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Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
Έντιµε κύριε Υπουργέ Υγείας 
 
Έντιµε κύριε Βοηθέ Γενικέ Εισαγγελέα 
 
Έντιµοι κύριοι Βουλευτές 
 
Αξιότιµοι Κρατικοί Αξιωµατούχοι 
 
Έντιµη Α΄ Σύµβουλε της Ελληνικής Πρεσβείας 
 
Έντιµε Κύριε Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Κύπρου 
 
Έντιµε Κύριε Αντιπρόεδρε του Π.Ι.Σ. 
 
Έντιµε Κύριε Πρόεδρε του Π.∆.Σ. 
 
Εκλεκτοί Οµιλητές 
 
Εκλεκτοί Προσκεκληµένοι 
 
Φίλοι και Φίλες 
 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ όλους για την 

εδώ παρουσία σας.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυµώ να απευθύνω στον 

εξοχότατο Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κύριο ∆ηµήτρη 

Χριστόφια και στον Έντιµο Υπουργό Υγείας κύριο Ανδρέα Γαβριηλίδη, γιατί 
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παρά το ιδιαίτερα βεβαρηµένο πρόγραµµα τους, αποδέχτηκαν την 

πρόσκληση της ΕΕΒΚ και βρίσκονται σήµερα εδώ συµβάλλοντας στις 

εργασίες της ∆ιάσκεψης.  Η εδώ παρουσία τους αποδεικνύει έµπρακτα την 

υποστήριξη τους στις προσπάθειες της Εθνικής Επιτροπής για προώθηση 

του βιοηθικού δηµόσιου διαλόγου σε θεµελιώδη ερωτήµατα που προκύπτουν 

από τις εξελίξεις στη βιολογία και ιατρική. 

 

Η Κύπρος σαν Συµβαλλόµενο Μέρος στη Σύµβαση του Oviedo έχει 

υποχρέωση όπως η οποιαδήποτε πιθανή εφαρµογή των πιο πάνω εξελίξεων 

αποφασίζεται µετά από την κατάλληλη συζήτηση και διαβούλευση στο Εθνικό 

Επίπεδο. 

 

Με την σηµερινή ∆ιάσκεψη η ΕΕΒΚ εγκαινιάζει τον ∆ηµόσιο ∆ιάλογο 

αναφορικά µε τις βιοηθικές διαστάσεις της ΙΥΑ υπό το φως της Νοµικής, 

ιατρικής και Φιλοσοφίας. 

 

Ο τοµέας της ΙΥΑ συµπεριλαµβάνει πολλές βιοτεχνολογικές εφαρµογές και 

παρεµβαίνει στον πυρήνα της έναρξης της ζωής.  Προκαλεί αντικρουόµενες 

βιοηθικές συζητήσεις αναφορικά µε την υπόσταση του εξωσωµατικά 

γονιµοποιηµένου εµβρύου. 

 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Ένα απλό 

παράδειγµα των διαφορετικών προσεγγίσεων είναι η νοµοθεσία και οι 

δικαστικές αποφάσεις στην Μ. Βρετανία όπου στο έµβρυο in vitro δεν 

αναγνωρίζεται οποιαδήποτε νοµική υπόσταση.  

 

 Την ίδια στιγµή στις ΗΠΑ  µε πρόσφατη απόφαση τοθ ∆ικαστηρίου του 

Ιλλινοϊς έχει προσδώθει στο εξωσωµατικά γονιµοποιηµένο έµβρυο νοµικό 

καθεστώς «ανθρωπίνου όντος».   

Η Κύπρος τι θα απαντήσει στο θεµελιώδες αυτό ερώτηµα; 

Τι θα απαντήσει όταν θα κληθεί σε διεθνή fora να τοποθετηθεί στο θέµα της 

δηµιουργίας και χρησιµοποίησης Κλωνοποιηµένου εµβρύου για 

θεραπευτικούς σκοπούς;   
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Πώς επίσης θα τοποθετηθεί η Κύπρος στο Εθνικό και ∆ιεθνές επίπεδο στα 

ερωτήµατα σχετικά µε την χρήση, για σκοπούς έρευνας, των εµβρύων που 

πλεονάζουν από εξωσωµατική γονιµοποίηση;   

 

Πρόσθετα όµως µε τα πιο πάνω θα πρέπει να εξετάσουµε και να 

απαντήσουµε ζητήµατα όπως την εφαρµογή της εξωσωµατικής 

γονιµοποίησης σε ηλικιωµένες ή µοναχικές γυναίκες.  Την  χρήση της 

µεθόδου αυτής για µεταθανάτια γονιµοποίηση.  Την  παρένθετη ή 

υποκατάστατη µητρότητα.  Την λειτουργία τραπεζών κρυοσυντήρησης 

σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων.   

 

Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των εµβρύων, in 

vitro, που πλεονάζουν.  Αποφάσεις επίσης πρέπει να λάβουµε  για την χρήση 

γεννητικού υλικού από δότες σε τρίτα πρόσωπα.   

 

Παράλληλα όµως πρέπει να µελετηθούν αξιόπιστα συστήµατα ελέγχου σε 

σχέση µε τη χρήση βιοτεχνολογικών µεθόδων στην εξωσωµατική 

γονιµοποίηση των επιτρεπτών ορίων και των κριτηρίων που θα πρέπει να 

πληρούνται για την εφαρµογή τους. 

 

Το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει στην ΕΕΒΚ την εντολή να εκδώσει την γνώµη 

της σχετικά µε τις βιοηθικές διαστάσεις όλων των πιο πάνω θεµάτων.  Η 

γνώµη αυτή θα χρησιµεύσει σαν βάση για την σύνταξη του νοµοσχεδίου που 

θα ρυθµίζει στην Κύπρο την ΙΥΑ.   

 

Η συζήτηση στο µεγάλο αυτό κεφάλαιο δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη.  Οι 

αντιθέσεις θα διαπιστωθεί ότι είναι πολλές και εξαρτιούνται από πολλούς 

παράγοντες.  Είναι θετικό όµως και χρήσιµο ο νοµοθέτης πριν διαµορφώσει 

το σχετικό νόµο να γνωρίζει αν ευρύτερα κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα θέτουν 

σε αµφισβήτηση την σκοπιµότητα ή την αναγκαιότητα πολλών από τις 

προσφερόµενες βιοτεχνολογικές µεθόδους.  Θα πρέπει επίσης να 

διαπιστώσει τις κοινωνικές συγκλίσεις που θα βοηθήσουν την κοινωνική 

αποδοχή ενός τέτοιου νόµου. 
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Χρειαζόµαστε νοµοθεσία που να συνάδει µε πραγµατικές ανάγκες και 

θα απαµβλύνει ή επιλύει βιοηθικά ζητήµατα.  Χρειαζόµαστε νοµοθεσία που θα 

προστατεύει µεταξύ άλλων την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αυτονοµία του 

ατόµου την δικαιοσύνη και την εφαρµογή των αρχών της αναλογικότητας που 

απαιτεί την ύπαρξη ισοζυγίου µεταξύ των µέσων που χρησιµοποιούνται και 

των σκοπών που εξυπηρετούνται. 

 

Στην προσπάθεια αυτή της Κύπρου έχουµε σήµερα µαζί µας οµιλητές 

διαπρεπείς καθηγητές από την Ελλάδα.  Τους απευθύνω ένα θερµό και 

µεγάλο ευχαριστώ που αποδέχτηκαν την πρόσκληση της ΕΕΒΚ για να 

θέσουν, µε τις γνώσεις και την πείρα τους, τις βάσεις του δηµοσίου αυτού 

διαλόγου. 

 

 
 
 
                                                                Ρένα Βραχίµη - Πετρίδου, 

Πρόεδρος  
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. 
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