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1. Κλωνοποίηση: 
 

Μια έννοια την οποία έφεραν στο επίκεντρο της 
επικαιρότητας τελευταία οι Βιολόγοι-Γενετιστές, και 
η οποία διχάζει επιστήμονες και απλούς ανθρώπους, 
είναι η κλωνοποίηση ή ο κλωνισμός (από τη λέξη 
κλώνος που στη Βιολογία σημαίνει το κλωνάρι). 

Πρόκειται για μια τεχνική που επιτρέπει την 
επέμβαση στο γενετικό (πρωτογενές) υλικό ενός 
κυττάρου με σκοπό αντιγραφή του γονιδιώματος και 
την παραγωγή ενός νέου, πανομοιότυπου γενετικά 
κυττάρου. 

Eπιδιώκεται κατόπιν ο πολλαπλασιασμός του νέ-
ου κυτταρικού υλικού που προκύπτει από την κλω-
νοποίηση με σκοπό να δημιουργηθούν σειρές ζω-
ντανών κυττάρων τα οποία ενδέχεται στο μέλλον να 
οδηγηθούν σε στάδιο συγκρότησης ενός νέου ορ-
γανισμού, εφόσον βρεθούν στις κατάλληλες συνθή-
κες. H κλωνοποίηση λοιπόν μπορεί να αποσκοπεί: 
α) είτε στην παραγωγή μιας σειράς πανομοιότυπων 

κυττάρων, 
β) είτε στη δημιουργία ενός νέου οργανισμού. 

Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε μόνο για καλλιέρ-
γεια κυττάρων τα οποία, αν επιτρέψουν οι γνώσεις 
μας, μπορεί να οδηγηθούν σε τέτοιο στάδιο εξειδί-
κευσης ώστε να αναλάβουν συγκεκριμένη ζωτική 
λειτουργία και έτσι να γίνει εφικτή η χρησιμοποίησή 
τους ως μόσχευμα σε κάποιον ζώντα οργανισμό. 
Πρόκειται για τη λεγόμενη θεραπευτική κλωνοποί-
ηση. Aν όμως επιδίωξη είναι η δημιουργία από κλω-
νοποιημένο κύτταρο ενός νέου οργανισμού, τότε μι-
λάμε για αναπαραγωγική κλωνοποίηση. 

Μέχρι πρόσφατα, τα πειράματα αφορούσαν σχε-
τικά απλούς οργανισμούς ή και αμφίβια. Ώσπου, το 
1996, ανακοινώθηκε η γέννηση ενός κλωνοποιημέ-
νου θηλαστικού, ενός προβάτου που ονομάστηκε 

Nτόλυ. Το θέμα πλέον άρχισε να αγγίζει και τον άν-
θρωπο. Πολλοί θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου μέ-
χρι να βρεθεί η κατάλληλη μέθοδος και γι' αυτόν. Η 
τελευταία δυνατότητα θέτει σε δοκιμασία τις αρχές 
μας και προκαλεί τη λογική μας να συλλάβει ένα 
μέλλον που ολοένα πλησιάζει. 
 

Οι γνώμες ωστόσο για το επίτευγμα αυτό της γε-
νετικής τεχνολογίας διίστανται. Aς εξετάσουμε 
πρώτα τι ισχυρίζονται αυτοί που αντιμετωπίζουν ευ-
νοϊκά τις νέες εφαρμογές στον τομέα της γενετι-
κής: 

(+) Eίναι πλάνη να πιστεύουμε ότι οι φυσικοί οργανι-
σμοί παραμένουν αμετάλλαχτοι στο πέρασμα του 
χρόνου. Εξάλλου ο ίδιος ο άνθρωπος εξημερώ-
νοντας ζώα και αναπαράγοντας συγκεκριμένα εί-
δη χρησιμοποίησε τους φυσικούς μηχανισμούς 
για δικό του όφελος. H ίδια η φύση μας μαθαίνει 
το παιχνίδι των γενετικών μεταλλάξεων και η 
ίδια κρίνει κατά πόσο αυτές είναι βιώσιμες ή όχι. 

(+) Σε καμία περίπτωση ένας οργανισμός δεν μπορεί 
να είναι πανομοιότυπος με κάποιον άλλο. Όσο κι 
αν ο γενετικός παράγοντας συμπίπτει, η ανάπτυ-
ξη κάθε οργανισμού συντελείται σε διαφορετικό 
περιβάλλον και καθορίζεται από διαφορετικές 
αλληλουχίες γεγονότων. Kατά συνέπεια, διαφο-
ρές σίγουρα θα υπάρχουν, μεγαλύτερες ή μικρό-
τερες. 

(+) H κλωνοποίηση θα επιλύσει πολλά προβλήματα 
που σχετίζονται με την υγεία του ανθρώπου (με 
τις μεταμοσχεύσεις για παράδειγμα ανθρώπινων 
οργάνων). Αναμένεται δηλαδή η τεχνητή αναπα-
ραγωγή ανθρώπινων μελών θα ανακουφίσει πολ-
λούς ασθενείς με ελαττωματικά όργανα και θα 
παρακάμψει το εμπόδιο της ανεύρεσης κατάλλη-
λων δωρητών ― μερικές φορές από την άλλη άκ-
ρη του κόσμου. Με την κλωνοποίηση η ιστοσυμ-
βατότητα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Eπί-
σης, άνθρωποι που υποφέρουν από συνέπειες α-
τυχημάτων, π.χ. από εγκαύματα, με την κλωνο-
ποίηση ενδέχεται να βρουν ανακούφιση στα βά-
σανά τους. 

(+) Ένα άλλο επιχείρημα υποστηρίζει ότι με την κλω-
νοποίηση θα εκλείψει και το απαράδεκτο φαινό-
μενο της εμπορίας οργάνων του ανθρώπινου σώ-
ματος, φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο στις 
φτωχές χώρες. Έχουν καταγγελθεί ήδη περιστα-
τικά στα οποία γονείς πωλούσαν υγιή μέλη των 
παιδιών τους με χρηματικό αντάλλαγμα ή στα 
οποία ανύποπτοι άνθρωποι οδηγήθηκαν δια της 
βίας στο χειρουργείο για να γίνουν δότες. 
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(+) Αφετέρου, η κλωνοποίηση μπορεί να μας βοηθή-
σει να ελέγξουμε την ποιότητα των οργανικών 
τροφών που καταναλώνουμε, δεδομένου ότι θα 
μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα είδη των ζώων 
που προορίζονται για κατανάλωση, ευνοώντας 
την αναπαραγωγή ειδών με χαρακτηριστικά πε-
ρισσότερο ανθεκτικά στις ασθένειες και στις μο-
λύνσεις. Το ίδιο συμβαίνει ήδη με τα φυτά. Οι πε-
ρισσότερες φυτικές τροφές που καταναλώνουμε 
περιέχουν ήδη φυτικούς οργανισμούς γενετικά 
μεταλλαγμένους. 

(+) H τροποποίηση των γενετικών χαρακτηριστικών 
σε οργανικές τροφές που προορίζονται για τη 
διατροφή του ανθρώπου μπορεί, σύμφωνα με ο-
ρισμένους, να αποτελέσει τη λύση για το πρό-
βλημα της έλλειψης πόρων διατροφής που θα α-
ντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στο μέλλον. Oι πρα-
κτικές αυτές χρησιμοποιούνται ήδη από καιρό 
προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερο πα-
ραγωγικοί οργανισμοί. 

Στον αντίποδα βέβαια, υπάρχουν αυτοί που εκδηλώ-
νουν έντονες επιφυλάξεις για τις εφαρμογές της 
γενετικής μηχανικής, τόσο στον άνθρωπο όσο και 
στους υπόλοιπους οργανισμούς: 

(–) Tο ισχυρότερο επιχείρημα προτάσσει την προκα-
ταβολική άγνοια για τους μηχανισμούς και τους 
τρόπους με τους οποίους η φύση παράγει και 
στηρίζει τη ζωή. H φύση ως τώρα καθορίστηκε 
από ποικίλες και χαοτικές λειτουργίες που προ-
φύλαξαν το χαρακτηριστικό της βιοποικιλότητας 
και τις ισορροπίες της ζωής. Ο άνθρωπος μόνον 
τα τελευταία χρόνια έχει συνειδητοποιήσει τις 
ανεπανόρθωτες μεταβολές που έχει προκαλέσει 
στο φυσικό σύστημα και πολλές συνέπειες παρα-
μένουν ακόμη απρόβλεπτες. Ποιες θα είναι οι 
συνέπειες της κλωνοποίησης για τους ζωντα-
νούς οργανισμούς, όταν αυτή θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται συστηματικά; Ποιοι θα είναι σε θέ-
ση να χειριστούν συνετά και όχι με γνώμονα το 
οικονομικό συμφέρον αυτήν την τεχνολογική 
καινοτομία; H παραβίαση λοιπόν των φυσικών δι-
αδικασιών αποτελεί μια ενέργεια επικίνδυνη. 

(–) Οι σκεπτικιστές επικαλούνται και τον κίνδυνο ε-
πιβολής επιλεγμένων χαρακτηριστικών στα έμ-
βρυα, ως αποτέλεσμα μεθόδων ευγονικής. Δεν 
είναι τόσο η μοναδικότητα του κάθε ζωντανού 
οργανισμού που διακυβεύεται εδώ, όσο το ζήτη-
μα της προεπιλογής των χαρακτηριστικών που θα 
φέρει ο νέος οργανισμός. Kατά πόσο έχει δικαίω-
μα ο οποιοσδήποτε να καθορίζει τα χαρακτηρι-
στικά ενός νέου ατόμου; Παραβιάζονται λοιπόν 
ηθικές αρχές οι οποίες αντιμάχονται οιονδήποτε 

σκόπιμο προκαθορισμό του ανθρώπου ως απαρά-
δεκτη τακτική. 

 Εδώ το ζήτημα δεν τίθεται πλέον μόνο στα πλαί-
σια της ηθικής ― και κατ’ επέκταση της πολιτι-
κής ― αλλά αφορά σε καίριο βαθμό την ίδια τη 
ζωή καθώς για πρώτη φορά ο άνθρωπος δημι-
ουργεί ένα νέο είδος ζωντανών οργανισμών. 

(–) Οι νέες αυτές τεχνολογίες φαίνεται να εξυπηρε-
τούν τον ευκατάστατο πληθυσμό των ανεπτυγ-
μένων χωρών αλλά δε φαίνεται να επιφέρουν κα-
νένα όφελος στους λαούς του 3ου κόσμου, που 
υποφέρουν από φτώχεια, πείνα και επιδημίες, 
εξαιτίας της εκμετάλλευσης που υφίστανται. 
Ποιος φτωχός θα αναλάβει τα έξοδα για τόσο πε-
ρίπλοκες γενετικές επεμβάσεις; Η αναπαραγωγι-
κή κλωνοποίηση ιδίως δε φαίνεται να υπαγορεύ-
εται από κανέναν σοβαρό ιατρικό λόγο. 
Αυτά τα ζητήματα καλούνται να λύσουν οι βιοη-

θικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από εκπρο-
σώπους της επιστήμης, της πολιτικής, της φιλοσοφί-
ας, της θρησκείας και άλλους ενδεχομένως. Οι δυ-
νατότητες της γενετικής διευρύνονται διαρκώς, ο-
πότε προκύπτει ανάγκη διαβούλευσης και διαρκούς 
αναθεώρησης της νομολογίας. 

 
 
2. Ευθανασία: 

 Εξετάστε τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά της 
διαδικασίας ηθελημένης αφαίρεσης της ζωής 
κάποιου ανθρώπου, προκειμένου ο άνθρωπος 
αυτός να ευεργετηθεί τερματίζοντας τη ζωή του 
με έναν αξιοπρεπή θάνατο. 

 
Ο όρος «ευθανασία» (καλός θάνατος) σημαίνει 

την πράξη αφαίρεσης της ζωής ενός πλάσματος, με 
τρόπο τέτοιο ώστε το πλάσμα να υποφέρει όσο το 
δυνατό λιγότερο. Η ευθανασία επιβάλλεται κατά κα-
νόνα σε ζώα, τα οποία, εξαιτίας παθήσεων, ατυχημά-
των ή γηρατιών, υποφέρουν προς το τέλος της ζωής 
τους και δεν υπάρχει πιθανότητα να ανανήψουν. Τα 
τελευταία χρόνια έχει ανοίξει μια συζήτηση σχετικά 
με το αν πρέπει η ευθανασία να καταστεί αναγνωρι-
σμένο δικαίωμα για τους ανθρώπους, υπό ειδικές 
προϋποθέσεις. 

Στις περισσότερες χώρες η αφαίρεση ανθρώπι-
νης ζωής θεωρείται φόνος και διώκεται ποινικά. Τα 
τελευταία χρόνια όμως έχει αρχίσει η συζήτηση να 
επιτραπεί η δυνατότητα νόμιμου τερματισμού της 
ζωής ενός ανθρώπου, όταν συντρέχουν ορισμένοι 
ειδικοί λόγοι και με τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών. 
Συνήθως πρόκειται για περιπτώσεις ανθρώπων που 
πάσχουν από χρόνια και ανίατα νοσήματα τα οποία 
προκαλούν ανυπόφορες οδύνες ή καταστρέφουν 
βασικές ψυχικές λειτουργίες. 
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Διακρίνουμε τις εξής μορφές: 

α) Εκούσια: όταν συντελείται με τη συνειδητή 
συγκατάνευση του υποκειμένου. 

β) Μη εκούσια: όταν το υποκείμενο δε διαθέτει 
πλέον πνευματικές λειτουργίες και την απόφαση 
καλούνται να λάβουν οι συγγενείς του. 

γ) Ενεργητική: όταν το ίδιο το υποκείμενο 
συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία έχοντας 
πλήρη επίγνωση. 

δ) Παθητική: όταν το υποκείμενο δε διαθέτει 
πνευματικές λειτουργίες και η διαδικασία 
θανάτωσης εκτελείται από το ιατρικό προσωπικό. 

Θέσεις για την ευθανασία: 

Η Εκκλησία θεωρεί την ευθανασία απαράδεκτη, 
διότι σε κανέναν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα της 
αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής, πέρα από τον Θεό. Η 
στάση αυτή εκφράζεται κυρίως μέσα από την εντο-
λή «ου φονεύσεις». Ωστόσο θα λέγαμε ότι στην πε-
ρίπτωση των ανθρώπων που υποφέρουν παραβιάζε-
ται η εντολή «αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν», 
που σημαίνει ότι άνθρωποι εγκαταλείπονται στην κα-
τάσταση της οδύνης και της εξαθλίωσης. Η Εκκλησί-
α θα υποστηρίξει ότι ο καθένας οφείλει να φέρει το 
«σταυρό του μαρτυρίου που του έταξε ο Θεός». 

Σύμφωνα με την ηθική του Καντ, η ευθανασία 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, στο μέτρο που ο φό-
νος αποτελεί μια πράξη που θα πρέπει να απαγορευ-
τεί ηθικά για όλους. Ανάλογη στάση θα τηρηθεί και 
στην περίπτωση της αυτοκτονίας. Από την άλλη 
πλευρά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλουμε να 
δείχνουμε σεβασμό και συμπαράσταση στους αν-
θρώπους που υποφέρουν. Στην περίπτωση των πολύ 
σοβαρών και ανίατων ασθενειών, οι άνθρωποι που 
υποφέρουν χάνουν τη δυνατότητα της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης και καταρρακώνεται από τις οδύνες η αν-
θρώπινή τους υπόσταση. Αν τους θεωρήσουμε όχι 
ως μέσο για να απαλλαγούμε από το βάρος αλλά ως 
αυτοσκοπό, επιχειρήσουμε δηλαδή να διαφυλάξου-
με όποια αξιοπρέπεια και επιλογή απέμεινε στο τέ-
λος της ζωής τους, θα συμπεράνουμε ότι έχουν δι-
καίωμα να επιλέξουν το θάνατό τους. 

Οι Ωφελιμιστές θα έλεγαν εδώ ότι η ευθανασία 
αποτελεί έναν τρόπο να γλιτώσει τόσο ο άνθρωπος 
που υποφέρει όσο και οι συγγενείς του από τα βάσα-
να που προκαλεί μία επώδυνη ασθένεια. Άρα φαίνε-
ται να είναι η μόνη ηθική προσέγγιση που δικαιολο-
γεί την ευθανασία. Ωστόσο δεν είναι λογικό να ισχυ-
ρίζεται κανείς ότι ο άνθρωπος «γλιτώνει» πεθαίνο-
ντας. Οπότε ο θάνατος του ασθενούς προβάλλει ως 
μέσον προκειμένου να απαλλαγούν οι συγγενείς. 

Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι η ευθύνη βα-
ραίνει τους ανθρώπους που καλούνται να κάνουν 
κάθε φορά την επιλογή. 

 
 
3. Εκτρώσεις: 

 Στις σύγχρονες συνθήκες ζωής, με τη σχετική 
ελευθερία που επικρατεί στις σχέσεις των δύο 
φύλων, το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης 
κύησης είναι πολύ πιθανό. Ποιοι θα ήταν οι όροι 
μιας συζήτησης σε ηθικό επίπεδο σχετικά με το 
ενδεχόμενο έκτρωσης; 

 
α) Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την έκτρωση ως 

ελεύθερη επιλογή της γυναίκας με το σκεπτικό 
ότι έχει το δικαίωμα του αυτεξούσιου του 
σώματός της. 

β) Σε άλλες χώρες η έκτρωση επιτρέπεται μόνον 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, π.χ. όταν η κύηση 
είναι αποτέλεσμα βιασμού ή όταν διαγιγνώσκεται 
ότι το έμβρυο πάσχει από σοβαρή γενετική 
ανωμαλία ή άλλη ασθένεια. 

γ) Η χριστιανική Εκκλησία δεν τηρεί ενιαία στάση 
στο ζήτημα, παρότι γενικά είναι αντίθετη, διότι 
θεωρεί ότι η ζωή δεν είναι αγαθό διαχειρίσιμο 
από τον άνθρωπο. Η ελληνική Εκκλησία είναι πιο 
ανεκτική, ενώ η καθολική Εκκλησία τηρεί πιο 
άτεγκτη στάση. Πριν από κάποια χρόνια η 
καθολική Εκκλησία της Βραζιλίας αντιτάχθηκε 
στο ενδεχόμενο να υποβληθεί σε έκτρωση μία 
εννιάχρονη κοπέλα η οποία συνέλαβε έπειτα από 
βιασμό. 

Από την άποψη του ωφελιμισμού, η έκτρωση δί-
νει τη λύση σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, καθώς 
οι κοινωνικές και προσωπικές επιπλοκές που μπορεί 
να προκύψουν είναι σημαντικές. Δεδομένου ότι κά-
ποιοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη μιας νέας 
ζωής, όταν οι φυσικοί γονείς δεν είναι διατεθειμένοι 
να το πράξουν, οι συνέπειες καθίστανται δυσοίωνες 
για το μελλοντικό βρέφος. Στην Ινδία, όπου τα έθιμα 
επιβαρύνουν τους γονείς των κοριτσιών με οικονο-
μικο βάρος, υπάρχει ειδική υπηρεσία που επιβλέπει 
τις κυήσεις, διότι πολλά θηλυκά βρέφη καταλήγουν 
στους κάδους απορριμμάτων. 

Από την άποψη του Καντ θα είχαμε σύγκρουση 
αξιών: Αφενός η αξία της νέας ζωής θα πρέπει να 
θεωρηθεί αυτοσκοπός, ιδίως όταν οι γονείς την επι-
διώκουν. Από την άλλη, όταν προκύπτει ως αποτέλε-
σμα καταναγκασμού, το σώμα της γυναίκας χρησι-
μοποιείται ως μέσον και άρα υπάρχει ηθική παραβία-
ση. Επίσης, σε περιπτώσεις όπως οι σοβαρές γενετι-
κές παθήσεις η έκτρωση μπορεί να δικαιολογηθεί 
ηθικά στο μέτρο που απαλλάσσει το μελλοντικό άτο-
μο από μια ζωή βασανιστική. Οπωσδήποτε, δύσκολα 
μπορεί να δικαιολογηθεί ηθικά η έκτρωση ως προ-
σωπική επιλογή, χωρίς να συντρέχουν ιατρικοί λό-
γοι. Τότε απομένει το δικαίωμα της γυναίκας να ορί-
ζει ελεύθερα το σώμα της, ωστόσο εδώ μάλλον θα 
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είχαμε μια καταχρηστική εφαρμογή του επιχειρήμα-
τος, διότι το έμβρυο δεν ανήκει σε κανέναν. 

 
 
4. Κοινωνικός δαρβινισμός: 

 Η πιο σημαντική επίδραση του Δαρβινισμού 
υπήρξε ο λεγόμενος «κοινωνικός δαρβινισμός», 
δηλαδή η αδιάκριτη εφαρμογή των εννοιών της 
«πάλης για ζωή», της «επιβίωσης του πιο 
ικανού», και της «εξολόθρευσης του αδύναμου», 
στην πορεία εξέλιξης και τα προβλήματα των 
ανθρώπινων κοινωνιών. 

 Πώς θα σχολιάζατε από ηθική άποψη αυτού του 
είδους την εφαρμογή βιολογικών θεωριών στην 
ανθρώπινη κοινωνία; 

 
Το ζήτημα είναι ουσιώδες, διότι αναδεικνύει πό-

σο αστήρικτες είναι ορισμένες ιδεολογίες αλλά και 
επιστημονικές προσεγγίσεις που επεκράτησαν προς 
τις αρχές του 20ού αιώνα. Επίσης προειδοποιεί για 
τη διάσταση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στη 
φυσική ή μηχανική θεώρηση της φυσικής πραγματι-
κότητας και την πνευματική υπόσταση του ανθρώ-
που. Ας εξετάσουμε πρώτα τη βιολογική εξελικτική 
θεωρία και ειδικότερα τον Δαρβινισμό. 

 
α) Δαρβινισμός 

Πώς θα εξηγηθεί η βιοποικιλότητα που διαπιστώ-
νεται πως υπάρχει από πάντοτε στο φυτικό και το 
ζωικό βασίλειο (π.χ. με την ανακάλυψη απολιθωμά-
των από προηγούμενα, άγνωστα είδη ζωής); Μία από 
τις κύριες θεωρίες είναι ο «μεταμορφισμός» ή «θε-
ωρία της εξέλιξης», η οποία είχε προταθεί ήδη από 
τον 18ο αιώνα. Η θεωρία υποστηρίζει ότι δεν υπάρ-
χουν «αιώνια είδη» (όπως υποστήριζε ο Αριστοτέ-
λης) αλλά όλα τα ζωντανά πλάσματα γεννιούνται, 
αναπτύσσονται και πεθαίνουν μέσα σε διαρκή μετα-
βολή. Είδη που υπήρχαν στο παρελθόν δεν υπάρ-
χουν σήμερα, ενώ νέα είδη προκύπτουν από έμβια 
όντα μέσα στη συνολική πορεία της ζωής. 

Ποιος είναι ο μηχανισμός αυτής της εξελικτικής 
διαδικασίας, εξαιτίας του οποίου χάνονται είδη και 
εμφανίζονται άλλα; Ο Κ. Δαρβίνος (1809-1882) πρό-
τεινε ότι ο μηχανισμός αυτός είναι η φυσική επιλο-
γή. Παρατήρησε ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί 
μπορούν στη διάρκεια της ζωής τους να γεννήσουν 
περισσότερους απογόνους, πολλαπλασιάζοντας έτσι 
τα άτομα του είδους τους. Άρα η φύση έχει προβλέ-
ψει ότι κάποιοι από αυτούς τους απογόνους δε θα 
τα καταφέρουν να επιβιώσουν. Επίσης παρατηρούμε 
ότι οι απόγονοι δεν είναι ποτέ ακριβώς πανομοιότυ-
ποι, παρά διαφέρουν, έστω και κατ’ ελάχιστο. Με το 
που γεννιέται λοιπόν, κάθε ζωντανός οργανισμός, 
βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο 
θα πρέπει να αγωνιστεί για να επιβιώσει. 
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του λαιµού

κληρονοµικότητα φυσική επιλογή

σηµερινή 
καµηλοπάρδαλη

σηµερινή 
καµηλοπάρδαλη

εµφάνιση µακρύλαιµης 
παραλλαγής

ΛΑΜΑΡΚΙΟΣ ΔΑΡΒΙΝΟΣ

Οι εκδοχές της εξέλιξης κατά Λαµάρκιο και Δαρβίνο  
 

Αυτός ο αγώνας για επιβίωση συνιστά ταυτόχρο-
να και ένα κριτήριο επιλογής: θα επιβιώσει για να δι-
αιωνίσει το είδος μόνον ο πιο ικανός, ενώ ο αδύνα-
μος θα χαθεί. Για την ακρίβεια, μέσα σε έναν κόσμο 
στον οποίο οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν με δρα-
ματικό τρόπο, η ζωή διαθέτει τις εναλλακτικές λύ-
σεις ώστε να επιβιώσει ο πιο κατάλληλα προσαρμο-
σμένος. 

Παράδειγμα: Στα περίχωρα του Σαουθάμπτον της 
Αγγλίας μέχρι τον 18ο αιώνα υπερίσχυε ένα είδος 
λευκών πεταλούδων και οι μαύρες πεταλούδες ήσαν 
σπάνιες. Μετά την εκβιομηχάνιση της πόλης, κατά 
τον 19ο αιώνα, οι κορμοί των δέντρων της περιοχής 
σκούρηναν από την κάπνα των εργοστασίων, με 
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αποτέλεσμα οι λευκές πεταλούδες να είναι πιο ευδι-
άκριτες για τους θηρευτές και να εξολοθρευτούν 
προοδευτικά, ενώ οι μαύρες πεταλούδες πλέον κυ-
ριαρχούν αριθμητικά. 

 
β) Κοινωνικός δαρβινισμός 

Μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην κοινωνία 
τις ιδέες του Δαρβίνου; Φιλόσοφοι και κοινωνιολό-
γοι κατά τον 19ο αιώνα προσπάθησαν να μεταφέ-
ρουν στην ανθρώπινη κοινωνία τους μηχανισμούς 
της εξέλιξης όπως τους περιέγραψε ο Άγγλος φυσι-
ολόγος. 

Αν η φυσική επιλογή ισχύει, θα πρέπει να υποθέ-
σουμε ότι γενικά στην κοινωνία επιβιώνει αυτός που 
είναι πιο κατάλληλα εφοδιασμένος για τις ανταγωνι-
στικές συνθήκες που επικρατούν. 

Υπάρχει άραγε κάποια φυλή ανθρώπων η οποία 
παρουσιάζει ανώτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με 
τις υπόλοιπες; Η επικράτηση της λευκής φυλής στην 
υδρόγειο κατά τον 19ο αιώνα, αποδείκνυε, σύμφωνα 
με αυτούς τους θεωρητικούς, την ανωτερότητά της 
και επομένως δικαιολογούσε την περαιτέρω εξά-
πλωση του δυτικού πολιτισμού και την επιβολή της 
κυριαρχίας της λευκής φυλής (δηλαδή των ισχυρών 
ευρωπαϊκών κρατών και των Η.Π.Α.) πάνω σε άλλους 
λαούς ακόμη και με τον καταναγκασμό ή τη βία. 
Πρόκειται για την εποχή της αποικιοκρατίας (μέσα 
19ου έως αρχές 20ού αιώνα). 

Οι ιδέες αυτές διαπότισαν όχι μόνο τους φορείς 
της αποικιοκρατίας αλλά μετεβλήθησαν και σε επί-
σημη ιδεολογία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος 
Γερμανών Εργατών (Ναζί) υπό τον Αδόλφο Χίτλερ 
(1924) στη Γερμανία του Μεσοπολέμου. Ο Χίτλερ 
θεώρησε ότι αποδεικνύεται και επιστημονικά η ύ-
παρξη της «Αρίας» (ανώτερης) φυλής, η οποία προο-
ρίζεται και πρέπει να κυριαρχήσει στον κόσμο, υπο-
τάσσοντας τις κατώτερες φυλές. Αυτό που επακο-
λούθησε ήταν το αιματοκύλισμα του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου (1939-1945). 

 
γ) Φιλοσοφικός έλεγχος 

Καταρχάς από επιστημονική άποψη, η εξελικτική 
θεωρία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως αποκλειστι-
κό εργαλείο εξήγησης της δομής του έμβιου φυσι-
κού κόσμου. Όπως στη φύση παρατηρείται εξέλιξη, 
δηλαδή διαφοροποίηση και ποικιλία των ειδών σε 
βάθος χρόνου, έτσι, από την άλλη πλευρά, παρατη-
ρείται και μια αρχή διατήρησης ή εμμένειας σε κά-
ποιες βασικές δομές (π.χ. τα ζώα που κάποτε εξελί-
χθηκαν έτσι ώστε να απομακρυνθούν από τη θάλασ-
σα φέρουν στον οργανισμό τους ικανές ποσότητες 
νερού). Επιπλέον παρατηρείται και επανάληψη μορ-
φών, κυρίως μέσα από τους μηχανισμούς της κλη-
ρονομικότητας. 

Κατά δεύτερο λόγο, οι ανθρωπολόγοι έχουν επι-
σημάνει ότι η γενική ευφυΐα του ανθρώπινου είδους 
δεν έχει να παρουσιάσει κάποια αξιοσημείωτη πρόο-
δο από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Η ό-
ποια κοινωνική πρόοδος στον πολιτισμικό (και κυρί-
ως στον τεχνολογικό) τομέα δεν συνεπάγεται δια-
φοροποιήσεις στα βιολογικά χαρακτηριστικά. 

Από φιλοσοφική άποψη, θα πρέπει να παρατηρη-
θεί η αυτονομία της ηθικής σφαίρας από τους μηχα-
νισμούς που μπορεί να ισχύουν στη φύση. Σύμφωνα 
με τον Καντ, ο ορθός λόγος συνιστά για τον άνθρω-
πο μια διάσταση ελευθερίας και μια πηγή δυνατοτή-
των που του επιτρέπει να δημιουργήσει έναν διαφο-
ρετικό, πιο λογικό κόσμο, έναν κόσμο με καθολικά 
αποδεκτές αξίες. Ο κόσμος αυτός συγκεκριμενοποι-
είται ως τρόπος ζωής στο μέτρο που αναπτύσσεται 
μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. 

Πολλές φορές λοιπόν διαπιστώνουμε τι γίνεται 
στη φύση και πολλές φορές διαπιστώνουμε αναλογί-
ες με καταστάσεις που συμβαίνουν στην ανθρώπινη 
κοινωνία. Π.χ. το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, ο ντα-
ής βασανίζει τον πιο αδύναμο και η μεγάλη χώρα 
επιβάλλει τους κανόνες της στην πιο αδύναμη. Ω-
στόσο η ηθική υπερβαίνει τα τεκταινόμενα αναζητώ-
ντας τα δέοντα, αυτά που πρέπει να γίνονται, δηλα-
δή τις αξιόπρακτες ενέργειες που δικαιώνονται μό-
νον εφόσον προβάλλονται στην καθολική εικόνα 
της ανθρωπότητας. 

Ποιος είναι άραγε ο πιο ικανός; Η ανθρώπινη κοι-
νωνία φαίνεται να βασίζεται στην ποικιλία και την 
αλληλεξάρτηση των ειδών, όπως και η φύση. Ο ίδιος 
ο Δαρβίνος αποτελεί λαμπρό παράδειγμα: η κράση 
του ήταν πάρα πολύ ασθενική, σε σημείο να απο-
φεύγει τις μετακινήσεις πέρα από το σπίτι του. Ω-
στόσο σημάδεψε την ιστορία της επιστήμης με τις 
εργασίες του. Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί και ο 
φυσικός επιστήμονας Στ. Χώκινγκ, ο οποίος συνεχί-
ζει εδώ και χρόνια τις έρευνές του καθηλωμένος 
από ασθένεια στο αναπηρικό αμαξίδιο. 

Αποτελεί λοιπόν εξόφθαλμο σφάλμα η αδιάκριτη 
προβολή των βιολογικών θεωριών στο κοινωνικό πε-
δίο, διότι αυτό αποτελεί πεδίο της ανθρώπινης αυτε-
νέργειας, η οποία απομακρύνεται ή έρχεται σε αντί-
θεση με πολλούς από τους φυσικούς καθορισμούς. 
Κατά συνέπεια, δεν δικαιούμαστε ηθικά να προβού-
με σε οποιουδήποτε είδους φυσική κατηγοριοποίη-
ση των ανθρώπινων όντων, διαβαθμίζοντας ανάλογα 
τα δικαιώματά τους. Το συμπέρασμα αυτό θα πρέπει 
να ισχύσει και στο μέλλον, ειδικά όσον αφορά τις 
εξελίξεις στον τομέα της γενετικής. 

 


