
θεωρείν 

« Αυτή δεν είναι πίπα 
Ανατοµία ενός ∆ιλήµµατος » 

Το Ηθικό Πρόβληµα της Έκτρωσης 
Το ηθικό πρόβληµα της έκτρωσης είναι από τα πιο αµφιλεγόµενα ζητήµατα του καιρού µας. Οι 
διαµάχες µεταξύ προµάχων της ‘επιλογής’ και προµάχων της ‘ζωής’ τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι 
µόνο µία πτυχή ενός αρχαίου προβλήµατος. ∆υστυχώς η προσπάθεια εξεύρεσης εύλογων 
απαντήσεων έχει σηµαδευτεί από θεολογικές και θρησκολογικές διαµάχες που κάθε άλλο παρά 
βοηθούν. Αν πρόκειται ποτέ να βρεθούν εύλογες απαντήσεις σε ουσιαστικά ζητήµατα όπως αυτό της 
έκτρωσης -καθώς και της ευθανασίας, της θανατικής ποινής, κλπ.- όλες οι πλευρές θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουν την κρίση τους και να απεκδυθούν τις θρησκευτικές ή τοπικιστικές τους 
παρωπίδες. 

  

Κατ’αρχήν είναι χρήσιµο να διαχωρίσουµε το νοµικό από το ηθικό ζήτηµα: οι περισσότερες δυτικές 
χώρες -µε τις επιφανείς εξαιρέσεις της Πολωνίας και της Ιρλανδίας- πλέον επιτρέπουν την έκτρωση, 
µε ελάχιστους περιορισµούς, τουλάχιστον για τους πρώτους µήνες µετά τη σύλληψη. Οτι κάτι είναι 
νοµικά επιτρεπτό, ωστόσο, δεν σηµαίνει οτι είναι ηθικά επιτρεπτό (και αντίστροφα): είναι ηθικά 
απαράδεκτο να κάνει κάποιος ρατσιστικά ή σεξιστικά σχόλια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν είναι ούτε εφικτό, ούτε επιθυµητό να τιµωρούνται ποινικά οι πράξεις του. Για πρακτικούς 
λόγους, όπως η κουλτούρα ‘If these Walls could Talk‘ και νοµικούς λόγους, πιστεύω οτι οι εκτρώσεις 
πρέπει να επιτρέπονται για τουλάχιστον 24 εβδοµάδες. Αλλά και πάλι, το ερώτηµα ‘πότε πρέπει να 
επιτρέπονται νοµικά οι εκτρώσεις;’ είναι διακριτό από το ερώτηµα ‘πότε είναι ηθικά επιτρεπτές οι 
εκτρώσεις;’ 

Σε ό,τι ακολουθεί κάνω µία σειρά διακρίσεις, οι οποίες είναι ηθικά συναφείς. Το ζήτηµα της 
έκτρωσης είναι περίπλοκο, και γι’αυτό οι διακρίσεις αυτές έχουν σηµασία. 

Ερώτηµα πρώτο: ‘Είναι ζωή;’ 

Οι πρόµαχοι και αντίπαλοι της έκτρωσης έχουν καταναλώσει πολλή φαιά ουσία πάνω σε αυτό το 
ερώτηµα. Το κείµενο παραχωρεί στους αντιπάλους της έκτρωσης την πεποίθηση οτι το έµβρυο, από 
τη σύλληψη και µετά, συνιστά ανθρώπινη ζωή. Αυτή είναι µία γενναιόδωρη παραχώρηση, η οποία 
ωστόσο δεν πριµοδοτεί τη θέση των αντιπάλων της έκτρωσης. Θα εξηγήσω τον λόγο στο επόµενο 
σκέλος του κειµένου. 

Προτού προχωρήσω, αναπαράγω σε συντοµία µία συζήτηση ανάµεσα στον συντηρητικό φιλόσοφο 
του δικαίου John Finnis και τον Jonathan Glover. Ο Finnis πρεσβεύει, σε συµφωνία µε το καθολικό 
δόγµα της εντάχυνσης (η ελληνική απόδοση δική µου), οτι ένα έµβρυο γίνεται άνθρωπος όταν κάποιο 
µέλος του κινείται αυτόνοµα για πρώτη φορά. Απαντώντας σε αυτή τη θέση, ο Glover είχε αντιτείνει 
οτι, αν κάποιος µε έχει καλέσει σπίτι του για ψητό κοτόπουλο, και αντ’αυτού µου δώσει οµελέτα 
τηγάνητη, τότε δικαιολογηµένα θα απογοητευτώ. Ο Glover πρεσβεύει οτι το έµβρυο δεν είναι 



άνθρωπος, ή οτι γίνεται άνθρωπος µόνο µετά από κάµποσους µήνες. 

Για τους σκοπούς της συζήτησης, δέχοµαι τη θέση οτι το έµβρυο είναι ανθρώπινη ζωή, ακόµα και 
µέρες (ή ώρες) µετά τη σύλληψη. 

Ερώτηµα δεύτερο: ‘Τι δικαιούµαι να κάνω, αν δεν είµαι υπεύθυνος για την εξάρτησή του;’ 

Έστω οτι µία γυναίκα ξυπνάει ένα πρωί, από κάποια τυχαία περίσταση, σε ένα νοσοκοµείο. Στο 
διπλανό κρεβάτι βρίσκεται αιµόφυρτος ένας βιολονίστας. Η γυναίκα συνειδητοποιεί οτι ο 
βιολονίστας είναι συνδεδεµένος µαζί της µε ένα σωλήνα, ο οποίος του δίνει αίµα. Χωρίς το αίµα 
αυτό ο βιολονίστας θα πεθάνει, και η συγκεκριµένη γυναίκα είναι ο µόνος άνθρωπος στον κόσµο που 
µπορεί να του το δώσει. ∆ικαιούται η γυναίκα να αποσυνδεθεί από τον βιολονίστα; (Το παράδειγµα 
είναι της J.J. Thomson, από µία διάσηµη εργασία υπέρ της έκτρωσης. Πιστεύω οτι η Thomson δεν 
έχει προσέξει πολύ σηµαντικές, µολονότι συναφείς, διακρίσεις.)  

Όσοι πιστεύουν στην αρχή της ιδιοκτησίας του εαυτού, όπως η Thomson, θα ήθελαν να απαντήσουν 
καταφατικά: το σώµα µου µου ανήκει, και µπορώ να κάνω ό,τι θέλω µε αυτό και µε ό,τιδήποτε 
περιέχει. Η αρχή της ιδιοκτησίας του εαυτού έχει παράλογες συνέπειες και πιστεύω οτι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί (µία από τις συνέπειες είναι οτι δεν µπορείς να χρησιµοποιήσεις το σώµα του Α για να 
σώσεις τη ζωή του Β, ακόµα κι αν αυτό δεν προξενεί καµία απολύτως βλάβη στον Α. Έχω γράψει 
περισσότερα για αυτή την αρχή αλλού, οπότε δεν θα επεκταθώ εδώ.) 

Έντουτοις όποια αντίληψη δικαιολογηµένης βλάβης και αν προσυπογράφουµε (ακόµα και την 
ύποπτη αρχή της ιδιοκτησίας του εαυτού), δεν είναι προφανές οτι η γυναίκα δικαιούται να αποκοπεί 
από τον βιολονίστα. Πρέπει να γνωρίζουµε ποιός είναι υπεύθυνος για την κατάστασή του. Έστω 
λοιπόν οτι η γυναίκα δεν ευθύνεται καθόλου για τη κατάσταση του βιολονίστα. Τότε ανοίγονται 
κάποια διαφορετικά ενδεχόµενα: 
 
Α. Η γυναίκα δεν ευθύνεται για τη κατάσταση και εξάρτηση του βιολονίστα από το αίµα της, και η 
συντήρησή του στη ζωή θα τη σκοτώσει. 

Σε αυτή τη περίπτωση, φαίνεται πέρα για πέρα εύλογο να δικαιολογούµε τη γυναίκα αν αποφασίσει 
να αποσυνδέσει το καλώδιο. 
 
Β. Η γυναίκα δεν ευθύνεται για την εξάρτηση του βιολονίστα, και η συντήρησή του στη ζωή θα της 
προκαλέσει σηµαντικές σωµατικές ή νοητικές βλάβες. 

Φαίνεται δικαιολογηµένη η γυναίκα αν αποσυνδέσει το καλώδιο. 
 
Γ. Η γυναίκα δεν ευθύνεται για την εξάρτηση του βιολονίστα, και η συντήρησή του στη ζωή θα της 
προκαλέσει τεράστια οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

Κι εδώ δεν φαίνεται παράλογο να θεωρηθεί δικαιολογηµένη η αποσύνδεση του καλωδίου. 
 
∆. Η γυναίκα δεν ευθύνεται για την εξάρτηση του βιολονίστα, και η συντήρησή του στη ζωή θα της 
προκαλέσει µόνο κινητικά προβλήµατα (viz. θα µπορεί να µετακινείται µονάχα µαζί του). 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι πιο δύσκολη. Αλλά σχεδόν καµία γυναίκα από αυτές που 
αποζητούν έκτρωση δεν αντιµετωπίζει µονάχα κινητικά προβλήµατα από τη γέννα, και ως εκ τούτου 
µπορούµε να αφήσουµε στην άκρη αυτό το ερώτηµα. 

Έχουµε εύλογες απαντήσεις σχετικά µε την επιτρεψιµότητα της έκτρωσης σε µία ευρεία σειρά 
περιπτώσεων. Αν µία γυναίκα δεν φέρει ευθύνη για το γεγονός της εγκυµοσύνης -όπως όταν µένει 
έγκυος από βιασµό, κακή ποιότητα προφύλαξης, κ.ο.κ.- τότε γενικά η έκτρωση φαίνεται πέρα για 
πέρα δικαιολογηµένη. 

Ερώτηµα τρίτο: ‘Τι δικαιούµαι να κάνω, αν είµαι υπεύθυνος για την εξάρτησή του;’ 



Το πρόβληµα του βιολονίστα, και άρα της έκτρωσης, γίνεται πολύ πιο περίπλοκο αν η γυναίκα είναι 
υπεύθυνη για την εξάρτηση του βιολονίστα από το αίµα της. Κι εδώ υπάρχουν κάποιες διαβαθµίσεις: 
 
Ε. Η γυναίκα ευθύνεται εν µέρει για την εξάρτηση του βιολονίστα από το αίµα της, αφού την 
προκάλεσε κατά λάθος (ίσως λόγω απροσεξίας). Αν τον διατηρήσει στη ζωή τότε θα πεθάνει. 
 
Ζ. Η γυναίκα ευθύνεται εξ’ολοκλήρου για την εξάρτηση του βιολονίστα, αφού εκ προθέσεως προκάλεσε 
το ατύχηµα που οδήγησε στην εξάρτησή του αυτή. Αν τον διατηρήσει στη ζωή τότε θα υποφέρει 
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

Η απάντηση εδώ φαίνεται πιο δύσκολη από την απάντηση στα Α, Β, και Γ, παραπάνω. Φαίνεται 
αµφιλεγόµενο αν δικαιούται να αποσυνδεθεί στην Ε, και δεν είναι παράλογο να πιστεύει κάποιος οτι 
δεν δικαιούται να αποσυνδεθεί στη Ζ (η Ζ είναι µία περίπτωση στην οποία η έκτρωση φαίνεται ηθικά 
αδικαιολόγητη). 

Ερώτηµα τέταρτο: ‘Ποιά η σηµασία της προσωπικότητας και των δεσµών µου;’ 

Το παράδειγµα µε τον βιολονίστα µας πήγε αρκετά µακριά. Μας έδειξε πως η έκτρωση µπορεί να 
είναι ηθικά δικαιολογηµένη σε πολλές περιπτώσεις, και αδικαιολόγητη σε άλλες. Ωστόσο µας 
ενδιαφέρουν και οι ενδιάµεσες περιπτώσεις (όπως η Ε), στις οποίες δεν µας δίνει ουσιαστική 
καθοδήγηση. 

Η αδυναµία του παραλληλισµού του εµβρύου µε τον βιολονίστα γίνεται προφανής όταν 
συνειδητοποιήσουµε πως ο δεύτερος βρίσκεται ήδη στη µέση ενός πλάνου ζωής µε τεράστιο αριθµό 
κανονιστικών δεσµών (µε τον εαυτό του, µε φίλους, συνεργάτες, οικογένεια, κ.ο.κ.), ενώ το έµβρυο 
δεν έχει προλάβει να συνάψει τέτοιου είδους σχέσεις. Ο βιολονίστας έχει αναπτύξει, και 
ενσωµατώνει, µία προσωπικότητα, την οποία δεν διαθέτει κανένα έµβρυο. Αν το γεγονός αυτό έχει 
κάποια σηµασία, σε ηθικό επίπεδο -και νοµίζω πως έχει- τότε µπορούµε να είµαστε σχετικά σίγουροι 
οτι η έκτρωση στις περιπτώσεις Α - Γ είναι επιτρεπτή. Κι’αυτό γιατί υποθέσαµε οτι δεν υπάρχει 
ηθική διαφορά ανάµεσα στην αποσύνδεση του βιολονίστα και στην αποσύνδεση του εµβρύου. Αν η 
ύπαρξη προσωπικότητας κάνει διαφορά (και άρα η υπόθεση είναι ψευδής), κάτι τέτοιο συνηγορεί a 
fortiori υπέρ της αποσύνδεσης του εµβρύου -έναντι της αποσύνδεσης του βιολονίστα. 

Η ηθική διαφορά ανάµεσα σε ένα πρόσωπο (’person’, αντιδιαστελλόµενο µε το ‘human’) και σε ένα 
έµβρυο µπορεί να ρίξει φως σε διλήµµατα όπως αυτό της Ε. Αν µία γυναίκα έχει, λόγω απροσεξίας, ή 
αµέλειας, µείνει έγκυος, χρειάζεται να ζυγίσουµε τα συµφέροντα ενός προσώπου, µε τα συµφέροντα 
ενός ανθρώπου χωρίς προσωπικότητα (viz. του εµβρύου). Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σχεδόν 
αδύνατο να παραγνωρίσουµε το γεγονός οτι θα θυσιαστεί ένα όν µε προσωπικότητα για ένα ον χωρίς. 
Η γυναίκα έχει επενδύσει σε µία σειρά από δεσµούς, φιλοδοξίες, πλάνα, αξίες και ιδέες. Το έµβρυο -
αντίθετα από τον βιολονίστα και τη γυναίκα- δεν έχει τίποτα από αυτά. Ως εκ τούτου, φαίνεται 
παράξενο να δώσουµε ηθική προτεραιότητα σε αυτό, αντί για τη γυναίκα. Σε περιπτώσεις αµελούς 
σύλληψης, η ζωή της γυναίκας έχει προτεραιότητα έναντι του εµβρύου. Η έκτρωση είναι 
δικαιολογηµένη σε περιπτώσεις τύπου Ε. 

Κάτι παρόµοιο φαίνεται να ίσχύει για περιπτώσεις που η εγκυµοσύνη µπορεί να προκαλέσει µεγάλες 
σωµατικές, οικονοµικές και κοινωνικές βλάβες για τη γυναίκα -ακόµα κι αν έχει µείνει έγκυος µε την 
πρόθεση να κάνει παιδί, αλλάζοντας γνώµη στη µέση της εγκυµοσύνης. 

Ερώτηµα πέµπτο: ‘Που τραβάµε τη διαχωριστική γραµµή;’ 

Το πρόβληµα φαίνεται να ανάγεται σε ‘ολισθηρό κατήφορο’ (slippery slope): πού θα τραβήξουµε τη 
διαχωριστική γραµµή; Όπως ξέρουµε οτι η έκτρωση είναι σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογηµένη, 
ξέρουµε οτι τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, η έκτρωση µπορεί να είναι αδικαιολόγητη. Αν µία 
γυναίκα έχει µείνει έγκυος µόνο και µόνο για να σκοτώσει το έµβρυο (ο Foucault αναµετρά ένα 
τέτοιο περιστατικό σε µία υπόθεση Ziegler στην Αυστρία του 19ου αιώνα) η έκτρωση είναι 
αδικαιολόγητη. Ditto για µία περίπτωση στην οποία µία γυναίκα µένει εθελουσίως έγκυος, και 
µετανιώνει όταν, κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, συνειδητοποιεί οτι η διαδικασία θα της 
προκαλέσει προσωρινά συµπτώµατα τοπικού πάχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βλάβη στο πρόσωπο 



δεν είναι ικανή να δικαιολογήσει την απώλεια της ζωής του ανθρώπου (δηλαδή εµβρύου, όταν αυτό 
είναι/γίνεται άνθρωπος).  

Μία ολοκληρωµένη απάντηση στο ηθικό πρόβληµα της έκτρωσης οφείλει να µας πει ποιες βλάβες σε 
όντα µε προσωπικότητα (viz. της εγκύου) είναι ικανές να δικαιολογήσουν τον τερµατισµό της ζωής 
του εµβρύου και ποιές όχι. ∆εν θα επιχειρήσω καν να απαριθµήσω τον χαρακτήρα αυτών των ειδών 
βλάβης. Προσπάθησα µόνο να αναδείξω τον περίπλοκο χαρακτήρα του προβλήµατος, και µερικούς 
τρόπους να επιλυθεί. Η θεωρητική διαµάχη συνεχίζεται. Μπορεί να προοδεύσει µονάχα στα πλαίσια 
δικαιολόγησης και επιχειρηµάτων, και χωρίς πάθη ή θρησκοληψίες.  

This entry was posted on Wednesday, August 8th, 2007 at 11:40 pm and is filed under Ηθικά. You can follow any 
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.  

16 Responses to “Το Ηθικό Πρόβληµα της Έκτρωσης” 

1. yorgos Says:  
August 9th, 2007 at 3:38 pm 

Ωραίο ποστ. Ένα πρόβληµα µόνο: υπάρχει κάτι στην ανάλυσή σου που να διακρίνει το έµβρυο 
από το νεογέννητο; Εφόσον δέχεσαι (έστω και for the sake of the argument) ότι “το έµβρυο 
είναι ανθρώπινη ζωή, ακόµα και µέρες (ή ώρες) µετά τη σύλληψη” η µόνη διάκριση που κάνεις 
είναι ανάµεσα στο person και το human. Με τον τρόπο που παρουσιάζεις αυτή τη διάκριση, το 
νεογέννητο (µορφή ζωής χωρίς “δεσµούς, φιλοδοξίες, πλάνα, αξίες και ιδέες”) είναι human και 
όχι person.  

2. ∆ιαγόρας Says:  
August 9th, 2007 at 4:45 pm 

Ενδιαφέρουσα ανάλυση. Υπάρχουν πράγµατι πολέµιοι του δικαιώµατος στην έκτρωση των 
οποίων τα κίνητρα δεν είναι (ή δεν απορρέουν από) αποκλειστικά θρησκευτικές πεποιθήσεις;  

3. SimonSays Says:  
August 9th, 2007 at 8:25 pm 

Η “διαµάχη” είναι στα µυαλά των θρησκόληπτων. Η διακοπή κύησης στο πρώτο τρίµηνο 
θεωρείται ανώδυνη και ακίνδυνη βάσει όλων των επιστηµονικών µελετών. 

-Simon @ atheoi.ORG  

4. Rodia Says:  
August 9th, 2007 at 8:36 pm 

Τώρα που µερικοί ψυχίατροι (ή ψυχολόγοι) αναπτύσσουν θεωρίες περί “ηλικιών” της ψυχής 
πριν τη γέννηση και µάλιστα από τη στιγµή της σύλληψης, ούτε ο Ιορδάνης ποταµός δεν 
ξεπλένει τα κρίµατα των γυναικών… 
(τελικά, είµαστε µαζοχιστές εµείς οι άνθρωποι)  

5. Νικόλας Says:  
August 10th, 2007 at 6:42 am 

yorgo, αυτό 

‘το νεογέννητο (µορφή ζωής χωρίς “δεσµούς, φιλοδοξίες, πλάνα, αξίες και ιδέες”) είναι human 
και όχι person.’ 



είναι σύµφωνο µε τις προθέσεις του κειµένου (και ditto για το έµβρυο: είναι human και όχι 
person). ∆ες αυτό: ο Singer, για παράδειγµα, πρεσβεύει οτι η έκτρωση είναι εξίσου θεµιτή µε 
τη βρεφοκτονία -τουλάχιστον µέσα σε κάποια χρονικά πλαίσια- αφού το έµβρυο στερείται 
personhood. 

Το κείµενο ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί µε τον Singer. Απλά πρεσβεύει οτι ο τερµατισµός 
της ζωής ένος human non-person είναι συχνά (ηθικά) επιτρεπτός, αλλά κάποιες φορές 
ανεπίτρεπτος. Νοµίζω οτι ο Singer µπορεί να συµφωνήσει µε το δεύτερο σκέλος. Ο ίδιος έχει 
διαφωνήσει ρητά, αλλά πιστεύω οτι η διαφωνία του είναι ασυνεπής µε τις θεωρητικές του 
δεσµεύσεις. 

∆ιαγόρα, η απάντηση σε αυτό 

‘Υπάρχουν πράγµατι πολέµιοι του δικαιώµατος στην έκτρωση των οποίων τα κίνητρα δεν είναι 
(ή δεν απορρέουν από) αποκλειστικά θρησκευτικές πεποιθήσεις;’ 

είναι µάλλον καταφατική. ∆ες, για παράδειγµα, την περίπτωση Ζ στο κείµενο (ή απλά σκέψου 
µία γυναίκα που µένει έγκυος µόνο για να καταστρέψει τη ζωή που -έχουµε υποθέσει- είναι το 
έµβρυο). Ο µόνος τρόπος να απαντήσεις αρνητικά στο ερώτηµά σου είναι να πεις οτι το 
έµβρυο δεν συνιστά ανθρώπινη ζωή. Αλλά αυτή η άρνηση παύει να είναι αληθής µετά τον 6ο-
7ο µήνα (αφού είµαστε σχεδόν σίγουροι οτι το έµβρυο τότε συνιστά ανθρώπινη ζωή). 

SimonSays, το σχόλιό σου αυτό 

‘Η “διαµάχη” είναι στα µυαλά των θρησκόληπτων. Η διακοπή κύησης στο πρώτο τρίµηνο 
θεωρείται ανώδυνη και ακίνδυνη βάσει όλων των επιστηµονικών µελετών.’ 

δείχνει οτι είτε δεν έχεις διαβάσει το κείµενο, είτε οτι δεν το έχεις καταλάβει.  

Το ζήτηµα δεν αφορά µονάχα τα συµφέροντα της γυναίκας, αλλά και τα συµφέροντα του 
παιδιού, ή ενός -δυνητικού- ανθρώπου (human), ή ενός -δυνητικού- προσώπου (person). Όλες 
αυτές οι διακρίσεις υπάρχουν µέσα στο κείµενο, και είναι συναφείς. Η απορριπτική στάση του 
σχολίου σου δεν βοηθά τη συζήτηση. 

Rodia, αυτό 

‘Τώρα που µερικοί ψυχίατροι (ή ψυχολόγοι) αναπτύσσουν θεωρίες περί “ηλικιών” της ψυχής 
πριν τη γέννηση και µάλιστα από τη στιγµή της σύλληψης, ούτε ο Ιορδάνης ποταµός δεν 
ξεπλένει τα κρίµατα των γυναικών…’ 

προϋποθέτει οτι η έκτρωση -σε οποιαδήποτε ηλικία κύησης- είναι κρίµα (όπου ‘κρίµα’ ενέχει 
αναφορά σε ο,τιδήποτε ‘αξιόµεµπτο’). Κι’αυτό δεν το γνωρίζουµε αν δεν αναπτύξουµε 
επιχειρήµατα, όπως αυτό που αναπτύσσει το κείµενο, τα οποία θα µας δείξουν αν ο 
τερµατισµός της εγκυµοσύνης είναι αξιόµεµπτος.  

6. Rodia Says:  
August 10th, 2007 at 6:38 pm 

Βρίσκω τουλάχιστον ενοχλητικό (για να µη γράψω ανήθικο) να µιλούν άνδρες περί έκτρωσης 
και να φορτώνουν τις γυναίκες µε ενοχές, ιδίως τη στιγµή που ο πλανήτης ανδροκρατείται και 
στο χέρι τους είναι η δηµιουργία συνθηκών τέτοιων που να αποτρέπουν -αυτές και µόνο- το 
(αναγκαίο, συχνότατα και για διάφορους λόγους) φαινόµενο της έκτρωσης. Μια έκτρωση δεν 
συµβαίνει για διασκέδαση και, αφού το αντιληφθείτε αυτό, µπορούµε να συζητήσουµε. 
:-) µε καλή διάθεση  

7. Νικόλας Says:  
August 11th, 2007 at 9:02 pm 



Rodia, δεν έχω ουσιαστική διαφωνία µε αυτό 

‘ο πλανήτης ανδροκρατείται και στο χέρι τους είναι η δηµιουργία συνθηκών τέτοιων που να 
αποτρέπουν -αυτές και µόνο- το (αναγκαίο, συχνότατα και για διάφορους λόγους) φαινόµενο 
της έκτρωσης’ 

ή µε αυτό 

‘Μια έκτρωση δεν συµβαίνει για διασκέδαση.’ 

To κείµενο ‘συνειδητοποεί’ αυτή τη δυσχέρεια (δες, για παράδειγµα, την παρατήρηση κάτω 
από τη περίπτωση ∆), η οποία έχει σηµασία. 

Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό 

‘Βρίσκω τουλάχιστον ενοχλητικό (για να µη γράψω ανήθικο) να µιλούν άνδρες περί έκτρωσης 
και να φορτώνουν τις γυναίκες µε ενοχές’ 

Το παραπάνω κείµενο δεν έχει φύλο, ούτε έχει σηµασία του φύλο του συγγραφέα: πολλά 
επιχειρήµατα είναι εύλογα, ή παράλογα, ανεξάρτητα από το φύλο αυτού που τα αρθρώνει (στη 
δεύτερη κατηγορία ανήκει, λ.χ., η θέση της καθολικής εκκλησίας). 

∆εν χρειάζεται, φερ’ειπείν, να έχεις καταδικαστεί σε θάνατο για να αρθρώνεις και να 
καταλαβαίνεις επιχειρήµατα υπέρ και κατά της θανατικής ποινής.  

8. Rodia Says:  
August 15th, 2007 at 7:28 am 

Αν δεν το καταλαβαίνεις, προσπάθησε να µπεις στη θέση µιας γυναίκας που περιµένει παιδί 
παρά τη θέλησή της και θα το καταλάβεις -ελπίζω. Αν η γυναίκα στης οποίας τη θέση θα µπεις 
είναι φτωχή, νέα, χωρίς οικογενειακή υποστήριξη, τόσο το καλύτερο. Η υποτιθέµενη κρατική 
στήριξη εξαντλείται στις “παροχές” του ιδρύµατος “Μητέρα” και για την εκκλησιαστική 
καλύτερα να µην αφήσω ελεύθερο το πληκτρολόγιό µου. Η µητέρα αντιµετωπίζεται ως 
παιδογόνο µηχάνηµα και τα παιδιά οδηγούνται προς υιοθεσία από τα ιδρύµατα στήριξης της 
µητρότητας (κατ’ ευφηµισµό) που εκµεταλλεύονται την αδυναµία των γυναικών αυτών. 
Απειρα παραδείγµατα. Στην καλύτερη περίπτωση, όπου συµβιώνουν οι µητέρες µε τα δικά 
τους παιδιά, οι γυναίκες γίνονται θύµατα παραθρησκευτικών οργανώσεων και τα παιδιά τους 
δούλοι διαφόρων ιδεοληπτικών συστηµάτων. Τελεία και παύλα. Αν ζεις σε αυτό τον κόσµο, 
στην Ελλάδα του σήµερα, δεν θα πρέπει να τρέφεις αυταπάτες. 
Αν θέλεις να µπω γενικότερα στο ζήτηµα της τεκνογονίας, µπορώ να απαριθµήσω εκατοντάδες 
περιπτώσεων απόλυσης γυναίκας εγκύου από τον εργοδότη της. ∆ύσκολη συζήτηση, το 
καταλαβαίνω. Πόσο µάλλον δυσκολότερη για άντρες… 
Φυσικά και είµαι εναντίον της θανατικής ποινής για οποιονδήποτε λόγο και για οποιονδήποτε 
άνθρωπο, όπως είµαι και εναντίον της ποίησης ενόχων µε την κατασκευή γυναικών-φονιάδων, 
ώστε να απενοχοποιείται το κοινωνικό µας σύστηµα και να ελαφραίνουν οι συνειδήσεις των 
(κάθε) εξουσιαστών.  

9. Rodia Says:  
August 15th, 2007 at 7:32 am 

∆εν υπάρχει κανένα ηθικό πρόβληµα -γνώµη µου. Το πρόβληµα είναι καθαρά πρακτικό και 
οικονοµικό. Αν αποφασίσει το κράτος να δίνει γερές επιδοτήσεις στις νεαρές µητέρες, θα 
σταµατήσουν να γίνονται εκτρώσεις και, παραλλήλως, θα λυθεί και το δηµογραφικό. Εχεις 
αντίρρηση;   

10. Νικόλας Says:  
August 16th, 2007 at 4:04 am 



Rodia, το πρώτο σχόλιό σου είναι τελείως άστοχο, είτε γιατί δεν έχεις διαβάσει το κείµενο, είτε 
γιατί δεν το έχεις προσέξει. Γράφεις 

‘Αν δεν το καταλαβαίνεις προσπάθησε να µπεις στη θέση µιας γυναίκας που περιµένει παιδί 
παρά τη θέλησή της και θα το καταλάβεις’ 

Το πρώτο µέρος του κειµένου είναι αφιερωµένο στη δικαιολόγηση της έκτρωσης σε 
περιπτώσεις που η γυναίκα ‘περιµένει παιδί παρά τη θέλησή της’ (όπως σε περιπτώσεις 
βιασµού και αποτυχηµένης αντισύλληψης). Σε παρακαλώ δες αυτό το κοµµάτι του κειµένου 
πριν γράψεις άλλο σχόλιο. 

Το βασικό -και αµφιλεγόµενο, pace το δεύτερο σχόλιό σου- ερώτηµα είναι τι γίνεται στις 
περιπτώσεις που η γυναίκα θέλει να κάνει έκτρωση, λ.χ., τον 6ο µήνα, µολονότι επέλεξε 
ελεύθερα να µείνει έγκυος έξι µήνες πριν.  

11. Rodia Says:  
August 17th, 2007 at 2:33 am 

Νικόλα, τη στιγµή που γράφεις «Για τους σκοπούς της συζήτησης, δέχοµαι τη θέση οτι το 
έµβρυο είναι ανθρώπινη ζωή, ακόµα και µέρες (ή ώρες) µετά τη σύλληψη.» αποτρέπεις κάθε 
συζήτηση, αλλά παρά τούτο προσπάθησα να δώσω µια διαφορετική εικόνα, µήπως µπορέσεις 
τελικά να εννοήσεις τι εστί βερύκοκκο. 
Το τραβηγµένο ακροβατικό σου περί γυναίκας εγκύου που της έρχεται ξαφνικά να εκτρώσει το 
έµβρυο µε δεδοµένο τον κίνδυνο της ζωής της -όλοι το γνωρίζουµε αυτό, υποθέτω- δεν το 
καταλαβαίνω και επιµένω στο προηγούµενο σχόλιό µου -το ακριβώς πριν το δικό σου. 
Προσπάθησε να απαντήσεις σε αυτό, παρακαλώ. Αν το καταφέρεις, είµαι (σχεδόν) σίγουρη 
πως η ηθική διάσταση που δίνεις θα διαγραφεί αυτοµάτως και -ίσως- κερδίσεις ένα ευρύ 
άπλωµα στη σκέψη σου. 
µε πολλή συµπάθεια  αν και θα δυσκολευτώ να επανέλθω στο βήµα…  

12. Νικόλας Says:  
August 17th, 2007 at 9:29 pm 

Rodia, αυτό 

‘τη στιγµή που γράφεις «Για τους σκοπούς της συζήτησης, δέχοµαι τη θέση οτι το έµβρυο είναι 
ανθρώπινη ζωή, ακόµα και µέρες (ή ώρες) µετά τη σύλληψη.» αποτρέπεις κάθε συζήτηση’ 

δεν το καταλαβαίνω. Το κείµενο δείχνει οτι, ακόµα κι αν κάποιος πιστεύει οτι το έµβρυο είναι 
ανθρώπινη ζωή, η έκτρωση µπορεί να είναι δικαιολογήµενη. Σε παρακαλώ πριν ξαναγράψεις 
σχόλιο διάβασε -και να προσπαθήσε να καταλάβεις- το κείµενο. 

Γράφεις 

‘προσπάθησα να δώσω µια διαφορετική εικόνα, µήπως µπορέσεις τελικά να εννοήσεις τι εστί 
βερύκοκκο.’ 

αλλά δεν έδωσες κάποια διαφορετική εικόνα. Απλά προσήψες στο κείµενο την ψευδή 
ανάγνωση οτι η έκτρωση δεν είναι δικαιολογήµενη, όταν το κείµενο είναι αναφανδόν υπέρ της 
έκτρωσης -τουλάχιστον οταν η γυναίκα δεν έχει επιλέξει να µείνει έγκυος. 

Μου ζητάς να απαντήσω στο σχόλιο αµέσως πριν το δικό µου, αλλά δεν µπορώ να πω τίποτα 
ως προς αυτό 

‘∆εν υπάρχει κανένα ηθικό πρόβληµα -γνώµη µου. Το πρόβληµα είναι καθαρά πρακτικό και 
οικονοµικό.’ 

γιατί υπάρχει κάποιο ηθικό διακύβευµα όταν, λ.χ., µια γυναίκα αποφασίζει στον έβδοµο µήνα 



οτι δεν θέλει το παιδί. Οι περιστάσεις αυτές διαφέρουν ριζικά από τις περιστάσεις στις οποίες η 
γυναίκα δεν έχει επιλέξει την εγκυµόσυνη, και ως εκ τούτου δεν είναι προφανές, τι είναι 
επιτρεπτό και τι όχι.  

13. Titus Says:  
August 21st, 2007 at 11:06 pm 

Με µία µικρή καθυστέρηση λόγω θέρους και µε την ελπίδα ότι το θέµα δεν έχει κλείσει ήδη, ας 
πω κι εγώ τη γνώµη µου. Κατ’ αρχάς, και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, εγώ βρίσκω εξίσου 
δυσάρεστες τις ακραίες και απόλυτες θέσεις ανεξαρτήτως προέλευσης. Είναι, νοµίζω, 
εξαιρετικά δυσάρεστο να υποφέρει ο διάλογος από την πεποίθηση ότι «δεν υφίσταται κανένα 
ηθικό πρόβληµα» - είτε αυτό µας το διαµηνύουν οι θεούσες της γειτονιάς είτε οι φανατικοί 
άθεοι ή φεµινιστές. Θα συµφωνήσω, λοιπόν, µε την απάντηση του Νικ στη Ροδιά: µπορούµε, 
θέλω να πιστεύω, να συζητούµε για τη θανατική ποινή χωρίς να έχουµε περάσει από death row 
στην πολιτεία του Τέξας και για την προστασία των πολικών αρκούδων χωρίς να κυνηγάµε 
φώκιες στους πόλους. Απολογούµενος, λοιπόν, για το γεγονός ότι δεν έχω τα κατάλληλα 
γεννητικά όργανα για να έχω γνώµη επί του θέµατος (αυτό δεν είναι σεξισµός άραγε;), 
προχωρώ στην ουσία.  

Το cult πλέον παράδειγµα του βιολονίστα αντιµετωπίστηκε από τον Νικ µε τρόπο που µε 
βρίσκει, σε γενικές γραµµές, σύµφωνο. ∆ε θα επεκταθώ επί των λίγων παρατηρήσεων που θα 
είχα να κάνω διότι και ανοιχτές θύρες παραβιάζουµε και τη γνώµη µου για την ιδιοκτησία του 
εαυτού την έχω αναπτύξει κι εγώ αλλού. Θέλω, όµως, να κρατήσω από αυτή την ανάλυση την 
εξαιρετικά σηµαντική διάκριση ανάµεσα στην υπαίτια και την ανυπαίτια συµπεριφορά. Είναι, 
κατ’ αρχήν, απαράδεκτο να υποχρεούται κάποιος στην ανοχή κάποιας βλάβης στα συµφέροντά 
του όταν δεν είχε καµµία απολύτως ευθύνη για τη διαµορφωθείσα κατάσταση. Ασφαλώς, 
υπάρχουν εξαιρέσεις όταν η βλάβη αυτή είναι ασήµαντη και το όφελος µεγάλο: για 
παράδειγµα, είναι αισχρή η εγκατάλειψη ενός θύµατος τροχαίου από έναν διερχόµενο οδηγό 
που δε θέλει να λερώσει τα δερµάτινα καθίσµατά του. Επανερχόµενοι τώρα στο θέµα της 
άµβλωσης, οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι δεν καταφεύγουν σε αυτή οι γυναίκες µόνο υπό το 
κράτος της κοινωνικής κατακραυγής ή άλλων δυσάρεστων παρενεργειών (οικονοµικών λχ). 
Όσο κι αν κάποιοι (κάποιες κυρίως) δυσκολεύονται να το πιστέψουν, υπάρχουν στον κόσµο 
µας και γυναίκες µε σοβαρά ελαττώµατα που θα ρίσκαραν και θα διέκοπταν µία εγκυµοσύνη 
για λόγους εντελώς απαράδεκτους ηθικά. 8ιΟι λόγοι, λοιπόν, που οδηγούν σε µία τέτοια 
απόφαση αλλά και οι απειλούµενες βλάβες είναι ένα πρώτο σηµαντικό κριτήριο. Το δεύτερο 
σηµαντικό κριτήριο δεν είναι άλλο από το τι ακριβώς απειλείται από µία άµβλωση.  

Εδώ διαφωνώ µε την µέθοδο του Νικ διότι παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται 
να παραχωρήσει στους pro life και έτσι καθιστά την συγκεκριµένη θέση (άθελά του, 
φαντάζοµαι) εξαιρετικά ευάλωτη. ∆εν είναι, φυσικά, ανάγκη να δεχθούµε ότι το έµβρυο είναι 
«ζωή» ή «άνθρωπος» για να του αναγνωρίσουµε κάποιο βάρος στη ζυγαριά – στο άλλο άκρο 
της οποίας έχουµε ήδη τοποθετήσει τα συµφέροντα της εγκύου. Υπάρχουν δύο απείρως 
φαρδύτεροι δρόµοι που δεν µας ταλαιπωρούν µε λακούβες και παρακάµψεις. Αφενός µεν 
µπορούµε να δεχθούµε το αυτονόητο γεγονός ότι για να είναι κάτι άξιο προστασίας δεν 
απαιτείται να είναι φορέας δικαιωµάτων – έτσι, για παράδειγµα, είναι άξια προστασίας το 
τροπικό δάσος του Αµαζονίου και το σύµπλεγµα του Λαοκόοντα κι ας µην έχουν κανένα 
απολύτως δικαίωµα τα δέντρα και το µάρµαρο. Αφετέρου, κι αν χρειαζόµαστε κάτι πιο 
«ισχυρό», µας αρκεί και η διαπίστωση ότι το έµβρυο είναι κάτι που θα γίνει άνθρωπος µε 
προσωπικότητα, όνειρα, σχέσεις κλπ και άρα κάποια δικαιώµατα θα µπορούσαν να 
εκπορεύονται και από εκεί. Έτσι, δεν µπαίνουµε και στη γνωστή controversy µε τη θεωρία του 
Singer για την personhood και τα συναφή: έχει κάποια δικαιώµατα το έµβρυο είτε επειδή θα 
γίνει human είτε επειδή θα γίνει person.  

Τώρα που ξέρουµε τι έχουµε στη ζυγαριά, µπορούµε να τολµήσουµε και τη διατύπωση 
µερικών γενικών κανόνων: 
- Όταν απειλείται η ζωή ή σοβαρή βλάβη της υγείας ή της προσωπικότητας της εγκύου η 
άµβλωση είναι ηθικά αποδεκτή σε κάθε περίπτωση – ακριβώς διότι το «κάτι άξιο προστασίας» 
και τα «κάποια δικαιώµατα» ζυγίζουν λιγότερο από έναν άνθρωπο µε προσωπικότητα και 
πλήρη δικαιώµατα. 



- Όταν δεν απειλείται κάτι από τα παραπάνω και η εγκυµοσύνη οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
εγκύου η άµβλωση είναι ηθικά προβληµατική – γιατί είµαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές µας 
και τις δυσάρεστες συνέπειες που προκαλούν (εδώ την εξαφάνιση αυτού του κάτι που είναι, 
τουλάχιστον, άξιο προστασίας). 
- Όταν απειλείται ελαφρά αλλά όχι ασήµαντη βλάβη (κάθε είδους – όχι µόνο στην υγεία δηλ.) 
για την έγκυο και η εγκυµοσύνη δεν προέκυψε µε ευθύνη της η ζυγαριά κλίνει υπέρ της. 
- Όταν η βλάβη είναι εντελώς ασήµαντη και η εγκυµοσύνη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
εγκύου έχουµε σοβαρό πρόβληµα και ίσως θα έπρεπε να εξετάσουµε και τη λογική του 
«διερχόµενου οδηγού». Εννοείται, ασφαλώς, ότι η ψυχολογική επιβάρυνση από την κυοφορία 
λχ του καρπού ενός βιασµού συνιστά σοβαρότατη βλάβη. Εδώ αναφέροµαι κυρίως σε 
περιπτώσεις ελαφράς αµέλειας (βλ. επόµενη παράγραφο) σε συνδυασµό µε τη πρόκληση 
«τοπικού πάχους» ή πρωινών ιλίγγων. Ακόµα και σε τούτη την περίπτωση, όµως, διστάζω να 
δεχθώ την υποχρέωση της εγγύου να κυοφορήσει µέχρι τέλους και δηλώνω αναποφάσιστος.  

Απαραίτητη διευκρίνηση: όταν λέω «υπαιτιότητα» δε χρησιµοποιώ τον όρο µε τη νοµική του 
έννοια αλλά ούτε και µε αυτή που φαίνεται να προκρίνει ο Νικ. Συµπεριλαµβάνω σε αυτή τόσο 
την πρόθεση και κάθε δόλο όσο και τη βαριά αµέλεια. Με αυτό εννοώ ότι µία γυναίκα δεν 
είναι υπαίτια για την εγκυµοσύνη της αν ξέχασε µία φορά το αντισυλληπτικό της χάπι αλλά 
παραµένει τέτοια αν αµελεί συνεχώς την αντισύλληψή για λόγους ερωτικής απόλαυσης, για 
παράδειγµα, και σκεπτόµενη ότι «στη χειρότερη θα κάνει έκτρωση». Επίσης, θεωρώ 
αυτονόητο το διαχωρισµό που γίνεται στην αρχή του κυρίως κειµένου: ό,τι είναι ηθικά 
προβληµατικό δε θα πρέπει αυτοµάτως και να απαγορεύεται από το νόµο. Υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες αυτό θα ήταν απλά περιττό ή και επιζήµιο. Τέλος, θεωρώ εξίσου 
προφανές ότι από την στιγµή που το µωρό µπορεί να επιβιώσει εκτός µήτρας δεν µιλούµε 
πλέον για έµβρυο.  

ΥΓ: Συγγνώµη για το µακρύ σχόλιο.  

14. ∆ηµήτρης Τσαραπατσάνης Says:  
August 23rd, 2007 at 12:58 pm 

Συγχαρητήρια ακόµη µια φορά για το ποστ, στο οποίο και εγώ συνεισφέρω καθυστερηµένα 
λόγω διακοπών. Τρεις µικρές παρατηρήσεις 

α. Υπάρχει µια ακόµη υποπερίπτωση: η γέννηση του παιδιού να µην επιβαρύνει οικονοµικά και 
κοινωνικά την µητέρα. Η περίπτωση εµφανίζεται σε χώρες (όπως η Γαλλία) όπου επιτρέπεται η 
“ανώνυµη γέννα” (accouchement sous X), που δίνει την δυνατότητα στην µητέρα να µην 
αναλάβει το κόστος ανατροφής του παιδιού αλλά να το δώσει κατευθείαν για υιοθεσία 

β. Οι περισσότεροι πιστεύουµε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει µόνο προσωπική αλλά και 
απρόσωπη αξία, που δεν ανάγεται στα συµφέροντα, επιδιώξεις κλπ. προσώπων. Ο Dworkin 
στο Life’s Dominion συγκροτεί όλη τη θεωρία του βάσει αυτής της διαπίστωσης. ∆εν είµαι 
ωστόσο καθόλου βέβαιος για το πώς η αξία αυτή µπαίνει στη ζυγαριά και πότε (και αν) 
υπερτερεί συµφερόντων και δικαιωµάτων προσώπων. 

γ. Παρ’οτι δεν είµαι ειδικός επί του θέµατος, γνωρίζω ότι αρκετοί ψυχολόγοι συµφωνούν ότι 
το νεογέννητο είναι φορέας κάποιου είδους συνείδησης, που µπορεί να αποτελέσει βάση για 
αναγνώριση κάποιων συµφερόντων και δικαιωµάτων. Ταυτόχρονα, η είσοδος της sentience του 
κυοφορούµενου στο παιχνίδι επίσης παίζει κάποιον ρόλο σε σχέση µε αυτό, ειδικά αν ληφθεί 
υπόψη η υποπερίπτωση την οποία περιέγραψα παραπάνω. Το δίληµµα θα ήταν το εξής: 
δικαιλογείται έκτρωση όταν προϋποθέτει καταστροφή µιας υπάρχουσας sentient ζωής, ενώ 
ταυτόχρονα προσβάλλει και την απρόσωπη αξία της ανθρώπινης ζωής και η γυναίκα δεν 
πρόκειται να επωµιστεί κανένα κόστος ανατροφής του παιδιού;  

15. Νικόλας Says:  
September 1st, 2007 at 3:02 pm 

Κώστα και ∆ηµήτρη, απολογούµαι για τη καθυστέρηση. Μερικά σχόλια πάνω στα σχόλιά σας: 



Κώστα, νοµίζω οτι είµαστε σύµφωνοι ως προς κύριες διασθήσεις (υπέρ της έκτρωσης). 
Είµαστε σύµφωνοι, για παράδειγµα, οτι  

‘∆εν είναι, φυσικά, ανάγκη να δεχθούµε ότι το έµβρυο είναι «ζωή» ή «άνθρωπος» για να του 
αναγνωρίσουµε κάποιο βάρος στη ζυγαριά – στο άλλο άκρο της οποίας έχουµε ήδη 
τοποθετήσει τα συµφέροντα της εγκύου.’ 

Αλλά αυτό µου φαίνεται κάπως δύσπεπτο: 

‘Αφετέρου, κι αν χρειαζόµαστε κάτι πιο «ισχυρό», µας αρκεί και η διαπίστωση ότι το έµβρυο 
είναι κάτι που θα γίνει άνθρωπος µε προσωπικότητα, όνειρα, σχέσεις κλπ και άρα κάποια 
δικαιώµατα θα µπορούσαν να εκπορεύονται και από εκεί.’ 

Είµαι σχεδόν σίγουρος οτι το γεγονός και µόνο οτι είσαι δυνητικό πρόσωπο δεν σου δίνει 
δικαιώµατα, όπως το γεγονός και µόνο οτι είσαι δυνητικός πρόεδρος της δηµοκρατίας δεν σου 
δίνει δικαιώµατα να εκδίδεις προεδρικά διατάγµατα.  

Μπορεί να εννοείς οτι ένα πρόσωπο στο µέλλον έχει δικαίωµα να µην καταστραφεί στο 
παρελθόν. Αλλά αν καταστραφεί στο παρελθόν τότε δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει δεν είναι 
φορέας δικαιωµάτων. 

Βρίσκω κάπως αδύναµο αυτόν τον ισχυρισµό: 

‘µπορούµε να δεχθούµε το αυτονόητο γεγονός ότι για να είναι κάτι άξιο προστασίας δεν 
απαιτείται να είναι φορέας δικαιωµάτων – έτσι, για παράδειγµα, είναι άξια προστασίας το 
τροπικό δάσος του Αµαζονίου και το σύµπλεγµα του Λαοκόοντα κι ας µην έχουν κανένα 
απολύτως δικαίωµα τα δέντρα και το µάρµαρο.’ 

όχι αυτόνοµα, αλλά σε σχέση µε το έµβρυο (όπως και σε σχέση µε ένα σκύλο ή ένα 
κοτόπουλο). Νοµίζω δηλαδή οτι δεν µπορείς να αποφύγεις να µιλήσεις για humanhood, ή 
personhood, ή κάτι ενδιάµεσο. Αυτό το ενδιάµεσο µπορεί να είναι η ικανότητα εµβίωσης 
κάποιου τύπου εµπειριών, και αυτή από µόνη της µπορεί να θεµελιώνει ορισµένες αξιώσεις 
προστασίας. 

∆ηµήτρη, οι διακρίσεις που κάνεις βοηθούν νοµίζω αρκετά τη κουβέντα. 

Είµαι συµπαθητικός ως προς αυτό 

‘το νεογέννητο είναι φορέας κάποιου είδους συνείδησης, που µπορεί να αποτελέσει βάση για 
αναγνώριση κάποιων συµφερόντων και δικαιωµάτων.’ 

Αυτή η µορφή συνείδησης, αν είναι παρούσα στο νεογέννητο, τότε πρέπει να είναι παρούσα 
και κάποιο χρόνο πριν τη γέννηση.  

Νοµίζω οτι η ικανότητα εµβίωσης κάποιου τύπου εµπειρίας πρέπει να θεµελιώνει τουλάχιστον 
κάποιες αξιώσεις προστασίας. ∆ιαφορετικά µου φαίνεται πολύ δύσκολο να δικαιολογήσω τη 
διαίσθηση που µοιράζονται πολλοί άνθρωποι, οτι δηλαδή σε περιπτώσεις ανώνυµης 
εγκυµοσύνης, που προκαλείται µε την επιλογή της γυναίκας, και όπου η βλάβη σε αυτήν είναι 
απειροελάχιστη, η έκτρωση (µπορεί να) είναι προβληµατική. 

Αν έχω µε δική µου προαίρεση πάρει από κάποιον ένα κουτάβι, το οποίο εξαρτάται από µένα 
µε πολλούς τρόπους, έχω κάποια υποχρέωση να το κρατήσω στη ζωή (τουλάχιστον µέχρι να 
µπορώ να το δώσω σε κάποιον τρίτο, ο οποίος να µπορεί να το φροντίσει).  

Αν αυτή η πεποίθηση είναι αληθής, τότε υπάρχουν συµφέροντα που θεµελιώνουν κάποιες 
αξιώσεις προστασίας, ακόµα και για µη-πρόσωπα, και που αντιστοιχούν σε καθήκοντα 
διαφορετικής µορφής από αυτά που έχουµε, λ.χ., σε σχέση µε την τέχνη (cf. το σχόλιο του 
Κώστα). 



Νοµίζω οτι πρέπει να διαβάσω λίγο πιο προσεκτικά το Life’s Dominion του Dworkin! Στείλε 
µου email αν θέλεις να γράψεις µια βιβλιοκριτική.  

16. Big Panda Says:  
September 21st, 2007 at 2:47 pm 

Αν και υποθέτω πως η παρέα σας θα έχει ήδη ξεχάσει το ζήτηµα από καιρό, θα τολµήσω να 
αφήσω ένα µικρό αποτύπωµα και των δικών µου σκέψεων. ∆υστυχώς, το σχόλιο µου βγήκε 
λίγο µεγάλο κι έτσι δίστασα να επιβαρύνω το χώρο σας. Αν θέλετε µπορείτε να το διαβάσετε 
σαν ξεχωριστό post στο δικό µου blog (ο θεός να το κάνει) 
http://philosofried.blogspot.com/2007/09/blog-post_21.html. Ελπίζω αυτό να µην είναι αγενές, 
εξαιτίας κάποιας άγνωστου και νεφελώδους internet–ικού κώδικα καλής συµπεριφοράς που 
αγνοώ!  


