
 1 

Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου – 

Συνέντευξη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων – ΚΥΠΕ  

(πηγή: ιστοσελίδα ΚΥΠΕ 

http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm# ) 

 

Την πεποίθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο 

αριθµός των εκτρώσεων λόγω των προγεννητικών ελέγχων 

που γίνονται µε τη βοήθεια προηγµένων τεχνολογιών για 

πρόγνωση γενετικών ασθενειών που δυνητικά µπορεί να αναπτύξει το έµβρυο όταν 

γεννηθεί και εξελιχθεί σε άνθρωπο και που «πιθανόν να πρόκειται για ασθένειες που 

θα αναπτυχθούν σε µια πολύ µεταγενέστερη ηλικία», εξέφρασε σε συνέντευξη της 

στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) Ρένα 

Βραχίµη Πετρίδου.  

 

Αναφέροντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η µη διεξαγωγή τέτοιου είδους 

προγεννητικών ελέγχων δεν θα οδηγήσει στη γέννηση παιδιού µε σοβαρή αναπηρία, 

αλλά στη γέννηση υγιέστατου παιδιού, το οποίο θα έχει απλώς µια γενετική 

προδιάθεση, την οποία µπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, τονίζει ότι 

παρόλα αυτά, πολλά έµβρυα δεν αντικρίζουν το φως της ζωής λόγω της διεξαγωγής 

αυτού του είδους των προγεννητικών ελέγχων, γεγονός που δηµιουργεί σοβαρά 

βιοηθικά διλήµµατα.  

 

Μιλώντας για το θέµα των εκτρώσεων, η κ. Πετρίδου ξεκαθαρίζει ότι στην Κύπρο 

µέσω του Ποινικού Κώδικα παρέχεται στις εγκυµονούσες γυναίκες το δικαίωµα 

επιλογής της έκτρωσης, εφόσον πληρούνται ορισµένες ιατρικές προϋποθέσεις.  

 

Παράλληλα, διαπιστώνει ότι στον τοµέα της διαπαιδαγώγησης των νεαρών γυναικών 

µε σκοπό την προφύλαξη τους από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες, «υπάρχουν 

ελλείψεις από τους αρµόδιους φορείς».  

 

Στη συνέντευξη της στο ΚΥΠΕ, η κ. Πετρίδου αναφέρεται ακόµη στα βασικά θέµατα 

µε τα οποία ασχολείται η ΕΕΒΚ, όπως είναι το θέµα της ιατρικά υποβοηθούµενης 

(τεχνητής) γονιµοποίησης, της χρήσης γενετικού υλικού στην έρευνα και την ιατρική 

και της ανάπτυξης των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ). Μίλησε ακόµη 

για τα θέµατα που σχετίζονται µε τις εκτρώσεις, την ευθανασία και τη δωρεά 

οργάνων.  
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Ερ: Ποιος είναι ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 

Κύπρου (ΕΕΒΚ);  

 

Ο ρόλος της ΕΕΒΚ είναι να διαµορφώνει γνώµες βιοηθικού περιεχοµένου έτσι ώστε 

να αναπτύσσονται στην κυπριακή πραγµατικότητα οι κατευθυντήριες γραµµές και 

οδηγίες πάνω σε θέµατα που εγείρονται από τις εφαρµογές της βιολογίας, της 

ιατρικής της γενετικής και της βιοτεχνολογίας µε αποδέκτη τον άνθρωπο και που 

εγείρουν σοβαρούς και έντονους βιοηθικούς προβληµατισµούς.  

 

Οι αρµοδιότητες της ΕΕΒΚ σχετίζονται µε την ανάλυση 

αυτών των βιοηθικών προβληµατισµών µε 

πολυθεµατικό τρόπο, δηλαδή εξετάζοντας τις ιατρικές, 

κοινωνικές, νοµικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές 

παραµέτρους κ.ο.κ  

 

Ερ: Πώς καθορίζονται οι παράµετροι στις οποίες αναφέρεστε; Υπάρχουν 

κάποιες κοινά αποδεκτές αρχές/αξίες µε βάση τις οποίες γνωµοδοτεί η ΕΕΒΚ;  

 

Όπως προανέφερα, αντιµετωπίζουµε τα διάφορα θέµατα µε πολυθεµατικό τρόπο. 

Εποµένως, οι βιοηθικές παράµετροι και οι βιοηθικές αρχές από τις οποίες αντλούµε 

τον προβληµατισµό µας προέρχονται από όλα τα πεδία επιστηµών που εµπλέκονται. 

∆ηλαδή την ιατρική, τη νοµική, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη θεολογία.  

 

Ερ: ∆ηλαδή γίνεται και κάποια σχετική διαβούλευση µε κοινωνικούς φορείς ή 

θεσµούς; Όπως για παράδειγµα η Εκκλησία; Παρατηρήθηκε αρκετές φορές ότι 

Εκκλησία εκφράζει πολύ έντονες απόψεις σε θέµατα βιοηθικής.  

 

Κοιτάξτε, η Εκκλησία έχει ιδρύσει τη δική της επιτροπή βιοηθικής. Η ΕΕΒΚ είναι ένας 

φορέας πολιτειακός. Βέβαια στην ΕΕΒΚ έχουµε και άτοµο που είναι ιερέας, οπότε η 

χριστιανική ηθική µεταφέρεται στην ΕΕΒΚ. Όµως το άτοµο αυτό δεν µετέχει ως 

εκπρόσωπος της Εκκλησίας, καθώς τα µέλη της ΕΕΒΚ συµµετέχουν στην Επιτροπή 

υπό την ατοµική τους ιδιότητα.  

 

Όσον αφορά τη διαβούλευση µας µε κοινωνικούς φορείς, η ΕΕΒΚ πριν από την 

έκδοση γνώµης, συνήθως διοργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες και θέτει τα καίρια 

ερωτήµατα και προβλήµατα, τα οποία εντοπίζει στο εκάστοτε θέµα. Με αυτό τον 

τρόπο µετέχουν κοινωνικοί φορείς και η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να παραστεί και 



 3 

να εκφράσει απόψεις. Κάθε άποψη και κάθε κοινωνικός ή εκκλησιαστικός φορέας 

είναι ευπρόσδεκτος να δώσει το δικό του στίγµα και τη δική του θέση για να 

αποκοµίσει η ΕΕΚΒ την όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα για το εκάστοτε θέµα και να 

τεκµηριώσει τη γνώµη την οποία πρόκειται να εκδώσει.  

 

Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πιο ευρύς ο δηµόσιος διάλογος πριν από την έκδοση 

κάθε γνώµης διότι πρόκειται για θέµατα που αφορούν την κοινωνία, καθώς από τις 

εφαρµογές της βιοτεχνολογίας – ιατρικής ο κάθε άνθρωπος µπορεί να βρεθεί 

υποκείµενο των εφαρµογών αυτών. Αρα πρέπει να µετέχει το κοινό στο διάλογο που 

διεξάγεται, αλλά και να δίνουµε τροφή στον κάθε άνθρωπο για περαιτέρω 

προβληµατισµό διότι η γνώση θα του δώσει την ελευθερία να λάβει αποφάσεις 

συνειδητά και µε πλήρη επάρκεια για να ανταποκριθεί, κάνοντας αποδεχτό ή 

απορρίπτοντας κάτι που του προσφέρεται µέσα σε αυτά τα πεδία επιστηµών.  

 

Ερ: Ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεση της η ΕΕΒΚ για να 

γνωµοδοτεί;  

 

Βασικά εργαλεία της ΕΕΒΚ είναι οι επιστηµονικές ηµερίδες, όπως έχω προαναφέρει. 

Είναι, επίσης, η βασική νοµοθεσία που ισχύει στην Κύπρο, που είναι η Σύµβαση για 

την αξιοπρέπεια και την προστασία των δικαιωµάτων του ατόµου από τις εφαρµογές 

της βιοιατρικής, η οποία είναι πρωτοπόρο νοµικό κείµενο το οποίο έχει κυρώσει η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία από το ∆εκέµβριο του 2001. Υπάρχει ακόµα η νοµοθεσία για 

την προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών, η σύµβαση για την προστασία των 

δικαιωµάτων των παιδιών, η νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, η εναρµονιστική νοµοθεσία για την καλή κλινική πρακτική από τη χρήση 

φαρµάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο, η εναρµονιστική νοµοθεσία για την 

έρευνα στον άνθρωπο για την εφαρµογή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι διεθνείς 

διακηρύξεις του Ελσίνκι για την καλή ιατρική πρακτική που απευθύνονται στους 

γιατρούς, οι διακηρύξεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την καλή 

πρακτική στην έρευνα, οι κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σε θέµατα υγείας 

και έρευνας που εκδίδει το Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και οι κατευθυντήριες 

γραµµές ή συστάσεις που εκδίδουν παγκόσµιας εµβέλειας ή ευρωπαϊκά φόρουµ για 

την καλή κλινική πρακτική στην ιατρική και στην έρευνα σε θέµατα υγείας.  
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Ερ: Ποια είναι τα σηµαντικότερα ζητήµατα βιοηθικής που αντιµετωπίζουµε 

στην Κύπρο;  

 

Τα ζητήµατα βιοηθικής είναι πάρα πολλά και έχουµε εκδώσει γνώµες σε αρκετά από 

αυτά. ∆εν µπορώ να ξεχωρίσω ένα και να πω πως αυτό είναι το πιο σηµαντικό διότι 

το κάθε ζήτηµα, η κάθε εφαρµογή η οποία γίνεται µε τρόπο ανεξέλεγκτο ή χωρίς 

επαρκή εποπτεία και παρακολούθηση ή χωρίς επαρκή νοµοθετική υποδοµή και 

διαδικασίες ή ακόµα και χωρίς δηµόσιο διάλογο και επαρκή ενηµέρωση του κοινού 

δηµιουργεί πολλά βιοηθικά προβλήµατα.  

 

Χωρίς να εξάρω τη σπουδαιότητα σε οποιοδήποτε από αυτά που θα αναφέρω 

καθώς τα θεωρώ όλα εξίσου σοβαρά, σηµειώνω τα βιοηθικά προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από τις εφαρµογές της ιατρικά υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, τα 

βιοηθικά προβλήµατα που εγείρονται από τη χρήση γενετικού υλικού είτε στην 

έρευνα είτε για ιατρικές εφαρµογές, τα θέµατα της έλλειψης επαρκούς 

ανακουφιστικής φροντίδας στους ανίατα ασθενείς και σε ασθενείς που πάσχουν από 

ασθένειες τελικού σταδίου, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τους γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς και τη διασπορά τους στο περιβάλλον µε πιθανές 

επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών και µακροχρόνιες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον που δεν µπορούν σήµερα να υπολογιστούν µε ακρίβεια.  

 

Επίσης, κάτι το οποίο δεν έχει ακόµη προβληµατίσει το ευρύτερο κοινό στην Κύπρο 

είναι οι απαιτήσεις ασφαλιστικών εταιρειών για τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων 

πριν από τη σύναψη ασφαλιστικού συµβολαίου υγείας ή ζωής για ασθένειες των 

οποίων η πρόγνωση δεν είναι αναγκαία για σκοπούς υγείας του ασφαλιζοµένου αλλά 

για τη διαπίστωση του κινδύνου που αναλαµβάνει η ασφαλιστική εταιρεία. 

Αντιλαµβάνεστε πόσα δικαιώµατα του ασφαλιζόµενου παραβιάζει η απαίτηση αυτή 

των ασφαλιστικών εταιρειών.  

 

Ερ: Εφαρµόζονται όµως οι γνώµες της ΕΕΚΒ;  

 

Οι γνώµες της ΕΕΒΚ είναι συµβουλευτικού περιεχοµένου και απευθύνονται προς 

τους αρµόδιους πολιτειακούς φορείς. Οι πλείστες αφορούν το Υπουργείο Υγείας, 

όµως κοινοποιούνται σε όλα τα Υπουργεία, καθώς οι πολιτικές αποφάσεις 

λαµβάνονται από το σύνολο του Υπουργικού Συµβουλίου. Σκοπός των 

γνωµοδοτήσεων αυτών είναι να προσφέρουν εργαλεία στην πολιτεία, Κυβέρνηση και 
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Βουλή, για µελέτη, προβληµατισµό και για τη λήψη µέτρων εκεί όπου αυτό κρίνεται 

επιβεβληµένο, έτσι ώστε να προλαµβάνονται ή έστω εκ των υστέρων να ρυθµίζονται 

τα πεδία επιστηµών που αφήνουν κενά, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο είτε το ατοµικό 

είτε το κοινό καλό.  

 

Ερ: Να περάσουµε λίγο και σε συγκεκριµένα ζητήµατα µε τα οποία ασχολείται 

η ΕΕΒΚ. Υπάρχει στην Κύπρο αρχείο δοτών/δοτριών σπέρµατος/ωαρίων για 

σκοπούς τεχνητής γονιµοποίησης; Τι γίνεται µε αυτό το θέµα;  

 

∆εδοµένου του γεγονότος ότι στην Κύπρο δεν έχουµε ακόµη νοµοθεσία που να 

ρυθµίζει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει εθνικό αρχείο δοτών. Πιθανώς ο νόµος, ο οποίος θα 

γίνει και που θα ρυθµίζει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την ιατρικά 

υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, να προβλέψει και για τη δηµιουργία ενός αρχείου 

δοτών το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα για ιχνηλασιµότητα του δότη και του 

λήπτη όταν αυτό είναι απαραίτητο και για λόγους που θα προβλέπει ο νόµος, όπως 

π.χ σε περιπτώσεις ασθένειας του παιδιού και ανάγκης για µεταµόσχευση.  

 

∆εν γνωρίζουµε ακόµη βέβαια σε ποια έκταση θα επιτρέψει ο 

νοµοθέτης την τεχνητή γονιµοποίηση µε χρήση ξένου σπέρµατος ή 

ωαρίου. Γιατί για να υπάρξει αρχείο δοτών, αυτό προϋποθέτει ότι η 

νοµοθεσία θα επιτρέψει τη χρήση ξένου σπέρµατος ή ωαρίου για 

το σκοπό αυτό.  

 

Ερ: ∆ηλαδή, αυτή τη στιγµή δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ξένου 

σπέρµατος ή ωαρίου;  

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει νοµοθεσία, εξαρτάται από τον καθένα τι ζητά και τι 

λαµβάνει.  

 

Ερ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νοµική ρύθµιση του θέµατος;  

 

Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Υγείας µετά από την έκδοση της σχετικής γνώµης της 

ΕΕΒΚ επεξεργάζεται νοµοσχέδιο. ∆εν είµαι σε θέση, όµως, να γνωρίζω σε ποια 

φάση βρίσκεται το νοµοσχέδιο.  
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Ερ: Τι γίνεται µε τις ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες; Ποια η θέση της Επιτροπής;  

 

Η ΕΕΒΚ δεν ασχολήθηκε µε τις ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες ή µε τις εκτρώσεις. Κι 

αυτό γιατί στον Ποινικό Κώδικα της Κύπρου δίνονται οι δυνατότητες για έκτρωση, 

εφόσον πληρούνται κάποιες ιατρικές προϋποθέσεις.  

 

Αν θέλετε µπορώ να σας καταθέσω τη δική µου άποψη ως µέλος της ΕΕΒΚ. Πέραν 

από τη νοµική του πτυχή το θέµα των εκτρώσεων είναι ένα ευρύτερο θέµα. 

Ψυχολογικά και συναισθηµατικά επηρεάζεται η υγεία µιας γυναίκας, η οποία 

προβαίνει σε έκτρωση.  

 

Άρα θα πρέπει να προηγηθεί µια σωστή ενηµέρωση της γυναίκας και ειδικότερα στις 

περιπτώσεις, όπου έχουµε ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, 

που ίσως δεν έχουν την απαραίτητη γνώση για να προφυλαχθούν ή δεν έχουν πάρει 

την κατάλληλη καθοδήγηση για το πώς να προσέχουν τον εαυτό τους, δηλαδή να 

προνοούν για τη σωµατική και τη ψυχική τους υγεία.  

 

Σε αυτό τον τοµέα, τον τοµέα της διαπαιδαγώγησης των νέων ατόµων µε σκοπό την 

προφύλαξη τους από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες, διακρίνω ότι υπάρχουν ελλείψεις 

από τους αρµόδιους φορείς.  

 

Ερ: Ωστόσο κ. Πετρίδου, πέρα από το θέµα της σωστής ενηµέρωσης και της 

σωστής διαπαιδαγώγησης, ορισµένες φορές η ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη είναι 

κάτι που απλώς συµβαίνει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει µια 

γυναίκα ή ένα ζευγάρι να έχει το δικαίωµα να τερµατίζει µια ανεπιθύµητη 

εγκυµοσύνη;  

 

Πιστεύω ότι στην Κύπρο δεν τίθεται αυτό το θέµα διότι ο Ποινικός Κώδικας έχει δώσει 

αυτό το δικαίωµα στην γυναίκα. Λαµβάνεται δηλαδή υπόψη η ψυχολογική κατάσταση 

της γυναίκας, ο κοινωνικός στιγµατισµός κ.λ.π, νοουµένου ότι αυτά µπορούν να 

δικαιολογήσουν την έκτρωση. Εποµένως, εφόσον ο Ποινικός Κώδικας δίνει το 

δικαίωµα, δεν µπορούµε να συζητούµε εδώ στην Κύπρο για το αν η νοµοθεσία θα 

πρέπει να δώσει στη γυναίκα τέτοιο δικαίωµα επιλογής ή όχι.  

 

∆ηλαδή θα πρέπει να χωρίσουµε το τι είναι νοµικά επιτρεπτό και τι ηθικά επιτρεπτό. 

Το θέµα της ηθικής βεβαία εξαρτάται από τα πιστεύω και την προσωπικότητα του 
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κάθε ατόµου. Αυτά είναι θέµατα πολύ προσωπικά, τα οποία τα κάθε άτοµο 

διαχειρίζεται µε τον τρόπο που η δική του ψυχοπνευµατική κατάσταση και οι δικές 

του πεποιθήσεις του επιτρέπουν. Η κοινωνία ανέχεται τις εκτρώσεις.  

 

∆εν µπορώ να πω αποφθεγµατικά αν πρέπει να γίνει η έκτρωση ή αν δεν πρέπει να 

γίνει. Είναι θέµα του κάθε ατόµου και ο νόµος τού έχει δώσει τη δυνατότητα να κάνει 

αυτό που πιστεύει. Από ‘κει και πέρα, βέβαια, το κάθε άτοµο θα κουβαλά το βάρος 

της απόφασης του.  

 

Ερ: Συµπεραίνουµε δηλαδή ότι αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις διακοπής της 

κύησης λόγω ασθένειας του εµβρύου.  

 

Ναι, ωστόσο, εδώ πρέπει να σηµειώσω ότι λόγω της εφαρµογής προηγµένων 

τεχνολογιών στην ιατρική για πρόγνωση ύπαρξης προδιάθεσης γενετικών ασθενειών 

στο έµβρυο, έχει αυξηθεί ο αριθµός των εκτρώσεων.  

 

Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δηµιουργούνται σοβαρά βιοηθικά προβλήµατα 

και διλήµµατα. ∆ιότι αν τα αποτελέσµατα της γενετικής εξέτασης στο έµβρυο 

δείχνουν µια προδιάθεση για ανάπτυξη κάποιας ασθένειας στην πορεία της ζωής του 

τούτο δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι ο άνθρωπος που θα προέλθει από αυτό δεν θα είναι 

υγιής. Αυτή την προδιάθεση µπορεί να την έχει ο καθένας από εµάς που ζει και 

απολαµβάνει τη ζωή του. Οµως, πολλά έµβρυα δεν αντικρίζουν το φως της ζωής 

λόγω αυτών των τεχνολογιών. Για µένα, αυτό είναι ένα θέµα, το οποίο πρέπει να µας 

προβληµατίσει πολύ έντονα. Και το ερώτηµα που τίθεται είναι πού σταµατά η χρήση 

αυτών των τεχνολογιών και πού σταµατά η πρόγνωση. Αλλο είναι η διάγνωση και 

άλλο το θέµα της πρόγνωσης και της πρόβλεψης, όπου υπάρχουν αστάθµητοι 

παράγοντες και µπορεί να γίνει λάθος. Και πολλές φορές αυτό το λάθος είναι πολύ 

µεγαλύτερο από το συνηθισµένο στατιστικό λάθος.  

 

Ερ: Με τα ζητήµατα που αφορούν την κλωνοποίηση 

που βρισκόµαστε; Γνωρίζω ότι η ΕΕΒΚ έχει 

ασχοληθεί µε τα θέµατα αυτά.  

 

Είναι αλήθεια πως έχουµε ασχοληθεί και µε αυτό το 

θέµα. Βέβαια στην Κύπρο δεν υπάρχει ενδεχόµενο 

κλωνοποίησης ανθρώπου, άλλωστε αυτό το απαγορεύει και η νοµοθεσία.  
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Οσον αφορά την κλωνοποίηση ζώων, η ΕΕΒΚ δεν ασχολείται µε θέµατα που 

εµπίπτουν στη σφαίρα της έρευνας σε ζώα διότι µε βάση τη νοµοθεσία αυτός ο 

τοµέας εµπίπτει στην αρµοδιότητα άλλου τµήµατος.  

 

Ερ: Πρόσφατα είχε προκύψει θέµα µε τις τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων 

που λαµβάνονται από τον οµφάλιο λώρο για σκοπούς µελλοντικής χρήσης. Τι 

γίνεται µε αυτό το θέµα;  

 

Εµείς εκδώσαµε τη γνώµη για τις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων του 

οµφάλιου λώρου, τα οποία φυλάσσονται για µελλοντική χρήση σε περίπτωση που 

ασθενήσει το παιδί στο οποίο ανήκει ο οµφάλιος λώρος και είχαµε δώσει κάποιες 

κατευθυντήριες γραµµές αναφορικά µε τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων 

των ιδιοκτητών και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας του βιολογικού 

υλικού, το οποίο φυλάσσεται.  

 

Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι κατευθυντήριες γραµµές που 

δώσαµε αποτελούν σήµερα µέρος της εθνικής νοµοθεσίας. Πρόσθετα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξέδωσε ευρωπαϊκή οδηγία στην οποία συµπεριέλαβε όλες τις αρχές, τους 

κανόνες και τις διαδικασίες, που πρέπει να διέπουν τη φύλαξη ιστών και κυττάρων 

ανθρώπινης προέλευσης για χρήση σε κλινικές εφαρµογές στον άνθρωπο.  

 

Σήµερα, λοιπόν, έχουµε νοµοθεσία, η οποία διέπει τη λειτουργία τόσο των δηµόσιων 

όσο και των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βιολογικού υλικού. Η εναρµονιστική αυτή 

νοµοθεσία προνοεί όπως διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας σε όλα 

τα στάδια συλλογής, φύλαξης, χρήσης, διαµετακόµισης είτε εντός είτε εκτός της 

επικράτειας µιας χώρας. Επίσης, προνοείται η διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας του 

βιολογικού υλικού σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και αν αυτό µεταφερθεί.  

 

Πρόκειται για σηµαντική νοµοθεσία, η οποία δεν αφορά µόνο τη φύλαξη των 

βλαστοκυττάρων, αλλά θα καλύψει µελλοντικά, ανάλογα και µε τη νοµοθεσία µας 

στην ιατρικά υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, και ένα οποιοδήποτε αρχείο δοτών 

σπέρµατος και ωαρίου δηµιουργηθεί.  
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Ερ: Ας περάσουµε και στο θέµα της δωρεάς οργάνων. Υπάρχει η άποψη ότι η 

µετά θάνατον δωρεά οργάνων πρέπει να θεωρείται δεδοµένη εκτός και αν ο 

θανών έχει εκ των προτέρων ζητήσει να µη δωριθούν τα όργανα του. Πώς 

σχολιάζετε αυτή την άποψη;  

 

Σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία για τη µεταµόσχευση οργάνων ανθρώπινης 

προέλευσης, για να γίνει δωρεά θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, 

µεταξύ των οποίων είναι όπως ο αποθανών να µην είχε εκδηλώσει την αντίθεσή του 

σε αυτό το ενδεχόµενο ενώ βρισκόταν εν ζωή και, παράλληλα, να υπάρχει η έγκριση 

των συγγενών του αποθανόντος.  

 

Πριν από µερικά χρόνια είχε γίνει πρόταση στη Βουλή να τροποποιηθεί αυτή η 

διάταξη και να δίνονται τα όργανα πτωµατικών δοτών ως δωρεά, λαµβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι ο δότης ενόσω βρισκόταν εν ζωή δεν εκδήλωσε ρητά ή µε 

κάποιον άλλο έµµεσο αλλά σαφή τρόπο την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο.  

 

Αυτή η προσπάθεια είναι κατανοητή διότι υπάρχει ανάγκη για αύξηση των 

πτωµατικών δοτών. Η ΕΕΒΚ είχε εκδώσει τότε γνώµη πάνω σε αυτό το θέµα, 

λέγοντας ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προηγηθεί µια εκτεταµένη 

εκστρατεία διαφώτισης του κοινού, σε όλη την Κύπρο απ’ άκρη σ’ άκρη. ∆ιότι το να 

µην εκφράσει κάποιος την αντίθεση του ενόσω βρίσκεται εν ζωή δε σηµαίνει 

αυτόµατα ότι δίνει και τη συγκατάθεση του, καθώς είναι πολύ πιθανό να µην γνωρίζει 

ότι τίθεται τέτοιο θέµα.  

 

Αρα πρέπει η πρόθεση της πολιτείας να θεσµοθετήσει κάτι τέτοιο να γίνει ευρέως και 

επαρκώς γνωστή σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου πριν η πολιτεία θεσµοθετήσει 

αυτή την πρόνοια.  

 

Από την άλλη πλευρά, αυτό που µπορεί να γίνει είναι να δηµιουργηθεί ένα αρχείο 

δοτών οργάνων. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στο άτοµο µε πρόσφορα µέσα 

να δώσει τη συγκατάθεση του και να ξέρει ότι σε περίπτωση που του συµβεί κάτι δεν 

θα γίνει εν αγνοία του ή κατ’ επιβολή δότης. Αυτό δείχνει αλτρουϊσµό και µια κοινωνία 

µε ανώτερες αξίες.  
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Ερ: Υπάρχει πάντα ανοικτό και το ζήτηµα της ευθανασίας. ∆εδοµένου ότι 

κάποιος επιλέγει συνειδητά να τερµατίσει τη ζωή του για να µην υποφέρει θα 

πρέπει η πολιτεία να του παρέχει αυτό το δικαίωµα;  

 

Κατ’ αρχή εδώ πρέπει να πούµε πως η λέξη ευθανασία σηµαίνει «καλός θάνατος». 

Και αυτό είναι κάτι που δέχονταν και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και η Εκκλησία η 

οποία διακηρύττει «χριστιανά τα τέλη της ζωής ηµών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, 

ειρηνικά» κ.τ.λ  

 

Εποµένως, η ευθανασία δεν είναι αυτό το οποίο θέλουµε να υπονοούµε σήµερα όταν 

αναφέρουµε την ευθανασία.  

 

Η ΕΕΒΚ έχει εκδώσει πρόσφατα, τη γνώµη της για την ανακουφιστική φροντίδα 

στους ανίατα ασθενείς και ασθενείς καταληκτικού σταδίου, σκοπός της οποίας είναι 

να εντοπίσει γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες οι ασθενείς αυτοί ζητούν να 

τερµατιστεί η ζωή τους είτε µε «ενεργητική ευθανασία» δηλαδή αυτοκτονία είτε µε 

«παθητική ευθανασία» δηλαδή υποβοηθούµενη αυτοκτονία.  

 

Από τη γνώµη της ΕΕΒΚ φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ρωτούνται σε 

θεωρητικό επίπεδο κατά πόσο θα επιθυµούσαν την «ευθανασία» για να µην 

ταλαιπωρηθούν σε περίπτωση που αρρωστήσουν µε ανίατη ασθένεια, απαντούν ότι 

θα µπορούσαν να σκεφτούν αυτό το ενδεχόµενο. Οταν όµως φτάσει η ώρα, 

στατιστικά είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις, όπου οι ασθενείς επιλέγουν να 

καταλήξουν µε «ευθανασία».  

 

Το θέµα της ευθανασίας δεν είναι µια ιστορία, η οποία θα µπορούσε να αφεθεί χωρίς 

προβληµατισµό στην επιλογή του καθενός. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα στη ζωή 

και σύµφυτο µε το δικαίωµα στη ζωή είναι και το δικαίωµά του να ζει µε αξιοπρέπεια. 

Οταν αρρωστήσει ο άνθρωπος δεν σηµαίνει ότι χάνει την αξιοπρέπεια του. Είναι 

ευθύνη της πολιτείας και όλων των αρµόδιων κοινωνικών φορέων να δηµιουργούν 

τέτοιες υποδοµές, που να παρέχουν ανακουφιστική φροντίδα σε βαθµό που ο 

άνθρωπος να τελειώνει τη ζωή του, έστω και αν είναι ασθενής και υποφέρει, µε 

αξιοπρέπεια και µέσα σε πλαίσια ανακούφισης από τον πόνο, το άγχος, την αγωνία, 

την κατάθλιψη κ.λπ.  

 

Πρέπει ακόµα να µας απασχολήσει το γεγονός ότι στις πλείστες φορές, ο ασθενής 
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λόγω της βαριάς ασθένειας του υποφέρει και ψυχολογικά. Γι αυτό και οι έρευνες 

έχουν υποδείξει ότι ο γιατρός πριν συζητήσει µε τον ασθενή το θέµα της ευθανασίας 

θα πρέπει πρώτα να του παρέχει την κατάλληλη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για 

να επέλθει στον ασθενή η ψυχολογική ηρεµία. ∆ιότι σε διαφορετική περίπτωση η 

απαίτηση του ασθενή δεν είναι ούτε συνειδητή ούτε γνήσια αλλά ούτε και υγιής.  

 

Σε απόφαση του το Ε∆Α∆ για το θέµα της ευθανασίας, αναφέρει ότι τα κράτη δεν 

καταπατούν θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα σε περίπτωση που δεν έχουν 

νοµοθεσία που να επιτρέπει την ευθανασία. ∆ιότι το Ε∆Α∆, όπως αναφέρει και στην 

απόφαση του, αναγνωρίζει δικαίωµα στη ζωή και όχι δικαίωµα στο θάνατο. Και 

προσθέτει ότι αν ένα κράτος επιθυµεί να θεσµοθετήσει νοµοθεσία που να επιτρέπει 

την ευθανασία, τότε πρέπει να διαθέτει και υποδοµές για να ασκεί επαρκείς ελέγχους 

έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανά εγκλήµατα που ενδέχεται να καλυφτούν µε την 

επίκληση της ευθανασίας.  

 

Ερ: Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο τα διατροφικά 

σκάνδαλα. Κατά κάποιο τρόπο ο µέσος πολίτης διασύνδεει αυτά τα σκάνδαλα 

µε την ανάπτυξη των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων-οργανισµών (ΓΤΟ) 

και αναπτύσσεται η πεποίθηση ότι για πολλά από αυτά τα διατροφικά 

σκάνδαλα ενδεχοµένως να ευθύνεται η ανάπτυξη των ΓΤΟ.  

 

Σύµφωνα µε τη γνώµη που έχει εκδώσει φέτος η ΕΕΒΚ, ελάχιστες από τις µέχρι 

τώρα µελέτες, που γίνονται σε σχέση µε τους ΓΤΟ και που διεξάγονται µε τη βοήθεια 

πειραµατόζωων, έχουν εγκριθεί από ανεξάρτητους επιστήµονες ή επιστηµονικές 

οµάδες, όπως επίσης ελάχιστες ανεξάρτητες έρευνες έχουν διενεργηθεί για την 

αξιολόγηση των ΓΤΟ.  

 

Εδώ πρέπει βέβαια να αναφέρουµε ότι πιθανόν να είναι δύσκολο να σχεδιασθούν και 

να εκτελεσθούν ακριβείς επιστηµονικές µελέτες που να έχουν σαν στόχο τους τη 

διερεύνηση του βαθµού επικινδυνότητας των ΓΤΟ στην υγεία του ανθρώπου µέσα σε 

ένα εύλογο σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

 

Επιπρόσθετα, επειδή η θέση ενσωµάτωσης των γονιδίων που επιλέγονται και 

εισάγονται σε ένα οργανισµό δεν είναι προβλέψιµη, καθίσταται πιθανή η διαταραχή 

του DNA, π.χ υπάρχει η πιθανότητα δηµιουργίας άγνωστων αλλεργιογόνων ουσιών 

ή τοξινών ή άλλων ουσιών των οποίων η δράση µπορεί να µην είναι άµεσα εµφανής.  
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Ο µόνος τρόπος διερεύνησης της πιθανότητας αυτής είναι µέσω µελετών στον ίδιο 

τον ανθρώπινο οργανισµό.  

 

Αρα το µη προβλέψιµο της πιθανότητας να υπάρξει διαταραχή στο DNA ενός 

οργανισµού από τη γενετική τροποποίηση του είναι αυτό το οποίο µπορεί να 

δηµιουργήσει και αλλεργίες και τροφικές διαταραχές, αλλά και µολύνσεις λόγω και 

της µη ανταπόκρισης του ανθρώπινου οργανισµού σε αντιβιοτικά, που ενδεχοµένως 

να προκαλέσει η κατανάλωση ΓΤΟ.  

 

Ερ: Σε σχέση µε τα διατροφικά σκάνδαλα τα οποία έχουν ξεσπάσει κατά 

καιρούς, µε πιο πρόσφατο το ζήτηµα µε τις αφλατοξίνες στα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα. Υπάρχει σχέση µεταξύ της εµφάνισης αυτών των σκανδάλων και 

της ανάπτυξης των ΓΤΟ;  

 

Όπως αναφέρεται και στη γνώµη της ΕΕΒΚ για τους ΓΤΟ, είναι αδιαµφισβήτητο το 

γεγονός ότι ανεξάρτητα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή γονιδίων 

από ένα οργανισµό σε ένα άλλο, οι θέσεις ενσωµάτωσης των νέων γονιδίων στο 

γενετικό υλικό του οργανισµού που δέχεται την τροποποίηση δεν µπορεί µε κανένα 

τρόπο να προβλεφθούν.  

 

Και αυτό µπορεί να έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα αλλαγές στη σύσταση και την 

ποσότητα πρωτεϊνών, αλλαγές στον µεταβολισµό και την παραγωγή νέων προϊόντων 

ή τοξινών από τον ΓΤΟ που προκύπτει.  

 

Ερ: Γίνονται σκέψεις για ένταξη της βιοηθικής στο σύστηµα εκπαίδευσης; 

Εχουν γίνει επαφές µε το Υπουργείο Παιδείας;  

 

Αυτό είναι το ζητούµενο. Μάλιστα, οι τάσεις της ΕΕ και του ΣτΕ είναι να µην 

περιοριστούν τα θέµατα βιοηθικής, στην επιστήµη και στην έρευνα µόνο στα σχολεία 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά να αναλύονται και σε 

πανεπιστηµιακό επίπεδο στο πεδίο επιστηµονικής εφαρµογής του κάθε κλάδου 

σπουδών.  

 

Το ΣτΕ έχει εκδώσει ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο, το οποίο έχουµε στείλει στο 

Υπουργείο Παιδείας για µετάφραση και µόλις ετοιµαστεί, το υλικό αυτό θα προωθηθεί 

σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης. Επιθυµούµε να δούµε τα 

θέµατα βιοηθικής να συζητούνται ευρύτερα και πιο συστηµατικά για να βοηθήσουµε 
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µε αυτό τον τρόπο τους αυριανούς πολίτες να εξοικειωθούν µε τα θέµατα αυτά και να 

καταστούν ενεργοί πολίτες, συµµετέχοντας στο βιοηθικό διάλογο.  

 

Τα παιδιά που βρίσκονται σήµερα στα σχολεία είναι οι αυριανοί επιστήµονες, αλλά 

και οι αυριανοί εκπρόσωποι των διάφορων κοινωνικών φορέων, που θα διεκδικούν 

την προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς οι 

εφαρµογές της βιολογίας, της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας όλο και θα εντείνονται 

στη ζωή µας µε προεκτάσεις που σήµερα δεν µπορούµε να προβλέψουµε πόσο 

θετικές ή πόσο αρνητικές θα είναι στην πορεία του ανθρώπου µέσα στο οικουµενικό 

γίγνεσθαι.  

 

Κι εδώ επιτρέψτε µου να πω πως δεν πρέπει να παραβλέπουµε πως αυτές οι 

εφαρµογές δεν έχουν σύνορα. Εποµένως, οι πολίτες της Κύπρου πρέπει να είναι το 

ίδιο ενήµεροι και το ίδιο προβληµατισµένοι όπως είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι 

οποίοι συµµετέχουν στη διαµόρφωση της πολιτικής βούλησης για πράγµατα που 

τους αφορούν.  

 

Ερ: Υπάρχει κάποιο διεθνές σώµα στο οποίο µετέχει η ΕΕΒΚ;  

 

Ναι, υπάρχει το Φόρουµ των Εθνικών Επιτροπών Βιοηθικής της ΕΕ στο οποίο όλοι 

οι Πρόεδροι των Εθνικών Επιτροπών συναντιόµαστε δυο φορές το χρόνο και στο 

οποίο συµµετέχουν το τµήµα βιοηθικής του ΣτΕ, η ευρωπαϊκή οµάδα βιοηθικής που 

έχει συσταθεί από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Γενική ∆ιεύθυνση 

Έρευνας και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Στα πλαίσια αυτού του Φόρουµ συζητούµε και ενηµερωνόµαστε για τις τρέχουσες 

βιοτεχνολογικές εφαρµογές και τους βιοηθικούς προβληµατισµούς που εγείρονται και 

παράλληλα διεξάγουµε έρευνες για να διαπιστώσουµε το βαθµό ενηµέρωσης του 

κοινού στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια προσπαθούµε να 

µεταφέρουµε σε εθνικό επίπεδο τις αποφάσεις τα όσα συζητούνται στο πλαίσιο του 

Φόρουµ.  

 

Η ΕΕ εκεί που κρίνει ότι πρέπει να ρυθµιστεί οµοιόµορφα ένα θέµα εκδίδει 

κανονισµούς ή οδηγίες ενώ και το ΣτΕ προβαίνει σε συστάσεις πάνω στα θέµατα 

αυτά.  

 

Παράλληλα, η ΕΕΒΚ συµµετέχει στη ∆ιαρκή ∆ιάσκεψη των Εθνικών Επιτροπών 
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Βιοηθικής των 47 χωρών µελών του ΣτΕ, όπου έχω εκλεγεί οµόφωνα Πρόεδρος κατά 

τη διάρκεια της ∆ιάσκεψη που έγινε στο Βερολίνο το Μάιο του 2007.  

 

Μπορούµε να πούµε ότι σιγά-σιγά αναπτύσσεται µια κοινή προσέγγιση των 

διάφορων χωρών σε ευρύτερα θέµατα αρχών. Βέβαια αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί 

να υπάρξει απόλυτα κοινή θέση, καθώς πρόκειται για ένα θέµα που σχετίζεται 

απόλυτα µε τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και κοινωνικές παραδόσεις κάθε χώρας. 

Όµως, στις βασικές αρχές υπάρχει µια προσέγγιση η οποία ενισχύεται από την ΕΕ µε 

διάφορα διασυνοριακά προγράµµατα έρευνας σε θέµατα υγείας, κλινικών µελετών, 

βιοιατρικής κ.λπ.  

 

Ερ: Είναι λογικό, ως νεοσυσταθείσα, η ΕΕΒΚ να αντιµετωπίζει αν όχι αρκετά 

τουλάχιστο κάποια βασικά προβλήµατα.  

 

Πραγµατικά η Επιτροπή αντιµετωπίζει ιδιαίτερα πρόβληµα 

προσωπικού. Το θέµα της στέγασης έχει επιλυθεί προσωρινά µε 

τη στέγαση µας στη Νοµική Υπηρεσία. Πρόσφατα ο Υπουργός 

Υγείας µας πληροφόρησε ότι ένα µέρος του κτιρίου το οποίο 

κατασκευάζεται για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης διαφόρων τµηµάτων του 

Υπουργείου, θα παραχωρηθεί για τη στέγαση της ΕΕΒΚ.  

 

Όσον αφορά το θέµα της στελέχωσης, αυτή τη στιγµή η Επιτροπή στελεχώνεται µόνο 

από µια διοικητική λειτουργό και µια γραφέα. Τα θέµατα των οποίων επιλαµβάνεται η 

ΕΕΒΚ είναι πάρα πολλά, χρήζουν επιστηµονικής µελέτης σε βάθος και απαιτούν 

συνεργασία όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή τη 

στιγµή, όλες αυτές τις εργασίες τις διεκπεραιώνουν η Πρόεδρος και τα µέλη της 

ΕΕΒΚ, γεγονός που µας δηµιουργεί ένα ασήκωτο βάρος, καθώς η απασχόληση 

όλων των µελών της Επιτροπής γίνεται παράλληλα µε την κύρια µας απασχόληση 

και σταδιοδροµία και αφιλοκερδώς.  

 

Όµως για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η ΕΕΒΚ χρειάζεται η πρόσληψη µόνιµων 

συνεργατών για να προχωρήσει και να επεκταθεί το έργο της Επιτροπής αλλά και για 

να καταστεί πιο αποτελεσµατικό. Έχουµε λάβει διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό 

Υγείας ότι στα πλαίσια του επόµενου προϋπολογισµού θα υπάρχει, εφόσον εγκριθεί 

από το Υπουργείο Οικονοµικών, κονδύλι για την πρόσληψη δυο επιστηµονικών 

συνεργατών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήµα, το οποίο θα µας βοηθήσει να 

υλοποιήσουµε µε ταχύτερους ρυθµούς το πρόγραµµα δράσης µας.  
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Θα χρειαστεί ακόµα η έγκριση µεγαλύτερου προϋπολογισµού για την ΕΕΒΚ για να 

προχωρήσουµε σε επιτόπιες έρευνες πάνω σε θέµατα βιοηθικής.  

 

(ΚΥΠΕ/ΗΜΑ/ΓΒΑ) 


