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οι συμβολές που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο είναι καρ-
πός της συνεργασίας μιας ομάδας επιστημόνων από διαφορετικούς 
κλάδους, οι οποίοι αναλύουν και επεξεργάζονται τα ηθικά ζητήμα-
τα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και την κοινωνική αξιοποίη-
ση των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. ςτον πυρήνα της, η 
ομάδα αυτή συγκροτήθηκε το 2003, με την ίδρυση του Διατμημα-
τικού Προγράμματος μεταπτυχιακών ςπουδών «βιο ηθική» στο 
Πανεπιστήμιο κρήτης, του πρώτου στην έλλάδα οργανωμένου εκ-
παιδευτικού προγράμματος στο πεδίο αυτό. Ένας από τους αρχι-
κούς κεντρικούς στόχους του τελευταίου υπήρξε η δικτύω ση επι-
στημόνων απ’ όλη τη χώρα και το εξωτερικό για την έρευνα και τη 
διδασκαλία ενός διεπιστημονικού κλάδου, ο  οποίος μορφοποιή-
θηκε κατά το τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου αιώ να ως ανά-
πτυγμα των προβληματισμών της ιατρικής ηθικής και της περιβαλ-
λοντικής ηθικής. αντικείμενό του είναι η συστηματική προσέγγιση 
των πολύπλοκων ηθικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την κοι-
νωνική ένταξη των νέων επιτευγμάτων στις επιστήμες της ζωής και 
τη βιοτεχνολογία.

ςυμπύκνωση και συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διε-
ξάγεται στο εσωτερικό του Προγράμματος αποτελεί η ανά χείρας 
συλλογή. ο χαρακτήρας της είναι μικτός. Περιλαμβάνει συμβολές 
από φιλοσόφους, βιολόγους, γιατρούς, νομικούς, κοινωνιολόγους, 
επιστήμονες του περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί, στο 
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πλαίσιο τακτικών επιστημονικών συναντή σεων, με στόχο να προ-
ωθήσουν τον προβληματισμό για το πώς οι σύγχρονες εξελίξεις 
στις βιοεπιστήμες επηρεάζουν την ατομική και συλλογική ζωή, όσο 
και τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον. 

αποτελεί γεγονός πως οι επαναστατικές αλλαγές που έχουν 
επιφέρει η μοριακή βιολογία και η γενετική μηχανική στις επιστή-
μες της ζωής έχουν ενεργοποιήσει ένα τεράστιο δυναμικό ευκαι-
ριών για την ιατρική θεραπεία και διαγνωστική, την πρόληψη ασθε-
νειών και συνολικά τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης 
 ζωής. οι νέες ιατρικές τεχνικές παρέχουν τη δυνατότητα μερικής 
παρέμβασης στα πολύ πρώιμα στάδια της ανθρωπογένεσης, που 
σχετίζονται με τον έλεγχο της αναπαραγωγής, αλλά και συμβάλ-
λουν σε μια πρωτόγνωρη επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής. η 
τροποποίηση της ζωής και η θεωρητική, τουλάχιστον, δυνατότητα 
«αυτομετασχηματισμού» μας μέσω βιοτεχνολογικών επεμβάσεων 
ανοίγουν νέες ατραπούς προβληματισμού, όχι μόνον από ιατρική 
αλλά και από ανθρωπολογική, ψυχολογική και πολιτική σκοπιά. 
Παραλλήλως, έχουν δημιουργήσει έδαφος για νέες ουτοπίες και 
δυστοπίες, κοινωνικές φοβίες, οραματισμούς και προσδοκίες πά-
σης φύσεως. αναμφιβόλως, πέρα από τις υπερβολές και τον αβα-
σάνιστο τρόπο που συχνά χαρακτηρίζει την κοινωνική πρόσληψη 
των νέων εξελίξεων, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τις δυνατό-
τητες που διανοίγονται για την προσωπική και συλλογική ζωή, από 
την εκτεταμένη χρήση γενετικών πληροφοριών και άλλων βιολογι-
κών στοιχείων μέχρι τη διαχείριση περιβαλλοντικών αγαθών, για 
τα οποία απαιτείται νηφάλιος, υπεύθυνος και επιστημονικά τεκμη-
ριωμένος στοχασμός. μέσα από τη δυναμική των επιστημονικών 
εξελί ξεων αναφύονται νέα ηθικά διλήμματα για την προσωπική και 
συλλογική ζωή, για τη σχέση των ανθρώπων με την εξωανθρώπινη 
φύση, τα οποία αποκτούν βαρύνουσα κοινωνικοπολιτική σημασία 
καθώς θίγουν θεμελιώδη ζητήματα οργάνωσης της ζωής σε μια δη-
μοκρατική πολιτεία.

οι παραπάνω προβληματισμοί ανανεώνουν το αίτημα για μια 
κριτική διερεύνηση της σχέσης επιστήμης και ηθικής, καθώς και 
του κοινωνικού ρόλου των επιστημών σήμερα. καθίσταται επιτα-
κτική η ανάγκη έγκυρου και υπεύθυνου θεωρητικού στοχασμού γύ-
ρω από τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις αλματώδεις 
εξελίξεις στις βιοεπιστήμες: γύρω από το θέμα των εφαρμογών 
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τους κατά τη χειραγώγηση βιολογικών διαδικασιών προς επίτευξη 
προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων, τις δυνητικές επιπτώσεις που 
θα έχουν οι εφαρμογές αυτές στην αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του ανθρώπου, τους κινδύνους κατάχρησης αλλά και 
οικονομικής και πολιτικής εκμετάλλευσης των ευρημάτων τους. η 
απόκτηση, κατοχή, χρήση και διάχυση των αποτελεσμάτων τους 
εγείρουν γενικά θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ειδικά θέμα-
τα ως προς τα όρια και τους όρους του ελέγχου τους – ιδιοκτησια-
κά και χρησιακά ζητήματα των γενετικών πληροφοριών, νέες ενδε-
χόμενες διακρίσεις στη βάση γενετικών χαρακτηριστικών που μπο-
ρεί να συνεπάγονται κοινωνικό αποκλεισμό ή στιγματισμό, για να 
αναφερθούν μερικά μόνο παραδείγματα. 

η ανά χείρας συλλογή επιχειρεί να ανταποκριθεί στους παρα-
πάνω προβληματισμούς. Θεματολογικά, τα άρθρα έχουν συστημα-
τοποιηθεί σε οκτώ ενότητες. η πρώτη, με θεματικό τίτλο «βιο-
ηθική: Θεωρητικά θεμέλια και ιστορικές καταβολές», εμβαθύνει 
στα θεμέλια του κανονιστικού λόγου της βιοηθικής, με στόχο να 
προσεγγίσει εννοιολογικά, μεθοδολογικά και ερμηνευτικά ζητήμα-
τα που αφορούν τις βασικές αρχές της επιχειρηματολογίας της, το 
ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης της προβληματικής της, και τον δη-
μόσιο ρόλο της εντός της δημοκρατικής κοινωνίας. To πρώτο άρ-
θρο αποσαφηνίζει το θεωρητικό της υπόβαθρο, αναλύει και τεκμη-
ριώνει τη συστηματική σχέση της με τη φιλοσοφία, εξετάζει σημα-
ντικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν καθορίσει τον χαρακτή-
ρα της, επισημαίνει την κεντρική κανονιστική ισχύ της αρχής της 
προσωπικής ελευθερίας και ταυτοχρόνως τη σημασία της ίδιας της 
βιοηθικής στη σύγχρονη επανεκτίμηση της φιλοσοφίας (Δραγώνα). 
το δεύτερο άρθρο ανιχνεύει τις ιστορικές καταβολές της βιοηθικής 
στην ιατρική ηθική και επισημαίνει σημαντικούς σταθμούς ανά-
πτυξης του προβληματισμού της στον 20ό αιώνα, σε συνδυασμό με 
σπουδαία βιοεπιστημονικά επιτεύγματα και την, όχι πάντα ηθικά 
θεμιτή, κοινωνική αξιοποίησή τους (Γαλανάκης). το τρίτο άρθρο 
επεξεργάζεται κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα που εγείρο-
νται, από πλευράς της βιοηθικής, στη δημόσια σφαίρα. καθώς η 
ίδια περιλαμβάνει τόσο την ατομική όσο και την πολιτική ηθική, 
η θεματολογία της εγείρει κρίσιμα ηθικοπολιτικά ερωτήματα, οι 
απαντήσεις στα οποία έχουν επιπτώσεις στην οργάνωση της κοι-
νωνικής συμβίωσης, και εντέλει κρίνουν τα όρια και τις αντοχές της 
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δημοκρατικής κοινωνίας (Βιδάλης). η τέταρτη συμβολή εμπνέεται 
από συζητήσεις στη σύγχρονη φεμινιστική θεωρία και πραγματεύε-
ται το πρόβλημα της αντικειμενοποίησης, δηλαδή της ηθικής ση-
μασίας της μετατροπής ενός προσώπου σε πράγμα – απλό «μέσο» 
για την επιδίωξη άλλων σκοπών. έξετάζει κατά πόσον πρέπει απα-
ρεγκλίτως να αποτιμηθεί ηθικά ως απαξία, η οποία προσβάλλει την 
ανθρώπινη ιδιότητα και την ισότητα μεταξύ υποκειμένων, ή κατά 
πόσον μπορεί υπό όρους να εκτιμηθεί θετικά. ςυνδέει την εφαρ-
μογή της με θέματα βιοηθικής, κυρίως τους κινδύνους κατάχρησης 
που ελλοχεύουν κατά την αξιοποίηση των  νέων αναπαραγωγικών 
τεχνολογιών, με την επαπειλούμενη χρησιμοποίηση των γυναικών 
ως «απλών μέσων» – «εμβρυϊκών δοχείων» για αναπαραγωγικούς 
σκοπούς (Παπαδάκη).

ο γενικός και θεωρητικός προβληματισμός της πρώτης ενότη-
τας αξιοποιείται στη συνέχεια για τη διερεύνηση διλημμάτων που 
αναφύονται στα πεδία της κλινικής πρακτικής και της ιατρικής, αλ-
λά και σε ευρύτερες σφαίρες της κοινωνικής ζωής, εκεί που η βιο-
ηθική συναντά το δίκαιο και τη δημόσια πολιτική, καθώς και τη 
σχέση μας με το περιβάλλον. 

αναλυτικά, η δεύτερη ενότητα, με θέμα «Ζητήματα ζωής και 
θανάτου», απαρτίζεται από τρία άρθρα, τα οποία πραγματεύονται 
τρεις κύκλους ηθικών ερωτημάτων. το πρώτο άρθρο προσεγγίζει 
ηθικά και πολιτικά προβλήματα γύρω από την ιδιαίτερα ξεχωριστή 
τελευταία περίοδο της ανθρώπινης ζωής, που καταλήγει στον θά-
νατο. καθώς το γήρας αναδεικνύεται ως η φάση εκείνη της  ζωής 
όπου πραγματοποιείται ο απολογισμός για την αξία της  ζωής, η 
μέριμνα προς τους ηλικιωμένους δεν προκύπτει μόνον από αλ-
ληλεγγύη ή αγαθοεργία ούτε μόνον από καθήκοντα δικαιοσύνης 
προς όσους έχουν βασικές βιοτικές ανάγκες, αλλά και από σεβα-
σμό και ηθική αναγνώριση του γεγονότος ότι η ανθρώπινη ζωή, 
προσωποποιημένη στους γηράσκοντες, ενέχει τη δυνατότητα να 
γίνεται άξια να βιωθεί (Σούρλας). το δεύτερο άρθρο αποτελεί ανά-
λυση και αποτίμηση καίριων ηθικών διλημμάτων κατά την άσκη-
ση της ογκολογίας, τα οποία αφορούν την προσωποπαγή σχέση 
γιατρού-ασθενούς, την αντιμετώπιση των ασθενών από ογκολο-
γικές μονάδες και νοσοκομεία, ζητήματα συνδεδεμένα με την κλι-
νική έρευνα και τις κλινικές μελέτες και τη σημασία της εκπαί-
δευσης, την ηθική και τη δεοντολογία εκείνων που επιλέγουν την 
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 ειδικότητα  της παθολογίας-ογκολογίας (Σαμώνης). το τρίτο δο-
κίμιο πραγματεύεται κανονιστικά ερωτήματα που σχετίζονται με 
την εισαγωγή της μεταμόσχευσης οργάνων στην κλινική πράξη και 
αφορούν τη δωρεά οργάνων από αποβιώσαντες και ζώντες δότες. 
αναλύει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λήψη και κατανομή των 
μοσχευμάτων, και επισημαίνει ότι το πρόβλημα του διευρυνόμενου 
«μεταμοσχευτικού χάσματος», δηλαδή του χάσματος μεταξύ συ-
χνότητας δωρεάς οργάνων και αναγκών για μοσχεύματα, δεν είναι 
ιατρικό αλλά κοινωνικό. μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ηθική 
στροφή προς τη δωρεά με αλτρουιστικά κίνητρα αλληλεγγύης και 
κοινωνικής προσφοράς, και με την ενθάρρυνση και διευκόλυνση 
αυτής της πρακτικής από την πολιτεία (Μπολέτης).

οι επόμενες δύο θεματικές ενότητες παρουσιάζουν στενή με-
ταξύ τους σχέση, καθώς έχουν ως αντικείμενο τη συνάντηση της 
βιοηθικής με τους προβληματισμούς του δικαίου. Πώς οφείλει να 
αποφασίζει ο νομοθέτης, κοινός, συνταγματικός ή υπερεθνικός, 
σε ζητήματα βιοηθικής; Ποιος ο ρόλος των ηθικών εκτιμήσεων για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται κατά την αξιο-
ποίηση των νέων επιστημονικών ευρημάτων και ποια η συμβολή 
τους στη λειτουργία των θεσμών; Ποιες είναι οι ηθικές και πολιτι-
κές προϋποθέσεις για την επιτυχή επίλυση των εν λόγω πρακτικών 
ζητημάτων, τόσο κατά τη θέσπιση του δικαίου όσο και κατά την 
ερμηνεία και την εφαρμογή του; η πρώτη ενότητα εστιάζει σε γε-
νικά θέματα της σχέσης ηθικής και δικαίου και του τρόπου με τον 
οποίο η βιοηθική συμπλέκεται με το βιοδίκαιο συνδιαμορφώνο-
ντάς το. η δεύτερη επικεντρώνεται σε διλήμματα των νομικών ρυθ-
μίσεων για θέματα βιοηθικής καθώς και στο ποια πρέπει να είναι 
τα όρια αυτών των ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ηθικές, κοινω-
νικές και πολιτικές παραμέτρους. 

ςυγκεκριμένα, η τρίτη ενότητα, με θεματικό τίτλο «από τη βιο-
ηθική στο βιοδίκαιο: ο ρόλος της βιοηθικής κατά τη θέσπιση και 
εφαρμογή του δικαίου», περιλαμβάνει τρία άρθρα. το πρώτο θέτει 
τις κατευθύνσεις της σύνδεσης των δύο πεδίων, προσδιορίζει γενι-
κούς άξονες προβληματισμού σχετικά με τις αμφισημίες που προ-
κύπτουν, την αποσπασματικότητα και ρευστότητα των κανόνων 
ρύθμισης, οι οποίες συνυφαίνονται με την ταχύτατη εξέλιξη της βι-
οεπιστημονικής έρευνας. καταλήγει στη διαπίστωση ότι η μέθοδος 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν  τόσο κατά 
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την εφαρμογή των κανόνων και αρχών σε νέα προβλήματα όσο και 
κατά τη θέσπιση νέων κανόνων, θα πρέπει να αναζητηθεί όχι σε 
πολιτικές πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αλλά στις αρχές μιας «κο-
σμικής ηθικής» χωρίς μεταφυσικές διαστάσεις (Κουμάντος). το 
δεύτερο δοκίμιο εξετάζει ζητήματα ρύθμισης της βιοϊα τρικής υπό 
τη θεωρητική οπτική μιας πολιτικής κοινωνιολογίας του δι καίου, 
βασική μεθοδολογική υπόθεση της οποίας είναι ότι η μελέτη της 
βιοηθικής αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση του συνολι-
κού συστήματος της ρύθμισης της βιοϊατρικής. ςυζητά τη γαλλι-
κή εμπειρία, την οποία συγκρίνει με την αντίστοιχη ελληνική, ανα-
δεικνύει δυσχέ ρειες και εντάσεις της τελευταίας, με συγκεκριμένη 
αναφορά στις ρυθμίσεις της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής (Ρεθυμιωτάκη). το τρίτο δοκίμιο πραγματεύεται μια επιμέ-
ρους περίπτωση, δηλαδή την ίδρυση και λειτουργία βιοτραπεζών, 
των οποίων η ιδιαιτερότητα έγκειται στο μέγεθος και τη δυναμι-
κή τους ως προς τη συνδυαστική αξιοποίηση βιολογικών, ιατρικών 
στοιχείων, προσωπικών και οικογενειακών, σε ατομικό και συλλο-
γικό-πληθυσμιακό επίπεδο. Ως ηθικά και δικαιικά όρια για τη λει-
τουργία τους τίθενται, αφενός, η πρόοδος της επιστημονικής έρευ-
νας και η συναφής με αυτήν εξασφάλιση της δημόσιας  υγείας, αλ-
λά και, αφετέρου, η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δι-
καιωμάτων των προσώπων που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομέ-
νης της προσωπικής αυτονομίας και της προστασίας των προσω-
πικών δεδομένων τους (Μάλλιος).

η τέταρτη ενότητα, με θέμα «Δίκαιο, ηθική και πολιτική. Νο-
μοθετικές πα ρεμβάσεις σε ζητήματα βιοηθικής», έχει ως κεντρικό 
προβληματισμό την ευ θύνη του κράτους ως προς την άσκηση πο-
λιτικής σε τομείς στους οποίους εγείρονται κανονιστικά ερωτήμα-
τα από την ανάπτυξη των επιτευγμάτων των βιοεπιστημών και των 
τεχνολογικών εφαρμογών τους. τι συνέπειες έχει η δικαιική αντι-
μετώπιση των βιοηθικών ζητημάτων, ποιες αρχές πρέπει να ακο-
λουθούνται εντός του πλαισίου της δημοκρατικής πολιτείας και 
ποια είναι τα όριά της; η ενότητα απαρτίζεται από τέσσερα άρθρα, 
τα οποία εξετάζουν γενικά και ειδικά ζητήματα που αφορούν την 
απάντηση του δικαίου. 

το πρώτο άρθρο αναδεικνύει το εύρος των διλημμάτων που 
προκύπτουν σε μια σειρά από πεδία εφαρμογών των βιοεπιστη-
μών και της βιοτεχνολογίας, επισημαίνει τον κίνδυνο σύγκρουσης 
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 αυτών των εφαρμογών με βασικά δικαιώματα, γεγονός που κα-
θιστά αναγκαία την παρέμβαση του νομοθέτη. αναλύει αμφιση-
μίες και θεμελιώνει κανονιστικές προϋποθέσεις των απαιτούμε-
νων ρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας τα ηθικά όριά τους, όπως αυτά 
διαγράφονται από την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας και των βασικών δικαιωμάτων της προσωπικότητας στο 
πλαίσιο της δημοκρατικής πολιτείας (Σημίτης). το δεύτερο άρθρο 
πραγματεύεται ζητήματα δικαιολόγησης της δικαστικής αναγνώρι-
σης πατρότητας τέκνου με βάση προβληματισμούς της φιλοσοφίας 
του δι καίου. έιδικότερα, θέτει το ερώτημα πώς αξιολογείται ηθικά 
και συνταγματικά η ακούσια πατρότητα (εκείνη η περίπτωση κα-
τά την οποία η πατρότητα δεν θεμελιώνεται, τουλάχιστον καταρ-
χήν, στην καταγωγή από τον γάμο αλλά ούτε και σε εκούσια ανα-
γνώριση). Υπό ποιες συνθήκες δημιουργείται συγγενικός δεσμός; 
Δικαιολογούνται περιορισμοί στην αμφισβήτηση ή την αναγνώρι-
ση της πατρότητας, και με βάση ποιο κριτήριο; καταλήγει πως δε-
σμευτικό κριτήριο είναι η ιδιωτική αυτονομία των προσώπων που 
έχουν με τη βούλησή τους δημιουργήσει συγγενικό δεσμό, παρότι 
μπορεί να μη συνδέονται βιολογικά. η εκούσια αναγνώριση είναι 
επιβεβλημένη πρωτίστως για λόγους σεβασμού της ιδιωτικής αυ-
τονομίας των σχετιζομένων προσώπων (Βασιλόγιαννης). το τρίτο 
άρθρο πραγματεύεται θέματα ρύθμισης της ιατρικώς υποβοηθού-
μενης αναπαραγωγής (ιΥα) στη χώρα μας, τα οποία επηρεάζουν τη 
συγγένεια και την οικογένεια. αναλύονται οι κανονιστικές διαστά-
σεις και η θεμελίωση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώμα-
τος στην αναπαραγωγή και εκτίθενται οι γενικοί περιορισμοί του, 
ιδιαίτερα όταν ασκείται με προσφυγή σε μεθόδους ιΥα. Προσεγ-
γίζεται και αποτιμάται η επικουρικότητα της τεχνητής αναπαρα-
γωγής σε σχέση με τη φυσική, αποτιμώνται οι ειδικοί περιορισμοί 
της και τεκμηριώνεται ότι αυτοί δεν είναι πάντοτε δικαιολογημέ-
νοι ούτε σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα ούτε σύμφωνα με την 
έυρωπαϊκή ςύμβαση των Δικαιωμάτων του ανθρώπου (έςΔα). το 
άρθρο καταλήγει με την πρόταση επανερμηνείας των σχετικών δια-
τάξεων σύμφωνα με τα θεμελιώδη νομοθετικά κείμενα (Παπαχρί-
στου). με τη ρύθμιση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ασχο-
λείται και το επόμενο άρθρο, το οποίο εγείρει ζητήματα δικαιικής 
ισότητας μεταξύ προσώπων – μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά 
και μεταξύ παιδιών που γεννιούνται μέσω φυσικής και τεχνητής 
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αναπαραγωγής. αναδεικνύει προβλήματα σε σχέση με την τυπι-
κή δικαιική κατανόηση του προσώπου και επιχειρεί να καταδείξει 
τα χαρακτηριστικά του τελευταίου που σχετίζονται με, και έχουν 
συνέπειες για, την αντιμετώπιση της φυσικής και υποβοηθούμε-
νης αναπαραγωγής στα δύο φύλα. έκφράζει προβληματισμούς σε 
σχέση με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στο πλαίσιο της 
ρύθμισης της ιΥα και επισημαίνει στοιχεία που προκαλούν δυνητι-
κά άνιση μεταχείριση σε βάρος των γυναικών, αλλά και σε βάρος 
της ισότητας μεταξύ οικογενειών που προκύπτουν από φυσική και 
υποβοη θούμενη αναπαραγωγή (Πετούση). 

η πέμπτη ενότητα της συλλογής, με θέμα «οι βιοεπιστήμες 
στην κοινωνία», πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται του ρό-
λου του κοινωνικού πλαισίου όσον αφορά καίριες περιοχές της 
θεματολογίας της βιοηθικής: την ιατρική πράξη και τη δημόσια 
υγεία, το περιβάλλον, τη βιοϊατρική έρευνα. μελετώνται κοινω-
νικές δυναμικές που επιδρούν στην ευρύτερη πρακτική της, απο-
τιμώνται από ηθικο-κανονιστική και κοινωνιοψυχολογική άποψη. 
το πρώτο δοκίμιο αποτελεί συμπύκνωση πορισμάτων της έρευνας 
«Participatory Governance and Institutional Innovation», πρό-
γραμμα PAGANINI (Eέ, 2007), με σκοπό τη διερεύνηση των τρό-
πων με τους οποίους οι συμμετοχικές πρακτικές συμβάλλουν στην 
επίλυση προβλημάτων σε συγκρουσιακά πεδία της ευρωπαϊκής 
δια κυβέρνησης, συγκεκριμένα στην ομάδα πεδίων άσκησης πολιτι-
κής που ομαδοποιούνται ως «πολιτικές ζωής», δηλαδή την ιατρική, 
την υγεία, τη δια τροφή, την ενέργεια και το περιβάλλον. Προβαίνει 
στην ανάλυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην έυρωπαϊκή 
Ένωση και τεκμηριώνει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών 
σε νευραλγικούς τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα 
και την τεχνολογία που συνδέονται με τις «πολιτικές ζωής», καθώς 
και στον θεσμικό ανασχεδιασμό του αναδυόμενου ευρωπαϊκού αυ-
τού πεδίου (Gottweis κ.ά.). το δεύτερο δοκίμιο εξετάζει τον ρόλο 
του προγαμιαίου πιστοποιητικού σε περιπτώσεις πολιτικού γάμου, 
στο πλαίσιο του προγράμματος της καταπολέμησης (πρόληψης και 
ελέγχου) της β-θαλασσαιμίας στην κύπρο. αντιμετωπίζει ερωτήμα-
τα κατά πόσον ο γενετικός έλεγχος που απαιτείται για τον σκοπό 
αυτόν αποτελεί μέρος μιας ηθικά αμφιλεγόμενης ευγονικής πρα-
κτικής, κατά πόσον παραβιάζεται το δικαίωμα κάποιων προσώ-
πων να μη γνωρίζουν στοιχεία για τη γενετική τους κατάσταση και 
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κατά πόσον ανοίγει ο δρόμος για τον κοινωνικό στιγματισμό των 
θαλασσαιμικών προσώπων ή εκείνων που φέρουν το στίγμα. ανα-
πτύσσει μια ηθική επιχειρηματολογία η οποία αντικρούει αυτές τις 
κριτικές και υπερασπίζεται το πρόγραμμα ελέγχου, υπογραμμίζο-
ντας τη σημασία της γενετικής, μη καθοδηγητικής συμβουλευτικής 
(Καλοκαιρινού). το τρίτο δοκίμιο συμπληρώνει την κανονιστική 
κατανόηση του προσώπου και των ηθικών και δικαιικών χαρακτη-
ριστικών του (αξιοπρέπεια, αυτονομία), η οποία έχει αξιοποιηθεί 
σε προηγούμενες συμβολές, με μια εμπειρική πραγμάτευση από τη 
σκοπιά της μικροκοινωνιολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας. 
μεθοδολογικά εδράζεται στην προσέγγιση της ηθικής διάστασης 
του εαυτού ως μέρους της κοινωνικής ταυτότητας του υποκειμέ-
νου, των ρόλων και των πρακτικών μέσω των οποίων συγκροτείται 
από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. αναδεικνύει τη σημασία 
δομικών κοινωνιοψυχολογικών διαδικασιών και μηχανισμών δια-
μόρφωσης του εαυτού και της ταυτότητας σε συνδυασμό με κοινω-
νικές πρακτικές, επιστημονικές πρακτικές και τις ηθικές τους δια-
στάσεις. Ως μελέτη περίπτωσης, εστιάζει στις ηθικές διαστάσεις 
της επιστημονικής πρακτικής σε εντοπισμένα βιοϊατρικά πεδία αλ-
ληλόδρασης πρόσωπο-με-πρόσωπο (Αστρινάκης).

η έκτη ενότητα, με θέμα «Περιβαλλοντική βιοηθική», προσεγ-
γίζει τις ηθικές διαστάσεις πρακτικών ζητημάτων που αναδύονται 
στη διεπιφάνεια της σχέσης βιοεπιστημών, κοινωνίας και περιβάλ-
λοντος. το πρώτο δοκίμιο πραγματεύεται θεωρητικά ζητήματα της 
περιβαλλοντικής βιοηθικής, όπως το εάν υπάρχουν και πώς θεμε-
λιώνονται περιβαλλοντικές αξίες, εάν υπάρχουν άμεσα καθήκοντα 
προς άλλες μορφές  ζωής, κυρίως προς τα μη ανθρώπινα ζώα αλλά 
και προς τη μη έμβια φύση. αντι κρούει τον μεταφυσικό ρεαλισμό 
των περιβαλλοντικών αξιών, όπως και τον ωφελιμιστικό υποκειμε-
νισμό, και υποστηρίζει ότι τα καθήκοντα μέριμνας και προστα σίας 
του φυσικού περιβάλλοντος είναι καθήκοντα δικαιοσύνης προς 
τους άλλους (παρόντα και μέλλοντα πρόσωπα) καθώς και καθήκο-
ντα προσωπικής ηθικής ανάπτυξης. ςυγκροτείται ένα πεδίο υπο-
χρεώσεων σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, τις οποίες οφείλου-
με προς τους άλλους και προς τον ίδιο μας τον εαυτό, ως αποτέλε-
σμα της αυτοδέσμευσής μας να σεβόμαστε αμοιβαίως την ικανότη-
τα πράξης, άρα την ελευθερία και τον αυτοκαθορισμό, όλων (Τσι-
νόρεμα). το δεύτερο άρθρο πραγματεύεται τη σχέση οικολο γίας, 



 20  ςταΥροΥΛα τςιΝορέμα – κιτςος ΛοΥης

διαχείρισης του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής ηθικής και 
υποστηρίζει την αναγκαιότητα διαχωρισμού της οικολογίας από 
τη διαχείριση, ώστε να μπορέσει να δομηθεί η δέουσα σχέση ανά-
μεσα στην οικολογία και τους προβληματισμούς της περιβαλλοντι-
κής ηθικής. τοποθετείται κριτικά απέναντι στον ρόλο των αγορών 
για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και επι-
καλείται μια περιβαλλοντική ηθική σε συνάρτηση με μια εξελικτι-
κή και οικολογική έννοια «βιολογικού οφέλους» (Πυρίντσος). το 
τρίτο δοκίμιο εξετάζει ελλείμματα και αντινομίες της περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και εντοπίζει την εστία πολλών 
από αυτά στη χαλαρή και αλλοιωμένη σχέση της με την επιστήμη 
της οικολογίας και στην αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων 
γύρω από θεμελιώδεις έννοιες της οικολογίας, όπως η βιοποικι-
λότητα. έπισημαίνει τους κινδύνους ιδεολογικής διολίσθησης από 
την οικολογία προς τον οικολογισμό και προτείνει ως απάντηση 
στο πρόβλημα του «περιβαλλοντικού αναλφαβητισμού» ένα πρό-
τυπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βασισμένης στις έννοιες και 
τις μεθόδους της οικολογίας και στην αναστοχαστική δραστηριό-
τητα της βιοηθικής και της φιλοσοφίας (Λουλούδης).

η έβδομη ενότητα, με θέμα «η παγκοσμιοποίηση της βιοηθι-
κής», ασχολείται με βιοηθικά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στη 
διεπιφάνεια της ιατρικής βιοηθικής και της βιοηθικής του περιβάλ-
λοντος. αφενός, αφορούν την υγεία των πληθυσμών στην αλληλε-
πίδρασή της με περιβαλλοντικά προβλήματα, και, αφετέρου, έχουν 
παγκόσμιο εύρος και υπερβαίνουν τα όρια ρυθμίσεων επιμέρους 
κρατικών πολιτικών. απαιτούν αντίστοιχη ηθικοπρακτική και πο-
λιτική αντιμετώπιση, καθιστώντας τον προβληματισμό της βιοηθι-
κής οικουμενικό (global bioethics). το πρώτο άρθρο πραγματεύε-
ται βιοηθικά ζητήματα γύρω από τον πρόωρο θάνατο που οφεί-
λεται σε μια κύρια κατηγορία νόσων, τις λοιμώξεις και τα μετα-
δοτικά νοσήματα. τεκμηριώνει, μέσα από την παράθεση επιστη-
μονικών στοιχείων, ότι τα συγκεκριμένα αίτια πρόωρου θανάτου 
πλήττουν πρωτευόντως χώρες του Νότου, όπου οι ασθενέστερες 
οικονομίες συνδέονται με κατώτερα επίπεδα υγιεινής, πρόληψης 
και θερα πείας. Προβαίνει σε συγκρίσεις και διακρίσεις σε σχέση 
με την ελληνική περίπτωση και συμπεραίνει ότι η λύση στο βιοη-
θικό πρόβλημα προϋποθέτει την οικονομική βελτίωση των χωρών 
του Νότου αλλά και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων 
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της βιο ϊατρικής έρευνας από πλευράς των αναπτυγμένων χωρών 
 (Λούης). το δεύτερο άρθρο εντάσσεται σε παρεμφερή προβλημα-
τική, αλλά εστιάζει στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που 
προσδιορίζονται ως το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» στην υγεία 
των πληθυσμών παγκοσμίως. Διαπιστώνεται, και στην περίπτωση 
της κλιματικής αλλαγής, η καθοριστική συμβολή κοινωνικών πα-
ραγόντων, κυρίως της φτώχειας και των συνεπειών της στις συν-
θήκες διατροφής, υγειονομικής κατάστασης, κατοικίας, εργασίας 
και διαθεσιμότητας υπηρεσιών υγείας. η δε παγκόσμια ανισότη-
τα γίνεται οξύτερη από το γεγονός ότι το συντριπτικό ποσοστό 
των κονδυλίων για την ιατρική έρευνα διατίθεται για την αντιμε-
τώπιση αναγκών των πληθυσμών των πλουσιότερων χωρών (Κού-
βελας). το τρίτο άρθρο πραγματεύεται το περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα της κλιματικής αλλαγής υπό το κανονιστικό πρίσμα της παγκό-
σμιας διανεμητικής δικαιοσύνης, αντικρούει ενστάσεις κατά της 
σύνδεσης δικαιοσύνης και κλιματικής αλλαγής και υποστηρίζει 
μια κοσμοπολιτική εξισωτική προσέγγιση θεμελίωσης δικαιωμά-
των και καθηκόντων, η οποία απευθύνεται πρωτίστως προς άτομα 
που πρέπει να αντιμετωπίζονται με μέριμνα και σεβασμό, και δευ-
τερευόντως προς κράτη (Κουκουζέλης).

η όγδοη ενότητα, με θέμα «η εξέλιξη της (βιο)ηθικής. βιολο-
γικές και ανθρωπολογικές προκλήσεις», έχει ως αντικείμενο την 
αποτίμηση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης η οποία έχει συζη-
τηθεί πολύ κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα και αφο-
ρά την εξήγηση της ηθικής με βάση κοινωνιοβιολογικές θεωρή-
σεις. απαρτίζεται από δύο άρθρα, εκ των οποίων το πρώτο υπε-
ρασπίζεται την κοινωνιοβιολογική προσέγγιση, που έχει προτα-
θεί ως ανάπτυγμα της νεοδαρβινικής σύνθεσης, για την εξήγηση 
της κοινωνικής και κατ’ επέκταση ηθικής συμπεριφοράς ως μέ-
ρους των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών και άρα ως προδιαγρα-
φόμενης από το γονοτυπικό υπόβαθρο. αναλύει και υπερασπίζε-
ται βασικές θέσεις της κοινωνιοβιολογίας και καταλήγει στο ότι 
ο άνθρωπος, αντίθετα από άλλες μορφές ζωής, έχει την ικανότη-
τα να παρεμβαίνει στις γενετικές προδιαθέσεις του, να χαλιναγω-
γεί (αλλά όχι να εξαλείφει) εκείνες που έχουν αρνητικές επιπτώ-
σεις στην κοινωνική συμβίωση και να καλλιεργεί όσες έχουν θε-
τική για τον σκοπό αυτό λειτουργία (Ζούρος). το δεύτερο άρθρο 
υποβάλλει σε κριτική διερεύνηση τις ανθρωπολογικές προϋποθέ-
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σεις των προγραμμάτων  «εκβιολογισμού» της ηθικής. Υποστηρίζει 
ότι, προκειμένου να αποκτήσει εξηγητική ισχύ μια βιοεξελικτική 
αφήγηση περί ηθικότητας, απαιτείται να απαντηθούν πολλά ερω-
τήματα σε σχέση με τις ανθρωπολογικές, γνωσιολογικές και μετα-
φυσικές «προαπο φάσεις» της. το πρόγραμμα εκβιολογισμού της 
ηθικής βασίζεται σε ένα εξιδανικευτικό μοντέλο για την ηθικοπρα-
κτική ορθολογικότητα κατά το μαθηματικό πρότυπο της θεωρίας 
παιγνίων (ο άνθρωπος ως homo economicus), στο ανθρωπολογικό 
υπόδειγμα του συμπεριφορισμού για την εξήγηση της πράξης ως 
συσχέτισης ερεθισμάτων και αποκρίσεων, και στο σχήμα του ψυ-
χοσωματικού αναγωγιστικού υλισμού προκειμένου να κατανοηθεί 
ειδικά η σχέση νου και σώματος. η θεώρηση του ανθρώπου που 
προκύπτει όμως δεν τεκμαίρεται από εμπειρικά δεδομένα. απαι-
τείται φιλοσοφική ενασχόληση με τα ανθρωπολογικά θεμέλια του 
ηθικού και βιοηθικού στοχασμού (Μαραγκός).

η βιοηθική αποτελεί κατεξοχήν πεδίο διεπιστημονικής έρευ-
νας, το οποίο υποστηρίζεται από τα γνωστικά αντικείμενα της φι-
λοσοφίας, που βρίσκεται στα εννοιολογικά θεμέλιά της, των κοι-
νωνικών επιστημών, τα οποία διερευνούν τις κοινωνιοεπιστημονι-
κές διαστάσεις της, και εκείνα των βιοεπιστημών, τα οποία παρέ-
χουν το υπόβαθρο του προβληματισμού της. μέσα από την πραγ-
μάτευση ενός ευρέος φάσματος προβλημάτων σε βασικούς τομείς 
της θεματολογίας της, ο ανά χείρας τόμος, αφενός, συμβάλλει στην 
προώθηση της έρευνας και κατά τούτο στην εμβάθυνση της προ-
βληματικής της. απευθύνεται, καταρχάς, σε φοιτητές, ερευνητές 
και ακαδημαϊκούς δασκάλους. αφετέρου, επιδιώκει να ανταποκρι-
θεί στο αίτημα της διεύρυνσης της ηθικής κατανόησης και των δε-
ξιοτήτων επικοινωνίας εκείνων που εμπλέκονται στην παροχή της 
ιατρικής περίθαλψης, που ασκούν τη διαγνωστική ιατρική και τη 
συμβουλευτική γενετική, όπως και αυτών που σχεδιάζουν πολιτι-
κές που αφορούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, την ιατρική 
και περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και εκείνων που επεξεργά-
ζονται ρυθμίσεις και κανόνες, τόσο νομικούς όσο και δεοντολο-
γικούς. έυελπιστεί να συμβάλει, με υπεύθυνο τρόπο, στη δημόσια 
κατανόηση των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων και να ικανο-
ποιήσει το αίτημα της έλλογης επεξεργασίας των συνεπειών τους 
για την κοινωνική ζωή. 
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το ποιες κατευθύνσεις και ποιες προτεραιότητες για τη βιοεπι-
στημονική έρευνα θα σχεδιαστούν, ποιες βιοτεχνολογίες είναι κα-
τάλληλες να αναπτυχθούν και πώς θα αξιοποιηθούν, είναι θέματα 
που απαιτούν σύνθετες αποφάσεις. την επιστημονικά τεκμηριω-
μένη και ηθικοκοινωνικά ευαίσθητη ανάλυση των όρων, των κριτη-
ρίων και των ορίων αυτών των αποφάσεων αναλαμβάνουν τα άρ-
θρα που ακολουθούν.




