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Περίληψη στα ελληνικά 
Η  εξέλιξη, παρόλο που είναι συνυφασµένη µε την ίδια την ύπαρξη, ως όρος άργησε 

να µπει στις ζωές των ανθρώπων και να συνδεθεί µαζί τους. Η συνειδητή χρήση της, όµως, 

από τα µέσα του 19ου αιώνα και έπειτα, στον τοµέα της Βιολογίας, άνοιξε τον δρόµο για τη 

διερεύνησή της και σε πλήθος άλλων πεδίων όπου πλέον αποτελεί κλάδο τους. Η δηµιουργία 

της Εξελικτικής Επιστηµολογίας, όπως ονοµάζεται ο νέος αυτός κλάδος, έφερε στο προσκήνιο 

και τη συσχέτισή της µε την ηθική, η οποία θα πρέπει να αποτελεί θεµέλιο κάθε επιστηµονικού 

κλάδου. Το ερώτηµα, ωστόσο, που δηµιούργησε, είναι αν θα έπρεπε να συµβεί το ίδιο και στην 

εφαρµογή των µοντέλων της Εξελικτικής Βιολογίας σε άλλους τοµείς. Σκοπός, εποµένως, της 

παρούσας εργασίας είναι η µεταφορά των µοντέλων της Εξελικτικής Βιολογίας στον τοµέα 

του Πολιτισµού και της αξιολόγησης των ιδεών και η θέση ή ο ρόλος που διαδραµατίζει η 

ηθική σε αυτή τη διαδικασία. 

 

Λέξεις-κλειδιά: εξέλιξη, εξελικτική θεωρία, Εξελικτική Βιολογία, Εξελικτική 

Επιστηµολογία, ηθική.
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Abstract 
Evolution, although intertwined with existence itself, as a term has been slow to enter 

people's lives and connect with them. Its conscious use, however, from the middle of the 19th 

century onwards, in the field of Biology, paved the way for its exploration in a number of other 

fields where it is now their branch. The creation of Evolutionary Epistemology, as this new 

branch is called, brought to the fore its connection with ethics, which should be the foundation 

of every scientific branch. The question that arose, however, is whether the same should happen 

in the application of Evolutionary Biology models to other fields. The purpose of this paper is 

therefore to transfer the models of Evolutionary Biology in the field of Culture and the 

evaluation of ideas and the place or role that ethics plays in this process. 

 

Key-words: evolution, evotionary theory, Evolutionary Biology, Evolutionary Epistemology, 

ethics/moral.
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 
Η ιδέα της εξέλιξης, παρόλο που είναι συνυφασµένη µε την ύπαρξη του ανθρώπου από 

την πρώτη στιγµή της εµφάνισής του στη γη, για αρκετούς αιώνες φαίνεται να συµβαίνει µε 

µη συνειδητό τρόπο, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί µε κάποιον τρόπο να γίνει και αντικείµενο 

εκµετάλλευσης και να χρησιµοποιηθεί προς όφελος του ανθρώπου και τη βελτίωση του τρόπου 

ζωής του. Έτσι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, αν και µιλούσαν για εξέλιξη και περιέγραφαν 

τον κόσµο µε όρους εξέλιξης, δεν γνώριζαν ούτε τι ήταν αυτή ούτε ποια ήταν ή θα µπορούσε 

να ήταν η συµβολή και η προσφορά της στην ανθρωπότητα. Αυτό έγινε πολλούς αιώνες 

αργότερα, τον 19ο αιώνα, όταν ο Karl Darwin διατύπωσε µε σαφήνεια τους µηχανισµούς που 

λειτουργεί σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως προέκυψε µέσα από τις παρατηρήσεις του 

σε φυτά και ζώα επί σειρά ετών. Από αυτή την εποχή και έπειτα, η εξέλιξη µετατρέπεται σε 

συνειδητή διαδικασία, ανεξάρτητα αν κάτι τέτοιο δεν γίνεται απόλυτα αντιληπτό τη στιγµή 

που συµβαίνει, και ανοίγει ο δρόµος για την περαιτέρω εκµετάλλευσή της ως ιδέα. 

Οπότε, αυτό που τη στιγµή της συνειδητοποίησης της έννοιας, αφορούσε αποκλειστικά 

σε ανθρώπινα και µη όντα, και χρειάστηκε διψήφιο αριθµό αιώνων για να πραγµατοποιηθεί, 

σε µόλις δύο αιώνες που µετρώνται µέχρι σήµερα, έχουν γίνει τεράστια άλµατα και η 

εφαρµογή της συµπεριλαµβάνει ακόµα και διάφορους τοµείς (χαρακτηριστικά παραδείγµατα, 

το περιβάλλον, η ιατρική, η τεχνολογία κ.ο.κ.). Αυτό δείχνει ότι το εύρος της συγκεκριµένης 

έννοιας, κατ’ επέκταση και ιδέας, είναι µάλλον χωρίς όρια, το οποίο σηµαίνει ότι εµπεριέχει 

και έναν βαθµό επικινδυνότητας για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες αν δεν δοθεί η δέουσα 

προσοχή. Εποµένως, στις περιπτώσεις που επιχειρείται µεταφορά των µοντέλων της 

εξελικτικής βιολογίας σε διάφορους τοµείς, επιστηµονικούς και µη, είναι ίσως χρήσιµο να 

λαµβάνεται υπόψη και η ηθική διάσταση της εκάστοτε ενέργειας, προκειµένου να 

δηµιουργείται ένα πλαίσιο προστασίας τόσο για το εξελισσόµενο υποκείµενο ή αντικείµενο 

όσο και το/τα υποκείµενο/α ή αντικείµενο/α που υπόκεινται τις συνέπειες της εξέλιξης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο µπορούν 

τα µοντέλα της εξελικτικής βιολογίας να εφαρµοστούν σε τοµείς που εκτείνονται και πέρα από 

τα αυστηρά όρια της επιστήµης, όπως είναι ο πολιτισµός ή η αξιολόγηση των ιδεών γενικά και 

να εξεταστεί τόσο σε σχέση µε την ηθική όσο και χωρίς την ηθική, προκειµένου να διαπιστωθεί 

ή όχι η χρησιµότητά της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία θα χωριστεί σε τρία βασικά µέρη, όπου τα δύο πρώτα θα 

ασχολούνται µε τους εξεταζόµενους τοµείς ξεχωριστά και στο τρίτο θα υπάρχει µια 

συνδυαστική προσέγγιση. Αναλυτικότερα, η δοµή της εργασίας διαµορφώνεται ως εξής: Στο 
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πρώτο µέρος, θα υπάρξει λεπτοµερής παρουσίαση του τοµέα της εξελικτικής βιολογίας, έτσι 

ώστε να τεθεί η βάση στην οποία στηρίζεται ο σκοπός της εργασίας και διαµορφώνει τον 

προβληµατισµό που καλείται ο γράφων και ερευνητής να απαντήσει στο τέλος. Πιο 

συγκεκριµένα, στην πρώτη ενότητα θα προσδιοριστεί ο όρος για την καλύτερη κατανόηση του 

θέµατος τόσο από τον απλό αναγνώστη όσο και από τον µελλοντικό ερευνητή. Στη συνέχεια, 

θα αναπτυχθεί η εξελικτική θεωρία για να διαπιστωθεί η ισχύς και η µεταβολή της στο 

πέρασµα των χρόνων από τη στιγµή της διατύπωσής της µέχρι και σήµερα. Στην τρίτη ενότητα, 

θα καταγραφούν, µέσα από συγκεκριµένα ερωτήµατα και απαντήσεις, όλα εκείνα τα σηµεία 

που δείχνουν τη σηµασία της θεωρίας της Εξέλιξης στη Βιολογία και, το κεφάλαιο θα κλείσει 

µε την αναφορά σε µερικές από τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που εµφανίζονται σήµερα 

από την ανάπτυξη της Εξελικτικής Βιολογίας ως επιστηµονικού κλάδου. 

Στο δεύτερο µέρος, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο δεύτερο σκέλος του θέµατος της 

εργασίας, που δεν είναι άλλο από την ηθική. Ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική µε το 

πρώτο µέρος, στο κοµµάτι αυτό θα αναπτυχθούν τα στοιχεία που δείχνουν τη θέση της ηθικής 

σε επιστηµονικό και καθηµερινό επίπεδο, ξεκινώντας, όπως και προηγουµένως, από τον 

ορισµό της. Οπότε, στο κοµµάτι αυτό, αφού γίνει η οροθέτηση του δεύτερου αυτού 

εξεταζόµενου αντικειµένου, θα περιγραφούν αναλυτικά, από τη µια µεριά, ο ρόλος και η 

σηµασία της ηθικής, τόσο από τη θεωρητική όσο και από την πρακτική της σκοπιά, και, από 

την άλλη µεριά, ο σκοπός της ηθικής, προκειµένου να προλειάνει το έδαφος για την απάντηση 

στο ερευνητικό ερώτηµα που αφορά στον ρόλο της κατά τη µεταφορά των µοντέλων της 

εξελικτικής βιολογίας στον τοµέα του πολιτισµού και των ιδεών. 

Στο τρίτο µέρος, θα γίνει η συνδυαστική παρουσίαση των δύο εξεταζόµενων 

αντικειµένων, η οποία ουσιαστικά θα θέτει το πλαίσιο για την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτηµάτων. Με αυτή την έννοια, στο πρώτο σκέλος αυτού του µέρους θα γίνει η αναλυτική 

παρουσίαση της εξελικτικής επιστηµολογίας, η οποία δηµιουργήθηκε στηριζόµενη στη 

συλλογιστική της εξελικτικής βιολογίας, και, στο δεύτερο σκέλος, θα αναπτυχθεί η εξελικτική 

ηθική και θα αξιολογηθεί η πρακτική της εφαρµογή και η αναγκαιότητά της κατά τη δράση 

της εξελικτικής επιστηµολογίας. 

Η εργασία θα κλείσει µε τα συµπεράσµατα και την αναλυτική απάντηση όλων των 

ερευνητικών ερωτηµάτων που τέθηκαν στην αρχή και συνιστούν το αντικείµενο της εν λόγω 

έρευνας.  
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Κεφάλαιο 2 – Εξελικτική βιολογία 
2.1 Ορισµός – Περιγραφή 

Κατά το άκουσµα και µόνο του όρου εξελικτική βιολογία είναι πολύ πιθανόν 

συνειρµικά να γίνει σύνδεση µε τη θεωρία της εξέλιξης που διατύπωσε ο Karl Darwin 

(Δαρβίνος) στα µέσα του 19ου αιώνα. Ωστόσο, η θεωρία –τουλάχιστον στην αρχική της 

µορφή– όσο και να ακούγεται παράλογο, γιατί ένα είδος εξέλιξης παρουσιάζει, δεν εµπεριέχει 

σε κανένα σηµείο της αυτόν τον όρο. Μιλάει µόνο για «καταγωγή µε τροποποίηση». Αυτό 

συµβαίνει κυρίως γιατί θεωρούσε την εν λόγω έννοια διφορούµενη και ασαφή. Βέβαια, για 

την άποψή του αυτή ευθύνεται και το γεγονός ότι η έννοια της εξέλιξης, τους προηγούµενους 

δύο αιώνες, αφορούσε στην επέκταση ενός προσχηµατισµένου οργανισµού και, τον 19ο αιώνα, 

µε βάση τη λογική της εξελικτικής φιλοσοφίας του Herbert Spencer, υποδήλωνε την ανάπτυξη 

της φύσης, η οποία υπονοούσε την προοδευτική της τάση προς την αυξηµένη πολυπλοκότητα, 

µε την οποία ο Darwin διαφωνούσε (Gayon, 2003: 3-4). Παρ’ όλα αυτά, στα τέλη του 19ου 

αιώνα και στην έκτη έκδοση της Καταγωγής των ειδών, εν τέλει, χρησιµοποίησε τον όρο 

εξέλιξη. Έκανε λόγο, ωστόσο, για αργή και σταδιακή εξέλιξη και όχι για ξαφνικές αλλαγές 

(Peckam, 1959: 264-265). 

Οπότε, ως βιολογική εξέλιξη µπορεί να οριστεί η διαφοροποίηση των κληρονοµικών 

χαρακτηριστικών των διάφορων οµάδων οργανισµών στο πέρασµα των χρόνων και την 

αλλαγή των γενεών. Είναι πολύ διαφορετική από την ανάπτυξη, καθώς εστιάζει στην εξέλιξη 

ενός πληθυσµού σε πολλές γενιές και όχι στην ανάπτυξη ενός ατόµου κατά τη διάρκεια της 

ζωής του (Whyte, 2007: 47). Οµάδες οργανισµών που ονοµάζονται πληθυσµοί και είδη, 

σχηµατίζονται από τη διαίρεση των πληθυσµών ή των ειδών των προγόνων και οι απόγονοι 

αλλάζουν στη συνέχεια ανεξάρτητα. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη πραγµατοποιείται µε δύο 

τρόπους, αφενός, εντός των γενεών, αφετέρου, στο πέρασµα των γενεών (Hallgrimsson & 

Hall, 2008: 4-6). Αυτό σηµαίνει ότι, αρχικά, πραγµατοποιούνται µικρές διαφοροποιήσεις µέσα 

στην ίδια γενιά, ενώ, αργότερα, επιτυγχάνονται σηµαντικές αποκλίσεις από την αρχική µορφή, 

µε την πάροδο του χρόνου, ώστε οι απόγονοι να εµφανίζουν σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε 

τη µορφή των προγόνων. Σε διαδοχικές γενιές, τα µέλη ενός πληθυσµού είναι πιο πιθανόν να 

αντικατασταθούν από τους απογόνους γονέων µε ευνοϊκά χαρακτηριστικά που τους επέτρεψαν 

να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν στο αντίστοιχο περιβάλλον τους. 

Συνεπώς, η εξέλιξη µπορεί να χωριστεί σε µικροεξέλιξη και µακροεξέλιξη. 

Μεγαλύτερες αλλαγές, όπως όταν σχηµατίζεται ένα νέο είδος, ονοµάζεται µακροεξέλιξη. Το 

αντίστροφο συµβαίνει στην περίπτωση της µικροεξέλιξης, οι αλλαγές πραγµατοποιούνται στο 
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ίδιο είδος. Ορισµένοι βιολόγοι πιστεύουν ότι οι µηχανισµοί της µακροεξέλιξης είναι 

διαφορετικοί από αυτούς της µικροεξελικτικής αλλαγής. Άλλοι πιστεύουν ότι η διάκριση 

µεταξύ των δύο είναι αυθαίρετη, καθώς η µακροεξέλιξη είναι αθροιστική µικροεξέλιξη. Η 

λέξη εξέλιξη έχει ποικίλες σηµασίες. Το γεγονός ότι όλοι οι οργανισµοί συνδέονται µέσω 

καταγωγής µε έναν κοινό πρόγονο, συχνά ονοµάζεται εξέλιξη. Και συχνά, οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν τη λέξη εξέλιξη, όταν εννοούν πραγµατικά τη φυσική επιλογή, έναν από τους 

πολλούς µηχανισµούς εξέλιξης (Colby, 1996: 1-2). 

Εν ολίγοις, λοιπόν, η εξέλιξη αναφέρεται στην αλλαγή µε την πάροδο του χρόνου, 

καθώς τα είδη µετατρέπονται και αποκλίνουν για να παράγουν πολλαπλά καταγόµενα είδη. Η 

εξέλιξη και η φυσική επιλογή συχνά συγχέονται, αλλά η εξέλιξη είναι η ιστορική εµφάνιση 

της αλλαγής και η φυσική επιλογή είναι ένας µηχανισµός –στις περισσότερες περιπτώσεις ο 

πιο σηµαντικός– που µπορεί να την προκαλέσει (Latta, 2010: 930). Τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει µια άνθηση στον τοµέα της εξελικτικής βιολογίας και έχει αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό 

η γνώση για τις αιτίες και τις συνέπειες της εξέλιξης. Οι δύο κύριοι πυλώνες αυτής της γνώσης, 

ωστόσο, προέρχονται από τη γνώση του ιστορικού αρχείου της εξελικτικής αλλαγής, που 

προκύπτει απευθείας από τα απολιθώµατα και συνάγεται από την εξέταση της φυλογένεσης 

και από τη µελέτη της διαδικασίας της εξελικτικής αλλαγής, ιδιαίτερα από την επίδραση της 

φυσικής επιλογής. Είναι πλέον προφανές ότι, όταν η επιλογή είναι ισχυρή, η εξέλιξη µπορεί 

να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γενικά οραµατιζόταν ο Darwin. Ως αποτέλεσµα, οι 

επιστήµονες συνειδητοποιούν ότι είναι δυνατόν να διεξαχθούν εξελικτικά πειράµατα σε 

πραγµατικό χρόνο. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της 

µοριακής και αναπτυξιακής βιολογίας, έχουν επεκτείνει σηµαντικά τις γνώσεις µας και 

επιβεβαιώνουν την κεντρική θέση της εξέλιξης στην κατανόηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας. 

Εξέλιξη υφίστανται µόνο οι πληθυσµοί. Για την κατανόησή της είναι απαραίτητο οι 

πληθυσµοί να ιδωθούν ως µια συλλογή ατόµων που ο καθένας φιλοξενεί διαφορετικό σύνολο 

χαρακτηριστικών. Ένας µόνο οργανισµός δεν είναι ποτέ τυπικός για έναν ολόκληρο 

πληθυσµό, εκτός αν δεν υπάρχει διακύµανση εντός αυτού του πληθυσµού. Οι µεµονωµένοι 

οργανισµοί δεν εξελίσσονται, διατηρούν τα ίδια γονίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Όταν ένας πληθυσµός εξελίσσεται, η αναλογία διαφορετικών γενετικών τύπων αλλάζει –κάθε 

µεµονωµένος οργανισµός σε έναν πληθυσµό δεν αλλάζει. Η διαδικασία της εξέλιξης µπορεί 

να συνοψιστεί ως εξής: Τα γονίδια µεταλλάσσονται – Επιλέγονται άτοµα – Οι πληθυσµοί 

εξελίσσονται. 
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Οπότε, σε συνέχεια των παραπάνω, Εξελικτική Βιολογία είναι ο κλάδος που 

περιγράφει την ιστορία της ζωής και διερευνά τις διαδικασίες που ευθύνονται γι’ αυτήν την 

ιστορία και έχει δύο συνολικά στόχους (Futuyma et al, 1998: 8): 

• Την ανακάλυψη της ιστορίας της ζωής στη γη, δηλαδή, τον προσδιορισµό των σχέσεων 

απογόνου-προγόνου µεταξύ όλων των ειδών που έχουν ζήσει ποτέ (φυλογένεση), τον 

καθορισµό των χρόνων κατά τους οποίους ξεκίνησαν και εξαφανίστηκαν και για τον 

προσδιορισµό της προέλευσης και του ρυθµού και της πορείας αλλαγής των χαρακτηριστικών 

τους 

• Την κατανόηση των αιτιωδών διαδικασιών της εξέλιξης, δηλαδή την προέλευση των 

κληρονοµικών παραλλαγών, τον τρόπο δράσης διάφορων διαδικασιών που επηρεάζουν την 

τύχη αυτών των παραλλαγών, τη σχετική σηµασία των πολλών διαδικασιών αλλαγής που 

συνεργάζονται, πόσο γρήγορα συµβαίνουν αυτές οι αλλαγές, πώς διαδικασίες όπως η 

µετάλλαξη, η φυσική επιλογή και η γενετική µετατόπιση έχουν προκαλέσει τα διάφορα 

µοριακά, ανατοµικά, συµπεριφορά και άλλα χαρακτηριστικά διαφορετικών οργανισµών και 

πώς οι πληθυσµοί γίνονται διαφορετικά είδη. Σχεδόν όλη η βιολογία ασκεί αυτό το τεράστιο 

εγχείρηµα κατανόησης των αιτιών της εξέλιξης και αµοιβαία, η κατανόηση των διαδικασιών 

της εξέλιξης ενηµερώνει κάθε τοµέα της βιολογίας. 

Εν συντοµία, µε τον όρο βιολογική εξέλιξη θεωρείται ότι όλη η ζωή στη Γη µοιράζεται 

µια κοινή καταγωγή και ότι τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε πληθυσµούς οργανισµών 

µπορούν να κληρονοµηθούν από τις µελλοντικές γενιές. Ουσιαστικά, εποµένως, η βιολογική 

εξέλιξη είναι η αιτία της δηµιουργίας ποικιλίας της ζωής στη Γη (Rice, 2012: 1). 

Από εκεί και πέρα, ο όρος εξέλιξη δεν αφορά πλέον µόνο στη βιολογία, αλλά εκτείνεται 

και σε πολλούς άλλους τοµείς που δεν έχουν κανέναν κοινό πεδίο µεταξύ τους, όπως είναι τα 

µαθηµατικά και ο στρατός. Θα ήταν µάταιο, εποµένως, να επιλεγεί ένας από αυτούς και να 

παρουσιαστεί ως ο µοναδικός ορισµός του συγκεκριµένου όρου. Αυτό που µπορεί να γίνει, 

ωστόσο, είναι να βρεθεί η χρυσή τοµή όλων αυτών των ορισµών και να αξιολογηθεί µε βάση 

το κέντρο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση και µε αυτή τη 

συλλογιστική, ως εξέλιξη µπορεί να θεωρηθεί η αλλαγή µε την πάροδο του χρόνου που έχει 

ως αποτέλεσµα τη µετατροπή και απόκλιση των ειδών από την αρχική τους µορφή για την 

παραγωγή πολλαπλών ειδών (Losos et al., 2013: 3). 
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2.2 Η ανάπτυξη της Εξελικτικής θεωρίας 
Η θεωρία της Εξέλιξης, όπως έγινε γνωστή από τον Κάρολο Δαρβίνο (Karl Darwin) 

γύρω στα µέσα του 19ου αιώνα, ούτε ξεκίνησε τότε ούτε έπαψε να υπάρχει έπειτα από αυτόν. 

Με παραλλαγµένο τρόπο ή σε πρωτόλεια µορφή (για την ακρίβεια η ιδέα της εξέλιξης) 

προϋπήρχε της θεωρίας του Δαρβίνου και µε µικρές διαφοροποιήσεις που δηµιουργήθηκαν 

από την προσθήκη νέων στοιχείων και δεδοµένων συνέχισε να υπάρχει. Το αξιοσηµείωτο δε 

είναι ότι, όχι µόνο δεν αναιρέθηκε ποτέ µέχρι τώρα, αλλά, πριν από µερικές δεκαετίες, 

χαρακτηρίστηκε (και αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα), θεµέλιο για ολόκληρη την 

Επιστήµη της Βιολογίας (Dobzhansky, 1973: 125-129) και όχι µόνο (Langrish, 2004: 4-19. 

Ziman, 2000: 3-4). Οπότε, η έννοια της καταγωγής των ειδών και η έννοια της φυσικής 

επιλογής, οι δύο βασικές ιδέες δηλαδή της Θεωρίας της Εξέλιξης του Δαρβίνου, θεωρούνται 

µεγίστης σηµασίας για την εξέλιξη του ανθρώπου γενικά (Whyte, 2007: 46). Είναι χρήσιµο, 

ωστόσο, να εξεταστεί το πριν και το µετά αυτής της Θεωρίας, προκειµένου να ιδωθεί πώς και 

σε ποιον βαθµό αναπτύχθηκε αυτή. Προηγουµένως, όµως, είναι σκόπιµο να παρουσιαστεί η 

θεωρία της Εξέλιξης όπως τη συνέλαβε ο Δαρβίνος για να γίνει στη συνέχεια η σύγκριση. 

Αρχικά, λοιπόν, ο Δαρβίνος υποστήριξε ότι κανένα είδος που έχει ζήσει ποτέ σε αυτόν 

τον πλανήτη δεν είναι αµετάβλητο. Υπάρχει καταγωγή µε τροποποιήσεις, δηλαδή, εξέλιξη. Ο 

µετασχηµατισµός των ειδών υποστηρίζεται από ένα µεγάλο σύνολο γεγονότων, ενώ απέρριψε 

την επικρατούσα έως τότε πεποίθηση ενός Δηµιουργού που επιδίδεται σε υπερφυσικές 

πράξεις. Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη έκδοση του έργου του Η καταγωγή των ειδών, ο 

Δαρβίνος (1859) υπέθεσε ότι όλη η βιόσφαιρα πρέπει να θεωρηθεί ως συνέχεια. Τα ζώα 

προέρχονται από τέσσερις ή πέντε το πολύ προγόνους και το ίδιο συµβαίνει και µε τα φυτά, το 

οποίο σηµαίνει ότι όλα τα οργανικά όντα έχουν κάποιο πρωτότυπο ή, διαφορετικά, όλα 

προέρχονται από κάποια αρχέγονη µορφή. Στην έκτη έκδοση, τώρα, της Καταγωγής των ειδών, 

ο Δαρβίνος τροποποίησε σηµαντικά την «αρχή της κοινής καταγωγής», κάνοντας λόγο για τα 

«κατώτερα φύκια» ως πρωτόγονες ενδιάµεσες µορφές µεταξύ των βασιλείων των ζώων και 

των φυτών και εισήγαγε την έννοια του «Δηµιουργού» ως την αιτία για «τη δύναµη ζωής». 

Όσον αφορά στο κοµµάτι της φυσικής επιλογής, όπου ασχολήθηκε µε τον µηχανισµό 

της εξελικτικής αλλαγής και την προσαρµογή των οργανισµών στο τοπικό τους περιβάλλον, 

την περιγράφει ως τη διατήρηση ευνοϊκών παραλλαγών και την απόρριψη των επιζήµιων 

παραλλαγών (Darwin, 1859: 65). Έτσι, µε πιο απλά λόγια, µε τη φυσική επιλογή ο Δαρβίνος 

υιοθετεί την αρχή της ανταγωνιστικής επιλογής και αποµακρύνεται από την έννοια της 
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περιβαλλοντικής επιλογής που είχε υποστηρίξει στο κοινό τους έργο ο Wallace (Darwin & 

Wallace, 1858). 

Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη επιστηµονική θεωρία που ασχολήθηκε µε την έννοια της 

εξέλιξης διατυπώθηκε πρώτη φορά από τον Lamarck, λίγες µόλις δεκαετίες πριν από τον 

Darwin. Και επειδή η εµφάνιση της έννοιας της εξέλιξης µοιάζει παράλογο να τοποθετείται 

τόσο αργά χρονικά, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, τη συγκεκριµένη περίοδο, η εν λόγω έννοια 

εξετάζεται µε επιστηµονικούς όρους και µε επιστηµονικά εργαλεία για πρώτη φορά. Αναφορά 

της ή η ιδέα της υπήρξε και πολύ πιο πριν, αλλά µε περισσότερο φιλοσοφική προσέγγιση. Πιο 

συγκεκριµένα, η ιδέα της εξέλιξης εµφανίζεται κατά την περίοδο των Προσωκρατικών 

φιλοσόφων (χαρακτηριστική η έκφραση «τα πάντα ρει» του Ηράκλειτου του Εφέσιου τον 6ο-

5ο αιώνα π.Χ., που υποδήλωνε την εξέλιξη) και, κατά την περίοδο του Πλάτωνα1 και του 

Αριστοτέλη2, 1-2 αιώνες αργότερα, ο µεν πρώτος µε την έννοια του «είδους», ο δε δεύτερος, 

µε την έννοια της φυσικής κλίµακας (scala naturae) και, αργότερα, στις περιόδους που 

ακολούθησαν (Μεσαίωνας, Αναγέννηση κ.λπ.). Με τη θεωρία του Lamarck, όµως, οι 

προτάσεις του λαµβάνουν επιστηµονική χροιά, καθώς τίθενται υπό τον έλεγχο της 

διαψευσιµότητας και ξεφεύγουν από το αυστηρά θεωρητικό πλαίσιο. 

Ακριβέστερα, σύµφωνα µε τον Lamarck, τα διάφορα είδη, µε την πάροδο του χρόνου, 

µεταµορφώνονται και αποκτούν µορφή διαφορετική από την προϋπάρχουσα, µε αποτέλεσµα 

να προκύπτουν νέα είδη. Αυτά τα νέα είδη διαφέρουν από τα προηγούµενα ως προς την 

πολυπλοκότητά τους, η οποία είναι σαφώς ανώτερη της πρότερης κατάστασης. Βεβαίως, αυτό 

δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόµατα και ραγδαία, αλλά σταδιακά, από γενιά σε γενιά, ανάλογα 

µε τις ανάγκες που γεννούσε η φύση γι’ αυτό το νέο είδος. Αυτό σηµαίνει ότι κάποια στοιχεία 

ή χαρακτηριστικά της προηγούµενης γενιάς είτε µεταβάλλονταν για να µπορεί το νέο είδος να 

αντεπεξέρχεται στο δικό του περιβάλλον είτε χάνονταν, γιατί δεν ήταν πλέον χρήσιµα στα νέα 

είδη. Πίστευε, δηλαδή, ότι µπορεί να υπάρξει κληροδότηση των επίκτητων χαρακτηριστικών, 

όπως συνέβαινε µε τις καµηλοπαρδάλεις και τον λαιµό τους ο οποίος µάκρυνε σε κάποια 

µεταγενέστερη γενιά στην προσπάθεια των ζώων να έχουν πρόσβαση στην τροφή και αυτό το 

χαρακτηριστικό κληρονοµήθηκε και από τα επόµενα είδη. 

																																																								
1 Ο Πλάτων µε την έννοια του “είδους” εξέφρασε την ιδέα ότι κάθε πράγµα (αντικείµενο, ζώο κ.λπ) του παρόντος 

κόσµου είναι ένα κακέκτυπο ενός ιδεατού, υπερβατικού πρωτότυπου (του είδους) που βρίσκεται στον κόσµο των 

ιδεών. 
2 Ο Αριστοτέλης δηµιούργησε την έννοια της φυσικής κλίµακας (scala naturae), στην οποία κάθε είδος 

καταλάµβανε ένα σκαλοπάτι. Τα καλύτερα είδη καταλάµβαναν τα χαµηλότερα σκαλοπάτια, ενώ, τα ανώτερα 

είδη καταλάµβαναν τα χαµηλότερα σκαλοπάτια. Το ψηλότερο σκαλοπάτι ήταν για τον άνθρωπο. 
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Λίγο αργότερα, ο Geoffroy St Hilaire (Piveteau, 1950. Le Guyader, 1998), 

συγκρίνοντας διαφορετικά ζώα, προσπάθησε να δηµιουργήσει ένα ενιαίο σχέδιο οργάνωσης. 

Η σύγκριση της ανατοµίας ενός σπονδυλωτού και ενός αρθρόποδου (αστακός) παραµένει ένα 

καλό παράδειγµα. Η ιδέα του ήταν να βρει οµόλογα όργανα σε µακρινές φυλές, ένα επιχείρηµα 

για ένα ενιαίο σχέδιο οργάνωσης και φυσικά για µια πιθανή εξέλιξη από έναν µόνο πρόγονο. 

Η ιδέα της εξέλιξης επεκτάθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα από τον Δαρβίνο (1859), ο οποίος 

πίστευε στην κληρονοµικότητα των επίκτητων χαρακτηριστικών. 

Ένας από τους διαδόχους του Darwin, ίσως ο σηµαντικότερος, ήταν ο Γερµανός 

ζωολόγος και κυτταρολόγος August Weismann (Mayr, 2004). Ο κυριότερος λόγος που 

κατατάσσεται ο Weismann σε αυτή τη θέση, όσον αφορά στη θεωρία της Εξέλιξης, είναι η 

δηµιουργία του όρου «γεννητικό πλάσµα», µια δυνητικά αθάνατη ουσία που εντοπίζεται στα 

απλοειδή σεξουαλικά κύτταρα (αβγό, σπέρµα) του ζώου και το «σώµα» (soma), δηλαδή το 

θνητό υπόλοιπο σώµα. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται και η ερµηνεία του 

για τη µεταβολή, δηλαδή, την καταγωγή µε τροποποίηση ή εξέλιξη, που τη θεώρησε γεγονός 

και όχι απλή θεωρία, η οποία απέκτησε χαρακτήρες, τροποποιήσεις που περιορίζονταν στο 

σώµα, δεν κληρονοµείται, όπως υποστήριζαν οι προκάτοχοι του Darwin και του Lamarck, και 

ότι η σεξουαλική αναπαραγωγή προκαλεί µεταβλητούς απογόνους, την πρώτη ύλη για τη 

φυσική επιλογή σε πληθυσµούς οργανισµών. Εν ολίγοις, ο Weismann ήταν από τους πρώτους 

που επεσήµανε ότι η φυσική επιλογή, υπό σταδιακά µεταβαλλόµενες συνθήκες περιβάλλοντος, 

πρέπει να θεωρηθεί µία από τις κινητήριες δυνάµεις για τον µετασχηµατισµό των ειδών, κάτι 

που ο Darwin δεν το είχε συζητήσει ρητά ως ιδέα, δηλώνοντας µόνο ότι, σε ένα περιβάλλον 

που αλλάζει αργά, µπορεί να συµβεί προσαρµοστική εξέλιξη. 

Μετέπειτα, απόγονοι του Darwin, στηριζόµενοι στη Μαλθουσιανή αρχή περί αύξησης 

του πληθυσµού σε βαθµό µεγαλύτερο από αυτόν που είναι εφικτό να επιβιώσουν, εξετάστηκε 

ο λόγος επιβίωσης όσων επιβιώνουν (αν πρόκειται δηλαδή γι’ αυτόν που είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό ή οφείλεται σε ένα τυχαίο γεγονός) και υποστήριξαν την εξής 

υπόθεση: Αν αποδειχθεί ότι η εξάλειψη σε φυσικούς πληθυσµούς είναι σε µεγάλο βαθµό 

τυχαία και όχι αποτέλεσµα καλύτερης προσαρµογής στο περιβάλλον τους, τότε η φυσική 

επιλογή ως µέσο για την προώθηση του µετασχηµατισµού των ειδών και την πρόκληση 

βιολογικής ποικιλοµορφίας στους φυσικούς πληθυσµούς, πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η υπόθεση 

αυτή, ωστόσο, απορρίφθηκε έπειτα από τη µελέτη του Tower (1918) σε µεγάλους πληθυσµούς 

σκαθαριών χρυσοµελίδων του γένους Leptinotarsa, όπου διαπιστώθηκε ότι οι µεταλλαγµένοι 

πληθυσµοί δεν είναι ένα ιδιαίτερο είδους µεταβλητότητας, διαφορετικό από αυτό της 
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συνηθισµένης διακύµανσης, αλλά µέρος της κανονικής διακύµανσης των πληθυσµών (Tower, 

1906: 314). 

Στις αρχές του δεύτερου µισού του 20ού αιώνα, ο Haldane (1959) κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η φυσική επιλογή είναι γενικά κεντροµόλος, δηλαδή ευνοεί άτοµα κοντά στον 

κανόνα του πληθυσµού, σε βάρος εκείνων που αποκλίνουν από αυτόν τον κανόνα. Το κύριο 

αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας απόρριψης, δηλαδή τη σταθεροποίηση της επιλογής υπό 

σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες, είναι να αποτρέψει την αλλαγή των ειδών. Σήµερα, έχει 

καθιερωθεί ότι η κατευθυντική φυσική επιλογή είναι µια βασική διαδικασία που εξηγεί την 

προσαρµοστική εξέλιξη σε πολλές γενιές υφιστάµενων και εξαφανισµένων οργανισµών 

(Niklas, 1997. Endler, 1986. Gregory, 2009). Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη δουλειά για να 

διευκρινιστεί περαιτέρω ο ρόλος του περιβάλλοντος όσον αφορά στην επιβίωση και στην 

αναπαραγωγή µεµονωµένων παραλλαγών σε πληθυσµούς ελεύθερων ζωντανών 

προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισµών (Rieseberg et al, 2003). 

 

2.3 Η σηµασία της Εξέλιξης στη Βιολογία 
Η θεωρία της Εξέλιξης στη Βιολογία, τόσο από την πρώτη στιγµή της σύστασής της 

όσο και σήµερα, σχεδόν τρεις αιώνες µετά, έπαιξε και συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο 

στον εν λόγω επιστηµονικό κλάδο. Για να αιτιολογηθεί, όµως, αυτή η άποψη που συναντάται 

σε πολλά κείµενα επιστηµονικού ενδιαφέροντος, τα οποία ασχολούνται ή απλώς αναφέρουν 

αυτή τη θεωρία και τη συνεισφορά της στη Βιολογία, είναι απαραίτητο να απαντηθούν 

ξεκάθαρα τρία βασικά ερωτήµατα: (1) τι κενό κάλυψε η συγκεκριµένη θεωρία ή, µε άλλα 

λόγια, τι διαφορετικό προσέδωσε στα έως τότε δεδοµένα που δηµιούργησε, µετέτρεψε ή 

ανέπτυξε τη Βιολογία µε τη µορφή που έχει αυτή τη στιγµή, (2) Ποια είναι τα οφέλη που 

προσέφερε και ώθησε πλειάδα επιστηµόνων να υποστηρίξουν τη σπουδαιότητα της 

συγκεκριµένης θεωρίας στην επιστήµη της Βιολογίας και (3) Με ποιον τρόπο θεωρείται ότι 

εξακολουθεί να βοηθάει τον κλάδο της Βιολογίας ακόµα και σήµερα. 

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτηµα που τίθεται, το οποίο σχετίζεται µε το κενό που 

κάλυψε η συγκεκριµένη θεωρία, αρκεί να συγκριθεί η προηγούµενη µε τη µετέπειτα 

κατάσταση στον κλάδο της Βιολογίας ή σε αυτό που διαφαινόταν ως Βιολογία τα χρόνια πριν 

από τη θεωρία της Εξέλιξης. Όπως ειπώθηκε και στην προηγούµενη ενότητα, ο Lamarck, που 

πρώτος ασχολήθηκε µε την εξέλιξη και προσπάθησε να διατυπώσει µια θεωρία, ήταν και ο 

πρώτος που προέβη σε αυτή την ενέργεια µε επιστηµονικούς όρους. Αυτό σηµαίνει ότι, πριν 

από αυτόν, η προσέγγιση στα πράγµατα και εν προκειµένω στην εξέλιξη, ήταν µάλλον 
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θεωρητική ή φιλοσοφική. Οπότε, το κάθε ερώτηµα που ετίθετο από τη µεριά των φιλοσόφων 

ούτε µε κάποιον τρόπο επιβεβαιωνόταν η επικρατούσα απάντηση ούτε οδηγούσε σε κάτι νέο 

που θα προέκυπτε ενδεχοµένως από τη διερεύνηση του συγκεκριµένου αντικειµένου. Και ο 

λόγος ήταν ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία για κάτι τέτοιο. Όταν, όµως, 

δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη µετάβαση από τη φιλοσοφία στην επιστήµη, η 

Βιολογία έλαβε άλλες διαστάσεις. Το πώς και το γιατί συνέβη αυτό, θα εξεταστεί αµέσως 

παρακάτω. 

Με την ανάπτυξη της Βιολογίας, λοιπόν, το καθετί που εντοπίζεται, ανακαλύπτεται ή 

γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί, εξετάζεται στο πλαίσιο τριών βασικών ερωτηµάτων: το τι, 

το πώς και το γιατί. Ακολουθώντας την πειραµατική και λειτουργική ανάλυση, που 

εφαρµόζεται στη σύγχρονη βιολογία τις τελευταίες δεκαετίες, αυτόµατα προκύπτει µια 

αναλυτική προσέγγιση που οδηγεί σε µεγάλες ανακαλύψεις. Αυτό συµβαίνει µε την 

υποδιαίρεση του εκάστοτε συστήµατος σε µέρη και την επεξήγησή τους ως ολότητα µέσω, 

αρχικά, της επεξήγησης των γνωστών τµηµάτων του και, στη συνέχεια, της επεξήγησης των 

νέων ιδιοτήτων που συνεπάγεται αυτή η επεξήγηση. Όλα, δηλαδή, γίνονται µέσω µιας 

αλληλουχίας που προκαλείται µε ερωτήσεις του τύπου τι και πώς. Δεδοµένου ότι οι βιολογικές 

διεργασίες ενσωµατώνονται σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας (µόρια, κύτταρα, 

οργανισµοί, πληθυσµοί και οικοσυστήµατα) και, εφόσον, σε κάθε επίπεδο, εµφανίζονται νέες 

ιδιότητες, είναι απαραίτητο και δικαιολογηµένο να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα όλα αυτά τα 

επίπεδα. 

Πριν από τη θεωρία της εξέλιξης, οι φιλόσοφοι όλων σχεδόν των πολιτισµών έκαναν 

λόγο για δηµιουργία και εκεί ολοκληρωνόταν κάθε προσπάθεια ερµηνείας του κόσµου. Όταν, 

ωστόσο, διατυπώθηκε και εδραιώθηκε η θεωρία της εξέλιξης, αναγνωρίστηκε παράλληλα η 

βιολογική εξέλιξη ως γενική διαδικασία, καθώς, µε τα νέα στοιχεία, όλοι οι ζωντανοί 

οργανισµοί µοιράζονται µια κοινή καταγωγή και έχουν εξελιχθεί και διαφοροποιηθεί κατά τη 

διάρκεια των σχεδόν 4 δισεκ. ετών στην ιστορία της γης. Και επειδή υπάρχουν ακόµα πολλά 

στοιχεία που θα πρέπει να εξηγηθούν, η Εξελικτική Βιολογία θα συνεχίσει να υφίσταται και 

να προχωράει µε τη βοήθεια συγκριτικών µεθόδων και την εφαρµογή σε αυτές µαθηµατικών 

τεχνικών που βασίζονται σε µοντέλα που διαρκώς βελτιώνονται ανάλογα µε τις παρατηρήσεις. 

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτηµα που τέθηκε στην εισαγωγή της ενότητας, δηλαδή, 

στην προσφορά της Εξέλιξης στη Βιολογία, αρκεί να αναλυθούν τα οφέλη της σε επίπεδο 

µικροεξέλιξης και µακροεξέλιξης. Στην πρώτη περίπτωση, της µικροεξέλιξης, οι αλλαγές 

πραγµατοποιούνται στο ίδιο το είδος, προκειµένου αυτό να διασφαλίσει την επιβίωση και 

διαιώνισή του. Οπότε, η χρησιµότητα της εξέλιξης ή, ακριβέστερα, της φυσικής επιλογής είναι 
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η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας γενετικής παραλλαγής του συγκεκριµένου είδους έτσι ώστε 

να συνεχίσει αυτό να υπάρχει στο διηνεκές. Γι’ αυτόν τον λόγο, οτιδήποτε µπορεί να γίνει 

αντικείµενο εκµετάλλευσης από τα είδη που απειλούν αυτό το είδος, πρέπει να αλλάξει, όπως 

συµβαίνει, για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός σήµατος ή σινιάλου που θα στείλει ένα µέλος 

αυτού του είδους για να προσελκύσει το ταίρι του, το οποίο θα µπορούσε ενδεχοµένως να το 

µιµηθεί το είδος που το απειλεί και να του επιτεθεί. Η φυσική επιλογή προσφέρει την 

απαραίτητη αντιστάθµιση για τη διάκριση του ενός από το άλλο. Ως αποτέλεσµα, µε αυτόν 

τον τρόπο, το εκάστοτε είδος αυξάνει τις δυνατότητες επιβίωσής του και η βιολογία µπορεί 

και δίνει απαντήσεις για την εξέλιξη ζωής των διάφορων ειδών. 

Από την άλλη µεριά, σε επίπεδο µακροεξέλιξης, το οποίο εξηγεί τον τρόπο και τον 

λόγο που συµβαίνουν αλλαγές σε βάθος χρόνου, η εξέλιξη, πάλι διαµέσου της φυσικής 

επιλογής, βοηθάει στην κατανόηση των οποιωνδήποτε αλλαγών λαµβάνουν χώρα µε την 

πάροδο του χρόνου. Η κατανοµή των γενετικών χαρακτηριστικών µεταξύ των οµάδων 

εξηγείται από τη διάσπαση των γενεαλογιών και την παραγωγή των νέων ειδών που 

προκύπτουν µε µετάλλαξη. 

Τέλος, στο τρίτο ερώτηµα και τον τρόπο που βοηθάει σήµερα η εξέλιξη τη Βιολογία, 

ίσως θα ήταν χρήσιµο να γίνει σύγκριση µεταξύ του πού βρισκόταν η εν λόγω επιστήµη στις 

αρχές της ανακάλυψης της συγκεκριµένης θεωρίας και πού βρίσκεται σήµερα, προκειµένου 

να εντοπιστούν τα σηµεία της θεωρίας που οδήγησαν στη σηµερινή µορφή της Βιολογίας ως 

επιστηµονικού κλάδου. Επίσης, απάντηση στο τρίτο αυτό ερώτηµα θα δώσει και η αναφορά ή 

παρουσίαση των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων από τη θεωρία της εξέλιξης. 

Ως γνωστόν, η θεωρία της εξέλιξης, µε τον τρόπο που τη διατύπωσε ο Darwin, 

βασίζεται πρωτίστως στην καταγωγή µε τροποποίηση. Παρ’ όλα αυτά, πολλά χαρακτηριστικά 

που εµφανίζονται σήµερα στα διάφορα όντα δεν είναι µε σαφήνεια οµόλογα προϋπαρχόντων 

χαρακτηριστικών. Αναµένεται, λοιπόν, οι εξελικτικοί βιολόγοι του µέλλοντος να απαντήσουν 

στο ποια είναι τα όρια των οµόλογων χαρακτηριστικών και πώς η φυσική ποικιλοµορφία 

µπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη σύνθετων και καινοτόµων χαρακτηριστικών (Wagner, 2014). 

Άλλωστε, κατά το παρελθόν, η εξελικτική βιολογία επεδίωξε να αντιµετωπίσει επαρκώς αυτά 

τα ερωτήµατα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η εξελικτική διαδικασία συνιστά αλλαγή στη 

γενετική σύνθεση ενός πληθυσµού και δίνει έµφαση στις µεταλλάξεις ως την κύρια πηγή της 

εξελικτικά σχετικής φαινοτυπικής παραλλαγής (Falconer & Mackay, 1996. Lynch & Walsh, 

1998). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν κατέστη επιτυχές, αλλά, µε τη γνώση που προσέδωσε η 

σύγχρονη εξελικτική βιολογία ότι απαιτείται φυλογενετική σαφήνεια, συγκριτική κατανόηση 

των αναπτυξιακών µηχανισµών, παρέχοντας µια βάση για τη διερεύνηση των µέσων µε τα 
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οποία οι γενετικές διαφορές συµβάλλουν σε νέες φαινοτυπικές παραλλαγές µέσω της 

οντογένεσης (Mabee, 2000. Monteiro & Podlaha, 2009), θέτει τις βάσεις για την οριστική 

επίλυση του ζητήµατος. 

Η εξελικτική βιολογία έχει παραδοσιακά επικεντρωθεί στις µεταλλάξεις ως τη µόνη 

πηγή εξελικτικά σχετικής φαινοτυπικής ποικιλοµορφίας, η οποία είναι τυχαία σε σχέση µε τις 

επιπτώσεις της στον φαινότυπο. Ως εκ τούτου, η φυσική επιλογή αναδύεται ως η µόνη 

διαδικασία ικανή να δηµιουργήσει προσαρµοστικές αντιστοιχίες µεταξύ των οργανισµών και 

του περιβάλλοντός τους. Η σύγχρονη εξελικτική βιολογία, όµως, επέκτεινε σηµαντικά αυτά 

τα τρία αξιώµατα και επιβεβαίωσε εµπειρικά τη µακροχρόνια διαίσθηση πολλών βιολόγων ότι 

τα αναπτυξιακά συστήµατα είναι από µόνα τους πηγή µεροληπτικής παραλλαγής που 

περιορίζει και ενθαρρύνει τη λειτουργία της φυσικής επιλογής µε συγκεκριµένο τρόπο (Arthur, 

2002). Αυτό το µεροληπτικό αποτέλεσµα διευκολύνει τη φαινοτυπική διαφοροποίηση, 

µετατρέποντας την τυχαία γενετική παραλλαγή σε µη τυχαίους και συχνά λειτουργικά 

ενσωµατωµένους φαινότυπους. Έτσι, τόσο η µεροληπτική όσο και η διευκολυντική φύση της 

ανάπτυξης συµβάλλουν στην εξελικτική διαδικασία επιλέγοντας την ποσότητα και τον τύπο 

της φαινοτυπικής ποικιλοµορφίας, που είναι διαθέσιµη για να δράσουν οι εξελικτικές 

διαδικασίες (Gerhart & Kirschner, 1997). Την ίδια στιγµή, τα ευρήµατα της έρευνας που 

προέκυψαν από τη σύγχρονη εξελικτική βιολογία, οδήγησαν σε µια βαθύτερη εκτίµηση των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των αναπτυσσόµενων οργανισµών και των περιβαλλοντικών και 

οικολογικών συνθηκών εντός των οποίων λειτουργούν. 

Επιπλέον, η σύγχρονη εξελικτική βιολογία παρείχε νέους τρόπους κατανόησης και 

διάκρισης της οµολογίας και της οµοπλασίας. Αυτές οι ιδέες έχουν µεταµορφώσει τον τρόπο 

µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή και διερευνάται η οµολογία, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι όλες 

οι πτυχές της ανάπτυξης εξίσου µεταβλητές και ότι οι διαφορικές µεταβλητές ιδιότητες 

περιέχουν σηµαντικές βιολογικές πληροφορίες κρίσιµες για να γίνει κατανοητό το γιατί και το 

πώς η αναπτυξιακή εξέλιξη ξεδιπλώνεται όπως συµβαίνει. Τέλος, πολλές από τις ίδιες 

ανακαλύψεις για την οµολογία οδήγησαν στην κατανόηση της οµοπλασίας ή τη συγκλίνουσα 

εξέλιξη, η οποία αποδείχθηκε από µόνη της ένα δυναµικό και ετερογενές φαινόµενο και ότι η 

σύγκλιση σε µορφολογικό και γενετικό επίπεδο µπορεί να προκύψει ανεξάρτητα µέσω 

διακριτών εξελικτικών διαδικασιών (Manceau et al, 2010. Losos, 2011). Οπότε, η σύγχρονη 

εξελικτική βιολογία έχει ανοίξει τον δρόµο για τη µορφολογική, βιοχηµική και µοριακή 

διαφοροποίηση. 
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2.4 Ευκαιρίες και προκλήσεις 
Με τη θεωρία της εξέλιξης και τη διαρκή ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια, οι 

πληροφορίες που υπάρχουν στη διάθεση των επιστηµόνων για την εξέλιξη των οργανισµών 

από γενιά σε γενιά, δίνουν σηµαντικές απαντήσεις για τον τρόπο που διαµορφώνονται αυτοί 

οι οργανισµοί στο πέρασµα των χρόνων και στο πώς µεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά τους 

(Abrams, 2001: 166-175). Οπότε, σήµερα είναι γνωστό ότι η επιλογή αυξάνει τη συχνότητα 

των γονιδίων που βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση, δηλαδή, την ικανότητα επιβίωσης και 

αναπαραγωγής. Και, παρόλο που έχει καταστεί σαφές ότι η µελέτη των χαρακτηριστικών 

µεµονωµένων µορίων είναι ανεπαρκής για την κατανόηση της πολύπλοκης συµπεριφοράς της 

κυτταρικής δυναµικής (Misteli, 2001: 184), έχει τονιστεί παράλληλα η αξία της κληρονοµικής 

(γονοτυπικής) βάσης (Ghalambor et al, 2007: 394-407). Ως εκ τούτου, η κίνηση των γονιδίων 

µεταξύ πληθυσµών (γονιδιακή ροή) και οι τυχαίες αλλαγές στη συχνότητα των γονιδίων σε 

µικρούς πληθυσµούς (γονιδιακή µετατόπιση) µπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσµα της 

φυσικής επιλογής (Hartl, 1988). Και η µεταβολή αυτή µπορεί να επηρεάσει τους οργανισµούς 

κάθε είδους, είτε αφορά σε άνθρωπο είτε σε κάποιον ιό ή βακτήριο (Aktipis et al, 2011: 

e26100). 

Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, µπορεί να δοθούν πλήρεις και σαφείς εξηγήσεις για την 

ενότητα, την ποικιλοµορφία και τα προσαρµοστικά χαρακτηριστικά των οργανισµών (Bull & 

Wichman, 2001: 183-217). Οι φυλογενετικές µέθοδοι που καθιερώνουν τη συγγένεια των 

οργανισµών είναι κεντρικές για την κατανόηση των προτύπων και των διαδικασιών εξέλιξης 

που αποτελούν τη βάση της λειτουργίας και της ποικιλοµορφίας των ζωντανών συστηµάτων 

(Mouquet et al, 2012: 769-785). Οι πρακτικές εφαρµογές των φυλογενετικών µεθόδων έχουν 

αναθεωρηθεί διεξοδικά και περιλαµβάνουν τόσο διαφορετικούς στόχους, όπως ο 

ανασχεδιασµός των οδών εισβολής των επιβλαβών οργανισµών, ο σχεδιασµός διατήρησης και 

καταπολέµησης του προβλήµατος κ.ο.κ. (Bull & Wichman, 2001: 183-217. Mace & Purvis, 

2008: 9-19). 

Διάφοροι τοµείς και επιστηµονικοί κλάδοι, εποµένως, µπορούν να εκµεταλλευτούν 

αυτές τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις ανάλογες στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές µπορούν 

να ταξινοµηθούν ως γονοτυπικές, αναπτυξιακές ή αυτές που σχετίζονται µε περιβαλλοντικούς 

χειρισµούς. Η πιθανή βιωσιµότητα τέτοιων πρακτικών µπορεί να αξιολογηθεί συγκρίνοντας 

την ένταση της επιλογής µε την προσαρµοστική ικανότητα ενός πληθυσµού στόχου (Chevin 

et al, 2013: 20120089). Ενδεικτικά παραδείγµατα µπορούν να εντοπιστούν στην εξελικτική 
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ιατρική (ένα νέο επιστηµονικό πεδίο των τελευταίων ετών), στη γεωργία, στη βιολογία, στην 

πληροφορική, στη δικαιοσύνη και σε ποικίλα άλλα πεδία. 

Πιο συγκεκριµένα, στην εξελικτική ιατρική προσφέρεται κατανόηση του εξελικτικού 

παρελθόντος του κάθε ατόµου, το οποίο δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτίες των 

περίπλοκων κοινών ασθενειών (Nesse & Stearns, 2008: 28-48. Antolin et al, 2012: 1991-

2006). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο διαβήτης και το άσθµα, που µπορεί να 

αντιπροσωπεύουν αναντιστοιχίες µεταξύ της εξελικτικής προσαρµογής στο περιβάλλον στο 

οποίο εξελίχθηκαν οι άνθρωποι και των τρεχουσών συνθηκών. Εκτός από την παροχή 

εξηγήσεων για την εµφάνιση ασθενειών, όµως, η εξελικτική ιατρική ασχολείται επίσης µε την 

πρόταση στρατηγικών για την επιβράδυνση της εξέλιξης αντοχής στους πληθυσµούς 

παθογόνων (Dam et al, 2009: e1000345. Neher & Leitner, 2010: e1000660), τις στρατηγικές 

για τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας και τη µείωση της συχνότητας εµφάνισης κοινών 

ασθενειών (Davies & Davies, 2010: 417-433), την πρόβλεψη ασθενειών που µπορεί να 

εµφανιστούν από πρόσφατες µετατοπίσεις ξενιστών στους ανθρώπους (Rambaut et al, 2008: 

615-619), την ανακάλυψη, τον σχεδιασµό και την ενίσχυση των φαρµάκων και των εµβολίων 

(Read et al, 2009: e1000058) και την κατανόηση του ρόλου του µικροβιώµατος στην 

ανθρώπινη υγεία (Costello et al, 2012: 1255-1262). 

Ο τοµέας της γεωργίας, από τη δεκαετία του 1950 και µετά, βασίστηκε στην επιλεκτική 

εκτροφή φυτών για µεγαλύτερες αποδόσεις και υποστηρίχτηκε από την εξελικτική θεωρία 

(Kingsbury, 2009: 512). Μέχρι στιγµής, αυτό γίνεται µέσω της βιοτεχνολογίας µε την οποία 

εισάγονται είτε γονίδια ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα είτε τοξίνες που κατευθύνονται στα 

φυτοφάγα, όπως το Bt, για την καταπολέµηση των ανταγωνιστών των καλλιεργειών και των 

φυτοφάγων, αντίστοιχα, και, κατ’ επέκταση, την προώθηση της αύξησης των αποδόσεων 

(Harlander, 2002: 161S-165S). Στο µέλλον, θα πρέπει η εξελικτική σκέψη να ενσωµατωθεί για 

τη µείωση της εξέλιξης της αντίστασης και τον κίνδυνο των εξάρσεων παθογόνων. Η 

διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στα συστήµατα φυτικής και ζωικής παραγωγής µειώνει 

σηµαντικά αυτούς τους κινδύνους (Garcia & Altieri, 2005: 335-353). 

Στον τοµέα της βιολογίας, η εξελικτική θεωρία έχει συµβάλει στη διατήρηση της 

ποικιλοµορφίας των διάφορων ειδών, καθώς και των οικοσυστηµάτων (Hendry et al, 2010: 

1517-1528. Thomassen et al, 2011: 397-413). Αυτό γίνεται µέσω της σύνδεσης των δεδοµένων 

ενός χώρου µε φαινότυπους, γονιδιώµατα και περιβάλλοντα σε ένα φυλογενετικό πλαίσιο και 

η µετέπειτα χρησιµοποίηση αυτής της σύνδεσης για την παροχή των βασικών µονάδων που 

απαιτούνται για την ποσοτικοποίηση της ταξινοµικής ποικιλότητας και για την επιδίωξη 

διατήρησής της. Ο προσδιορισµός των φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ των ειδών επιτρέπει 
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τον προσδιορισµό των µοναδικών προσαρµογών τους και παρέχει το ιστορικό πλαίσιο για την 

κατανόηση του τρόπου που προέκυψαν (Purvis & Hector, 2000: 212-219. Graham et al, 2004: 

497-503. Forest et al, 2007: 757-760), το οποίο, µε τη σειρά του, ευνοεί και τον σχεδιασµό 

αποτελεσµατικής αποκατάστασης (Gould et al, 2006: 238-246). Εν ολίγοις, δηλαδή, η 

κατανόηση της κατανοµής της τρέχουσας βιοποικιλότητας και της εξελικτικής της απόκρισης 

στις προηγούµενες περιβαλλοντικές αλλαγές είναι θεµελιώδης για τον µετριασµό των 

επιπτώσεων της συνεχιζόµενης απώλειας οικοτόπων και της κλιµατικής αλλαγής (Cardinale et 

al, 2012: 59-67). Οπότε, η εξελικτική θεωρία βοηθάει στην πρόβλεψη της ευπάθειας των ειδών 

και, κατ’ επέκταση, στις στρατηγικές διατήρησης (Hoffman & Sgro, 2011: 479-485). 

Στον τοµέα της πληροφορικής, τα µοντέλα µετάλλαξης, κληρονοµικότητας και 

επιλογής έχουν εµπνεύσει την ανάπτυξη υπολογιστικών εξελικτικών αλγορίθµων που 

χρησιµοποιούνται για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων σε πολλούς τοµείς (Chiong et al, 

2011). Μερικοί τέτοιοι τοµείς είναι η µηχανολογία αυτοκινήτων, µε τον σχεδιασµό της 

µηχανικής τους, η ροµποτική, η ενέργεια ανεµογεννητριών κ.ο.κ. (Arciszewski & Cornell, 

2006: 32-53. Kusiak & Zheng, 2010: 1324-1332). 

Τέλος, στον τοµέα της δικαιοσύνης, η εξελικτική θεωρία βοηθάει στη διαπίστωση των 

γενεαλογικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των εναγόµενων και των εναγόντων ή, 

γενικότερα, τη σύνδεση των αποδεικτικών στοιχείων σε διάφορες περιπτώσεις εγκλήµατος 

(Triggs & Buckleton, 2002: 108-114). 
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Κεφάλαιο 3: Ηθική 
3.1 Ορισµός της ηθικής 
      3.1.1 Γλωσσική περιγραφή 

Ο όρος ηθική θα µπορούσε να παρουσιαστεί ποικιλοτρόπως ανάλογα µε την οπτική 

που την αντιµετωπίζει ο εκάστοτε ερευνητής. Για παράδειγµα, αν η προσπάθεια επεξήγησής 

της γίνει µε βάση την ετυµολογική ανάλυση της λέξης και η προσέγγιση αυτή εφαρµοστεί σε 

διαφορετικές γλώσσες, πέραν της ελληνικής, θα διαπιστώσει µικρές αποκλίσεις µεταξύ των 

διάφορων όρων που την εκφράζουν. Από την άλλη µεριά, αν η προσπάθεια ερµηνείας της γίνει 

µε φιλοσοφικούς όρους, τότε θα διαπιστώσει διαφορετικές προσεγγίσεις από φιλόσοφο σε 

φιλόσοφο και από εποχή σε εποχή, οι οποίες, άλλες φορές είναι κοντά µεταξύ τους και άλλες 

φορές µε ελάχιστα ή χωρίς καθόλου κοινά στοιχεία. Ας γίνει, ωστόσο, µια περισσότερο 

συγκεκριµένη προσπάθεια απόδοσης της έννοιας. Στο τµήµα αυτό, η ανάλυση θα αφορά στη 

γλωσσική περιγραφή της εν λόγω έννοιας. 

Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη ερµηνείας της έννοιας της ηθικής, όπως περιγράφτηκε 

παραπάνω, αυτήν της ετυµολογικής ανάλυσης των όρων που χρησιµοποιούνται για να την 

περιγράψουν σε διάφορες γλώσσες, αξίζει να σταθεί κανείς στους όρους moral και ethics που 

χρησιµοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Οι δύο όροι, χωρίς σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

τους, σε σηµείο που πολλές φορές χρησιµοποιούνται εναλλάξ κιόλας (Δραγώνα-Μονάχου, 

1995: 46-54), εκφράζουν, ο µεν πρώτος (moral), έναν κανονιστικό ή πρακτικό λόγο ή ακόµα 

και ένα σύνολο θρησκευτικά και ιδεολογικά φορτισµένων κανόνων συλλογικής χρήσης, ενώ, 

ο δεύτερος (ethics), την ορθολογικότητα, την ανεκτική δραστηριότητα (Gilly, 2001: 10. Razis, 

1990: 369-373), την µε ποικίλους τρόπους (π.χ. λογική, γλωσσική, εννοιολογική) ανάλυση του 

ηθικού λόγου, καθώς επίσης και τις ηθικές αρχές και κρίσεις (Δραγώνα-Μονάχου, 2002: 56-

57). 

Έτσι, λοιπόν, µε τον όρο ηθική που βασίζεται στο λατινογενές ethics, εννοείται ο 

χαρακτήρας ενός ανθρώπου, ενώ η ηθική που βασίζεται στο λατινογενές moral ή moralis, 

σηµαίνει έθιµα και ήθη. Οπότε, η ηθική, στην πρώτη περίπτωση, φαίνεται να αφορά στον 

ατοµικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου ή ενός συνόλου προσώπων, ενώ η ηθική, στη δεύτερη 

περίπτωση, φαίνεται να δείχνει τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. Βέβαια, στην καθηµερινή  

γλώσσα, οι εν λόγω διαφορές µεταξύ των δύο όρων αµβλύνονται στο ελάχιστο, µε αποτέλεσµα 

να µην τους αποδίδεται, πολλές φορές, καµία σηµαντική διαφορά. Το µόνο που µπορεί να 

υποδειχθεί ως επιπρόσθετο στοιχείο του όρου ηθική, όπως προέρχεται από το λατινογενές 
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ethics, είναι ότι συµπεριλαµβάνει τον οµώνυµο τοµέα της φιλοσοφίας που δεν ισχύει για τον 

δεύτερο όρο (Rich, n.d.: 2-3). 

Εν ολίγοις, όταν αναφέρεται ο όρος ηθικός ή ηθικολογικός, ανεξάρτητα από την πηγή 

προέλευσης που έχει ο συγκεκριµένος όρος, γίνεται λόγος είτε για καλούς ανθρώπους είτε για 

σωστές ενέργειες και αντίστοιχα για κακούς ανθρώπους ή λανθασµένες ενέργειες, όταν 

αναφέρεται το αντίθετο του προαναφερθέντα όρου (Encyclopaedia Britannica, 1971: 752-

756). Από εκεί και πέρα, τι ορίζεται καλό ή κακό, σωστό ή λάθος για ανθρώπους και ενέργειες 

δεν είναι κάτι που αφορά στον όρο καθεαυτόν, αλλά σε κανόνες, κώδικες ή ακόµα και σε 

κοινωνικές αποφάσεις και νόµους που ρυθµίζονται από άλλους παράγοντες που δεν αφορούν 

στη συγκεκριµένη εργασία (Ayeni, 2012: 725-730). Γι’ αυτόν τον λόγο, αν διερευνηθεί το 

ζήτηµα ιστορικά, θα βρεθούν πολλαπλά αποτελέσµατα, τα οποία µπορεί να είναι ακόµα και 

συγκρουόµενα µεταξύ τους κάποιες φορές (Ραζής, 1996: 47). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι οι κώδικες που αναπτύσσονται για επαγγελµατίες (π.χ. γιατρούς) ή για θρησκευόµενους, 

ακόµα και για θρησκόληπτους ανθρώπους, οι οποίοι ανοίγουν τον δρόµο για τις συζητήσεις 

και τους προβληµατισµούς που σχετίζονται µε την αντικειµενικότητα ή υποκειµενικότητά 

τους, την ισχύ τους και την επιχειρηµατολογία που κρύβεται πίσω από τον καθέναν από αυτούς 

τους κώδικες, κανόνες ή νόµους. Συνήθως, όµως, η ηθική και οι ηθικοί κανόνες αναφέρονται 

στην ευηµερία ή ακόµα και στην ευµάρεια του ανθρώπου, η οποία και αυτή αφήνει περιθώρια 

για αµέτρητες ερµηνείες που βασίζονται στον τρόπο ζωής και στην παιδεία του καθενός 

(Ayeni, 2012: 725-730). 

Επιπρόσθετα, ένα άλλο διαφορετικό στοιχείο µεταξύ της ηθικής (ethics) και του 

ηθικολογικού (moral) ότι η ηθική είναι µία ενεργητική διαδικασία και όχι µία στατική 

κατάσταση. Στηρίζεται σε επιχειρήµατα, θέσεις και απόψεις, ακόµα και συναισθήµατα (αν και 

αυτά δεν παίζουν θετικό ρόλο στις αποφάσεις που σχετίζονται µε την ηθική) ενός ανθρώπου 

ή ενός συνόλου ανθρώπων. Αντίθετα, ο ηθικολογικός (moral) είναι συγκεκριµένες 

πεποιθήσεις, συµπεριφορές και τρόποι που πηγάζουν από την εκτέλεση της ηθικής. Οπότε, ο 

µη ηθικός ή ο ανήθικος προσδιορίζεται ως αυτός που υιοθετεί ή ενεργεί µε τρόπο αντίθετο από 

τους αποδεκτούς κανόνες µιας κοινωνίας, θρησκείας, επαγγελµατικής δεοντολογίας κ.ο.κ. 

(Rich, n.d: 4-5). 

Εποµένως, από τα παραπάνω προκύπτουν κάποια πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά για 

την ηθική. Ένα από αυτά είναι ότι όλοι, µηδενός εξαιρουµένου, δρουν υπό το καθεστώς 

κάποιας ηθικής, γιατί όλοι βρίσκονται εντός κάποιου κοινωνικού πλαισίου και συνδέονται µε 

άλλους ανθρώπους που ορίζουν την ηθική ή την ηθική πράξη µε κάποιον τρόπο. Αυτό σηµαίνει 

ότι η ηθική ορίζεται από κάποιον τρίτο, είτε πρόκειται για άλλο άτοµο είτε για σύνολο 
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ανθρώπων. Ιδιωτική ηθική δεν υπάρχει. Επίσης, οι ηθικές αποφάσεις έχουν σηµασία γιατί κάθε 

απόφαση επηρεάζει την αυτοεκτίµηση ή το επίπεδο ευτυχίας κάποιου άλλου και επειδή το 

εκάστοτε πλαίσιο που θέτει τους ηθικούς κανόνες είναι διαφορετικό κάθε φορά –το ίδιο 

συµβαίνει και µε τα µέλη του– δεν µπορεί µια συζήτηση περί ηθικής να καταλήξει ποτέ στα 

ίδια ακριβώς συµπεράσµατα. Από την άλλη πλευρά, η ηθική κρίση του κάθε ανθρώπου 

διαµορφώνεται και µέσα από µια σειρά επιλογών στο κοινωνικό πλαίσιο που βρίσκεται, 

δηλαδή, το τι θα αποφασίσει να ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος από αυτό που προτάσσεται 

στην κοινωνία εξαρτάται αποκλειστικά από την κρίση του. Οπότε, οι άνθρωποι χρησιµοποιούν 

τον ηθικό συλλογισµό για να κάνουν ηθικές κρίσεις ή για να ανακαλύψουν σωστές πράξεις 

(Βillington, 2003). 

Κατά συνέπεια, η προσπάθεια αναζήτησης κοινών ηθικών αρχών µε σκοπό τη 

γενίκευσή τους και τον καθορισµό µετέπειτα ενός µοναδικού κώδικα ηθικής δεν θα απέβαινε 

απλώς άκαρπη, αλλά θα καθίστατο και ουτοπία. Και ο λόγος είναι η µοναδικότητα του κάθε 

ανθρώπου. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να γίνει λόγος για παγκοσµιότητα 

της ηθικής, ούτε βέβαια να υπάρξει ένας ορισµός για την ηθική που θα ισχύει σε ολόκληρο 

τον κόσµο. Το µόνο ίσως που µπορεί να γίνει αποδεκτό σε παγκόσµιο επίπεδο είναι µερικοί 

κανόνες ή γενικές αρχές που θα στοχεύουν στην προστασία του ανθρώπινου είδους ή, έστω, 

θα παρεµποδίζουν τη δράση οποιουδήποτε υποκειµένου ή αντικειµένου συνιστά απειλή γι’ 

αυτό (Razis, 1994: 190-192). 

 

	 3.1.2 Ηθική φιλοσοφία 

Η ηθική, εκτός από σύνολο κανόνων, κωδίκων ή αρχών, όπως περιγράφεται µε 

σηµερινούς όρους, έχει και µία άλλη πολύ σηµαντική διάσταση, αυτήν της επιστήµης. Ο λόγος, 

πιο συγκεκριµένα, γίνεται για την επιστήµη της φιλοσοφίας, η χρονική έναρξη της οποίας 

τοποθετείται ήδη στα αρχαία χρόνια. Και, αν στην Ιλιάδα και στον Όµηρο γενικότερα, 

συναντώνται οι πρώτες αναφορές για το τι είναι καλό ή κακό, σωστό ή λάθος (Smith, 2001: 

7), που συνιστά την πηγή ή τη βάση της ηθικής, στην εποχή του Σωκράτη και αργότερα του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αποκτά ένα πιο φιλοσοφικό υπόβαθρο το οποίο 

αναπροσαρµόζεται στο πέρασµα των χρόνων, ανάλογα µε την οπτική του κάθε φιλοσόφου ή 

του κάθε φιλοσοφικού ρεύµατος. 

Έτσι, λοιπόν, ενώ, στην εποχή του Οµήρου και πιο πριν, η αρετή συνδέεται µε την 

αριστεία και αναφέρεται στη συµπεριφορά και στη στάση εκείνη που επιβεβαιώνει τη δόξα ή 

τη φήµη ενός ήρωα, καθώς τα συστατικά της καλής ζωής για έναν άνθρωπο θεωρούνται ο 

πλούτος, το κύρος και η πολιτική εξουσία, αρκετά χρόνια αργότερα, στον Αριστοτέλη, η 
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ευδαιµονία δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε έναν µοναδικό τρόπο, όπως ακριβώς συµβαίνει 

και στη σύγχρονη Δυτική φιλοσοφία. Δηλαδή, µε πιο απλά λόγια, ενώ για τους αρχαίους 

Έλληνες φαίνεται ότι υπάρχει ένα µόνο πράγµα που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως το 

ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο, και σε αυτό να συµφωνούσαν όλοι ανεξαιρέτως, στον 

σύγχρονο Δυτικό κόσµο, οι αντιλήψεις σε αυτό το θέµα ποικίλλουν και πολλές φορές 

συγκρούονται και µεταξύ τους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι η άποψη που ήθελε 

την αρετή να συνδέεται µε την αριστεία επιβιώνει µέχρι τον Πλάτωνα (Herodotus III 106.2) 

και ο Σωκράτης απλώς έθεσε το θέµα της λειτουργικότητάς της (για να είναι κάτι άριστο και, 

κατ’ επέκταση, να έχει αρετή, θα πρέπει να επιτελεί τη λειτουργία του µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο) (Irwin, 1995: 179). Εποµένως, για τον Σωκράτη η αρετή είναι γνώση και αυτό είναι το 

στοιχείο που µετατρέπει την ηθική του σε φιλοσοφία, ο ορισµός που δίνει για την ηθική 

(Ραζής, 1996: 49). 

Οπότε, ένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ηθικής είναι η µέριµνα για την 

ευδαιµονία, δηλαδή, την καλή ζωή ή την ευτυχία και η καθοδήγηση των ανθρώπων να 

φτάσουν στην ευδαιµονία ή να πετύχουν την ευδαιµονία στη ζωή τους, όπως και αν 

µεταφράζεται αυτή από τον καθένα. Για παράδειγµα, για τους αρχαίους φιλοσόφους (π.χ. 

Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Στωικοί), η ευδαιµονία είναι απόλυτα συνδεµένη –για την ακρίβεια 

συνιστά συστατικό της– η αρετή. Για τους ωφελιµιστές αργότερα (Bentham, Mill), αλλά και 

τους σύγχρονους ωφελιµιστές, ευδαιµονία σήµαινε ευτυχία, η οποία, µε τη σειρά της, 

ερµηνευόταν ως ευχαρίστηση. Για τους Επικούρειους, η ευδαιµονία είχε ως σηµαντικό 

συστατικό την αρετή (Karamanolis, 2011: 1-35), αλλά δεν ταυτιζόταν µε αυτήν, γιατί η 

ευδαιµονία συνιστούσε γι’ αυτούς η ηδονή (Θεοδωρίδης, 1954: 233). 

Πολύ αργότερα, ο Kant, στο πλαίσιο µιας δεοντολογικής προσέγγισης για την ηθική, 

τάσσεται απέναντι στη συνεπειοκρατία και χαρακτηρίζει ηθική εκείνη την πράξη που εκφράζει 

τις επιταγές της κατηγορικής προσταγής. Όσο αυτή η τελευταία, λοιπόν, τηρείται, υπάρχει 

σεβασµός στον ηθικό νόµο, ανεξάρτητα από το αν ο ηθικός νόµος οδηγεί σε καλά 

αποτελέσµατα. Δηλαδή, µε πιο απλά λόγια, µια πράξη χαρακτηρίζεται ως ηθική από το είδος 

της και όχι από τις συνέπειές της. Ωστόσο, η ηθική προϋπάρχει (είναι a priori) και δεν έχει 

σχέση εξάρτησης µε την εµπειρία. Αντίθετα, συνδέεται µε τη λογική ή, καλύτερα, 

ενεργοποιείται από τη λογική, η οποία καθορίζει, στη συνέχεια, και τη συµπεριφορά του 

καθενός (Driver, 2010: 116-117). Στην περίπτωση που η λογική προσαρµοστεί προς χάρη των 

επιθυµιών, οι πράξεις µας στερούνται ηθικής αξίας, γιατί η ηθική είναι αυστηρά 

κατηγορηµατική (Driver, 2010: 121). 
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Ένας άλλος φιλόσοφος, ακόµα πιο σύγχρονος, που ασχολήθηκε εµπεριστατωµένα µε 

την ηθική και της προσέδωσε «αντικειµενικότητα», είναι ο Lutwig Wittgenstein. Αυτό 

συνέβαινε γιατί χαρακτήριζε την ηθική γενική στάση προς τον κόσµο και τη ζωή, 

υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για κάτι που διαπερνά κάθε σκέψη και έκφραση. Και επειδή κάτι 

τέτοιο θεωρείται α-νοησία, σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται στο πρώιµο έργο του, το 

Tractatus Philosophicus, η παραπάνω σκέψη του για την ηθική ερµηνεύεται ως ένα είδος 

προτάσεων που απλώς δεν είναι κοντά στην πραγµατικότητα (Diamond, 2002: 159-183). 

Εποµένως, η ηθική για τον Wittgenstein είναι ένα µέσο για την αναζήτηση του νοήµατος του 

κόσµου ή της ζωής, το οποίο, µε τη σειρά του, βρίσκεται έξω από τον κόσµο, όπως προκύπτει 

από τον διαχωρισµό γεγονότων και αξιών (Klemke, 1975: 124-126). 

Η ηθική για τον Wittgenstein, όπως συµβαίνει και µε τον Kant, είναι κάτι ανώτερο και 

βρίσκεται έξω από τον κόσµο, γιατί, βάσει της απεικονιστικής θεωρίας της γλώσσας που 

συνθέτει, δεν µπορεί να αποτυπωθεί από κάποιο γεγονός και, κατ’ επέκταση, δεν µπορεί να 

εκφραστεί µέσα από κάποια πρόταση (Cοllinson, 1985: 267). Ως εκ τούτου, η ηθική του είναι 

και αυτή «υπερβατική», καθώς, εξαιτίας της ιδιότητάς της να µην µπορεί να παρουσιαστεί 

µέσω της γλώσσας, αφορά σε µια α-νοησία (Wittgenstein, 2001: 86). Ο ισχυρισµός αυτός 

ενισχύεται ακόµα περισσότερο από το επιχείρηµα ότι, ακόµα και αν αλλάζει ο κόσµος από την 

οποιαδήποτε βούληση (καλή ή κακή, δεν έχει σηµασία), τα γεγονότα δεν µπορούν ποτέ να 

αλλάξουν. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το µόνο που εν τέλει αλλάζει είναι τα όρια του 

κόσµου (Wittgenstein, 2001: 87). 

 

3.2 Ο ρόλος και η σηµασία της ηθικής 
      3.2.1 Η θεωρητική πτυχή 

Η σύσταση του κλάδου της ηθικής και η συχνή αναφορά ή ακόµα και επίκληση στην 

ηθική των ανθρώπων σε οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνουν ή σκέφτονται να κάνουν, δείχνει 

ότι η ηθική είναι κάτι σαν ζητούµενο για τις κοινωνίες προκειµένου να µπορούν να επιβιώνουν 

και να εξελίσσονται. Με αυτή τη συλλογιστική, θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι, στις 

ευηµερεύουσες κοινωνίες, η ηθική βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ, στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες ή στις λιγότερο πολιτισµένες, η ηθική είναι προβληµατική. Αυτό είναι εύκολο 

να γίνει κατανοητό στη φιλελεύθερη δηµοκρατία η οποία δύναται να ανθίζει µόνο αν οι πολίτες 

της έχουν ορισµένες ηθικές και πολιτικές αξίες και εκδηλώνουν ορισµένες αρετές (Althof & 

Berkowitz, 2006: 495-518), γιατί η εκδήλωσή τους αντανακλάται στη συνέχεια σε διάφορες 

πτυχές της ζωής τους και επηρεάζουν εν τέλει ολόκληρη την κοινωνία. Χαρακτηριστικά 
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παραδείγµατα είναι η χρήση της τεχνολογίας και της επιστήµης, οι οποίες, όταν λαµβάνουν 

χώρα στηριζόµενες σε κάποιες ηθικές αξίες, είτε από την πλευρά του τεχνικού/επιστήµονα είτε 

από την πλευρά του χρήστη, ο αρνητικός αντίκτυπος ελαχιστοποιείται και η κοινωνία 

απολαµβάνει µόνο τα οφέλη τους. 

Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το σηµείο, δηµιουργείται ένα πολύ βασικό ερώτηµα: Τι µπορεί 

κανείς να εννοεί µε την επίκληση στην ηθική κάποιου ανθρώπου και ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την υλοποίηση της τάδε ή της δείνα ηθικής; 

Γιατί, αν ανατρέξει κανείς στον ορισµό που δίνεται για την ηθική, ο οποίος αναφέρεται στο 

καλό και σε κοινωνικές αποφάσεις ή κώδικες που προωθούν το καλό, πάλι θα µπορούσε να 

δώσει πλήθος απαντήσεων, οι οποίες ενδεχοµένως να είναι ακόµα και διαµετρικά αντίθετες 

µεταξύ τους οι περισσότερες από αυτές, γιατί διαφορετικές ανάγκες έχει το κάθε άτοµο στην 

κοινωνία και διαφορετική είναι η οπτική του. Βέβαια, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί εδώ 

ότι µεταξύ της ηθικής του ανθρώπου και της ηθικής που προωθεί το γενικό καλό υπάρχει 

διαφορά, καθώς, η µεν πρώτη, αναφέρεται στην ανθρώπινη συµπεριφορά και στην πρακτική 

δραστηριότητα που πηγάζει από αυτή, ενώ, η δεύτερη, στον θεωρητικό, συστηµατικό και 

ορθολογικό προβληµατισµό γι’ αυτήν τη συµπεριφορά και αποδίδεται καλύτερα –για να µην 

δηµιουργείται σύγχυση– µε τον όρο ηθικές αρχές (Churchill, 1982: 296-306). Επιπλέον, στον 

µεν πρώτο όρο, κυρίαρχο στοιχείο είναι οι αξίες που ακολουθεί το κάθε άτοµο, γιατί αυτές 

καθοδηγούν τη συµπεριφορά του (Rennie, 2007: 197-212), στον δε δεύτερο, το καθοριστικό 

του στοιχείο είναι η σύνδεση µε την κοινωνία, την πνευµατικότητα και τον πολιτισµό (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 1991). 

Και επειδή για τον δεύτερο όρο (ηθικές αρχές) εξακολουθεί να υπάρχει µια ασάφεια, 

αν προσπαθήσει κανείς να εντοπίσει τον τρόπο που διαµορφώνεται το περιεχόµενό του, θα 

δοθούν λίγες ακόµα εξηγήσεις. Καταρχάς, δεν αφορά στο άτοµο και στις ιδιαιτερότητες της 

κατάστασης που βρίσκεται αυτό. Αντίθετα, προκύπτει από κάποιο ηθικό πρόβληµα και 

συντίθεται µε τέτοιο τρόπο που να µπορεί να το αντιµετωπίσει. Απαιτεί ορθολογική και 

λεκτική διαδικασία και φτάνει στην τελική του µορφή έπειτα από αυστηρή και επισταµένη 

παρατήρηση σχετικά µε τον τρόπο που επιλύεται το ηθικό πρόβληµα που δίνει το έναυσµα στη 

διαδικασία της σύστασής του. Βασίζεται σε αυστηρούς κανόνες που εφαρµόζονται σε 

συγκεκριµένες καταστάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα, ο ορθολογισµός 

και η καθολικότητα. Στην περίπτωση που οι άνθρωποι δεν ενεργούν ορθολογικά, αλλά µε το 

ένστικτο και τον αυθορµητισµό τους, η συµπεριφορά τους ρυθµίζεται κανονιστικά και 

αλλάζουν ή έστω µεταβάλλονται αν κάτι δεν λειτουργεί στην πράξη (Stokhof, 2018: 291-304).  
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Το ερώτηµα, όµως, και πάλι παραµένει: Πώς φτάνει στο σηµείο µια ηθική να έχει τη 

µορφή Α και όχι τη µορφή Β; Τι κάνει έναν άνθρωπο να χαρακτηρίζεται ως ηθικός ή λιγότερο 

ηθικός; Είναι θέµα ανθρώπου; Είναι θέµα της οπτικής του κάθε ανθρώπου; Είναι θέµα οπτικής 

κάποιου άλλου ανθρώπου που κρίνει την ηθική του πρώτου; Είναι θέµα κανόνων που 

ορίζονται στο πλαίσιο κάποιας κοινωνίας ή στο πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνίας; Η απάντηση 

είναι απλή και έχει ήδη δοθεί. Η ηθική σε προσωπικό επίπεδο µετράται σε σχέση µε την 

εγγύτητά της ή την ταύτισή της µε τις ηθικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

καθορίζονται από την κοινωνία, την πνευµατικότητα, τον πολιτισµό και τον µεταξύ τους 

συνδυασµό. Απαραίτητη προϋπόθεση, βεβαίως, είναι και η εκπαίδευση του ανθρώπου, γιατί 

κανείς δεν διαθέτει ηθική κατά τη στιγµή της γέννησής του. Και, λέγοντας εκπαίδευση, δεν 

εννοείται µόνο αυτή που αποκτάται από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή από κάποιου είδους 

άτυπη εκπαίδευση, αλλά και η εξάσκηση που προκύπτει από την κοινωνικοποίηση και τη 

συναναστροφή άλλων ανθρώπων και επαναπροσδιορίζεται όταν κριθεί απαραίτητο, εξαιτίας 

της κανονιστικότητας στην οποία υπόκεινται αυτές οι αρχές. Συνεπώς, θα µπορούσε να ειπωθεί 

ότι η θεωρητική πλευρά της ηθικής είναι οι ηθικές αρχές (Stokhof, 2018: 291-304). 

 

      3.2.2 Η πρακτική πτυχή 

Από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα για την ηθική, γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον 

καθένα, ακόµα και τον µη σχετιζόµενο ή µη σχετικό µε τη συγκεκριµένη επιστήµη, ότι η ηθική 

είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό απόλυτα συνδεµένο µε την ανθρώπινη ζωή και την 

κοινωνική υπόσταση του κάθε ατόµου. Οπότε, ερωτήσεις που αφορούν στο καλό ή στο κακό, 

στην αξία ή όχι µιας ενέργειας ή ακόµα και στο γιατί είναι σωστή µια πράξη ή ενέργεια και 

πώς µπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η πράξη ή ενέργεια, σε ένα δεύτερο στάδιο, είναι κάτι 

περισσότερο από αναπόφευκτες κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Ωστόσο, οι 

ερωτήσεις αυτές δεν τίθενται µόνο σε θεωρητικό και φιλοσοφικό επίπεδο, αλλά και σε 

πρακτικό, γιατί ο άνθρωπος, ως κοινωνικό ον, είναι, πρώτα από όλα, δρων υποκείµενο σε 

διάφορα κοινωνικά πλαίσια, µικρότερα ή µεγαλύτερα, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις 

ασχολίες του. Ως εκ τούτου, όταν γεννάται ένα ηθικό πρόβληµα σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο 

και ο άνθρωπος καλείται να δράσει σε σχέση µε αυτό, τότε εκδηλώνεται η πρακτική πτυχή της 

ηθικής. Θα πρέπει να τονιστεί, όµως, ότι αυτή η πρακτική πτυχή δεν είναι απλώς η εφαρµογή 

της θεωρητικής της πτυχής, αλλά µια αλληλεπίδραση µεταξύ θεωρίας και πράξης, µεταξύ 

εµπειρίας και προβληµατισµού ή µεταξύ διαισθήσεων και αρχών (Winkler & Coombs, 1993. 

Beauchamp, 2003). Για να γίνει περισσότερο κατανοητό κάτι τέτοιο, ίσως είναι χρήσιµο να 

παρατεθεί ένα παράδειγµα. 
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Έστω ότι βρίσκεται κάποιος µπροστά σε ένα ιατρικό πρόβληµα µε κάποιον άνθρωπο ο 

οποίος έπειτα από ένα σοβαρό ατύχηµα βρεθεί στην εντατική σε κατάσταση καταστολής. Θα 

δηµιουργηθεί στους συγγενείς αυτού του ανθρώπου ένα ηθικό δίληµµα: Αν θα πρέπει να τον 

κρατήσουν στη ζωή µε µηχανική υποστήριξη και η κατάστασή του αυτή να εκτείνεται στο 

διηνεκές µε την ελπίδα ότι ίσως κάποια στιγµή υπάρξει βελτίωση και, κατ’ επέκταση, 

επιστροφή στον τρόπο ζωής του –ή κοντά σε αυτόν– πριν από το ατύχηµα ή αν θα πρέπει να 

δώσουν τη συγκατάθεσή τους να τον αποσυνδέσουν από τη µηχανική υποστήριξη και να 

καταλήξει για να δοθεί τέλος σε µια κατάσταση που είναι από πολύ δύσκολα έως αδύνατον να 

αναστραφεί. Η επιλογή είτε της µιας είτε της άλλης πλευράς εξαρτάται από τις πεποιθήσεις, 

τις ανάγκες, τις αντοχές και γενικότερα την οπτική και τη φιλοσοφία όσων καλούνται να 

αποφασίσουν και εξηγείται µε ποικίλους τρόπους κάθε φορά. 

Για παράδειγµα, αν επικρατήσει η φρόνηση, µε την έννοια που τη χρησιµοποιεί ο 

Αριστοτέλης, η οποία οδηγεί συνήθως σε µια διαισθητική προσέγγιση της αξιολογούµενης 

κατάστασης, τότε η απόφαση θα ληφθεί σε σχέση µε την άποψη του θεράποντος ιατρού και 

τις πιθανότητες που δίνει αυτός σε σχέση µε την εµπειρία του σε ανάλογες περιπτώσεις ή 

ακόµα και τη µε οποιουσδήποτε όρους ζωή, το οποίο θα µεταφραστεί ως διατήρησή της µε 

µηχανική υποστήριξη. Αν, όµως, επικρατήσει η ωφελιµιστική προσέγγιση, στην οποία 

ζητούµενο είναι ο βαθµός ευχαρίστησης ή η µείωση του πόνου στον κόσµο, θα επιλεγεί η λύση 

της παύσης της µηχανικής υποστήριξης, γιατί τόσο ο ίδιος ο ασθενής βρίσκεται σε µια 

κατάσταση που δεν αποκοµίζει κάποια ευχαρίστηση όσο και οι συγγενείς βιώνουν έναν συνεχή 

πόνο µε τη διαιώνιση αυτής της κατάστασης για τον άνθρωπό τους (Colliste, 2007: 28-29). 

Βέβαια, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σύγκρουση των απόψεων 

ακόµα και µεταξύ των ίδιων των κατηγοριών (γιατροί και συγγενείς) ανάλογα µε τον βαθµό 

εµπειρίας ή τις πεποιθήσεις του καθενός για τη ζωή γενικά και για τη συγκεκριµένη περίπτωση 

ειδικότερα. Δηλαδή, µπορεί ένας γιατρός να θεωρήσει ότι ο ασθενής, όντας σε αυτή την 

κατάσταση, δεν έχει κάποια ελπίδα να επιστρέψει σε µια φυσιολογική ζωή, ενώ ένας άλλος 

γιατρός να υποστηρίξει την αντίθετη άποψη, γιατί έχει βρεθεί στο παρελθόν ή έχει εµπειρία 

από παρόµοιες καταστάσεις που είχαν αίσιο τέλος. Από την πλευρά των συγγενών, µπορεί 

κάποιος που βρίσκεται πολύ κοντά συναισθηµατικά µε τον ασθενή να κρατάει µια ελπίδα πως 

ίσως µια µέρα η παρούσα δυσκολία θα ανατραπεί και κάποιος άλλος να θεωρεί πως δεν µπορεί 

να αλλάξει τίποτα και είναι προτιµότερο να δώσουν τώρα ένα τέλος. Ποιος έχει δίκιο σε αυτή 

την περίπτωση και ποιου η άποψη θα επικρατήσει εν τέλει; 

Η απάντηση δεν είναι ούτε µοναδική ούτε κοινή σε όλες τις παρόµοιες περιπτώσεις, 

γιατί κυρίως τα επιχειρήµατα που τίθενται από όλες τις πλευρές µπορεί να περιστρέφονται 
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γύρω από πλήθος παραγόντων και να λαµβάνουν υπόψη τους διαφορετικές παραµέτρους. 

Έτσι, µπορεί όλοι να έχουν δίκιο και την ίδια στιγµή όλοι να έχουν άδικο. Στην περίπτωση 

των γιατρών, για παράδειγµα, οι επιλογές που γίνονται, βασίζονται αποκλειστικά στη 

διαίσθηση και στην πρακτική τους, δεν υπάρχει κάποια επιτροπή που αποφασίζει για τις λύσεις 

που δίνονται. Στην περίπτωση των συγγενών, οι επιλογές που προτείνονται, βασίζονται σε 

παράγοντες που βιώνουν οι έµµεσοι ενδιαφερόµενοι και όχι απευθείας ο άµεσος 

ενδιαφερόµενος (ασθενής) (Dworkin, 1993). Στην περίπτωση που υπάρξει αντιπαράθεση 

µεταξύ των απόψεων των γιατρών και των απόψεων των συγγενών, η απόφαση λαµβάνεται µε 

βάση την ανακλαστική ισορροπία, όπως ονοµάζεται στην εφαρµοσµένη ηθική, στην οποία 

εξετάζονται και επανεξετάζονται προσεκτικά όλες οι λύσεις (και οι εναλλακτικές τους) και 

επιλέγεται αυτή που φέρνει σε µια ισορροπία όλες τις πλευρές (Reuzel et al, 2001: 245-261). 

Συµπερασµατικά, η πρακτική πλευρά της ηθικής είναι µία διαδικασία πολύ πιο 

πολύπλοκη από την απλή εφαρµογή της θεωρητικής της πλευράς και απαιτεί την κατάθεση, 

παράθεση και σύγκριση πλήθος επιχειρηµάτων για την υλοποίησή της. Και επειδή πολλές 

φορές τα επιχειρήµατα έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους, επιβάλλεται να βρεθεί η µέση λύση 

για την αποφυγή άλλων προβληµάτων που ενδέχεται να δηµιουργηθούν από τη σύγκρουση 

«συµφερόντων». Ως αποτέλεσµα, η εφαρµοσµένη ηθική είναι πολυπαραγοντική, γι’ αυτό δεν 

µπορεί ούτε να περιγραφεί µε συγκεκριµένο τρόπο ούτε να πραγµατοποιηθεί µε έναν µοναδικό 

τρόπο που θα κριθεί ή θα χαρακτηριστεί ως ιδανικός. Εποµένως, αυτό που αναζητείται κάθε 

φορά είναι ο καταλληλότερος, ο χρησιµότερος ή ο προτιµότερος τρόπος αντιµετώπισης του 

προβλήµατος ή διλήµµατος για τους άµεσα και τους έµµεσα σχετιζόµενους µε το ηθικό 

πρόβληµα ή δίληµµα. 

 

3.3 Η σηµασία της ηθικής 
Η αξιολόγηση της χρησιµότητας και της αξίας που έχει ένας επιστηµονικός τοµέας ή 

µια επιστηµονική έννοια είναι ένα µέγεθος συγκρίσιµο και δεν είναι ποτέ εύκολο να µετρηθεί 

και να τοποθετηθεί σε µια κλίµακα. Αυτό σηµαίνει ότι η αξία µετράται σε σχέση µε την 

προσφορά του σε κάποιο υποκείµενο ή αντικείµενο ή το σύνολο ενός υποκειµένου ή ενός 

αντικειµένου, όταν γίνεται λόγος για κοινωνική προσφορά, και τη βελτίωση ή ανάπτυξη αυτών 

των τελευταίων, εξαιτίας της επίδρασης της πρώτης. Και επειδή και η εξέλιξη ή βελτίωση 

µπορεί να χρειαστεί χρόνο, είναι απαραίτητο κατά τη µέτρηση µιας µεταβολής να ληφθεί 

υπόψη και αυτός ο παράγοντας. Εφαρµόζοντας, λοιπόν, αυτή τη συλλογιστική για την ηθική 

και τη σηµασία που έχει σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, θα πρέπει να διερευνηθεί τόσο σε 
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σχέση µε τον χρόνο όσο και σε σχέση µε άλλα αντικείµενα που ενδέχεται να επηρέασε από τη 

στιγµή της συγκρότησής τους (τόσο της ηθικής όσο και άλλων παραγόντων) µέχρι τη 

σύγχρονη εποχή. 

Ξεκινώντας µε την αξία που λαµβάνει η ηθική σε σχέση µε τον χρόνο, αρκεί, αρχικά, 

να γίνει η µεταφορά στον 20ό αιώνα και στον ρόλο που παίζει πλέον το κράτος σε σχέση µε 

την Εκκλησία στον Δυτικό κόσµο. Αυτή την περίοδο, πιο συγκεκριµένα, ο κόσµος περνάει σε 

µια φάση εκκοσµίκευσης και, ως εκ τούτου, µειώνεται κατά πολύ η εξάρτηση του ανθρώπου 

από την Εκκλησία. Έτσι, η ηθική συµβολή της Εκκλησίας στην καθηµερινότητα των 

ανθρώπων φθίνει σε σηµαντικό βαθµό και το άτοµο διακατέχεται τώρα από ηθική αυτονοµία 

την οποία εκδηλώνει σε κάθε ηθικό ζήτηµα που τον απασχολεί, σε οποιοδήποτε κοινωνικό 

πλαίσιο και αν προκύπτει αυτό (το ηθικό ζήτηµα). Χαρακτηριστικό, µάλιστα, είναι το γεγονός 

ότι το πρόβληµα αυτό µπορεί να αφορά είτε σε ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που σχετίζεται µε τη 

ζωή καθεαυτή, όπως για παράδειγµα, αν θα έπρεπε να επιτρέπεται η ευθανασία, έστω και σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, είτε σε ένα ζήτηµα που σχετίζεται µε τη βελτίωση του τρόπου 

ζωής ή την ποιότητα ζωής, όπως για παράδειγµα, αν είναι ηθική η διεκδίκηση περισσότερων 

χρηµάτων για περισσότερες υλικές απολαύσεις (Collste, 2007: 24). 

Στην ίδια κατηγορία, δηλαδή, την αξία που λαµβάνει η ηθική στο πέρασµα των χρόνων, 

άλλη µία εξήγηση είναι η δηµιουργία νέων ηθικών διληµµάτων που προκύπτουν από την 

ανάπτυξη της επιστήµης, της τεχνολογίας και γενικότερα της εξέλιξης της ζωής, όπως για 

παράδειγµα, σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο πρέπει οι γιατροί ή οι γονείς να παλεύουν για 

την επιβίωση ενός παιδιού που γεννιέται µε κάποια σοβαρή αναπηρία ή σχετικά µε το αν θα 

πρέπει να επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση των εργαζοµένων σε ένα γραφείο ή των ανθρώπων 

στον δρόµο ή σε κάποιον ιδιωτικό επιχειρησιακό χώρο για λόγους ασφάλειας και αν απειλεί 

αυτό την ιδιωτική ζωή ή προσωπικά δεδοµένα των ανθρώπων. Επιπλέον, στον κοινωνικό χώρο 

και, εξαιτίας της ανάπτυξης της κοινωνικής επιστήµης στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις 

αρχές του ’70, γεννιούνται ερωτήµατα του τύπου: «πόσο επιτρέπεται η κοινωνική αδικία ή η 

φτώχεια στον Τρίτο Κόσµο», «πόσο επιτρέπεται η ανισότητα µεταξύ αντρών και γυναικών» ή 

«η κακοµεταχείριση των ζώων» κ.ο.κ. 

Από την άλλη πλευρά, η αξία της ηθικής φαίνεται ξεκάθαρα από τη συµβολή της σε 

διάφορα επιστηµονικά και µη πεδία και τη διαµόρφωση του χαρακτήρα των τελευταίων, 

εντάσσοντας προβληµατισµούς που απασχολούσαν έντονα την κοινωνία από τη δεκαετία του 

’70 και έπειτα που αποµακρύνθηκαν από το παραδοσιακό σύνολο δεσµεύσεων. Αυτό το 

διάστηµα, λοιπόν, παρατηρούνται τοµείς όπως η ιατρική, οι επιχειρήσεις, η µηχανική και η 

επιστηµονική έρευνα, να λειτουργούν µε άξονα ζητήµατα που αφορούν στις ανησυχίες της 
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ευρύτερης κοινωνίας και έχουν να κάνουν µε τις ατοµικές ελευθερίες, την κοινωνική ισότητα 

και διάφορες µορφές κατάχρησης και αδικίας (Gupta, n.d.: 135). 

Το ίδιο συµβαίνει και σε άλλες πλευρές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, όπως τα 

πολιτικά δικαιώµατα, τα δικαιώµατα των γυναικών, το καταναλωτικό κίνηµα, το 

περιβαλλοντικό κίνηµα και τα δικαιώµατα των κρατουµένων και των ψυχικά ασθενών, τα 

οποία επίσης εκφράζονται έχοντας στο επίκεντρό τους ηθικά ζητήµατα. Και, βέβαια, έξω από 

όλη αυτή την τάση δεν θα µπορούσε να µείνει ούτε η φιλοσοφία, τόσο η πρακτική της 

εφαρµογή όσο και η διδασκαλία της, η οποία επηρεάστηκε από κοινωνικές ανησυχίες, όπως 

οι άδικοι πόλεµοι, η ενδοοικογενειακή βία και η διεθνής τροµοκρατία, οι οποίες 

δηµιουργήθηκαν από τη νέα τάξη πραγµάτων που επήλθε από τη δεκαετία του ’70 και έπειτα 

και συµπεριελάµβανε την αύξηση των εργαζόµενων γυναικών, τα προγράµµατα θετικής 

δράσης, την κλιµάκωση του διεθνούς επιχειρηµατικού ανταγωνισµού κ.ο.κ. Έτσι, λοιπόν, την 

περίοδο αυτή προκύπτουν είδη εφαρµοσµένης ηθικής, όπως είναι η επιχειρηµατική ηθική, η 

βιοηθική, η περιβαλλοντική ηθική, η ηθική των ΜΜΕ, η διεθνής ηθική κ.ο.κ. 

Πιο συγκεκριµένα, η επιχειρηµατική ηθική είναι µία µελέτη των ηθικών ζητηµάτων 

που προκύπτουν όταν τα ανθρώπινα όντα ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες, όπου τέτοιες 

ανταλλαγές είναι θεµελιώδεις για την καθηµερινή µας ύπαρξη. Πρόκειται, µε πιο απλά λόγια, 

για την εφαρµοσµένη εκείνη ηθική που εξετάζει τις ηθικές αρχές και τα ηθικά προβλήµατα 

που προκύπτουν στο πλαίσιο ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ισχύει για όλες τις πτυχές 

της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς και σχετίζεται µε τη συµπεριφορά ατόµων και ολόκληρων 

οργανισµών. Αναφέρεται σε αρχές, σύνολα αξιών και κανόνων που διέπουν τις ενέργειες και 

τη συµπεριφορά ενός ατόµου στον επιχειρηµατικό οργανισµό. Εξετάζει τις ηθικές διαµάχες 

που σχετίζονται µε τις κοινωνικές ευθύνες των καπιταλιστικών επιχειρηµατικών πρακτικών, 

την ηθική κατάσταση των εταιρικών οντοτήτων, την παραπλανητική διαφήµιση, τις 

συναλλαγές εµπιστευτικών πληροφοριών, τα βασικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και 

οτιδήποτε σχετίζεται µε τον οργανισµό και το άτοµο που σχετίζεται –άµεσα ή έµµεσα– µε τον 

οργανισµό (Paliwal, 2006). 

Η βιοηθική επικεντρώνεται σε µια σειρά ζητηµάτων που προκύπτουν σε κλινικές 

συνθήκες και αφορούν σε ζητήµατα ζωής και θανάτου. Παραδείγµατα τέτοιας φύσης είναι η 

ηθική της παρένθετης µητρότητας, η γενετική χειραγώγηση των εµβρύων, η κατάσταση των 

αχρησιµοποίητων κατεψυγµένων εµβρύων, η άµβλωση, τα δικαιώµατα των ασθενών και οι 

ευθύνες του γιατρού, όπως το απόρρητο των αρχείων του ασθενούς, ο ιατρικός πειραµατισµός 

των ανθρώπων, η ηθική της ακούσιας δέσµευσης και τα δικαιώµατα των ατόµων µε νοητική 
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υστέρηση, ζητήµατα σχετικά µε το τέλος της ζωής (ηθική της αυτοκτονίας, ευθανασία κ.ο.κ.) 

κ.ο.κ. 

Τα ζητήµατα της περιβαλλοντικής ηθικής περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα των ζώων, 

την ηθική πειραµατισµού µε ζώα, τη διατήρηση των απειλούµενων ειδών, τον έλεγχο της 

ρύπανσης, τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων και συνδέει απόλυτα την ύπαρξη των 

όντων µε τη φύση. Ασχολείται επίσης µε το ζήτηµα της υπεύθυνης προσωπικής συµπεριφοράς 

σε σχέση µε φυσικά τοπία, πόρους, είδη και µη ανθρώπινους οργανισµούς. Εν ολίγοις, αφορά 

σε όλα τα ηθικά προβλήµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των όντων 

που συµπεριλαµβάνονται σε αυτό. 

Η ηθική των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) ασχολείται µε ζητήµατα του τύπου 

τι είναι σωστό ή λάθος, καλό ή κακό στον τρόπο συλλογής και παρουσίασης πληροφοριών και 

ειδήσεων, καθώς επίσης και η συνάφεια της ευθύνης, της λογοδοσίας, της ακρίβειας, της 

αµεροληψίας από την πλευρά των ΜΜΕ που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την κοινή γνώµη. 

Η διεθνής ηθική ασχολείται µε τον τρόπο που τα διάφορα έθνη αντιµετωπίζουν άλλα 

έθνη και ανθρώπους και επιτρέπει σε κάποιον να συµµετέχει στη διαµόρφωση και την 

οικοδόµηση της καλής διεθνούς κοινότητας. Επίσης, εξετάζει τις προκλήσεις των διεθνών 

συγκρούσεων στα µέτρα οικοδόµησης της ειρήνης µεταξύ των εθνών και αντιµετωπίζει το 

ζήτηµα των διάφορων διεθνών προβληµάτων του σύγχρονου κόσµου και επιδιώκει να 

προσφέρει λύση γι’ αυτά. 
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Κεφάλαιο 4 – Εξελικτική επιστηµολογία και ηθική 
4.1 Εξελικτική επιστηµολογία 
      4.1.1 Ιστορική αναδροµή 

Η επιστηµολογία, στην παραδοσιακή της µορφή, ως αντικείµενο και ως τοµέας 

ξεχωριστός συναντάται για πρώτη φορά στον Πλάτωνα και λίγο αργότερα στους αρχαίους 

Σκεπτικιστές. Στον µεν πρώτο (Πλάτωνα), εµφανίζεται µέσω της προσπάθειας διάκρισης της 

γνώσης από την αληθινή πίστη που θα προκύψει (η εν λόγω διάκριση) µέσα από την 

αιτιολόγηση της γνώσης. Στους δε δεύτερους (Αρχαίοι Σκεπτικιστές), µέσω της καταγγελίας 

ότι όλες οι µέχρι τότε προσπάθειες που έγιναν για την αιτιολόγηση της γνώσης, ήταν 

υπερβολικά εσφαλµένες. Από εκεί και πέρα, η ανάπτυξή της, που επήλθε µε τον Descartes, 

συµπεριελάµβανε την προσπάθεια ανακατασκευής µιας ανθρώπινης γνώσης που δείχνει πώς 

τα κοµµάτια της ταιριάζουν µεταξύ τους σε µια δοµή αµοιβαίας υποστήριξης και 

πραγµατοποιείται είτε µε εµπειρικό είτε µε ορθολογιστικό τρόπο και οδηγεί είτε σε θεµελιώδη 

είτε σε συνεκτική ανατροπή. Οι δύο πτυχές συνδέονται µεταξύ τους µε ένα κοινό θέµα και οι 

συνδέσεις που στηρίζουν την ανασυγκρότηση της ανθρώπινης γνώσης είναι οι αποδεικτικές 

και αιτιολογικές σχέσεις που επιτρέπουν τη διάκριση ανάµεσα στη γνώση και την αληθινή 

πίστη. Εποµένως, η παραδοσιακή προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι τα επιστηµολογικά 

ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν µε τρόπους που δεν προϋποθέτουν κάποια συγκεκριµένη 

γνώση. 

Όλα αυτά, όµως, έρχονται να ανατραπούν τον 19ο αιώνα µε τη Δαρβινική επανάσταση, 

η οποία αποτέλεσε την εναλλακτική προσέγγιση της επιστηµολογίας. Τώρα πλέον όλα 

γίνονται υπό όρους εξέλιξης, το οποίο σηµαίνει ότι οι άνθρωποι, ως προϊόντα της εξελικτικής 

ανάπτυξης, είναι φυσικά όντα, και οι ικανότητές τους για γνώση και πίστη είναι επίσης 

προϊόντα µιας φυσικής εξελικτικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά, τώρα, στην καθεαυτή εξελικτική επιστηµολογία, στην πρώτη φάση της, 

που έλαβε χώρα στις αρχές του 20ού αιώνα, η κυρίαρχη προσέγγισή της ήταν η 

προσαρµοστικότητα. Σύµφωνα µε αυτήν, ο οργανισµός και το περιβάλλον θεωρούνται δύο 

ξεχωριστές οντότητες οι οποίες αλληλεπιδρούν µόνο σε µια επιλεκτική διαδικασία, αλλά είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους, κατά την ανάπτυξή της (Lewontin, 2001). Οπότε, σε αυτή την πρώτη 

περίοδο, η κυρίαρχη τάση ήταν ο δυϊσµός και η παθητική επιλογή των οργανισµών από το 

περιβάλλον. Η τάση αυτή, αρχικά, δίνει προτεραιότητα στη φυσική επιλογή, κατά την 

ερµηνεία της βιολογικής εξέλιξης, συµπεριλαµβανοµένης της γνωστικής ανάπτυξης, ενώ, στη 

συνέχεια, λαµβάνει ως κυρίαρχη δύναµη το εξωτερικό περιβάλλον. 
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Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ερµηνεία της φυσικής επιλογής, το εκάστοτε 

χαρακτηριστικό είναι αποτέλεσµα προσαρµογής, καθώς το γονίδιο του οργανισµού στη 

γονιδιακή δεξαµενή θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό. Από τους γονείς µέχρι τις 

µελλοντικές γενιές, τα γονίδια προσαρµόζονται σε αυτό το κανάλι, ενώ µπορούν, παράλληλα, 

να επηρεάσουν και τις γνωστικές κατασκευές στον άνθρωπο (Symons, 1990: 427-444). Σε 

αυτό το τελευταίο, δηλαδή, στην ικανότητα επηρεασµού των γνωστικών κατασκευών 

στηρίζονται οι συµπεριφορικοί οικολόγοι για να πειραµατιστούν στην ποικιλία και στην 

επιτυχή ικανότητα αναπαραγωγής από την άποψη των φυσικών παραγόµενων 

χαρακτηριστικών και της απόκλισης των πειραµατικών χαρακτηριστικών (Buss, 1995: 1-30). 

Από την άλλη πλευρά, η ερµηνεία που λαµβάνει το εξωτερικό περιβάλλον ως κυρίαρχη 

δύναµη, στηρίζεται σε δύο βασικές παραδοχές: (1) Το αισθητήριο όργανο οποιουδήποτε 

οργανισµού θα προσαρµοστεί στον εξωτερικό κόσµο και (2) Αυτό που αντιλαµβάνεται ο 

οργανισµός είναι ένας πραγµατικός αλλά απλοϊκός καθρέφτης ή µέρος του εξωτερικού κόσµου 

(Wuketits, 1989: 5). Οι παραδοχές αυτές αφορούν στην προσαρµοστικότητα των γνωστικών 

δοµών και στη δοµή του εξωτερικού κόσµου. 

Η εξελικτική επιστηµολογία στη δεύτερη φάση της, η οποία έλαβε χώρα µετά το 

δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, και ιδιαίτερα τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, ακολουθεί τη 

λογική της µη προσαρµοστικότητας, βάσει της οποίας, ο εξελικτικός µηχανισµός δεν µπορεί 

να περιοριστεί στην προσαρµογή στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά πρέπει επίσης να 

περιλαµβάνει ιστορικά ενδεχόµενα και άλλους παράγοντες. Εποµένως, η διάψευση της 

προσαρµοστικότητας έρχεται µε την αµφισβήτηση της σπουδαιότητας που µπορεί να παίξουν 

τυχαίοι παράγοντες στη διαδικασία της εξέλιξης, καθώς, η µη προσαρµοστικότητα 

υποστηρίζει ότι η γνωστική βιολογική εξέλιξη προέρχεται από τον συνδυασµό στοιχείων του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και στοιχείων του ίδιου του οργανισµού, παρά την πλήρη παθητική 

προσαρµογή των τελευταίων στο περιβάλλον. 

Λεπτοµερέστερα, στην πρώτη περίοδο αυτής της τάσης (δεκαετία ‘70), ισχύει η 

υποκειµενική πρωτοβουλία του οργανισµού. Αυτό σηµαίνει ότι όποιον ρόλο και αν παίζει το 

εξωτερικό περιβάλλον, η εσωτερική επιλογή του οργανισµού σε µια διαδικασία γνώσης, πάντα 

θα υπερτερεί. Δηλαδή, η θεωρία του βιολογικού συστήµατος ξεπερνάει το εύρος της θεωρίας 

της φυσικής επιλογής, η οποία, µε τη σειρά της, ξεπερνάει τη µονόπλευρη 

προσαρµοστικότητα, παρέχοντας το επικοινωνιακό βήµα µεταξύ της γνωστικής επιστήµης και 

της βιολογίας. 

Από την άλλη πλευρά, στη δεύτερη περίοδο αυτής της τάσης (δεκαετία ’80), στην 

περίοδο δηλαδή της προσαρµοστικής υποκειµενικότητας σε σύνθετο βιολογικό σύστηµα, η µη 
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προσαρµοστική προσέγγιση δίνει έµφαση στο γεγονός ότι η βιολογική προσαρµογή δεν 

ορίζεται από το περιβάλλον, αλλά από τον ίδιο τον οργανισµό. Οπότε, αν και το βιολογικό 

σύστηµα και το περιβάλλον έχουν κοινό ιστορικό, δεν υπόκεινται σε ανεξάρτητη εξέλιξη και 

αυτό συµβαίνει για τρεις λόγους: (1) Γιατί ο οργανισµός θεωρείται ο σκληρός πυρήνας για να 

περιγράψει και να εξηγήσει τον ρόλο του στη διαδικασία της εξέλιξης, (2) γιατί ο οργανισµός 

είναι ένα σύνθετο, τακτοποιηµένο σύστηµα που περιλαµβάνει τα διαδραστικά στοιχεία και (3) 

γιατί ο οργανισµός είναι ένα πολύπλοκο και ενεργό σύστηµα που µπορεί να τρέξει, να πετάξει, 

να κολυµπήσει, να σκάψει κ.ο.κ., το οποίο σηµαίνει ότι δεν επηρεάζεται µόνο από το 

περιβάλλον, αλλά και από το περιβάλλον. Έχει, δηλαδή, αναπτυξιακές δοµές στο αναπτυξιακό 

σύστηµα οι οποίες επιτυγχάνουν τους στόχους αυτοσυντήρησης µέσω των ανταλλαγών των 

συστατικών στο σύστηµα.  

Τέλος, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην εξελικτική επιστηµολογία, που ισχύουν από τις 

αρχές του 21ου αιώνα, δείχνουν ότι η γνώση προέρχεται από την αλληλεπίδραση µεταξύ 

οργανισµού και περιβάλλοντος (Munz, 2001: 9). Ο εµπειριστής υποστηρίζει ότι ο 

ορθολογισµός βασίζεται στην επαγωγική διαδικασία της εµπειρίας, µέσω της επαγωγικής 

διαδικασίας για την εξαγωγή συλλογιστικών συµπερασµάτων, ο ορθολογιστής πιστεύει ότι η 

γνώση γεννιέται από εγγενή στοιχεία και η ορθολογική γνώση θεωρείται ως η λογική σχέση 

µεταξύ των ιδεών. Στην κοινωνιολογία της γνώσης, η γνώση είναι αποτέλεσµα συµφωνίας 

µεταξύ διαφορετικών γνωστικών υποκειµένων. Από τον 21ο αιώνα, το επίκεντρο της 

εξελικτικής επιστηµολογίας είναι η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, στην οποία η συνεκτική 

θεωρία και η θεωρία του κονστρουκτιβισµού διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο. Σύµφωνα µε 

αυτή τη νέα προσέγγιση, η γνώση προέρχεται από τη σχέση µεταξύ οργανισµού και 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε η ένταση µεταξύ προσαρµοστικότητας και µη προσαρµοστικότητας 

να διατηρείται µέσω της αντιµετώπισης της αλληλεπίδρασης µεταξύ οργανισµού και 

περιβάλλοντος. 

 

      4.1.2 Το περιεχόµενο της Εξελικτικής Επιστηµολογίας 

Η Δαρβινική θεωρία για την Εξέλιξη των ειδών, µετά τον αντίκτυπο που είχε σε 

επιστηµονικό επίπεδο, κρίθηκε σκόπιµη η επέκτασή της και σε άλλους κλάδους και πεδία 

γνώσης προκειµένου να διαπιστωθεί το εύρος και η ικανότητα εφαρµογής της και πέρα από 

τον καθεαυτό τοµέα της βιολογίας στον οποίο αναπτύχθηκε. Το πείραµα αυτό δεν 

περιορίστηκε χρονικά µόνο στον αιώνα ανακάλυψης της εν λόγω θεωρίας, αλλά συνεχίστηκε 

και αργότερα και συνιστά ακόµα πρόκληση για τους σύγχρονους επιστήµονες (Κριµπάς, 1996: 

31-47). Έτσι γεννήθηκε η Εξελικτική Επιστηµολογία η οποία διερευνά ένα σύνολο 
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περίπλοκων ερωτηµάτων που περιλαµβάνουν, από τη µια, τα χαρακτηριστικά των γνωστικών 

µηχανισµών σε ζώα και ανθρώπους µε µια απλή επέκταση της βιολογικής θεωρίας της εξέλιξης 

σε εκείνες τις πτυχές ή τα χαρακτηριστικά των ζώων που είναι τα βιολογικά υποστρώµατα της 

γνωστικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγµα, ο εγκέφαλός τους, τα αισθητηριακά 

συστήµατα, τα κινητικά συστήµατα κ.λπ. και, από την άλλη, τη φύση της κοινωνικο-

πολισµικής εξέλιξης, όπως για παράδειγµα, οι ιδέες, οι επιστηµονικές θεωρίες, ο πολιτισµός 

γενικά, και τη σχέση τους µε τη βιολογική εξέλιξη (Bradie, 1986: 403). 

Με πιο απλά λόγια, η εξελικτική επιστηµολογία γεννήθηκε από την ιδέα της 

εξελικτικής άποψης για τη ζωή, σύµφωνα µε την οποία, δεν χρειάζεται να κατανοήσει κανείς 

όλες τις βιολογικές διεργασίες, αλλά µόνο την εξελικτική θεωρία. Αυτό σηµαίνει ότι η 

εξελικτική επιστηµολογία κατανοεί ότι η γνωσιολογία είναι προϊόν βιολογικής εξέλιξης και 

µελετάται µέσα από την εξελικτική βιολογία. Η γνώση δεν νοείται πλέον ως γλωσσικό 

(προτασιακό) ή χαρακτηριστικό που οριοθετείται από τον άνθρωπο. Αντίθετα, όλοι οι 

οργανισµοί µπορούν να επιδείξουν συµπεριφορά που βασίζεται σε νοητικές γνώσεις. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, η πρώτη µεγάλη αναζήτηση των εξελικτικών γνωσιολόγων είναι η διάκριση µεταξύ 

των διαφορετικών γνωστικών διεργασιών που µπορούν να επιδείξουν οι βιολογικοί 

οργανισµοί από όλα τα µεγάλα βασίλεια της ζωής. Δεύτερον, η διερεύνηση του τρόπου µε τον 

οποίο εξελίχθηκαν αυτές οι γνωστικές ικανότητες από τους µονοκύτταρους οργανισµού και 

µετά και, τρίτον, ο τρόπος που γίνονται κατανοητά µέσα από µια εξελικτική προσέγγιση τα 

προϊόντα της γνώσης (από τη µια πλευρά, η αντίληψη του φωτός ή του χρώµατος και, από την 

άλλη, η επιστήµη, ο πολιτισµός και η γλώσσα) (Gontier et al, 2006: 3). 

Οπότε, αυτό που ορίζεται Εξελικτική Επιστηµολογία είναι ένα σύστηµα δύο 

προγραµµάτων που αναφέρονται ως evolution of cognitive mechanisms program (ΕΕΜ) και 

evolution of theories program (ΕΕΤ), µε το ΕΕΜ να εκφράζει την εξελικτική περιγραφή της 

ανάπτυξης των γνωστικών δοµών και το ΕΕΤ το πρόγραµµα που επιχειρεί να αναλύσει την 

ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης και των γνωσιολογικών κανόνων επικαλούµενο σχετικές 

βιολογικές εκτιµήσεις. Μερικές από αυτές τις προσπάθειες περιλαµβάνουν την ανάλυση της 

ανάπτυξης της ανθρώπινης γνώσης µε όρους επιλεκτικών µοντέλων και µεταφορών (Popper, 

1972: 239-255), τα οποία θα αναπτυχθούν εκτενώς στην επόµενη ενότητα, και άλλες 

επιχειρηµατολογούν υπέρ µιας βιολογικής θεµελίωσης επιστηµονικών κανόνων και 

µεθοδολογιών, αλλά αποφεύγουν τα επιλεκτικά µοντέλα της ανάπτυξης της ανθρώπινης 

γνώσης ως τέτοιας (Ruse, 1986. Rescher, 1990). 

Τα προγράµµατα ΕΕΜ και ΕΕΤ είναι αλληλένδετα, αλλά διακριτά. Αυτό σηµαίνει ότι 

µια επιτυχηµένη επιλεκτική εξήγηση ΕΕΜ για την ανάπτυξη των γνωστικών δοµών του 
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εγκεφάλου δεν παρέχει από µόνη της αιτιολόγηση για την προέκταση τέτοιων µοντέλων για 

την κατανόηση της ανάπτυξης των συστηµάτων ανθρώπινης γνώσης. Οµοίως, η έγκριση µιας 

επιλεκτικής περιγραφής της ΕΕΤ για το πώς αναπτύσσονται τα ανθρώπινα συστήµατα γνώσης 

δεν αιτιολογεί από µόνη της το συµπέρασµα ότι συγκεκριµένες ή γενικές δοµές του εγκεφάλου 

που εµπλέκονται στη γνώση είναι το αποτέλεσµα της φυσικής επιλογής για ενισχυµένες 

γνωστικές ικανότητες. Τα δύο προγράµµατα, εποµένως, αν και µοιάζουν στον σχεδιασµό και 

στηρίζονται στα ίδια µοντέλα και στις ίδιες µεταφορές ούτε συνδέονται ούτε ταυτίζονται. 

Σήµερα, τα προγράµµατα αυτά, αφού εφαρµόστηκαν σε µη ανθρώπινους οργανισµούς 

προκειµένου να διαπιστωθεί η εξέλιξη της ανθρώπινης γνώσης και της εξέλιξης της γνώσης 

σε µη ανθρώπινους οργανισµούς, αποδείχθηκε ότι τα ζώα, τόσο τα πρωτεύοντα όσο και τα µη 

πρωτεύοντα, έχουν πολύ πιο εξελιγµένες γνωστικές ικανότητες από ό,τι θεωρούνταν µέχρι 

τότε (Van Schaik, 2010: 623-653). Συνεπώς, είναι απαραίτητο ανά πάσα στιγµή η θεωρία του 

Δαρβίνου να λαµβάνεται υπό το πρίσµα της αυξηµένης επίγνωσης που υπάρχει σήµερα για τις 

γνωστικές ικανότητες των µελών της φύσης, ανθρώπινων και µη. Αυτό, στη συνέχεια, θα 

βοηθήσει τόσο στις φιλοσοφικές αξιολογήσεις για τη διανοητική κατάσταση των ζώων όσο 

και στη γνωσιολογική και στην ηθική τους κατάσταση, µε αποτέλεσµα να αλλάξει άρδην τον 

τρόπο σκέψης για την οµοιότητα ή ακόµα και την ταύτιση των ανθρώπινων όντων µε τα ζώα. 

 

						4.1.3 Φιλοσοφική προσέγγιση 

Για την καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής επιστηµολογίας και τον τρόπο που 

εφαρµοζόταν στο παρελθόν και βρίσκει πρόσφορο έδαφος και σήµερα να εφαρµοστεί, 

κρίνεται σκόπιµο να µελετηθεί σε βάθος η φιλοσοφία της. Έτσι, λοιπόν, το πρώτο πράγµα που 

θα πρέπει να επισηµανθεί σε µια τέτοια περίπτωση, είναι τα τρία διακριτά στοιχεία των δύο 

προγραµµάτων που συνθέτουν αυτό που ονοµάστηκε στην προηγούµενη ενότητα εξελικτική 

επιστηµολογία. 

Το πρώτο διακριτό στοιχείο έχει να κάνει καθαρά µε το περιεχόµενο των δύο 

προγραµµάτων και τη δυνατότητά τους να εφαρµοστούν µε τον ίδιο τρόπο που εφαρµόζεται 

και η εξελικτική θεωρία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της τελευταίας. Βέβαια, ο 

εν λόγω προβληµατισµός αφορά περισσότερο στο ΕΕΜ, εξαιτίας της διαφαινόµενης 

δυσκολίας του να ανταποκριθεί σε µια ανάπτυξη φυλογενετικού και οντογενετικού τύπου που 

συµβαίνει στη βιολογία. Ωστόσο, πολύ γρήγορα ο προβληµατισµός αυτός διαλύεται µε την 

ανάδειξη της οµοιότητας του ανθρώπινου γνωστικού µηχανισµού µε τον µηχανισµό της 

εξέλιξης (Bunge, 1983: 8. Lorenz, 1977: 4). Χαρακτηριστικό είναι, µάλιστα, το γεγονός ότι οι 

σύγχρονοι βιολόγοι το προχώρησαν ένα βήµα παραπέρα, υποστηρίζοντας το αντίστροφο, 
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δηλαδή, ότι η βιολογική εξέλιξη είναι αποτέλεσµα των δοµών «γνώσης» (Plotkin, 1982) και, 

αυτό, γιατί η εξελικτική θεωρία πρέπει να παρέχει µια πλήρη περιγραφή όλων των πτυχών των 

βιολογικών συστηµάτων. 

Το ίδιο ακριβώς υποστήριζαν και διάφοροι φιλόσοφοι αυτής της εποχής, µε τους Karl 

Popper και Donald Campbell να είναι δύο από τους πιο γνωστούς. Πιο συγκεκριµένα, µία από 

τις θέσεις του Popper, η οποία έβρισκε σύµφωνο και τον Campbell, ήταν η σύνδεση της 

ανθρώπινης ικανότητας να γνωρίζει και της ικανότητας παραγωγής επιστηµονικής γνώσης, 

αρχικά, µε τα αποτελέσµατα της φυσικής επιλογής και, στη συνέχεια, µε την εξέλιξη της 

ανθρώπινης γλώσσας, υποδηλώνοντας ότι, οι προαναφερθείσες ικανότητες, εµφανίζονται, 

δηµιουργούνται ή καλλιεργούνται µε µια διαδικασία ανάλογη της φυσικής επιλογής στη 

θεωρία της εξέλιξης (Popper, 1985: 395). 

Ακριβέστερα, ο Popper (1968) υποστήριξε ότι το κεντρικό πρόβληµα της 

επιστηµολογίας ήταν πάντα το πρόβληµα ανάπτυξης της γνώσης. Ακολουθώντας επιλεκτικής 

εξάλειψης λογική (µέσω εικασιών και διαψεύσεων), εξήγησε τη διεύρυνση της γνώσης και τις 

επιστηµονικές ανακαλύψεις. Από τη διαδικασία προκύπτουν συνήθως πολλές θεωρίες που 

είναι ικανές να εξηγήσουν τα φαινόµενα στον κόσµο. Ωστόσο, µία από αυτές θα προτιµηθεί 

στο τέλος, καθώς θα πληροί όλες ή τις περισσότερες προϋποθέσεις για την επαρκή ερµηνεία 

τους και, ως εκ τούτου, θα προκριθεί έναντι όλων των άλλων θεωριών. Αυτό σηµαίνει ότι η 

θεωρία αυτή είναι η ισχυρότερη και καταφέρνει να επικρατήσει έναντι όλων των 

ανταγωνιστικών της, όπως ακριβώς γίνεται και στη θεωρία της φυσικής επιλογής, µέσα από 

µια διαδικασία δοκιµής και λάθους ή επιβεβαίωσης και διάψευσης διάφορων υποθέσεων. 

Με την ίδια συλλογιστική ο Campbell διατύπωσε τη θεωρία Γενικής Επιλογής και την 

εφάρµοσε στη φύση, προσπαθώντας να εξηγήσει, αφενός, το πρόβληµα ανάπτυξης της 

γνώσης, αφετέρου, τη διαδικασία «ταιριάσµατος» νατουραλιστικά (Campbell & Paller, 1989: 

232). Πιο συγκεκριµένα, στον φυσικό/οργανικό κόσµο υπάρχει ένας «σχεδιασµός» µεταξύ της 

µορφής ενός οργανισµού και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Για παράδειγµα, οι οργανισµοί 

που κυνηγούν την ηµέρα έχουν µάτια τα οποία χρησιµοποιούν ευκαιριακά στις ακτίνες φωτός 

που αντανακλώνται από τα αντικείµενα για να τα αντιληφθούν. Από την άλλη, ορισµένα 

νυκτόβια ζώα αντιλαµβάνονται τα αντικείµενα µέσω κάποιων συγκεκριµένων ηχητικών 

κυµάτων, γιατί αυτά έχουν επικρατήσει στη δική τους φύση. 

Μία άλλη θέση του Popper είναι ότι η εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης είναι η 

εξέλιξη όλο και καλύτερων θεωριών, καθώς οι θεωρίες προσαρµόζονται καλύτερα µέσω της 

φυσικής επιλογής και, κατά συνέπεια, έχουν την τάση να δίνουν καλύτερες πληροφορίες για 

την πραγµατικότητα, προσεγγίζοντας περισσότερο την αλήθεια. Αυτό συµβαίνει γιατί οι 
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καλύτερες θεωρίες προκύπτουν πάντα έπειτα από δοκιµές και εντοπισµό των λαθών που 

ενυπάρχουν σε αυτές, τα οποία οδηγούν σε εξάλειψη των αδύναµων σηµείων αυτών των 

θεωριών και επαναδιατύπωσή τους ή εγκατάλειψή τους, αν, έπειτα από την εξάλειψη των 

αδύναµων σηµείων, επέλθει κατάρρευση (Popper, 1985: 395-396). 

Στο ίδιο µοτίβο, ο Campbell υιοθετεί µια διαδικασία τυφλής παραλλαγής και 

επιλεκτικής διατήρησης για όλα τα επαγωγικά αποτελέσµατα, για την αύξηση της γνώσης ή 

την αύξηση της «προσαρµογής» του συστήµατος στο περιβάλλον. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι, 

η απόκτηση γνώσης µε οποιονδήποτε τρόπο, απαιτεί χρήση του µηχανισµού τυφλής 

παραλλαγής επιλεκτικής διατήρησης. Έτσι, οι µηχανισµοί οντογενετικής γνώσης (π.χ. 

αντίληψη, µάθηση κ.λπ.) είναι προϊόν φυλογενετικών διεργασιών τυφλής παραλλαγής και 

επιλεκτικής διατήρησης. Η επιλογή µεταξύ µεταλλαγµένων παραλλαγών (οργανισµών) 

περιλαµβάνει µηχανισµό επιλογής υψηλότερου επιπέδου, υπό τους περιορισµούς του οποίου 

οι µηχανισµοί οντογενετικής γνώσης χρησιµοποιούν µηχανισµούς τυφλής παραλλαγής και 

επιλεκτικής διατήρησης χαµηλότερου επιπέδου. Μέσω των φυλογενετικών διαδικασιών 

τυφλής παραλλαγής και επιλεκτικής διατήρησης, οι οργανισµοί αναπτύσσουν «εσωτερικά 

µοντέλα» του κόσµου µε τα οποία οι οργανισµοί µπορούν να προβλέψουν τις κανονικότητες 

του κόσµου. Τα µοντέλα του εσωτερικού κόσµου που εµπλέκονται στις διεργασίες της 

οντογενετικής γνώσης, υπόκεινται σε εξέλιξη, µέσω διεργασιών φυλογενετικών τυφλής 

παραλλαγής και επιλεκτικής διατήρησης. Αυτά τα εσωτερικευµένα µοντέλα για τον κόσµο 

χρησιµοποιούν επίσης µηχανισµούς τυφλής παραλλαγής και επιλεκτικής διατήρησης, 

καθιστώντας την κίνηση στοχευµένη. 

Τέλος, µία τρίτη θέση του Popper είναι ότι αυτό που κάνει έναν ανώτερο οργανισµό, 

όπως είναι ο άνθρωπος, να υπερβαίνει έναν κατώτερο οργανισµό, όπως είναι η αµοιβάδα, είναι 

η γλώσσα και η ικανότητα χρήσης της, είτε µε τον προφορικό είτε µε τον γραπτό λόγο. 

Πρόκειται γι’ αυτό που ο Campbell εξηγεί µε τη διάκριση του τρόπου επικοινωνίας που 

υπάρχει ανάµεσα στα διάφορα έντοµα και τον άνθρωπο, όπου, τα µεν πρώτα, χρησιµοποιούν 

ηχητικά, υπερηχητικά, ίχνη οσµών κ.λπ. για να επικοινωνήσουν, ενώ ο άνθρωπος τη γλώσσα. 

Το δεύτερο διακριτό στοιχείο έχει να κάνει µε τη δυνατότητα εφαρµογής του 

εξελικτικού µοντέλου σε αυτό που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί οντογενετικού τύπου 

ανάπτυξη της γνώσης και αυτό που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί φυλογενετικού τύπου 

ανάπτυξη. Και εδώ αξίζει και πάλι να γίνει επίκληση στους δύο προαναφερόµενους 

φιλοσόφους. Ο Campbell υποστηρίζει την «επέκταση» του µοντέλου δοκιµής και λάθους του 

Popper ώστε να περιλαµβάνει διαδικασίες µάθησης από µεµονωµένους οργανισµούς. Έτσι, 

δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τον Popper, οι φυλές είναι «λύτες προβληµάτων», ο Campbell 
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κάνει την εξής αναλογία: Εφόσον οι ενέργειες ενός µεµονωµένου οργανισµού είναι 

δοκιµαστικές λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει το περιβάλλον του, έτσι και οι 

µεµονωµένοι οργανισµοί είναι δοκιµαστικές λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 

γένος τους, του οποίου είναι µέλη (Popper, 1972: 243). Κατά τον ίδιο τρόπο, η επιστήµη είναι 

προέκταση της κοινής λογικής και, ως εκ τούτου, οι δύο µηχανισµοί γνώσης συνδέονται µε 

τον εξής τρόπο: Από οντογενετική άποψη, οι επιστηµονικές εξηγήσεις βασίζονται στις 

προσδοκίες του νεογέννητου παιδιού. Δηλαδή, το παιδί φτάνει στην ενηλικίωσή του µέσω της 

γνωστής ποπεριανής διαδικασίας της εικασίας και της διάψευσης, µε τις αρχικές εικασίες να 

διαµορφώνονται µε βάση τις έµφυτες προσδοκίες, οι οποίες είναι το αποτέλεσµα της εξέλιξης. 

Εποµένως, από φυλογενετική άποψη, η σύγχρονη επιστήµη στηρίζεται στις «προσδοκίες» των 

προγονικών µονοκύτταρων οργανισµών. 

Τέλος, το τρίτο διακριτό στοιχείο αφορά στο γεγονός µη απόδοσης στα προγράµµατα 

που αποτελείται η εξελικτική επιστηµολογία, κάποιου στοιχείου επιστηµολογίας. Και ο λόγος 

είναι γιατί η επιστηµολογία είναι ένας κανονιστικός επιστηµονικός κλάδος, ενώ τα 

προγράµµατα ΕΕΜ και ΕΕΤ δεν µπορούν να σχετίζονται µε την κανονιστική επιστηµολογία, 

εξαιτίας του αυστηρού και µοναδικού προσανατολισµού τους στην κατασκευή αιτιακών και 

γενετικώ, δηλαδή πραγµατικών, µοντέλων. Η λύση, ωστόσο, έρχεται από την πλευρά της 

εξελικτικής επιστηµολογίας, η οποία επιλύει προβλήµατα λογικής και γνωσιοθεωρίας 

κάνοντας αναφορά και, κατ’ επέκταση, χρησιµοποιώντας ως επεξήγηση, εξελικτικές και όχι 

προσεγγιστικές παραδοσιακές αναλύσεις. Αυτό συµβαίνει γιατί η θέση της διαµορφώνεται από 

γεγονότα που βρίσκονται έξω από το εξεταζόµενο αντικείµενό της, τα οποία, στη συνέχεια, 

εξετάζει συγκριτικά µέσα από διάφορους γνωστικούς µηχανισµούς. Ως αποτέλεσµα, 

παρουσιάζουν αντικειµενικά µια σειρά προβληµάτων, ακόµα και αυτά που αφορούν σε 

προβλήµατα των παραδοσιακών επιστηµολογιών (Riedl, 1984: 220). 

 

4.2 Εξελικτική ηθική 
4.2.1 Η θεωρία του Δαρβίνου στην Εξελικτική ηθική 

Ο Δαρβίνος, στην ηθική του θεωρία, επηρεαζόµενος από την ηθική του Hume και του 

Adam Smith, ακολουθεί τη λογική που επιτάσσει η θεωρία της φυσικής επιλογής. Έτσι, όπως 

ο ανθρώπινος νους, οι δυνάµεις του, τα συναισθήµατα και οι στάσεις του διαµορφώνονται από 

τη θεωρία της φυσικής επιλογής µαζί µε τα όργανα και τα µέλη του ανθρώπινου σώµατος, 

θεωρούσε ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και τα άλλα ζώα ήταν προικισµένα µε µια έµφυτη, 

κληρονοµική αισθητική που θα µπορούσε να τους βοηθήσει στην επιλογή συγκεκριµένων 
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συντρόφων και, κατ’ επέκταση, στην εµφάνιση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, τα οποία 

δεν είναι απαραίτητα µόνο εξωτερικά χαρακτηριστικά. Οπότε, η εξελικτική ηθική 

συµπεριλαµβάνει τα θέµατα που σχετίζονται µε τον αλτρουϊσµό, την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, την εξέλιξη της γλώσσας και της νοηµοσύνης, καθώς επίσης και τις 

στρατηγικές αναπαραγωγής των ανδρών και των γυναικών (Trivers, 1972: 136-179. Hamilton, 

1964: 17-52). 

Όσον αφορά στη συµπεριφορά, λοιπόν, η εξελικτική ηθική τάσσεται υπέρ µιας 

αλτρουϊστικής συµπεριφοράς για τα ζωντανά όντα και απορρίπτει την παρουσία εγωιστικού 

κινήτρου σε αυτά, προσδίδοντάς τους πλούσια ψυχολογική ζωή. Αυτό σηµαίνει ότι τα ζώα θα 

προειδοποιήσουν, θα περιποιηθούν, θα κυνηγήσουν και θα διασώσουν τα άλλα ζώα της 

συνοµοταξίας τους, όταν υπάρξει κάποια απειλή ή κάποιος κίνδυνος, και θα επιτεθούν στην 

ενδεχόµενη απειλή ή τον ενδεχόµενο κίνδυνο. Για παράδειγµα, οι αγελάδες, από τη µια, θα 

διώξουν ένα τραυµατισµένο ζώο από το κοπάδι τους ή θα το σκοτώσουν ή θα το κάνουν να 

ανησυχήσει µέχρι θανάτου και, από την άλλη, θα φροντίσουν τον ετοιµοθάνατο σύντροφό 

τους. Όλα υποκινούνται από ένα αίσθηµα εσωτερικής ικανοποίησης. Αυτό είναι που ωθεί το 

πουλί να αφιερώσει τη µέρα του για να κλωσήσει τα αβγά του, αυτό είναι που ωθεί και τα 

αποδηµητικά πουλιά να φύγουν (Darwin, 1871: 79). Το ίδιο ισχύει και για τους αστερίες, τις 

αράχνες και τις ψαλίδες (Darwin, 1882: 106). Η διαφορά µεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι 

διαφορά βαθµού και όχι είδους. 

Οι διάφορες ενέργειες θεωρούνται καλές ή κακές ανάλογα µε το αν επηρεάζουν τη 

φυλή και ο Darwin πίστευε σε µια µορφή οµαδικής επιλογής (Darwin, 1882: 117, 121). Ενώ 

δεν θεωρούσε τον πόλεµο αναπόφευκτο και αντιµετώπιζε τη δουλεία µε απέχθεια, πίστευε ότι 

η αγωνιστική αλληλεπίδραση µεταξύ των φυλών στην προϊστορία είχε διαµορφώσει τον 

ανθρώπινο χαρακτήρα µε τις ηθικές αρετές του θάρρους, της συµπάθειας και της πίστης να 

προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Darwin, 1882: 129). Αυτό υποδήλωνε ότι η φυσική 

ηθική ευνοούσε την ευτυχία του κοινωνικού σώµατος, αν και όχι πάντα την ευτυχία του 

ατόµου, και όχι ολόκληρου του είδους. Προχώρησε πέρα από την περιγραφή και την εξήγηση 

στην κανονιστικότητα, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν σκόπιµο να ληφθεί ως πρότυπο ηθικής το 

γενικό καλό ή η ευηµερία της κοινότητας παρά η γενική ευτυχία. 

Επιπλέον, ο Darwin πίστευε στην κληρονοµιά των επίκτητων συνηθειών. Ένα ζώο που 

υιοθέτησε κάποια νέα πρακτική θα µπορούσε να µεταδώσει την τάση να το κάνει στους 

απογόνους του στον βαθµό που η πρακτική θα τροποποιούσε τον εγκέφαλο και το σώµα του 

ζώου, γιατί, σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, το υλικό της κληρονοµιάς αντλήθηκε από 

ολόκληρο το σώµα του ζώου (Darwin, 1865). Μπορούσε να δει ότι πρέπει να υπάρχει 
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απόκλιση για να συµβεί εξελικτική µεταβολή και ήταν πεισµένος ότι η απόκλιση δεν µπορούσε 

να οφείλεται στην τύχη, αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσµα µιας αιτίας, υπονοώντας κάποια 

διαδικασία που µοιάζει µε νόµο. Μια συνέπεια της θεωρίας των κληρονοµικών συνηθειών 

ήταν ότι η εκπαίδευση µπορεί να έχει όχι µόνο άµεση επίδραση στον εκπαιδευόµενο, αλλά 

στην πραγµατικότητα να παράγει πιο λαµπρούς απογόνους. Ως εκ τούτου, κάποια στιγµή ο 

Δαρβίνος φαινόταν να υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα όντα είναι παντού βασικά τα ίδια στη 

νοοτροπία τους, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετική είναι η εµφάνισή τους, ότι η νοοτροπία 

τους διαφέρει όσο και η εξωτερική τους εµφάνιση, δηλαδή, σε σηµαντικό βαθµό, ότι το 

πολιτιστικό περιβάλλον προκαλεί κληρονοµικές αλλαγές και ότι η εκπαίδευση µπορεί να 

εξαλείψει γρήγορα ουσιαστικές διαφορές συµπεριφοράς. 

Βέβαια, στην Καταγωγή των ειδών εκφράζεται µοιρολατρικά για τη φυλετική 

εξαφάνιση και την εξάλειψη ολόκληρων ειδών. Πίστευε ότι, στο όχι πολύ µακρινό µέλλον, οι 

πολιτισµένες φυλές των ανθρώπων θα εξοντώσουν τις άγριες φυλές και τους ανθρωπόµορφους 

πιθήκους. Οπότε, µεταξύ των µελών των πολιτισµένων εθνών που προορίζονταν να 

επιβιώσουν, η βελτίωση ήταν δυνατή και µάλιστα επιβεβληµένη. Εντόπισε µια σύγκρουση 

µεταξύ του κριτηρίου του για την ηθική πρόοδο –της επέκτασης της συµπάθειας– και του 

κριτηρίου του για το καλό της κοινότητας. Σηµείωσε ότι το άσυλο, οι εµβολιασµοί και η 

ιατρική περίθαλψη συντηρούσαν αδύναµα ή αβοήθητα άτοµα µε γενικό κόστος. Ανησυχούσε 

ότι οι προσεκτικοί και µετρηµένοι είχαν την τάση να παντρεύονται αργά στη ζωή τους και να 

έχουν λιγότερα παιδιά από τα πιο απρόσεκτα και ανεύθυνα µέλη του πληθυσµού. Επέµενε, 

ωστόσο, ότι πρέπει να υποστούµε τα αναµφίβολα κακά αποτελέσµατα της ηθικής προόδου. Η 

παραµέληση των αδυνάµων θα συνεπαγόταν το συντριπτικό παρόν κακό που δεν θα µπορούσε 

να δικαιολογηθεί µε τον ίδιο τρόπο που θα είχε η ενέργεια ενός χειρουργού να κόψει µέρος 

ενός άρρωστου οργάνου µε την προοπτική ενός µεγαλύτερου καλού.  

Συµπερασµατικά, η δαρβινική θεωρία για την ηθική βασίζεται σε δύο πολύ βασικές 

υποθέσεις: (1) ότι οι άνθρωποι είναι ενεργοί ή εν δυνάµει αλτρουϊστές και (2) ότι η εξέλιξη 

έχει ενσταλάξει στην ανθρωπότητα τα κοινωνικά ένστικτα της φροντίδας για τους νέους και 

της δράσης προς όφελος των άλλων, όπως ακριβώς έχει ενσταλάξει στα ανθρώπινα 

σπονδυλωτά τις ποιοτικές αισθήσεις που παράγονται από διάφορες νευρικές παρορµήσεις. 

Αυτό το τελευταίο συµβαίνει γιατί ως ανθρώπινα όντα έχουµε εξελιχθεί για να είµαστε 

εγγενώς κοινωνικά πλάσµατα. Με τον ίδιο τρόπο, έχουµε αναπτύξει µια λογική και µια 

αξιολογική ικανότητα. Εν ολίγοις, ως αποτέλεσµα των ηθικών και ορθολογικών µας 

ικανοτήτων, διεκδικούµε και διατυπώνουµε αρχές µε βάση αυτές τις ικανότητες οι οποίες είναι 

αντικειµενικές και καθολικές. 
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4.2.2 Η σηµερινή κατάσταση 

Στη σύγχρονη εποχή, ενώ οι περισσότερες έρευνες που γίνονται στον τοµέα της 

εξελικτικής ηθικής έχουν επικεντρωθεί σε ζητήµατα διαπροσωπικής βλάβης και συνεργασίας, 

οι πραγµατικοί ηθικοί κανόνες καλύπτουν ένα πολύ ευρύτερο φάσµα θεµάτων, όπως, για 

παράδειγµα, τα δικαιώµατα των ζώων, η κλωνοποίηση, περιβαλλοντικά ζητήµατα κ.ο.κ. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι ηθικοί κανόνες δεν επηρεάζονται πάντα ή µόνο από τη βιολογική εξέλιξη και 

ό,τι τη συγκροτεί αυτή, αλλά και από τον πολιτισµό, τα διαφορετικά, δηλαδή, περιβάλλοντα 

που θέτουν άλλους κανόνες για όσους ζουν σε αυτά. 

Άλλοι κανόνες, από την άλλη πλευρά, µπορεί να είναι απαντήσεις σε πτυχές του 

τεχνολογικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος που µπορεί να είναι εντελώς καινοτόµες ή 

αλλάζουν εξαιρετικά γρήγορα. Κατά συνέπεια, το περιεχόµενο και η κατανοµή αυτών των 

ηθικών κανόνων είναι πιθανόν να επηρεαστεί σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από πολιτιστικούς 

παράγοντες (Whitehead, 2007). Οι ενδείξεις της επιρροής του πολιτισµού µπορεί να λάβουν 

τη µορφή σηµαντικής διαπολιτισµικής διαφοροποίησης και απότοµης µεταβολής σε σύντοµες 

χρονικές περιόδους. Ως εκ τούτου, οι ηθικοί κανόνες µπορεί να επηρεάζονται είτε από 

πολιτισµικές διαδικασίες, είτε από κάποια βιολογική/γενετική βάση, είτε ακόµα και από άλλα 

πεδία. Μια εξήγηση σε ένα από αυτά τα επίπεδα δεν αναιρεί εξηγήσεις σε άλλα επίπεδα 

(Tinbergen, 1963). 

Βέβαια, αν µε τον χρόνο αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες ηθικών κανόνων που απαιτούν 

εξηγήσεις µε βάση πολιτισµικούς παράγοντες, ανεξάρτητα από το αν χρειάζονται παράλληλα 

και οι βιολογικοί παράγοντες, µε τα χρόνια αυξηθούν, τότε είναι σηµαντικό να δοθεί έµφαση 

στη συγκρότηση και διατύπωση µια περιεκτικής και αυστηρής θεωρίας πολιτισµού, 

προκειµένου να εξηγηθούν τα νέα πρότυπα που αναδύονται. 
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Συµπεράσµατα 
Η επανάσταση που έφερε στην επιστηµονική σκέψη η δαρβινική θεωρία οδήγησε τους 

επιστήµονες στα χρόνια που ακολούθησαν να εφαρµόσουν την ίδια ιδέα και σε άλλα 

επιστηµονικά πεδία πέραν της βιολογίας. Από τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν ιδιαίτερα 

χρήσιµα ευρήµατα τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστήµη γενικότερα και άνοιξαν 

τον δρόµο σε πλήθος νέων προβληµατισµών δηµιουργώντας έναν νέο τοµέα που ονοµάζεται 

εξελικτική επιστηµολογία. Με την εµφάνισή της, ωστόσο, προέκυψαν και πολλά φιλοσοφικά 

ερωτήµατα τα οποία έχουν συνήθως να κάνουν ως επί το πλείστον µε το αν και κατά πόσο οι 

εκάστοτε ενέργειες που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο της εξελικτικής επιστηµολογίας θίγουν 

κάποιο τµήµα της ανθρωπότητας ή όχι. Στην παρούσα εργασία, εκµεταλλευόµενοι το κενό που 

υπάρχει στην έρευνα προς την κατεύθυνση της ηθικής διερευνήθηκε ο ρόλος της κατά τη 

µεταφορά και χρήση των µοντέλων της εξελικτικής βιολογίας στην αξιολόγηση των ιδεών, 

των επιστηµονικών θεωριών και του πολιτισµού. Η εξέταση έγινε, αρχικά, µέσα από τα δύο 

µέρη ξεχωριστά και, στη συνέχεια, συνδυαστικά, προκειµένου, αφενός, να ιδωθεί ο τρόπος µε 

τον οποίο µπορεί να γίνει η µεταφορά και χρήση των συγκεκριµένων µοντέλων και, αφετέρου, 

η συµµετοχή και συµβολή της ηθικής στην όλη διαδικασία. 

Έτσι, στο πρώτο µέρος, που παρουσιάστηκε πλήρως αναλυτικά το κοµµάτι της 

εξελικτικής βιολογίας φάνηκε ότι, η εξέλιξη, ως έννοια και µόνο, είναι µία διαδικασία που 

συµβαίνει σε κάθε ζωντανό και µη οργανισµό, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι συνειδητό 

στον ίδιο ή στο περιβάλλον του. Η ανάπτυξη της βιολογίας, αργότερα, βοήθησε όλο αυτό να 

µπει σε ένα πλαίσιο και να αρχίσουν να δίνονται οι σχετικές ερµηνείες σε αυτές τις µεταβολές, 

καθώς, µέσω αυτής, δίνονται απαντήσεις σε τρία πολύ βασικά, που είναι το τι, το πώς και το 

γιατί. Στη συνέχεια, η εξελικτική βιολογία επικεντρώθηκε στις µεταλλάξεις και, µε βάση τη 

θεωρία της φυσικής επιλογής, δηµιουργούνται προσαρµοστικές αντιστοιχίες µεταξύ των 

οργανισµών και του περιβάλλοντός τους, γνώση που εκµεταλλεύονται οι επιστήµονες 

διάφορων πεδίων και προκύπτουν σηµαντικές ανακαλύψεις για τη ζωή και την υποβοήθηση 

της ζωής (π.χ. µέσω των φαρµάκων). 

Στο δεύτερο µέρος, όπου αναλύθηκε το κοµµάτι της ηθικής, προέκυψε ότι η ηθική, ως 

σύνολο κωδίκων και κανόνων που είναι, µπορεί να θέσει το συµπεριφορικό πλαίσιο όσων 

υφίστανται ή υπόκεινται σε αλλαγές, µε αποτέλεσµα να προλαµβάνονται τυχόν καταστροφικές 

συνέπειες από την κατάχρηση των βοηθηµάτων που τους δίνει η εξελικτική βιολογία. 

Συνεπώς, η συνεχής παρουσία της στον εξελικτικό τοµέα οποιουδήποτε επιστηµονικού τοµέα 

είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, 
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αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι τοµείς που απαιτούν ηθικούς κανόνες οι οποίοι να 

στηρίζονται στον πολιτισµό, ίσως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο, στο µέλλον, η ηθική να 

εµπεριέχει περισσότερο πολιτισµό. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, και χωρίς καµία αµφιβολία, 

η εξελικτική επιστηµολογία χωρίς την ηθική µπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσµατα για 

την ανθρωπότητα. 
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