
Παρουσίαση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

I

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχομαι σήμερα το 

προεδρείο και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, 

ενός πρωτοποριακού θεσμού από τον οποίον αναμένουμε 

σημαντικό έργο στα χρόνια που έρχονται.

Είναι γνωστό σε όλους, ότι στις μέρες μας οι εφαρμογές 

των νέων τεχνολογιών σε ευαίσθητους τομείς της ζωής 

μας επεκτείνονται διαρκώς. Η ραγδαία ανάπτυξη των 

βιολογικών επιστημών και της ιατρικής απασχολούν όλο 

και πιο συχνά την επικαιρότητα και αποτελούν, εύλογα, 

αντικείμενο έντονων προβληματισμών για το ρόλο της 

επιστήμης στην ποιότητα της ζωής μας. Πολλοί μιλούν 

έτσι για μια νέα τεχνολογική επανάσταση στον αιώνα που 

έρχεται, οι συνέπειες της οποίας είναι ακόμη 

απρόβλεπτες.

II

Οι νέες τεχνολογίες φαίνεται να υπόσχονται πολλά στον 

σύγχρονο άνθρωπο. Υπόσχονται ριζικές αλλαγές στη

ι



γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή για προϊόντα σε 

καλύτερη ποιότητα αλλά και μεγαλύτερη ποσότητα. 

Υπόσχονται μια νέα εποχή στην ιατρική, με την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μεγάλων 

ασθενειών της εποχής μας, όπως ο καρκίνος, με την 

αποφασιστική πρόοδο στον τομέα των μεταμοσχεύσεων ή 

με τη διευκόλυνση της τεκνοποιίας. Υπόσχονται την 

αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων. Υπόσχονται μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής.

Από την άλλη μεριά όμως, οι τεχνολογίες αυτές φαίνεται 

να διακυβεύουν πολλά. Να διαταράσσουν την ισορροπία 

των σχέσεών μας με τη φύση, να απειλούν σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα οικοσυστήματα ή ακόμη και την υγεία, να 

παραβιάζουν την προστασία των προσωπικών μας 

δεδομένων, οδηγώντας ίσως σε απαράδεκτες κοινωνικές 

διακρίσεις, να αμφισβητούν -κάποτε με ανοιχτό τρόπο- την 

προσωπική αυτονομία και τη διαφορετικότητα σε μια 

ανοικτή κοινωνία.

Αυτή την αντιφατική προοπτική -που αποτελεί ήδη μια 

πραγματικότητα σε διεθνές επίπεδο, που κινητοποιεί σε 

μεγάλο βαθμό τον οικονομικό παράγοντα, προσελκύοντας 

τεράστιες επενδύσεις- είναι ανάγκη να τη



συνειδητοποιήσουμε ως οργανωμένη κοινωνία και όχι να 

την «ξορκίσουμε». Οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει να τις 

παρακολουθούμε στενά. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των 

εφαρμογών αυτών για την βελτίωση της ζωής μας, αλλά 

και εντοπίζοντας συγκεκριμένα τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν, πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους 

για την υπαγωγή τους στις θεμελιακές αρχές που 

προσδιορίζουν τον πολιτισμό και την κοινωνία μας. 

Προσωπικά θεωρώ ότι στην αρχή του αιώνα μας αυτός ο 

χώρος είναι εκείνος που θα καθορίσει περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο όχι μόνο την «πολιτιστική προοπτική» 

της ανθρωπότητας αλλά και την ίδια τη φύση και την 

έννοια της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της. Δεν πρέπει να 

υποστούμε αυτή την εξέλιξη αλλά να την καθοδηγήσουμε.

Χρειάζεται, γι’ αυτό: Να εξασφαλίσουμε την έγκυρη 

ενημέρωση των πολιτών, ώστε να γνωρίζουν και να 

συμμετέχουν. Να διαμορφώσουμε κανόνες με βάση τις 

αξίες και αρχές συζητώντας ανοιχτά όλα τα προβλήματα. 

Να προσφέρουμε την αναγκαία γνώση στα όργανα της 

Πολιτείας για τις νομοθετικές ή άλλες αποφάσεις που θα 

κληθούν να λάβουν σε αυτούς τους ευαίσθητους τομείς.



Ill

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία ιδρύθηκε με 

ευρύτατη συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, καλείται να 

ανταποκριθεί σε αυτόν τον δύσκολο διπλό ρόλο. Η 

Επιτροπή, που έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στην εξέταση 

ορισμένων θεμάτων, θα αναλάβει τον συντονισμό των 

συμβουλευτικών οργάνων που λειτουργούν σε άλλα 

Υπουργεία στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και 

της έρευνας, και θα έχει την κύρια ευθύνη για την 

ενημέρωση του πολίτη και της Πολιτείας.

Θα υποστηρίξουμε το έργο σας, με την πεποίθηση ότι θα 

προσφέρει πολλά στους πολίτες. Η συμμετοχή στην 

Επιτροπή κορυφαίων επιστημόνων, υπό τον καθηγητή 

κ. Γιώργο Κουμάντο, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση γι’ 

αυτό. Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή 

επιτυχία στη δύσκολη προσπάθειά σας.
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