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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ: 
Συνοδεύτηκε από 
προβληματισμούς για τις 
συνέπειές της και στις αρχές της 
δεκαετίας του 80, η γέννηση της 
Βιοτεχνολογίας δημιούργησε 
ηθικά και ανθρωπιστικά 
προβλήματα. 
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Δύο κατηγορίες ζητημάτων: 

 

                Επιστημονικό 

         Ηθικό 
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Η αλματώδης ανάπτυξη της 
βιοτεχνολογίας και της γενετικής 
επιτρέπει στον άνθρωπο να 
παρεμβαίνει καθοριστικά στη φύση 
του. 
Τέτοιου είδους «επεμβάσεις» εγείρουν αμείλικτα 
βιολογικά, κοινωνικά, νομικά, πολιτικά,  

θρησκευτικά και οικονομικά ερωτήματα τα οποία 
επιζητούν σαφείς απαντήσεις  

– η ευθύνη για τις αποφάσεις είναι βαρύτατη και η 
διεπιστημονική γνώση της Βιοηθικής είναι αναγκαία 
και επιβεβλημένη. 

 
10/2/2015 4 



Νέα γενετική ηθική ή Βιοηθική 

 ( Βαν Πόττερ 1971) 
 

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς και 
των πράξεων του ανθρώπου προς την 
κατεύθυνση: 

√    Να μην εμποδίζονται οι 
ευεργετικές εφαρμογές της νέας 
γνώσης και 

√    Να περιορίζονται οι κίνδυνοι από 
τις βλαβερές συνέπειές της. 
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Η επιστήμη της Βιοηθικής είναι η 
φιλοσοφική εξέταση των αρχών και 
των κανόνων   που πρέπει να διέπουν 
τις επιστήμες και τις τεχνολογίες της 
ζωής.  
Αναπτύχθηκε  μόλις τα τελευταία 30 
χρόνια, ωστόσο οι ρίζες της 
βρίσκονται στην αρχαία ελληνική  

ιατρική και τη φιλοσοφία.  
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Το βιοηθικό πλαίσιο οριοθετείται: 

●  από το σεβασμό του ατόμου 

●   το σεβασμό της γνώσης (απόκτηση 
και μετάδοση) 

●    τη σωστή εφαρμογή και χρήση της 
γνώσης 

●    την άρνηση της κερδοσκοπίας 

●     το συναίσθημα της ευθύνης προς 
τον άνθρωπο και τις επόμενες γενιές. 
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Η Βιοηθική δεν μπορεί να προλάβει 
την πρόοδο της επιστήμης 

   Τα τεχνολογικά επιτεύγματα 
φαίνεται να εξελίσσονται 
γοργότερα από την επιστημονική 
γνώση στην οποία  
θεμελιώνονται και οι 
επιστήμονες βέβαια δεν 
γνωρίζουν όλες τις απαντήσεις. 
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Ο σημαντικός ρόλος της βιοηθικής 

 Η προσέγγιση προτάσεων, 
απαντήσεων ή και λύσεων για 
βασικούς τομείς που είναι στο 
στόχαστρο της βιολογικής 
επανάστασης: 

●            Η αναπαραγωγή 
●            Η κληρονομικότητα 
●            Το νευρικό σύστημα  
(βιολογική αυτογνωσία ) 
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Βιοτεχνολογία και  
ηθικά- ανθρωπιστικά ερωτήματα 

●     Γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί:  
√      επηρεάζουν την υγεία του 
ανθρώπου; 
√      Λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία 
στο περιβάλλον; 
√     Τα ζώα είναι ένα απλό 
επιστημονικό εργαλείο στα χέρια 
των ερευνητών; 
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Βιοτεχνολογία και  
ηθικά- ανθρωπιστικά ερωτήματα 

  ●       Γονιδιακή θεραπεία: 
      Γονιδιακή θεραπεία σωματικής σειράς; 

      Γονιδιακή θεραπεία γεννητικής σειράς ; 

 ●      Αποκρυπτογράφηση του 
ανθρώπινου  γονιδιώματος 
       Ο άνθρωπος γίνεται διαφανής; 

  ●      Προγεννητική διάγνωση 
       τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες; 
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Πότε επιτρέπεται η θεραπευτική και πότε 
η αναπαραγωγική κλωνοποίηση;  
Είναι θεμιτός ο πειραματισμός πάνω σε 
ανθρώπινα έμβρυα;  
Κάτω από ποιές συνθήκες υλοποιείται η 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;  
Τι αποτελέσματα έχει η μεταμόσχευση 
ανθρώπινων οργάνων;  
Είναι αναγκαία η προγεννητική εξέταση;  
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Θέσπιση κανόνων δεοντολογίας 

◦ Η βιοηθική καλείται να προσδιορίσει τα όρια 
ανάμεσα στις θετικές και αρνητικές 
συνέπειες των βιοεπιστημών στη ζωή του 
ανθρώπου. 

◦  Η χρήση της βιοτεχνολογίας είναι επιθυμητή 
όταν συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής του 
ανθρώπου. Σε περιπτώσεις που στρέφεται 
εναντίον της ανθρώπινης ελευθερίας και 
αξιοπρέπειας είναι απαράδεκτη και 
επικίνδυνη:  
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Διακήρυξη της ΟΥΝΕΣΚΟ για το 
Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα  

« Καμία έρευνα δε μπορεί να υπερισχύσει των 
θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας του 
ατόμου ». 

 Η ανθρώπινη κλωνοποίηση βρίσκεται προ των 
πυλών. Εάν όμως δεν γίνουν αποδεκτοί οι βασικοί 
κανόνες βιοηθικής για την ορθή εφαρμογή της, 
είναι πιθανό να προκαλέσει ανυπέρβλητα 
προβλήματα τόσο στις σχέσεις των ανθρώπων 
μεταξύ τους, όσο και στις φιλοσοφικές τους απόψεις 
για την ίδια τη ζωή.  
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