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Σύντομος χαιρετισμός του Δρ Μιχάλη Βωνιάτη, Προέδρου της ΕΕΒΚ, στην Ημερίδα 
«Βιοηθική στην Έρευνα: Υγεία, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», την 

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 5.00 μμ, στην Αίθουσα Β108, Κτίριο Συμβουλίου‐
Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι με  ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση που απευθύνω χαιρετισμό στην Ημερίδα 
«Βιοηθική  στην  Έρευνα:  Υγεία,  Ανθρωπιστικές  και  Κοινωνικές  Επιστήμες»,  μια 
Ημερίδα  που  σκοπό  έχει  την  ευαισθητοποίηση  και  ενημέρωση  των  επιστημόνων 
ερευνητών  στη  σημασία  και  τον  ρόλο  της  Βιοηθικής  αξιολόγησης  στα  ερευνητικά 
προγράμματα. 
 
Επιτρέψτε  μου  να  δώσω  μια  σύντομη  αναφορά  στον  ορισμό  και  το  στίγμα  της 
Βιοηθικής. 
 
Η  λέξη  Ήθος  στην  αρχική  της  μορφή  εμφανιζόταν  σαν  έθος,  από  την  λέξη  αυτή 
προέρχεται η λέξη έδος που σημαίνει κατοικία θεών, θρόνος, θεμέλιο. Από την λέξη 
αυτή  προκύπτει  η  λέξη  είδος  (με  ψιλή  και  περισπωμένη)  που  σημαίνει  κάλλος, 
ιδιαίτερος τρόπος ενέργειας, μορφή, σχήμα. 
 
Είναι  το ήθος  κάτι  που  εξαρτάται  από  τις  συνθήκες  διαβίωσης  ή  την  εποχή  μέσα 
στην οποία ζει ο άνθρωπος, ή είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτά; 
 
Είναι  το  Κάλλος,  αποτέλεσμα  ενός  οποιουδήποτε  Έρωτα  ή  είναι  το  δημιούργημα 
του Έρωτα, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την άποψη της Διοτίμας, αγαπημένης 
δασκάλας του Σωκράτη, στο Συμπόσιο του Πλάτωνα; 
 
Ο  Ηράκλειτος  λέει..."Ήθος,  τω  ανθρώπω  δαίμων"  που  στα  σύγχρονα  ελληνικά 
μεταφράζεται, "Θεός για τον άνθρωπο είναι το Ήθος". 
 
Σ' αυτόν τον καινούριο κόσμο ερχόμαστε με τον θείο νόμο μέσα μας, έναν οδηγό, το 
Ήθος,  που  μας  συνδέει  με  την  πηγή  μας  και  μας  ορίζει  αυτό  που  θα  πρέπει  να 
δημιουργήσουμε  στον  κόσμο  της  ύλης  και  που  απαιτεί  να  συμπεριφερθούμε 
σύμφωνα  με  το  Έδος,  το  θείο  θεμέλιο,  και  το  κάλλος.  Το  να  συμπεριφερθούμε 
σύμφωνα με το Έδος, σημαίνει να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το Είδος μας. Και 
όταν οι άνθρωποι κατορθώνουν να συμφωνήσουν τον τρόπο ζωής τους με αυτό που 
τους υπαγορεύει το Είδος τους, τότε έχουμε την ανάπτυξη της Συν‐είδησης τους.  
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Το Έθος, Είδος, Ήθος εδράζει μέσα μας, απεικονίζεται στην δομή του κυττάρου μας, 
αν  και  δεν  δρούμε πάντα σύμφωνα με αυτό,  είτε  γιατί  δεν  το αντιλαμβανόμαστε 
είτε γιατί κάνουμε ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε α‐
συν‐είδητοι. 
 
Η λέξη Ηθική εκφράζει ακριβώς και αυτές τις παρεκκλίσεις από τον φυσικό νόμο ή 
Ήθος. Η λέξη ηθική είναι σύνθετη και προέρχεται από την λέξη ήθος και  την λέξη 
εικάζω= ομοιάζω.  
 
Έτσι  η  Ηθική  δεν  εκφράζει  πάντα  το  Ήθος,  αντίθετα  πολύ  συχνά  έχει  εντελώς 
αντίθετη  έννοια.  Είναι  γνωστό  ότι  τα  μεγαλύτερα  εγκλήματα  ακόμα  και  ενάντια 
στην  φύση,  έχουν  γίνει  για  λόγους  ηθικής.  (π.χ  η  βιομηχανική  και  οικονομική 
ανάπτυξη  που  έγινε  για  να  θρέψει  εκατομμύρια  ανθρώπων  σε  όλον  τον  κόσμο, 
κατέληξε  σε  βάρος  της  φύσης  και  κατ'  επέκταση  και  σε  βάρος  της  υγείας  του 
ανθρώπου). 
 
Ο ορισμός της Βιοηθικής πηγάζει από τις ελληνικές λέξεις «βίος» και «ηθική», και 
έχει  ως  σημείο  εκκίνησής  της  τον  VanRensselaerPotterο  οποίος  θεωρείται  ο 
πατέρας της βιοηθικής με την αναφορά της λέξης για πρώτη φορά στο βιβλίο του το 
1971 «Bioethics: A Bridgetothefuture». 
 
Οι βασικές αρχές της Βιοηθικής είναι: 

• Σεβασμός της Αυτονομίας (respectofautonomy) 

• Μη βλάβη συνανθρώπου (Non‐maleficence) 

• Ευεργεσία (Benefince) 

• Δικαιοσύνη (Justice). 
 
Βιοηθική  είναι  ο  κλάδος  εκείνος  της  επιστήμης  που  ασχολείται  με  τα  ηθικά 
προβλήματα  που  προέκυψαν  από  τις  νέες  ανακαλύψεις  της  Βιολογίας  και  τις 
εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής και συνίσταται στην προσπάθεια αποφυγής μη 
αντιστρεπτών καταστάσεων που σχετίζονται με τον χειρισμό του γενετικού υλικού. 
 
Τα  κράτη‐μέλη  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  συνέταξαν  στο  Οβιέδο  (Oviedo)  το 
1997  τη  Σύμβαση  για  την  Προστασία  των  Δικαιωμάτων  και  της  Αξιοπρέπειας  του 
Ανθρώπινου  Όντος  σε  σχέση  με  τις  εφαρμογές  της  Βιολογίας  και  της  Ιατρικής.  Η 
Σύμβαση  επεκτάθηκε  στο  Παρίσι  το  1998  με  άρθρα  που  αφορούν  στην 
κλωνοποίηση.  Η  σύμβαση  αυτή  έχει  κυρωθεί  με  σχετικό  Νόμο  το  2001  από  την 
Κυπριακή Δημοκρατία (Ν. 31(ΙΙΙ)/2001). 
 
Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  θερμά  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  που 
πρόθυμα φιλοξενεί αυτή την ημερίδα όπως και το ΙΠΕ για τη στενή συνεργασία και 
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χορηγία του στη διοργάνωση της ημερίδας. Ευχαριστώ επίσης τους ομιλητές που θα 
δώσουν  μια  εκτεταμένη  ανάλυση  του  θέματος.  Τέλος  ευχαριστώ  τα  μέλη  της 
οργανωτικής επιτροπής της ΕΕΒΚ όπως και το προσωπικό του γραφείου μου που με 
την σκληρή τους δουλειά συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της ημερίδας. 


