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Ελλοηοιογηθές δηεσθρηλίζεης 

Γελεηηθή 
 Δίλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηνπο κεραληζκνχο κεηαβίβαζεο ησλ θιεξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
απφ ηε κηα γελεά ζηελ άιιε. Αζρνιείηαη, επίζεο, κε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θιεξνλνκηθψλ 
παξαγφλησλ, δει. ησλ γνληδίσλ. Ο ρεηξηζκφο γνληδίσλ (θπηψλ ή δψσλ) κε ζπλέπεηα ηε κεηαθνξά 
επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλαλ άιιν νξγαληζκφ ρσξίο ηε γλσζηή δηαδηθαζία ηεο 
δηαζηαχξσζεο. 
Κισλνπνίεζε: Η θισλνπνίεζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ πνπ είλαη ην γελεηηθφ 
αληίγξαθν ελφο άιινπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δχν νξγαληζκνί κνηξάδνληαη αθξηβψο ην ίδην DNA. 
Σερληθή κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζνχλ γελεηηθά φκνηνη νξγαληζκνί πξνο έλα αξρηθφ 
(δψν ή θπηφ) κε ηελ παξέκβαζε ζηε γελεηηθή δνκή ελφο θπηηάξνπ ηνπ (σαξίνπ)∙ εθαξκφδεηαη ήδε 
(επηηπρψο) ζηα δψα, φρη φκσο θαη ζηνλ άλζξσπν, επεηδή γελλά εζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα 
ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν γελεηηθήο νκνηνκνξθίαο θαη επέκβαζεο ζηε δεκηνπξγία ελφο νξηζκέλνπ ηχπνπ 
αλζξψπσλ. 
Η πεξίπησζε ηεο Dolly Σν 1997, φηαλ νη εξεπλεηέο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Roselin ηεο θσηίαο 
αλαθνίλσζαλ φηη θισλνπνίεζαλ έλα πξφβαην, ην λέν έθαλε ακέζσο ην γχξν ηνπ θφζκνπ κε περπαίνπο 
ηίηινπο. Σν πξφβαην Dolly δεκηνπξγήζεθε, φηαλ ν ππξήλαο ελφο θπηηάξνπ ηνπ καζηηθνχ αδέλα ελφο 
εμάρξνλνπ πξφβαηνπ ηνπνζεηήζεθε ζην σάξην ελφο άιινπ πξφβαηνπ. Απφ ην σάξην είρε 
πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ν ππξήλαο. Σν έκβξπν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε χζηεξα απφ 3-4 δηαηξέζεηο 
εκθπηεχηεθε ζηε κήηξα ζεηήο κεηέξαο-πξνβαηίλαο, ε νπνία γέλλεζε ηε Dolly. Η δεκηνπξγία ηεο 
Dolly δελ πξνμέλεζε έθπιεμε ζηνπο βηνιφγνπο φζν ζηνλ ππφινηπν θφζκν, επεηδή είρε πξνεγεζεί 
θισλνπνίεζε ακθηβίσλ απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Παξφκνηα ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε 
θαη γηα ηελ θισλνπνίεζε ζειαζηηθψλ. 
Βηνηερλνινγία-γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί 
Απνηειεί έλα ζχλνιν απφ ηερληθέο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ έλαλ 
νξγαληζκφ (θπηφ ή κηθξννξγαληζκφ) σο πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είηε λα 
βειηηψζνπλ έλα πξντφλ κεηαθέξνληαο ζ' απηφ γνλίδηα απφ έλα άιιν είδνο. 
Οη νξγαληζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απ' απηή ηε κεηαθνξά γνληδίσλ νλνκάδνληαη γελεηηθά 
ηξνπνπνηεκέλνη ή κεηαιιαγκέλνη νξγαληζκνί, νλνκαζία πνπ δειψλεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα λένπο, 
αιιά απιψο γηα δηαθνξνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη επηζηήκεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε Βηνηερλνινγία 
είλαη θπξίσο ε Γελεηηθή Μεραληθή, ε Μνξηαθή Βηνινγία, ε Βηνρεκεία θη ε Μηθξνβηνινγία. 
Δπγνληθή 

Δίλαη έλαο Δπηζηεκνληθφο Κιάδνο ηεο Βηνινγίαο, ν νπνίνο έρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ βηνινγηθή 

ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε απηήλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη βαζηθά ν γάκνο κεηαμχ αηφκσλ 

ηα νπνία έρνπλ ςπρηθέο θαη άιιεο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο. 

Ναδηζηηθή επγνληθή 

ην Πξφγξακκα ηεο επγνληθήο ηνπ Χίηιεξ ζπκκεηείραλ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ηαηξηθνχ 

θφζκνπ ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα δηαηεξήζεη ηελ ιεγφκελε 

γελεηηθή θαζαξφηεηα ηνπ γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ θαη λα εμνληψζεη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ θαηερφκελσλ πεξηνρψλ κέζσ ζπζηεκαηηθήο ζαλάησζεο εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαλ 

παξακνξθσκέλνη, πεξνκειείο, αλάπεξνη ή άηνκα πνπ έπαζραλ απφ δηαλνεηηθέο αζζέλεηεο. Αλάπεξα 

παηδηά απνκαθξχλνληαλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε εηδηθά λνζνθνκεία. Σν 

πξφγξακκα ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε, ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ελειίθνπο, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη 

αλάπεξνη ελήιηθεο είραλ ήδε ππνζηεί ππνρξεσηηθή ζηείξσζε σο απνηέιεζκα ηνπ γεξκαληθνχ "Νφκνπ 

γηα ηελ Πξφιεςε Απνγφλσλ ησλ Κιεξνλνκηθψο Αζζελψλ". 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-2znYxCozYM 

http://www.youtube.com/watch?v=Q9iemw6_GSg 

http://www.youtube.com/watch?v=-iV8rDRrX7U 

 
Βηνεζηθή: Η κειέηε ησλ εζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ γελλά ε ζχγρξνλε ηερλνινγία, ε ηαηξηθή θαη ε 
γελεηηθή θαη θπξίσο ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία (ι.ρ. ε θισλνπνίεζε, ε 
επζαλαζία, ν έιεγρνο ησλ γελλήζεσλ θ.ά.). 

 

http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://www.youtube.com/watch?v=-2znYxCozYM
http://www.youtube.com/watch?v=Q9iemw6_GSg
http://www.youtube.com/watch?v=-iV8rDRrX7U
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Κισλνπνίεζε  

είλαη ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηψλ αληηγξάθσλ κειψλ ή  ζψκαηνο, αλζξψπσλ ή 

δψσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο λφκνπο ηεο Γελεηηθήο θαη ηεο Βηνηερλνινγίαο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη παλνκνηφηππα κε εθείλα ηνπ δφηε ησλ θπηηάξσλ απφ ηα νπνία 

πξνέθπςε ν θιψλνο. Η θισλνπνίεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ αλαπαξαγσγή θπηψλ. 

ΔΙΓΗ :  

α) Αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε : είλαη ε δεκηνπξγία πηζηνχ αληηγξάθνπ ελφο δψνπ ή 

αλζξψπνπ. 

β) Θεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε : πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπο 

αξξψζηνπο ,φξγαλα ή ηζηνχο πξνο αληηθαηάζηαζε. 
Τα πεηξάκαηα θισλνπνίεζεο ζηνλ άλζξσπν ζηνρεύνπλ:  
α) ζηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ επηηπρίαο ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο (ζε κηα ηππηθή 
δηαδηθαζία εηζάγνληαη ζηε κεηέξα 3-5 έκβξπα κε ηελ ειπίδα φηη ζα εκθπηεπηνχλ ζηε κήηξα 
1-2)·  

β) ζηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ πξηλ ηελ εκθχηεπζε ηνπ 

εκβξχνπ. Παξ' φια απηά ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο, επεηδή ζεσξήζεθε φηη ζηνρεχεη ζηε καδηθή παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ αλζξψπσλ 
 

Εθαρκογές 
 

ΘΔΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Δπηρεηξήκαηα ππέξ 

ΑΡΝΗΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Δπηρεηξήκαηα θαηά 

 
Φπηά θαη δώα 

(εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία θαη ζηε 
γεσξγία) 

 

Γεκηνπξγία θαιχηεξσλ πνηθηιηψλ θπηψλ θαη 

δψσλ (θαιχηεξε πνηφηεηα θξέαηνο, 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα γάιαθηνο, ιαραληθά κε 

νπζίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ, 

θπηά πην αλζεθηηθά ζηελ μεξαζία). 
Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά θαη δψα, 
φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ απαξαίηεηε 
πξνζνρή, ζα πεξηνξίζνπλ ηελ αλζξψπηλε 
θηψρεηα. Όγθνο ηξνθίκσλ θαη ηλψλ ζα 
παξάγνληαη πιένλ φρη ζηελ χπαηζξν, αιιά 
ζε εξγαζηήξηα- θζελφηεξεο ηηκέο θαη 
κεγαιχηεξε αθζνλία.  
 
 
 
 
 

 
 Έιεγρνο ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο πνπ 

απεηιείηαη κε αθαληζκφ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Η θισλνπνίεζε ζα νδεγήζεη ζηηο 

κνλνθαιιηέξγεηεο ,δειαδή κηαο κφλν 

πνηθηιίαο ελφο θπηνχ (π.ρ. ηνπ βακβαθηνχ), 

πνπ έρνπλ βέβαηα πξφζθαηξα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, γηαηί ζα είλαη πην επάισηεο 

θαη ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηεο νηθνλνκίαο 

κηαο ρψξαο ζα είλαη πάληνηε κεγάινο. 

 
Η ηερλεηή παξέκβαζε ηεο θισλνπνίεζεο ζα 
εηζβάιεη κε βίαην ηξφπν ζηε θχζε, κε 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα νπνηαδήπνηε 
κνξθή δσήο. Δίλαη ελδερφκελε ε εμάιεηςε 
ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
ζηε θχζε, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ελφο 
θφζκνπ επηξξεπή ζηελ εμαθάληζε ιφγσ ηεο 
νκνηνκνξθίαο πνπ ζα επηβάιεη ε 
θισλνπνίεζε. 
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Παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

Μεηαιιαγκέλα ηξφθηκα 
 
 

΄Αλζξσπνο 
Γηάγλσζε 

ε δπλαηφηεηα «αλάγλσζεο» ηνπ γελεηηθνχ 
πιηθνχ κάο επηηξέπεη λα δηαγλψζνπκε ζην 

έκβξπν γελεηηθά λνζήκαηα, ηα νπνία κπνξεί 
λα εθδειψλνληαλ λσξίο θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία.  
 
 
 

Θεξαπεία αζζελεηώλ 
Η αλάγλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο/ 
ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ DΝΑ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα παξαζθεπήο λέσλ 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηθαλψλ λ' 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά 
θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο 

ζεξαπεία αλίαησλ κέρξη πξφηηλνο αζζελεηψλ 

(π.ρ. θαξθίλνπ, αξζξίηηδα, ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο, δηαβήηεο, πάξθηλζνλ θ.ά.) 
 

Μεηακνζρεύζεηο -Νέα κέιε-
κνζρεύκαηα-αίκα 

Με ηελ θισλνπνίεζε νξγάλσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζα είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία πγηψλ κειψλ . 

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ θισλνπνηεκέλα 

κνζρεχκαηα ζε αζζελείο κε ρξφληεο 

παζήζεηο. 

Λχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο αίκαηνο 

θαη αηκνζθαηξίσλ. 

 δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ δέξκαηνο, 

λεπξψλσλ, αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ 
Αλαθαιύςεηο λέαο γεληάο θαξκάθσλ. 

 
Πξνζδόθηκν δσήο-πνηόηεηα δσήο 

ε νξζή θαη κεηξεκέλε ρξήζε ηεο 

θισλνπνίεζεο είλαη δπλαηφ λα βειηηψζεη 

πνιχ ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο  

Πεξηνξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο γήξαλζεο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

Αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο 

 
Ταπηνπνίεζε ππόπησλ γηα 
θαθνπξγεκαηηθέο πξάμεηο 

 

Πφζν αζθαιή είλαη ηα κεηαιιαγκέλα 

πξντφληα; Μήπσο νδεγνχλ ζε 

αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο θαη ηειηθά ζε κε 

αλαζηξέςηκε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο;  

 

 

 

Γηα πνηεο αζζέλεηεο ππάξρεη ε επηζηεκνληθή 

γλψζε, ε νηθνλνκηθή επρέξεηα θαη ην εζηθφ 

θχξνο, ψζηε λα γίλεηαη πξνεκθπηεπηηθή, 

πξνγελλεηηθή ή κεηαγελλεηηθή δηάγλσζε θαη 

ζε πνηνλ ζα δίλνληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην απφξξεην; 

 

Η πξννπηηθή ηεο ίαζεο αζεξάπεπησλ κέρξη 

πξφηηλνο αζζελεηψλ ,ίζσο πξνθαιέζεη ζην 

ζχγρξνλν άλζξσπν κηα ηάζε ραιάξσζεο θαη 

θαηαρξήζεσλ , δηφηη ζα ζεσξείηαη ζρεδφλ 

βέβαην πσο κε ηελ θισλνπνίεζε ζα ιχζεη ην 

ελδερφκελν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο ζην 

κέιινλ. 

 

 

 

ηε ζεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε 

δεκηνπξγείηαη έλα έκβξπν ην νπνίν κεηά ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηνλ αζζελή ,ζαλαηψλεηαη. 

Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη απφ πνιινχο 

εγθιεκαηηθφ. 
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Κιφλοποίεζε αλζρώπφλ 

Δσλαηόηεηες Δηιήκκαηα 

Τερλεηή γνληκνπνίεζε-

Αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο. 
Η ζπγθεθξηµέλε µέζνδνο 

απνηειεί ηνλ µφλν ηξφπν λα 
απνθηήζεη θπζηθνχο  

απνγφλνπο έλαο µε γφληµνο 
άλδξαο: αθφµε θαη απηφο  δελ 

πξέπεη λα ζηεξείηαη ην  

ζεµειηψδεο δηθαίσµα ζηελ 

αλαπαξαγσγή 

Γηθαίσκα ζηελ 

αλαπαξαγσγή 
 Η αλαπαξαγσγηθή 

θισλνπνίεζε δελ είλαη παξά 
έλαο αθφµε ηξφπνο  

αλαπαξαγσγήο, απφιπηα 
ζπµβαηφο µε ην δηθαίσµα ζηελ 

αλαπαξαγσγή.  
Αθνχ ε  

δηαµφξθσζε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ πεξηβαιινληηθνχο  
παξάγνληεο, ν «θιψλνο» ζα 

αλαπηχμεη νχησο ή άιισο ηε δηθή 
ηνπ απηφλνµε  

πξνζσπηθφηεηα, επνµέλσο δελ 
ζίγεηαη ε αλζξψπηλε αμία ηνπ. 

  
Δπηινγή ραξαθηεξηζηηθώλ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γπλαηόηεηα επηινγήο θύινπ  

 
 
 

 
 
Η θισλνπνίεζε μεπεξλά ηα φξηα ηνπ δηθαηψµαηνο ζηελ 
αλαπαξαγσγή,  
ζηνρεχνληαο ζηελ «παξαγσγή αληηγξάθσλ» εθείλνπ πνπ ην 
αζθεί, µε ζθνπφ είηε ηελ  ηθαλνπνίεζε δηθψλ ηνπ 
λαξθηζζηζηηθψλ ηάζεσλ είηε ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο δσήο  
ησλ «θιψλσλ»: ζην φλνµα ελφο θαθψο λννχµελνπ δηθαηψµαηνο, 
ππνβαζµίδεηαη ε  αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, αθνχ ν «θιψλνο» 
ρξεζηµνπνηείηαη σο απιφ «µέζνλ» γηα ηελ  

επηδίσμε άιισλ ζθνπψλ 
 

 
 Η µέζνδνο απηή ζίγεη ηε «µνλαδηθφηεηα» θάζε αλζξψπνπ, σο 
αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο πξαθηηθήο απφιαπζεο ηεο 
απηνλνµίαο ηνπ  
Αλ ε ηερληθή απηή γίλεη ηειηθά εθηθηή θαη ζηνλ άλζξσπν, 

ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ πνιιά αληίγξαθα ηχπσλ 

Ατλζηάηλ, Μπεηφβελ, αιιά θαη Χίηιεξ. Πνηνο είλαη ν 

«επηζπκεηφο ηχπνο» αλζξψπνπ; Δίλαη άξαγε ν πγηήο, ν 

επθπήο, ν αλεμάξηεηνο θη ν εζηθφο ηχπνο ή έλα πεηζήλην 

φξγαλν γηα ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά 

έξγνπ; 

 
 
 
 
 
 
Δπηηξέπεηαη ε παξέκβαζε ζηνλ εγθέθαιν γηα ηε 
«βειηίσζε» ησλ αλζξψπσλ; Μήπσο ε αλζξσπφηεηα 
νδεγείηαη ζ' έλα γελεηηθφ ξαηζηζκφ, ζε κηα λαδηζηηθνχ 
ηχπνπ επγνληθή; 

Πνηα άηνκα ή θνξείο ζα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην δηθαίσκα 

λα θαζνξίδνπλ πνηα αλζξψπηλα φληα ζα δήζνπλ θαη πνηα ζα 

πεζάλνπλ ή πνηνη ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή ζηηο ππεξεζίεο 

πξφλνηαο;Δλδερνκέλσο ηα γελεηηθά πεηξάκαηα θαη ε 

θισλνπνίεζε νδεγήζνπλ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο  

 

Δίλαη εζηθά, βηνινγηθά θαη λνκηθά επηηξεπηφο ν πξφσξνο 

ηεξκαηηζκφο ηεο θχεζεο κε κνλαδηθφ ιφγν φηη ην θχιν ηνπ 

εκβξχνπ δελ είλαη ηεο αξεζθείαο θάπνηνπ κειινληηθνχ 

γνλέα; 
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Σσλέπεηες-Βηοεζηθή 

Η πξφνδνο ζηε Γελεηηθή είρε πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θιηληθή ηαηξηθή, ζηελ παξαγσγή 

θαξκάθσλ, ζηνλ πεηξακαηηζκφ ζε δψα, ζηε βηνκεραλία, ζηε γεσξγία θαη θαίλεηαη φηη νη 

εθαξκνγέο ηεο είλαη απεξηφξηζηεο. Οη δπλαηφηεηεο θη νη επηπηψζεηο ηεο Γελεηηθήο είλαη 

γλσζηέο, αιιά πνιινί έρνπλ ακθηζβεηήζεη ηηο ζπλέπεηεο απ' ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο λέαο 

γλψζεο, θνβνχκελνη αλεπηζχκεηα ή θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. 

Γη απηφ ε εθπιεθηηθή πξφνδνο πνπ ζπληειέζηεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε βηνινγία θαη 

ζηηο βηνταηξηθέο επηζηήκεο πξνθάιεζε ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζεί έλαο λένο επηζηεκνληθφο 

θαη θηινζνθηθφο  θιάδνο, ν θιάδνο ηεο βηνεζηθήο. 

Η Βηνεζηθή 

 κειεηά ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ γελλά ε ζχγρξνλε ηερλνινγία, ε ηαηξηθή θη ε γελεηηθή θαη 

θπξίσο ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία. Η βηνεζηθή  αλακέλεηαη λα 

βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε: 

1. ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο επηζηεκφλσλ θαη πνιηηψλ απ' ηε  

    ρξήζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ 

2. ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

3. ηεο πξνζηαζίαο ησλ γελεηηθψλ δηθαησκάησλ ηφζν ησλ θνξέσλ γελεηηθψλ αζζελεηψλ φζν 

θαη     ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Ο θιάδνο ηεο βηνεζηθήο ζπλδπάδεη ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο απφ πνιιέο 
επηζηήκεο (φπσο ε γελεηηθή, ε πιεξνθνξηθή, ε θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία, ε ζενινγία, ε 
λνκηθή, ε πνιηηηθή θ.α.) γηα λα πξνζεγγίδνληαη ηα πξνβιήκαηα κε πην πνιιέο πηζαλφηεηεο λα 
δνζεί ε πιένλ ζσζηή απάληεζε. Η βηνεζηθή , ινηπφλ, είλαη έλαο θηινζνθηθφο ζηνραζκφο πνπ 
έρεη θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, γηαηί νη πνιηηηθνί ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο 
κεηά ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ επηηξνπψλ 
βηνεζηθήο θαη δενληνινγίαο.. 
 

Θενινγηθά δηιήκκαηα 

Η δεκηνπξγία παλνκνηφηππσλ αλζξψπσλ θαηαξξίπηεη ζενινγηθέο δνμαζίεο θαη ζέηεη 

εξσηήκαηα γηα ην αλ ν άλζξσπνο θαηαγίλεηαη κε δηθαηνδνζίεο ηνπ Θενχ. 

Μήπσο φια απηά απνηεινχλ χβξε ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο ζέιεη λα αληηθαηαζηήζεη ην 

Γεκηνπξγφ, κελ θαηέρνληαο ηα κπζηηθά ηεο Γεκηνπξγίαο; 

 
Βηνινγηθά δηιήκκαηα 

Η θισλνπνίεζε σο αζεμνπαιηθφο ηξφπνο αλαπαξαγσγήο (φπνπ δελ  αλαζπλδπάδεηαη ην DNA) 
πεξηνξίδεη ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Έηζη, εθ’ φζνλ δηαδνζεί, είλαη πηζαλφλ 
ν άλζξσπνο λα ζηεξεζεί ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξµνγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο, µε ζπλέπεηα ην 
ζηαδηαθφ βηνινγηθφ ηνπ εθθπιηζµφ.  
 
Ψπρηθά 
-Δπεηδή ε αλζξψπηλε ςπρή δελ θισλνπνηείηαη, δελ είλαη δπλαηή ε αλαπαξαγσγή 

νινθιεξσκέλσλ αλζξψπσλ. Απφ ηελ άιιε, ηα αληίγξαθα ζα ζηεξνχληαη ηε κεηξηθή ζηνξγή 

θαη ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα, ζηα πξψηα ηνπο ρξφληα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπο 

πξνθαιέζεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. 

-πλαηζζήκαηα ,φπσο είλαη απηά ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ζα ράζνπλ 

ελδερνκέλσο ην ζεκεξηλφ λφεκά ηνπο. 
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Κνηλσληθά 
Παξαδνζηαθνί ζεζκνί θαη παξαδνζηαθέο αμίεο  ,φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ν γάκνο , ζα 
δηαηαξαρζνχλ ή ζα θαηαξξεχζνπλ, θαζψο -γηα παξάδεηγκα- δε ζα είλαη απαξαίηεηε ε 
ζπκβίσζε θαη ε ζεμνπαιηθή επαθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή. 
 
Αλ απνδερζνχµε ηε µέζνδν, ηφηε ζα ππάξμεη θίλδπλνο αλαζηάησζεο ζην ζχζηεµα  
ηεο ζπγγέλεηαο θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Ο θιψλνο, π.ρ. µπνξεί λα είλαη  
ηαπηφρξνλα «παηδί» αιιά θαη «γνλέαο» ή «αδειθφο» ηνπ γελλήηνξα, ζηελ πεξίπησζε  
πνπ ην ζσµαηηθφ θχηηαξν απφ ην νπνίν δεµηνπξγήζεθε αλήθεη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο  
ηειεπηαίνπο, αθνχ ε γελεηηθή ηαπηφηεηα ζα είλαη θνηλή 

 

Γεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη νη θισλνπνηεκέλνη άλζξσπνη αλήθνπλ ζε κηα αλψηεξε θπιή. 

Θα επηδηψθεηαη ν γάκνο κε «επηιεγκέλνπο» ζπδχγνπο.Κίλδπλνο ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ θαη εθδήισζεο ξαηζηζκνχ ζε βάξνο ησλ αλζξψπηλσλ θιψλσλ. 

 

Οη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν 

εκπνξίαο θαη εθκεηάιιεπζεο. Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εξγνδφηεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, 

θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απφξξεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ην γελεηηθφ καο θψδηθα. Νέα κνξθή ξαηζηζκνχ, αλαμηνθξαηίαο θαη δηαθξίζεσλ 

απεηιεί ηε κειινληηθή θνηλσλία. 

 

Καιιηεξγείηαη ε αληίιεςε φηη ε θχζε είλαη θπξίαξρνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ 

αλζξψπνπ ελψ νη θνηλσληθνί ζπληειεζηέο (π.ρ. αγσγή, παξάδνζε, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο) είλαη δεπηεξεχνληεο ή θαη αδηάθνξνη. Απνηέιεζκα έρεη λα ππνβαζκίδνληαη νη 

επζχλεο ηεο θνηλσλίαο, λα αληηκεησπίδεηαη ε δσή κνηξνιαηξηθά θαη λα δηθαηνινγνχληαη νη 

δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο σο θπζηθέο 

 

Πνιηηηθά 

Η αλζξσπφηεηα ζ' αθεζεί ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ κηθξψλ «ζεψλ» πνπ ζ' αλαθαιχπηνπλ ή ζα 

δεκηνπξγνχλ ηε γλψζε, ή ζηα ρέξηα ηεο νιηγαξρίαο πνπ ζα ηε δηαρεηξίδεηαη; Πνηνη ζα 

απνηεινχλ απηή ηελ νιηγαξρία θαη πνηνπο ή ηη ζα ππεξεηεί; Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, 

πνιηηηθέο απνθάζεηο, θνηλσληθέο ζθνπηκφηεηεο; 
Μεξηθέο κφλν παγθφζκηεο εηαηξίεο, ηδξχκαηα, θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηα 
ρέξηα ηνπο ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα ηα ζρεδφλ 100.000 γνλίδηα πνπ 
ζπγθξνηνχλ ηα ζρεδηαγξάκκαηα ηεο αλζξψπηλεο θπιήο, φπσο επίζεο θαη γηα θχηηαξα, 
ηζηνχο θαη φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Μφλν απηνί ζα έρνπλ δηθαίσκα λα ηα 
δηαρεηξίδνληαη θαη ζα ππαγνξεχνπλ έηζη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δήζνπλ νη 
κειινληηθέο γεληέο. 
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Προηάζεης αληηκεηώπηζες ηφλ θηλδύλφλ ηες θιφλοποίεζες 

Δπηβάιιεηαη ε ππεχζπλε ζηάζε φισλ θη ηδηαίηεξα ησλ επηζηεκφλσλ θαη ηεο πνιηηείαο. Σα 

αξλεηηθά ηεο θισλνπνίεζεο έγθεηληαη ζηελ θαθή ρξήζε ηεο απφ ηνπο επηζηήκνλεο. Η 

επηζηήκε ηεο Γελεηηθήο ρξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα λέα εζηθή ζπλείδεζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αξκνλία ζηελ αλζξσπφηεηα. 

 

Δπηζηήκνλεο 

Δμαξρήο, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε εζηθή επζχλε ησλ επηζηεκφλσλ απέλαληη ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, θαζψο θαη ε ζπλαίζζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο απνζηνιήο, ψζηε νη ελέξγεηέο ηνπο λα 

κελ ππνλνκεχνπλ ηελ επδαηκνλία ηεο θνηλσλίαο. Οη επηζηήκνλεο νθείινπλ λα ππεξεηνχλ ηνλ 

άλζξσπν θη φρη ηελ απξφζσπε ηδέα ηεο επηζηήκεο, γηαηί ν άλζξσπνο ήηαλ θαη ζα είλαη ν 

ζθνπφο θη φρη ην κέζνλ ζηελ πνξεία ηεο επηζηήκεο. 

Χξεηάδεηαη λα δηαθπιάηηνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο απφ νηθνλνκηθνχο 

θχθινπο θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα. 

Απαηηείηαη  ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

πνξηζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπο, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εζθαικέλσλ ελεξγεηψλ. 

Αξθεηνί επηζηήκνλεο ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζεξαπεπηηθήο θισλνπνίεζεο, κε ηελ επνπηεία ηνπ 

θξάηνπο θαη ιέλε φρη ζηελ χπνπιε, κπζηηθή θη αλεμέιεγθηε δξάζε, πνπ κπνξεί λα ππεξεηεί 

αιιφηξηα ζπκθέξνληα. 

Πνιηηεία 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ ρξεηάδεηαη λα 

ζεζπηζηνχλ λφκνη θαη αξρέο απφ ηελ πνιηηεία, γηαηί κφλνλ ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο 

δενληνινγίαο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε γελεηηθή αληζνξξνπία ζηε θχζε ιφγσ ηεο 

θισλνπνίεζεο. 

Οη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη νη έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηα εξγαζηήξηα γελεηηθήο 

επηβάιιεηαη λα ειέγρνληαη απφ αξκφδηεο αξρέο θαη λα δεκνζηνπνηνχληαη  ηα πνξίζκαηά ηνπο 

Γηακφξθσζε ελφο λένπ Γηθαίνπ Μνξηαθήο Βηνινγίαο ή Βηνεζηθήο πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη 

αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν. 

 
Μ.Μ.Δ. 

Δλεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ψζηε λα γίλνληαη γλσζηά φια ηα ηεθηαηλφκελα ζην ρψξν ηεο 

θισλνπνίεζεο, αιιά θαη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο, φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Μπνξείηε λα δείηε ζρεηηθά θείκελα  

http://ta4mx.blogspot.gr/2011/01/blog-post_20.html 

΄Αξζξα: http://www.ekebi.gr/Fakeloi/biology/html/home2.html 

http://ta4mx.blogspot.gr/2011/01/blog-post_20.html
http://www.ekebi.gr/Fakeloi/biology/html/home2.html
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Κείκελο γηα εκβάζσλζε 
 

Αληίγξαθα αλζξψπσλ; 

∆ηαζθεπαζµέλν θείµελν ηνπ Γεψξγηνπ Kνπµάληνπ. Καζεµεξηλή, Κπξηαθή, 30 Μαΐνπ 2004  

  

Φαληάζµαηα ζπληεξνχλ νη πξννπηηθέο µαδηθήο αλαπαξαγσγήο αλζξψπσλ ζε πνιιαπιά  

αληίγξαθα µε ηε µέζνδν πνπ έρεη γίλεη γλσζηή σο θισλνπνίεζε. Γηα µεξηθνχο ίζσο είλαη 

φλεηξν πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα θαηαληθήζνπλ ηνλ ζάλαην επηδψληαο ζε θάπνην νµνίσµά 

ηνπο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο είλαη εθηάιηεο ην ελδερφµελν παξαγσγήο αλζξψπσλ πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη, θαηά παξαγγειία, ζηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο – ζηξαηφο νµνίσλ αλζξψπσλ 

πνπ ζα θαηέζηξεθαλ έλα βαζηθφ γλψξηζµα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ηελ πνηθηιία, ηελ 

αλεπαλάιεπηε ππφζηαζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Καη γηα φινπο, απηή ε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο αλζξψπσλ είλαη πεγή εζηθψλ πξνβιεµαηηζµψλ.  

Οη πξνβιεµαηηζµνί, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζρεηίδνληαη θαη µε ηηο πνιιέο ζπγρχζεηο πνπ 

έρνπλ δεµηνπξγεζεί γχξσ απφ ην ζέµα απηφ, αθφµα θαη αλαθνξηθά µε ηε ρξεζηµνπνηνχµελε 

νξνινγία. Kαηά βάζε, θισλνπνίεζε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππξήλα ελφο σαξίνπ µε 

ππξήλα πνπ έρεη ιεθζεί απφ θχηηαξν άιινπ αλζξψπνπ – έηζη µεηαθέξνληαη ζην σάξην ηα 

γελεηηθά γλσξίζµαηα ηνπ άιινπ απηνχ αλζξψπνπ. Αλ ην σάξην φπνπ έρεη µεηαθεξζεί ν μέλνο 

ππξήλαο ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή αλζξψπσλ, γίλεηαη ιφγνο γηα 

αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε. Αλ φµσο ην σάξην µε ηνλ μέλν ππξήλα ρξεζηµνπνηεζεί γηα 

ηελ παξαγσγή µφλν ηζηψλ θαη (ζην µέιινλ) νξγάλσλ γηα µεηαµφζρεπζε, πξφθεηηαη γηα ηε 

ιεγφµελε ζεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε.  

Δθείλν πνπ ηξέθεη ηε ιατθή θαληαζία είλαη ε αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε. Αο 

μεθαζαξηζζεί, επζχο εμ αξρήο, φηη απηή ε θισλνπνίεζε δελ έρεη πνηέ πξαγµαηνπνηεζεί έσο 

ηψξα ζηνλ άλζξσπν θαη φια ηα θαηά θαηξνχο αλαγγειιφµελα είλαη ζθέηα παξαµχζηα. Δίλαη 

φµσο αιήζεηα φηη ε µέζνδνο γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζή ηεο έρεη εθεπξεζεί θαη φηη ζηα δψα πνπ 

έρεη εθαξµνζζεί είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, εμαηξεηηθά δαπαλεξή θαη µε ειάρηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο. Μπνξεί λα πξνβιεθζεί φηη θάπνηε ε µέζνδνο ζα βειηησζεί –ζε έλα µέιινλ 

αβέβαην, απνθαζηζηηθά εμαξηψµελν απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο ζρεηηθέο 

έξεπλεο– αιιά θαη πάιη ν θίλδπλνο λα δηαδνζεί ε εθαξµνγή ηεο είλαη θαζαξά ζεσξεηηθφο.  

Πνιινί δηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη απφ ηηο βηνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ µπνξεί λα πξνθαιεί ε 

ρξήζε  ηεο µεζφδνπ γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο. Φαίλεηαη φηη ζε ζειαζηηθά δψα φπνπ ε 

αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε έρεη πξαγµαηνπνηεζεί, έρεη πξνθαιέζεη ζπµπηψµαηα θαθήο 

πγείαο θαη ζην θισλνπνηεµέλν πξντφλ θαη ζηε µεηέξα πνπ ην θπνθφξεζε. Η αιήζεηα είλαη 

φηη δελ μέξνπµε ηη επηπηψζεηο έρεη ή ζα µπνξνχζε λα έρεη ε γελεηηθή παξέµβαζε ηεο 

θισλνπνίεζεο. Καη ε ζηνηρεηψδεο ζσθξνζχλε επηβάιιεη λα µε βαδίδνπµε, πξνθεηµέλνπ γηα 

ηε δσή θαη ηελ πγεία αλζξψπσλ, ζε δξφµνπο άγλσζηνπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ νη θίλδπλνη 

ή, έζησ, νη αβεβαηφηεηεο δελ αληηζηαζµίδνληαη απφ θάπνηα πξνθαλή σθέιεηα.  

Έηζη πηζηεχνπµε –θαη πηζηεχεη θαη ε ειιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο– φηη είλαη 

απφιπηα  δηθαηνινγεµέλε ε αλεμαίξεηε απαγφξεπζε θάζε αλαπαξαγσγηθήο θισλνπνίεζεο, 

φπσο έρεη θαζηεξσζεί απφ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ξεηά. Αλ ζε 

θάπνην µέιινλ, γηα ηελ ψξα µε νξαηφ, αιιάμνπλ ηα δεδνµέλα ηνπ πξνβιήµαηνο, αλ νη 

θίλδπλνη εθιείςνπλ θαη αλ –ην πην απίζαλν– απνδεηρζεί φηη ε εθαξµνγή ηεο µεζφδνπ µπνξεί 

ζε θάηη λα ρξεζηµεχεη, ηίπνηα δελ εµπνδίδεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο απαγφξεπζεο.  

Σειείσο δηαθνξεηηθφ είλαη ην ζέµα ηεο ιεγφµελεο ζεξαπεπηηθήο θισλνπνίεζεο. Δδψ δελ  

ππάξρνπλ νχηε νη ςπρνινγηθνί νχηε νη βηνινγηθνί θφβνη. Δδψ πξφθεηηαη απιψο γηα ηε 

ρξεζηµνπνίεζε ηεο µεζφδνπ «γνληµνπνηεµέλσλ» σαξίσλ (βιαζηνθπηηάξσλ) πξνο ηνλ ζθνπφ 

ηεο παξαγσγήο ηζηψλ θαη νξγάλσλ. Η αμηνπνίεζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ βξίζθεηαη αθφµα ζε 
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πεηξαµαηηθφ ζηάδην, αιιά θαίλεηαη ζίγνπξν πσο ζα θαηαιήμεη ζε ζεηηθά απνηειέζµαηα θαη 

ζα απνηειέζεη µεγάιν βήµα ζηελ αληηµεηψπηζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ. Αξθεί µφλν λα 

ζθεθζνχµε ηη ζα ζήµαηλε απηή ε δπλαηφηεηα θαηά βνχιεζε παξαγσγήο µνζρεπµάησλ γηα 

ηνπο ρηιηάδεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ελαγψληα πεξηµέλνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο απφ ηελ ηπραία 

αλεχξεζε ηζηνζπµβαηνχ µνζρεχµαηνο (γηα ηα λεθξά ηνπο, γηα ηελ θαξδηά ηνπο, γηα ην 

ζπθψηη ηνπο) απφ θάπνηνλ λεθξφ πνπ ζα είρε δειψζεη φηη δέρεηαη λα πξνζθέξεη ηα φξγαλά 

ηνπ γηα µεηαµφζρεπζε (ή πνπ νη ζπγγελείο ηνπ ζα ζειήζνπλ λα αλαπιεξψζνπλ απηήλ ηε 

δήισζή ηνπ) Καηά απηήο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ «γνληµνπνηεµέλσλ» σαξίσλ, ηψξα γηα ηα 

αλαγθαία πεηξάµαηα, πξνζερψο γηα ηελ παξαγσγή µνζρεπµάησλ, δελ ππάξρνπλ ηαηξηθέο 

αληηξξήζεηο. Η αληίξξεζε είλαη ππνζεηηθή θαη µεηαθπζηθή: απηφ ην γνληµνπνηεµέλν σάξην 

ζα µπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε πιήξε άλζξσπν,  

άξα είλαη «δπλάµεη» άλζξσπνο, επνµέλσο «εηθφλα θαη νµνίσµα» ηνπ Θενχ – θαλείο δελ έρεη 

ην εζηθφ δηθαίσµα λα ην θαηαζηξέςεη ή λα ην ρξεζηµνπνηήζεη σο µέζνλ γηα θάπνην ζθνπφ. 

Αιιά είλαη πνιιά ηα ινγηθά άιµαηα µηαο ηέηνηαο αληίξξεζεο.  

http://users.sch.gr/papangel/sch/lan/c00.sv.21_kimena.pdf 

 

Κρηηήρηο 

O ΠΟΛΔΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τη πξεζβεύνπλ νη ζξεζθείεο 

Θεοδώρα Τζόιε, «Το Βήκα», 2005. 

 

Θα θαληαδφηαλ θαλείο πξηλ απφ κία δεθαεηία φηη έλα... πξφβαην ζα ήηαλ ηθαλφ λα αιιάμεη 

λνκνζεζίεο αλά ηνλ θφζκν, λα απνηειέζεη ζέκα ζπδήηεζεο ηφζν ζηα θαθελεία φζν θαη ζηηο 

αθαδεκίεο επηζηεκψλ θαη λα κεηαηξαπεί ζε «νξφζεκν» γηα εξεπλεηέο ζε νιφθιεξν ηνλ 

πιαλήηε; Καη φκσο απηφ ζπλέβε κεηά ην 1996, νπφηε θαη γελλήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

θισλνπνίεζεο ην πξψην ζειαζηηθφ, ην πην δηάζεκν πξφβαην ηεο ηζηνξίαο, ε Νηφιη. Μπνξεί 

ε Νηφιη λα κε δεη πηα, σζηφζν ε γέλλεζή ηεο έδεημε φηη ίζσο ε αλζξψπηλε θισλνπνίεζε δελ 

είλαη καθξηά. 

Παξ' φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν είλαη έλα απφ ηα πην «θαπηά» ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ειάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο ζε παγθόζκην επίπεδν νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηνλ «ζθπγκφ» 

ησλ πνιηηψλ - ίζσο ησλ πην ζεκαληηθψλ θξηηψλ ζε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα - ζρεηηθά κε ηελ 

θισλνπνίεζε. Παξνπζηάδεηαη ζήκεξα κηα ηέηνηα ζθπγκνκέηξεζε ησλ απφςεσλ ηνπ 

ειιεληθνχ θνηλνχ, ηελ πξψηε ηνπ είδνπο ηεο ζηε ρψξα καο. Όπσο πξνθχπηεη απφ απηήλ, νη 

Έιιελεο ηάζζνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ππέξ ηεο ζεξαπεπηηθήο θισλνπνίεζεο, δειαδή 

απηήο πνπ αθνξά ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ θαη ηε δεκηνπξγία νξγάλσλ κε ρξήζε εκβξπηθψλ 

βιαζηηθψλ θπηηάξσλ. 

Ωζηφζν, ηελ ίδηα ζηηγκή, έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ δειψλεη «αλνηρηφ» ζηελ θισλνπνίεζε 

αλζξψπνπ. Καη απηφ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη θπξίσο ζε άηνκα πνπ αηζζάλνληαη ηνλ πφλν ή 

ηελ αλάγθε λα ηνχο «ρηππά ηελ πφξηα», εμαηηίαο απώιεηαο αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ ή 

πξνβιεκάησλ αλαπαξαγσγήο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε θισλνπνίεζε κνηάδεη λα απνηειεί 

έλα «παξάζπξν», κηα ιχζε ζηα αδηέμνδα. Παξάιιεια πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο δέθα 

ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ δεθηηθνί ζηελ αλζξψπηλε θισλνπνίεζε ζε πεξίπησζε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ απηήλ. Ίζσο επεηδή εθηφο απφ ηελ επνρή 
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ηεο πξνφδνπ θάζε είδνπο ηερλνινγίαο δνχκε θαη ζηελ επνρή πνπ φια πσινχληαη θαη 

αγνξάδνληαη. Αθφκε θαη ε αλζξψπηλε δσή... 

Οπσο πξνέθπςε, πξψηε ζηε ιίζηα ηεο απνδνρήο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ήηαλ ε ζεξαπεπηηθή 

θισλνπνίεζε. H ρξήζε θισλνπνίεζεο γηα ζεξαπεία αλίαησλ σο ζήκεξα αζζελεηψλ αιιά θαη 

γηα κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ ζεσξείηαη απνδεθηή (κάιινλ ηελ απνδέρνληαη ή ηελ 

απνδέρνληαη) απφ ην 70,7% θαη ην 58,8% ησλ εξσηεζέλησλ αληηζηνίρσο. Οη εξεπλεηέο 

ζεκεηψλνπλ φηη παξφκνηα πνζνζηά ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε απαληψληαη θαη 

ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο. Μάιηζηα απφ δεκνζθφπεζε ζε επξσπαίνπο πνιίηεο πξνέθπςε φηη ην 

75% ησλ εξσηεζέλησλ ηαζζφηαλ ππέξ ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζνβαξψλ αζζελεηψλ. 

Οη έιιελεο εξεπλεηέο κειέηεζαλ παξάιιεια ηα θίλεηξα ηα νπνία θαίλεηαη λα βξίζθνληαη 

πίζσ απφ ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ 

θισλνπνίεζε. Όπσο πξνέθπςε, ζηα άηνκα πνπ ηάζζνληαλ ππέξ ηεο κεζφδνπ ζεκαληηθφ 

ξφιν έπαηδαλ ηα θνηλσληθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. Με ιίγα ιφγηα, ε επηζπκία γηα 

έλαλ πην δπλαηφ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πνπ ζα είλαη ιηγφηεξν «επάισηνο» ζηηο αζζέλεηεο. 

ηνλ αληίπνδα, θαηά ηεο θισλνπνίεζεο ηάζζνληαλ θπξίσο ηα άηνκα πνπ είραλ κεγαιχηεξε 

επαθή κε ηελ εθθιεζία θαζψο θαη εθείλα πνπ είραλ παηδηά. Πάλησο, αθφκε θαη ζηα πην 

δεθηηθά ζηελ θισλνπνίεζε άηνκα θάλεθε λα βαξαίλεη ην ζέκα ησλ λφκσλ πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία. H αλάγθε γηα επαξθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα θαιχπηεη φια 

ηα δεηήκαηα ηεο ηερληθήο, επηζεκαίλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ζέηνληαο φξηα, θάλεθε λα 

απαζρνιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Όπσο ζρνιίαζε κηιψληαο ζην «Βήκα» έλαο εθ ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο έξεπλαο, ν θαζεγεηήο 

Μαηεπηηθήο - Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξψπηλεο Αλαπαξαγσγήο ζην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο θ. B.Ταξιαηδήο, «θαίλεηαη όηη κία από ηης παρακέηροσς 

ποσ επερεάδοσλ αρθεηά ηολ πιεζσζκό είλαη ε ζρεζθεία.Επίζες ζηης απόυεης ηοσ θοηλού 

επηδρούλ οη λόκοη, είλαη ασηό ηο θοηλό περί δηθαίοσ αίζζεκα. Ωζηόζο ζεφρώ όηη ηα ζέκαηα 

ποσ άπηοληαη ηες βηοεζηθής δελ είλαη ζέκαηα πιεηουεθίας ή κεηουεθίας, αιιά ζα πρέπεη λα 

γίλοσλ ζεβαζηές ζε ό,ηη αθορά ασηά ηα δεηήκαηα θαη οη απόυεης ηες κεηουεθίας». 

Παξαηεξήζεηο 

1.     Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100 πεξίπνπ ιέμεηο. 

2.    «Παράιιεια περηζζόηεροη από έλας ζηοσς δέθα ζσκκεηέτοληες δειώλοσλ δεθηηθοί ζηελ 

αλζρώπηλε θιφλοποίεζε ζε περίπηφζε ποσ ζα κπορούζαλ λα αποθοκίζοσλ οηθολοκηθά 

οθέιε από ασηήλ»: λα ζρνιηάζεηε ηελ παξαπάλσ πεξίνδν ιφγνπ, αλαθεξφκελνη ζηηο αμίεο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία. 

3.    «γελλήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηες θιφλοποίεζες ηο πρώηο ζειαζηηθό, ηο πηο δηάζεκο 

πρόβαηο ηες ηζηορίας, ε Νηόιη» 

«δούκε θαη ζηελ εποτή ποσ όια πφιούληαη θαη αγοράδοληαη»: λα αλαγλσξίζεηε ηε ζχληαμε 

ησλ παξαπάλσ πεξηφδσλ θαη λα ηηο κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο. 

4.    απαζρνιεί, κεηνςεθίαο, αλαπαξαγσγή, θισλνπνίεζε: λα βξείηε ηα ζπλζεηηθά ησλ 

ιέμεσλ θαη λα γξάςεηε κία πξφηαζε γηα θάζε κία, πνπ λα αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο. 

5.    Να βξεζνχλ ηα αληίζεηα ησλ επηηνληζκέλσλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

6.    Να εληνπηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη ηξφπνη πεηζνχο ζην παξαπάλσ θείκελν. 
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7.    ε έλα άξζξν ζαο ζε γλσζηή εθεκεξίδα, λα αλαθεξζείηε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε 

θισλνπνίεζε θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ζσζηή 

ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ ζηελ επνρή καο (550-600 ιέμεηο). 

 

 

Γ) Παξαγσγή ιφγνπ 

Η αικαηψδεο εμέιημε θαη ηα πξσηφγλσξα επηηεχγκαηα ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Γελεηηθήο, 

ρσξίο ακθηβνιία δεκηνπξγνχλ απξφβιεπηα εζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Γξάςηε έλα 

άξζξν ζηελ εθεκεξίδα, γηα λα επηζεκάλεηε ηα, ζπνπδαηφηεξα απφ απηά ηα 

πξνβιήκαηα.  (400-500 ιέμεηο). 

3) Να ζρνιηάζεηε ηε θξάζε: ην φλνκα ηνπ πξννδεπηηζκνχ καο ζεσξνχκε θαηφξζσκα λα 

δηαιέγνπκε αλ ην παηδί καο ζα είλαη αγφξη ή θνξίηζη, πεξλψληαο απφ ην παξάζπξν έλαλ 

θαηλνχξην ξαηζηζκφ, ρεηξφηεξν ηνπ παξειζφληνο. 

 

 

 

Ελδεηθηηθός πρόιογος 

  Οη απφςεηο γηα ην ζέκα ηεο θισλνπνίεζεο, φπσο γηα φια ζρεδφλ ηα ζέκαηα πνπ 

αλαηξέπνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα, έρνπλ δπν πιεπξέο. Απφ ηε 

κηα, ην εθπιεθηηθφ απηφ επίηεπγκα ηεο Γελεηηθήο πξνθαιεί ελζνπζηαζκφ ζ’ απηνχο πνπ 

πηζηεχνπλ φηη αλνίγνληαη λένη δξφκνη γηα εθαξκνγέο ζηελ ηαηξηθή έξεπλα θαη ηε ζεξαπεία 

αζζελεηψλ, απφ ηελ άιιε φκσο πξνθαιεί δένο θαη ηδηαίηεξε αλεζπρία ζε φζνπο πηζηεχνπλ φηη 

θαη ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα νη εθαξκνγέο δελ ζα πεξηνξηζηνχλ ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα. Παξάιιεια, 

εγείξνληαη θαη πνιιά ζνβαξά εζηθά δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ελφο δεκφζηνπ 

δηαιφγνπ γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο θισλνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα επηηξαπνχλ θαη γηα εθείλεο 

πνπ πξέπεη λα απαγνξεπηνχλ κε 

λφκν.                                                                                                                                             

   


