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Πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ε αραιίλσηε πνξεία ηεο επηζηήκεο θαη πνπ κπνξνύλ λα 
ζηακαηήζνπλ ηα αλζξώπηλα ζέισ; Ση είλαη εζηθό θαη ηη όρη ζηελ ηαηξηθή; Ζ βηνεζηθή, 
δελ δίλεη απαληή ζεηο, γλσξίδεη όκσο πσο... «όηαλ ππεξεηείο ηελ επηζηήκε δίρσο 
ζπλείδεζε ράλεηο ηε ςπρή ζνπ».  

 

Eπηπρώο πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ν σθξάηεο θη όρη ζηελ πάξηε. Οη ηόηε 
θαλόλεο ζίγν πξα ζα ηνλ νδεγνύζαλ όπσο όια ηα άιια κηθξνθακσκέλα παηδηά ζε 
ζάλαην, αλίθαλα βάζεη ηεο δηθήο ηνπο ινγηθήο λα ππεξεηήζνπλ ηελ παηξίδα θαη ην 
ζηξαηησηηθό θαζεζηώο ηεο. Δλώ ν σθξάηεο ράξε ζηνπο θαλόλεο ηεο Αζήλαο, όρη 
κόλν ππεξέηεζε ζαλ νπιίηεο, αιιά θαη αλάηξεςε ηα θηινζνθηθά δεδνκέλα. Έδεζε 
επεηδή δελ γελλήζεθε ζηελ πάξηε, δηαςεύδνληαο ηηο αλ ηηιήςεηο ελόο νιόθιεξνπ 
θαζεζηώηνο. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Σν εξώηεκα αλ 
είραλ ή όρη δηθαίσκα νη παξηηάηεο λα ζθνηώλνπλ ηα αδύλακα παηδηά ηνπο, έρεη 
αληηθαηαζηαζεί κε άιια. Έρνπκε ην δηθαίσκα λα θισλνπνηνύκε; Έλα εξώηεκα πνπ 
έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα ζεηξά από εθαηνληάδεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
βηνεζηθήο. Ζ ηέρλε, ε ηερλνινγία θη ε επηζηήκε έρνπλ θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ 
επηηξέπνπλ πηα ηελ πινπνίε ζε απνξηώλ: ηη ζεκαίλεη άλζξσπνο όηαλ είλαη 
θισλνπνηεκέλνο, ηη ζεκαίλεη έκβξπν; Δίλαη ην έκβξπν έλαο άλζξσπνο. Γελ είλαη; Ση 
γίλεηαη κε ηα έκβξπα κεηά από κηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε; Έρεηο ην δηθαίσκα λα ηα 
θξαηήζεηο ή ηα πεηάο; Σα εξσηήκαηα αλ θαη αξρηθά θαληάδνπλ κεηαθπζηθέο απνξίεο, 
είλαη ρεηξνπηαζηά γηαηί αλήθνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα... «Δπηζηήκε ρσξίο 
ζπλείδεζε, δελ είλαη ηίπνηα. O Rabelais, ν πεξίθεκνο ζπγγξαθέαο ηνπ Κεζαίσλα, 
είρε πεη πσο όηαλ ππεξεηείο ηελ επηζηήκε δίρσο ζπλείδεζε ράλεηο ηε ςπρή ζν π».  

 

Ο Γξ. Λίθνο Ιπγεξόο, εθδειώλνληαο ην πάζνο ηνπ γηα ηελ πνιύπιεπξε άπνςε ηνπ 
αλζξώπνπ, ηεο θαηαλόεζήο ηνπ θαη ζπλεπώο ηεο βνήζεηαο ζηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ, 
θάλεη ζπζηάζεηο κε ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο θαη ην ιόγν ύπαξμήο ηεο. «Δίλαη πνιύ 
δύζθνιν όηαλ όινη ηξέρνπλ λα έρεηο ηε δύλακε λα ζηακαηήζεηο θαη λα ζθεθηείο. Ζ 
βηνεζηθή δεκηνπξγείηαη από κηα νκάδα αηόκσλ πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη γηα λα 
ζθεθηνύλ. Γηόηη είλαη θαιό θάπνπ θάπνπ λα ζε ζηακαηάεη θάπνηνο θαη λα ζνπ ιέεη 
πνπ ηξέρεηο, πνπ παο;. Ζ επηζηήκε ηξέρεη, όια βξίζθνληαη ζε εμέιημε θη ε πξνζπάζεηα 
ηεο βηνεζηθήο είλαη λα βάιεη ζπλείδεζε ζηελ επηζηήκε».  

 

Ο ηνκέαο ηεο βηνεζηθήο, έρεη αλαπηπρζεί πνιύ ζηε Γαιιία θη έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
πνιιά θνιέγηα γελεηηθήο από εηδηθνύο ζε ζέκαηα ζεηηθώλ επηζηεκώλ θαη ζενινγίαο. 



Ο Γξ. Ιπγεξόο, αλαθέξεη πσο «ε νληόηεηα κε ηελ πνιππινθόηεηά ηεο δεκηνπξγεί 
λνεκνζύλε. Ζ λνεκνζύλε κε ηελ εμέιημή ηεο δεκηνπξγεί αιηξνπηζκό. Ο αιηξνπη ζκόο 
είλαη ε πξώηε θσδηθνπνίεζε ηεο εζηθήο. Ζ εζηθή είλαη άκεζα αηζζεηή ζηνλ ηνκέα 
ηεο βηνεζηθήο, αθνύ κπνξείο λα θξίλεηο θάζε επίηεπγκα. Ζ εζηθή είλαη δελ είλαη θάηη 
ρεηξνπηαζηό. Ζ βηνεζηθή όκσο είλαη.  

 

Γελ ππάξρνπλ όκσο απιά πξάγκαηα ζηε βηνεζηθή. Σν κόλν απιό πξάγκα ζηε 
βηνεζηθή είλαη πσο ηίπνηα δελ είλαη απιό. Έρεη λα θάλεη κε ηελ αλζξώπηλε απόθαζε. 
Κηα απόθαζε πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αληίιεςε ηνπ αλζξώπνπ, ε νπνία δηεπξύλεηαη 
ζπλερώο».  

 

ΑΙΙΟ ΕΩ ΘΗ ΑΙΙΟ ΤΠΑΡΥΩ Ση ζεκαίλεη άλζξσπνο θαη ηη θνηλσληθόο άλζξσπνο; 
Τπάξρνπλ θνξέο πνπ δελ ζπκπίπηνπλ απηά ηα δπν. «Άιιν ε ύπαξμε θη άιιν ε δσή. Ζ 
βηνεζηθή είλαη ρεηξνπηαζηή, κηιάεη κε παξαδείγκαηα, έρεη λα αληηκεησπίζεη 
πξνβιήκαηα, πνπ είλαη εδώ, ηα βιέπεηο, ζ αγγίδνπλ θαη ζε πνλάλε. Θάζε πεξίπησζε, 
θξίλεηαη δηαθνξεηηθά. Όπσο ζηελ ηαηξηθή δελ ππάξρεη αξξώζηηα αιιά άξξσζηνη, 
έηζη θαη ζηε βηνεζηθή. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο.»  

 

Από ηα θνιέγηα γελεηηθήο, εμεγεί ν Γξ. Ιπγεξόο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη 
νηθνγέλεηεο δεηνύλ κηα ζπκβνπιή. Δίλαη γνλείο πνπ βξίζθνληαη ζε απόγλσζε πνπ δελ 
μέξνπλ ηη λα θάλνπλ, πνπ ε λνκνζεζία είλαη αλύπαξθηε θη νη γηαηξνί ζεθώλνπλ ηα 
ρέξηα. ε κηα πεξίπησζε, πξηλ πέληε ρξόληα, κεηά από εμεηάζεηο ζην έκβξπν, 
δηαγλώζηεθε πσο ην παηδί ζα γελληόηαλ κε εγθεθαιηθό πξόβιεκα, έηζη ε νηθνγέλεηα 
απνθάζηζε, λα κελ θξαηήζεη ην παηδί. Έπξεπε όκσο λα γελλεζεί, αθνύ ε 
εγθπκνζύλε βξηζθόηαλ ζε ηέηνην ζηάδην πνπ δελ κπνξνύζε λα δηαθνπεί. Έηζη 
ππέγξαςαλ πσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ, ην παηδί ζα ζαλαησζεί. Γελληέηαη ην παηδί. Οη 
γνλείο ην βιέπνπλ. Αιιάδνπλ γλώκε. Σν ζέινπλ. Γελ ην μέξεη όκσο ν γηαηξόο. Ο 
γηαηξόο έρεη ην ραξηί κπξνζηά ηνπ. θνηώλεη ην παηδί. Ο παηέξαο ηόηε θηλεί αγσγέο 
ελαληίνλ ηνπ λνζνθνκείνπ, γηαηί ζθόησζαλ ην παηδί ηνπ...  

 

ε κηα άιιε πεξίπησζε έλα δεπγάξη κε ύλδξνκν Ληάνπλ ήζειε λα θάλνπλ παηδί. 
Θαλείο δελ κπνξεί, νύηε ν γηαηξόο νύηε ε θνηλσλία λα ηνπο ζηεξήζεη ην δηθαίσκα. 
Γελληέηαη ην παηδί κε ην ζύλδξνκν. Θάπνηνη ζα αλαξσηεζνύλ κε πνην δηθαίσκα δπν 
άλζξσπνη απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ έλα παηδί πνπ γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πσο ζα 
έρεη πξόβιεκα. Πσο ζα κπνξέζεη έλα δεπγάξη κε ύλδξνκν Ληάνπλ, λα κεγαιώζεη 
έλα παηδί κε ην ίδην ζύλδξνκν; Αιιά από ηελ άιιε κπνξεί θάπνηνο λα ζηεξήζεη από 
έλα δεπγάξη ην δηθαίσκα λα θάλεη παηδί;  

 

Απηή ε πεξίπησζε, ζπλερίδεη ν Γξ. Ιπγεξόο, νδεγεί ζην εξώηεκα ηη ζεκαίλεη 
άλζξσπνο θαη ηη θνηλσληθόο άλζξσπνο. Κεξηθέο θνξέο απηά ηα δπν δελ 
ζπκπίπηνπλ...  

 



ην Θνιέγην Γελεηηθήο θηάλνπλ θαη γνλείο πνπ έρνπλ θάπνηα θπζηνινγηθά 
εξσηήκαηα γηα ην παηδί ηνπο. Κόλν πνπ θαη ζ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα 
δεκηνπξγεζνύλ αθξαίεο θαηαζηάζεηο. Κηα νηθνγέλεηα δήηεζε ζπκβνπιέο από ηνπο 
γηαηξνύο γηα ην παηδί ηνπο. Κεηά από έμη βδνκάδεο επαλήιζαλ γηα λα πνπλ πσο έλα 
πνληίθη θαηέζηξεςε ην πξόζσπν ηνπ παηδηνύ ηνπο. Σν πνληίθη ήηαλ ζην ζπίηη, 
ηδηνθηεζία ηνπ άληξα. Απηόο έθαλε δίθε ελαληίνλ ηνπ λνζνθνκείνπ επεηδή δελ ηνπ 
είραλ πεη λα κελ έρεη πνληίθη ζην ζπίηη... Υξεηάζηεθαλ δπν ρξόληα γηα λα αζσσζεί ην 
λνζνθνκείν. Γηα θάηη πνπ είλαη εληειώο απηνλόεην, αιιά θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 
παξάινγν...  

 

ΣΔΥΛΖΣΖ ΓΟΛΗΚΟΠΟΗΖΖ ηα ζέκαηα βηνεζηθήο, νη επξσπατθέο ρώξεο έρνπλ 
ηνπο δηθνύο ηνπο θαλόλεο. Αλ θαη ζηόρνο είλαη κηα εληαία επξσπατθή πνιηηηθή, 
εληνύηνηο βξίζθνληαη αθόκε πνιύ καθξηά γηα κηα πηζαλή επίηεπμή ηνπ. Έλα 
ζεκαληηθό παξάδεηγκα είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε ηερλεηή 
γνληκνπνίεζε. ηε Γεξκαλία γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηερλεηήο 
γνληκνπνίεζεο νη επηζηήκνλεο έρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ 1 κέρξη 2 έκβξπα.  

 

Θη απηό γηαηί ήξζαλ αληηκέησπνη κε ην εζηθό πξόβιεκα ηνπ ηη γίλνληαη ηα ππόινηπα 
έκβξπα κεηά από κηα γνληκνπνίεζε. Γηα λα ην ιύζνπλ απνθάζηζαλ απιά λα κελ ην 
θάλνπλ. Αληίζεηα από ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, πνπ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηε 
δεκην πξγία ησλ εκβξύσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ηηαιία δελ ππάξρνπλ θαζόινπ 
εζηθνί θώδηθεο. Γη απ ηό θαη ζηελ ίδηα ρώξα κηα γπλαίθα πάλσ ησλ 65 εηώλ, έθεξε 
ζηνλ θόζκν έλα παηδί κε ζπέξκα ηνπ αδεξθνύ ηεο. «Φαληαζηείηε απηό ην παηδί. Γελ 
ζα ρεη κάλα, αιιά γηαγηά, κε παηέξα ηνλ ζείν ηνπ».  

 

ηε Γεξκαλία ην πνζνζηό επηηπρίαο είλαη θαηώηεξν θαη κεξηθέο γπλαίθεο πάλε ζε 
άιιεο ρώξεο γηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε. Σν γεγνλόο απηό απνδεηθλύεη ηελ αλάγθε 
κηαο θνηλήο πνιη ηηθήο ζηελ Δπξώπε. ην Βέιγην από ηελ άιιε, θαηαθεύγνπλ πνιιέο 
νκνθπιόθηιεο γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λ απνθηή ζνπλ παηδί, κε ηερλεηή γνληκνπνίεζε. 
«Ση είλαη», ηειηθά «θαλνληθόο άλζξσπνο; Ση είλαη θαλνληθό δεπγάξη; Όια αιιάδνπλ», 
ηνλίδεη ν Γξ. Ιπγεξόο. «Ζ βηνεζηθή βξίζθεηαη πιάη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε, ζαλ κηα 
ζθέςε πάλσ ζηελ επηζηήκε πνπ ζνπ επηηξέπεη λα κηιάο ζπλερώο γηα θαηλνύξηα 
πξάγκαηα»... 


