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Φιλὶπ Ἀντονιὸ

Ἀλήθεια, ποιός εἶμαι; 
Τὰ ἀνθρώπινα ἔμβρυα παίρνουν τὸ λόγο

Μετάφραση: Πολυξένη Τσαλίκη - Κιοσόγλου.
Ἐκδόσεις «Ἁρμός», Ἀθήνα, Δεκέμβριος 2009, 
σελίδες 348 ( 12 X 20 ἑκ.).

Σὲ ὅλα τὰ παιδιά-ἔμβρυα ποὺ γεννήθηκαν στὴν ζωὴ εἴτε 
μὲ τὸν φυσικὸ τρόπο εἴτε στὸ ἐργαστήριο, ποὺ εἶχαν κληθεῖ 
νὰ ζήσουν, ποὺ ἔζησαν λίγες μέρες... καὶ ἐξαφανίστηκαν.

Σὲ ὅλα τὰ ζευγάρια ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν γονεῖς, 
ἀλλὰ μὲ ποιό τίμημα;

Σὲ ὅλους τοὺς βιολόγους τῆς ἀναπαραγωγῆς ποὺ κρατοῦν 
στὰ χέρια τους ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει στὸν κόσμο: τὰ 
παιδιά μας. 

* * *
Τὸ βιβλίο αὐτὸ προτείνει μία πρωτότυπη καὶ κατανοητὴ 

ἀπὸ ὅλους προσέγγιση τῶν βασικῶν ἐρωτημάτων τῆς Βιοη-
θικῆς.

Κεντρικὸ ἐρώτημα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπορρέουν ὅλα τὰ ἄλλα,  
εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ τὴν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρωπίνου ἐμβρύ-
ου· ἢ μᾶλλον τὴν ἀπουσία ὑπόστασης, σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε 
ἡ πρώτη ἑβδομάδα τῆς ζωῆς νὰ εἶναι ἐκτεθειμένη σὲ κάθε 
εἴδους ἀμφισβήτηση.
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Καθὼς τὸ ἀνθρώπινο πλάσμα ἀναπτύσσεται συνεχῶς 
ἀπὸ τὴν ἀρχή του, ἀπὸ τὴν σύλληψή του, δὲν ζητᾶ τίποτε 
ἄλλο παρὰ νὰ συνεχίσει τὴν ζωή του, θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι 
ὑποχρεωμένο ἀπὸ τὴν φύση. 

Ἄρα, οἱ ἀντι-εμφυτευτικὲς διαδικασίες δὲν ἀφήνουν κα-
μία εὐκαιρία στὸ παιδί-ἔμβρυο νὰ ἐπιζήσει. 

Ὅσο γιὰ τοὺς χειρισμοὺς ποὺ ὑφίσταται in vitro, καὶ οἱ 
ὁποῖοι προκύπτουν ἀπὸ τὶς τεχνικὲς τῆς ἐξωσωματικῆς γο-
νιμοποίησης, αὐτοὶ καθιστοῦν τὶς περισσότερες φορὲς τὸ 
παιδί-ἔμβρυο ὑλικὸ ἐργαστηρίου. 

Ὡστόσο τὰ μικρά μας ἀποδεικνύουν τὴν υἱική τους ὑπό-
σταση.

Αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ παιδιά-ἔμβρυα, στὰ κείμενα ποὺ εἶναι 
γραμμένα ὑπὸ μορφὴ διηγήματος ἢ μυθιστορήματος –πάν-
τοτε ὅμως μὲ ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια– καὶ στὰ ὁποῖα συν-
υπάρχει τὸ χιοῦμορ μὲ τὴν συγκίνηση, μᾶς προσφέρουν 
ὑλικὸ γιὰ στοχασμό, θεμελιωμένο στὶς ἀντικειμενικὲς πραγ-
ματικότητες τῆς ὕπαρξής τους καὶ τῶν σύγχρονων δεδομέ-
νων τῆς ἐπιστήμης.

Ἀπὸ τὸ χάπι τῆς ἑπόμενης μέρας μέχρι τοὺς ἀνθρώπινους 
κλώνους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν διαλογὴ τῶν ἐμβρύων καὶ τὰ 
«παιδιά-φάρμακο», οἱ μικροί μας ἀπόγονοι μᾶς ἐρωτοῦν μὲ 
τόλμη καὶ ἐπιμονή. 

Θὰ τοὺς κάνετε τὴν τιμὴ νὰ ἀπαντήσετε;

* * *
Ὁ Καθηγητὴς Φιλὶπ Ἀντονιὸ (Philippe 

Anthonioz), διδάσκει Ἱστολογία, Ἐμβρυο-
λογία καὶ Κυτταρογενετικὴ στὴν Ἰατρικὴ 
Σχολὴ τῆς Τοὺρ (Γαλλία). 

Εἶναι μέλος τοῦ Τμήματος Ἀνθρωπι-
στικῶν Σπουδῶν καὶ Διευθυντὴς Κλινικῆς τοῦ τοπικοῦ Πα-
νεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου. 

Διπλωματοῦχος Γυναικολόγος, ὑπεύθυνος ἑνὸς Ἱδρύμα-
τος γιὰ τὴν ἀνίχνευση τῶν γυναικείων καρκίνων.

Ὡς Συγγραφέας πολλῶν βιβλίων, μὲ τὶς δημοσιεύσεις του 
καὶ τὴν συμμετοχή του σὲ πολλὰ Συνέδρια στὴν Γαλλία καὶ 
στὸ ἐξωτερικό, ὁ Καθηγητὴς Ἀντονιὸ ἔχει συμβάλει στὶς συ-
ζητήσεις περὶ Βιοηθικῆς.

* * *
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Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Προλογικὸ σημείωμα.
Εἰσαγωγή.

Μέρος Πρῶτο 
Παιδιά-ἔμβρυο in viro.
Ἐπεῖγον.

Τὸ χάπι τῆς ἑπόμενης μέρας.
Σκόνταψα σ᾿ ἕνα σπιράλ.

Οἱ ἀντι-εμφυτευτικὲς μέθοδοι καὶ οἱ προ-εμφυτευτικὲς ἀμ-
βλώσεις.

Δὲν εἶσαι κλῶνος μου.
Τὰ ὁμοζυγωτικὰ δίδυμα.

Ἔχω ἕνα χρωμόσωμα παραπάνω.
Τρισωμία 21.

Μέρος Δεύτερο 
Παιδιά-ἔμβρυο in vitro.
Παγίδα μὲ ἀποδείξεις.

Τὸ «γονικὸ σχέδιο».
Τὸ παράπτωμά μου: «Εἶμαι ἀνάπηρος».

Διαλογὴ ἐμβρύων.
Εἴμαστε ὑπεράριθμοι.

Πλεονάζοντα ἔμβρυα.
Παιδιὰ τῆς τεχνολογίας.

Ἀναπαραγωγικοὶ χειρισμοί.
1. Ποῦ πᾶμε ἔτσι; Πολὺ δὲν μαστορεύουμε;
2. Προβλήματα ἀπὸ τὴν Ἐνδοκυτταροπλασματικὴ Ἔγχυ-

ση Σπερματοζωαρίου (ICSI ). Ἐσένα, πῶς σὲ ἔφτιαξαν;
3. «Παιδί-φάρμακο». Μὲ ἔφτιαξαν γιὰ κάποιον ἄλλο.
4. Παιδιὰ τῆς ἔρευνας. Τὸ ζήτημα τῶν βλαστοκυττάρων.
5. Παιδιὰ χωρὶς γονεῖς. Ποιός τὰ εἶπε κλώνους;

Μέρος Τρίτο 
Ποιός εἶμαι, ἀλήθεια;
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Τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο ἔχει ὑπόσταση.
Εἴμαστε ἕνα αἴνιγμα. 
Ἡ υἱική μου ὑπόσταση.
Τὶ σημαίνει «δυνάμει».
Ἡ συνέχεια τῆς ἐμβρυϊκῆς ἀνάπτυξης.

Ὡς πρόσωπο.
Λοιπόν, γιὰ σᾶς, ποιός εἶμαι;

Παράρτημα πινάκων.



