώσες μητέρες, ιατρικό προσωπικό, κλπ.) 

ε) τίς έσχατες επιπτώσεις πάνω στη ζωή τών ατόμων, τών κοινωνιών καί τίς δυνατότητες εκμε
ταλλεύσεως καί χειρισμού τοΰ άνθρωπου από κυβερνήσεις, πολιτικές ομάδες καί κόμματα ή καί 
απλούς εκβιαστές κλπ. 

Πέραν όμως απ' όλες αυτές τίς διαπιστώσεις, ένα πάντως είναι γεγονός, ότι βρισκόμαστε μπρο
στά σ' αυτές τίς νέες επιστημονικές δυνατότητες της βιολογίας καί της ιατρικής, οι όποιες ασφαλώς 
έχουν ώς επακόλουθο ορισμένα νέα προβλήματα, αλλά καί προσφέρουν νέες λύσεις σε χρόνιες ή 
προσωρινές δυσκολίες τών ζευγαριών νά τεκνοποιήσουν. 

θέσεις καί στάσεις 

Έτσι όπως είναι τά πράγματα, είναι καιρός πλέον νά θέσουμε εκ νέου μία βασική ερώτηση πού 
συνοψίζει όλα τά διάχυτα ερωτήματα πού πλανώνται στον ορίζοντα καί πού συνέχουν τίς γνωστι
κές, τίς συναισθηματικές καί τίς βουλητικές λειτουργίες τοΰ σύγχρονου ανθρώπου. Ή ερώτηση είναι 
ή ακόλουθη. 

Πώς εΐναι δυνιτόν νά εξισορροπήσουν καί νά εναρμονισθούν: 

• ή τάση γιά περισσότερη γνώση καί πρόοδο 

• ή κάλυψη βαθύτερων ανθρωπίνων αναγκών με 

• τήν αναζήτηση ενός ηθικού δέοντος πού διαμορφώνει τό ανθρώπινο ήθος; 

Οι απαντήσεις καί οι γνώμες ώς προς αυτήν τήν τριπλή ερώτηση, είναι αλήθεια, ότι επιδέχονται 
περισσότερες άπό μία αντιμετωπίσεις. 

"Αλλοι χαιρετίζουν τίς καινούργιες δυνατότητες λύσεων σάν ένα χαρμόσυνο μήνυμα, γιά τό 
ξεπέρασμα μιας βαθειάς ανάγκης, πού βιώνεται ώς υπαρξιακή έλλειψη, καί προσκαλούν επιστήμονες 
καί ζευγάρια ή καί μεμονωμένα άτομα νά εκμεταλλευθούν τίς προσφερόμενες ευκαιρίες. 

"Αλλοι πάλι, θετικά προσανατολισμένοι, δέν παύουν εντούτοις νά διστάζουν ώς προς τίς ενδε
χόμενες μελλοντικές συνέπειες, εφόσον δέν μπορούν άπό τώρα νά ελεγχθούν στην πληρότητα τους, 
ιδιαίτερα μάλιστα πού οι πειραματισμοί γίνονται στον άνθρωπο. 

"Αλλοι, έχοντας τήν πεποίθηση, ότι οι παρεμβάσεις αυτές εγγίζουν στην ουσία του τόν άνθρωπο 
καί μπορούν νά επιφέρουν βαθύτατες αλλοιώσεις στίς τωρινές άλλα καί στίς μελλοντικές σχέσεις 
τών ζευγαριών, τών παιδιών καί τών κοινωνιών παρόλο ότι συμπαθούν τήν επιθυμία τους καί 
αναγνωρίζουν τήν υφιστάμενη έλλειψη παιδιών ώς ατέλεια στην ένωση ενός άνδρα καί μιας γυναί-
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κας συνιστούν επιφυλακτικά ή καί ανεπιφύλακτα τήν αποχή άπό τέτοιου είδους ενέργειες. Στό 
επίπεδο του ανθρώπου, λέγουν, ή σεξουαλική συνεύρεση προσδίδει ενα "σύν" στην ποιότητα της 
τεκνογονίας. Έπί προσωπικού επιπέδου δέχονται, ότι ή άσκηση συμβουλευτικής καθοδηγήσεως 
εΐναι "εκ των ων ουκ άνευ" γιά τή συμπαράσταση σ' εκείνα τά άτομα πού αντιμετωπίζουν τήν πρό
κληση της σύγχρονης τεχνολογίας γιά την κάλυψη βαθύτατων αναγκών καί επιθυμιών. 

Ή άσκηση όμως μιας τέτοιας συμβουλευτικής ενέχει πολλές δυσκολίες, καί άπό τήν μεριά των 
συμβούλων καί άπό τήν μεριά τών συμβουλευόμενων. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν δέν έχουν ξεπεραστεί 
άλλα καί δέν έχουν αποσαφηνιστεί τά ηθικά διλήμματα πού προκύπτουν, σέ τυχόν επιλογές πού 
οφείλουν νά κάνουν γιατροί καί πελάτες τους σέ πλήθος θεμάτων. Αναφέρω μερικά άπό αυτά: 

1. τήν αντισύλληψη 

2. τήν προγεννητική διάγνωση 

3. τόν καθορισμό καί τήν επιλογή τοΰ φύλου 

4. τήν άμβλωση 

5. τήν τεχνητή σπερματέγχυση (in vivo) 

6. τήν εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro) 

7. τίς φέρουσες μητέρες 

8. τίς άντικαθιστώσες ή αναπληρωματικές μητέρες, κλπ. 

Σ' αυτά τά προβλήματα θά πρέπει νά προστεθούν όλα εκείνα πού συνδέονται μέ τήν ηθικότητα 
ερευνητικών σχεδίων, τά οποία σκοπεύουν στην τελειοποίηση μεθόδων καί τεχνικών, πού θα εφαρ
μοσθούν γιά τήν υπέρβαση τών πιό πάνω αναπαραγωγικών ατελειών. 

Αναζήτηση κριτηρίων 

Μέ ποια κριτήρια εν τούτοις θά στοιχειοθετηθεί αυτό τό ηθικό δέον πού θά διαμορφώσει τό 
ανθρώπινο ήθος; Μέ ποια κριτήρια ό "ηθικός επιστήμονας" άλλα καί όλοι εμείς θά αντιμετωπίσουμε 
τίς παλαιές αυτές ανάγκες καί επιθυμίες τοΰ άνθρωπου μέ τίς νέες μορφές επιλύσεων πού προτείνει 
ή σύγχρονη πραγματικότητα; 

Γιά ορισμένους είναι αλήθεια ότι πηγή εμπνεύσεως θά αποτελέσει ή διδασκαλία της 'Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Στην 'Ορθόδοξη Ελλάδα τής έσχατης δεκαετίας τοΰ εικοστού αιώνα, ή πίστη παίζει 
ακόμα έστω καί μή συνειδητά ενα σημαίνοντα ρόλο στή συνείδηση τοΰ πληθυσμού καί προσδιορίζει 
επίσης κανόνες συμπεριφοράς καί αξιολογήσεως προσώπων, πράξεων καί καταστάσεων. 

Πώς θά μπορούσαμε, λοιπόν, νά θέσουμε τίς βάσεις πού θα μας βοηθήσουν νά διερμηνεύσουμε τά 
στοιχεία πού μας προσφέρει ή μακραίωνη Παράδοση της Εκκλησίας μας καί νά συνοδεύσουμε μέ 
αυτά στον βίο τόν σύγχρονο άνθρωπο, μέ τήν ϊδια ενάργεια καί φιλανθρωπία; 
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(Στό σημείο αυτό πρέπει νά υπογραμμίσουμε την ανάγκη σοβαρής, νηφάλιας, εμπεριστατωμένης, 
άγαπητικής, συγχωρητικής, φιλάνθρωπης, ευαίσθητης, νοήμονος, ταπεινής -ώς προς τήν έκφραση της-
άλλά καί ταπεινόφρονος -ώς προς τήν προσέγγιση των επιστημονικών επιτευγμάτων- υπεύθυνης μελέ
της καί μέ προσευχή καί ικεσία εναγώνιας αναζήτησης δρόμων αντιμετώπισης καί ανακούφισης τών 
έμπερίστατων σύγχρονων ανθρώπων.) 

Γιά άλλους τό ζήτημα δέν είναι πλέον τί λέει ή πίστη, αλλά νά γνωρίζουμε πώς θά ενεργήσουμε 
όταν δέν υπάρχει πιά πίστη, πώς νά βρούμε μιά συνάφεια καί συνοχή στίς ενέργειες μας όταν δέν 
υπάρχουν πιά σημεία αναφοράς καί βρισκόμαστε μπροστά σ' ενα κενό πλαίσιο αναφοράς. Τό ενδιαφέ
ρον, λοιπόν, τοποθετείται πρίν απ' όλα προς τήν κατεύθυνση της γνωσιολογίας καί της φιλοσοφικής 
ηθικής. Δέν θεωρώ όμως σκόπιμο νά επεκταθώ στή θεώρηση τού θέματος άπ' αυτή τή σκοπιά. 

Τά πράγματα δέν είναι καθόλου άπλα. 'Ακόμα καί μέ τήν ίδρυση κέντρων βιοϊατρικής ηθικής ή καί 
συνδέσμου τέτοιων κέντρων, ό δρόμος θά είναι μακρύς, έ'ως ότου καταλήξουν οι διάφορες επιστήμες, 
κατόπιν διεπιστημονικού διαλόγου, σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα καί λύσεις κοινής αποδοχής. 
'Ακόμα καί αν εκπρόσωποι τού κλήρου καί της θεολογικής επιστήμης μετέχουν σέ επιτροπές ιατρικής 
ηθικής καί βιοηθικής ή στρογγυλά τραπέζια καί κύκλους ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων όπως ή 
αποψινή κατόπιν ειδικής προετοιμασίας τους σέ ζητήματα βιοϊατρικής ηθικής κατά τίς σπουδές τους, 
εΐναι δύσκολο νά υποστηρίξουν καί νά επιβάλουν τίς απόψεις τους. Πιθανόν νά είναι χρήσιμο, νά 
έμφανισθύν ώς σύμβολα μιας "διαφορετικής πραγματικότητος", πού έχουν ώς ρόλο τους, νά προφέ
ρουν έναν προφητικό λόγο εμπνεόμενο από αυτήν ακριβώς τήν "διαφορετική πραγματικότητα". 

Ό λόγος τους αυτός θά βασίζεται σ' έναν άποκαλυμμένο λόγο πού αυτόν καταθέτουν καί γι' αυτόν 
δίνουν μαρτυρία. Μαρτυρία γιά τήν αξιοπρέπεια καί τήν μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου, 
πού ô Θεός τό γνωρίζει "εξ άκρας συλλήψεως", όταν ακόμα βρίσκεται στην κοιλιά τής μητέρας του ώς 
άμορφο έμβρυο ("τό ακατέργαστόν μου εΐδοσαν οι οφθαλμοί σου" αναφέρει ο ψαλμωδός ρλη' 16) καί 
τό προστατεύει από τότε (στίχος 13). 

Όταν θελήσουν όμως νά εκπροσωπήσουν υπεύθυνα αυτόν τόν λόγο, ή υπευθυνότητα τους αυτή 
δοκιμάζεται καθημερινά στην αντιπαράθεση τους κατά τό διάλογο μέ τίς βιοϊατρικές, φιλοσοφικές, 
ψυχολογικές καί άλλες επιστήμες του άνθρωπου, τήν επίσημη όταν είναι διατυπωμένη διδασκαλία τής 
Εκκλησίας τους, τίς προσωπικές θεολογικές τους ερμηνείες καί τίς απόψεις τών μεμονωμένων 
γιατρών καί λοιπών επιστημόνων, άλλα καί όλων εκείνων πού προστρέχουν στή συμβουλή καί στή 
γνώμη τους. 

Στό τέλος αυτής τής ομιλίας οφείλω νά ομολογήσω ότι μοιάζω μ' εκείνον τόν πρωταγωνιστή ενός 
αγγλικού κινηματογραφικού έργου, πού έφερε τόν παράδοξο τίτλο: "ό άνθρωπος πού νόμιζε ότι 
ανέβηκε ενα λόφο καί κατέβηκε ένα βουνό". Μέ αυτό θέλω νά πώ ότι αισθάνθηκα καί δύσκολα καί 
εύκολα κατά τήν ανάπτυξη τού θέματος. Δέν ξέρω τί θά ήταν πιό εύκολο ή προτιμότερο: ν' ανέβαινα 
ενα βουνό καί νά κατέβαινα ενα λόφο; 

Ή συζήτηση θά τό δείξει! 
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Βιοηθική: Οψεις του αγαθού και του ορθού 

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 
Επίκουρος Καθηγητής της Φιλοσοφίας τον Δικαίου 

στη Νομική Σχολή τον Πανεπιστημίου Αθηνών 

1. Η σκοπιά της ηθικής 

Ας αρχίσουμε με την ακόλουθη υπόθεση. Η ηθική καλείται στις μέρες μας να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες, τους κινδύνους και τις προοπτικές της βιοτεχνολογικής επανάστασης. Από πού όμως 
αντλεί η ηθική αυτήν την αυθεντία; Σε τί διαφέρει η ηθική από την πολιτική, το δίκαιο, την εκκλησία, 
ή ακόμα τον κοινό νού; Δεν έχει η "ηθική" καταχρασθεί τόσες φορές την εξουσία της στο παρελθόν 
εις βάρος της αλήθειας, του ανθρωπισμού, του κοινού νού; Γιατί λοιπόν να τη νεκραναστήσουμε και 
να της αναγνωρίσουμε μια εξουσία που δεν την αξίζει; 

Τα παραπάνω ερωτήματα όσο εύλογα και αν είναι, δεν αφορούν, πιστεύω, τη σημασία της ηθικής 
αξιολόγησης αυτή καθεαυτήν, αλλά ένα φαινόμενο που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε "εκμετάλλευ
ση μιας ψευδοηθικής αυθεντίας". Πράγματι, στο σημείο αυτό η "ηθική" δεν διαφέρει από άλλες μορ
φές εξουσίας, όπως η πολιτική, ή η θρησκευτική. Αντίθετα όμως απ' ότι συμβαίνει με άλλες μορφές 
εξουσίας που επιδιώκουν να ελέγχουν και να καθοδηγούν τις πράξεις και τις συνειδήσεις των 
ανθρώπων, η ηθική υποβάλλει τις προτάσεις, τους κανόνες και τις αρχές της σε έναν ειδικό έλεγχο 
που μοιάζει να έχει τα εχέγγυα μιας αξιοθαύμαστης ανεξαρτησίας από ανέλεγκτες δυνάμεις, αυθαί
ρετες επιλογές, ή συγκυριακούς σχηματισμούς. Πρόκειται για την ανεξαρτησία στην κρίση και αξιο
λόγηση που μας χαρίζει ο ορθός λόγος και το ορθό μέτρο. 

Βέβαια η σκοπιά της ηθικής αξιολόγησης δεν είναι η μόνη σκοπιά αξιολόγησης. Υπάρχουν στα 
ανθρώπινα πράγματα πολλά που ο πρακτικός λόγος της ηθικής δεν μπορεί και (ίσως δεν πρέπει να 
προσπαθεί) να συλλάβει, να εξηγήσει και να ρυθμίσει. Όμως όσο εύλογο και αν φαίνεται ότι υπάρ
χουν τομείς όπου η ηθική δεν μπορεί και δεν πρέπει να διεισδύει, άλλο τόσο φαίνεται εύλογο ότι η 
ανεξαρτησία τομέων και μορφών ανθρώπινης ζωής, όπως για παράδειγμα η θρησκευτική εμπειρία, ή 
οι ατομικές ή συλλογικές επιλογές ζωής, έχει ακριβώς ανάγκη από την εγγυητική παρουσία της ηθι
κής. Για να έχουμε το δικαίωμα πραγματικά ανεξάρτητων και ελεύθερων αξιολογήσεων, για να μπο
ρούμε να δενόμαστε με αυτό που μας είναι μονάκριβο και αναντικατάστατο, πρέπει να δεχτούμε τον 
προστατευτικό και καθοδηγητικό ρόλο της ηθικής στα θεμελιώδη ζητήματα της ζωής μας, όποιοι και 
αν είμαστε και ό,τι και αν πιστεύουμε. 

Είναι όμως σε θέση η ηθική να μας βοηθή. ει στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας και πώς; 
Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι στη συγκρότηση αλλά και στην επίλυση των θεμελιωδών ηθικών ερωτη-
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μάτων, όπως επίσης και στις άμεσες ηθικές μας αντιλήψεις, εκδηλώνονται διαφωνίες - καμμιά 
φορά μάλιστα σοβαρές. Ανάλογα με το αν δεχόμαστε τη σχετικότητα ή την αντικειμενικότητα των 
ηθικών κρίσεων και αξιολογήσεων, την υποθετικότητα ή κατηγορικότητα των ηθικών κανόνων, την 
προτεραιότητα, όπως λέγεται, του ορθού έναντι του αγαθού (ή το αντίστροφο) κλπ., ανάλογη θα 
είναι συχνά (αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια όχι αναγκαστικά) και η μορφή των απαντήσεων που 
θα δώσουμε σε μια σειρά από κρίσιμα ηθικά θέματα. Συμβαίνει όμως να διαφωνούμε καμιά φορά 
χωρίς ουσιαστικό λόγο, είτε γιατί λέμε με διαφορετική γλώσσα τα ίδια πράγματα, είτε γιατί παρά
γοντες ανεξάρτητοι από τη δύναμη του ορθού λόγου (φόβος, χειραγώγηση από τρίτους κλπ.) επηρε
άζουν την ορθή μας κρίση - αυτές οι αιτίες είναι μέχρι σ' ένα βαθμό θεραπεύσιμες. Ενδέχεται 
βέβαια η διαφωνία μας να είναι βαθύτερη και να οφείλεται στο ότι έχουμε κάποιους δικούς μας και 
αμετακίνητους λόγους να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Πιστεύω ότι όπου και αν οφείλεται 
η διαφωνία, ακόμα και στην περίπτωση της βαθειάς διάστασης απόψεων, υπάρχει μέχρι σ' ένα 
βαθμό η δυνατότητα ανάδειξης κοινών αξιών και τρόπων κοινής δράσης. Η βιοτεχνολογία αποτελεί 
ένα τέτοιο αντικείμενο διαφωνίας (και με τις τρεις έννοιες) και η ηθική ανάλυση της ένα εύλογο 
αντίδοτο. 

2. Επικίνδυνοι φόβοι, επικίνδυνες ελπίδες 

"Η γενετική", γράφει ο Steve Jones, "έχει γίνει για τον κοινό νού ένα υποκατάστατο θρησκείας, 
ένα δόγμα πίστεως. Έτσι, ανάλογα με τις κλίσεις των εκάστοτε πιστών της παρουσιάζεται άλλοτε 
ως κατάρα και απειλή και άλλοτε ως επαγγελία και λύτρωση".1 Πράγματι, ο κίνδυνος ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της βιοτεχνολογίας είναι μεγάλος να παρασυρθούμε είτε σε τελείως αυθαίρετες, 
ανορθολογικές και σε τελευταία ανάλυση ηθικιστικές (όχι ηθικές) κρίσεις και συμπεράσματα, είτε 
σε μια εργαλειακή και κοντόφθαλμη αποτίμηση των πλεονεκτημάτων της νέας τεχνολογίας, είτε 
τέλος σε μια παραληρηματική αποθέωση και ταύτιση με την υποτιθέμενη αυταξία της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και προόδου. Η βιοηθική ως κλάδος της ηθικής με μια συγκεκριμένη εφαρμογή, την απο
τίμηση και ηθική αξιολόγηση δηλ. των πλεονεκτημάτων και επιπτώσεων της βιοτεχνολογίας στον 
άνθρωπο,2 μπορεί πρώτα απ' όλα να συμβάλει στην άρση δύο σοβαρών παρεξηγήσεων: 

1. Steve Jones, In the Genetic Toyshop, New York Review of Books, Vol. XLV, Number 7, 1998, σ. 14. 
Βλ. και το εξαιρετικά γλαφυρό και κατατοπιστικό βιβλίο του ιδίου, The Language of the Genes, London, 
1993. 

2. Ο όρος "βιοηθική" χρησιμοποιείται εδώ stricto sensu με την έννοια της ηθικής της βιοτεχνολογίας. 
Largo sensu ο όρος "βιοηθική" υποδηλώνει την ηθική ενασχόληση με όλα τα μεγάλα ερωτήματα που τίθε
νται κυρίως στην αρχή και το τέλος της ανθρώπινης ζωής και είναι συνώνυμος με τον όρο ιατρική ηθική ή 
βιοΐατρική ηθική. Βλ. χαρακτηριστικά T. L. Beauchamp/J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 4th 
ed. Oxford 1994, Dan Brock, Quality of life Measures in Health Care and Medical Ethics, εις: Μ. 
Nussbaum/A. Sen (wd.), The Quality of Life, Oxford 1995, σ. 95επ. και D. Thomasma/Th. Kushner (ed.), 
Birth to Death, Science and Bioethics, Cambridge, 1996. Βλ. και την εισαγωγή μου στη σχετική θεματική 
στον τόμο Α. Kaufmann/R. Merkel/K. Papageorgiou u.a. (Hrsg.), Moderne Medizin und Strafrecht, 
Heidelberg, 1989, σ. Ιεπ. 
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1. ότι ο φόβος ή η ελπίδα συνιστούν από μόνα τους επιχειρήματα για την υιοθέτηση ή απόρριψη 
μιας πολιτικής 

2. ότι αρκεί η κατάδειξη ορισμένων πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων της νέας τεχνολογίας για 
κάποια ευρέως αποδεκτή κοινωνική ή οικονομική παράμετρο (πχ. δημόσια υγεία, οικονομική ανά
πτυξη) για να νοιώθουμε πώς έχουμε κάθε λόγο με το μέρος μας να φοβόμαστε ή να ελπίζουμε και 
κατά συνέπεια να υιοθετήσουμε ή να απορρίψουμε μια συγκεκριμένη πολιτική.3 

Εμφιλοχωρεί εδώ ένα είδος "τρισθενούς λογικής". Υπάρχουν τα πράγματα που δεν κάνει καθό
λου να κάνουμε (τρέμουμε μόνο με την ιδέα: ας πούμε να κατασκευάσουμε ανθρώπους κατ' εικόνα 
και καθ' ομοίωση μας), τα πράγματα που θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε (να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις της μακροβιότητας, αν όχι και της αιώνιας ζωής!), και τα πράγματα που θα πρέπει να 
σταθμίσουμε βάσει κάποιων συγκεκριμένων παραμέτρων (οικονομία, υγεία, απασχόληση κλπ). 
Κάνουμε σαν να είναι όλα αυτά σαφή εκ των προτέρων, σαν να έχουν ήδη διαγραφεί τα όρια και το 
μόνο που μας μένει είναι να τα διαπιστώσουμε. Κατά βάθος γνωρίζουμε πόσο εύθραυστη και αμφι
λεγόμενη είναι η κρίση μας και αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε στον επαμφοτερίζοντα τρόπο 
με τον οποίο ως κοινό εισπράττουμε τις "ανησυχητικές" αλλά και τις "ανακουφιστικές" ειδήσεις 
περί τη βιοτεχνολογία. Στη σύγχυση όμως αγρεύει δυστυχώς η αυθαιρεσία - από και προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 

Η τελευταία αυτή παρατήρηση μας υποχρεώνει να σταθούμε πρώτ' απ' όλα σ' ένα αξιοπρόσεκτο 
παγκόσμιο φαινόμενο που είναι, κατά τη γνώμη μου, η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος, δηλ. της αδυ
ναμίας ουσιαστικής κανονιστικής ανάλυσης και στάθμισης4 των ερωτημάτων που θέτουν οι νέες 
τεχνολογίες. Επαγγελματικές ομάδες και πολιτικοί με επιλεκτική, στην καλύτερη περίπτωση, σχέση 
με την ηθική σπεύδουν να εκπονήσουν κώδικες, θεωρίες και αρχές με στόχο τον "ηθικό εκπολιτισμό" 
αυτού του ανεξέλεγκτου χώρου δραστηριότητας περί τη γενετική μηχανική. Αυτή η σπουδή έχει κάτι 
το κωμικό. Το ότι κάποιοι αντιλαμβάνονται ακόμη τα πράγματα σαν να ζουν σε μια προκρατική 
μορφή κοινωνικής οργάνωσης, σε ένα είδος "φυσικής κατάστασης", δεν μας υποχρεώνει εμάς τους 
υπολοίπους να τους παρακολουθήσουμε. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές μας κάνουν να πιστέψου
με ότι επέρχεται η συντέλεια του κόσμου5 και ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. 

3. Η συλλογιστική αυτή θα μπορεί να ελεγχθεί ως κοινωνικός ή οικονομικός ανταγωνισμός δεδομένου 
ότι εκλαμβάνει την αξιακή βαρύτητα κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων ως κάτι το αυταπόδεικτο. Για 
μια παραμφερή κριτική ενός άλλου είδους ανταγωνισμού, του βιολογικού βλ. Jürgen Habermas, Άλλο 
ηθική, άλλο βιολογία, Το Βήμα, 8 Μαρτίου 1998, σ. β8. Βλ. επίσης Bernard Ε. Rollin, The Frankenstein 
Syndrom, Ethical and Social Issues in the Genetic Engineering of Animals, Cambridge, New York, 
Melbourne 1995, σ. ΙΙεπ. 

4. Μια κανονιστική ανάλυση και στάθμιση ενός προβλήματος έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και 
εφαρμογή θεωρίας με στόχο την εξεύρεση μεθόδων και αρχών για την καλύτερη δυνατή επίλυση του. Η 
ηθική κανονιστική θεωρία προσβλέπει στη βέλτιστη λύση από ηθικής πλευράς. 

5. Την ημέρα ακριβώς που παρουσιάστηκε η εισήγηση αυτή, μια αθηναϊκή εφημερίδα διαβεβαίωνε με 
πηχυαίους τίτλους ότι η κλωνοποίηση θα οδηγήσει σε "ανάσταση νεκρών"! 
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Η τεχνολογική επανάσταση δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκην και επανάσταση στις ηθικές μας κατηγο
ρίες (είναι άραγε οι ηθικές επαναστάσεις νοητές;). Η βιοτεχνολογία μπορεί να δημιουργεί πρωτό
γνωρες καταστάσεις, δυνατότητες, ευκαιρίες και κινδύνους, αλλά υπό μια έννοια ενδέχεται όλα αυτά 
τα ζητήματα να έχουν τεθεί, σε διαφορετικές βέβαια συγκυρίες και περιστάσεις, και παλιότερα. 

Ας μην μας θαμπώνει συνεπώς το τεχνολογικό θαύμα από μόνο του αλλά ας προσπαθήσουμε 
καλύτερα να δούμε μήπως οι μετατοπίσεις που επιφέρει η βιοτεχνολογία σε πρόσωπα, πράγματα και 
αξίες έχει κάποιο προηγούμενο. Προσωπικά πιστεύω ότι οι ευκαιρίες και δυνατότητες, όπως οι κίν
δυνοι και φόβοι περί τη βιοτεχνολογία, όλα αυτά θίγουν μια οικεία σε μας ηθική βάση. Μπορούμε, 
με άλλα λόγια, να οργανώσουμε και να αξιολογήσουμε το αντικείμενο μας με βάση ηθικές αρχές και 
κατηγορίες που ήδη διαθέτουμε και έχουμε χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσουμε ανάλογα προ
βλήματα με εκείνα που μας θέτουν οι γενετικές τεχνολογίες. 

3. Το αγαθό και το ορθό 

Για το λόγο αυτό επέλεξα να διαρθρώσω το θέμα μας με βάση μια θεμελιώδη διάκριση της ηθικής 
θεωρίας: το αγαθό και το ορθό.6 Η διάκριση αυτή μας κατευθύνει σε δύο θεμελιώδεις, διακριτές 
αλλά όχι ασύμβατες μεταξύ τους προσεγγίσεις στα ηθικά σημαντικά πράγματα. Η προσέγγιση του 
ηθικού δέοντος από τη σκοπιά του αγαθού σημαίνει ότι αποδίδουμε, σε μια ατομική ή συλλογική 
αντίληψη για την (ηθικά) βέλτιστη ζωή, ρυθμιστικό ρόλο. Το τί πρέπει να κάνουμε από ηθικής πλευ
ράς (στην ουσία το πρόβλημα τίθεται εδώ ευρύτερα: τί είδους άνθρωποι πρέπει να είμαστε, τί ζωή 
πρέπει να ζούμε;) βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με θεμελιώδη ερωτήματα για το είδος της ζωής που 
θέλουμε και αξίζει να ζούμε. Η σκοπιά του αγαθού έχει βέβαια τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική 
ηθική φιλοσοφία και θα μπορούσε κανείς να πει ότι η επιλογή της σκοπιάς του αγαθού ως αφετηρια
κού σημείου του ηθικού προβληματισμού συνδέεται και με τις περιστάσεις του πολιτικού βίου στην 
αρχαία κοινωνία. Η πολιτική ζωή στην αρχαία Αθήνα ήταν αγαθό, τρόπος του ευ ζην και όχι απλώς 
αρένα προαγωγής συμφερόντων ή διεκδίκησης δικαιωμάτων. 

Κάνοντας τώρα ένα μεγάλο άλμα στην νεωτερικότητα μπορούμε να πούμε ότι το υπόβαθρο μιας 
τέτοιας προσέγγισης αρχίζει σιγά-σιγά να εκλείπει. Η έκλειψη μιας περιεκτικής κοινής αντίληψης 
του ευ ζην έδωσε σταδιακά τη θέση της σε πολλαπλά, συχνά κοσμοθεωρητικά ετερόκλητα, περιεχόμε
να ζωής. Η μετατόπιση αυτή δεν ήταν χωρίς συνέπειες και για την ηθική. Εφόσον εξέλιπε το κοινό 
υπόβαθρο κοινού νοήματος ζωής, τότε είναι προφανές ότι το αγαθό δύσκολα πια θα μπορούσε να 
διαδραματίσει από μόνο του ηθικά ρυθμιστικό ρόλο. Ως μόνη εξαίρεση εδώ θα μπορούσαμε να δια
νοηθούμε μια εργαλειακή, ωφελιμιστική συγκρότηση του αγαθού, της επίτευξης φερειπείν της μεγα
λύτερης δυνατής κοινωνικής ωφελιμότητας, όπως την αντιλαμβάνεται ο ωφελιμιστής φιλόσοφος 

6. Για τη γενεαλογία αυτής της διάκρισης βλ. Charles Larmore, The Morals of Modernity, Cambridge 
1996, σ.19επ. 
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Bentham και οι επίγονοι του, αλλά και αυτή η αντίληψη πέρα από τις εσωτερικές της αντιφάσεις 
πάσχει με τη σειρά της ως προς τη βασιμότητα, πειστικότητα, σε τελευταία ανάλυση συναινεσιμότητα 
της αντίληψης του αγαθού από την οποία εκκινεί. 

Η υποχώρηση της σκοπιάς του αγαθού ως ρυθμιστικής αρχής συμπίπτει με την ανάδειξη της σκο
πιάς του ορθού και κατηγορικά δέοντος. Η διάσπαση και ο κατακερματισμός της ενιαίας αντίληψης 
για το ποια συστατικά συνθέτουν την καλή ηθικά ζωή δημιουργεί καινούργια ερωτήματα με ηθικές 
αλλά και πολιτικές προεκτάσεις. Φυσικό είναι, όταν ξεκινούμε από διαφορετικές κοσμοθεωρητικές 
υποθέσεις, πολιτισμικά δεδομένα, αντιλήψεις ζωής, να έχουμε και διαφορετική άποψη για το ποια 
είναι η ορθότερη προς έτερον συμπεριφορά, όπως επίσης για το τί πρέπει να ρυθμίζει και από πού 
πρέπει να απέχει η κρατική εξουσία. Η ίδια η κοινωνική συμβίωση και η πολιτική μορφή θέτουν 
συνεπώς ένα θέμα συγκερασμού και αναζητούν έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Εδώ έχουν προ
ταθεί σχετικά από φιλοσόφους και πολιτικούς στοχαστές διάφορες αρχές, θεσμοί και διαδικασίες (ο 
ωφελιμισμός που αναφέραμε πιο πάνω είναι ένα τέτοια μοντέλο). Όποιες όμως αρχές και όποιους 
τρόπους διευθέτησης αυτού του προβλήματος και αν επιλέξουμε, η "διανομή" είναι ενδεχόμενο να 
προκρίνει κάποιες μορφές ζωής περισσότερο από άλλες και αυτό είναι μοιραίο να έχει συνέπειες και 
για τα άτομα. 

Εδώ ακριβώς θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε και τη γένεση της σκοπιάς του ορθού. Στη σύλ
ληψη και διεκπεραίωση μιας αντίληψης του αγαθού κάποιοι θα βρεθούν σε δυσμενή, μειονεκτική, 
περιθωριακή θέση. Η σκοπιά αυτή συνδέεται συνεπώς με την ανάγκη δημιουργίας αναχωμάτων προ
στασίας που θα εμποδίσουν ή τουλάχιστον θα περιστείλουν τις συνέπειες που θα είχε για τα άτομα ή 
για επιμέρους κοινωνικές ομάδες η υιοθέτηση μιας γενικευμένης μεν, αλλά όχι κατ' ανάγκην αντι
προσωπευτικής όλων αντίληψης του αγαθού. Για τη συγκρότηση της ηθικής αυτό σημαίνει ότι ο ρυθ
μιστικός της παλμός δεν μπορεί πλέον να απορρέει (ή τουλάχιστον δεν μπορεί να απορρέει αποκλει
στικά) από μια αντίληψη του αγαθού, αλλά θα πρέπει να ορίζεται αυστηρά από τις επιταγές του 
ορθού και του δικαίου. Όπως και να θέλουμε ως άτομα και ως κοινωνία να ορίσουμε τη ζωή μας, 
ό,τι νόημα και κατεύθυνση και αν θέλουμε να της δώσουμε, η δεοντοκρατική προσέγγιση στην ηθική, 
η σκοπιά του ορθού, μας βάζει όρια και αυστηρούς περιορισμούς. Χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής 
της συγκρότησης της ηθικής είναι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και κατ' επέκταση τα ατομι
κά και πολιτικά δικαιώματα. Για μια δεοντοκρατική προσέγγιση το κριτήριο της ηθικότητας της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς ή της πολιτικής πρακτικής είναι συνεπώς ο σεβασμός και η ανάδειξη των 
προτεραιοτήτων εκείνων που υπαγορεύονται από τη σκοπιά των δικαιωμάτων. Και η θεμελιωδέστε-
ρη ίσως ηθική κατηγορία, η δικαιοσύνη, αναλύεται σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή ως ακριβοδί
καιη μέθοδος κατανομής θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

4. Η ηθική σκοπιά: τί πρέπει να ρωτάμε, πώς πρέπει να απαντάμε 

Πώς συνδέονται τώρα αυτές οι δύο προσεγγίσεις με τα θέματα μας; Πιστεύω ότι τόσο οι θετικές 
όσο και οι αρνητικές τοποθετήσεις απέναντι στις παρούσες ή μελλοντικές, πραγματικές ή πιθανολο-
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γούμενες δυνατότητες και επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας έχουν την επιχειρηματολογιχή βάση τους 
σε μια ρητή ή και σιωπηρή υπόθεση για τον αγαθό χαρακτήρα ή την ορθότητα χρησιμοποίησης ή 
απόρριψης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για να πάρουμε το πλέον πολυσυζητημένο παράδειγμα 
των ημερών μας, οι υπέρμαχοι της κλωνοποίησης θα επικαλεσθούν πιθανότατα ένα θεμελιώδες 
δικαίωμα που μπορεί να αφορά την επιστημονική ελευθερία, αλλά και την ελευθερία αναπαραγωγής. 
Αντίθετα οι πολέμιοι της κλωνοποίησης μπορεί να επικαλεσθούν τις απαγορεύσεις που προκύπτουν 
από μια θρησκευτική ή γενικότερα κοσμοθεωρητική τους αντίληψη για τον άνθρωπο και τη δημιουρ
γία, μια αντίληψη, δηλ. του αγαθού, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα της ηθικής θεωρίας. Το ίδιο ισχύει 
για την επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία της (ομόλογης ή ετερόλογης) εξωσωματικής γονιμοποίησης, 
για τη διατήρηση κρυοσυντηρημενου σπέρματος ή εμβρύου, για τον πειραματισμό με γονιμοποιημένα 
ωάρια, για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, για τη δημιουργία νέων ειδών, για τη 
χρησιμοποίηση ανθρώπινων γονιδίων σε ζώα και αντίστροφα, για τη θετική ή αρνητική ευγονική, για 
τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τη γενετική επιβάρυνση κλπ. 

Σε τί όμως μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η στοιχειώδης ταξινόμηση; Τί διαφορά κάνει να πούμε 
ότι κάποια εφαρμογή της βιοτεχνολογίας έχει μια συγκεκριμένη αξία για τη ζωή μας, την ατομική 
και κοινωνική, από το να πούμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή προάγει ή προσβάλλει κάποια θεμε
λιώδη δικαιώματα; Εκ πρώτης όψεως θάλεγα πως δεν κάνει καμία διαφορά και θα εξηγήσω αμέσως 
γιατί το λέω αυτό. Σημασία δεν έχει το να λές ότι έχεις κάποιους καλούς λόγους με το μέρος σου. 
Όλοι έχουν κάποιους περισσότερο ή λιγότερο καλούς λόγους να επικαλεσθούν. Το σημείο υπεροχής, 
ας το πούμε, των λόγων μας είναι ο τρόπος που οι λόγοι αυτοί μπορούν να συγκριθούν και να υπε
ρισχύσουν έναντι άλλων λόγων κατά τρόπο που όλοι ή οι περισσότεροι θα μπορούμε να επιδοκιμά
σουμε (ή τουλάχιστον να μην αποδοκιμάσουμε).7 Αν για παράδειγμα ένας τρελός επιστήμονας επι
καλεσθεί την επιστημονική του ελευθερία να πειραματίζεται επαγαθώ της ανθρωπότητας, αυτός του 
ο ισχυρισμός θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με τη σημασία ή και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η δρα
στηριότητα του αυτή για κοινά αγαθά ή ατομικά δικαιώματα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να καταδεί
ξουμε απλο')ς ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μιας τεχνολογίας είναι επωφελής (ή αντίστροφα επιβλα
βής) για κάποια συλλογικά αγαθά ή πολιτικούς στόχους (πχ. με την ίδρυση νέου πεδίου οικονομικής 
δραστηριότητας ή με τη βελτίωση της δημόσιας υγείας), προάγει μια ιδέα του αγαθού (πχ. με τη δημι
ουργία ενός κόσμου απαλλαγμένου από γενετικές και κατά συνέπεια κοινωνικές ανισότητες), προ
στατεύει και προάγει θεμελιώδη ηθικοπολιτικά δικαιώματα (με την κατοχύρωση και διεύρυνση των 
δυνατοτήτων για ελευθερία αναπαραγωγής). Θα πρέπει παράλληλα να δείξουμε ότι η συγκεκριμένη 
εφαρμογή έχει με το μέρος της έναν ή περισσότερους λόγους και ότι οι οι λόγοι αυτοί (λόγοι του 
αγαθού ή/και του ορθού) κατισχύουν έναντι εκείνων που θα μπορούσαμε να επικαλεσθούμε για να 
την απορρίψουμε. 

7. Για την κλασική πια αυτή εκδοχή συμβολαϊκής θεμελίωσης της ηθικής βλ. Τ. Scanion, Contractualism 
and Utilitarianism, εις A. Sen/B. Williams (eds.), Utilitarianism and beyond, Cambridge 1982, σ. 103επ. 
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Όμως πώς γίνονται, αλήθεια, αυτές οι σταθμίσεις; Όπως έχουμε ήδη υπαινιχθεί, οι τρόποι παρα
γωγής της ηθικής δέσμευσης ποικίλλουν. Στον Καντ, για παράδειγμα, όπως γενικότερα στις δεοντο-
κρατικές ηθικές, η δέσμευση απορρέει από την ιδέα του αυτόνομου ηθικά υποκειμένου, που διαμορ
φώνει τη ζωή του στη βάση καθολικά αποδεκτών κανόνων. Στους ωφελιμιστές η δέσμευση στηρίζεται 
σε μια αντίληψη γενικής ωφελιμότητας, υπό το πρίσμα της οποίας θα πρέπει να καθορίζονται οι 
υποχρεώσεις μας. Μια άλλη ηθική αντίληψη, πλησιέστερη ίσως προς τους αρχαίους, θα ανήγαγε σε 
αφετηριακό σημείο της ηθικής μας δέσμευσης τις κοινές αξίες και αντιλήψεις της κοινότητας. Οι δια
φοροποιήσεις αυτές στον τρόπο συγκρότησης της ηθικής επιχειρηματολογίας δεν οδηγούν αναγκα
στικά και σε διαφορετικές επιλογές και στάσεις σε συγκεκριμένα ηθικά προβλήματα. Ούτε πρόκειται 
όμως και για μια διαμάχη περί όνου σκιάς. Η σημασία αυτών των διαφοροποιήσεων εντοπίζεται 
στην προσπάθεια της ακριβέστερης δυνατής ανακατασκευής του ηθικού επιχειρήματος. Όλοι λοιπόν 
(ή σχεδόν όλοι) θα συμφωνήσουν ότι υπάρχει ένα minimum συναντίληψης για το κοινό καλό, ότι 
υπάρχουν βασικά δικαιώματα που προστατεύουν τα άτομα από την ανεξέλεγκτη προαγωγή πολιτι
κής για το γενικό καλό, ότι ο αυτοκαθορισμός των ατόμων στις αποφάσεις που τους αφορούν είναι 
μια θεμελιώδης πολιτική, αλλά και ηθική αρχή, ότι δεν πρέπει κατά κανόνα να βλάπτεις και ζημιώ
νεις τρίτους, και ούτω καθεξής. Εφόσον όμως όλοι συμφωνούμε σε γενικές γραμμές ότι υπάρχουν 
ηθικές αρχές και κανόνες που δεσμεύουν συλλογικά (την κοινωνία, την πολιτεία) και ατομικά, τότε 
πρέπει να υπάρχει και.ένας τρόπος εναρμόνισης τους. Όταν όλοι, για παράδειγμα, συμφωνούμε8 ότι 
στα τραγικά διλήμματα που προκύπτουν γύρω από το τέλος της ζωής του ανθρώπου εμπλέκονται 
αξίες, όπως η αυτονομία και μια εκτίμηση του ευ ζην του ίδιου του ασθενούς και όχι φερειπείν ένας 
συνυπολογισμός του κόστους διατήρησης του στη ζωή, τότε είναι προφανές ότι η συμφωνία αυτή 
βασίζεται σε ένα, ρητό ή σιωπηρό, κοινό τρόπο βασικής ιεράρχησης (έστω και αν αυτή η ιεράρχηση 
μπορεί να περιγραφεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη γραμμή ηθικής επιχειρηματολογίας που 
υιοθετούμε). Για να το πούμε διαφορετικά: αν η ηθική αξιολόγηση των εφαρμογών της βιοτεχνολο
γίας προκύπτει αναγκαστικά από μια τοποθέτηση απέναντι σε ό,τι πιστεύουμε ότι έχει αξία στη ζωή, 
όπως επίσης και από μια αντίληψη θεμελιωδών δεσμεύσεων ορθότητας και δικαιοσύνης, τότε υπάρ
χουν οι προϋποθέσεις διαλεύκανσης και κατά προσέγγιση επίλυσης ενός μεγάλου ποσοστού από τα 
επίμαχα ζητήματα που εγείρουν οι νέες τεχνολογίες. 

Τί μένει τότε. να κάνουμε; Μένει ίσως η πιο δύσκολη δουλειά απ' όλες: 1. Να υπαγάγουμε τις 
περισσότερο ή λιγότερο αυθόρμητες αντιδράσεις μας, στάσεις και εκτιμήσεις μας υπό το φως κάποι
ων κοινά αποδεκτών νομιμοποιητικών λόγων. Αυτό δε σημαίνει ότι οι φόβοι μας, οι ελπίδες μας, οι 
βαθύτερες πεποιθήσεις μας θα πρέπει να θυσιασθούν στο βωμό μιας "ψυχρής υπολογιστικής ορθολο
γικότητας". Οι κοινωνικά και ψυχικά συγκροτούμενες αντιστάσεις σε μια νέα τεχνολογία μπορεί να 
υπαινίσσονται πιέσεις της πραγματικότητας στην ιδανικότητα, αυτό που λέμε ότι οι συνθήκες δεν 
είναι ώριμες ακόμη. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνι-

8. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαμάχες για το ζήτημα της ευθανασίας δε βασίζονται τόσο πολύ σε 
θεωρητικές αντιπαραθέσεις, αλλά σε βαθύτερες κοσμοθεωρητικές πεποιθήσεις. 
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κό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί διά της εξαναγκαστικής ή διαφημιστικής πειθούς. Δεν πρέπει εδώ 
να απωλέσουμε το ηθικό αλλά και το ανθρώπινο μέτρο. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αντιστέ
κονται σε ό,τι τους αφορά και αυτό αφήνει δύο (και καθόλα συμβατές μεταξύ τους) επιλογές ανοι
χτές. Η μία είναι η ίδια η τεχνολογία να πείσει αργά και σταδιακά για τις δυνατότητες της, ή άλλη 
είναι εκείνοι που καλούνται να ρυθμίσουν τα της εφαρμογής της να αντλήσουν κάποια διδάγματα 
που χωρίς αυτές τις τριβές πιθανόν να διέφευγαν της αντίληψης τους. Αυτό το τελευταίο αποτελεί 
μια παραδειγματική εφαρμογή του αιτήματος μιας ακριβοδίκαιης προσέγγισης στον καθορισμό του 
κοινού αγαθού. 

2. Να δούμε την πρόοδο της επιστήμης (γενετικής, μοριακής βιολογίας, βιοϊατρικής) και των 
εφαρμογών της όχι ως μια αναχρονιστική επιβεβαίωση του φαουστικού ανθρώπου (Σπένγκλερ), για 
την οποία νοιώθουμε ρίγος και θαυμασμό, αλλά σαν μια πρόκληση και ευκαιρία συμμετοχής σε ένα 
όραμα καλύτερης ζωής για όλους, σε ένα ηθικό, με αλλά λόγια, ιδανικό. Βέβαια εδώ θα πρέπει και 
εμείς που αναλύουμε και αξιολογούμε τη σημασία των εφαρμογών της νέας τεχνολογίας να αποφύ
γουμε την ύβρη: να νομίσουμε δηλ. ότι η εξέλιξη εξαρτάται από την αυστηρότητα της κρίσης μας. 
Νομίζω ότι πλησιάζοντας τα μεγάλα αυτά ερωτήματα από τη σκοπιά των κλασικών τόπων της ηθι
κής θεωρίας θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και τους δύο τύπους ύβρεως - και εκείνη της παντοδυ
ναμίας της επιστήμης, αλλά και εκείνη της ψευδοηθικής αυθεντίας. 

θα ήθελα στα πλαίσια του εναπομείναντος χρόνου να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σε ορισμέ
να κεφάλαια της βιοτεχνολογικής επικαιρότητας υπό το φώς των προηγούμενων αναπτύξεων: 

5. Το μαύρο πρόβατο: η κλωνοποίηση 

Τί είναι άραγε αυτό που κάνει νά χύνεται ανούσια τόσο μελάνι και να αναλώνεται τόση πολιτική 
και νομοθετική ενέργεια για την κλωνοποίηση; Το ότι το ζήτημα αυτό προφανώς θίγει κάποια ευαί
σθητη χορδή φαίνεται από το γεγονός ότι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και μια δεκαπενταε
τία τουλάχιστον (ουσιαστικά 37ετία από την πρώτη κλωνοποίηση βατράχου το 1965), πολύ προτού, 
δηλαδή, καταστεί ρεαλιστική η προοπτική κλωνοποίησης ανθρώπου. Η πιθανότατα δικαιολογημένη 
αναστάτωση που μας προκαλεί η απευκτέα προοπτική στηρίζεται κατά κανόνα σε πολύ θολούς 
λόγους. Μιλάμε για υποκατάσταση θεϊκών αρμοδιοτήτων από τον άνθρωπο, για στρατούς πανομοι
ότυπων ανθρώπων-υποχειρίων σε κάθε μορφής εκμετάλλευση και ούτω καθεξής.9 Όμως έτσι μας 
διαφεύγει η ουσία. 

Πρώτα απ' όλα λησμονούμε τις ενδεχόμενες συνέπειες για τα ίδια τα άτομα που θα είναι ο καρ
πός αυτής της τεχνολογικής δυνατότητας. Όπως έχει προσφυώς παρατηρηθεί,10 ο κλώνος του 

9. Στην παγίδα της ηθικίζουσας υπερβολής πέφτει ακόμα και ένας φιλόσοφος του διαμετρήματος του 
Jürgen Habermas. Βλ. σχετικά το άρθρο του ιδίου: "Τα ηθικά όρια της κλωνοποίησης", ΤΟ ΒΗΜΑ, 8 
Μαρτίου 1998, σ. β6. 

10. Jonathan Glover, What Sort of People Should There Be?, Harmondsworth 1984, σ. 36. 
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Einstein μπορεί να εξελιχθεί σε καταθλιπτικό άτομο, αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδο
κίες, ενώ ο κλώνος της Mairilin Monroe μπορεί να υποφέρει από κρίσεις ταυτότητας λόγω του πανο
μοιότυπου της ομορφιάς και ελκυστικότητας με το πρωτότυπο (ψυχολογικά προβλήματα βέβαια 
ενδέχεται να παρουσιάζουν τα παιδιά κάθε επιφανούς). Η τελευταία αυτή κατηγορία αφορά μια 
αξιολόγηση από τη σκοπιά της ποιότητας της ζωής συγκεκριμένων ατόμων η δημιουργία της ίδιας 
της ζωής δύσκολα πάντως μπορεί να στοιχειοθετήσει προσβολή δικαιώματος. 

Μεγαλύτερη σημασία θα είχε η υπονόμευση της γενετικής ποικιλότητας (πολυμορφίας) του 
ανθρώπινου πληθυσμού. Η απαξία της κλωνοποίησης εξηγείται από τις συνέπειες που θα προκαλού
σε η γενικευμένη της χρήση για την κοινωνία (γενετική κατάπτωση) και για τα ίδια τα άτομα (ασθέ
νειες). Ο λόγος αυτός είναι τόσο σοβαρός, ώστε από μόνος του να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός 
ταμπού. Ας λάβουμε όμως εδώ υπόψη μας ότι η γενετική ομοιομορφία δε συνεπάγεται και χαρακτη-
ρολογική ομοιομορφία ή ταυτότητα προσώπου. Αυτό το γνωρίζουμε από τους μονοζυγωτικούς διδύ
μους. Δεν μπορούμε συνεπώς να αποκλείσουμε ότι ο νομοθέτης του μέλλοντος θα επέτρεπε σε ειδι
κές περιπτώσεις αδυναμίας τεκνοποίησης τη χρήση αυτής της μεθόδου αναπαραγωγής. Αυτό θα προ
ϋπέθετε όμως ένα τέτοιο στάδιο κοινωνικής ωρίμανσης που ίσως θα καθιστούσε την όλη ιδέα περιτ
τή. Όταν οι άνθρωποι κατανοήσουν ότι οι δεσμοί της ψυχής έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους 
δεσμούς αίματος, τότε η υιοθεσία ορφανών παιδιών να είναι η καλύτερη λύση: για όσους θέλουν να 
γίνουν γονείς και δεν μπορούν, για τα παιδιά που αναζητούν γονείς και τελικά για όλη την ανθρω
πότητα. 

6. Ευγονική και δικαιοσύνη 

Ο όρος ευγονική είναι ιστορικά εξαιρετικά επιβεβαρημένος τόσο από τις θεωρίες του Francis 
Galton και των κοινωνικών δαρβινιστών μέχρι τις πρακτικές των εθνικοσοσιαλιστών.11 Όμως δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο επηρεασμός δηλαδή, της γενετικής σύνθεσης των μελλοντικών γενεών, 
είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η ίδια η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η πρόοδος 
στην ιατρική, η πολιτική για την υγεία, αλλά και σε ατομικό επίπεδο οι δυνατότητες προγενετικού 
ελέγχου και αξιολόγησης των πιθανοτήτων γενετικής ανωμαλίας του κυοφορούμενου προάγουν 
ούτως ή άλλως διαδικασίες γενετικής επιλογής. Αυτό όμως που μοιάζει να αλλάζει τα δεδομένα 
είναι η διαφαινόμενη πλέον δυνατότητα γενετικής βελτίωσης του ανθρώπινου γενότυπου είτε υπό τη 
μορφή διόρθωσης συγκεκριμένου γενετικού ελαττώματος (αρνητική ευγονική), είτε υπό τη μορφή 
επέμβασης στο γενότυπο με στόχο τη βελτίωση παραμέτρων φυσικής και διανοητικής απόδοσης του 
ατόμου (θετική ευγονική). Αλλά και εδώ βέβαια προτρέχουμε και αφήνουμε τη φαντασία μας να εξά-
πτεται και την ψυχή μας να καταταλαιπωρείται από το ανούσιο ερώτημα αν επιτρέπεται να δημιουρ
γήσουμε κοινωνίες υπεράνθρωπων. 

11. Βλ. σχετικά Steve Jones, όπ. παρ., σ. Ιεπ. 
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Θάλεγα πως υπάρχει μια ηθική επιταγή ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση 
των γενετικών εκείνων ανωμαλιών που προκαλούν σοβαρότατες βλάβες υγείας, διαρκή και έντονο 
πόνο και ανατρέπουν την ελπίδα ενός πλήρους νοήματος βίου για μια συγκεριμένη κατηγορία ατό
μων. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν για την αναγκαιότητα εξάλειψης μοιραίων ασθενειών που 
οφείλονται σε γενετικό σφάλμα, όπως η Huntington chorea (προκαλεί σταδιακή καταστροφή νευρι
κών κυτάρρων πλήττει άτομα από 30 έως 50 χρόνων), Tay Sachs (προκαλεί κατάπτωση νευρικού 
συστήματος επιφέροντας το θάνατο το αργότερο μέχρι τα τέσσερα), το σύνδρομο Lesch-Nyhan 
(καθυστέρηση, αυτοακρωτηριασμός), η κυστική ίνωση, ή η φενυλκετονουρία. Το εντυπωσιακό εγχεί
ρημα χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος μας κάνει να φαίνεται ως ρεαλιστική προοπτι
κή, όχι μόνο ο εντοπισμός του υπεύθυνου για τις παραπάνω ασθένειες γονιδίου, αλλά και η θερα
πεία του [μέσω φαρμακευτικής αγωγής ή θεραπείας γονιδιακής αντικατάστασης (gene replacement 
therapy)], αντικατάσταση κυττάρου ή εισαγωγή γενετικά τροποποιημένου ιού). Ανάλογα ισχύουν 
και για άλλες σοβαρές ασθένειες για τις οποίί,ς εικάζεται ότι υπάρχει τουλάχιστον γενετική προδιά
θεση: καρκίνος, καρδιοπάθεια, διαβήτης, άσθμα, σχιζοφρένεια. 

Αν και όλοι μας συμφωνούμε ως προς την ωφελιμότητα επίτευξης του γενικού στόχου (όσο το 
δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι να πάσχουν από γενετικές ασθένειες), η αναγκαστική διαφοροποίηση 
στις μεθόδους φέρνει ενδεχομένως τον κατά τεκμήριο αγαθό στόχο σε αντιπαράθεση με θρησκευτι
κά/κοσμοθεωρητικά εμπεδωμένες αντιλήψεις του αγαθού, ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, αν 
δεν κάνω λάθος καμία από τις γενετικές ασθένειες δεν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή με γενετική 
θεραπεία [σωματικών κυττάρων (somatic cell gene therapy)], ούτε συντρέχει πολύ περισσότερο η 
δυνατότητα πρόληψης με επέμβαση στα γονίδια των κυττάρων αναπαραγωγής (germ-line gene 
therapy). Και η πλήρης αποκάλυψη των γενετικών μας προσδιορισμών δεν θα αλλάξει τίποτε ως 
προς αυτό. Είναι αμφίβολο πότε και πώς και με πιο τίμημα (για τις μέλλουσες γενιές) θα μπορούμε 
να μιλάμε για γενετική θεραπεία ή προληπτική εξάλειψη των επιβεβαρυμένων γονιδίων. Τούτο 
σημαίνει ότι εκτός από τις γενετικές καθώς και στις γενετικά επηρεαζόμενες ασθένειες που επιδέχο
νται φαρμακευτική αγωγή και την αλλαγή των όρων διαβίωσης σε ένα σημαντικό φάσμα μοιραίων 
γενετικών ασθενειών δεν υπάρχει λύση παρά μόνον επίγνωση των συνεπειών μιας επιλογής. Βάσει 
ποίων αρχών λοιπόν θα πρέπει να διαχειρισθούμε τις δυνατότητες που μας διανοίγει η επίγνωση; 

Για ορισμένους γονείς ενός γενετικά επιβεβαρυμένου εμβρύου η εναλλακτική δυνατότητα διακο
πής της κυήσεως ενδέχεται να μη συμβιβάζεται με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Η διαχείριση 
αυτής της πληροφορίας δεν τίθεται για αυτούς ως ζήτημα άσκησης αυτονομίας ή ως αποφυγή της 
ζοφερής προοπτικής ζωής για ένα ανθρώπινο όν που θα κληθεί να πληρώσει τις συνέπειες του γενε
τικού λαχείου.12 Η έννομη τάξη προφανώς δεν υιοθετεί εδώ τις κοσμοθεωρητικές αυτές επιφυλάξεις 

12. Στη διεθνή συζήτηση η αξία της αυτονομίας της μητέρας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα (όπως και 
ευρύτερο πεδίο αναφοράς) ως επιχείρημα υπέρ του ηθικά επιτρεπτού της αμβλώσεως έναντι των επιχει
ρημάτων από τη σκοπιά του γενηθησομένου. Βλ. σχετικά Κ. Papageorgiou, Interessen, moralische 
Berücksichtigung, und das "Lebensrecht des Nasciturus", Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie, 78 (1992), 
σ.. 108επ. Για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επαναδιατύπωση των σχετικών επιχειρημάτων βλ. R. 
Dworkin, Life's Dominion, New York 1994. 
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και δίνει στους γονείς γενικά το δικαίωμα να αποφασίσουν αυτόνομα. Από την οπτική της ζοφερής 
προοπτικής ζωής ίσως και αυτό όμως να μην είναι επαρκές. Αν βλέπουμε τα πράγματα από τη σκο
πιά ενός παιδιού που θα γεννηθεί με κάποια γενετική χρονοβόμβα που θα το πλήξει νωρίτερα ή 
αργότερα, θα μπορούσαμε μήπως να πούμε ότι θα ήταν καλύτερα να μη γενιόταν καθόλου; Για τους 
γονείς με εμπεδωμένες κοσμοθεωρητικά, σχετικά με την αναπαραγωγή, αντιλήψεις (και όχι αναγκα
στικά μόνο γι' αυτούς), η τοποθέτηση αυτή δεν θα ήταν καθόλου αποδεκτή. Αν λοιπόν από την πλευ
ρά της δημόσιας ηθικής της κοινωνίας μας υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν το σεβασμό της θρησκευ
τικής συνείδησης (όπως υπάρχουν), ίσως η κανονιστικά σολομώντεια λύση θα επέβαλε την εξάντληση 
των δυνατοτήτων διαφώτισης, ενημέρωσης και συμβουλής των γονιών με την παράλληλη καθιέρω
ση υποχρεωτικού προγενετικού ελέγχου (ενός ελέγχου που δεν θα πάσχει από το στίγμα της επι
κινδυνότητας). 

Η δυνατότητα διαπίστωσης γενετικών προδιαθέσεων δεν αφορά όμως μόνο το φορέα της γενετι
κής ανωμαλίας και τους οικείους του. Το κόστος της πάθησης αφορά εκ πρώτης όψεως και ένα συλ
λογικό σύστημα απασχόλησης ή ασφάλισης στο οποίο θα επιδιώξει να συμμετάσχει ο δυνάμει ή ενερ
γεία ασθενής. Αν το σύστημα αυτό λειτουργεί με αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (δίχως τη 
διορθωτική συνδρομή ενός συμπληρωματικού συστήματος βασικής κάλυψης των "ατύχων" και ενδε
ών), τότε η τάση θα είναι η "ηθική ευθύνη" για το γενετικό σφάλμα να αποδοθεί στον ίδιο το φορέα 
του - όχι βέβαια με την έννοια ότι έφταιξε, αλλά με την έννοια ότι η ατυχία αυτή δεν αφορά και δεν 
μπορεί να επιβαρύνει όσους συγκροτούν το ασφαλιστικό ή το οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβαίας 
ωφέλειας στο οποίο θα συμμετείχε ο φορέας αν ήταν καλά. Είναι αυτό δίκαιο; Δεν υπάρχουν βέβαια 
εδώ απλές απαντήσεις και το ζήτημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο.13 Θέλω μόνο να επισημάνω ότι η 
κανονιστική διευθέτηση ενός τέτοιου ζητήματος προϋποθέτει μια εξειδικευμένη θεωρία της δικαιο
σύνης που θα μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε ηθικά, ποιες διαφορές στην ταυτότητα μας (σε αυτό 
που είμαστε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε) δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση, αν και 
μέχρι σε ποιο βαθμό η κοινωνία (η πολιτεία) θα πρέπει να φέρει την ευθύνη της κοινωνικής και γενε
τικής ανισότητας και ούτω καθεξής.14 

Οι σκέψεις αυτές για την ευθύνη της γενετικής ανισότητας μας οδηγούν τέλος και σε ένα άλλο 
μεγάλο ερώτημα-συνέπεια των διαγραφόμενων προοπτικών. Η μακρινή, πιστεύω, προοπτική θετικής 
ευγονικής θα μπορούσε να αφορά λιγότερο τη δημιουργία του λεγ. "βιονικού ανθρώπου" του μέλλο
ντος και περισσότερο μια αξίωση άρσης όχι απλώς των γενετικών ανωμαλιών, αλλά και βελτίωσης 
των γενετικών προϋποθέσεων φυσικής και διανοητικής απόδοσης κατά το μέτρο της ανάγκης του 
καθενός. Δεν γνωρίζω μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να ικανοποιηθεί ένα τέτοιο αίτημα ισότητας. 

13. Για μια αρκετά κατατοπιστική παρουσίαση και ανάλυση βλ. τις συμβολές των Ν. Daniels, L. Fleck 
και Μ. Lappe στον συλλογικό τόμο Justice and the Human Genome Project (ed. by T. F. Murphy and M. A. 
Lappe) Berkeley/Los Angeles 1994. 

14. Για την πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια διατύπωσης μιας τέτοιας θεωρίας βλ. το κλασικό πια 
έργο: John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass. 1971 (ελληνική μετάφραση υπό έκδοση στις εκδό
σεις Πόλις). Βλ. σχετικά και το βιβλίο μου, Η πολιτική δυνατότητα της δικαιοσύνης, Συμβόλαιο και 
συναίνεση στον John Rawls, εκδ. νήσος, Αθήνα 1994. 

51 



Βλέπω όμως αμέσως δυσκολίες και πάλι από τη σκοπιά του αγαθού και του ορθού. Πρώτα απ' όλα 
το κόστος γενετικής προαγωγής μιας μορφής ικανότητας μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να 
χρειάζεται τη συγκατάθεση των υπολοίπων πολιτών που είναι πολύ πιθανό να μη συμφωνούν με τη 
χρήση πόρων για την προαγωγή μιας συγκεκριμένης αντίληψης τελειότητας. Όμως υπάρχει και μια 
πιο άμεση επιφύλαξη από τη σκοπιά εκείνων που για χάριν της πραγμάτωσης μιας ίσως πολυτελούς 
αξίωσης ισότητας, υφίστανται άμεσα τις συνέπειες της κοινωνικής ανισότητας με τη μείωση του 
ενδιαφέροντος και των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση σοβαρών και επώδυνων παθήσεων. 
Μια σολομώντεια απάντηση εδώ θα ήταν ίσως να πούμε ότι η πρόληψη και θεραπεία όλων των σοβα
ρών παθήσεων έχει άμεση και απόλυτη προτεραιότητα έναντι κάθε ιδέας για βελτίωση των παραμέ
τρων ατομικής απόδοσης. 

7. Συμπέρασμα 

Όπως είδαμε έτοιμες λύσεις δεν υπάρχουν στα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν οι βιοτεχνολογικές 
εξελίξεις και φυσικά ούτε η ηθική έχει έτοιμες απαντήσεις. Η ηθική όμως μπορεί να μας προφυλάξει 
από τη σύγχυση, την άγνοια, την αδράνεια ή τον ακτιβισμό. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η έλλειψη 
πληροφόρησης, αλλά η τυφλή υπερπληροφόρηση με τις γνωστές παρενέργειες της. Η ηθική μπορεί 
λοιπόν (μαζί με την υπεύθυνη πολιτική και την υπεύθυνη εκκλησία) πρώτα απ' όλα να μας βοηθήσει 
να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Η ηθικά συναφής γνώση, ευαισθησία και φαντασία μπορούν 
μάλιστα να συνδράμουν το νομοθέτη και το δικαστή, αλλά και όσους έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον 
και λόγο να συμμετάσχουν στο διάλογο που έχει ήδη αρχίσει γύρω από τις προοπτικές και τους κιν
δύνους της βιοτεχνολογίας να βρουν ένα βασικό προσανατολισμό στα σχετικά ερωτήματα. 

Η Ντόλυ μπορεί μεν να ανέβασε το θερμόμετρο, όμως αυτά που έχουμε υποτίθεται λόγο να φοβό
μαστε ή να προσδοκούμε θα αργήσουν πολύ ακόμα να έρθουν. Θα πρέπει συνεπώς να δεχθούμε την 
Ντόλυ σαν μια δημιουργική πρόκληση στις ηθικές μας δυνάμεις και όχι σαν προσβολή ενός ταμπού. 
Αυτό σημαίνει ότι η αναταραχή που προκάλεσε η προοπτική της κλωνοποίησης του ανθρώπου έχει 
μια ευρύτερη σημασία. Η Ντόλυ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας άλλης, πιο κριτικής συνεί
δησης γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που τίθενται με τις νέες τεχνολογίες γιατί ακριβώς η υπό
θεση της Ντόλυ μοιάζει να θέτει νέα ερωτήματα γύρω από μια πολιτισμικά εμπεδωμένη ιδέα ακεραι
ότητας του ανθρώπου και της ζωής, ερωτήματα που έχουν όμως και άλλες, σοβαρότερες ίσως αλλά 
σήμερα λιγότερο ορατές, εφαρμογές. 

Βέβαια, όπως και σε άπειρα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα θεμέλια της ηθικής και 
πολιτικής ζωής, έτσι και στα ζητήματα που θέτει η βιοτεχνολογία δεν θα πάψουν να υπάρχουν δια
φωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ηθικός προβληματισμός και αναστοχασμός δεν θα λύσει 
μεν ως δια μαγείας τα προβλήματα, θα βελτιώσει ωστόσο τον τρόπο κρίσης και αξιολόγησης του 
αντικειμένου μας. Αν μη τι άλλο, θα είμαστε τουλάχιστον σε θέση να γνωρίζουμε ποιες διαφορές 
στις θεμελιώδεις μας αξιολογήσεις βραχυκυκλώνουν την ενότητα των πρακτικών μας συμπερασμά
των. Διαφωνώντας ωστόσο μέσα από τη διαδικασία του ηθικού αναστοχασμού προάγουμε μαζί και 
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ένα άλλο ανεκτίμητο αγαθό: τον κριτικό και δημιουργικό σεβασμό στην αξιακή ποικιλότητα του κοι
νωνικού, ηθικού και πολιτικού μας κόσμου. Αυτό το τελευταίο συμπέρασμα εμπεριέχει και έναν 
υπαινιγμό για τον ανυπόμονο για παρεμβατικές πρωτοβουλίες νομοθέτη. Είναι πολύ δύσκολο να 
περιγράψουμε τα κανονιστικά όρια της νομοθετικής εξουσίας μέσα σε μια φράση. Διαφαίνεται όμως 
ήδη μια κατεύθυνση. Ο νομοθέτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη ρυθμιστική του εξουσία (ιδιαίτερα 
την ποινική) με εξαιρετική φειδώ εκεί που εκδηλώνονται θεμελιακές αξιακές διαφωνίες και οπωσδή
ποτε να απέχει από νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν το χαρακτήρα "ηθικής εκστρατείας" ενα
ντίον πραγματικών ή φανταστικών εχθρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο νομοθέτης πρέπει να είναι 
κοσμοθεωρητικά ουδέτερος και αξιακά άχρωμος. Σημαίνει απλώς ότι ο νομοθέτης πρέπει να διαμορ
φώνει τις νομοθετικές του επιλογές με γνώμονα τον κριτικό σεβασμό της αξιακής ποικιλότητας. 
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ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: 

"Η άλλη πλευρά της βιοτεχνολογίας: 
Σύνοψη - προβληματισμοί" 

Συντονιστής: Γεώργιος Σακελλάρης 
Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Ε.Ι.Ε. 

Ομιλητές: 

Αθανάσιος Τσαυτάρης 
Καθηγητής Γενετικής στο Παν/μιο Θεσ/νίκης 

Χρήστος Καττάμης 
Καθηγητής -Δ/ντής Παιδιατρικής Κλινικής στο Παν/μιο Αθηνών 

Κωνσταντίνος Σέκερης 
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών - Α/ντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Ε.Ι.Ε. 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός 
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής στο Παν/μιο Αθηνών 

Στέφανος Κουτσουμπίνας 
Συνταγματολόγος - Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Παν/μίου Ξάνθης 

ΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας, 

Σήμερα μπαίνουμε ουσιαστικά στη συζήτηση, με θέμα "Η άλλη πλευρά της βιοτεχνολογίας -
σύνοψη, προβληματισμοί". Μια συζήτηση με την οποία ολοκληρώνεται ο κύκλος με τον γενικό τίτλο: 
"Η άλλη πλευρά της Βιοτεχνολογίας". 

Στο πρόγραμμα των Μορφωτικών Εκδηλώσεων της προηγούμενης χρονιάς είχαμε συμπεριλάβει 
ένα στρογγυλό τραπέζι με αντικείμενο την "Κατανόηση και αποδοχή των εφαρμογών της βιοτεχνο
λογίας από το ευρύ κοινό"με την υπόσχεση ότι συζητήσεις με αυτή τη θεματολογία θα οργανώνονται 
εφεξής στα πλαίσια των Μ.Ε. καθώς γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνεται το ευρύ 
κοινό, σοβαρά και επιστημονικά, πάνω στα θέματα αυτά. Εξάλλου παρόμοιες συζητήσεις ανάμεσα σε 
φορείς, οργανισμούς, κ.λπ. έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια τόσο στις χώρες της Ευρώπης όσο 
και στις χώρες της Αμερικής, με στόχο πάντα τη σωστή ενημέρωση του κοινού. 

Ξέρω ότι το θέμα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Ήδη και στις προηγούμενες ομιλίες ετέθηκαν 
πάρα πολλές ερωτήσεις και απορίες από εσάς, οι οποίες ελπίζω ότι θα καλυφθούν στη σημερινή 
συζήτηση. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που δέχθηκαν να πάρουν μέρος στον κύκλο αυτό. 
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Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τον καθ. κύριο Σέκερη και τον κύριο 
Σακελλάρη, που ανήκουν στο δυναμικό του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, 
για τη βοήθεια τους και γιατί κάτω από την αιγίδα και μέσα από το αντίστοιχο πρόγραμμα του 
Ινστιτούτου διοργανώθηκε ο παρών κύκλος των ομιλιών για τη βιοτεχνολογία. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή τρίτη ημέρα του κύκλου ομιλιών, 
για τη βιοτεχνολογία, έχει κυρίως σαν στόχο να δώσει περισσότερη έμφαση και χρόνο στη συζήτηση 
και στην ανταλλαγή προβληματισμών ανάμεσα στους ειδικούς και σε όλους εσάς. 

Στην αρχή θα γίνουν μικρές διευκρινιστικές τοποθετήσεις από τους ομιλητές, οι οποίοι θα 
θέσουν το θέμα, (ο καθένας ανάλογα με την αρμοδιότητα και με την ειδικότητα του) και στη συνέχεια 
ο χρόνος θα είναι φαντάζομαι αρκετός, για περαιτέρω συζήτηση. 

Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να ευχαριστήσω όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την 
τελευταία ημέρα του κύκλου μας και θα καλέσω τον κύριο Τσαυτάρη, να κάνει την εισήγηση του. 

χ. ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: 

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα ξανά, πριν ξεκινήσω, να συγχαρώ τους οργανωτές για την πρωτοβουλία 
τους αυτή και να τους ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχαν να με καλέσουν και απόψε, μια δεύτε
ρη Τρίτη μαζί σας, για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά τα θέματα της βιοτεχνολογίας. 

Πιστεύω πως όλες αυτές οι παρουσιάσεις, οι παραθέσεις απόψεων και οι συζητήσεις, θα βοηθή
σουν στην κατάρτιση ενός τέτοιου επεξηγηματικού καταλόγου για τη βιοτεχνολογία. Θα βοηθήσουν 
να προσδιοριστεί το τί είναι πραγματικό με αυτή την τεχνολογία και να αποφύγουμε την επικέντρω
ση μας μόνο σε αυτό που είναι φανταστικό ή είναι συναρπαστικό και που κολακεύει συνήθως τα 
μέσα ενημέρωσης. 

Με δυο λόγια, για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την ομιλία μου δύο βδομάδες πριν, 
(είχα τότε την ευκαιρία να παρουσιάσω τί είναι αυτή η βιοτεχνολογία, κυρίως η σύγχρονη βιοτεχνο
λογία και ιδιαίτερα το μέτωπο αυτής της τεχνολογίας που αναφέρεται σαν γενετική μηχανική) θα 
περιγράψω συνοπτικά ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί και κυρίως ποια είναι τα μέχρι στιγμής επιτεύγ
ματα, αρχίζοντας από τις πιο απλές εφαρμογές της, που έχουν να κάνουν με την κλωνοποίηση πολύ
τιμων, για των άνθρωπο κυρίως, γονιδίων σε μικροοργανισμούς. 

Επίσης τότε είχαμε την ευκαιρία να δούμε τη σύνθεση μιας πληθώρας τέτοιων πολύτιμων πρωτε
ϊνών, όπως είναι η ανθρώπινη ινσουλίνη, η ορμόνη της ανάπτυξης, ο αντιθρομβωτικός παράγοντας 
και ούτω κάθε εξής, που ήταν τα πρώτα επιτεύγματα από την κλωνοποίηση ανθρώπινων γονιδίων σε 
μικροοργανισμούς. Και είδαμε ότι ακόμη και στη χώρα μας, όλοι οι διαβητικοί κάνουν σήμερα 
χρήση ανθρώπινης ινσουλίνης, φτιαγμένης στους μικροοργανισμούς με αυτό τον τρόπο. 

Στη συνέχεια είδαμε ορισμένα από τα επιτεύγματα αυτής της τεχνολογίας στα φυτά. Είχαμε την 
ευκαιρία να περιγράψουμε μερικές εκατοντάδες πλέον νέες ποικιλίες φυτών, που έχουν φτιαχτεί 
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με τον τρόπο αυτό. Και στη συνέχεια να πούμε λίγα πράγματα για τα ζώα, γιατί θα ακολουθούσαν 
ειδικότεροι εισηγητές για τα ζώα και τον άνθρωπο. 

Κυρίως τέθηκε ο προβληματισμός που αναπτύσσεται γύρω από τα επιτεύγματα αυτής της 
τεχνολογίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει κυρίως .την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αξιοποίηση 
αυτών των προϊόντων και τη χρήση τους. Και τέλος, μου δόθηκε η ευκαιρία να δηλώσω και τη δική 
μου θέση. Θα ήθελα να πάρω μισό λεπτό από τον χρόνο σας για να την επαναλάβω, διότι πολύ 
συχνά παραποιούνται οι θέσεις αυτές. 

Ήθελα, λοιπόν, να πω ξανά ότι η δική μου άποψη για τη βιοτεχνολογία και τα προϊόντα της 
είναι, ότι δεν κλίνει ούτε ακραία προς τη μια μεριά, που λέει "σταματήστε τα πάντα που έχουν να 
κάνουν με αυτή την τεχνολογία, αυτή είναι ένας καινούργιος εφιάλτης, είναι μια καινούργια 
Χιροσίμα" και ούτω κάθε εξής. Ούτε όμως και προς την άλλη πλευρά, που λέει ότι όλα είναι ρόδι
να, τα πάντα είναι ακίνδυνα, θα μπορούσαμε να τα αξιοποιούμε. 

Η δική μου θέση είναι: Ναι, σε συγκεκριμένα προϊόντα αυτής της τεχνολογίας, που είναι πολύ
τιμα για τον άνθρωπο, μπορεί να αξιοποιηθούν προς όφελος του, χωρίς ουσιαστικά να βάζουν την 
ανθρωπότητα, τον καταναλωτή ή το περιβάλλον, σε ουσιώδεις κινδύνους. Οχι, όμως, σε άλλα 
προϊόντα, που θα αποδεικνύονται ή είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνα για τον άνθρωπο, για το 
περιβάλλον και ούτω κάθε εξής. 

Επομένως θα έλεγα ότι είναι μια ενδιάμεση θέση και πιστεύω ότι είναι η σωστότερη, γιατί δεί
χνει μια κοινωνία ότι μπορεί πραγματικά από τον ιδρώτα της να αξιοποιεί τα προϊόντα αυτού του 
ιδρώτα προς όφελος της, χωρίς ουσιαστικά να κάνει μεγάλη ζημιά, είτε στον εαυτό της, είτε στο 
περιβάλλον. 

Θέλω να πιστεύω ότι τα προϊόντα της βιοτεχνολογίας που έχουμε δει, τα 2, 3, 5 χρόνια, (τόση 
είναι η ιστορία αυτού του κλάδου), ουσιαστικά είναι προϊόντα που μας θυμίζουν αυτά αντίστοι
χων τεχνολογιών, όπως τα ηλεκτρικά προϊόντα στην αρχή του αιώνα μας ή τα ηλεκτρονικά προϊό
ντα στο δεύτερο μισό του αιώνα μας. Δηλαδή η βιοτεχνολογία είναι σήμερα εκεί που ήταν οι υπο
λογιστές το '50, στον Ενιακ, όπου ένας υπολογιστής έπιανε όσο περίπου χώρο πιάνει αυτό το 
αμφιθέατρο. Είναι εύλογο πως αυτά τα προϊόντα είναι χοντροκομμένα, με περιττά εξαρτήματα. 
Δεν είναι τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα. 

Επομένως με αυτό το μάτι θα πρέπει να τα κρίνουμε και θα είναι άσχημο εάν με ένα τέτοιο 
πνεύμα καταρρακώσουμε αυτά τα προϊόντα στο ξεκίνημα τους. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά 
θα σβήσουν. Θα σβήσουν, γιατί δεν θα εξυπηρετούν ίσως τις τρέχουσες ανάγκες. Θα έρθουν προϊόντα 
που είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένα, με όσο το δυνατόν λιγότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. 

Πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας - και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί δεν το 
κάνουμε - στο πώς η κοινωνία και ιδιαίτερα η δικιά μας ελληνική πολιτεία, θα οργανωθεί καλύτερα, στο 
να μπορεί να αξιοποιεί με ασφάλεια τα συγκεκριμένα προϊόντα, θα μπορεί να υλοποιήσει με επιστημο-
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νικό τρόπο ένα θεσμοθετημένο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα μπορεί να υλοποιήσει με ασφάλεια θεσμοθετημέ
νους ελέγχους και ούτω κάθε εξής. Οι εμπειρίες μας δεν μας χάνουν ενθουσιώδεις για την αποτελεσμα
τικότητα αυτών των διαδικασιών στη χώρα μας. 

Τέλος, με ανησυχεί περισσότερο η επόμενη μέρα της βιοτεχνολογίας, όπου η ζωή μας θα γίνει βιοτε
χνολογικά πολυπλοκότερη, όπου δεν θα μιλάμε για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το τί θα χάνουμε με την 
ινσουλίνη και πώς θα διασφαλιστούμε και τί θα γίνει με το συγκεκριμένο μικροοργανισμό ή δεν θα 
συζητάμε μόνο για το συγκεκριμένο καλαμπόκι, που είναι ανθεκτικό στο έντομο και δεν χρειάζεται 
εντομοκτόνα φάρμακα κλπ, αλλά θα συζητάμε για μία γεωργία, όπου όλα τα προϊόντα είναι βιοτεχνο
λογικά, όπου θα έχουμε πλέον να παρακολουθούμε και να χειριστούμε δεκάδες ή εκατοντάδες τέτοια 
προϊόντα, ταυτόχρονα, σε ένα περιβάλλον, οπότε οι διαδικασίες και το σύστημα θα είναι φοβερά πιο 
πολύπλοκα. 

Επομένως προς αυτού του είδους τους προβληματισμούς θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας 
και θα είμαι στη διάθεση σας να συζητήσουμε αυτού του είδους τα ερωτήματα. Ευχαριστώ και πάλι. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσαυτάρη. Ο κύριος Καττάμης παρακαλώ. 

κ. XP. ΚΑΤΤΑΜΗΣ: 

Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την πρόσκληση. Θα συνεχίσω με 
αυτά που είπε ο κύριος Τσαυτάρης, ότι η ίδια η ιατρική έχει κερδίσει πάρα πολλά από τη βιοτεχνολογία. 
Ήδη ακούσατε ότι στο θεραπευτικό τομέα, νέα σκευάσματα, ορμόνες, εμβόλια, καινούργια φάρμακα, 
έχουν μπει στο θεραπευτικό οπλοστάσιο της κλινικής ιατρικής. 

Μαζί με αυτά, πολλές διαγνωστικές μέθοδοι έχουν βοηθηθεί από τη βιοτεχνολογία. Νομίζω ότι αυτά 
είναι τα θετικά στοιχεία, τα οποία ήδη πολλοί από εσάς τα έχετε δοκιμάσει. 

Από την άλλη πλευρά, για την κλινική ιατρική, υπάρχουν και ορισμένες διαγνωστικές μέθοδοι βιο
τεχνολογίας που πειραματίζονται στην πρόληψη ορισμένων γενετικών νοσημάτων. Έχετε ακούσει και 
θα ακούτε στη συνέχεια, για τη γενετική θεραπεία. Εκείνο όμως που απαντάται στην πράξη και θα το 
συζητήσω μαζί σας, είναι η πρόληψη των γενετικών νοσημάτων, που είναι μια καθημερινή πρακτική 
σήμερα στην Ελλάδα. 

Εδώ και 20 χρόνια έχει αρχίσει η πρόληψη των γενετικών νοσημάτων, με την προγεννητική διάγνω
ση και τη διακοπή της κύησης όταν ένα έμβρυο διαγνωσθεί σαν άρρωστο. Η προγεννητική διάγνωση 
ξεκίνησε πολύ δειλά στην αρχή με τα χρωμοσωμιακά νοσήματα και ακολούθησε η μεσογειακή αναιμία. 
Η προγεννητική διάγνωση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80, γινόταν κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο 
της εμβρυϊκής ζωής και η διακοπή της κύησης σε προχωρημένη ηλικία, με τους γνωστούς αυξημένους 
κινδύνους, για τη μητέρα. 

Ήδη με την εφαρμογή του μοριακού ελέγχου έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες προγεννητικής διά
γνωσης και σήμερα, τουλάχιστον για τα περισσότερα γενετικά νοσήματα, μπορεί να γίνει διάγνωση 
στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και έτσι οι κίνδυνοι από τη διακοπή της ελαχιστοποιούνται. 
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Βέβαια, υπάρχουν τα ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα, για τα οποία έχετε ακούσει και έχετε 
συζητήσει. Εκείνο που έρχεται, όμως, στην επιφάνεια είναι, ότι με τις καινούργιες τεχνικές και με 
την πρόοδο, η οποία υπάρχει στη μελέτη της μοριακής δομής των νόσων, φαίνεται ότι πολύ σύντομα 
θα είμαστε σε θέση να κάνουμε προγεννητική διάγνωση για όλα σχεδόν τα νοσήματα, για τα οποία 
γνωρίζουμε τη δομή των παθολογικών γόνων. Εδώ όμως αρχίζουν να δημιουργούνται νέα προβλή
ματα ηθικής και δεοντολογίας. 

Σε αυτά θα ήθελα να προβληματιστώ λίγο μαζί σας. Βεβαίως, στην προγεννητική διάγνωση, 
υπάρχει πάντα το κλασικό ερώτημα: μια και για την πρόληψη των γενετικών νοσημάτων, εκτός από 
τη διάγνωση, χρειάζεται και διακοπή της κύησης, πόσο είναι ηθικό να διακόπτεται η κύηση έστω και 
για άρρωστο παιδί. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, που στα περισσότερα μέρη και στην 
Ελλάδα έχει γίνει αποδεκτό. 

Ο ελληνικός πληθυσμός δέχεται τη διακοπή της κύησης και ήδη τα προγράμματα για την πρόλη
ψη γενετικών νοσημάτων, για την πρόληψη της μεσογειακής αναιμίας, είναι πολύ αποτελεσματικά 
στη Χώρα μας. 

Με την επέκταση και βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων, έχουμε μερικά νέα δεδομένα. Το 
πρώτο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πρώιμη και ακριβή διάγνωση, πράγμα που σημαίνει, όπως 
σας είπα προηγουμένως, ότι η διακοπή της κύησης γίνεται σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, την 12η 
εβδομάδα. Η πρόωρη διακοπή της κύησης δεν δημιουργεί ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα 
για τη μητέρα. 

Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να επεκταθεί η προγεννητική διάγνωση και η πρόληψη σε ένα μεγάλο 
αριθμό νόσων, με ποικιλία στη βαρύτητα τους. Το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι: Τί θα 
κάνουμε; Εφόσον μπορεί να γίνει προγεννητική διάγνωση για όλα τα νοσήματα, θα προχωρήσουμε 
και σε διακοπή της κύησης; αν όχι τότε σε ποια νοσήματα; 

Και εδώ οι επιστήμονες προβληματίζονται. Έχουν όμως οι περισσότεροι συμφωνήσει ότι η προ
γεννητική διάγνωση εφαρμόζεται μόνο για νοσήματα τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά, για τα οποία 
δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία και για τα νοσήματα που ξεκινούν σε πολύ μικρή ηλικία. 

Ένα επί πλέον ερώτημα, όπως για παράδειγμα η μεσογειακή αναιμία, η προγεννητική διάγνωση 
θα προταθεί για όλες τις μορφές της νόσου; 

Στο ερώτημα αυτό, μπόρεσε να μας δώσει την απάντηση η καινούργια μεθοδολογία, με τη δυνα
τότητα χαρακτηρισμού των μεταλλάξεων. Ξέρουμε σήμερα ότι για κάθε νόσημα, (παίρνω σαν παρά
δειγμα τη μεσογειακή αναιμία), μπορεί να έχετε μια πολύ βαριά μορφή, όπως και μια πολύ ήπια. Η 
πολύ βαριά μορφή θέλει θεραπεία, η ήπια όμως όχι. 

Με τις καινούργιες μεθόδους μπορούμε σήμερα να προσδιορίσουμε ποιες μεταλλάξεις οδηγούν 
σε βαριές μορφές και ποιες σε ήπιες. Αρα μπορούμε να περιορίσουμε την προγεννητική διάγνωση 
μόνο στις μεταλλάξεις που οδηγούν σε βαριές μορφές, όχι όμως στις ήπιες. 
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Ένα άλλο ερώτημα το οποίο αναφαίνεται, είναι η σκοπιμότητα προγεννητικής διάγνωσης για 
νοσήματα που εκδηλώνονται σε μεγάλη ηλικία. Χρειάζεται να γίνει προγεννητική διάγνωση, για 
παράδειγμα στη νόσο του Huntington, στον πολυκυστικό νεφρό τύπου ενηλίκου κλπ.; Για τα νοσήμα
τα αυτά. υπάρχουν μεγάλοι και δυσεπίλυτοι προβληματισμοί. 

Ένα άλλο πρόβλημα που δημιούργησε ηθικά διλήμματα είναι το παρακάτω. Ξέρετε όλοι ότι 
σήμερα υπάρχουν νοσήματα που θεραπεύονται με μεταμόσχευση μυελού των οστών, όπως παιδιά με 
ογκογενετικά νοσήματα κλπ. Για να αποκτήσουν συμβατό συγγενή δότη μερικοί γονείς προθυμοποι
ήθηκαν να τεκνοποιήσουν για να γίνει δότης το νέο παιδί. Μάλιστα είχαν φτάσει στο σημείο να 
ζητούν να γίνει προγεννητική διάγνωση της ιστοσυμβατότητας και μόνο αν τα παιδιά ήταν συμβατά, 
να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της κύησης. Βεβαίως, αυτό ξεσήκωσε επανάσταση και δεν προ
χώρησε. Αλλά παρόμοιοι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Τέλος, έχουμε τη δυνατότητα της προεμφυτευτι-
κής διάγνωσης σε εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Ξέρετε όλοι για το παιδί του σωλήνα. Αυτή την στιγμή, με καινούργιες τεχνικές μεθόδους, μπορεί 
κανείς, πριν από την εμφύτευση, να κάνει διάγνωση στο γονιμοποιημένο ωράριο, αν πάσχει ή αν δεν 
πάσχει από γενετικό νόσημα, για μεσογειακή αναιμία παραδείγματος χάριν ή για χρωμοσωμιακή 
ανωμαλία και να επιλέξει και να εμφυτεύσει μόνο τα υγιή γονιμοποιημένα ωάρια. Αυτό, όπως κατα
λαβαίνετε, απαλλάσσει από τον κίνδυνο της διακοπής της κυήσεως σε προχωρημένο στάδιο. 

Συνεπώς σήμερα έχουμε καινούργιες προοπτικές, οι οποίες, όμως, δημιουργούν και καινούργια 
ηθικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Το ερώτη
μα είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις καινούργιες αυτές δυνατότητες της βιοτεχνολο
γίας, γία το καλό του ατόμου και για την υγεία του πληθυσμού μας, χωρίς να δημιουργούμε νέα 
διλήμματα. 

Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα, όπως είπε ο κύριος Τσαυτάρης, όπως η κλωνοποίηση 
ανθρωπίνων οργάνων και ιστών στα ζώα με στόχο τη χρήση τους σε μεταμοσχεύσεις. Είναι θέματα, 
τα οποία έχουν ηθικά διλήμματα. Η τεχνολογία μπορεί να δώσει απάντηση, αλλά χρειάζεται να βρε
θούν κανονισμοί και κανόνες παιχνιδιού, ώστε η βιοτεχνολογία να χρησιμοποιηθεί μόνο για την 
προαγωγή της υγείας του ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Καττάμη. Ο κύριος Σέκερης παρακαλώ. 

κ. Κ. ΣΕΚΕΡΗΣ: 

Για να διευκολύνω τη συζήτηση και τους ακροατές θέλω να αναφερθώ και να επεξηγήσω ορισμέ
νες λέξεις-κλειδιά που ήδη έχουν ακουσθεί ή θα χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία. 

Το DNA είναι το γενετικό υλικό που περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να εξε
λιχθεί το γονιμοποιημένο ωό σε τέλειο οργανισμό. Οι πληροφορίες περιέχονται στην αλληλουχία 
των βάσεων του DNA (σύνολο βάσεων τρία δισεκατομμύρια στον άνθρωπο). Γνωρίζοντας κανείς την 
σειρά των βάσεων στο DNA, θα είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσει τις πληροφορίες. Όπως θα 
έχετε πληροφορηθεί από τις εφημερίδες, τηλεόραση, κλπ., έχει ξεκινήσει ένα γιγάντιο πρόγραμμα με 
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αυτό τον σκοπό, που υπολογίζεται ότι θα συμπληρωθεί στην επόμενη δεκαετία, κάτι που προ ολίγων 
ετών θεωρείτο φανταστικό και απίθανο. Όταν αυτό γίνει πραγματικότητα θα είναι δυνατό ο καθένας 
μας να έχει την δική του "ταυτότητα DNA", δηλ. να γνωρίζει την ακριβή γενετική του σύσταση. Με 
τον τρόπο αυτό θα είναι σε γνώση του (ή σε γνώση των γονέων του) τυχόν βλάβες γονιδίων του, που 
προκαλούν διάφορες ασθένειες στις οποίες αναφέρθηκε ήδη ο κ. Καττάμης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
βλάβη ενός μόνο γονιδίου οδηγεί σε νόσο (μονογονιδιακές νόσοι). Σε πολλές όμως άλλες ασθένειες, 
απαιτείται η συμμετοχή βλάβης πολλών γονιδίων για την εκδήλωση τους. Βλάβη τέτοιων γονιδίων 
διαμορφώνει μια τάση, μια προδιάθεση για κάποια ασθένεια. Τέτοια γονίδια βρίσκονται τώρα στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με πολλές προεκτάσεις πέραν αυτών της Ιατρικής. Μια προέκταση 
π.χ. με ηθικοδεοντολογικές επιπτώσεις είναι η δυνατότητα του να γνωρίζει ο εργοδότης ή η ασφαλι
στική εταιρεία τυχόν γενετικές βλάβες που θα επηρεάζουν την ικανότητα εργασίας ή την μακροβιότη
τα του εργαζόμενου. 

Διαφορά μεταξύ γενετικού και σωματικού κυττάρου 

Γενετικό κύτταρο είναι το ωάριο (της γυναίκας) και το σπερματοζωάριο (του άνδρα). Αφού γίνει 
η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο το προκύπτον γονιμοποιημένο ωό πολλαπλα
σιάζεται και διαφοροποιείται στους πολλαπλούς τύπους κυττάρων που αποτελούν τον τέλειο οργανι
σμό. Όλα τα κύτταρα του τέλειου οργανισμού με εξαίρεση τα γενετικά λέγονται σωματικά κύτταρα. 

Κάμνω αυτή την υπενθύμιση, καθότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά όσον αφορά γονιδιακή επέμ
βαση σε σωματικά σε σύγκριση με επέμβαση σε γενετικά κύτταρα. Επέμβαση στο επίπεδο του γονιμο
ποιημένου ωού (δηλ. σε επίπεδο γενετικού κυττάρου), σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλοίωση γονιδίου 
θα εκδηλωθεί σε όλα τα κύτταρα του προκύπτοντος οργανισμού, ενώ επέμβαση σε σωματικό κύτταρο 
θα αφορά μόνο το κύτταρο αυτό και αυτά που προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό τους (π.χ. 
μόνο το ήπαρ ή μόνο τα λεμφοκύτταρα). 

Κλώ νος-Κλωνοπο ι ηση 

Κλώνος (κλωνάρι) υποδηλεί αυτό που προκύπτει από πολλαπλασιασμό ενός πανομοιότυπου με 
τον κλώνο στοιχείου, και κλωνοποίηση είναι η διαδικασία παραγωγής του κλώνου. Αν το στοιχείο 
είναι ένα γονίδιο ομιλούμε για κλωνοποίηση γονιδίου, δηλ. παραγωγή πολλών όμοιων αντιτύπων 
γονιδίου από ένα αρχικό γονίδιο. Αν το στοιχείο είναι ένα κύτταρο, τότε έχουμε κλωνοποίηση κυτ
τάρων, δηλ. πολλαπλασιασμό ενός μητρικού κυττάρου και γένεση πολλών πανομοιότυπων του. Για 
να κατανοήσουμε την έννοια "κλωνοποίηση οργανισμών" ας εξετάσουμε την περίπτωση των μονοω-
γενών διδύμων. Οι δίδυμοι αυτοί προέρχονται από τα δύο κύτταρα που προκύπτουν από την πρώτη 
κυτταροδιαίρεση του γονιμοποιημένου ωού, που αποχωρίζονται και εξελίσσονται σε δύο τέλειους, 
πανομοιότυπους οργανισμούς. Αυτό αποτελεί μορφή "φυσικής κλωνοποίησης". Υπάρχει και η 
"τεχνητή κλωνοποίηση". Είναι αυτή που επιτεύχθηκε με σωματικά κύτταρα, στην περίπτωση της 
"Dolly". Η διαδικασία αυτή, στην οποία από όμοια σωματικά κύτταρα επιτυγχάνεται η παραγωγή 
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όμοιων καθόλα οργανισμών είναι αυτή που δημιουργεί τα τεράστια ηθικά διλήμματα, στα οποία εν 
συνεχεία θα γίνει σίγουρα αναφορά. 

Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ανέφερε ο κ. Καττάμης: 
Το αν μπορεί να επηρεάσει κανείς με την γενετική μηχανική τον ψυχισμό ενός ατόμου έχει σχέση 

με την τυχόν ανακάλυψη ορισμένων γονιδίων που είναι υπεύθυνα για συγκεκριμένες ψυχικές ιδιότη
τες. Σίγουρα θα συμμετέχουν πολλά γονίδια στην εκδήλωση του ψυχισμού. Σχετικό ενδιαφέρον 
έχουν πειράματα σε ζώα, όπου η εισαγωγή με γενετική μηχανική ορισμένων γονιδίων που έχουν 
σχέση με νευροδιαβιβαστές (ουσίες που είναι υπεύθυνες για τη μεταβίβαση της νευρικής διέγερσης) 
άλλαξε τη συμπεριφορά των πειραματόζωων, κάνοντας τα λιγότερο ή περισσότερο επιθετικά. Αυτά 
τα πειράματα πολύ απέχουν από το να ρίξουν φως στη γενετική βάση της προσωπικότητας και 
εννοιών όπως φιλία, μίσος, στοργή, αγάπη, πίστη, κ.ά. 

Για να επιτύχει η γονιδιακή θεραπεία είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί το χορηγούμενο γονίδιο 
στο σωστό κύτταρο και στη σωστή θέση του DNA του. Έτσι θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του 
για παραγωγή της αναγκαίας πρωτεΐνης. Για να δώσω ένα παράδειγμα του δυνητικού κινδύνου 
πιθανής παθολογικής εκφράσεως του γονιδίου σε λάθος κύτταρο, ας αναλογισθούμε τις συνέπειες 
της έκφρασης του γονιδίου της αιμοσφαιρίνης (που θα μπορούσε να χορηγηθεί για θεραπεία παθήσε
ων αίματος) στον εγκέφαλο, αντί στα ερυθροκύτταρα. Τα νευρικά κύτταρα θα γέμιζαν αιμοσφαιρίνη 
με τραγικές συνέπειες στη λειτουργία τους. 

Γονιδιακή θεραπεία έχει επιτευχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. σε μια σπάνια νόσο του ανο
σοποιητικού συστήματος) με την εισαγωγή γονιδίου σε λευκά αιμοσφαίρια (σωματικά κύτταρα) που 
είχαν αφαιρεθεί από τον οργανισμό και χορηγήθηκαν εκ νέου, έχοντας ενσωματώσει το αναγκαίο, 
για τη θεραπεία της πάθησης, γονίδιο. 

Η γονιδιακή θεραπεία σε γενετικά κύτταρα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και είναι αυτή που 
δημιουργεί τα μεγάλα ηθικά διλήμματα. Η απόκτηση νέων γνώσεων ως προς τους μηχανισμούς δεν 
πρέπει να σταματήσει, αντιθέτως το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα εφαρμοσθεί η θεραπεία πρέπει 
να είναι αντικείμενο των συζητήσεων μας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σέκερη. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός. 

Πρωτοπρεσβύτερος Jt. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: 

Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Δεν είμαι στην καλύτερη· φόρμα μου 
λόγω γρίπης, αλλά θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. 

Επίσης, πέρασε από αυτό το βήμα ο εκλεκτός συνάδελφος κύριος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, 
που είναι ειδικότερος εμού στα θέματα τα οποία εξετάζονται εδώ και δεν ξέρω αν θα έχω πολλά να 
προσθέσω. Μάλλον δεν έχω να προσθέσω. Θα τοποθετηθώ, όμως, με ένα δικό μου τρόπο, ο οποίος 
συνιστά μία προσπάθεια προσέγγισης με πολύ περιληπτική διάθεση του προβληματισμού που ανα
φύεται από τη χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας στη ζωή μας. 
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Οι νέοι μεγάλοι αυτοί προβληματισμοί συνδέονται κυρίως με τη συσσώρευση δυνάμεων και 
δυνατοτήτων στα χέρια του ανθρώπου, οπότε, όπως ετονίσθη ήδη, αρχίζουν να αναδύονται πνευμα
τικά και όχι μόνο ηθικά προβλήματα. 

Μιλώ ως Ορθόδοξος θεολόγος, χωρίς να θέλω να επιβάλω κάποια άποψη. Σκοπός μου είναι να 
εκφράσω μία παράδοση, αυτό που καλούμε Ελληνορθόδοξη παράδοση και να δούμε τα θέματα μέσα 
από αυτή την οπτική. 

Η πρώτη αντίδραση ενός θεολόγου, σε αυτές τις εξελίξεις, είναι ο θαυμασμός. Σας βεβαιώ, σκε
πτόμενος τον τελευταίο καιρό - επειδή καλούμαι σε δημόσιες συζητήσεις - αυτά τα προβλήματα, 
συνειδητοποιώ ότι ο λόγος εκείνος ο γνωστός, "πολλά τα δεινά και ουδέν ανθρώπου δεινοτερον 
πέλει", σήμερα είναι πολύ πτωχός, για να εκφράσει την εξέλιξη των πραγμάτων. Ο άνθρωπος, ο επι
στήμονας κυρίως, κρύβει τεράστιες δυνατότητες, όπως και η επιστήμη, και επομένως πρέπει να ανα
μένουμε πολλές εκπλήξεις. 

Ταυτόχρονα, ο χώρος της πίστεως απαιτεί σοβαρότητα και προσοχή στις οποιεσδήποτε τοποθε
τήσεις. Είναι γνωστή η περίπτωση του Γαλιλαίου και δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις 
και μετά από 400 χρόνια να ζητούμε συγγνώμη από την επιστήμη. Ευτυχώς που ακόμη δεν πέσαμε 
εμείς σε τέτοιο λάθος, εννοώ η Ορθόδοξη Ανατολή. 

Μου ετέθησαν δύο βασικά ερωτήματα με το FAX και θα προσπαθήσω κάποιες σκέψεις να τις 
αναπτύξω, με βάση και αφετηρία αυτά τα ερωτήματα. 

Το πρώτο: Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στον άνθρωπο αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό 
κλάσμα των νέων πρακτικών, δεδομένων και προϊόντων. Ωστόσο, οι συζητήσεις που αφορούν κοι
νωνικές και ηθικές αμφιβολίες και σκεπτικισμό, κυρίως αφορούν αυτό το μικρό κλάσμα εφαρμογών 
στον άνθρωπο. Δεν διακρίνετε μια ανισομέρεια σε αυτό; 

Βεβαίως, οι εφαρμογές των δεδομένων της επιστήμης ή των δυνατοτήτων της επιστήμης, είναι 
μικρές, αλλά οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. 

Πρώτον: Οι εφαρμογές αυτές είδαμε ήδη ότι συνδέονται με μεταφυσικές μεγαλαυχίες, ότι ο 
άνθρωπος θα συναγωνιστεί το θεό, θα γίνει θεός και ούτω κάθε εξής. Σπεύδω να πω ότι δεν τίθε
νται τέτοια προβλήματα και χάνει σε σοβαρότητα η επιστήμη, νομίζω, που μεταβάλλεται ή θέλει να 
μεταβάλλεται σε μεταφυσική. Για μας η δημιουργική ενέργεια του Θεού γίνεται "εξ ουκ όντων", από 
την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Μόνο τότε μιλούμε για υποκατάσταση του Θεού. 

Η οποιαδήποτε δημιουργία της επιστήμης, ακόμη και εκείνη που δεν μπορεί να τη συλλάβει το 
μυαλό μας αυτή την στιγμή, δεν θα συνιστά μέχρι τέλους της ιστορίας, παρά μετάπλαση των δεδομέ
νων της δημιουργίας. 

Το άλλο είναι τα εσωτερικά εγκυστώματα που υπάρχουν στο χώρο των ειδικών. Φιλοδοξίες, 
ανταγωνισμοί, έχει συσσωρευθεί τεράστια γνώση στο χώρο της γενετικής και νομίζω ότι σύντομα θα 
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βλέπουμε αλυσιδωτές εκρήξεις. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι πώς θα τοποθετηθούν οι ίδιοι οι επιστή
μονες απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. 

Το δεύτερο ερώτημα: Οι ηθικοί κανόνες και παραδοχές διακρίνονται από μια ελαστικότητα και 
προσαρμοστικότητα στα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα, μεταβαλλόμενες και διαφοροποιού
μενες με την πάροδο του χρόνου. Πιστεύετε ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα ηθικά προβλήμα
τα που ανακύπτουν από τις εφαρμογές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας; 

Πρέπει εδώ να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει ενιαία ηθική. Πρόσφατα μου εστάλησαν από την 
Αμερική, από τον καθηγητή Έγκελχαρτ, καθηγητή εις το Τέξας, που διευθύνει ένα μεγάλο ίδρυμα 
βιοηθικής, διάφορα τεύχη του περιοδικού του, με τον υπότιτλο: "non ecumenical bioethics". Δεν 
υπάρχει ένα είδος οικουμενικής ηθικής. Εντούτοις υπάρχουν θεολογικές σταθερές, τουλάχιστον στο 
χώρο της Ορθοδοξίας, όπου μας βοηθούν να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα. 

Πρώτον: Πρόκειται όχι για δεοντολογία, αλλά για οντολογία της υπάρξεως. Το πρόβλημα δηλα
δή ένας Ορθόδοξος το βλέπει, κατ' αρχάς, από την άποψη της ανθρωπολογίας. Πώς βλέπει κανείς 
τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος στην Ορθόδοξη παράδοση νοείται μέσα από το πρίσμα της σαρκώσεως 
του θεού λόγου και της μεταμορφώσεως του. Με αυτές τις προοπτικές, κατά τους Πατέρες μας, ο 
άνθρωπος είναι "ζώον θεούμενον" και "Θεός κεκελευσμένος". Έχει μέσα του την ενδελέχεια να γίνει 
Θεός, Θεός κατά χάρη. 

Επίσης, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, "ουκ εστέ εαυτών, 
ηγοράσθητε γαρ τιμής". Και τιμή εδώ είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. 

Ο Μέγας Βασίλειος μιλώντας για το σώμα, λέει ότι το μόνο "θεόπλαστο" στοιχείο του ανθρώπου 
είναι το σώμα, εφόσον η ψυχή είναι εμφύσηση θείας πνοής. 

Η επιστήμη, λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει τα όρια της. Ο άνθρωπος δεν είναι τα 
φυσικά δεδομένα. Ευχαριστώ για τις αναλύσεις που άκουσα, αλλά οδηγήθηκα σε κάποιες σκέψεις, 
ότι πρόκειται για μία μηχανιστική θεώρηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι το άθροισμα των 
σωματικών δεδομένων και των ψυχικών χαρακτηριολογικών ιδιοτήτων του, αλλά είναι κάτι περισ
σότερο. Είναι πρόσωπο ο άνθρωπος. Αξίζει, χριστιανικά, περισσότερο από όλο τον κόσμο. 

Ο Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός λέει ότι ο άνθρωπος είναι "μέγας κόσμος εν μικρώ" και όχι μικρό
κοσμος. Και αυτό το πήρε και ο μακαρίτης ο Ελύτης. 

Για να τελειώσω, λοιπόν. Ο άνθρωπος ως προσωπικότητα, ως πρόσωπο, είναι μοναδική και ανε
πανάληπτη οντότητα. Ό,τι κάνει η επιστήμη και εδώ είναι η πλάνη, η οποία διαχέεται με την κλωνο-
ποίηση, ότι θα έχουμε αναπαραγωγή του ίδιου ανθρώπου. Μιλούν για ανάσταση νεκρών! Αυτά όλα 
θέλω να πω ότι είναι αστεία πράγματα, χωρίς σοβαρότητα και οι επιστήμονες που ασχολούνται με 
αυτά τα θέματα δείχνουν ότι δεν είναι επιστήμονες. Κάνουν κάτι άλλο, γίνονται μεταφυσικοί. Ο 
άνθρωπος, λοιπόν, δεν είναι απλώς μηχανιστικές ενέργειες και λειτουργίες, αλλά είναι πρόσωπο. 

Και να μην μείνουμε στον Χριστιανισμό. Ο Ηράκλειτος τί έλεγε; "Ψυχής πέρατα ιών, ουκ εξεύ-
ροιο, πάσαν επιπορευόμενος οδόν. Ούτω γαρ βαθύν έχει λόγον". 
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Για μας τους Χριστιανούς, η μόνη λύση είναι το "εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών, 
Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα". Θα σπεύσει κανείς να συναγάγει από αυτό, ότι είμεθα εναντίον της 
επιστήμης. Κάθε άλλο. Βλέπουμε, όμως, την επιστήμη ως δυνατότητα υποβοηθήσεως της φυσικής 
λειτουργίας του ανθρώπου, ως επανόρθωση ατελειών, που ακριβώς βλάπτουν και εμποδίζουν τη 
φυσική εξέλιξη και πορεία του ανθρώπου. 

Είπε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος: "παν το καταφύσιν, φίλον τη φύσει". Νομίζω ότι αν προχωρήσου
με σε όποιες εφαρμογές, που θα ξεπερνούν τα δεδομένα της φύσεως και τη δυνατότητα παρεμβάσεως 
διά την ορθή πορεία των φυσικών δεδομένων, θα φτάσουμε και στον άνθρωπο, όπως στις περιπτώ
σεις των υδάτων, που τα έχουμε βιάσει - έχουμε βιάσει την πορεία τους - και δημιουργούνται πλημ
μύρες ακριβώς διότι εμποδίσαμε τη φυσική πορεία των πραγμάτων. 

Η βιοτεχνολογία και ως όρος είναι κάπως σκανδαλιστικός για έναν θεολόγο. Έφτασε ήδη σε 
τάσεις εφαρμογής ρατσιστικών μεθόδων, δημιουργίας ράτσας, εμπορευματοποιήσεως των ανθρωπί
νων οργάνων, ευτελισμού του ανθρώπου, άρνηση της ιερότητας της προσωπικής σχέσης με εξωσω
ματικές συλλήψεις και παραβίαση των φυσικών νόμων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κυριαρχεί η 
συνείδηση και η τάση της χρησιμοθηρίας. Φτάνουμε δηλαδή τον βασιλέα της κτίσεως να τον χρησιμο
ποιούμε για την εξυπηρέτηση ορισμένων στόχων. 

Ήδη δε στη συζήτηση που προηγήθηκε, και κλείνω με αυτό, διαπιστώσαμε όλοι - και ευχαριστώ 
για αυτά που ελέχθησαν- ότι ήδη υπάρχει συνεργασία πολλών επιστημόνων με ορισμένους οργανι
σμούς πολιτειακούς, εμπορικούς οργανισμούς, οπότε όλα αυτά τίθενται στην σκοπιμότητα του κέρ
δους, της χρησιμοθηρίας. 

Νομίζω ότι η λύση χωρίς να εμποδίζεται η επιστήμη από καμία νομοθεσία - είμαι εναντίον πάσης 
νομοθεσίας που θα έθετε φραγμούς στην επιστήμη - η μόνη λύση είναι ο αυτοπεριορισμός των ίδιων 
των επιστημόνων. Και εδώ βλέπω τις δυνατότητες που έχει η βιογενετική στην εποχή μας. Μην 
ξεχνάμε ένα γραφικό λόγο σε τελευταία ανάλυση, που λέει: "Το απέχεσθαι από των κακών, τούτο 
εστίν επιστήμη". Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον Πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό. Ο κύριος Κουτσουμπίνας έχει 
το λόγο. 

χ. Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ: 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, που μου δίνει τη δυνατότητα να μετάσχω σε αυτή τη συνάντηση και να εκφέρω ορισμένες 
απόψεις για τα ζητήματα της βιοτεχνολογίας και της βιοηθικής, από την σκοπιά του νομικού. 

Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός ανέφερε προηγουμένως ότι η πρώτη του αντίδραση μπροστά 
στην επιστημονική παραγωγή της βιοτεχνολογίας, είναι ο θαυμασμός. Έχω την αίσθηση ότι, αντι
στοίχως, η πρώτη αντίδραση του νομικού είναι η αμηχανία. Τους λόγους της αμηχανίας αυτής θα 
προσπαθήσω να σας μεταφέρω στη συνέχεια. 
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Η νομική επιστήμη, τόσο στο επίπεδο των μηχανισμών παραγωγής των κανόνων δικαίου (δηλ. το 
νομοθετικό σώμα, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση κλπ.) όσο και στο επίπεδο της θεωρίας, άργησε 
πολύ, θα έλεγα άργησε χαρακτηριστικά, να επιληφθεί των θεμάτων της βιοτεχνολογίας. Αρχικά τα 
αντιμετώπισε ως interna corporis των θετικών επιστημών, ως επιστημονικές - τεχνολογικές, εξελί
ξεις, θαυμαστές ασφαλώς, αλλά πάντως που δεν χρήζουν δικαιικής ρύθμισης. Το θέμα παρέμενε 
στον κύκλο των ειδικών και οι νομικοί, όπως και τα άλλα μέλη της κοινωνίας, παρακολουθούσαν με 
θαυμασμό τα νέα δεδομένα, τις νέες εξελίξεις, τις νέες κατακτήσεις της επιστήμης, όπως ακριβώς θα 
έκαναν και με την αστροφυσική ή την ωκεανογραφία. 

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν όταν έγινε σαφές ότι οι νέες αυτές επιστημονικές εξελίξεις έχουν 
και πρακτικές εφαρμογές, και μάλιστα πολύ σημαντικές, με ανάλογες επιδράσεις στη ζωή του 
ανθρώπου. Επιδράσεις κατ' αρχάς στο περιβάλλον όπου ζει ο άνθρωπος, με ανησυχία για τυχόν επι
δείνωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας ή της γης ή των υδάτων κλπ. Εν συνεχεία με επιδράσεις στην 
καθημερινή ζωή του ανθρώπου, με τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα, τις νέες ύλες κλπ. Τέλος, και 
το σπουδαιότερο, με επιδράσεις στην ίδια την ανθρώπινη υπόσταση, στις ίδιες τις έννοιες της ζωής 
και του θανάτου, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με την τεχνητή γονιμοποίηση, τις μεθόδους ευθανα
σίας, τις επεμβάσεις στο ενετικό υλικό, τη χρησιμοποίηση του ανθρώπου ως πειραματόζωο. 

Οι αντιδράσεις ήρθαν πρώτα απ' όλα από την ίδια την κοινωνία. Ο φόβος μπροστά στο άγνω
στο, το δέος μπροστά στην ταχύτητα των εξελίξεων, η ανασφάλεια μπροστά στο γεγονός ότι πλέον 
κάποιοι, οι ειδικοί επιστήμονες, αλλά και οι μεγάλες βιομηχανίες που χρηματοδοτούν τις επιστημο
νικές έρευνες και επωφελούνται των αποτελεσμάτων τους, έχουν δυνατότητες παρέμβασης μη ελεγ
χόμενες - και ίσως μη ελέγξιμες - προκάλεσαν την κοινωνική αντίδραση, η οποία κυμάνθηκε - και 
κυμαίνεται ακόμη - από την παθητική (και μουδιασμένη) αποδοχή μέχρι την ενεργητική (και σχεδόν 
καθολική) άρνηση. Και άρχισε να τίθεται διστακτικά στην αρχή, επιτακτικά στη συνέχεια, το αίτημα 
για δημιουργία μηχανισμών ελέγχου, και συνεπώς για προηγούμενη θέση κανόνων δικαίου σχετικών 
με τις εφαρμογές και όχι βέβαια με την επιστημονική έρευνα) στο πεδίο της βιοτεχνολογίας. Με την 
ευκαιρία της βιοτεχνολογίας, η κοινωνία ανακάλυψε για μιαν ακόμη φορά τη βασική αρχή ότι ο 
νόμος είναι η μόνη ασπίδα προστασίας του πιο αδύναμου μέρους σε μια κοινωνική σχέση. 

Οι τρόποι αντίδρασης των ενδιαφερομένων της άλλης πλευράς υπήρξαν ποικίλοι. Είτε μορφές 
διαφημιστικής εκστρατείας για να πεισθεί το κοινό για τα πολλαπλά οφέλη από τις εφαρμογές της 
βιοτεχνολογίας, είτε δημιουργία ενός forum όπου ειδικοί επιστήμονες και επιλεγμένοι αντιπρόσω
ποι της κοινωνίας θα προσπαθούσαν να διαλύσουν τα αμοιβαία νέφη δυσπιστίας και καχυποψίας 
(τα σκανδιναβικά consensus conferences) είτε τέλος, επεξεργασία κωδίκων ηθικής για τον αυτοπεριο
ρισμό στις επικίνδυνες εφαρμογές (όπως π.χ., ο περίφημος κώδικας της βερολινέζικης κλινικής 
Berlin Charlottenbourg γ „α τα θέματα της τεχνητής γονιμοποίησης). Ταυτόχρονα, βέβαια, άρχισε να 
κινητοποιείται και ο κρατικός μηχανισμός στις διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες, όπως επίσης και η 
γραφειοκρατία των Βρυξελλών ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι, άρχισαν να εκδίδονται οι 
πρώτοι εθνικοί νόμοι, καθώς και οι πρώτες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σιγά-σιγά 
ενσωματώνονταν στις εθνικές νομοθεσίες. 
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Εάν αυτό είναι το γενικότερο πανόραμα της ιστορικής διαδικασίας μέσω της οποίας οι διάφοροι 
εθνικοί νομοθέτες άρχισαν να ασχολούνται με τα θέματα της βιοτεχνολογίας και της βιοηθικής, η 
κατάσταση στην Ελλάδα υπήρξε - και εξακολουθεί να είναι - κάπως διαφορετική. Ο νομοθέτης έχει 
αργήσει να αντιδράσει, το ίδιο και η κοινωνία. Οι λόγοι είναι πολλοί. Μια δικαιική ρύθμιση σχεδόν 
αναπόδραστα κάποιους θα ευχαριστήσει και κάποιους θα δυσαρεστήσει. Όταν, λοιπόν, ένα θέμα που 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης, παραμένει για καιρό νομικά αρρύθμιστο, τότε οι αιτίες 
πρέπει να αναζητηθούν σε μία από τις ακόλουθες δύο αντίρροπες δυνάμεις, είτε στο συνδυασμό 
τους. Η μια είναι εκείνη της ανυπαρξίας κοινωνικής πίεσης. Η κοινωνία δεν θεωρεί ότι υπάρχει 
λόγος ρύθμισης της συγκεκριμένης κατάστασης, δεν ενδιαφέρεται, δεν ανησυχεί: είτε δεν αισθάνεται 
να την "αφορά" το θέμα, είτε δεν αναγνωρίζει τη σημασία του, είτε έχει εφησυχάσει με τη δικαιική 
"μη-ρύθμισή" του. Η άλλη, που συνδυάζεται ενίοτε με την προηγούμενη, είναι εκείνη της πίεσης για 
μη ρύθμιση. Οι τυχόν άμεσα ενδιαφερόμενοι προτιμούν το νομικό κενό ώστε να μπορούν να ανα
πτύσσουν ανενόχλητοι, την όποια δραστηριότητα τους, μακριά από κάθε νομικό περιορισμό. 

Τα παραπάνω δεν συνιστούν, και αυτό πρέπει να τονισθεί, μομφή εναντίον οποιουδήποτε, είτε 
αυτός είναι ερευνητής, είτε βιομηχανία, είτε κοινωνική ομάδα που αντιδρά σε κάτι. Πρόκειται 
απλώς για γενικότερες διαπιστώσεις, που ισχύουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, πόσο μάλλον στην 
Ελλάδα όπου η επιστημονική συμμετοχή στις επιστημονικές αυτές προόδους είναι σχετικά περιορι
σμένη και η κοινωνική συνείδηση για τη σημασία των προόδων αυτών σχεδόν ανύπαρκτη. 

Έτσι, λοιπόν, για να πάρουμε ένα μόνο παράδειγμα, η Ελλάδα είναι η εξαίρεση στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το θέμα της δικαιικής ρύθμισης της τεχνητής γονιμοποίησης, 
ζήτημα κεντρικό της προβληματικής της βιοηθικής σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν δικαιικοί κανό
νες, αν και η τεχνητή γονιμοποίηση - ή όπως αλλιώς θέλετε να την αποκαλέσουμε - εφαρμόζεται 
ευρύτατα και με επιτυχία στη χώρα μας. Το κάθε νοσοκομείο, ιατρικό εξειδικευμένο κέντρο ή και 
απλός ιατρός προχωρεί στην εφαρμογή της μεθόδου αυτής χωρίς έλεγχο, χωρίς όρια, χωρίς κανόνες. 
Επαναλαμβάνω: αυτό δεν συνιστά μομφή. Συνιστά απλή διαπίστωση της πραγματικότητας, η οποία 
πραγματικότητα ενδεχομένως "εξυπηρετεί" κάποιους, αλλά πάντως δεν περιποιεί τιμή ούτε στον 
Έλληνα νομοθέτη, ούτε στην ελληνική κοινωνία στο σύνολο της. 

Και εάν έλθει μία σχετική υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης; Ο δικαστής, βέβαια, δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί το "νομικό κενό" και να αρνηθεί να κρίνει την επίδικη περίπτωση, θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να γίνει αναγωγή σε γενικότερες νομικές κατηγορίες, στο Σύνταγμα εν προκειμένω, για να 
αναζητηθούν εκεί λύσεις. Όμως οι εμπλεκόμενες συνταγματικές διατάξεις είναι πολλές, τόσες που η 
επίκληση τους, χωρίς εξειδίκευση από τον κοινό νομοθέτη, να δυσχεραίνει μάλλον παρά να διευκο
λύνει τον εφαρμοστή του δικαίου. Η προστασία της προσωπικότητας, η αρχή της ισότητας, η ελευθε
ρία της επιστημονικής έρευνας, η προστασία της οικογένειας (ή, σε άλλες περιπτώσεις, η προστασία 
του περιβάλλοντος), η οικονομική ελευθερία, η προστασία της ιδιωτικής ζωής (η περίφημη privacy) 
αποτελούν ένα σύνολο διατάξεων δύσκολα επεξεργάσιμο από τον δικαστή προς εξαγωγή τελικής 
κρίσης, όταν ο νομοθέτης δεν έχει ήδη επιλέξει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, τη συμφωνία των 
οποίων με το Σύνταγμα θα κληθεί ο δικαστής να κρίνει. 
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Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την πρώτη μου παρέμβαση με ένα στοιχείο αισιοδοξίας. Απ' ότι φαί
νεται, το ελληνικό κράτος αρχίζει να συνειδητοποιεί την ανάγκη ρύθμισης των σχετικών με τη συνά
ντηση μας αυτή θεμάτων. Και μάλιστα στο ανώτατο - νομικά - επίπεδο. Έτσι, ήδη στην αναθεώρηση 
του Συντάγματος, η οποία θα ολοκληρωθεί στην επόμενη Βουλή, δηλαδή μετά τις προσεχείς γενικές 
βουλευτικές εκλογές, έχει προταθεί η προσθήκη άρθρου κατά το οποίο " θα κατοχυρωθεί η προστα
σία του προσώπου από βιοϊατρικούς πειραματισμούς" (άρθρο 5 Γ Σ.). Μάλιστα, η σχετική πρόταση 
της Επιτροπής ψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής (277 υπέρ 
στην πρώτη ψηφοφορία και 271 υπέρ στη δεύτερη). Μπορούμε, συνεπώς, να υποθέσουμε λογικά ότι η 
επόμενη Βουλή θα θεσπίσει τη σχετική διάταξη. 

Στο επίπεδο του Κανονισμού της Βουλής, ήδη με την τροποποίηση του Κανονισμού του 1996 
προβλέφθηκε η δημιουργία μιας ειδικής μόνιμης επιτροπής "Αποτίμησης Τεχνολογίας", της οποίας 
αντικείμενο είναι "η παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεπειών της τεχνολογικής εξέλιξης και η 
συμβολή, συμβουλευτικά, στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη τεχνολογικής στρατηγικής σε εθνικό 
επίπεδο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, επιστημονικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας. Για την επίτευξη του σκοπού της η επιτροπή αποτίμη
σης τεχνολογίας μπορεί, ιδίως, να συνδέεται επί θεματικής βάσης με ανάλογες δραστηριότητες των 
Κοινοβουλίων άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς και κρατικών ή μη οργανώσεων, ιδρυ
μάτων, ερευνητικών κέντρων κ.λπ., να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και έρευνα στον τομέα της 
τεχνολογικής αποτίμησης και, αν το κρίνει απαραίτητο, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αντίστοιχων σωμάτων τεχνολογικής αποτίμησης" (άρθρο 43 Α ΚανΒ). 

Τα βήματα αυτά είναι ακόμη σχετικά δειλά, αλλά πάντως ουσιώδη. Μπορεί κανείς, λοιπόν, να 
αισιοδοξεί ότι στο προσεχές μέλλον η αμηχανία του νομικού που αναφέρθηκε στην αρχή της παρού
σας παρέμβασης, θα μειωθεί σημαντικά. Και αυτό θα είναι καλό τόσο για την ίδια τη βιοτεχνολογία, 
όσο και για την κοινωνία αλλά και για τους νομικούς. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Κουτσουμπίνα. Κυρίες, κύριοι, όταν ο 
Κρικ και ο Ουάτσον ανακάλυψαν το DNA μερικά χρόνια πριν, νομίζω με μεγάλη δυσκολία θα μπο
ρούσαν να φανταστούν τις κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές, οικονομικές, καλλιτεχνικές και άλλες δια
στάσεις, που θα έπαιρνε το όλο θέμα. 

Γιατί ναι μεν δημιουργήθηκε μια συσσώρευση γνώσης και μια τρομακτική δυνατότητα εφαρμο
γών σε πολλούς τομείς, στην υγεία, στα φάρμακα, στη γεωργία, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στα 
τρόφιμα, στην καθημερινή μας ζωή, από την άλλη μεριά όμως, συσσωρεύθηκαν δυνάμεις, κοινωνικές 
οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, ηθικές, οι οποίες ζητούν διεξόδους εκτόνωσης. Η απελευθέρω
ση τους ενδεχομένως να δημιουργήσει τέτοια παλιρροιακά κύματα, που η ίδια η βιοτεχνολογία δεν 
θα ήταν ποτέ σε θέση να προβλέψει. 

Αυτού του είδους τα θέματα, βεβαίως, δεν μπορούν να λυθούν σε μία συζήτηση σαν και αυτή, 
απλώς ένα ψήγμα μπορεί να θιγεί εδώ και αυτή ήταν η ιδέα της οργάνωσης αυτού του κύκλου ομι-
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λιών και ο τίτλος της "η άλλη πλευρά της βιοτεχνολογίας", από εκεί πηγάζει, όχι δηλαδή οι άμεσες 
εφαρμογές, τα άμεσα φαινόμενα. 

Ωστόσο, δεν προβληματίζουν μόνο εμάς. Τολμώ να πω ότι η Ελλάδα έπεται στον προβληματισμό 
αυτό κάπως καθυστερημένα, κατά μια διετία τουλάχιστον, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα "ELSA - Issues (Ethical, Legal and Social Aspects"), δηλαδή τα 
ηθικά, νομικά και κοινωνικά θέματα, αποτελούν μεγάλη μερίδα των ερευνητικών προγραμμάτων. 

Μάλιστα στο επόμενο 5ο πρόγραμμα πλαίσιο, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 
αρκετά μεγάλος, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ECU νομίζω, αυτού του είδους τα θέματα έχουν 
περισσότερο από 35%, που δείχνει ότι ο προβληματισμός είναι αρκετά ισχυρός και η ανάγκη ευρέσε
ως λύσεων άμεση. 

Η έναρξη του διαλόγου στα ζητήματα αυτά αναδεικνύει δύο ζητήματα. Πρώτον: Του να μην έχου
με πόλους αποφάσεων, αλλά συνολική ευθύνη αποφάσεων. Και το δεύτερο, το οποίο είναι προϋπάρ
χον του πρώτου: Να έχουμε σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση, ούτως ώστε να είναι ισοβαρείς οι 
απόψεις που ακούγονται, χωρίς υστερίες, χωρίς μεμψιμοιρίες, χωρίς υπερενθουσιασμούς και χωρίς 
αρνήσεις. 

Αυτό το πράγμα επιτυγχάνεται με το διάλογο, την ενημέρωση, την πληροφόρηση άλλωστε αυτός 
είναι και ο δικός μας στόχος με τις συζητήσεις που διοργανώνουμε. 

Πιστεύω ότι τόσο οι εισηγητές όσο και όλο το κοινό μεταξύ τους, θα μπει σε αυτό τον προβλημα
τισμό της ανταλλαγής απόψεων, χωρίς φανατισμούς. 

Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους, στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, να μην μονοπωλήσει κάποι
ος το θέμα, για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πολλές απόψεις. Παράλληλα και οι ομιλητές 
να έχουν τον χρόνο να δώσουν καίριες απαντήσεις ώστε να έχουμε έναν υγιή διάλογο. 

Ευχαριστώ. 

Ερώτηση κοινού: Πρώτον θα ήθελα να ρωτήσω, αν η επέμβαση στο γενετικό κώδικα προκαλεί 
μεταβολές ή αλλοιώσεις στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του ατόμου. 

Και δεύτερον: Από την στιγμή που επεμβαίνουμε στο γενετικό κώδικα για να θεραπεύσουμε 
κάποιες ασθένειες, εάν μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετήσουμε κάποιες ασθένειες. 

χ. ΚΑΤΤΑΜΗΣ: Κατ' αρχήν δεν έχουμε επέμβει στο γενετικό κώδικα, σε ότι αφορά το θέμα των 
ψυχικών ή πνευματικών ιδιοτήτων. Αυτή την στιγμή εκείνο που ξέρουμε πολύ περισσότερο από το 
γενετικό κώδικα, είναι τα σωματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. 

Σε ότι αφορά τα ψυχολογικά, τα δεδομένα είναι ακόμα πολύ συγκεχυμένα. Είναι γεγονός ότι 
υπάρχουν ορισμένες γενετικές προδιαθέσεις, όπως για την σχιζοφρένεια και τη μανιοκαταθλιπτική 
ψύχωση. Μιλάω για ψυχικά νοσήματα αυτή την στιγμή. Αλλά όλη η άλλη ιστορία της πνευματικής 
και της ψυχικής ωριμότητας του ανθρώπου, δεν φαίνεται να ταυτίζεται με καθαρούς γόνους, όπως 
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μιλάμε για τα σωματικά νοσήματα. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να συζητήσει κανείς τη γενετική 
βάση των ψυχικών νόσων. Η γενετική θεραπεία, μόλις ξεκίνησε για ορισμένα νοσήματα. Συνεπώς 
δεν είναι εύκολο να σας απαντήσω. 

Κάτι σχετικό με την κλωνοποίηση: μπορεί να φτιάξετε όμοιο σωματικά άνθρωπο, αλλά την ψυχι
κή και πνευματική του υπόσταση, δεν είναι δυνατόν να την επαναλάβετε, κι' αυτό γιατί υπάρχουν 
πολύ παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και της 
οντότητας του, εκτός από το γενετικό υλικό. Φοβάμαι ότι το να επαναλάβετε έναν άνθρωπο όμοιο σε 
ότι αφορά τα ψυχικά και πνευματικά του γνωρίσματα, είναι αδύνατον με το γενετικό κώδικα. 
Σωματικά μπορεί να τον αναπαραγάγετε, όχι όμως σ' όλα τα άλλα. Είναι δύο πράγματα τελείως δια
φορετικά. 

κ. ΣΕΚΕΡΗΣ: Να προσθέσω κάτι σχετικά με το αν μπορεί κανείς να επηρεάσει τον ψυχισμό ή να 
βρει γονίδια τα οποία να διαμορφώνουν την ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου. Έχουν γίνει ορισμέ
να πειράματα σε ζώα, με τα οποία μπορεί κανείς να αλλάξει την επιθετικότητα ενός ζώου, βάζοντας 
το γενετικό του υλικό ή προσθέτοντας ορισμένα γονίδια, τα οποία αφορούν υποδοχής νευροδιαβιβα-
στών και τα λοιπά. 

Αυτό είναι το πιο κοντινό σε αυτό που μπορεί κανείς σήμερα να σκεφτεί, δηλαδή στη σχέση γονι
δίων και προσωπικότητας. Όπως είπε ο κύριος Καττάμης, ακόμη είμαστε πάρα πολύ μακριά από το 
να μπορούμε να προσδιορίσουμε γονίδιο, όπως είπε για τη μεσογειακή αναιμία, της αιμοσφαιρίνης, 
το οποίο θα είναι μεταλλαγμένο και κάνει την πάθηση, να το μεταφέρουμε αυτό στις ψυχικές ιδιότη
τες του ανθρώπου. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αλλη ερώτηση. 

Ερώτηση κοινού: Ερώτηση προς τον κύριο Τσαυτάρη. Ξέρουμε ότι στην ιατρική χρησιμοποιούμε 
βιοτεχνολογία για πολύτιμα και ακριβά προϊόντα. Αν στη φυτική και στη ζωική παραγωγή παράγο
νται τέτοια προϊόντα μαζικά, ώστε να χρησιμοποιούνται στην κατανάλωση. Είναι ακόμη στο στάδιο 
του πειραματισμού, και ποια; Εδώ ή στο εξωτερικό; 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Κατ' αρχήν να διορθώσω ένα στοιχείο από την παρατήρηση σας. Είπατε ότι σε 
ότι αφορά την ιατρική, γνωρίζουμε ότι με τη βιοτεχνολογία παράγονται πολύτιμα και ακριβότερα 
προϊόντα. Το "πολύτιμα" ισχύει, το "ακριβότερα" δεν ισχύει. Η ανθρώπινη ινσουλίνη που παράγεται 
σήμερα με τους μικροοργανισμούς, είναι πολύ φθηνότερη από την ινσουλίνη των χοίρων, που χρησι
μοποιούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν ισχύει το "ακριβότερη". 

— Ναι, αλλά η στρεπτοκινάση, η αντιθρομβίνη και τα λοιπά, είναι πανάκριβα. 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον, όσο θα προχωρεί η παραγω
γική διαδικασία και από άλλους φορείς τέτοιων προϊόντων, πιστεύω ότι οι τιμές τους θα πέσουν. 
Αυτή είναι η άποψη μου. 

Τώρα σ' ότι αφορά την αξιοποίηση τέτοιων προϊόντων σε άλλους χώρους. Όπως είχα την ευκαι
ρία να τονίσω στη διάρκεια της παρουσίασης μου δυο βδομάδες πριν στον ίδιο χώρο, είχα πει ότι με 
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την τεχνολογία αυτή έχουν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα με τη γενετική μηχανική στα φυτά, περισσότερο 
από 7.000 - 8.000 περίπου νέοι γενότυποι φυτών. Ουσιαστικά δηλαδή νέες ποικιλίες. 

Από αυτούς, στην Αμερική, έχουν πάρει άδεια να δοκιμαστούν, μιλώ για πειράματα δοκιμών, 
όπου τα φυτά αυτά μπαίνουν σε δύο - τρεις γραμμές των 3 - 4 μέτρων, αυτό εννοώ δοκιμές περιβάλ
λοντος, περί τα 2.500 με 3.000 εξ αυτών. Τα αντίστοιχα νούμερα που έχουν δοκιμαστεί στην Ευρώπη 
είναι περίπου 1.000. 

Ερώτηση κοινού: Ποιες ποικιλίες φυτών; 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Το αντίστοιχο νούμερο στη χώρα μας είναι 1. Δηλαδή πέρσι δοκιμάστηκε για 
πρώτη φορά σε τρεις γραμμές των τριών μέτρων, μία ντομάτα. Από αυτά τα προϊόντα που πέρασαν 
αυτό το στάδιο των δοκιμών, ας πούμε από αυτές τις 3.000 - 4.000 προϊόντα, περί τα 20 εξ αυτών, ότι 
αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν περάσει στην ευρεία πλέον κατανάλωση. Δηλαδή καλλιεργείται 
σήμερα γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι, σόγια, βαμβάκια, καπνά και λοιπά, σε χιλιάδες στρέμματα. 

Αν επεκτείνω τη γεωγραφική κατανομή, θα έλεγα ότι πέραν της Αμερικής, της Ευρώπης, ο 
Καναδάς σήμερα θεωρείται η πιο μεγάλη, σε καλλιέργεια ελαιοκράμβης, χώρα. Η Κίνα θεωρείται, 
όπως ανέφερα και στη συζήτηση την προηγούμενη φορά, ο πιο μεγάλος καλλιεργητής γενετικά τρο
ποποιημένου καπνού και βάμβακα, όπως επίσης και η Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, σε αντίστοιχα 
προϊόντα. Επομένως στις χώρες αυτές, αυτά τα 15 - 20 περίπου προϊόντα έχουν περάσει σε ευρεία 
κατανάλωση. 

Για παράδειγμα η χώρα μας δεν παράγει σχεδόν καθόλου σόγια. Επομένως ό,τι σόγια φέρνουν τα 
καράβια στη χώρα μας, ουσιαστικά είναι σόγια Αμερικάνικη. Άρα αν στην Αμερική 10% φέτος ή πέρσι 
1% της σόγιας ήταν σόγια που ήταν γενετικά τροποποιημένη, λογικά θα περίμενε κανείς αυτά τα 
καράβια να έχουν μέσα τους 1% γενετικά τροποποιημένη αμερικάνικη σόγια. Αυτή είναι η εικόνα της 
πραγματικότητας σήμερα. 

Ερώτηση κοινού: Δηλαδή εμφυτεύουμε σήμερα ένα γονίδιο που είναι επιθυμητό και αυτό μεταβι
βάζεται στην επόμενη γενεά; Ή κάθε φορά, για την επόμενη γενεά, πρέπει να εμφυτεύουμε το και
νούργιο γονίδιο; 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Λυπάμαι, αλλά αν είχατε παρακολουθήσει την ομιλία μου την προηγούμενη 
φορά δεν θα είχατε τέτοιες απορίες, γιατί νομίζω ότι έκανα μια σημαντική προσπάθεια στο να ξεκα
θαρίσουμε τις έννοιες αυτές. Αλλά ας τις επαναλάβω, πολύ σύντομα. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα το γονίδιο που δίνει στον οργανισμό αντοχή στις προσβολές των 
εντόμων και κάνει τα φυτά τέτοια, που να μην προσβάλλονται από τα έντομα, άρα δεν χρειάζεται ο 
γεωργός να χρησιμοποιεί εντομοκτόνα φάρμακα και ψεκασμούς για να τα προστατεύσει από τις 
προσβολές των εντόμων. Από την στιγμή που ένα γονίδιο ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό του 
φυτού, έκτοτε αποτελεί κομμάτι της γενετικής του ύλης. Άρα κάθε σπόρος που φτιάχνεται από το 
φυτό αυτό, εξακολουθεί να έχει το ξένο γενετικό υλικό. Επομένως η γενετική παρέμβαση γίνεται μια 
φορά. Και στη συνέχεια παίρνονται σπόροι από τα φυτά αυτά και πολλαπλασιάζονται οι συγκεκρι-
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μένοι γενετικά τροποποιημένοι γενότυποι. Μια φορά επομένως γίνεται και δεν χρειάζεται να γίνεται 
κάθε χρόνο. 

Ερώτηση κοινού: Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον έχουμε προχωρήσει σε συγκεκριμένα αποτε
λέσματα, όσον αφορά στην επέμβαση στο DNA, αφού πολλοί λένε ότι κυρίως ο σκοπός και οι προ
σπάθειες είναι να προλάβουμε μερικές ασθένειες. 

Μήπως ξεκινάμε έναν πόλεμο; Γιατί, βέβαια, ξέρουμε ότι ο πόλεμος δημιούργησε όλα αυτά τα 
όπλα που έχουμε σήμερα, από τα οποία κινδυνεύει όλος ο κόσμος να τιναχθεί στον αέρα και να γίνει 
στάχτη. Μήπως αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει τώρα με αυτό το DNA, φέρει ένα άλλο γεγονός 
το οποίο, βέβαια, θα είναι πολύ τραγικότερο από τη σημερινή κατάσταση; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Απευθύνετε την ερώτηση σας σε κάποιο συγκεκριμένο ομιλητή; 

Σε όλο το πάνελ. 

κ. ΚΑΤΤΑΜΗΣ: Μια και ξεκίνησα με τις αρρώστιες, ας αρχίσουμε απ' αυτές. Δεν είναι τόσο 
εύκολη η τροποποίηση του γενετικού υλικού για τη θεραπεία. Στην ιατρική υπάρχουν ορισμένα δεο
ντολογικά προβλήματα. Για να γίνει δοκιμή στον άνθρωπο, κυρίως γενετική θεραπεία, χρειάζεται 
έγκριση διαφόρων επιτροπών. Πρέπει να είναι σίγουρο ότι αυτό θα πετύχει, χωρίς να κινδυνεύει ο 
άρρωστος. 

Μέχρι σήμερα ήδη έχει δοθεί έγκριση γενετικής θεραπείας για ένα - δύο γενετικά νοσήματα, όπως 
είναι η ανοσοανεπάρκεια. Τα αποτελέσματα είναι σχετικά καλά. Επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση του 
γόνου σε αρχέγονα κύτταρα, αλλά αυτός ο γόνος δεν παράγει το ποσό της πρωτεΐνης που χρειάζεται. 
Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι δοκιμές. 

Πάντως, η γενετική θεραπεία στοχεύει, κυρίως στο να αντικαταστήσει το παθολογικό με ένα 
φυσιολογικό γόνο, σε μία συγκεκριμένη κυτταρική σειρά. Για παράδειγμα στην κληρονομική ανοσο
ανεπάρκεια, στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, και στην οικογενή υπερχοληστερολαιμία στα ηπα
τικά κύτταρα. Ανάλογη γενετική θεραπεία χρησιμοποιείται τώρα και για τις κακοήθειες. Αλλά προ
χωρεί κανείς με πολύ - πολύ αργό βηματισμό και με προσοχή και επιφύλαξη. Το θέμα δεν είναι τόσο 
απλό. 

κ. ΣΕΚΕΡΗΣ: Η έλλειψη γνώσεων αυτή την στιγμή εστιάζεται στο να χορηγήσει κανείς ένα γονί
διο, το οποίο πρέπει να πάει σε ένα συγκεκριμένο κύτταρο, για να ενσωματωθεί στο γενετικό υλικό 
του κυττάρου αυτού, ώστε να δημιουργηθεί η πρωτεΐνη, η οποία είναι ελαττωματική. 

Η στόχευση του γονιδίου σε έναν ενήλικα οργανισμό, ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Δεν μπορεί 
δηλαδή κανείς τυφλά να αρχίσει να κάνει ένεση στον πάσχοντα του γονιδίου που θέλει κανείς να 
υποκαταστήσει, διότι δεν ξέρει πού θα πάει. 

Για να πούμε ένα πολύ ακραίο παράδειγμα. Δίνει κανείς το γονίδιο της σφαιρίνης για να θερα
πεύσει μια αιμοσφαιρινοπάθεια και το γονίδιο αυτό πάει σε ένα νευρικό κύτταρο και αρχίζει εκεί 
και κάνει αιμοσφαιρίνη. Καταλαβαίνετε ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον οργανισμό. 
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Αυτό που έχει γίνει και έχει πετύχει, είναι στο να παίρνεις κύτταρα, αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια, 
να τα πάρεις στο δοκιμαστικό σωλήνα, να τους βάλεις αυτό που θέλεις να βάλεις μέσα και να τα 
ξαναδώσεις στον οργανισμό. Αυτό έχει ξεκινήσει με επιτυχία. Αυτές είναι θεραπείες σε σωματικά 
κύτταρα, για τον λόγο αυτό έκανα στην αρχή τη διάκριση, σωματικών και γενετικών κυττάρων, γιατί 
ήξερα ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. 

Το άλλο, δηλαδή η γενετική θεραπεία στο γονιμοποιημένο ωό, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή 
είναι ταμπού, ας το πούμε έτσι. Και εδώ είναι τα σοβαρά προβλήματα γιατί μπαίνουμε στα προβλή
ματα της ηθικής. 

Κατά την γνώμη μου, έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι το στάδιο της έρευνας, γιατί εάν εμποδί
ζουμε την έρευνα, τότε δεν θα ξέρουμε και τη δομή του DNA, γιατί εκ προοιμίου αν ξέρουμε τη δομή 
του DNA, μπαίνουμε σε όλη αυτή τη συνέχεια. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η επέμβα
ση, δηλαδή η διαλεύκανση της δομής του DNA, ξεκινάει μία κατακλυσμική πορεία. 

Το πρόβλημα είναι πού ξεκινά η ελευθερία της έρευνας και πού μπαίνει το μπλοκ. Το να μάθουμε 
πώς μπαίνει το γονίδιο μέσα στο γενετικό κύτταρο, κατά την γνώμη μου είναι κάτι, που είναι μέσα 
στα πλαίσια της έρευνας, της απόκτησης γνώσης. Τώρα το αν θα προχωρήσουμε σε μία α' ή β' εφαρ
μογή, εκεί νομίζω ότι είναι το ζητούμενο που θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ. 

κ. ΚΑΤΤΑΜΗΣ: Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να ανα
φέρει, ίσως σε επέκταση, ότι γίνονται ήδη γενετικές θεραπείες με τη μεταμόσχευση μυελού, που μετα
μοσχεύουν φυσιολογικά αρχέγονα κύτταρα και θεραπεύονται γενετικά νοσήματα, όπως η μεσογειακή 
αναιμία και η δρεπανοκυτταρική αναιμία και ορισμένες ανοσοανεπάρκειες, που το αρχέγονο κύττα
ρο ενός φυσιολογικού ατόμου μπορεί να θεραπεύσουν ορισμένα γενετικά νοσήματα. Δεν θεραπεύει 
το συγκεκριμένο γόνο, αλλά δίνει μία σειρά κυττάρων που περιέχουν το φυσιολογικό γόνο, που 
θεραπεύει την αρρώστια. Ήδη η μεταμόσχευση μυελού είναι ένα είδος γενετικής θεραπείας. Το ίδιο 
και η μεταμόσχευση ήπατος που μπορεί να θεραπεύσει την αιμορροφιλία. 

π. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: Δύο λόγια ως παρέμβαση στο σημείο αυτό. Ήδη ο καθηγητής κύριος Σέκερης 
έθεσε το πρόβλημα με ένα σαφέστατο υπαινιγμό προς την πλευρά της ηθικής και θα ήθελα εδώ να πω 
κάτι. 

Οι παρεμβάσεις αυτές, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορούν να οδηγήσουν σε χρησιμοποίηση 
της επιστήμης, για την εξυπηρέτηση συμφερόντων ορισμένης πολιτικής. Ρατσιστική διάθεση, Χίτλερ 
και λοιπά, οτιδήποτε άλλο, για την κατασκευή μιας ράτσας εκλεκτής, πάντοτε είναι στο προσκήνιο. 

Νομιμοποιείται μόνο η παρέμβαση, που θέλει να προλάβει αρρώστιες του ανθρώπου και λοιπά. 
Προηγουμένως μίλησα όμως για μία μηχανιστική πορεία της επιστήμης και μηχανιστική θεώρηση 
του ανθρώπου. Και για αυτό είπα, ναι μεν να διευκολύνουμε τη φύση να βαδίσει την πορεία της, 
αλλά όχι να θελήσουμε να της επιβάλουμε εμείς τη δική μας πορεία. Τότε κατασκευάζουμε στη διά
νοια μας έναν άνθρωπο, γενεά ανθρώπων. 
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Για να μην πολυλογώ, φέρνω χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα. Ο ένας είναι ο Μέγας 
Βασίλειος χαι ο άλλος είναι ο Αδαμάντιος Κοραής. Ο Μέγας Βασίλειος, χατά τους ιστορικούς, ήταν 
καταγώγιο πάσης ασθενείας. Πέθανε, άλλωστε, 48 - 49 ετών. Δεν υπήρχε αρρώστια που δεν την είχε. 
Ένας άνθρωπος, όμως, όπου κατά τον Έρασμο ήταν μείζων του Αριστοτέλους. 

Ο δεύτερος είναι ο κατατρεχόμενος εφ' όρου ζωής από τη φυματίωση, ο Κοραής. Δεν ξέρω εάν 
παρενέβαινε η επιστήμη σήμερα, θα είχαμε ποτέ ένα Μέγα Βασίλειο και ένα Κοραή. Ίσως είχαμε 
κάποιο Μέγα Βασίλειο πολεμιστή ή πυγμάχο άριστο και έναν Κοραή, ο οποίος θα ήταν αθλητής, 
αλλά δεν θα ήταν ο αθλητής του πνεύματος. 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, δεν θα πρέπει ποτέ να θεραπεύουμε τις αρρώ
στιες, γιατί όλες είναι υποτίθεται θεόσταλτες, άρα μας δοκιμάζει ο Θεός. 

it. ΜΕΤΑΑΛΗΝΟΣ: Κύριε καθηγητά μου, για να μην πάμε σε παρανοήσεις, δεν είπα αυτό. Εδώ 
προκατασκευάζουμε τον άνθρωπο και δεν παρεμβαίνουμε ευεργετικά για την άρση των εμποδίων 
στη ζωή του. Αυτό είναι η επιστήμη, την οποία εμείς δεχόμαστε. 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Προκατασκευές δεν καταφέραμε να κάνουμε ακόμη και αμφιβάλλω αν θα κατα
φέρουμε να κάνουμε και αν θα χρειαστεί ίσως να το κάνουμε. 

it. ΜΕΤΑΛΑΗΝΟΣ: Πολύ ωραία. 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Επιτρέψτε μου μονάχα να κάνω μία μικρή διευκρίνιση, για να καταλάβουμε 
καλύτερα όλοι μας τί εννοούμε με αυτές τις παρεμβάσεις. 

Φανταστείτε έναν οργανισμό σαν και εμάς, ενήλικα, του οποίου ένα από τα κομμάτια του DNA 
του έχει καταστραφεί, ας πούμε αυτό που δεν κάνει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη που λέγεται ινσου
λίνη και μέχρι τώρα δεν μπορεί ο οργανισμός αυτός να παράγει αυτό το προϊόν. Μέχρι τώρα τί 
κάναμε; Πηγαίναμε και δίναμε στον άνθρωπο αυτόν με ενέσεις το προϊόν, την πρωτεΐνη δηλαδή 
ινσουλίνη. 

Η καινούργια τάση είναι ποια; Αντί να του δίνεις κάθε μέρα το προϊόν της δράσης ενός γονιδί
ου, λένε να του δώσεις ένα καλό γονίδιο και να τον απαλλάξεις από αυτή τη γάγγραινα των ενέσεων 
κάθε μέρα. 

Εάν, λοιπόν, αποφασίζεις να του δώσεις ένα καλό γονίδιο, ουσιαστικά δρώντας με τη φιλοσοφία 
του ανταλλακτικού, δηλαδή έχει καταστραφεί ένα εξάρτημα και του δίνεις ένα ανταλλακτικό καλύτε
ρο. Οι γενετικές παρεμβάσεις μέχρι τώρα είχαν στόχο να βάλουν αυτό το γονίδιο σε αντικατάσταση 
του καταστραμμένου. 

Εφόσον αυτό γίνει σε σωματικά κύτταρα, δηλαδή στο πάγκρεας, στο χέρι μου, δεν θα επηρεάσει, 
λένε, το γενετικό υλικό του ανθρώπινου είδους, γιατί υποτίθεται τα παιδιά μου από μένα δεν παίρ
νουν τίποτα, ούτε από το δέρμα μου, ούτε από το ήπαρ μου, όλο και όλο που παίρνουν τα παιδιά μου 
από μένα είναι, η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, δηλ. μόνο το γενετικό υλικό που υπάρχει στα 
σπερματοζωάρια μου. 
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Επομένως οτιδήποτε κάνω στην καρδιά μου, στα χέρια μου, στα κόκαλα μου και λοιπά, επηρεάζει 
εμένα, άρα θα εκλείψει άμα τη εκλείψει μου. Μόλις δηλαδή πεθάνω, ό,τι αλλαγές έκανα στα δέρματα 
μου και στα κόκαλα μου, θα φύγουν μαζί μου. 

Δεν επηρεάζει δηλαδή την κληρονομική ύλη του ανθρώπινου είδους, για αυτό και οι κύριοι συνά
δελφοι επιμένουν και λένε ότι δεν θα πρέπει να γίνονται αλλαγές στα γαμετικά κύτταρα, γιατί αν 
γίνουν εκεί, ό,τι αλλαγές κάνετε σε εμένα, μέσω του σπερματοζωαρίου μου θα περάσει στα παιδιά μου 
και στη συνέχεια στα παιδιά των παιδιών μου. Άρα θα επηρεάσουμε το γενετικό υλικό του είδους μας. 

Οι επεμβάσεις αυτές, όμως, παρ' όλα αυτά δημιουργούν ερωτήματα και πιστεύω ότι στο μέλλον οι 
τάσεις θα είναι να μην πειράζουμε το γενετικό υλικό ακόμη και στα σωματικά κύτταρα, προκειμένου 
να δώσουμε σε έναν ασθενή το γονίδιο να παράγει κάτι που του λείπει. Θα μπορούσε να δοθεί το 
γονίδιο αυτό χωρίς να χρειαστεί να γίνει κομμάτι της γενετικής του ύλης, χωρίς δηλαδή να αποτελεί 
κομμάτι της κληρονομικής του ύλης. Θα μπορούσε να εισαχθεί με κάποιο φορέα. Δεν θέλω να μπω σε 
τέτοιες λεπτομέρειες. 

Η άποψη μου, όμως, εις ότι αφορά τους κινδύνους, είτε από τη μία, είτε από την άλλη προσέγγιση, 
είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, ακόμη και αν σε σωματικά κύτταρα γίνουν επεμβάσεις, μέσω μολύν
σεων από ιούς, γονίδια από τα σωματικά κύτταρα να μεταφερθούν στα γαμετικά και να αποτελέσουν 
έκτοτε κομμάτι της γενετικής ύλης του ανθρώπινου είδους. 

Γι' αυτό θα πρέπει, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές, να μπουν δικλείδες ασφαλείας, στο βαθμό 
δηλαδή που δεν θα θέλαμε εξ ορισμού να πειράξουμε το γενετικό υλικό του ανθρώπινου είδους και να 
αποτελεί έκτοτε κομμάτι της διαιώνισης του. 

Παράδειγμα: Θα μπορούσε να γίνει αυτή η επέμβαση σε ένα άτομο που δεν τεκνοποιεί έκτοτε, άρα 
εξ ορισμού δεν μπορεί να περάσει τα γονίδια του στην επόμενη γενιά. Θα μπορούσαν να μπουν 
δικλείδες ασφαλείας, που δεν θέλει κάποιος να τεκνοποιήσει, παρά το ότι έχει την ικανότητα και 
ούτω κάθε εξής. 

Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι στο μέλλον, αυτού του είδους οι γενετικές παρεμβάσεις θα μπο
ρούν να γίνονται, χωρίς να χρειαστεί να πειράζεται το γενετικό υλικό του ανθρώπινου είδους, που 
δημιουργεί τα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κύριος Κουτσουμπίνας ζήτησε το λόγο. 

κ. Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ: Ο κύριος Σέκερης είπε λίγο προηγουμένως ότι τα όρια, τα συγκυρια
κά εκάστοτε όρια, τα θέτει η επιστήμη. Από εκεί και πέρα ανήκει στην ηθική να μας δώσει κάποιους 
δρόμους, να μας εξοπλίσει με κάποια εργαλεία σκέψης, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 
σωστά αυτά τα ζητήματα. 

Φοβούμαι και ίσως να μην είναι μόνο ζήτημα επαγγελματικής διαστροφής, ότι το θέμα δεν μπο
ρεί να σταματήσει εκεί. Δηλαδή, στην απλή δημιουργία κάποιων κανόνων ηθικής για τις δραστηριό
τητες και τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, οι οποίες όπως είδαμε αγγίζουν ακόμη και την ίδια την 
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ανθρώπινη υπόσταση. Κάποια στιγμή πρέπει αυτοί οι κανόνες να πάρουν μορφή κανόνων δικαίου, 
με τις δεσμεύσεις και, κυρίως, τις κυρώσεις για τους παραβάτες που αυτοί συνεπάγονται. Η τοποθέ
τηση αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως μία επί πλέον προσπάθεια να διογκωθεί ακόμη περισσότερο η 
ήδη πολυνομική πολιτεία μας. Απλώς, σε μια δημοκρατική κοινωνία κάποιος πρέπει να αναλαμβάνει 
τελικά την πολιτική ευθύνη της ρύθμισης ενός προβλήματος, και να κρίνεται εν συνεχεία από την 
ίδια την πηγή κάθε εξουσία, δηλαδή τον λαό, για τη ρύθμιση αυτή. Οι κανόνες ηθικής, είτε με τη 
στενή του όρου έννοια είτε με εκείνη της δεοντολογίας, αποτελούν το αναγκαίο, το πολύτιμο από 
κάθε άποψη προστάδιο για την τελική διαμόρφωση του νομικού κανόνα. Εφ' όσον όμως περάσουμε 
από τη σφαίρα του ατομικού στη σφαίρα του συλλογικού, του κοινωνικού, η κύρωση δεν μπορεί να 
παραμένει ούτε μια εσωτερική διεργασία, ούτε μια συλλογική αποδοκιμασία από πολιτικά μη υπεύ
θυνους φορείς. Η επιβαλλόμενη συμπεριφορά πρέπει να οριοθετείται σαφώς, η διαδικασία διακρί
βωσης της ενδεχόμενης παραβίασης της να είναι γενική και εκ των προτέρων γνωστή, η δε κύρωση να 
είναι το αναγκαίο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, δεσμευτική τόσο για τα όργανα που υποχρε
ούνται να την επιβάλουν όσο και για τον παραβάτη. 

Οι νομοθεσίες των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα δύο διαφορε
τικά πρότυπα για την αντιμετώπιση των - πρωτόγνωρων πράγματι - προβλημάτων που θέτουν η 
βιοτεχνολογία και η βιοηθική. Το πρώτο πρότυπο, που συναντάται συχνότερα στις χώρες του ευρω
παϊκού νότου, είναι εκείνο της εκ των άνω επιβολής των κανόνων συμπεριφοράς. Δηλαδή η 
Πολιτεία, αφού βέβαια προηγουμένως συμβουλευθεί τους ειδικούς επιστήμονες, ενδεχομένως και 
κάποιους άλλους φορείς, όπως π.χ. την Εκκλησία, συντάσσει σε νομικό κείμενο την ακολουθητέα 
συμπεριφορά, προς την οποία η κοινωνία υποχρεούται να συμμορφωθεί. Οι κανόνες δεν έχουν προ
κύψει από την κοινωνία, επιβάλλονται εκ των άνω σε αυτήν. Επειδή, βέβαια,τα ζητήματα είναι εξαι
ρετικά πολύπλοκα και τα επιστημονικά δεδομένα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, συχνά η 
Πολιτεία "εξοπλίζει εαυτην" με κάποια συμβουλευτικά όργανα, σε κεντρικό όμως επίπεδο. Από τα 
πιο διάσημα τέτοια όργανα είναι η γαλλική Comité Consultatif National d' Ethique pour les Sciences 

de la Vie et de la Sante. 

Το δεύτερο πρότυπο ακολουθείται περισσότερο από τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. Οι κανό
νες συμπεριφοράς επεξεργάζονται, "ζυμώνονται" εάν μου επιτρέπεται ο όρος, στην ίδια την κοινω
νία. Ο νομοθέτης έρχεται στη συνέχεια να δώσει νομική μορφή σε κάποια πρότυπα συμπεριφοράς 
που έχουν ήδη γίνει δεκτά από την κοινωνία, γύρω από τα οποία έχει ήδη δημιουργηθεί ένα κοινωνι
κό consensus. 

Το σκανδιναβικό αυτό πρότυπο, όπως γίνεται αντιληπτό, προσφέρει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. 
Αφ' ενός μεν μειώνει κατά πολύ το όποιο πολιτικό κόστος μιας ρύθμισης, με αποτέλεσμα η πολιτική 
εξουσία να εμφανίζεται πολύ πιο πρόθυμη τόσο να ψηφίσει τη σχετική νομοθεσία όσο και να την 
εφαρμόσει στη συνέχεια με συνέπεια. Αφ' ετέρου, αφαιρεί κατά πολύ το δαιμονολογικό στοιχείο που 
ενυπάρχει σε κάθε κοινωνική αντίληψη για τις προόδους και τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας. 
Όταν ψηφίστηκαν οι τρεις νόμοι για τη βιοηθική στη Γαλλία το 1994, έγινε πολύς λόγος για το 
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"δημοκρατικό έλλειμμα της βιοτεχνολογίας και της βιοηθικής", με την έννοια ότι τα θέματα αυτά 
είναι τόσο ειδικά ώστε ούτε ο ίδιος ο νομοθέτης (εν προκειμένω η Βουλή και η Γερουσία) έχει πλήρη 
και σαφή επίγνωση του ακριβούς περιεχομένου των κανόνων που ψηφίζει και των συνεπειών τους. 
Αλλά ούτε και η κοινωνία, ο λαός, μπορεί να σχηματίσει σαφή εντύπωση ώστε να εφαρμόσει τους 
σχετικούς κανόνες και να αποδώσει σωστά την πολιτική ευθύνη για τις νομοθετικές επιλογές. Το 
σκανδιναβικό μοντέλο προσπαθεί ακριβώς να μειώσει αυτό το "δημοκρατικό έλλειμμα", να "αποδαι-
μονοποιήσει" τη σχετική συζήτηση, να απευθυνθεί στο λογικό αποφεύγοντας κατά το δυνατόν το 
θυμικό. 

Όπως βέβαια γίνεται αντιληπτό, τα παραπάνω αφορούν τη διαδικασία, την τεχνική για να περά
σει ένα κράτος τη νομοθεσία του. Η ουσία των ρυθμίσεων είναι ένα εντελώς άλλο ζήτημα. 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Είχα ζητήσει το λόγο, μόνο και μόνο για να περιγράψω την εμπειρία μου, γιατί 
τυχαίνει να είμαι μέλος της Επιτροπής "ELSA", που αναφέρθηκε από τον κύριο Σακελλάρη, της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τα ηθικά, νομικά και κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα, που ανακύπτουν από τις προόδους της βιοτεχνολογίας. Ήθελα απλά να αναφέρω τις 
εμπειρίες που έχω από τα λεγόμενα δημοψηφιακά συνέδρια, τα "consensus conference" που μόλις 
αναφέρθηκαν. 

Έχουν γίνει μέχρι στιγμής πρότυπο στην Αγγλία, όπου έγινε το πιο οργανωμένο εξ αυτών, έχει 
γίνει στην Ολλανδία, σε λίγες μέρες θα γίνει και στη Γαλλία. Αλλά και η Ελληνική Επιτροπή 
Βιοηθικής, της οποίας τυχαίνει να είμαι Πρόεδρος και μέλη της είναι και ο κύριος Σέκερης, ο κύριος 
Καττάμης, ο κύριος Σταυρόπουλος και λοιπά, σκέφτεται να δοκιμάσει, να δει σε τί βαθμό οι διεργα
σίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν και στη χώρα μας. 

Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτού του είδους τις ασκήσεις; Η ακραία μορφή δημοκρατίας 
θα είναι να γίνει ένα δημοψήφισμα για ένα συγκεκριμένο ερώτημα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 
Βέβαια, αυτού του είδους η άσκηση εδράζεται στην παραδοχή, ότι όλος ο κόσμος είναι πολύ σωστά 
πληροφορημένος για τα συγκεκριμένα ερωτήματα, κάτι που δεν ισχύει. 

Από την άλλη μεριά, λένε να αφήσουμε τους ειδικούς να αποφασίσουν αυτοί για μας, γιατί είναι 
οι περισσότερο πληροφορημένοι. Πιστεύω και συμφωνώ με την άποψη και του Πατέρα Μεταλληνού, 
που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι δεν θα πρέπει σώνει και καλά οι επιστήμονες, επειδή είναι οι 
πιο πληροφορημένοι στην ειδικότητα τους, να επαφίενται να αποφασίζουν για όλα τα προβλήματα 
που αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά άπτονται ολόκληρης της κοινωνίας. 

Πιστεύω ότι τα δημοψηφιακά συνέδρια ήταν μία ενδιάμεση λύση. Δηλαδή άνθρωποι που εκπρο
σωπούν πολλούς και μαζικούς φορείς, οι οποίοι, όμως, δεν έρχονται να μεταφέρουν την προσωπική 
τους γνώμη, αλλά μεταφέρουν την ενσωματωμένη γνώμη ολόκληρου του φορέα που εκπροσωπούν. 

Δηλαδή τίθενται τρία - τέσσερα ερωτήματα. Έρχονται οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι, το συζητούν, 
γυρίζουν πίσω τα μέλη του ιατρικού συλλόγου, τα μέλη της GREEN PEACE, τα μέλη των καταναλω
τών, οι βιολόγοι, οι γεωπόνοι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι εκπαιδευτικοί, γιατροί, καθηγητές και 
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λοιπά, στους φορείς τους, συζητούν για μία ολόκληρη εβδομάδα, ποια είναι η θέση του ιατρικού 
συλλόγου ή της Ελληνικής Γενετικής Εταιρείας ή της θρησκείας ή της GREEN PEACE ή των κατανα
λωτών, του INKA και λοιπά. Και έρχονται τις επόμενες τρεις μέρες ξανά όλοι μαζί και την ώρα που 
μιλούν ξέρουν ότι η ομιλία αυτή έχει μία βαρύτητα, γιατί την ώρα που μιλάει π.χ. ο κ. Τσαυτάρης 
δεν αντιπροσωπεύει τον εαυτό του, αλλά αντιπροσωπεύει την γνώμη 10.000 παιδιάτρων ή 20.000 
ιερέων ή 5.000 γεωπόνων. 

Και στις τέσσερις περιπτώσεις που έγινε, μου έκανε εντύπωση ότι και το Αγγλικό Κοινοβούλιο, 
(γιατί ήταν και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου παρεμπιπτόντως στα δημοψηφιακά συνέδρια και της 
Δανίας και της Αγγλίας και της Ολλανδίας), οι σχετικές νομοθεσίες που πέρασαν από τα αντίστοιχα 
Κοινοβούλια, δεν άλλαξαν στις αποφάσεις αυτές ούτε μία λέξη. Γιατί τί θα μπορούσε να πει πλέον 
στο Κοινοβούλιο ένας οποιοσδήποτε βουλευτής, όταν ξέρει ότι ένα τέτοιο κείμενο είναι μασημένη' 
τροφή από εκατομμύρια πλέον γνώμες; 

Διαφορές υπήρχαν, διαφορές γνωμών, αλλά στη δημοκρατία θα πρέπει να συγκλίνουμε κάπου σε 
κάποιες αποφάσεις, άσχετα αν κάποιοι θα έχουν ακραίες ή περισσότερο ακραίες διαφορές. 
Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαυτάρη. Πριν περάσουμε στην τελευταία ερώτηση, 
θα ήθελα πάνω στο τελευταίο να κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο. 

Πρώτον: Οτι τα αποτελέσματα των "consensus conferences" δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα 
στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων. Συμπτωματικά στη Μεγάλη Βρετανία έχουν υιοθετηθεί όλες οι 
απόψεις, το ποσοστό αποδοχής στην Ολλανδία είναι γύρω στο 70%. 

Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι χώρες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Πρώτον: Ότι έχουν καλή 
γνώση του μέσου κοινού σε θέματα βιοτεχνολογίας, δηλαδή είναι άνθρωποι σχετικοί με δυο λόγια. 

Και δεύτερον: Είναι χώρες, στις οποίες οι επιχειρήσεις για τη βιοτεχνολογία έχουν τη μερίδα του 
λέοντος. Δηλαδή παίζονται πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, για να αφεθεί στην απόφαση ένα 
ρίσκο πλήρους απόρριψης ή αναφανδόν αποδοχής. Δηλαδή είναι κατά την γνώμη μου, χωρίς να έχω 
κάτι ενάντια σε αυτές τις διαδικασίες, ηθελημένα ελεγχόμενες. 

Ο κύριος Σωτηρούδης έχει την επόμενη ερώτηση. 

χ. ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ: Θα ήθελα να θέσω τον προβληματισμό μου στον Πατέρα Μεταλληνό. Νομίζω 
έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν εκμεταλλευθήκαμε πάρα πολύ την παρουσία του, μια παρου
σία η οποία θα μας δώσει το στίγμα της θρησκείας και της ηθικής σε ένα τόσο καίριο πρόβλημα, του 
οποίου νομίζω ο πυρήνας εστιάστηκε πολύ τελευταία στο κλασικό πρόβλημα της σχέσης εγκεφάλου, 
νόησης, συνείδησης και του περίφημου προβλήματος της κλωνοποίησης του ανθρώπου συγκεκριμένα 
και όχι γονιδίων. 

Έτυχε να ακούσω πρόσφατα πολλές συζητήσεις στην τηλεόραση, στις οποίες συμμετείχαν εκλε
κτοί συνάδελφοι, (είμαι και εγώ ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), γενετιστές και εκπρόσωποι 
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της Εκκλησίας. Πάντα έβλεπα ένα μεγάλο προβληματισμό και ο προβληματισμός αυτός ήταν πάντα 
στο καίριο σημείο: Αλήθεια, αν κλωνοποιήσουμε τον άνθρωπο, τί θα γίνει με τη συνείδηση του; 

Και μου ερχόταν πάντα στο στόμα, αλλά δεν μπορούσα να παρέμβω, ήμουν πάντα από το σπίτι 
μου, ότι καλά, μιλάμε για κλωνοποίηση, μιλάμε για κλωνοποίηση σώματος, αλλά δεν μιλάμε για 
κλωνοποίηση συνείδησης. 

Και όταν μιλάμε για συνείδηση εμείς οι επιστήμονες, τί εννοούμε; Καλώς ή κακώς οι περισσότε
ροι επιστήμονες από εμάς, είναι υλιστές. Πιστεύουμε δηλαδή ότι συνείδηση, είναι η συμπεριφορά, η 
πλαστικότητα του εγκεφάλου του. Από εκεί αρχίζουν και εκεί τελειώνουν όλες οι συμπεριφορές του. 

Άρα, λοιπόν, αν συνείδηση είναι αυτό, τότε το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι προφανώς, 
βεβαίως, όταν κλωνοποιούμε έναν άνθρωπο δεν κλωνοποιούμε τη συνείδηση του, γιατί στον άνθρω
πο συγκεκριμένα, η πλαστικότητα του εγκεφάλου του θα αλλάξει, κατ' αρχήν ιδιοτρόπως όταν θα 
εξελιχθεί, αλλά, βεβαίως, κατά κανένα τρόπο δεν απαντάμε σε αυτό που θέτει η θρησκεία και αυτό 
που θέτει η ηθική. 

Τί γίνεται πραγματικά με την ελευθερία της συνείδησης; Πού υπάρχει; Πού εδράζεται; Και πότε 
μπαίνει στον άνθρωπο, σε αυτή την οντότητα, που εμείς οι επιστήμονες οι υλιστές, λέμε ότι είναι ο 
εγκέφαλος ολοκληρωμένος. 

Και το μεγάλο ερώτημα το οποίο θέλω να βάλει ο σεβασμιότατος στις πραγματικές του διαστά
σεις: Τί πιστεύει η Ορθοδοξία μας; Τί είναι συνείδηση; Πότε μπαίνει σε αυτό το σύνολο κυττάρων, 
που ονομάζουμε εμείς άνθρωπο; Και αν για κάθε άτομο υπάρχει μια ξεχωριστή νόηση, αυτό που 
εσείς ή εμείς θα λέγαμε ψυχή. Τί είναι δηλαδή η ψυχή για τον άνθρωπο; Και τί σχέση έχει με τον εγκέ
φαλο; Και αν αυτό το πράγμα, το οποίο τόσο πολύ φοβάται η Εκκλησία, αλλάζουμε με την κλωνο
ποίηση. Ευχαριστώ. 

π. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: Είναι, βέβαια, ένα τεράστιο θέμα, κύριε Σωτηρούδη, που δεν μπορεί κανείς 
να το απαντήσει μέσα σε λίγες φράσεις. Αλλά θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες νύξεις, για να μπο
ρέσει κανείς να καταλάβει περίπου για τί πρόκειται και από εκεί και πέρα σε άλλες συναντήσεις 
είμαι πρόθυμος να δώσω περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Το πρώτο που θα ήθελα να πω, για να επεκτείνω και να προεκτείνω τον προηγούμενο διάλογο, 
ήθελα να τονίσω το εξής, ότι και εμείς είμαστε εναντίον των δημοψηφισμάτων ή των πολιτειακών 
παρεμβάσεων και λύσεων. Ήδη είχα πει στην αρχή, ότι εκείνο στο οποίο ελπίζουμε - επειδή και εγώ 
είμαι ερευνητής στο δικό μου χώρο - είναι ο αυτοπεριορισμός των επιστημόνων. 

Εδώ, όμως, είναι το θέμα, όχι της ηθικής τοποθετήσεως των άλλων απέναντι στη συγκεκριμένη 
επιστήμη, αλλά της ηθικής των ιδίων των γενετιστών. Είναι δηλαδή η βιοθεωρία, η κοσμοθεωρία 
τους, η οποία τους οδηγεί σε όλες τις έρευνες τους. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σιντ είναι ένας μεθοδι-
στής, έχει, λοιπόν, συγκεκριμένη κοσμοθεωρία, βάσει της οποίας κινείται. Εδώ, λοιπόν, νομίζω ότι 
είναι η ουσία του προβλήματος και αυτό ισχύει για κάθε επιστήμη. 
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Το δεύτερο τώρα. Πραγματικά, το είπα και αυτό με μία φράση, ότι ο άνθρωπος δεν είναι το 
άθροισμα όλων των ψυχικών ιδιαιτεροτήτων του ή των σωματικών ιδιοτήτων του και λοιπά. 
Ορθόδοξα νοούμενος, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο από αυτά. Ήδη είπα ότι θεωρείται 
ως "μέγας κόσμος εν μικρώ", μέσα του κλείνει ολόκληρο το σύμπαν. Με το σεβασμό, λοιπόν, που θα 
βλέπαμε ολόκληρο το σύμπαν, πρέπει να δούμε και τον άνθρωπο. Από εδώ αρχίζει ο προβληματι
σμός της γενετικής. 

Αυτό που λέμε ψυχή. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς οι θεολόγοι έχουμε την πρόοδο μας, δηλαδή όσο 
δυναμικότερα επιστρέφουμε στην πατερική και αποστολική παράδοση, τόσο περισσότερο προοδευτι
κοί γινόμαστε, διότι μέχρι προ 10 ετών κυριαρχούσε η σχολαστική θεώρηση των πραγμάτων, η οποία 
μας έκανε εξάρτημα της δυτικής θεολογίας ή των δυτικών θεολογιών. 

Η θεώρηση τώρα του ανθρώπου μέσα από την ησυχαστική παράδοση, πλησιάζει πολύ περισσότε
ρο την επιστήμη από ό,τι φανταζόμεθα. Σε πολλά σημεία δηλαδή, η θεολογία αποδεικνύεται καθαρά 
θετική επιστήμη. 

Να σας πω μόνο τούτο, ότι η νόσος από την οποία προσπαθεί η θεολογία, ως πρακτική της ψυχο
θεραπείας του ανθρώπου, η νόσος από την οποία προσπαθεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο, είναι η 
θρησκεία. Η θρησκεία δηλαδή είναι εκείνη, η οποία μιλώντας για εξαρτήσεις του ανθρώπου από το, 
όπως και αν νοείται, θείο, είναι εκείνη η οποία οδηγεί σε ένα μαγικό τρόπο θεωρήσεως του θεού, 
μιας μαγικής συναλλαγής "do ut des", και αυτό είναι η πτώση του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος ορθόδοξα δεν αποτελείται μόνο από ψυχή και σώμα, αλλά μέσα στην ψυχή, στον 
ψυχικό παράγοντα, έχει και το λεγόμενο νου, είναι η νοερά ουσία. Νοερά ουσία είναι ο οφθαλμός 
του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί το άκτιστο. 

Και εδώ τίθεται όλο το πρόβλημα στον άνθρωπο. Δεν είναι ένα ζώο ή ένα ζώο βελτιωμένο, όπως 
θα δεχόταν μία εξελικτική θεωρία, αλλά εμείς βλέπουμε τον άνθρωπο ως κατοικητήριο, δυνάμει, του 
ακτίστου. Η συνάντηση, λοιπόν, κτιστού και ακτίστου, δημιουργήματος και αδημιούργητου και αιώ
νιου, βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο διά της λειτουργίας της "noetic faculty", όπως το λένε διεθνώς, 
της νοεράς λειτουργίας του ανθρώπου. Δεν είναι βέβαια, τρισύνθετο, προς θεού. 

Επομένως, ο άνθρωπος με αυτή την έννοια είναι ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Υπάρχει χώρος 
λειτουργίας του ανθρώπου, που δεν μπορεί να εξεταστεί, να συλληφθεί, να ελεγχθεί από την επιστή
μη. Είναι η σύνδεση, η σχέση του ανθρώπου με το άκτιστο και οι καρποί που παράγονται από αυτή 
τη σχέση. 

Οι τρεις Πλατωνικές και Αριστοτελικές λειτουργίες του ανθρώπου είναι η συνάρτηση και συλ-
λειτουργία ψυχής και σώματος, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, (τα δεχόμεθα και εμείς, είμαστε περισσό
τερο υλιστές από όσο ίσως θα φανταζότανε κανένας) αλλά το προσδιοριστικό στοιχείο στον άνθρω
πο δεν είναι απλώς αυτές οι ηλεκτρομαγνητικές κινήσεις και λειτουργίες, αλλά η δυνατότητα της 
σχέσεως του ανθρώπου με το άκτιστο. Εκεί, λοιπόν, βρίσκεται το πρόβλημα άνθρωπος. 
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Για να κλείσω. Πότε αρχίζει, λέτε, η συνείδηση. Η συνείδηση του ανθρώπου αρχίζει, αυτό που 
δέχεται σήμερα πιστεύω και η επιστήμη, "εξ άκρας συλλήψεως" από την πρώτη στιγμή της συλλήψε
ως. Δηλαδή όλο το πρόβλημα του ανθρώπου παίζεται - το παιχνίδι αυτό - μέσα εις την κοιλιά της 
μάνας, μέσα στη μήτρα της μάνας. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και προσδιορίζονται όλες οι μετέ
πειτα εξελίξεις του ανθρώπου. 

Για αυτό το λόγο δεν θα μπορούσε ποτέ ένας Χριστιανός να είναι υπέρ μιας οποιασδήποτε απο
βολής, εκτρώσεως και λοιπά, είτε γίνεται στο δεύτερο, είτε στον τρίτο μήνα. Από την πρώτη στιγμή 
της συλλήψεως, όσο μικρό μέγεθος και αν έχει ο άνθρωπος, είναι ολόκληρος άνθρωπος. Επειδή δε 
διαβάζω και εγώ ιατρικά κείμενα, έχω πεισθεί ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο, από όσο 
φανταζόμεθα. Για αυτό με αγωνία ανέφερα πριν τη δυνατότητα, εάν εφαρμοστούν αυτές οι μέθοδοι 
στους ανθρώπους, τη δυνατότητα προκατασκευής ανθρώπων. 

Βέβαια, να είστε βέβαιοι, ότι υπάρχουν καταλύτες απροσδιόριστοι μέσα στον άνθρωπο, που 
ευτυχώς δεν μπορούν να προσδιοριστούν από την οποιαδήποτε επιστήμη. Άλλο θα μας βγει από 
αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Εδώ θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Κάθε φορά που τίθεται θέμα κλωνο-
ποίησης ανθρώπου, όλοι λένε ότι θα γεμίσουμε Χίτλερ. Κανένας δεν λέει ότι μπορεί να γεμίσουμε 
και Αϊνστάιν και καλούς ανθρώπους. Πιστεύω ότι το αν ένας άνθρωπος καταλήξει να γίνει Χίτλερ, 
μπορεί κατ' ελάχιστο έως μηδέν, να είναι συνάρτηση του τί γονίδια κουβαλάει. 

Ο Χίτλερ έγινε Χίτλερ, γιατί είχε βέβαια ίσως κάποια γονίδια που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά έγινε 
Χίτλερ γιατί μεγάλωσε σε ένα συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον. Άκουσε μια συγκεκριμένη 
δασκάλα, άκουσε ένα συγκεκριμένο ιερέα στην ενορία του, άκουσε ένα συγκεκριμένο λοχαγό στον 
στρατό του και ούτω κάθε εξής. Διάβασε τα συγκεκριμένα πέντε βιβλία. Είχε δηλαδή το συγκεκριμέ
νο βαθμό πληροφόρησης και κρίσης. 

Λέω, λοιπόν, ότι τον Χίτλερ δεν τον έκανε η βιοτεχνολογία, πρώτον, γιατί τότε δεν είχαμε βιοτε
χνολογία. Άρα τον έφτιαξε η κοινωνία μας και θα πρέπει να δούμε ποιοί ήταν εκείνοι οι θεσμοί που 
επέτρεψαν να δημιουργηθεί και να δράσει. 

Αν τον κλωνοποιούσαμε σήμερα, θα φτιάχναμε κάποιον που του έμοιαζε στα μουστάκια του ή 
ίσως στα μαλλιά του, στο ύψος του, αλλά αν τον έπαιρνε κάποιος και τον έβαζε στο κατηχητικό σχο
λείο του Πατέρα Μεταλληνού, μπορεί να ήταν ένας πολύ καλός Πατέρας Μεταλληνός σήμερα και 
αυτός ο Χίτλερ. 

Επομένως θέλω να πω ότι οι κλωνοποιήσεις οργανισμών σαν τον άνθρωπο, μπορούν να δίνουν 
οργανικά χαρακτηριστικά τα ίδια, να έχει τα ίδια μάτια, τα ίδια σωματικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν 
έχουν να κάνουν τίποτα πιστεύω με την πνευματική του συμπεριφορά ή την ψυχοσύνθεση του, εκτός 
ίσως εξαιρέσεων ή ελαχίστων παραγόντων, που θα χρειαστεί χρόνος να τις συζητήσουμε. 
Ευχαριστώ. 

81 



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα προχωρήσουμε λίγο στις ερωτήσεις. 

κ. ΚΑΒΑΝΑΣ: Στον κύριο Κουτσουμπίνα. Αναφέρατε στην αρχή για το κενό που παρουσιάζεται 
όταν πρόκειται να βγει μια ρύθμιση για αυτά τα θέματα, άσχετα τώρα με ποια διαδικασία θα προχω
ρήσουμε. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω από εσάς, είναι κατά πόσον είναι δόκιμοι ή κρίσιμοι οι διά
φοροι επιστημονικοί όροι στα θέματα αυτά. 

Ακούσαμε από τον κύριο Σέκερη, για τη διαφορά ανάμεσα στο σωματικό και γενετικό κύτταρο. 
Κατά πόσο σας βοηθάει για παράδειγμα μια τέτοια εξασφάλιση, όταν πρόκειται για τη θεσμοθέτηση 
της προγεννητικής διάγνωσης, εάν για παράδειγμα στα 4 και στα 8 κύτταρα με την εμβρυογένεση 
έχουν όλες τις δυνατότητες, δηλαδή ανήκουν πιο πολύ στα γενετικά και ανήκουν πιο πολύ στα 
σωματικά. 

κ. Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση σας. Εάν κατάλαβα καλά το ζήτημα 
το οποίο θέτετε είναι πώς επιλέγει ο νομοθέτης τη χρησιμοποιούμενη στα νομικά κείμενα επιστημο
νική ορολογία όταν και στους ίδιους ακόμη τους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας οι όροι 
αυτοί είτε δεν έχουν ακόιιη σαφές περιεχόμενο, είτε μπορεί και να έχουν δύο διαφορετικές σημασίες. 

Φοβούμαι ότι η απάντηση στο ερώτημα σας είναι απλώς η αμηχανία του νομικού. Ο νομοθέτης 
χρησιμοποιεί την επιστημονική ορολογία έτσι όπως αυτή του μεταφέρεται από την επιστημονική 
κοινότητα. Πολλές φορές, μάλιστα, δίνεται στο ίδιο το νομικό κείμενο ο ορισμός ενός επιστημονι
κού όρου. Τότε εμφανίζεται το περίεργο φαινόμενο: μια επιστημονική άποψη, όπως είναι ένας ορι
σμός, να έχει "μεταλλαγεί" σε νόμο του Κράτους! Υποθέτω ότι το πρόβλημα γίνεται οξύτερο στον 
χώρο της βιοτεχνολογίας, επειδή οι εξελίξεις εκεί είναι ταχύτατες, άρα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 
κάποια στιγμή το περιεχόμενο ενός επιστημονικού όρου να μεταβληθεί. Τότε για μιαν ακόμη φορά 
θα έχουμε υστέρηση του νόμου έναντι της πραγματικότητας. Και η μόνη θεραπεία που μπορεί να 
υπάρξει είναι συμπτωματική και εκ των υστέρων, με την προσαρμογή του νόμου στη νέα πραγματι
κότητα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κύριος Ευαγγελόπουλος. 

κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΣ: Θα ήθελα να γυρίσουμε τη συζήτηση σε άλλο θέμα. Πέρα από τις πάρα 
πολύ ενδιαφέρουσες σε όλους ηθικές και ιατρικές απόψεις που εθίγησαν εδώ σήμερα, θα πρέπει ν' 
αναφερθεί και η οικονομική άποψη. 

Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή, η χώρα μας ή άλλες χώρες θα επιβιώσουν οικονομικά. Δεν παύουμε 
να είμαστε αγροτική χώρα, να παράγουμε αγροτικά προϊόντα, είτε αυτά είναι λάδι, βαμβάκι ή μια 
σειρά άλλα αγροτικά προϊόντα και αύριο ή μεθαύριο, με τις καινούργιες εξελίξεις, θα βρεθούν άλλες 
χώρες ανταγωνιστές, είτε με καινούργιους σπόρους, είτε με καινούργιους τρόπους καλλιέργειας, 
τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 

Επομένως θα πρέπει να έχουμε μια επιστημονική κοινότητα, η οποία να είναι πάντα ενήμερη για 
το τί γίνεται και πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις καινούργιες αυτές τεχνικές, ώστε να μπο
ρέσουμε να είμαστε μια πιο παραγωγική χώρα. Μην ξεχνάμε ότι τα προβλήματα μας σαν χώρα σήμε-
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ρα, είναι τα προβλήματα των κριτηρίων του Μάαστριχτ και το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε 
την παραγωγή μας. 

Θα ήθελα με τον κύριο Τσαυτάρη να κουβεντιάσουμε λιγάκι αυτό το θέμα, δηλαδή τί οικονομικές 
επιπτώσεις θα φέρει. Όπως είπατε, αυτή την στιγμή γίνονται και έχουν περάσει στην παραγωγική 
διαδικασία μια σειρά προϊόντα, βαμβάκι, καλαμπόκι, σόγια, ντομάτες και πολλά προϊόντα, που 
αύριο ή μεθαύριο θα βγουν στην αγορά και θα είναι καλύτερα και φθηνότερα. 

Επομένως πώς θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την κοινωνία μας να είναι περισσότερο παρα
γωγική, να φτιάχνει καλύτερα προϊόντα; Πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το επιστημονικό 
μας δυναμικό, να μπορέσει να συναγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα, και να μπορέσει να μπει στην 
παραγωγική διαδικασία; 

Το ελληνικό πρόβλημα σήμερα, φυσικά, είναι και οι ηθικές απόψεις, είναι και οι ειδικές τάσεις, 
είναι και η υγεία, αλλά το πρόβλημα αυτή την στιγμή είναι πρόβλημα παραγωγής, πώς θα μπορέσου
με να μάθουμε τους νέους μας ανθρώπους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να χρησιμοποιή
σουν επιστήμη, να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Και αυτό 
είναι το βασικό πρόβλημα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η ερώτηση αυτή είναι αντικείμενο, βέβαια, μιας ολόκληρης ημερίδας. 

χ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Με δυο λόγια να πω, ότι την προηγούμενη φορά στη συζήτηση μας είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε αυτές τις δραστικές αλλαγές, που πιστεύουμε ότι η βιοτεχνολογία φέρνει και θα 
φέρει ακόμη μεγαλύτερες στη γεωργική παραγωγική διαδικασία. 

Άποψη μου είναι, ότι για την κάθε χώρα και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη δική μας, όσο μεγάλη ή 
πιο μικρή είναι, υπάρχει μια τεχνολογική γωνιά, που μπορεί να αξιοποιήσει την όποια τεχνολογία -
και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη βιοτεχνολογία - να την προσαρμόσει στα δικά της παραγωγικά δεδο
μένα και να την αξιοποιήσει προς όφελος της δικής της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς να έχει 
ζημιογόνες παρεμβάσεις. 

Είναι λάθος να πιστεύεται, όπως συνήθως υπερτονίζεται, ότι η τεχνολογία αυτή είναι παιχνίδι 5 
- 10 μεγάλων πολυεθνικών. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλύ δεν είναι μόνο έτσι. 
Καμιά πολυεθνική δεν θα κάνει τις ελληνικές ποικιλίες βάμβακος, που είναι πάρα - πάρα πολύ 
καλής ποιότητας βαμβάκι, ανθεκτικές στα έντομα. 

Άρα, αν δεν κάνουμε εμείς τα δικά μας γενετικά υλικά ανθεκτικά στα έντομα και έρθουν οι ξένες 
ποικιλίες, που θα έχουν αυτό τον πολύτιμο χαρακτήρα, που βγάζουν τα φυτοφάρμακα από τη γεωρ
γία μας, λογικό είναι ο καλλιεργητής να προτιμήσει αυτές. Γιατί να ψεκάζει πέντε και έξι φορές, με 
δυσβάσταχτο κόστος υγείας για τον ίδιο; Ξέρετε τί θα πει να ψεκάζεις μέρα παρά μέρα, μέσα στον 
αμπελώνα; 

Επομένως, εάν εμείς δεν φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε την όποια τεχνολογία προς όφελος του 
παραγωγικού μας δυναμικού, νομίζω ότι θα υστερήσουμε. Ένας τρόπος να αποφύγουμε αυτά τα 
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φυτοφάρμακα, που είναι δηλητήρια, είναι να τα βγάλουμε από τη γεωργική πράξη όσο το δυνατόν 
μπορούμε ή να τα περιορίσουμε. 

Ας πάρω για παράδειγμα την καλλιέργεια της βερικοκιάς στη χώρα μας, που η χώρα μας φτιά
χνει τα πιο καλά βερίκοκα στην Ευρώπη. Και, όμως, η βερικοκαλλιέργεια σβήνει ένεκα μιας ίωσης. 
Ποια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία θα επενδύσει, στο να κάνει αυτού του είδους τα δένδρα ανθεκτικά 
στις ιώσεις; Αφού ξέρει ότι από τη στιγμή που θα το φτιάξει, ο οποιοσδήποτε φυτωριούχος, ο 
οποιοσδήποτε παραγωγός, θα κόβει ένα κλαδί και θα κάνει αντίγραφα, κλώνους. 

Από τη λέξη κλώνος, κλωνάρια, βγήκε η κλωνοποίηση. Αρα γιατί να επενδύσει η εταιρεία σε 
αυτού του είδους τις διαδικασίες; Επομένως να λοιπόν που λέω, ότι σαφέστατα οι εταιρείες θα κοι
τάζουν τα συμφέροντα τους, τα χρήματα τους, τα μονοπώλια τους και λοιπά. 

Αλλά πιστεύω ότι σε κάθε χώρα, που θέλει να υποστηρίξει το παραγωγικό της δυναμικό, μπορεί 
να βρει οικολογικές γωνιές, "νιχ" λένε οι Γερμανοί, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την παραγωγι
κή τους διαδικασία. Εκεί πιστεύω ότι θα παιχτεί και το παιχνίδι επιβίωσης κάποιων χωρών ή όχι. 

Ίσως, αν αναλογιστούμε, στον ευρύτερο γεωγραφικό μας περίγυρο, θα δούμε ότι η χώρα μας 
μπορεί, αν θέλει, στρατηγικά να τα καταφέρει σε ορισμένους από τους τομείς αυτούς, αξιοποιώντας 
τις οποιεσδήποτε καινούργιες τεχνολογίες, κυρίως ένεκα του ανθρώπινου δυναμικού της, είτε αυτό 
που βρίσκεται στην ημεδαπή, είτε και αυτό που βρίσκεται στην αλλοδαπή. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Τσαυτάρη. Μία τελευταία ερώτηση. 

ΊΙ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: Να καταθέσω μία σκέψη, για να μην μείνουμε με αρνητικές εντυπώσεις. Και 
αυτή, κύριε καθηγητά και κύριοι καθηγητές, είναι μία όψη, μία πλευρά της βιοτεχνολογίας, για την 
οποία δεν θα είχε ποτέ αντίρρηση ο θεολόγος. Η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. 

Ερώτηση κοινού: Σχετικά με τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα, η GREEN PEACE εκφράζει 
μεγάλες αντιρρήσεις, ότι γινόμαστε ακούσια αντικείμενα πειραματισμών, που δεν ξέρουμε πού θα 
μας οδηγήσουν από πλευράς υγείας. Και επειδή υποθέτω ότι έχει επιστήμονες, εδώ το κατάλαβα ότι 
απεναντίας καταπολεμούνται γενετικά ασθένειες, ώστε να μην χρειάζεται να γίνονται ραντίσματα με 
φυτοφάρμακα και όλα αυτά. 

Ποια είναι η σκέψη σας σχετικά με τη θέση που έχει η GREEN PEACE; Ότι θα είναι βλαπτικά 
δηλαδή για την υγεία μας στο μέλλον; 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Η θέση της επιστημονικής κοινότητας κλιμακώνεται, δεν είναι παγιωμένη, απέ
ναντι στις τοποθετήσεις της GREEN PEACE. Γενικά δεν είναι αναφανδόν υπέρ θα έλεγα, ωστόσο τα 
δεδομένα της GREEN PEACE κυρίως βασίζονται σε υποθέσεις, δεδομένου ότι για όλες τις κατηγο
ρίες δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά δεδομένα. 

Οποιοδήποτε επιστημονικό δεδομένο βασίζεται στο πείραμα. Για τη μελλοντολογία και το τί μέλ
λει γενέσθαι, δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή πειραματικά δεδομένα, που να μας επιτρέπουν να πούμε 
με σιγουριά ότι έτσι θα γίνει ή αλλιώς θα γίνει ή πώς θα είναι το μέλλον. 
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Σε αυτό το μέτρο, λοιπόν, η επιστημονική κοινότητα κρατάει τις επιφυλάξεις της. Παίρνει τις 
προφυλάξεις τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να πάρει, αλλά από την άλλη μεριά, μπροστά σε μία άρνη
ση, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα παραπέρα. Αυτή νομίζω εν μέρει είναι η θέση της επι
στημονικής κοινότητας και δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. 

Ερώτηση χοινού: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό επάνω. Έχω ένα άλλο ερώτημα να κάνω, 
εάν έχω τον χρόνο και τη δυνατότητα. Μέσα σε όλα που συζητήθηκαν, νομίζω ένα πράγμα δεν συζη
τήθηκε τόσο πολύ, εκτός αν δεν το κατάλαβα καλά. 

Είναι νομίζω ένα πρόβλημα ελέγχου των προϊόντων της βιοτεχνολογίας από τους ειδικούς επι
στήμονες, προτού αυτά μπορούν να πέσουν στην αγορά και καταναλωθούν από τον κόσμο. Νομίζω 
υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και μια δυσπιστία. 

Η σόγια, η οποία κυκλοφορούσε και το πληροφορηθήκαμε πριν από 4 - 5 χρόνια, ενώ αυτό 
κυκλοφορούσε πριν από 10 ή ντομάτες οι οποίες είναι μεταλλαγμένες όπως λέγεται και εμείς το πλη
ροφορηθήκαμε πάρα πολύ πρόσφατα. 

Ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις; Ποιος είναι ο έλεγχος που ασκεί η Πολιτεία σε αυτά που τρώει 
ο καταναλωτής; Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αυτή την στιγμή και σύμφωνα με έρευνες γνώμης, η αντίδραση του κοινού δεν 
έχει να κάνει στο αν θα καταναλώνει ή όχι κάποιο προϊόν, αλλά αφορά το ενδεχόμενο ρίσκου. 

Η απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Το 95% των επιβατών αεροπλάνων, δηλώνουν ότι θεωρούν 
υψηλό ρίσκο το να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Παρ' όλα ταύτα ταξιδεύουν. Μάλιστα, το 60% αυτών -
αυτά είναι δεδομένα αποτελέσματα - διακατέχονται κατά την ώρα της απογείωσης από αισθήματα 
τρόμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος σταματάει να ταξιδεύει με αεροπλάνο, βεβαίως. 

Πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο, χωρίς να κάνω καμία μηχανιστική μεταφορά, ισχύει και εδώ πέρα. 
Εάν κάποιος πραγματικά ήταν σε θέση να καταγράψει τα ενδεχόμενα κινδύνων και να τα αποτιμή
σει, που δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατό, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που θα έπαιρνε θα ήταν 
πολύ χαμηλότερα από άλλες επιπτώσεις, που προκαλούνται από καθημερινές πρακτικές και οι οποί
ες ούτε καν σχολιάζονται. 

Το κάπνισμα για παράδειγμα. Βγαίνει μία αλυσίδα ξενοδοχείων εν προκειμένω και λέει στην 
τάδε εταιρεία, η οποία παράγει γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, "την παύω από πελάτη μου, γιατί 
χρησιμοποιεί γενετική μηχανή" και ο ίδιος φορέας επιτρέπει το κάπνισμα αναφανδόν σε όλους του 
τους χώρους. Είναι ασύγκριτα μεγέθη. 

Η βιοτεχνολογία έχει πάρει διαστάσεις, γιατί είναι επικοινωνιακά αξιοποιήσιμη και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι οι δια
στάσεις αυτές είναι μη συμβατές με την πραγματικότητα του προβλήματος, προς τη μία κατεύθυνση ή 
προς την άλλη. 
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χ. ΚΑΤΤΑΜΗΣ: Από το 1992, μία υπηρεσία, η "United States Budendrug Administration", έχει 
δώσει άδεια σε τέτοια προϊόντα, μετά από μεγάλο έλεγχο. Να το επιβεβαιώσει και ο κύριος 
Τσαυτάρης. Αυτά δηλαδή τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής που κυκλοφορούν, έχουν περάσει 
από κοσκίνισμα μεγάλων ελέγχων. 

Στο ερώτημα, εάν αυτά τα τα φυτικά προϊόντα, τα γενετικώς τροποποιημένα, είναι φυσικά προϊ
όντα ή όχι, έχει δώσει απάντηση η υπηρεσία αυτή, η οποία είναι πολύ έγκυρη κρατική υπηρεσία, ότι 
δεν απέχουν καθόλου από τα φυσικά παράλληλα προϊόντα, άλλες ποικιλίες. Δεν ξέρω εάν ο κύριος 
Τσαυτάρης θέλει να συμπληρώσει τίποτε πάνω σε αυτό. 

κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: Ήθελα να πω δύο πράγματα μόνο, για να μην δημιουργούνται λανθασμένες 
εντυπώσεις. Η ρήση ότι αυτά κυκλοφορούσαν εδώ και 10 χρόνια και δεν το ξέραμε και μόλις πέρσι 
το μάθαμε και λοιπά, δεν είναι σωστή. 

Το 1993 ουσιαστικά δόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πρώτες άδειες για αξιοποίηση αυτών 
των προϊόντων. Χρειάστηκαν δύο χρόνια πολλαπλασιασμού των σπόρων, άρα ουσιαστικά το '94 -
'95, εκείνη την καλλιεργητική περίοδο καλλιεργήθηκαν σε μικρές εκτάσεις και ουσιαστικά από το '96 
- '97 άρχισαν να καλλιεργούνται σε μεγαλύτερες εκτάσεις. 

Επομένως πέρσι, για πρώτη φορά, εφόσον ήρθαν από την Αμερική προϊόντα, θα πρέπει να ήρθαν 
και προϊόντα που ενδέχεται σε πολύ μικρά ποοοοτά να είχαν μέσα γενετικά τροποποιημένους σπόρους. 

Παρ' όλα αυτά, από την στιγμή που το Κοινοτικό πλαίσιο που διέπει σήμερα την Ευρώπη στη 
διακίνηση αυτών των προϊόντων (και σας θυμίζω ότι μετά την τροποποίηση της οδηγίας 220 του 
1990, οτιδήποτε προϊόν - αναφέρομαι σαν γενετικά τροποποιημένος οργανισμός, κάτι δηλαδή που 
ζει - έρχεται στην Ευρώπη), θα πρέπει να επισημαίνεται. Επομένως θα πρέπει πάνω στο τσουβάλι να 
αναγράφεται ότι αυτό είναι γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. 

Επιπλέον, από πέρσι, από την στιγμή που θεσπίστηκε ο κανονισμός 258 για τα λεγόμενα νεοφα
νή, "novel foods" όπως λέγεται, τα βιοτεχνολογικά τρόφιμα, όχι μόνο οι οργανισμοί αυτοί καθαυτοί 
θα επισημαίνονται, αλλά και τα εκχυλίσματα που βγαίνουν από αυτούς τους οργανισμούς. 

Άρα αν στα ράφια του σουπερμάρκετ σήμερα δεν δείτε ένα προϊόν που να έχει αυτή την ταμπέλα 
επάνω, δηλαδή ότι είναι γενετικά τροποποιημένος οργανισμός ή περιέχει εκχυλίσματα από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, στο βαθμό βέβαια που κάποιος δεν παρανομεί και κάνει κατάχρηση 
της όποιας αδυναμίας έχει η Ευρώπη να ελέγχει αυτού του είδους τα εκχυλίσματα, τότε δεν θα πρέ
πει να τρώμε σωρηδόν, όπως πιστεύουν μερικοί, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή εκχυλί
σματα ακόμα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Με την απάντηση του κ. Τσαυτάρη έκλεισε η σημερινή συζήτηση. Ελπίζω ο στό
χος μας να επιτεύχθηκε σε κάποιο βαθμό. Ευχαριστώ και πάλι τόσο τους ομιλητές όσο και εσάς που 
μας παρακολουθήσατε και συμμετείχατε στη συζήτηση. Καλή σας νύχτα. 
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I^f/ ταχεία πρόοδος και ανάπτυξη της σύγχρονης 

Ls [/Βιοτεχνολογίας πέρα από τη δημιουργία προ

οπτικών και νέων οριζόντων στις εφαρμογές της, ταυτό

χρονα δημιουργεί τριβές και αμφισβητήσεις σε κοινωνικό, 

ηθικό ακόμη και πολιτιστικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος των επιστημόνων είναι εξαιρετικά 

σημαντικός, δεδομένου ότι είναι αυτοί που καλούνται να 

απαντήσουν στην κατανόηση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 

να δράσουν ως δίαυλος επικοινωνίας της βιοτεχνολογίας 

με το ευρύ κοινό και να συμμετάσχουν σε διάλογους, ώστε 

οι επιστημονικές πληροφορίες που διοχετεύονται από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης να καθίστανται όσο το δυνατόν 

εύληπτες και απλοποιημένες. 

Σε πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα του 

εξωτερικού, τμήματα βιοηθικής και επικοινωνίας με το 

κοινό δημιουργούνται όλο και πιο συχνά. 
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