
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Στην αυγή του νέου αιώνα είμαστε μάρτυρες μίας πρωτόγνωρης επανάστασης της 

τεχνολογίας σε όλους τους τομείς. Οι τεχνολογίες αιχμής βρίσκονται στην καθημερινή 

επικαιρότητα και ήδη έχουν αλλάξει αισθητά τη ζωή όλων μας.

Στο τοπίο αυτό, οι ποικιλότροπες επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση βρίσκονται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Επεμβάσεις, που ευνοούνται από τις εξελίξεις στη 

βιολογία αλλά και στην ιατρική, επεμβάσεις που αφορούν τόσο τη φύση στην οποία ζει 

όσο και τη δική του φύση, τον δικό του οργανισμό. Όλο και συχνότερα ακούμε να 

γίνεται λόγος για τη βιοτεχνολογία, τη γενετική, τις νέες πρωτοποριακές μεθόδους της 

ιατρικής. Για τα μεταλλαγμένα προϊόντα, για την αποκωδικοποίηση της γενετικής μας 

ταυτότητας, για τις εξελίξεις στην τεχνητή αναπαραγωγή, για την κλωνοποίηση.

Μπροστά στην πραγματικότητα αυτή, οι κοινωνικές και οι ηθικές μας αντιλήψεις 

δοκιμάζονται συχνά καίρια. Η πολιτική, αλλά κυρίως το δίκαιο, πρέπει να αναζητήσουν 

κατάλληλους τρόπους για να εντάξουν τα επιτεύγματα της επιστήμης στο πλαίσιο των 

θεμελιωδών αξιών του πολιτισμού μας. Πρέπει να βρουν εκείνες τις λύσεις που δεν 

αρνούνται την πρόοδο, αλλά και δεν υπονομεύουν αυτές τις αξίες.

Σήμερα αισθανόμαστε όλοι περισσότερο υπεύθυνοι απέναντι σ’ αυτή την ανάγκη. 

Σε πολλά διεθνή fora έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη συζήτηση που διαρκώς εμπλουτίζεται. 

Ο προβληματισμός αυτός έχει αποδώσει ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, με νομοθετικά 

κείμενα τόσο στο πεδίο του διεθνούς δικαίου όσο και στο πεδίο του δικαίου της Ε. Ε. 

Είναι κοινή συνείδηση σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις επεξεργασίες, ότι τα 

ηθικά και τα νομικά προβλήματα της ανάπτυξης της τεχνολογίας δεν γνωρίζουν εθνικά 

σύνορα. Έχουν από τη φύση τους οικουμενική διάσταση που δεν μπορεί να περιορισθεί 

από την απλή βούληση μίας μεμονωμένης κρατικής πολιτικής. Ο διάλογος και η διαρκής 

διαβούλευση για την αντιμετώπισή τους είναι λοιπόν επιβεβλημένος σε κάθε επίπεδο: 

εθνικό, υπερεθνικό, διεθνές.



Πιστεύοντας σε αυτόν τον διάλογο, θέλω να χαιρετίσω την πρωτοβουλία σας να 

ανοίξετε με ουσιαστικό τρόπο τον νομικό προβληματισμό για τα μεγάλα ζητήματα της 

βιοηθικής και στη χώρα μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.
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