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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Σν δήηεκα ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ κνπ ήδε απφ ηηο
πξνπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ηεο Βηνεζηθήο, ζεψξεζα πσο ζα είλαη ελδηαθέξνλ θαη πξσηνπνξηαθφ λα
εθπνλήζσ κία κεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ζα ζπλδπάδεη ηε δεκνθξαηηθή
λνκηκνπνίεζε κε ηε Βηνεζηθή. Καηά ηελ πνξεία ηεο ζπγγξαθήο, ζπλάληεζα φιεο ηηο
δπζθνιίεο, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη ζε επαθή έλαο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη εληξπθήζεη
πάλσ ζην απαηηεηηθφ εγρείξεκα λα αζρνιεζεί κε ηε θηινζνθία. αλ κεηαπηπρηαθφο
θνηηεηήο, θαηαλφεζα πσο θηινζνθία δελ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ
πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ θαη ηδεψλ. Αιιά ε θηινζνθία είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ν
άλζξσπνο πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ, κέζα ζηα νπνία
απνθξπζηαιιψλνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζε ν ζηνραζκφο ηνπ , γηα λα
θαηαιήμεη λα ππνζηεξίμεη θάηη. Γελ έρεη ζεκαζία, αλ ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν
θαηέιεμε θάπνηνο ηζρχεη , αιιά αλ ε πνξεία ηεο δηαδξνκήο είλαη νκαιή ρσξίο
ειιείςεηο θαη αληηθάζεηο. Καη απηή ε πνξεία δηαδξνκήο φζν απιή κνηάδεη, ηφζν
δχζθνιε είλαη.
ζν θη αλ κνπ θέληξηζε αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ε ελαζρφιεζε κε κία ηέηνηα
πξσηφηππε εξγαζία, άιιν ηφζν ζπλάληεζα δπζθνιίεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ελφο
ηξφπνπ ζθέςεο απζηεξά θηινζνθηθνχ. Παξφια απηά, πξνζπάζεζα λα ηηο μεπεξάζσ
θαη ζηαδηαθά λα δεκηνπξγήζσ κία εξγαζία, πνπ είκαη πεξήθαλνο γηα ηελ πλεπκαηηθή
εθγχκλαζε πνπ κνπ πξνζέθεξε.
Ζ εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ επίθνπξνπ θπξ. Κσλζηαληίλνπ
Κνπθνπδέιε, επίθνπξνπ θαζεγεηή Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο θαη Φηινζνθίαο ηνπ
Γηθαίνπ. Θέισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο γηα ηε βνήζεηα ηνπ θαη ηηο
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο, ν
ζθνπφο κνπ ηαπηίζηεθε κε ην ζηφρν ηνπ. θνπφο κνπ δελ ήηαλ λα απνθηήζσ έλα
αθφκε αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ ζε έλα απαηηεηηθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα κέζσ
κίαο ζπγθξηηηθήο κειέηεο δηαθφξσλ αλαγλσζκάησλ, αιιά λα πηνζεηήζσ έλα
θαηλνχξγην ηξφπν ζθέςεο, εκβαζχλνληαο πάλσ ζηε δηαζχλδεζε ηεο δεκνθξαηίαοβηνεζηθήο, πξάγκα πνπ νθείισ λα πσ πσο δε ζα είρα θαηαθέξεη ρσξίο εθείλνλ.
θνπφο ηνπ θχξηνπ Κνπθνπδέιε δελ ήηαλ λα επηβιέςεη κία αθφκε δηπισκαηηθή
εξγαζία, αιιά λα δείμεη ην δξφκν ηνπ ζθέπηεζζαη θαη ηνπ ζηνράδεηλ ζε έλα
κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή πνπ πξσηχηεξα δελ ηνλ θαηείρε. Πξαγκαηηθά, ε πλεπκαηηθή
θαη εζηθή βνήζεηα ηνπ ήηαλ πνιχηηκε θαη γη’ απηφ ηνλ επραξηζηψ ηδηαηηέξσο.
Σηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ απεπζχλσ πξνο ηα άιια δχν κέιε ηεο επηηξνπήο
παξαθνινχζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζηνλ θπξ. Παπαγεσξγίνπ,
Καζεγεηή Φηινζνθίαο Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζηνλ θπξ. Βηδάιε, Δηδηθνχ Δπηζηήκνλα
ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο.
Σέινο, αηζζάλνκαη ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ηνπο νηθείνπο θαη ηνπο
θίινπο κνπ, νη νπνίνη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ θαη κε ελζάξξπλαλ ζε φιν ην δηάζηεκα
ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε
δεηήκαηα πνπ φινη ιίγν ή πνιχ έρνπκε δηεξσηεζεί, φπσο ηελ επζαλαζία, ηελ
άκβισζε, ηελ ελήκεξε ζπλαίλεζε ζε πάζρνληεο απφ ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη ηελ
θισλνπνίεζε.
Χζηφζν, δελ έρνπκε αλαξσηεζεί εάλ νη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο είλαη
δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα εάλ νη 9 εηδηθνί πνπ ζπγθξνηνχλ
ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθή ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο
απνθάζεηο ζε δεηήκαηα πνπ ελδεκεί ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν. Ππξήλαο ηεο εξγαζίαο
κνπ είλαη ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ζηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο
Βηνεζηθήο.
Αξρηθά ινηπφλ, δεκηνπξγψ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δεκνθξαηίαο θαη
θαηαπηάλνκαη κε ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο, φπνπ είλαη θαη ν δνκηθφο ιίζνο.
Πεξηγξάθσ ηελ απηνλνκία φπσο ηελ πξνζδηφξηζε ν Μηι, αιιά θαη ηελ θαληηαλή
απηνλνκία.
Ζ θαληηαλή απηνλνκία είλαη ε θαηαιιειφηεξε εθδνρή γηα λα ζπγθξνηήζνπκε ην
θαλνληζηηθφ πεξίγξακκα ηεο δεκνθξαηίαο. Ακέζσο κεηά, πξνζπαζψ λα δηαπηζηψζσ
ηη θαζηζηά ηε δεκνθξαηία ηφζν μερσξηζηή. Σν γεγνλφο φηη ε δεκνθξαηία είλαη κηα
εγγελήο δηαδηθαζία πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο αλζξψπνπο σο ειεχζεξνπο θαη ίζνπο ηελ
θάλεη ηφζν κνλαδηθή θαη απνηειεζκαηηθή καδί.
Ζ δεκνθξαηία φκσο εδξάδεηαη ζηε δηαδηθαζηηθή αξρή ηεο πιεηνςεθίαο, Σν εξψηεκα
πνπ ηίζεηαη είλαη: ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε βηνεζηθά
δεηήκαηα?
Ζ απάληεζε είλαη φρη. Απελαληίαο, πξέπεη λα εληζρπζεί έλα κνληέιν δηαβνπιεπηηθήο
δεκνθξαηίαο, φπνπ ν Λφγνο ζα έρεη θεληξηθή ζεκαζία θαη ε φπνηα επηρεηξεκαηνινγία
δελ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε ζπκθέξνληα, επηζπκίεο θαη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο αιιά ζε
γεληθεχζηκεο θαη θαζνιηθεχζηκεο αξρέο. Σν δηαβνπιεπηηθφ κνληέιν απνηειεί θαη ηελ
πεγή ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ Δζληθψλ Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο.
Ζ δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε κηαο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο εμαξηάηαη θαη απφ
άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηε ζπκκεηνρή ή κε ησλ πνιηηψλ θαη αλ είλαη αλαγθαίν λα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δπηηξνπέο απινί πνιίηεο θαη λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηελ άπνςή
ηνπο.
Παξάιιεια, ππάξρεη αλαθνξά θαη γηα ηελ θξηηηθή πνπ έρνπλ δερηεί νη Δζληθέο
Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο. Σέινο, αζρνινχκαη κε ην δήηεκα ηεο ειεπζέξσζεο ησλ
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη εάλ ε γλψκε ησλ πνιηηψλ
κπνξεί λα ππεξηζρχεη έλαληη ησλ εηδηθψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε απειεπζέξσζε απηή
ζεκάλεη θαη ηελ πηζαλή χπαξμε θηλδχλσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηε δεκφζηα πγεία.
Μέζα ινηπφλ απφ απηήλ ηελ εξγαζία , ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ ηνπο ιφγνπο πνπ ε
Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο είλαη δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλε. Έλα ηέηνην δήηεκα,
επνκέλσο, έρεη θαη ζεσξεηηθέο παξακέηξνπο αιιά είλαη θαη πξαθηηθφ δήηεκα. ε
απηήλ ηελ εξγαζία θαηαγξάθεηαη κηα βαζηά ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο δεκνθξαηίαο,

αιιά αλαιχνληαη ζηε βάζε ηεο ζεσξεηηθήο αλαθνξάο θαη παξαδείγκαηα Δζληθψλ
Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο.

ABSTRACT
National bioethics committees are responsible for making decisions on issues that we
all dispute, such as euthanasia, abortion, conscious consensus on mental illness and
cloning.
However, he did not wonder whether the National Bioethics Committees are
democratically legitimate and more specifically if the 9 experts making up the
National Bioethics Committee of the country can make specific decisions on issues
that support the personal element. The core of my work is the concept of democratic
legitimacy in national bioethics committees.
Initially, I create the theoretical background of democracy and deal with the concept
of autonomy, where it is the building block. I describe the autonomy defined by Mil,
as well as the autonomy of Kants.
Kant's autonomy is the most appropriate way of shaping the regulatory framework of
democracy. Soon, I'm trying to find out what makes democracy so special. The fact
that democracy is an inherent process that treats people as free and equal makes it so
unique and effective together.
Democracy, however, is based on the procedural principle of the majority. The
question is: the principle of majority can be applied to bioethical issues.
The answer is no. Instead, a model of advisory democracy, where the Logos will be
central, should be strengthened, and any argumentation should not be based on
interests, desires, and personal goals but on generalized and universally applicable
principles. The advisory model is also the source of the democratic legitimacy of the
national bioethics committees.
The democratic legitimacy of a national bioethics committee also depends on other
factors such as whether citizens are involved or not and whether it is necessary for
ordinary citizens to participate in committees and to express their views freely.
At the same time, reference is made to the criticisms of the national bioethics
committees. Finally, I deal with the issue of the release of genetically modified
organisms into the environment and if the opinion of the citizens can prevail over the
experts if this liberalization also means the potential risks to biodiversity and public
health.
Through this work I will try to show the reasons why the National Bioethics
Committee is democratically legitimate. Such an issue, therefore, has theoretical
parameters but is also a practical issue. This work records a deep theoretical
foundation of democracy. Through this work, I will try to show the words that the
National Bioethics Committee is democratically legitimized. Such an issue, therefore,
has theoretical parameters but is also a practical matter. This work records a deep
theoretical foundation of democracy, but is analyzed on the basis of theoretical
reference and examples of National Bioethics Committees.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να ςυςχετίςει τθν ζννοια τθσ Βιοθκικισ και τθσ
δθμοκρατίασ. Στο επίκεντρο βρίςκονται τα όργανα λιψθσ αποφάςεων, οι
Εκνικζσ Επιτροπζσ Βιοθκικισ και ςκοπόσ είναι να εξαχκεί ςυμπζραςμα
ςχετικά με το εάν οι ςυγκεκριμζνεσ επιτροπζσ είναι δθμοκρατικά
νομιμοποιθμζνεσ κι αν υπάρχει δυνατότθτα να γίνουν περιςςότερο
δθμοκρατικζσ. Για να απαντθκοφν τα ερωτιματα αυτά, πρζπει να
ανατρζξουμε ςτισ κανονιςτικζσ ρίηεσ τθσ δθμοκρατίασ.
Για να αναηθτιςω τα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ, αρχικά προςπακϊ να
προςδιορίςω τθν ζννοια τθσ αυτονομίασ. Στο πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται
αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζννοια, θ οποία ςυνιςτά κανονιςτικι
προχπόκεςθ για τθ δθμοκρατία. Αςχολοφμαι με τισ απόψεισ δφο κορυφαίων
ςτοχαςτϊν του Τηον Στιοφαρντ Μιλ και του Ιμμάνουελ Καντ. Ο Μιλ τθν
προςλαμβάνει ωσ μια ιδιότθτα ι ικανότθτα, που χαρακτθρίηει κάκε άτομο
χωριςτά ςε μεγάλο ι ςε μικρό βακμό. Ο Μιλλ αξιοποιϊντασ το harm principle
προςπακεί να αφιςει το πεδίο ελεφκερο ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπου ωσ
ατόμου ςτο βακμό που δεν «βλάπτει τρίτουσ». Θ ιδζα του On Liberty είναι θ
προςταςία του ιδιωτικοφ πεδίου από τισ επεμβάςεισ τθσ εξουςίασ, ατομικισ,
κοινωνικισ και κριτικισ και θ ιδζα αυτι ςυνεπεικουρείται από τθν
πεποίκθςθ ότι τα άτομα εμπλουτίηουν τθν εμπειρία τουσ και αναλαμβάνουν
ευκφνθ για τουσ εαυτοφσ τουσ, όταν είναι ελεφκερα από τον πατερναλιςτικό
προςτατευτιςμό. Ρρόκειται για μια μορφι ελευκερίασ, όπωσ τθν ορίηει ο
Βρετανόσ φιλόςοφοσ, που ο άνκρωποσ δε κζτει το γνϊμονα των πράξεων του
υπό τθ ρυκμιςτικι αιγίδα των νόμων. Ωσ εκ τοφτου δεν είναι θ κατάλλθλθ
πάνω ςτθν οποία μπορεί να χτιςτεί το κανονιςτικό οικοδόμθμα τθσ
δθμοκρατίασ
Από τθν άλλθ, ο Καντ προςλαμβάνει τθν ζννοια τθσ αυτονομίασ ωσ μία
μορφι κετικισ ελευκερίασ θ οποία νοείται χωριςτά για το κάκε άτομο και
δθμιουργεί δεςμευτικζσ αξιϊςεισ ςεβαςμοφ των άλλων. Θ κετικι ελευκερία
προζρχεται από τθν κοινι ιδιότθτα των ανκρωπίνων υποκειμζνων, που είναι
φορείσ λόγου. Θ καντιανι αυτονομία είναι μια ιδιότθτα που διακζτει το
πρόςωπο για αυτενζργεια, που τθ διακζτει εξαιτίασ τθσ αντικειμενικι του
ιδιότθτασ ωσ μζλοσ του ανκρωπίνου γζνουσ. Σε αυτό το πλαίςιο, ο Καντ
παρζχει ζνα ςαφζσ κανονιςτικό περίγραμμα για το πϊσ ο αυτοπροςδιοριςμόσ
του προςϊπου, νοοφμενοσ ωσ ζνα ςφνολο ατομικϊν ελευκεριϊν και ο
ςυνακόλουκοσ ςεβαςμόσ του αυτοπροςδιοριςμοφ από τουσ άλλουσ
ανκρϊπουσ δθμιουργεί μια κοινότθτα προςϊπων κεωροφμενων ωσ φορζων

ίςθσ θκικισ αξίασ. Ο ςεβαςμόσ που οφείλουμε ςτουσ άλλουσ, όπωσ άλλωςτε
και ςτον εαυτό μασ, υπαγορεφεται από το ότι οι άνκρωποι ωσ ζλλογα όντα
δεν μποροφν να νοθκοφν αλλιϊσ παρά ωσ ςκοποί. Ο προςδιοριςμόσ των
ανκρϊπων ωσ ςκοπϊν και ο ςεβαςμόσ που οφείλει το ζνα πρόςωπο ςτο άλλο
ςυνιςτοφν τα κεμζλια τθσ καντιανισ δθμοκρατίασ
Στο δεφτερο κεφάλαιο, γίνεται προςπάκεια να αποςαφθνιςτεί θ ζννοια τθσ
δθμοκρατίασ. Το ότι θ δθμοκρατία κεωρείται το καλφτερο πολίτευμα ςτισ
μζρεσ μασ ςτθρίηεται απλά ςτθν παραδοχι ότι εγγυάται τα ςυμφζροντασ τθσ
πλειοψθφίασ των ανκρϊπων; Θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα πρζπει να
είναι ακριβισ και ςτοχευμζνθ. Θ δθμοκρατία ςτθν κοινι ςυνείδθςθ
κεωρείται ωσ το ιδανικότερο πολίτευμα κακϊσ θ πλειοψθφία αποφαςίηει.
Ζνα ςυγκυριακό άκροιςμα προτιμιςεων είναι μια εφκολθ ςφμβαςθ
προκειμζνου να εξυπθρετθκεί το ςυμφζρον των πολλϊν, χωρίσ ,όμωσ, να
καταδυναςτεφονται τα ςυμφζροντα των ολίγων. Δεν πρζπει ο κανόνασ τθσ
πλειοψθφίασ , ο οποίοσ παράγει μια νομιμοποιθτικι διαδικαςία, να
ςυγχζεται με τθν κανονιςτικι αποτελεςματικότθτα τθσ δθμοκρατίασ. Θ
δθμοκρατία είναι θ καλφτερθ μορφι διακυβζρνθςθσ, κακϊσ φζρει εγγενείσ
αξίεσ. Ζτςι, θ δθμοκρατικι διαδικαςία είναι μια εγγενϊσ αξιόλογθ
διαδικαςία, κακϊσ αντιμετωπίηει τουσ ανκρϊπουσ ωσ ίςουσ και ελεφκερουσ.
Το δθμοκρατικό ιδεϊδεσ ενςαρκϊνεται από αυτζσ τισ αξίεσ.
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται απόπειρα διαςφνδεςθσ δθμοκρατίασ και
βιοθκικισ. Αφοφ αναφερκικαμε ςτο κανονιςτικό ιδεϊδεσ τθσ δθμοκρατίασ,
οφείλουμε να δοφμε εάν το πλειοψθφικό μοντζλο μπορεί να ζχει εφαρμογι
ςε μια Επιτροπι Βιοθκικισ. Δθλαδι, αποφάςεισ ςε ηθτιματα που αφοροφν
τθ ηωι, όπωσ: ευκαναςία και άμβλωςθ, μποροφν να λθφκοφν ςτθ βάςθ μιασ
πλειοψθφίασ από τα μζλθ μιασ επιτροπισ εμπειρογνωμόνων; Τζτοια κζματα
είναι, ςφμφωνα με το Dworkin, κρθςκευτικοφ ι οιονεί κρθςκευτικοφ
περιεχομζνου, και είναι θκικά κατακριτζο μια πλειοψθφία να επιβάλλει τθν
άποψι τθσ ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν αξιοπρζπεια του προςϊπου.
Ουςιαςτικά, προκρίνεται ζνα νζο είδοσ μοντζλου δθμοκρατίασ, το
διαβουλευτικό, το οποίο προχποκζτει τθν φπαρξθ διαδικαςιϊν ϊςτε τα
άτομα να ςυηθτοφν επί ίςοισ όροισ. Είναι ζνα μοντζλο που ο Λόγοσ τίκεται
υπό τθ ςκοπιά όλων και αγγίηει τισ βακφτερεσ πεποικιςεισ των μελϊν τθσ
κοινωνίασ. Γίνεται, αναφορά και ςτο Δθμόςιο Λόγο του Τηον ωλσ , ο οποίοσ
τον αντιλαμβάνεται ωσ ζνα λόγο ίςων πολιτϊν οι οποίοι ωσ ςυλλογικό ςϊμα
αςκοφν ο ζνασ επί του άλλου πολιτικι. Οι πολίτεσ είναι ελεφκεροι, ίςοι χωρίσ
να παραιτοφνται από τισ ιδιωτικζσ τοποκετιςεισ τουσ.
Στο τζταρτο κεφάλαιο εξετάηεται θ διαβοφλευςθ εντόσ του βιοθκικοφ πεδίου.
Ραράλλθλα, γίνεται αναφορά ςτο τρόπο λειτουργίασ των Εκνικϊν Επιτροπϊν

Βιοθκικισ ( ςυγκρότθςθ, ρόλοσ των μελϊν, εκπαίδευςθ κτλ.), αλλά και ςτα
ςτάδια τθσ διαβοφλευςθσ, όπωσ λαμβάνουν χϊρα. Στο τζταρτο κεφάλαιο
προςπακϊ να απαντιςω και ςτο ερϊτθμα εάν οι Εκνικζσ Επιτροπζσ
Βιοθκικζσ είναι δθμοκρατικά νομιμοποιθμζνεσ. Αναφζρω τα κριτιρια των
Εκνικϊν Επιτροπϊν Βιοθκικισ και παράλλθλα καταγράφω τθν κριτικι που
υπάρχει ςε όποιον ι όποια υποςτθρίηει πωσ οι Επιτροπζσ Βιοθκικισ δεν
ζχουν δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ εξαιτίασ τθσ μθ ςυμμετοχισ των πολιτϊν.
Ζχοντασ εςτιάςει ςτισ Εκνικζσ Επιτροπζσ Βιοθκικισ, αναφζρω αργότερα τθ
δθμιουργία Συμμετοχικϊν Επιτροπϊν Βιοθκικισ, όπου θ απόφαςθ κα είναι
προϊόν διαβοφλευςθσ μθ ειδικϊν, οι οποίοι κα «κακοδθγοφνται» από
ειδικοφσ μζςω εγχειριδίων, ερωτιςεων κτλ. Σε μια τζτοια Επιτροπι Βιοθκικισ
ελλοχεφουν πολλοί κίνδυνοι, με βαςικότερο τθ μετατροπι τθσ Επιτροπισ
Βιοθκικισ ς’ ζνα «ανιαρό» διάλογο, που οι ςυμμετζχοντεσ δε κα ζχουν
ςυναίςκθςθ τθ ςπουδαιότθτα τθσ αποςτολισ τουσ. Τζλοσ, γίνεται αναφορά
ςτθν ελευκζρωςθ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν ςτο περιβάλλον. Σε
αυτιν τθν περίπτωςθ, διεξάγεται, ςφμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο,
διαβοφλευςθ του κοινοφ ϊςτε να αποφαςίςει θ ίδια θ κοινωνία εάν τα
πικανά οφζλθ υπερτεροφν ζναντι των πικανϊν κινδφνων. Εφλογα, όμωσ,
γεννάται το εξισ ερϊτθμα: μπορεί θ μθ ειδικι γνϊμθ του κοινοφ να
υπεριςχφςει, αν δε ςυμφωνεί με τθν επιςτθμονικι αξιολόγθςθ των κινδφνων
που ςυνοδεφει τθν ςυγκεκριμζνθ ελευκζρωςθ των τροποποιθμζνων
οργανιςμϊν1; Και εν τζλει, ποιοσ μπορεί να είναι ο ρόλοσ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν ςε περιπτϊςεισ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν?
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Κεφάλαιο 1:Οριοθετώντας την αυτονομία στη Βιοηθική
Ζ απηνλνκία απνηειεί θνκβηθή έλλνηα ζηε Βηνεζηθή. Δίλαη δχζθνιν λα ππάξμεη
ζχκπλνηα απφςεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο. Έρνπλ
δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο απηνλνκίαο, φπσο
:ειεπζεξία ηνπ Λφγνπ, απηνπξνζδηνξηζκφο, αηνκηθή αλεμαξηεζία, αλεμαξηεζία βάζεη
αξρψλ θηι.
Δηπκνινγηθά, απηνλνκία ζεκαίλεη ζεζπίδσ λφκν ζηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνλ ππνρξεψλσ
λα ζπκκνξθσζεί. Άξα, ε απηνλνκία ζεκαίλεη ζε πξψην βαζκφ πσο εγψ θαζνξίδσ ηα
φξηα ζηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ. Με δηαθνξεηηθή εξκελεία, εγψ είκαη ν θχξηνο ηνπ
εαπηνχ κνπ, ηεο θξίζεο κνπ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πξάμεο κνπ.
Σν πσο εγψ θαζνξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ (πνηα φξηα ηνπνζεηψ ή ηη επηδεηάεη ε βνχιεζή
κνπ αλά πάζα ζηηγκή λα πξάμσ) είλαη έλα δχζθνιν θαη αξθεηά απαηηεηηθφ εξψηεκα
φηαλ κηιάκε γηα ηε ζχγρξνλε επνρή θαη ηε ζπλαθφινπζε εμέιημε ηεο Σερλνινγίαο θαη
ηεο Ηαηξηθήο, θαζψο δεκηνχξγεζαλ έλα λέν πεξηβάιινλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. ε
απηφ ην πεξηβάιινλ γελλήζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί φπνπ ε απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ
απεηιήζεθε θαη ηέζεθε ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ, παξ’ φιε
ηελ αηζηνδνμία πνπ πξνθάιεζε ε εκθάληζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο.
Πξνηνχ αλαιπζεί δηεμνδηθά ε απηνλνκία ζην πεδίν ηεο Βηνεζηθήο, πηζηεχσ πσο
πξέπεη λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνπο δχν θηινζφθνπο, Σδνλ ηηνχαξη Μηι θαη
Ηκκάλνπει Καλη, νη νπνίνη εξκήλεπζαλ δηαθνξεηηθά ηελ απηνλνκία. Ο πξψηνο ηελ
πξνζδηφξηζε σο κία αηνκηθή επηινγή, ελψ ν δεχηεξνο ηε ζπλέδεζε κε κηα
παλαλζξψπηλε ππνρξέσζε
1.1.Ζ Μηιηαλή Απηνλνκία
O John Stuart Mill δε ρξεζηκνπνίεζε πνηέ ηε ιέμε απηνλνκία ζην έξγν ηνπ. Αληί γηα
ηνλ φξν απηνλνκία πνπ αλάγεηαη ζε ζεκέιην ιίζν ηεο εζηθφηεηαο ζην θαληηαλφ έξγν,
ν Βξεηαλφο θηιφζνθνο ηελ εθιακβάλεη πεξηζζφηεξν σο κία κνξθή απηνθπξηαξρίαο,
απηνέθθξαζεο αηνκηθήο θπξηαξρίαο ή αθφκε θαη αηνκηθήο ειεπζεξίαο. πσο
αλαθέξεη ε Ο’ Νeil, ν ίδηνο επηρείξεζε λα ζπιιάβεη ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο
απηνλνκίαο κέζα ζε έλα θπζηνθξαηηθφ πιαίζην2. Γηα ην Μηι, ε αηνκηθή ή πξνζσπηθή
απηνλνκία είλαη κηα ηδηφηεηα ή ηθαλφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεη θάζε άηνκν ρσξηζηά
ζε κεγάιν ή ζε κηθξφ βαζκφ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ν ραξαθηήξαο ηεο κηιηαλήο
απηνλνκίαο είλαη απζηεξά ππνθεηκεληθφο θαη ε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ
ππνθεηκέλνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην γεγνλφο φηη κφλν ν πξάηησλ είλαη ζε ζέζε λα
αληηιεθζεί ηα αιεζηλά θαη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληά ηνπ.
χκθσλα κε ην Μηι, o θάζε άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη ην δηθφ
ηνπ ραξαθηήξα. Πψο, φκσο, κπνξεί λα δηακνξθψζεη ν άλζξσπνο ην ραξαθηήξα ηνπ
θαη λα θζάζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κηα δηαδηθαζία απηνπξαγκάησζεο?
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Ο ιφγνο θαζίζηαηαη σο ην αλαγθαίν κέζν ψζηε ν άλζξσπνο λα ζηξαθεί ζηηο
πξαγκαηηθέο θαη αιεζηλέο ηνπ επηζπκίεο. Ο ιφγνο ζην Μηι δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ
ξφιν, θαζψο ην ππνθείκελν κέζσ απηνχ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη
λα βάιεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηηο νξζνινγηθά επηιεγκέλεο επηζπκίεο ηνπ.
Ζ κηιηαλή απηνλνκία έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηά καο λα αληηζηεθφκαζηε ζε νξηζκέλεο
επηζπκίεο. ην Μηι, ηα άηνκα ζεσξνχληαη πσο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηηο επηζπκίεο
ηνπο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή3. Ο έιεγρνο ησλ επηζπκηψλ ζπληζηά ζεκαληηθφ ζηνηρείν
ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ. Σν θάζε άηνκν είλαη ν αξκφδηνο θξηηήο
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Άξα, εθ πξψηεο φςεσο εχθνια κπνξεί λα δηαηππσζεί πσο
αηνκηθή απηνλνκία ζηε κηιηαλή θηινζνθία ζεκαίλεη δξσ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο
πνπ εγψ ν ίδηνο έρσ ειέγμεη ή κεηξηάζεη ή επηθπξψζεη κε βάζε άιιεο επηζπκίεο ή
επηδηψμεηο4.
Χζηφζν, ν Μηι ζέηεη έλα κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ απφξξηςε ή ηελ πηνζέηεζε κηαο
πξάμεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ πνπ απηή παξεκβαίλεη ζηηο δσέο ησλ άιισλ.
πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
Ο κόλνο ιόγνο, γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λόκηκα λα αζθείηαη εμνπζία ζ’ νπνηνδήπνηε κέινο
κηαο πνιηηηζκέλεο θνηλόηεηαο, παξά ηε ζέιεζή ηνπ, είλαη ε απνηξνπή ηεο δεκίαο ηωλ
άιιωλ5
Ζ αξρή ηεο κε βιάβεο είλαη αλαγθαίνο φξνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κηιηαλήο
απηνλνκίαο, σζηφζν ν νξηζκφο ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο ζην Μηι ζχκθσλα κε ηελ
ηειεπηαία πξφηαζε θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθφο εάλ δελ επηζεκαλζεί ε ζεκαζία ηεο
ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο αηνκηθφηεηαο, ε νπνία είλαη έλα απφ ηα πην νπζηψδε
ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο.
Γηα ηνλ Μηι:
Η αηνκηθόηεηα είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ αλάπηπμε θαη όηη κόλν ε θαιιηέξγεηα ηεο
αηνκηθόηεηαο δηακνξθώλεη, ή κπνξεί λα δηακνξθώζεη αλεπηπγκέλα αλζξώπηλα όληα6.
Ο Μηι επηθαιείηαη ηε ζεκαζία ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο αηνκηθφηεηαο σο
πξνυπφζεζεο γηα ηελ εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ζ αηνκηθή
απηνλνκία δε ζεκαίλεη απιά αλεμαξηεζία απφ εμσηεξηθνχο θαηαλαγθαζκνχο.
πλδέεηαη κε ηελ εμέιημε, κηαο δηαξθήο δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ γηα λα θζάζεη
ζηελ ηειείσζε. Γηα λα θζάζεη ζηελ ηειείσζή ηνπ, ην άηνκν νθείιεη λα είλαη ειεχζεξν
λα αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Άξα, δε ζα ήηαλ άζηνρε ε αληίιεςε πσο ε
αηνκηθή απηνλνκία ζην Μηι είλαη κία απαξαβίαζηε ειεπζεξία πνπ δηαζέηεη ην θάζε
έιινγν νλ λα πξαγκαηψζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο χπαξμήο ηνπ κε βάζε ηηο νξζνινγηθά
επηιεγκέλεο επηζπκίεο ηνπ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ πξντφλ ζηνραζκνχ, θαζψο είλαη ζε
ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηεί πσο νη επηζπκίεο απηέο ηνλ σθεινχλ.
Καη κάιηζηα:
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Όζν πην αλαπηπγκέλε είλαη ε αηνκηθόηεηά ηνπ, ηόζν πην πνιύηηκν γίλεηαη ην άηνκν γηα
ηνλ εαπηό ηνπ θαη, ζπλεπώο, πην πνιύηηκν θαη γηα ηνπο άιινπο. Υπάξρεη κεγαιύηεξε
πιεξόηεηα δωήο ζ’ απηή θαζαπηή ηελ ύπαξμή ηνπ θαη, όηαλ ππάξρεη πεξηζζόηεξε δωή
ζηα άηνκα, ππάξρεη πεξηζζόηεξε δωή θαη ζηε κάδα, πνπ απνηειείηαη απ’ απηά ηα
άηνκα7.
Ο Μηι ππνζηεξίδεη πσο ε απηφλνκε αλάπηπμε ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ κειψλ κηαο
θνηλσλίαο νδεγεί αλαπφθεπθηα πέξαλ ηεο απηφ-βειηίσζεο ηνπ θάζε πξνζψπνπ
ρσξηζηά θαη ζηελ ζπιινγηθή σθέιεηα.
Γη’απηφ θαη ν θηιειεχζεξνο ζηνραζηήο δε δηζηάδεη λα εθθξάζεη ηελ ελφριεζή ηνπ:
«…Σηελ ηάζε ηεο θνηλωλίαο λα επηβάιιεη ηηο ηδέεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζαλ θαλόλεο
ζπκπεξηθνξάο ζε όζνπο δηαθωλνύλ κε απηέο, κε άιιεο κεζόδνπο θαη όρη κέζω πνηλώλ.
Να εκπνδίδεη, θαη νπόηε κπνξεί λα απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία αηνκηθνηήηωλ πνπ δελ
ελαξκνλίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο ηεο..»
Δπνκέλσο, ε ζπλήζεηα ηεο θνηλσλίαο λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηεο ιεηηνπξγεί σο
αλάρσκα ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ησλ αηνκηθνηήησλ.
πκπεξαζκαηηθά, ε αηνκηθή απηνλνκία ζην Μηι είλαη κηα κνξθή ειεπζεξίαο πνπ δε
δεζκεχεη ηε βνχιεζε ησλ πξνζψπσλ λα θεξζνχλ κε ηξφπν πνπ λα πξνζηδηάδεη ζε
εζηθφ θαζήθνλ νχηε δεκηνπξγεί δεζκεπηηθέο αμηψζεηο γηα ζεβαζκφ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ άιισλ αηνκηθνηήησλ. Ζ αηνκηθή αλεμαξηεζία ή κηιηαλή
ειεπζεξία είλαη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ επηζπκηψλ καο, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ
ηθαλφηεηα γηα έιινγε ζθέςε σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ
ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Απηή ε κνξθή αηνκηθήο απηνλνκίαο δε κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα δηακνξθψζνπκε ηηο κεηαμχ καο ζρέζεηο κέζα
ζ΄ έλα πιαίζην φπνπ ζα πξνάγεηαη ν αγαζφο βίνο ηνπ θαζελφο ππφ ζπλζήθεο
ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο ίζνπ ζεβαζκνχ θαη κέξηκλαο. Ζ ηεξάξρεζε απηή ησλ επηζπκηψλ
δελ θαηαηείλεη αλαγθαία ζηελ πηνζέηεζε κηαο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ππφ ηε ζθνπηά
φισλ. Δίλαη κηα κνξθή ειεπζεξίαο πνπ απνθεχγεη ηε ζεηηθή πξννπηηθή.
Μία πνιχ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απηνλνκία είρε ζπιιάβεη θάπνηεο
δεθαεηίεο λσξίηεξα ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο Ηκκάλνπει Καλη, ν νπνίνο δελ νκηιεί
πεξί ελφο απηφλνκνπ εαπηνχ, ή πεξί απηφλνκσλ πξνζψπσλ ή απηφλνκσλ αηφκσλ,
αιιά αλαθέξεηαη ζηελ απηνλνκία ηνπ ιφγνπ, ζηελ απηνλνκία ηεο εζηθήο, ζηελ
απηνλνκία ησλ αξρψλ θαη ζηελ απηνλνκία ηνπ βνχιεζζαη8 .
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1.2Καλη θαη Απηνλνκία
Ο Καλη είλαη ν πξψηνο θηιφζνθνο πνπ ζπζηεκαηνπνίεζε ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο,
αλάγνληαο ηελ σο ζεκειηψδε ιίζν γηα ηελ εζηθφηεηα. Σν εζηθφ ππφβαζξν ηεο
θαληηαλήο δηδαζθαιίαο είλαη ε εζηθή απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ. Οπζηαζηηθά, ε
απηνλνκία ζηελ Ζζηθή ηνπ Καλη είλαη κηα ηθαλφηεηα ή έλα γλψξηζκα πνπ δηαθξίλεη
ηνπο έιινγνπο δξψληεο9. Με κηα πξψηε εξκελεία, ε απηνλνκία νξίδεηαη σο ε
ηθαλφηεηα απηνθαζνξηζκνχ ηεο δξάζεο ηνπ πξνζψπνπ λα πξνζαλαηνιίδεη ηηο πξάμεηο
θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ βάζεη νξζψλ ιφγσλ πξνο ην πξάηηεηλ10. Πνιχ απιά, ε θαληηαλή
απηνλνκία ζεκαίλεη απηνλνκνζεζία ή κε άιια ιφγηα ζχλδεζε ειεπζεξίαο θαη
λνκνζεζίαο.
Ο Καλη, ζηελ απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο, εθνδηάδεη ηα
αλζξψπηλα ππνθείκελα κε έλαλ εληαίν θαη ζπλεθηηθφ ιφγν11, ν νπνίνο λνκνζεηεί
θαζνιηθνχο λφκνπο κε αδηακθηζβήηεηε ηζρχ. Δμαηηίαο ηνπ ιφγνπ, ηα άηνκα δηαζέηνπλ
ηελ ηθαλφηεηα ηεο έιινγεο βνχιεζεο12. Ο Καλη δίδεη λνκνινγηθφ πεξηερφκελν ζηε
βνχιεζε, πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζεη ην πεξηερφκελφ ηεο. Ζ βνχιεζε, αξρηθά,
έρεη κηα δεζκεπηηθή αμίσζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηεο, πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηά
θπξίαξρε. Ζ θπξηαξρία απηή κεηαθξάδεηαη κε φξνπο ειεπζεξίαο, ε νπνία δελ είλαη
νχηε κέζν πξνο θάπνην ζθνπφ αιιά νχηε θαη θάπνηα δηαηζζεηηθά αληηιεπηή
κεηαθπζηθήο ηζρχνο αξρή13. ηνλ Καλη, ηελ ειεπζεξία καο ηε γλσξίδνπκε κφλν κέζσ
ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ε νπνία καο απεπζχλεη ππνρξεψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζηε
ζπλέρεηα παξάγεηαη ε ηθαλφηεηα λα ππνρξεψλνπκε άιινπο.
Γηα ηελ θαληηαλή εζηθή, αθξνγσληαίνο ιίζνο είλαη ε έιινγε ηδέα ηεο ζεηηθήο
ειεπζεξίαο, ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ νξζφ
ιφγν14. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Λφγνο ζπλδέεη ηελ πξάμε ηνπ εζηθνχ ππνθεηκέλνπ κε
ηε βνχιεζή.
Γηάζεκν κέηξν ηεο εζηθήο καο απηνλνκίαο είλαη ε θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή, ν εζηθφο
λφκνο;
Οθείιω λα ελεξγώ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κπνξώ λα ζέιω λα γίλεη ν ππνθεηκεληθόο
κνπ γλώκνλαο έλαο θαζνιηθόο λόκνο 15.
9

Θ καντιανι θκικι ςτθρίηεται ςε κοινζσ παραδοχζσ που είναι ο Λόγοσ και θ Ελευκερία. Οι παραδοχζσ
αυτζσ ανάγονται ςτον άνκρωπο ωσ πεπεραςμζνο ζλλογο ον. Εάν ο άνκρωποσ επεξεργάηεται τθν
θκικι, αυτό οφείλεται ςτθν ζλλογθ φφςθ του. Βλ. ςχετικά, Κϊςτασ Ανδρουλιδάκθσ, Καντιανι θκικι.
Θεμελιϊδθ ηθτιματα και προοπτικζσ, Ακινα: Ιδεόγραμμα, 2010
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Ο Καλη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζπκκφξθσζεο ηε ζπκπεξηθνξά
καο ζχκθσλα κε κηα αξρή θαζνιηθήο απνδνρήο. Ο εζηθφο λφκνο, έηζη, εμαζθαιίδεη
φηη εκείο κπνξνχκε λα ζπκπεξηθεξζνχκε ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ εάλ ζέινπκε
λα είκαζηε νπζηαζηηθά απηφλνκνη.
Καη ηψξα ηίζεηαη έλα δήηεκα: «Πψο πξέπεη λα πξάμεη ε βνχιεζε;». Ζ δνζείζα
απάληεζε δε πεξηνξίδεηαη ζε θάηη έμσ απφ ηε βνχιεζε, αιιά είλαη γέλλεκα ηεο ίδηαο
ηεο βνχιεζεο θαη ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο σο λνκνζέηεο. Ο γλψκνλαο ησλ
πξάμεσλ ηνπ πξνζψπνπ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ επηζπκία καο εάλ ζα
επηηξέπακε φινη λα εθαξκφζνπλ ηελ πξάμε καο αλά πάζα ζηηγκή, δειαδή εάλ ζα
επηηξέπακε ε πξάμε καο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο16. Δάλ λαη, ηφηε ε πξάμε είλαη νξζή
θαη εζηθά απνδεθηή. Δάλ φρη, ηφηε ε πξάμε είλαη απαγνξεπκέλε. Ζ πηνζέηεζε ηεο
βνχιεζεο σο λνκνζέηε ηεο δηθήο ηεο πξάμεο πξνζδίδεη ζηελ ίδηα ηελ πξάμε κηα
βαξχηεηα, ηε βαξχηεηα λα πξάηηνπκε απφ θαζήθνλ. Απηή είλαη ε ξίδα ηεο θαληηαλήο
απηνλνκίαο.
Ζ απηνλνκία σο εζηθή αξρή ραξαθηεξίδεη ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ε βνχιεζε ηνπ
πξνζψπνπ λα πξάηηεη σο «θαζνιηθφο λνκνζέηεο», εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηαο πνπ έρεη γηα
έιινγν ζηνραζκφ πάλσ ζηηο ζθέςεηο, ζηα επηζπκίεο θαη ζηηο πξάμεηο. Ζ απηνλνκία
δελ απνηειεί κφλν κία γλήζηα κνξθή απηφ-έθθξαζεο, απηφ-θπξηαξρίαο αιιά ζπληζηά
ην θξηηήξην ψζηε νη πξάμεηο καο λα είλαη θαζνιηθά έγθπξεο αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ
επηπρείο ή φρη ζπλέπεηεο. Ζ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο βνχιεζεο νδεγεί ζε κηα εζηθή
θαηεγφξεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο, δειαδή ησλ επηζπκηψλ, ησλ ζθνπψλ. Δπνκέλσο,
εζηθά απνδεθηή θαη επηδνθηκαζηέα είλαη ε πξάμε εθείλε πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ην
πεξηερφκελν ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, δειαδή ηελ ππνρξέσζή καο λα δξνχκε
ζχκθσλα κε αξρέο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ θαη απφ ηνπο άιινπο.
Ζ ζπκκφξθσζε17 απηή πξάμεο θαη θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο αλαδεηθλχεη ηελ
απηνλνκία ηεο βνχιεζεο, ε νπνία απνηειεί κηα ξπζκηζηηθή αξρή πνπ ελππάξρεη ζε
θάζε έιινγν φλ. Ζ απηνλνκία ηεο βνχιεζεο αζθείηαη αζέζπηζηα εμαηηίαο ηεο
ηδηφηεηαο πνπ έρεη ην θάζε πξφζσπν λα ζπληζηά κέινο ηεο αλζξσπφηεηαο 18. Άξα, ε
θαληηαλή απηνλνκία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο βνχιεζεο λα θαζνξίδεη ην
βνπιεηηθφ ελέξγεκά ηεο (πξφζεζε ηεο λα επηηειέζεη κηα πξάμε) κφλν κέζσ κηαο
θαζνιηθήο λνκνζεηηθήο κνξθήο(πνπ πξαγκαηψλεηαη ζε επίπεδν ζθέςεο).
Άξα, ε απηνλνκία ζηνλ Καλη ζρεηίδεηαη κε κία κνξθή ζεηηθήο ειεπζεξίαο, αθνχ ην
θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο , πέξα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ππνθεηκέλνπ ηθαλφ γηα
πξνζσπηθφ απηνθαζνξηζκφ θαη λα ζπκκεηέρεη θαη’ επέθηαζε ζηε δηακφξθσζε ελφο
εζηθνχ ζρεδίνπ ηεο δσήο ηνπ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην βίν, νθείιεη λα
ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία ησλ άιισλ19 θαη λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ελέξγεηεο πνπ ζα
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πεξηφξηδαλ ηελ ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ άιισλ. Απηφ πξνθχπηεη
αλαπφθεπθηα απφ ηελ θνηλή ηδηφηεηά ηνπο , λα είλαη θνξείο Λφγνπ.
1.3 Ζ έλλνηα ηνπ Λόγνπ ζην Μηι θαη ζηνλ Καλη
Ο Μill, ζε κηα απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αηνκηθφηεηαο, ππνζηεξίδεη ζην Πεξί
Διεπζεξίαο:
«Ο κόλνο ιόγνο, γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λόκηκα λα αζθείηαη εμνπζία ζ’ νπνηνδήπνηε
κέινο κηαο πνιηηηζκέλεο θνηλόηεηαο, παξά ηε ζέιεζή ηνπ, είλαη ε απνηξνπή ηεο δεκίαο
ηωλ άιιωλ 20»
Ο Μηι ππνζηεξίδεη πσο ην άηνκν πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ θπξηαξρία ηνπ πάλσ ζηνλ
εαπηφ ηνπ. Ζ θπξηαξρία απηή εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή ειεπζεξίαο, δειαδή λα κπνξεί
λα εθθξάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο γλψκεο ηνπ Αλ νη πξάμεηο δε δεκηψλνπλ ηνπο άιινπο,
ηφηε είλαη επηβεβιεκέλν ν θαζέλαο λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ρσξίο
θακία παξέκβαζε. Απηή είλαη ε εθδήισζε ηεο αηνκηθφηεηαο, πνπ ζπληζηά ηνλ
θαλνληζηηθφ ππξήλα ηεο κηιηαλήο ειεπζεξίαο21. Μία ελδερφκελε επέκβαζε ηεο
εμνπζίαο πάλσ ζηελ θπξηαξρία ηνπ πξνζψπνπ λνκηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ζίγνληαη ηα
ζπκθέξνληα ησλ άιισλ. Οπζηαζηηθά ε επέκβαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο θξαηηθήο
εμνπζίαο ζε πεξίπησζε δεκίαο ησλ άιισλ ζπληζηά
αλαγθαία θαη επαξθή
πξνυπφζεζε λφκηκνπ εμαλαγθαζκνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή πνηλήο έηζη
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Γίθαην. Ο Μηι, αξρηθά, ζεσξεί πσο ε πξνζηαζία ηεο
αηνκηθφηεηαο είλαη επηηαθηηθφ αίηεκα φζν θαη ε πξναγσγή ηεο αλζξψπηλεο
επεκεξίαο22 . Ζ αηνκηθή πξνζηαζία απηή αληαλαθιάηαη ζε κηα αξλεηηθή κνξθή
ειεπζεξίαο (δειαδή ζε κηα ειεπζεξία απφ εμσηεξηθά εκπφδηα), αθνχ ν Μηι επηζπκεί
ην άηνκν λα δηαηεξεί ηελ ειεπζεξία ηνπ κέζα απφ ηελ απνπζία εκπνδίσλ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο αξλεηηθήο απηήο ειεπζεξίαο, πξνθχπηεη έλαο ιφγνο πνπ
αθνξά ην άηνκν ζηελ αηνηκηθφηεηά ηνπ. Ο ιφγνο είλαη απζηεξά ππνθεηκεληθφο ζην
Μηι. Ο θηιειεχζεξνο θηιφζνθνο ζεσξεί πσο ν ιφγνο είλαη εθείλνο πνπ θάλεη ην
πξφζσπν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πνηεο είλαη νη επηζπκίεο ηνπ, λα ηηο ηεξαξρήζεη ζε
ζεκαληηθέο θαη αζήκαληεο θαη ελ ζπλερεία λα αθνινπζήζεη εθείλεο πνπ ζεσξεί σο ηηο
πην ζεκαληηθέο. Ζ ηεξάξρεζε ησλ επηζπκηψλ απηψλ κέζσ ηνπ νξζνινγηθνχ
ζηνραζκνχ θάλεη ην πξφζσπν πην ππεχζπλν θαη ηνλ θάλεη λα θέξεηαη κε ηξφπν εζηθά
απέλαληί ζηνπο άιινπο. Δίλαη έλαο ιφγνο εξγαιεηαθφο, θαζψο ην πξφζσπν ηνλ
αμηνπνηεί γηα λα απνθχγεη ηηο ιαλζαζκέλεο επηζπκίεο πνπ ην ίδηνο ζεσξεί.
Παξ’ φια απηά, είλαη εκθαλέο πσο ν Λφγνο ζην Μηι δελ είλαη δεζκεπηηθφο απέλαληί
ζηνπο άιινπο πέξα απφ ηνλ ίδην ην δξψληα. Γειαδή, ν ιφγνο ηνπ πξνζψπνπ ζε θακία
πεξίπησζε δε ηαπηίδεηαη κε δεζκεπηηθέο αμηψζεηο απέλαληί ζηνπο άιινπο. Πνιχ
απιά, νη πξνζσπηθέο επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ, φπνηεο επηιέμεη, είλαη δπλαηφ λα
αληηηεζνχλ ζηνπο θαζνιηθνχο θαλφλεο ηνπ ζεβαζκνχ απέλαληη ζηνπο άιινπο.
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Μία δηαθνξεηηθή κνξθή ειεπζεξίαο, πξνζδηνξηζκέλε σο ζεηηθή, παξαδίδεη ν
Ηκκάλνπει Καλη. Ο Γεξκαλφο θηιφζνθνο ιακβάλεη σο αθεηεξία πσο ν άλζξσπνο
είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ. Ο ιφγνο είλαη εθείλνο πνπ δηαθνξνπνηεί
ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα ππφινηπα δψα θαη σο εθ ηνχην ηνλ θάζε άλζξσπν πξέπεη λα
ηνλ αληηιακβαλφκαζηε σο απηνζθνπφ θαη πνηέ σο κέζν23.
Ο θηιφζνθνο αληηιακβάλεηαη πσο ν θάζε άλζξσπνο έρεη πξνζσπηθέο επηζπκίεο ή
ξνπέο θαη πσο ν θαζέλαο επηδεηάεη νη πξάμεηο ηνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο επηζπκίεο
ηνπ. Ο Καλη αλαδεηάεη ηελ χπαξμε ηεο εζηθήο αγαζφηεηαο κέζα απφ πξάμεηο πνπ
αμηνινγνχληαη εζηθά.
Γη’ απηφ, ν Καλη ππνζηεξίδεη πσο ν θάζε άλζξσπνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε εζηθή
αμηνιφγεζε ην γλψκνλα ηεο πξάμεο, δειαδή λα επηθπξψζεη ή λα απνδνθηκάζεη ηελ
πξάμε ηνπ, ε νπνία είλαη πξντφλ ππνθεηκεληθψλ εθηηκήζεσλ, κε βάζε έλα
αληηθεηκεληθφ θξηηήξην.
Σν θξηηήξην απηφ είλαη εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε κπνξεί λα θαζνιηθεπηεί κε ηε
κνξθή ελφο θαζήθνληνο. ηαλ απηή ε βνχιεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ηε ζθνπηά
φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ, είλαη κία αγαζή βνχιεζε.
Ο Καλη δελ απνθξχπηεη ην γεγνλφο πσο ην θάζε άηνκν έρεη πξνζσπηθά θίλεηξα θαη
πσο απηά ηνλ σζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο πξάμεο. πλδέεη ηελ αλζξψπηλε πξάμε κε
ηελ αθεξεκέλε ηδέα ελφο παλαλζξψπηλνπ λφκνπ, ν νπνίνο ξπζκίδεη γεληθέο θαη φρη
απζηεξά αηνκηθέο πεξηπηψζεηο. Ο ιφγνο αλαγθάδεη ην πξφζσπν λα ζηνραζηεί εάλ ε
πξάμε ηνπ κπνξεί λα θαζνιηθεπηεί. Έηζη, επηηπγράλεη ε βνχιεζε ηνπ πξνζψπνπ λα
πξνζδψζεη ζην ππνθεηκεληθφ αμίσκα ηεο πξάμεο ηνπ αληηθεηκεληθφηεηα θαη
δεζκεπηηθφηεηα.
Ο ιφγνο είλαη δηππνθεηκεληθφο, θαζψο καο επηηξέπεη λα απνθαλζνχκε κε θαζνιηθά
δεζκεπηηθφ ηξφπν πάλσ ζην ηη νθείινπκε λα πξάμνπκε. Ο ιφγνο είλαη ζηνραζηηθφο
θαη ππνινγηζηηθφο. θαζψο γελλάεη ηελ αγαζή βνχιεζε, δειαδή αλαγθάδεη ηα έιινγα
φληα λα αληηιακβάλνληαη ηη πξέπεη λα πξάμνπλ θαη ην θέξνπλ εηο πέξαο θηλνχκελνη
απφ έλα αίζζεκα θαζήθνληνο24. Άξα, ν θαληηαλφο ιφγνο είλαη έλαο ιφγνο πνπ
πξνηάζζεη λα αθήζνπκε ζηελ άθξε ηε ζθνπηά ηνπ εγψ θαη λα ηνπνζεηεζνχκε απφ ηε
ζθνπηά φισλ.
1.4. Σν Αγαζό
Ζ θαηαλφεζε ηνπ Αγαζνχ επέξρεηαη κέζσ ηεο εκβάζπλζεο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο
ζρέζεο κεηαμχ πνιηηηθήο θαη εζηθήο. Πνιηηηθή θαη εζηθή είλαη δχν ζεκειηψδε πεδία
ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο, πνπ ζεκαηνπνηεί θαη επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ε εζηθή θαη
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πνιηηηθή θηινζνθία ήδε απφ ηηο θαηαζηαηηθέο ζηηγκέο γέλεζεο ηεο: ζηελ αξραία
πφιηο-θξάηνο.
Ζ Ζζηθή ζηελ αξραία Διιάδα ζπλνδεχηεθε κε ην εξψηεκα: πσο βησηένλ, δειαδή πψο
νθείινπκε λα δνχκε. Παηέξαο ηεο Ζζηθήο ήηαλ ν σθξάηεο, ν νπνίνο αζρνιήζεθε
θαζ΄ φιεη ε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κε ην εξψηεκα: πσο νθείισ λα πξάηησ ψζηε λα
έρσ έλα αγαζφ βίν. Οιφθιεξε ε αξραία θηινζνθία αθνινχζεζε ηε σθξαηηθή
δηδαζθαιία θαη ηελ παξαδνρή πσο ν άλζξσπνο έρεη έλα ζηφρν, έλα ζθνπφ, ν νπνίνο
παλζνκνινγείηαη πσο είλαη ε επηπρία25 (επδαηκνλία). Ο άλζξσπνο θξίλεηαη κέζα ζηε
βηνηηθή ηνπ δηαδξνκή. Δάλ έλαο άλζξσπνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, έρεη
αλαπηχμεη ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ,
έρεη απνθηήζεη έλαλ αδακάληηλν ραξαθηήξα θαη ραίξεη αλαγλψξηζεο απφ ην ζχλνιν
ηεο πφιεσο, ηφηε είλαη ελάξεηνο. Ο θάζε άλζξσπνο επηδηψθεη λα θζάζεη ζηελ
ηειείσζή ηνπ θαη ε πξαγκάησζε ηεο επδαηκνλίαο ζεκαίλεη θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ
Αγαζνχ, δειαδή ηνπ επ δελ.
Ζ θαηάθηεζε ηνπ Αγαζνχ είλαη έλαο θαζνιηθφο ζηφρνο θαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ
επηιέγνπκε σο απηνζθνπφ θαη φρη σο κέζν γηα λα πεηχρνπκε θάηη άιιν. Ζ θαηαλφεζε
ηνπ Αγαζνχ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα εκάο, φζνλ αθνξά ζην πψο δηάγνπκε ην βίν
καο26. Δπνκέλσο, ε εζηθή ζεσξία ηεο αξραηφηεηαο μεθηλά απφ ηε ζθαηξηθή
αμηνιφγεζε ηνπ πξνζψπνπ27 . Σελ ελδηαθέξεη ην έξγνλ ηνπ αλζξψπνπ. Καη ην έξγνλ
ηνπ αλζξψπνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άζθεζε ηνπ Λφγνπ πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα
ππφινηπα έκβηα φληα θαη ηνπο απηνκαηηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη δηα ησλ
ελζηίθηνπ ηνπο.
Σν δήηεκα ηεο εζηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο άιιαμε ηελ πεξίνδν ηεο Νεσηεξηθφηεηαο,
κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πεξίνδν πνπ μεθηλάεη ην 17ν αηψλα θαη θζάλεη κέρξη
ηηο κέξεο καο. Ζ λεσηεξηθή πεξίνδνο ζεκαηνδφηεζε ηελ εκθάληζε λέσλ αληηιήςεσλ
θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ παιαηέο αληηιήςεηο28. Απέξξηςε ηελ ζθαηξηθή αμηνιφγεζε
ηνπ βίνπ ηνπ πξνζψπνπ κε ην επηρείξεκα πσο ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνβνχκε ζε κηα
άληζε θαη άδηθε αμηνιφγεζε ησλ αλζξψπσλ κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηέο
ηνπο, θαζψο δελ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ηε δπλαηφηεηα λα πξνάγνπλ ηε κφξθσζε, ην
ραξαθηήξα ηνπο αιιά θαη ηελ εθηίκεζε πνπ ηξέθεη ν έλαο γηα ηνλ άιιν. Αληηπξφηεηλε
κία δηαθνξεηηθή εζηθή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ αηφκσλ σο
έιινγσλ ππνθεηκέλσλ.
Ζ λεσηεξηθή εζηθή ππεξαζπίζζεθε ηελ αληίιεςε πσο ην θάζε άηνκν κεκνλσκέλα
έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα γίλεη νινθιεξσκέλν εζηθφ ππνθείκελν29. Ο θάζε άλζξσπνο
25
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ραξαθηεξίδεηαη απφ ίζε εζηθή αμία θαη απηή ε εζηθή αμία αθνξά ην πξφζσπν ζηελ
αηνκηθφηεηα ηνπ. Δπνκέλσο, γηα ηε λεσηεξηθή εζηθή, εχινγε πξέπεη λα ζεσξείηαη ε
εζηθή αμηνιφγεζε ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ (ην πσο θξίλνπκε ηηο πξάμεηο ησλ
πξνζψπσλ, απνδερφκελνη πσο ν θάζε άλζξσπνο είλαη ηθαλφο λα ιάβεη απνθάζεηο θαη
λα δηακνξθψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ) θαη φρη ε πξνζπάζεηα λα θζάζεη θαλείο ζηελ
αξραηνειιεληθή ζεκαζία ηνπ αγαζνχ βίνπ.
Με ηελ αιιαγή πιεχζεο ηεο Νεσηεξηθφηεηαο, ε εζηθή δηαζπάηαη ζε δχν μερσξηζηέο
ζθαίξεο εζηθνχ ραξαθηεξηζκνχ: ηε ζθαίξα ηνπ Αγαζνχ θαη ηε ζθαίξα ηεο
Γηθαηνζχλεο ή ηνπ Οξζνχ, πνπ είλαη ε δεκφζηα εζηθή. Ζ Ζ ζθαίξα ηνπ Οξζνχ είλαη ε
ζθαίξα ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε εζηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη
είλαη θαζνιηθνί θαη ηζρχνπλ γεληθά γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο30. Σα θαζήθνληα
δηαζέηνπλ επηηαθηηθφηεηα θαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο πξνεγνχληαη έλαληη ησλ
βηνηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζθνπψλ πνπ ηνπνζεηεί ν θάζε άλζξσπνο σο
πξνηεξαηφηεηα ζηε δσή ηνπ. Π..ρ. εάλ γλσξίδσ πσο έλαο άλζξσπνο είλαη αζψνο κε
απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη θαηεγνξείηαη γηα εμαπάηεζε θαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή
έρσ λα παξαθνινπζήζσ ηελ αγαπεκέλε κνπ ελεκεξσηηθή εθπνκπή ζηελ ηειεφξαζε,
ηφηε πξνεγείηαη ε εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο λα πσ ηελ αιήζεηα ψζηε λα κελ
θαηεγνξεζεί άδηθα. Ζ δεχηεξε επηινγή, φζν πξνζσπηθή θαη επηζπκεηή θη αλ είλαη,
ράλεη ηελ πξνηεξαηφηεηά ηεο έλαληη ηνπ θαζήθνληνο πνπ νθείισ λα εθπιεξψζσ.
ηε Νεσηεξηθφηεηα, ε εζηθή ηνπ Αγαζνχ απέθηεζε έλαλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα. Ζ
Ζζηθή ηνπ Αγαζνχ είλαη ε πξνζσπηθή ζθαίξα ηνπ αηνκηθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη
αθνξά ηηο πξνζσπηθέο θιίζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο έγθξηηεο πεπνηζήζεηο θαη ηνπο
βηνηηθνχο ζθνπνχο ηνπ θάζε πξνζψπνπ ζηελ ηδησηηθφηεηά ηνπ. Σν Αγαζφ ζεσξήζεθε
πσο είλαη ππφζεζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαη πξέπεη λα γίλεη απνιχησο ζεβαζηή απφ ηα
ππφινηπα άηνκα. Καλέλαο δε κπνξεί λα παξέκβεη ζηελ εκπέδσζε ηνπ Αγάζνπ, ην
νπνίν λνείηαη σο ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο γηα ηε δσή ηνπ
ην θάζε πξφζσπν, αιιά θαη ηνπο βηνηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, νη νπνίνη ζα ηνλ
νδεγήζνπλ ζηνλ επδαίκνλα βίν.
Σν Αγαζφ έηζη πεξηνξίδεηαη ζε κηα ρσξηζηή εζηθή ζθαίξα ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα
ηεο Αξεηήο αλ θαη απηή αθφκε ππνηάζζεηαη ζηε ζθαίξα ηεο επζχλεο πνπ θέξνπκε
απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο. Οη δχν ζθαίξεο ηεο Ζζηθήο, δειαδή ηεο δηθαηνζχλεο θαη
ηνπ Αγαζνχ δελ είλαη εληειψο αζχλδεηεο. Σν ζεκέιην ζπλνιηθά ηεο Ζζηθήο είλαη ε
απηνλνκία ζηηο δχν εθθάλζεηο ηεο: ηελ εζηθή θαη ηελ πνιηηηθή.

1.5Απηνλνκία, βηνεζηθή θαη ελήκεξε ζπγθαηάζεζε
H O’ Neil ζην βηβιίν ηεο Απηνλνκία θαη εκπηζηνζχλε ζηε βηνεζηθή, αλαθέξεη:
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Σηε βηνεζηθή, ε απηνλνκία ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γίλεηαη θαηαλνεηή ωο ηδηόηεηα ηωλ
επηκέξνπο αηόκωλ. Θεωξείηαη γεληθά ωο έλα δήηεκα αλεμαξηεζίαο, ή ηνπιάρηζηνλ ωο ε
ηθαλόηεηα γηα αλεμάξηεηεο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο31.
Δθ πξψηεο άπνςεο, ζπλάγεηαη πσο ε απηνλνκία είλαη έλα είδνο απηφ-έθθξαζεο,
απαιιαγκέλεο απφ παηεξλαιηζηηθέο πξαθηηθέο. Δχθνια κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο
πσο ε απηνλνκία ζηελ Βηνεζηθή έρεη αξλεηηθφ πεξηερφκελν32. Βέβαηα, κηα ηέηνηα
αληίιεςε ζα ήηαλ εζθαικέλε, θαζψο ζα αγλννχζε ην γεγνλφο πσο ε απηνλνκία ζηε
Βηνεζηθή νξίδεηαη σο κία πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα κεηέρεη ζε πξάμεηο πνπ αθνξνχλ
ην βίν ηνπ. Πξνηνχ, φκσο, απνζαθεληζηεί γηα ην πψο θαη πνπ εθαξκφδεηαη ε
απηνλνκία εληφο Βηνεζηθήο, θξίλσ ζθφπηκν λα αλαθεξζψ ζηε Βηνεζηθή σο ρψξν
παξαγσγήο θαλνληζηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ.
Ζ Βηνεζηθή δε κπνξεί λα θαηαηαρζεί νχηε ζηηο αλζξσπνινγηθέο νχηε ζηηο λνκηθέο
νχηε ζηηο θνηλσληθέο αιιά νχηε θαη ζηηο ζεηηθέο ή ηαηξηθέο επηζηήκεο. Ζ Βηνεζηθή
είλαη έλα ηδηαίηεξν γλσζηηθφ πεδίν. Ζ ηδηαίηεξφηεηά ηεο είλαη εκθαλήο φηαλ θάπνηνο
ηε ζπγθξίλεη κε άιιεο παξαδνζηαθέο επηζηήκεο. Δχθνια δηαπηζηψλεη πσο ε Βηνεζηθή
δελ αλάγεηαη ζε κία επηζηεκνληθή πεξηγξαθή ή αλάιπζε, δειαδή δελ ελδηαθέξεηαη
γηα ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο νχηε απνηειεί εκπεηξηθφ πεδίν κειέηεο . Αιιά παξάγεη
αμηνινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ θαηεπζχλνληαη γχξσ απφ ην δένλ ησλ πξάμεσλ.
Οπζηαζηηθά, ε Βηνεζηθή νξίδεηαη σο έλαο αμηνινγεηήο ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο.
Απηφο είλαη ν ζηφρνο ηεο Βηνεζηθήο: λα θξίλεη ηελ αλζξψπηλε πξάμε θαη λα ζέζεη
εξσηήκαηα, φπσο; Οη επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ελέρνπλ
ην ζεβαζκφ ησλ φξσλ ειεπζεξίαο ησλ ππνθεηκέλσλ; Ζ κε εμαζθάιηζε ηεο
επζαλαζίαο ζε άηνκν πνπ ην απαίηεζε κήπσο ζεκαίλεη παξαβίαζε θαη ελ ηέιεη
επηειηζκφ ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ;
H έξεπλα απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή κεγάιεο θαη πνηθίιεο γλψζεο. Ζ επηζηεκνληθή
αλαδήηεζε είλαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ πνπ πξνζπαζεί λα εμππεξεηήζεη ηελ επεκεξία
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κέζσ ηεο παξαγσγήο γλψζεο. Τπάξρνπλ , φκσο, εζηθά φξηα
πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππ’νςηλ ε επηζηεκνληθή έξεπλα. Σα φξηα απηά αθνξνχλ ην εζηθφ
ζηάηνπο ησλ πξνζψπσλ.
Οη βηνηερλνινγηθέο θαη γελεηηθέο παξεκβάζεηο ζε θακία πεξίπησζε δε πξέπεη λα
δηαηαξάμνπλ ην πιαίζην ζρέζεσλ ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ σο
ίζσλ θαη ειεχζεξσλ, αιιά θαη ησλ αμηαθψλ πξνηαγκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ πξνζψπσλ σο ειεχζεξσλ θαη ίζσλ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο
απηνλνκίαο γηα ην θάζε άηνκν ρσξηζηά33. Δάλ, επνκέλσο, ε επηζηεκνληθή αλαδήηεζε
δε ζεβαζηεί ηελ εζηθή απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ , ηφηε απφ θηλεηήξηνο κνριφο

31

Onora O’ Neill, Αυτονομία και εμπιςτοςφνθ ςτθ βιοθκικι, εκδ. Αρςενίδθ, Ακινα, 2011, ςελ.55
Ππωσ κα υποςτθρίξει θ O’ Neil ςτο κεφάλαιο Αυτονομία, Ατομικότθτα και Συγκατάκεςθ,
Θρίαμβοσ τθσ Ενιμερθσ Συγκατάκεςθσ του βιβλίου Αυτονομία και Εμπιςτοςφνθ ςτθ Βιοθκικι:
Ρολλοί κα ζχουν επίςθσ κατά νου κάποια εκδοχι των επιχειρθμάτων του Μιλ για τθ ςθμαςία τθσ
ατομικότθτασ και του χαρακτιρα ι κάποια νεομιλλιανά επιχειριματα για τθν επικφρωςθ τθσ
δεφτερθσ τάξθσ ι για τθν αναςτοχαςτικι επιλογι, βλ. Onora O’ Neill, Αυτονομία και εμπιςτοςφνθ ςτθ
βιοθκικι, εκδ. Αρςενίδθ, Ακινα, 2011, ςελ.55
33
Τςινόρεμα Σταυοφλα ,Δευκαλίων (περιοδικι ζκδοςθ για τθ φιλοςοφικι ζρευνα και κριτικι), Θ
Βιοθκικι και θ Σφγχρονθ Κριτικι τθσ Ρράξθσ, Εκδόςεισ; ΣΤΙΓΜΘ, 2006
32

πξνφδνπ κεηαηξέπεηαη αλαπφθεπθηα ζε κηα δχλακε θαηαζηξνθηθή, πνπ ελ ηέιεη
επηειίδεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.
Ζ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ζηε Βηνεζηθή γελλήζεθε φηαλ ε θιαζζηθή ηαηξηθή εζηθή δε
κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί, θαζψο ν ηαηξφο ζεσξήζεθε σο έλα παηεξλαιηζηηθφ
πξφηππν ή σο κία εμσηεξηθή απζεληία, ν νπνίνο νθείιεη λα πξάμεη ζχκθσλα κε ηελ
σθέιεηα ηνπ αζζελνχο, ε νπνία εξρφηαλ ζε άκεζε ζχγθξνπζε κε ηα πξαγκαηηθά
ζπκθέξνληα ηνπ αζζελή. Ζ Βηνεζηθή ππεξακχλζεθε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
απηνπξνζδηνξηζκνχ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ κία εζσηεξηθή δχλακε ηνπ αηφκνπ γηα
απηελέξγεηα ζε απνθάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ίδηα ηνπ ηε δσή (φπσο ν
επηθείκελνο ζάλαηφο ηνπ χζηεξα απφ ηε δηάγλσζε κηαο επηθίλδπλεο αζζέλεηαο). Έηζη,
ε απηνλνκία ζην ρψξν ηεο Βηνεζηθήο ζπλδέζεθε κε ηελ ηαηξηθή εζηθή θαη ην δήηεκα
πνπ ηίζεηαη :πψο εκθαλίδεηαη ε απηνλνκία ζηελ ηαηξηθή εζηθή;
Ζ O’ Neil απαληάεη:
Οη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ή ην ζεβαζκό ηεο απηνλνκίαο
εληόο ηνπ ηαηξηθνύ πιαηζίνπ είλαη ελ γέλεη κόλν ε απαίηεζε ηεο ελήκεξεο
ζπγθαηάζεζεο34.
Ζ ηαηξηθή πξάμε πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη
ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο35, δειαδή κε ην δηθαίσκά ηνπ λα απνδερηεί ή λα
αξλεζεί κηα πξνζθεξφκελε ζεξαπείαο. Ζ απνδνρή ή άξλεζε κηαο ζεξαπείαο
ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνλ αζζελή φζν θαη κε ηνλ ηαηξφ.
Ο αζζελήο νθείιεη λα ιάβεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην
λέν θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα πνπ ζα ιάβεη θηι. Ζ ελεκέξσζε απφ ηνλ ηαηξφ είλαη
θξίζηκε, θαζψο νθείιεη λα αλαγάγεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζε έλα έληππν
ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, δειαδή ζπλαηλεί ή φρη ζηελ πξνηεηλφκελε ηαηξηθή πξάμε.
Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην άηνκν είλαη
απνιχησο αλίθαλν λα ιάβεη πιεξνθφξεζε (π.ρ. αλεπαλφξζσηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο
ή κηαο εθθπιηζηηθήο αζζέλεηαο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην) θαη ηελ ηθαλφηεηα
απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηελ αζθνχλ νη νηθείνη ηνπ (ζχδπγνο, ζπγγελήο, γνλείο), ζε
πνην βαζκφ λνκηκνπνηνχληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη λα
πάξνπλ απνθάζεηο δεζκεπηηθέο γηα ην ίδην ην πξφζσπν κε έλα έληππν ελήκεξεο
ζπγθαηάζεζεο.
Απφ ηελ άιιε, ν ηαηξφο θαίλεηαη πσο απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ ζε πεξίπησζε πνπ
ε ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο αλήθεη ζηνλ αζζελή. Θα ήηαλ
άζηνρν λα ιερζεί πσο ην έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ειεπζεξψλεη ηα ρέξηα ηνπ
ηαηξηθνχ θφζκνπ.ν ηαηξφο έρεη θαζήθνλ λα ελεκεξψζεη γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Απηφ ην θαζήθνλ ην πξάηηεη ν ηαηξφο απφ θαζαξή ζπλείδεζε
φηη κφλν έηζη επηηειεί νξζά ην ζθνπφ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Έηζη, θαη ν ηαηξφο
δεζκεχεηαη λα ελεκεξψζεη φζν γίλεηαη πην έγθπξά ηνλ αζζελή, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα
ιάβεη κία απφθαζε πνπ ζα είλαη ζχζηνηρε κε ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη
γεληθά ην νξγαλσκέλν αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα πνπ είλαη ηφζν μερσξηζηφ.
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1.6. Ζ θαληηαλή απηνλνκία σο όξνο- ύπαξμεο ηεο δεκνθξαηίαο
O Kαλη ππνζηήξημε πσο νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ «εγγελή αμία36 » . Ζ αηηία είλαη φηη νη
άλζξσπνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε Λφγν37, ν νπνίνο ηνπο θαζηζηά ειεχζεξνπο δξψληεο
ηθαλνχο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα δηακνξθψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζχκθσλα
κε ηηο επηηαγέο πνπ ν ίδηνο (ν Λφγνο) νξίδεη. Ο ιφγνο είλαη εθείλνο πνπ θηλεηνπνηεί ηηο
πξάμεηο. Οη άλζξσπνη είλαη εθείλνη πνπ θηλνχληαη απφ έλα αίζζεκα θαζήθνληνο38, ην
νπνίν ππαγνξεχεηαη απφ έλα εζηθφ ρξένο, κία εζσηεξηθή θσλή πνπ επηηάζζεη ην
δένλ. Ζ θαληηαλή απηνλνκία είλαη κηα κνξθή απηνλνκνζεζίαο.
Ο Καλη εηζάγεη ζηε ζεσξία ηνπ ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, ε νπνία δε
λνείηαη σο αλεμέιεγθηε. Σν θάζε άηνκν δηαζέηεη ηε κέγηζηε δπλαηή ειεπζεξία λα
δηακνξθψλεη ηηο ζρέζεηο ηνπ πξνο ηνπο άιινπο, δειαδή λα θαζνξίδεη ην βίν ηνπ
ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. Αιιά απηή ε ειεπζεξία πξνυπνζέηεη έλαλ
πεξηνξηζκφ39 . Σν θάζε άηνκν νθείιεη λα κελ πξνζβάιιεη ηελ ειεπζεξία, πνπ δηαζέηεη
ζηνλ ίδην αθξηβψο βαζκφ, ηνπ άιινπ πξνζψπνπ. Ζ ηζφηεηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ
είλαη παξά ινγηθή απφξξνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο πνπ έρνπλ φινη40.
Yπφβαζξν ηεο θαληηαλήο δηδαζθαιίαο είλαη ε εζηθή απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ. Ζ
απηνλνκία είλαη ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαλνληζηηθνχ
πεξηγξάκκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ εζηθή απηνλνκία παξνπζηάδεηαη σο απνπζία
εηεξνθαζνξηζκνχ (ή εμσηεξηθήο επηβνιήο), αιιά θαη σο ηθαλφηεηα ηνπ έιινγνπ
δξψληα λα πξνζαλαηνιίδεη ηηο πξάμεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ νξζνχ ιφγνπ.
Ζ απηνλνκία κπνξεί λα εξκελεπηεί απινχζηεξα θαη σο κία εζσηεξηθή δχλακε πνπ
δηαζέηεη ην πξφζσπν γηα απηελέξγεηα, πνπ ηε δηαζέηεη ην πξφζσπν εμαηηίαο ηεο
αληηθεηκεληθή ηνπ ηδηφηεηαο σο κέινο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο41. Καη εμαηηίαο απηήο
ηεο αληηθεηκεληθήο ηδηφηεηαο νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ηελ ίζε ειεπζεξία λα
δηακνξθψλνπλ ην βίν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα άιια πξφζσπα, φπσο επηζπκνχλ.
Ο απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ θάζε πξνζψπνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή αμίσζε ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο απηήο. Οπζηαζηηθά, ε εζηθή απηνλνκία δε λνείηαη ρσξίο
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ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα είλαη ην ίδην
δηακνξθσηήο ηνπ βίνπ ηνπ.
Ζ ειεπζεξία ιακβάλεη έηζη ηε κνξθή ησλ δηθαησκάησλ42. Έλεθα ηεο αηνκηθήο
ειεπζεξίαο, ν θάζε άλζξσπνο είλαη θνξέαο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Ο Καλη
ζπλάγεη πσο δηθαίσκα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα κέιε κηαο ζπιινγηθφηεηαο σο
ακνηβαίν θαη θνηλφ γηα φινπο παχεη λα είλαη δηθαίσκα. Σν πξφζσπν, πνπ είλαη θνξέαο
δηθαησκάησλ, νθείιεη λα αλαγλσξίζεη θαη ηα άιια πξφζσπα, σο θνξείο δηθαησκάησλ,
σο δξψληεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηθαλφηεηα λα ξπζκίζνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο
ειεπζεξία.
Ζ ακνηβαηφηεηα θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ έιινγνπ δξψληα βξίζθνπλ
δηθαηνινγεηηθή βάζε ζηελ εζηθή ηδέα κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε
έλα ακνηβαίν ζεβαζκφ πξνζψπσλ ηζφηηκσλ ζηελ απηνλνκία ηνπο. Ζ ηζφηεηα δελ είλαη
παξά ινγηθή απφξξνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο πνπ έρνπλ φινη. Ζ ηδέα κηαο
ηέηνηαο εζηθφ-πνιηηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ην ζεκέιην ηεο πνιηηηθήο λνκηκνπνίεζεο,
αιιά θαη ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο43.
Δπνκέλσο, ε θαληηαλή δηδαζθαιία παξέρεη έλα πιαίζην πνπ ε αηνκηθή ειεπζεξία (θαη
θαη’ επέθηαζε ηα δηθαηψκαηα) θαη ε δεκνθξαηία (ηφζν σο δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ φζν θαη σο θαλνληζηηθφ ηδεψδεο) ζπλδένληαη άξξεθηα. Ζ αηνκηθή
ειεπζεξία δε λνείηαη ρσξίο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο , νη νπνίεο ζα αμηψλνπλ ην
ζεβαζκφ πνπ νθείιεη λα ππνδεηθλχεη ην πξφζσπν ζηελ ειεπζεξία ηνπ άιινπ
πξνζψπνπ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία αίζζεζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ.
Γεκνθξαηία, φκσο, δε λνείηαη σο δηαδηθαζία ρσξίο λα πξνζηαηεχεη ηελ ειεπζεξία ηνπ
θάζε πξνζψπνπ, αιιά θαη ρσξίο λα αλαγλσξίδεη ην θάζε πνιίηε σο θνξέα ίζεο
εζηθήο απηνλνκίαο.
Οη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο44, φκσο, βαζίδνληαη ζηελ αλαγλψξηζε πσο νη πνιίηεο
είλαη απηφλνκνη θαη ίζνη κεηαμχ ηνπο. Δίλαη κηα αλαγθαία θαλνληζηηθή πξνυπφζεζε.
Γη’ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνχλ ζεζκηθέο εγγπήζεηο
πνπ ζα εληζρχνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο45. Οη εγγπήζεηο απηέο παξέρνληαη
κέζα απφ ηελ έθδνζε ησλ ζεζκηθψλ απνθάζεσλ πνπ ε πνιηηεηαθή εμνπζία
θαηνρπξψλεη, δειαδή ηνπο λφκνπο.
Οη λφκνη ξπζκίδνπλ γεληθέο θαη αθεξεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηζρχνπλ εμίζνπ έλαληη
φισλ. Οη λφκνη, πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην κηαο δεκνθξαηηθήο επλνκνχκελεο
θνηλσλίαο, πξνζηαηεχνπλ ηελ ειεπζεξία ησλ πξνζψπσλ ζην φλνκα ηεο πξναγσγήο
ηεο ειεπζεξίαο ηνπο46. Γηα παξάδεηγκα, νη λφκνη πνπ απαγνξεχνπλ ηε δηάπξαμε
θαθνπξγηψλ είλαη λφκνη πνπ κε απνηξέπνπλ λα πξάμσ βίαηα ελάληηα ζε άιινπο, αιιά
απνηξέπεη θαη ηνπο άιινπο απφ ην λα επηδείμνπλ κηα βίαηε ζπκπεξηθνξά ζε κέλα ηνλ
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ίδην. Έηζη, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπζηάζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο λα θάλνπλ φ,ηη
επηζπκνχλ γηα ράξε ηεο ειεπζεξίαο ππφ ην θξάηνο ηνπ λφκνπ, πνπ φινη ζέβνληαη.
Ζ ειεπζεξία ππφ ην θξάηνο ηνπ λφκνπ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε κνξθή ειεπζεξίαο,
αθνχ νη πνιίηεο κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο είλαη θαη νη ζπληάθηεο ησλ λφκσλ
απηψλ. Ζ ειεπζεξία ππφ ην θξάηνο ηνπ λφκνπ ραξάζζεη ηελ άκεζε πξνέθηαζε ηεο
εζηθήο απηνλνκίαο, πνπ είλαη ε πνιηηηθή απηνλνκία. Καη ε πνιηηηθή απηνλνκία, πνπ
είλαη θαλνληζηηθφο ππξήλαο ηεο θαληηαλήο δεκνθξαηίαο, ζπληζηά κία πξνλνκία γηα
ηνπο πνιίηεο (αθφκε θαη γηα εθείλνπο πνπ είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηε ζχληαμε
ελφο λφκνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ απφθαζε πνπ πάξζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία), θαζψο
είλαη ειεχζεξνη, δειαδή είλαη ηζφηηκα κέιε κηαο απηνδηνηθνχκελεο ζπιινγηθφηεηαο
θαη φρη ππνθείκελα λφκσλ πνπ άιινη νξίδνπλ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο
εθείλεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζπλαίλεζε , ε νπνία ζα επέιζεη κέζσ δηαβνχιεπζεο
θαη θαη’ επέθηαζεο θαιχηεξσλ επηρεηξεκάησλ.

Κεθάιαηο 2:Γεκοθραηία
2.1Γεκνθξαηία θαη Λήςε Οξζώλ Απνθάζεσλ
Μία απφ ηηο θνηλήο απνδνρήο πνιηηηθέο εθηηκήζεηο ηεο επνρήο καο είλαη φηη ε
δεκνθξαηία απνηειεί ην θαιχηεξν πνιίηεπκα. Οη πνιίηεο ησλ δεκνθξαηηθψλ
θνηλσληψλ ηελ αλαγλσξίδνπλ σο ην πνιίηεπκα εθείλν πνπ εγγπάηαη ηελ ειεπζεξία,
ηελ ηζφηεηα, ην γεληθφ ζπκθέξνλ. Απνδίδνπλ ζεηηθή αμία ζην πνιίηεπκα απηφ επεηδή
αθξηβψο εγγπάηαη απηέο ηηο αμίεο. Πνιινί, φκσο, ηζρπξίδνληαη πσο νη αδπλακίεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηηο άιιεο κνξθέο πνιηηεηαθήο ζπγθξφηεζεο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ
θαζηζηά ηε δεκνθξαηία σο ην θαιχηεξν πνιίηεπκα.
Μηα δεκνθξαηία, επνκέλσο, είλαη θαιή επεηδή ε δεζπνηηθή κνξθή εμνπζίαο δελ
εγγπάηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ. Αιιά αθφκε θη αλ αλαξξηρεζεί ζηελ εμνπζία έλαο
θηιειεχζεξνο δηθηάηνξαο ή κηα αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο θαη παξαρσξήζνπλ έλα
εθηεηακέλν ζχλνιν ειεπζεξηψλ ζηνπο πνιίηεο, πάιη ην ζπγθεθξηκέλν πνιίηεπκα ζα
παξνπζηάδεη εγγελείο αδπλακίεο. Ζ βνχιεζε ηνπ θάζε πξνζψπνπ ζα ζεσξείηαη άληζε
κε ηε βνχιεζε ηνπ άξρνληνο.
Χζηφζν ε αμία ηεο δεκνθξαηίαο πξέπεη λα απνδεηρζεί, έρνληαο απνκαθξπλζεί απφ
απφ ηηο θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο θαη πξνζπαζψληαο λα θαηαθηήζνπκε ηε κεγαιχηεξε
δπλαηή βεβαηφηεηα. Δίλαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζεί έλαο άιινο ηξφπνο ζθέςεο πνπ δε
ζα βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο νχηε ζε κηα δεκνζθνπηθή πεξηγξαθή
απφςεσλ. Ο ηξφπνο αλάιπζεο πξέπεη λα είλαη αλαζηνραζηηθφο θαη φρη πεξηγξαθηθφο.
Ο John Rawls, Ακεξηθαλφο πνιηηηθφο θηιφζνθνο , ζπζηεκαηνπνίεζε ην ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν αλάιπζεο. Καηά ηνλ Rawls, αθεηεξία ηεο πνξείαο πξέπεη λα είλαη ε επηινγή
εθείλσλ ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ηξέθνπλ ηε κεγαιχηεξε
βεβαηφηεηα (π.ρ. ε θπιάθηζε άλεπ δίθεο είλαη άδηθε θαη θαηαδηθαζηέα πξάμε). Οη
πεπνηζήζεηο απηέο ζεσξνχληαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο απφιπηα
δηθαηνινγεκέλεο. ε έλα δεχηεξν βήκα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη αξρέο (εζηθέο θαη
πνιηηηθέο), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηηο δηθαηνινγήζνπλ (π.ρ. φινη νη άλζξσπνη είλαη
θνξείο δηθαησκάησλ, φινη νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη θαη ίζνη κεηαμχ ηνπο). Σηο
αξρέο απηέο πξέπεη λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζε έλα θχθιν εξσηεκάησλ, φπνπ ζα
δηαπηζηψζνπκε πσο δελ είκαζηε θαη ηφζν βέβαηνη θαη ζίγνπξνη σο πξνο ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ αξρψλ (π.ρ. εάλ ζε έλα ππαλάπηπθην θξάηνο κε κε
απνηειεζκαηηθή επάξθεηα δεκνθξαηηθψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ ζεζκψλ, επηρεηξήζεη
έλαο πνιίηεο λα βηαηνπξαγήζεη, ηφηε ε θπιάθηζε άλεπ δίθεο ζεσξείηαη αθφκε άδηθε
πξάμε;), κε απνηέιεζκα είηε λα αλαπξνζαξκφζνπκε ηηο θξίζεηο είηε λα πξνζθχγνπκε
ζε άιιεο. Οπζηαζηηθά ,ν αλαζηνραζκφο επηβάιιεη κηα δηαξθήο επαλεμέηαζε θξίζεσλ
ή πεπνηζήζεσλ θαη αξρψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ή ηελ επαλαδηαηχπσζε
ησλ έγθξηησλ εθηηκήζεσλ . Δίλαη ε ιεγφκελε «αλαζηνραζηηθή ηζνξξνπία47»,
Σν δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη εάλ ε δεκνθξαηία, σο
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ νδεγεί φλησο ζε νξζέο απνθάζεηο. Δίλαη κηα ζρεδφλ
θαζνιηθή εθηίκεζε πνπ ζπλαληάηαη θαζεκεξηλά, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κηα
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αλαγθαία εκβάζπλζε θαη δηεξεχλεζε ηεο δεκνθξαηίαο. Βαζίδεηαη ζε κηα θνηλή
αίζζεζε ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία έρεη πνιιέο θαη πνηθίιεο εξκελείεο.
Δθαξκφδνληαο ηελ «αλαζηνραζηηθή ηζνξξνπία» ζην δεκνθξαηηθφ πεδίν, ε
πξνζέγγηζε νθείιεη λα βαζηζηεί ζε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη λα
ηεζεί έλα εξψηεκα εχινγν: Γηαηί ππάξρεη θαζνιηθή απνδνρή ηεο δεκνθξαηίαο σο
δηαδηθαζίαο; Ζ εκπεηξία δηδάζθεη φηη ε δεκνθξαηία είλαη ε θαιχηεξε κνξθή
δηαθπβέξλεζεο ιφγσ ησλ ζεζκψλ πνπ απνδέρνληαη ζησπεξά νη πνιίηεο ηεο. Τπάξρεη
γεληθή ζπκθσλία πσο ε δεκνθξαηία δηαθεξχζζεη θαη ζέβεηαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα,
ππφζρεηαη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα, αλαζέηεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ
ζε αλεμάξηεηα φξγαλα, ζπλδέεηαη κε γξαπηνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ έλλνκε ηάμε,
ε πνιηηηθή εμνπζία αλαλεψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ εθινγψλ θ.ν.θ.
Πνιιά εξσηήκαηα πξνβάιινπλ φκσο άκεζα: Γηαηί λα ζεσξνχκε πσο ε δεκνθξαηία
είλαη κηα ηδεαηή κνξθή δηαθπβέξλεζεο , επεηδή εγγπάηαη ηηο παξαπάλσ ζεζκηθέο
ξπζκίζεηο; Απηέο νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζην εχινγν
ζπκπέξαζκα πσο ε δεκνθξαηία νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε νξζέο απνθάζεηο; Καη
αλαιφγσο ην βαζκφ δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ, λνκηκνπνηνχκαζηε λα
κηιήζνπκε γηα «πεξηζζφηεξε» ή «ιηγφηεξε» δεκνθξαηία; Σα εξσηήκαηα απηά
απαηηνχλ λα εμεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πην έγθξηησλ πνιηηηθψλ θαη εζηθψλ
θξίζεσλ καο θαη ησλ αξρψλ πνπ ηηο δηθαηνινγνχλ θαιχηεξα.
Ζ δεκνθξαηία (δήκνο+ θξάηεηλ) ζεκαίλεη θπξηαξρία ηνπ ιανχ. Ο ιαφο εμνπζηάδεη είηε
άκεζα είηε έκκεζα (απνηειεί πεγή θάζε εμνπζίαο). Ζ θπξηαξρία ηνπ ιανχ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε νξζέο απνθάζεηο; Καη, εάλ ππάξρεη έλαο θηιειεχζεξνο δηθηάηνξαο, ν
νπνίνο ιακβάλεη ππφςηλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, θαη νδεγεί ζε νξζφηεξεο απνθάζεηο
ην ιαφ απ’ φηη κηα δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε θπβέξλεζε, γηαηί πξέπεη λα
ππνζηεξίδνπκε πσο ε δεκνθξαηία είλαη εγγελψο ην πην απνηειεζκαηηθφ πνιίηεπκα;
Ζ πξψηε θαη ζπζηεκαηηθή θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε δεκνθξαηία πάλσ ζηελ νπνία
βαζίδνληαη νη ζεσξίεο ησλ ζχγρξνλσλ δηαλνεηψλ απνηππψλεηαη ζην έξγν ηνπ
Πιάησλα, ηελ Πνιηηεία. Ο Πιάησλ ππνζηήξημε πσο κφλν νη θηιφζνθνη-βαζηιείο είλαη
εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ πνιηηηθή επηαμία, νδεγψληαο ηελ πφιηλ ζε
νξζέο απνθάζεηο48 , αθνχ μερσξίδνπλ σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο απφ ην δήκν. Ο Πιάησλ
πίζηεπε πσο ην πξνηέξεκα ηεο δεκνθξαηίαο, πνπ ζεσξνχκε εκείο ζήκεξα, είλαη ε
αηηία απηνθαηάξγεζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Αξραία Διιάδα, δειαδή: ε επίδεημε
αλεθηηθφηεηαο απέλαληη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ε επηκνλή ηνπ αηφκνπ λα
θαζνξίδεη ηα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο. Σν δεκνθξαηηθφ
«θξάηνο» δε ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ην εζηθφ θαιφ ηνπ ζπλφινπ, αιιά αληίζεηα
επηηξέπεη ζε απηφ λα γίλεη θαηαθεξκαηηζκέλν θαη αζηαζέο σο απνηέιεζκα ησλ
αηνκηθψλ επηινγψλ49 .
Ο Πιάησλ απέδσζε αξλεηηθή ζεκαζία ζηε δεκνθξαηία σο δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ, επεηδή έδεζε ηελ άκεζε δεκνθξαηία, πνπ νη εμνπζίεο θαζνξίδνληαλ απφ
ην ιαφ γηα ην ιαφ θαη ζεψξεζε πσο ε αξπαθηηθή θξελίηηδα ησλ αθαιιηέξγεησλ
48

Ρλάτων, Ρολιτεία, μτφρ. Ν. Μ.Σκουτεροποφλου, Ρόλισ, Ακινα 2002
Janet Coleman, Ιςτορία τθσ Ρολιτικισ Σκζψθσ, τόμοσ ‘α, Ακινα, Εκδόςεισ Κριτικι, 2005, ςελ.234237( ςε ελλθνικι μετάφραςθ: Γιϊργοσ Χρθςτίδθσ)
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καδψλ ήηαλ αξθεηή γηα λα δηαζαιεπηεί ε αξκνλία εληφο ηεο πφιεσο 50 . Παξά ηελ
θξηηηθή ηελ νπνία άζθεζε ν θηιφζνθνο, ζε απηέο ηηο κηθξέο πφιεηο-θξάηε ήηαλ
εθηθηή ε απζεληηθή «ιατθή θπξηαξρία», φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχζαλ λα ζπλέξρνληαη
θαη λα δηαβνπιεχνληαη σο ίζνη γηα ηα γηα ηα θνηλά ηνπο πξνβιήκαηα.
Ζ θξηηηθή πνπ άζθεζε ν Πιάησλ, θαη κεηέπεηηα θαη ν Αξηζηνηέιεο51 , κπνξνχκε λα
ηελ πηνζεηήζνπκε αμησκαηηθά; Καη αλ ηελ πηνζεηήζνπκε, κήπσο πξέπεη λα
επαλαπξνζδηνξηζηεί ε δεκνθξαηία σο ρξεζηή κνξθή δηαθπβέξλεζεο ;
Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, είλαη φηη
απνηειεί κηα δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο ιαφο εμνπζηάδεη ζε έλα
δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη: Δίλαη σθέιηκν ν ιαφο λα θαζνξίδεη
ηνπο θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα ξπζκίδεη ηελ ηχρε ηνπ? Απηφ ην εξψηεκα
απαληάηαη κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη λα απνηηκεζεί εξγαιεηαθά ε
δεκνθξαηία σο δηαδηθαζία δειαδή κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήγεη:
π.ρ. πνιηηεηαθή ζηαζεξφηεηα θαη ζνθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη
λα ηελ απνηηκήζνπκε σο εγγελήο δηαδηθαζία (ε δηαδηθαζία απηή θαζαπηή θαη ηηο
αμίεο πνπ ζπλνδεχεηαη).
Πξνηνχ, φκσο, γίλεη απηή ε απνηίκεζε, είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξίζνπκε ην
πεξηερφκελν ηεο δεκνθξαηίαο σο ειεπζεξίαο ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην θαλνληζηηθφ
βειελεθέο ηεο.
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Ο Αριςτοτζλθσ κεωροφςε πωσ θ δθμοκρατία αποτελεί διεφκαρμζνθ μορφι εξουςίασ επειδι ο
διμοσ διακατζχεται από εγωιςτικά ςυναιςκιματα και πάςχει από ζλλειψθ διορατικότθτασ.
Βραχυπρόκεςμα ςκεπτόμενοσ, ο λαόσ μεριμνά μόνο για το δικό του ςυμφζρον, αφαιρϊντασ
περιουςία, πλοφτο και εξουςία από τουσ λίγουσ, χωρίσ να τον ενδιαφζρει θ ειρινθ και θ
ςτακερότθτα τθσ πόλθσ ςτο ςφνολό τθσ. Μακροπρόκεςμα, κα επικρατιςει το χάοσ με κατάλθξθ τθν
τυραννία, ςε ολόκλθρθ τθν πόλθ. Σφμφωνα με τισ νεϊτερεσ αντιλιψεισ, ο Αριςτοτζλθσ ιταν
υπζρμαχοσ μιασ μετριοπακοφσ δθμοκρατίασ, όπωσ εκφράηεται με τθν υποςτιριξι του ςτθν Ρολιτεία
όπου ουςιαςτικά εφαρμόηονται γνιςιεσ δθμοκρατικζσ αρχζσ. Ο ίδιοσ δεν Βλ. περ.Terence Ball and
Richard Dagger ,Ρολιτικζσ Ιδεολογίεσ και το Δθμοκρατικό Ιδεϊδεσ, Ακινα, Εκδόςεισ ΤΟΥΙΚΘ, 2011,
ςελ. 64( ςε ελλθνικι μετάφραςθ: Μαρίνα Χειλά)

2.2.Γεκνθξαηία σο Διεπζεξία
Ο Ρνπζζψ ζην Κνηλσληθφ πκβφιαην, αλαθέξεη: Διεπζεξία είλαη ε ππαθνή ζε έλαλ
λφκν πνπ ζεζπίδνπκε γηα καο ηνπο ίδηνπο52. χκθσλα κε ηελ αληίιεςε απηή, νη
άλζξσπνη απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ειεχζεξνη φηαλ κεηέρνπλ νη ίδηνη ζηε δεκηνπξγία
γεληθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην θάζε κέινο ηεο πνιηηηθήο
θνηλφηεηαο53. Δίλαη κηα κνξθή ειεπζεξίαο πνπ ζεκαίλεη ηε κε εμάξηεζε απφ ηε
βνχιεζε άιισλ θαη πξαθηηθά απνηειεί ηε πην ξηδνζπαζηηθή δηαζχλδεζε
δεκνθξαηίαο- ειεπζεξίαο κέρξη θαη ηηο κέξεο καο.
Γηαηί ε κνξθή απηή ειεπζεξίαο απνθηάεη αμηαθφ ραξαθηήξα ζηα πιαίζηα κηαο
δεκνθξαηηθήο πφιεσο?
Δχινγα, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί πσο έρνπλ ππάξμεη απηαξρηθέο κνξθέο
δηαθπβέξλεζεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαλνκή εθηεηακέλσλ αηνκηθψλ
ειεπζεξηψλ ζηνπο θαηνίθνπο κηαο θνηλσλίαο. Απηνί νη άλζξσπνη ζεσξνχληαη
ειεχζεξνη, αθφκε θαη εάλ νη «κεξηθέο» ειεπζεξίεο παξέρνληαη απφ κία απνιπηαξρηθή
εμνπζία;
Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη αξλεηηθή. Ζ παξνρή ειεπζεξηψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, εμαξηάηαη απφ ηελ αγαζή βνχιεζε ηεο δεζπνηηθήο εμνπζίαο,. Μηα
δεζπνηηθή εμνπζία, φκσο, δε ζέηεη σο ππέξηαην ζθνπφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ πνιηηψλ λα
απηνδηνηθεζνχλ. Ζ δεζπνηηθή εμνπζία γλσξίδεη πσο εάλ δεκηνπξγήζεη ηηο
πξνυπνζέζεηο ψζηε ν θάζε ππήθννο λα έρεη ηελ ειεπζεξία απηνέθθξαζεο θαη
απηνπξαγκάησζεο, ηφηε ην ηέινο ηεο δεζπνηηθήο εμνπζίαο κνηάδεη δηαθαηλφκελν. Γη’
απηφ ην ιφγν ε θάζε εμνπζία ,πνπ δελ ππφθεηηαη ζε δεκνθξαηηθέο αξρέο, πξνζπαζεί
λα θξαηήζεη ηνπο πνιίηεο καθξηά απφ ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο θαη νη
«παξαρσξεζείζεο» ειεπζεξίεο λα κελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο.
Μφλν ζε κία δεκνθξαηία είηε άκεζε είηε έκκεζε, νη πνιίηεο είλαη ειεχζεξνη κε ηελ
έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ. ε κηα
δεκνθξαηία, φζνη κεηνςήθεζαλ είλαη αλαγθαζκέλνη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηε
βνχιεζε εθείλσλ πνπ πιεηνςήθεζαλ, θαη εμαθνινπζνχλ λα απνιακβάλνπλ θάηη πνπ
δελ απνιακβάλνπλ φζνη βξίζθνληαη ππφ ηελ εμνπζία κίαο δεζπνηείαο ή
αξηζηνθξαηίαο, δειαδή ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε δηακφξθσζε ησλ
λφκσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δνπλ, αιιά θαη λα θξίλνπλ κεηαγελέζηεξα ηηο
εηιεκκέλεο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο. Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη πνιχηηκε λα ηελ
αληηιακβαλφκαζηε σο κηα παξαιιαγή ηεο ειεπζεξίαο σο απηνλνκίαο, αθφκα θαη γηα
ηε κεηνςεθία54. Σν θάζε κέινο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο απνιακβάλεη κηα κνξθή
απηνδηνίθεζεο, ηελ νπνία δε ζα είρε, εάλ νη λφκνη ζεζπίδνληαλ απφ κία δηθηαηνξία,
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Θ αντίλθψθ αυτι ορίηει και τθν ιδζα τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ. Ρατζρασ τθσ ιδζασ αυτισ ιταν ο
Γάλλοσ φιλόςοφοσ Ηαν Ηαν ουςςϊ. Για το Γάλλο φιλόςοφο, οι άνκρωποι γεννϊνται ελεφκεροι και
ίςοι. Ο κακζνασ ζχει ζνα κομμάτι κυριαρχίασ. Ουςιαςτικά, θ κρατικι κυριαρχία επιμερίηεται ςτο κάκε
μζλοσ του λαοφ ιςότιμα. Ζτςι, όλοι οι πολίτεσ οφείλουν να μετζχουν ςτθν άςκθςθ τθσ ζξουςίασ μζςω
τθσ λιψθσ αποφάςεων. Για περισ. Ρλθροφορίεσ, βλ. Ηαν- Ηακ ουςςϊ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο,
μτφρ. Δθμιτρθσ Κωςτελζνοσ)
54
Zan Zak Rousseau, TO KΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ςελ. 67-71 (ςε ελλθνικι μετάφραςθ: Δθμιτρθσ
Κωςτελζνοσ)

αξηζηνθξαηία ή κία βαζηιεία. Με άιια ιφγηα, ν άλζξσπνο πνπ δεη ζ' έλα δεκνθξαηηθφ
θαζεζηψο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη' αξρήλ ειεχζεξν, αθφκα θαη αλ δέρεηαη ηελ
αλάγθε ή ηελ ππνρξέσζε ππαθνήο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία.
Ζ απηνλνκία, ζην δεκνθξαηηθφ πεξβάιινλ, αθνξά ηελ αηνκηθή ειεπζεξία. Σν θάζε
άηνκν ζεσξείηαη ζπλδηακνξθσηήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζπκκεηέρεη ζην
ζπιινγηθφ απηνθαζνξηζκφ κε πξνηάζεηο, επηρεηξεκαηνινγία ζην δηάινγν, ςήθν θαη
έιεγρν ησλ εθαξκνζηψλ ηεο πνιηηηθήο. Σν άηνκν, έηζη, ινγίδεηαη σο ππνθείκελν κε
ηελ ηθαλφηεηα ειεπζέξνπ απηνθαζνξηζκνχ ηελ νπνία νθείινπλ λα ζέβνληαη.
Γεκνθξαηία ,επνκέλσο, ρσξίο αηνκηθή ειεπζεξία είλαη αδηαλφεηε. Άξα, ε αηνκηθή
ειεπζεξία ,ζην πνιηηηθφ πεδίν, πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζψπνπ λα
απηνθαζνξίδεηαη, λα κελ εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε άιινπ πξνζψπνπ ή κηαο κνξθήο
εμνπζίαο ζε θάζε δήηεκα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ηνπ. Πνιχ απιά, λα
παξακέλεη αρεηξαγψγεηνο απφ εμσηεξηθή απζεληία.
Ζ δεκνθξαηία ζεκειηψλεηαη πξψηα θαη θχξηα ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία55. Ζ αηνκηθή
απηή ειεπζεξία, φκσο, είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή56 ;
Ζ αξλεηηθή ειεπζεξία νξίδεηαη απφ ηελ απνπζία εμσηεξηθψλ εκπνδίσλ ή
ππνρξεσηηθψλ ππνδείμεσλ δξάζεο ελψ ε ζεηηθή ειεπζεξία είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ
πξνζψπνπ λα αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ
δεκφζηνπ βίνπ57. Ζ αηνκηθή ειεπζεξία ιακβάλεηαη σο απνπζία εκπνδίσλ πνπ
θαζηζηνχλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ αλέθηθην ή σο ηθαλφηεηα ηνπ πξνζψπνπ λα
δηακνξθψλεη έλα απζεληηθφ ζρέδην γηα ηε δσή ηνπ;
Ζ αξλεηηθή ειεπζεξία είλαη ε αμίσζε ηνπ πξνζψπνπ πξνο ηνπο άιινπο λα απέρνπλ
απφ ελέξγεηεο πνπ ζα πεξηφξηδαλ ηελ ηθαλφηεηα έιινγνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, δειαδή
ηελ απηνλνκία ηνπ, ζε ηνκείο δξάζεο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ ππφζηαζή ηνπ σο
ππνθεηκέλνπ ππεχζπλνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ βίνπ ηνπ. πλδέεηαη κε κηα
γεληθφηεξε αμίσζε απνρήο ινγηδφκελεο σο κε δεζκεπηηθήο απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη
δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ απηνηέιεηα εμαηνκηθεπκέλα ησλ πξνζψπσλ. Μηα ηέηνηα
κνξθή ειεπζεξίαο δε ζπληζηά επαξθή πξνυπφζεζε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζεζκηθή
ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο, θαζψο δελ ππάξρεη δέζκεπζε γηα ζπκκεηνρή φισλ ησλ
πνιηηψλ ηζφηηκα.
Αιιά, δεκνθξαηία ζεκαίλεη πξψηα θαη θχξηα ζχκπξαμε φισλ (ππφ φξνπο ηζφηεηαο)
ζηελ άζθεζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Άξα, ε δεκνθξαηία ζεάηαη απφ κία ζεηηθή
νπηηθή, φπνπ ππάξρεη ζχλδεζε ειεπζεξίαο θαη επζχλεο. Σν θάζε πξφζσπν ζπκκεηέρεη
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Θ ςυλλογικι ελευκερία είναι κρίςιμθ κατά τθν πρϊτθ φάςθ ςφςταςθσ του δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ, όταν ο λαόσ αυτοοργανϊνεται (π.χ. με τθν αποτίναξθ ενόσ ξζνου ηυγοφ). Δθμοκρατία
χωρίσ ατομικι ελευκερία είναι αδιανόθτθ, βλ.
Σοφρλασ Ραφλοσ, Δθμοκρατία και Αυτονομία,,
εκδόςεισ ΡΟΛΙΣ, 2016, ςελ. 41-46
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Τθ διάκριςθ αρνθτικισ και κετικισ ελευκερίασ ζχει αναγάγει ςε κεντρικό ηιτθμα ο Isaiah Berlin
ςτο διάςθμο δοκίμιό του «Two Concepts of Liberty», αναδθμοςιεφτθκε ςτο βιβλίο του Four Essays on
Liberty (Oxford: Oxford University Press), 1969, και ςε ελλθνικι μετάφραςθ από τον Γιάννθ
Ραπαδθμθτρίου: Τζςςερα δοκίμια περί ελευκερίασ (Ακινα: εκδόςεισ Scripta), 2001, 253 επ.
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διάςθμο δοκίμιό του «Two Concepts of Liberty», αναδθμοςιεφτθκε ςτο βιβλίο του Four Essays on
Liberty (Oxford: Oxford University Press), 1969, και ςε ελλθνικι μετάφραςθ από τον Γιάννθ
Ραπαδθμθτρίου: Τζςςερα δοκίμια περί ελευκερίασ (Ακινα: εκδόςεισ Scripta), 2001, 253 επ

κέζσ ειεχζεξεο δξάζεο ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, ζεβφκελν ηε δπλαηφηεηα πνπ
έρεη θαη ην άιιν πξφζσπν λα ζπκκεηάζρεη κε ηξφπν ειεχζεξν θαη ηζφηηκν ζηελ
άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε πξνζψπνπ λα
ζπκκεηέρεη ζηελ άζθεζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο είλαη άκεζε πξνέθηαζε ηεο εζηθήο
απηνλνκίαο ηνπ πξνζψπνπ, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα δηακνξθψλεη ην βίν ηνπ φπσο
επηζπκεί ππφ ηνλ απηνλφεην φξν ηεο επζχλεο απέλαληη ζηνπο άιινπο.
ε κία δεκνθξαηία, θαλέλα πξφζσπν δελ πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη δεη ζε θαζεζηψο
αλειεπζεξίαο, αιιά θαη νχηε λα ληψζεη πσο δε ιακβάλεηαη ζνβαξά ε γλψκε ηνπ απφ
ην ζχλνιν.
Ο ζεβαζκφο είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο αηνκηθήο θαη θαη’ επέθηαζε
ζπιινγηθήο ειεπζεξίαο. Καη απηφο ν ζεβαζκφο, σο αλαγθαίν ζπζηαηηθφ ηεο
ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ζπγθξνηεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηελ ηζνηηκία ζηε
ιήςε ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ.
Ππξήλαο ηεο δεκνθξαηίαο, επνκέλσο, είλαη ε αηνκηθή θαη ε ζεηηθή ειεπζεξία. Ζ
δεκνθξαηία, δηθαηνινγείηαη, ζηε βάζε ηεο εζηθήο ηδέαο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο πνπ
ηα πξφζσπα ζπλ-αηζζάλνληαη ηζφηηκα ζηελ απηνλνκία ηνπο.
Γεκνθξαηία, σο ζπιινγηθή δηαδηθαζία, δε λνείηαη ρσξίο ακνηβαηφηεηα σο πξνο ην
ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ ν θαζέλαο απαηηεί ζην πξφζσπφ ηνπ, αιιά
πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηελ ηδηφηεηά ηεο λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηνπο
πνιίηεο σο θνξείο ίζεο εζηθήο απηνλνκίαο θαη αμίαο. Έηζη, νη πνιίηεο
απηννξγαλψλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζπιινγηθφ ζρεκαηηθφ ηεο πνιηηηθήο
βνπιήζεο, αθνχ έρνπλ απνδερηεί πσο ην επ δήλ ηνπ θάζε πξνζψπνπ ζπλαξηάηαη κε
ην επ δελ ησλ άιισλ πξνζψπσλ
H δεκνθξαηία είλαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζέβεηαη κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ηε ζπλνιηθή απηνλνκία ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη θέξνπλ ζπλ- επζχλε ζηνλ
ηξφπν ζέζπηζεο κηαο απνδνηηθήο δεκνθξαηίαο, ε νπνία ζα πξναζπίζεη κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ηνλ πξνζσπηθφ βίν ηνπ αηφκνπ εμαηνκηθεπκέλα.

2.3.Δγγελήο ή Δξγαιεηαθή Αμία ηεο Γεκνθξαηίαο
ε κηα δεκνθξαηία, κηα απφθαζε απνθηάεη ζεζκηθή κνξθή κέζσ ηεο ςήθηζήο ηεο
απφ ην λνκνζεηηθφ ζψκα, φπνπ ν ιαφο εμνπζηάδεη. Σφζν ε θιαζζηθή φζν θαη ε
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ πξαθηηθή
ιεηηνπξγία ηνπο.. Ζ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηηο δχν εθδνρέο νινθιεξψλεηαη ζην
πιαίζην ηήξεζεο κηαο δηαδηθαζίαο. Ππξήλαο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αξρή ηεο
πιεηνςεθίαο58 . Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κεηά απφ ςεθνθνξία θαη ε θάζε ςήθνο
έρεη ηελ ίδηα ελδνδηαδηθαζηηθή αμία, ίζν βάξνο ζηελ απφθαζε πνπ ζα επηθξαηήζεη.
ηελ αξραία δεκνθξαηία, ην ππνβαιιφκελν πξνο ςήθηζε εξψηεκα ήηαλ έλα θάζε
θνξά, ελψ ζηε ζχγρξνλε δεκνθξαηία ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ πνπ
ιακβάλνληαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ ιατθψλ αληηπξνζψπσλ ( πνηνη θαη κε πνην ηξφπν
ζα ξπζκίζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο) θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη εληφο
ησλ Κνηλνβνπιίσλ (νη λφκνη είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ
απνθάζεσλ πνπ εηζεγήζεθε ε πιεηνςεθία ησλ ιατθψλ αληηπξνζψπσλ). Καη ζηηο δχν
κνξθέο ηεο δεκνθξαηίαο, ν δηάινγνο θαη ε αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ απνηεινχλ
κέξνο ηεο δεκνθξαηίαο σο δηαδηθαζίαο.
Ζ δεκνθξαηία σο δηαδηθαζία απνθηάεη θχξνο κέζα απφ ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο59 .
Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ε κέζνδνο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο δεκνθξαηίαο, αθνχ
πξνυπνζέηεη πσο νη εηιεκκέλεο απνθάζεηο είλαη πξντφλ ζθέςεο ειεχζεξσλ θαη ίζσλ
πνιηηψλ. Κάζε άιιε πξαθηηθή (π.ρ. λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο απφ πξφζσπα πνπ
δηαζέηνπλ πινχην ή θαιχηεξε εθπαίδεπζε) είλαη βαζχηαηα αληηδεκνθξαηηθή.
Ζ δεκνθξαηία ζπλνδεχεηαη κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα. Μπνξνχλ φκσο απηέο
νη αμίεο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ αληίιεςε πσο ε δεκνθξαηία νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε
νξζέο απνθάζεηο;
Μία θαιή αθεηεξία πξνο απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο παξέρεη ν
έγθξηηνο ζπληαγκαηνιφγνο θαη ζρεηηθηζηήο, Υαλο Κέιζελ. Ο Γεξκαλφο
ζπληαγκαηνιφγνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππνζηήξημε πσο δελ ππάξρνπλ αιήζεηεο ζε
εζηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. Ήηαλ, φκσο, έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο δεκνθξαηίαο
θαη ππνζηήξημε πσο ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηηο αξρέο
ηεο ειεπζεξία θαη ηεο ηζφηεηαο60 . χκθσλα κε ην επηρείξεκά ηνπ, νη ζχγρξνλεο
θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ εζηθή πνιπθσλία θαη πνιηηηθή αλεθηηθφηεηα. Ο
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Οι κρατικζσ αποφάςεισ που λαμβάνονται βάςει τθσ αρχισ αυτισ είναι νομιμοποιθμζνεσ και δεν
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Κέιζελ61 ζεψξεζε πσο νη πνιίηεο είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ θαη ε αληίιεςε ηνπ
θαζέλα είλαη ίζε κε ηελ αληίιεςε φισλ ησλ άιισλ. Άξα, επηιέγνληαο πιεηνςεθηθά
νπζηαζηηθά ηθαλνπνηείηαη ε επηζπκία ησλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ πνπ είλαη ειεχζεξνη
θαη ίζνη κεηαμχ ηνπο62. Ζ δηθαηνιφγεζε απηή ηνπ Γεξκαλνχ ζπληαγκαηνιφγνπ απφ
ηελ πιεπξά ηεο αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο63 είλαη επαξθήο πξνυπφζεζε ψζηε λα
αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηεο εθξνήο νξζψλ απνθάζεσλ; Δπεηδή βαζίδεηαη ζε αξρέο ε
δεκνθξαηία ζεκαίλεη πσο ε πιεηνςεθία δελ κπνξεί λα ςεθίζεη ιαλζαζκέλεο
επηινγέο;
Ζ δεκνθξαηία64 είλαη ην πιένλ θαιχηεξν πνιίηεπκα θαζψο είλαη εθείλν πνπ εγγπάηαη
πψο πξέπεη λα δηακνξθψλνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ καο ψζηε λα πξνάγεηαη ν αγαζφο
βίνο ηνπ θαζελφο ππφ ζπλζήθεο ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο, ίζνπ ζεβαζκνχ θαη κέξηκλαο.
Ζ δεκνθξαηία σο ηδεψδεο είλαη πνιχηηκε επεηδή έρεη εζηθέο πξνεθηάζεηο πνπ
ελζαξθψλνληαη απφ ηελ αμία ηεο αθξηβνδηθίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο 65 .
Γηα λα νδεγεί ε δεκνθξαηία ζε νξζέο απνθάζεηο , ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί κε βάζε
ηηο ζπλέπεηεο ηε. Να νδεγεζνχκε ζε κηα ζπλεπεηνθξαηηθή ζεψξεζε ηεο δεκνθξαηίαο
αιιά ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα δε κπνξνχλ λα ινγηζηνχλ σο ζπλέπεηεο ηεο
δεκνθξαηίαο. Δίλαη εζηθνπνιηηηθέο αξρέο βάζεη ησλ παξάγεηαη ε δηθαηνπνιηηηθή
νξγάλσζε ηνπ βίνπ ησλ πξνζψπσλ.
ηαλ απνπεηξάηαη θάπνηνο λα δηαηππψζεη ηελ αληίιεςε φηη ε δεκνθξαηία νδεγεί ζε
ζνθέο απνθάζεηο, επηθαινχκελνο ηηο αξρέο απηέο, ηφηε ε απφθαζή ηνπ ελέρεη
ζθάικαηα θαλνληζηηθήο θχζεσο.
Ζ δεκνθξαηία είλαη κηα λνκηκνπνηεκέλε δηαδηθαζία. ινη νη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα
αηζζάλνληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη θαη ζεσξνχλ πσο ε ςεθνθνξία είλαη λφκηκε επεηδή
φινη νη ςεθνθφξνη έρνπλ εμίζνπ ην δηθαηψκα λα ιέλε πνηνλ ζέινπλ σο αληηπξφζσπν
θαη ε κεηνςεθία ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο66 . Ζ άπνςε απηή δε
ζρεηίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα (δίθαηα ή άδηθα) ησλ ςεθηζκάησλ ηεο Αξραίαο
Διιάδαο νχηε κε ηνπο λφκνπο πνπ θπξψλνληαη ζηα ζχγρξνλα Κνηλνβνχιηα.
Σν γεγνλφο φηη ε δεκνθξαηία είλαη κηα λνκηκνπνηεηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία
ελδεκνχλ αμίεο, καο βνεζάεη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε γηαηί κία δεκνθξαηία είλαη
ηδαληθφηεξε κνξθή δηαθπβέξλεζεο απφ κία δηθηαηνξία (π.ρ. ην φηη νη πνιίηεο
απηνδηνηθνχληαη ή ε αλαγλψξηζε πσο φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα
εθιέγνληαη επί ίζνηο φξνηο).
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μετάφραςθ:Γιϊργοσ Λαμπράκοσ)

Δπνκέλσο, κηα δεκνθξαηία παξάγεη λφκηκα απνηειέζκαηα, γηαηί ε δηαδηθαζία
παξαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ζεσξείηαη θαη’ εμνρήλ λνκηκνπνηεκέλε. Δίλαη λφκηκν
έλα εθινγηθφ απνηέιεζκα αθνχ ςεθίζζεθε κε βάζε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ φινη νη πνιίηεο ππφ φξνπο ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο. Τπάξρεη κία
κεηνςεθία, ε νπνία απνδέρεηαη ην απνηέιεζκα ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνεγήζεθε, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηε λίθε ηεο πιεηνςεθίαο έζησ θαη ζησπεξά67. Σφηε
ην απνηέιεζκα θαζίζηαηαη σο έγθπξν, αθνχ ςεθηζζεί απφ ηελ πιεηνςεθία. Πνηνο,
φκσο, κεραληζκφο δηαζθαιίδεη πσο ην απνηέιεζκα είλαη θαη νξζφ?
Σν απνηέιεζκα θξίλεηαη εθ ησλ ζπλεπεηψλ. Tφηε, αλαθεξφκαζηε ζε κηα εξγαιεηαθή
πξνζέγγηζε ηεο δεκνθξαηίαο πξνζδηνξηδφκελε απφ θξηηήξηα αλεμάξηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο. Ο Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο Άξλεζελ αλαθέξεη68: «Ζ δεκνθξαηία, φηαλ
είλαη δίθαηε, είλαη δίθαηε αθξηβψο ιφγσ ηεο ηάζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη
πξαθηηθψλ λα νδεγνχλ ζε απνηειέζκαηα πνπ είλαη δίθαηα ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ
είλαη ελλνηνινγηθά αλεμάξηεηα απφ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ ην δεκνθξαηηθφ
ηδεψδεο».
Σν δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο ζπλίζηαηαη απφ ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο.
Δάλ ην απνηέιεζκα είλαη θαιφ ή θαθφ, δίθαην ή άδηθν, γίλεηαη αληηιεπηφ εθ ησλ
πζηέξσλ. Δξγαιεηαθά, επνκέλσο, νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δελ ηαπηίδνληαη κε
δίθαηεο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο έρνπλ λφκηκε ηζρχ, επεηδή πξνήιζαλ απφ κηα
λνκηκνπνηεηηθή δηαδηθαζία, αιιά δε ζεκαίλεη πσο ε απφθαζε είλαη δίθαηε.. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, κε βάζε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία, ε δεκνθξαηία εμάγεη νξζέο
απνθάζεηο. Αιιά, ζε θακία πεξίπησζε, δε ζεκαίλεη πσο κία δεκνθξαηηθή απφθαζε
είλαη κία νξζή θαη αιεζηλή απφθαζε παξ’φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη,
φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
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2.4.ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Ζ δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ είλαη κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
δηαδηθαζία, θαζψο ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί έρεη ζεζκηθφ θχξνο. Ζ δεκνθξαηηθή
λνκηκνπνίεζε είλαη κία απζηεξά δηαδηθαζηηθή αληίιεςε ,θαζψο παξαπέκπεη ζε κηα
δηαδηθαζία λφκηκε πνπ αθνινπζείηαη ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο. Οη απνθάζεηο πνπ
είλαη ηθαλέο λα πείζνπλ ην εθινγηθφ ζψκα γηα ηελ νξζφηεηα κηαο πνιηηηθήο πξάμεο
κπνξεί λα είλαη πνιιέο θαη ελδεκνχλ βαζηέο δηαθσλίεο. Ζ πνηθηιία ησλ απνθάζεσλ
απηψλ θαηαδεηθλχεη πσο είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη νκνθσλία ζην πεξηερφκελφ ηνπο.
Έηζη, ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε, αμηνπνηψληαο ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο,
πξνζδίδεη δεζκεπηηθφ θχξνο ζηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο .
Ππξήλαο ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο είλαη ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. Ζ αξρή ηεο
πιεηνςεθίαο είλαη ζεκέιην ηεο δεκνθξαηίαο θαη αθνινπζείηαη ηφζν γηα ηελ αλάδεημε
ησλ απνθάζεσλ πνπ ζεσξεί ε πιεηνςεθνχζα κεξίδα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ φηη
είλαη νη πην νξζέο φζν θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ εθείλσλ πνπ ζα
ςεθίζνπλ ηνπο λφκνπο κε εμαλαγθαζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληζηά επαξθή δηθαηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ (αθφκε θαη ηεο κεηνςεθίαο πνπ δηαθψλεζε) πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε.
Ζ απαίηεζε ζπκκφξθσζεο ζηελ πιεηνςεθνχζα άπνςε απνδεηθλχεη πσο ε
πιεηνςεθία έρεη θαηά ηεθκήξην ηε δχλακε λα επηβάιιεη ηελ άπνςή ηεο.
Ζ αλάδεημε ηεο πιεηνςεθνχζαο άπνςεο δηαζθαιίδεη ηα θξίζηκα ζπκθέξνληα ησλ
θνηλσληψλ. Τπάξρνπλ άιινη ηξφπνη εμαγσγήο θξίζηκσλ απνθάζεσλ. Δάλ
θαληαζηνχκε κία θνηλσλία πνπ πξέπεη λα ιάβεη απνθάζεηο γηα ην βίν ησλ πνιηηψλ
ηεο θαη νη πνιίηεο έρνπλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο αμηαθέο αληηιήςεηο, πψο κπνξεί λα
επέιζεη ε θνηλσληθή ηάμε;
Φεθίδνληαο πιεηνςεθηθά. Οπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο εμαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήο
εηξήλεο είλαη επηδήκηα. Μία άιιε αξρή ζα ήηαλ ε επηινγή πξνζψπσλ πνπ δηέζεηαλ
εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ήηαλ γλψζηεο ησλ δεηεκάησλ. Οπζηαζηηθά, ζα ήηαλ κία
κνξθσκέλε κεηνςεθία, ε νπνία δε ζα ήηαλ εθιεγκέλε αιιά ζα ιεηηνπξγνχζε πξνο
φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Μηα ηέηνηα αληίιεςε ,φκσο, ζα απνκάθξπλε ην
δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία. Οη πνιίηεο ζα ζεσξνχληαλ
πσο δνπλ ζε θαζεζηψο αλειεπζεξίαο θαη πσο είλαη αδχλακνη λα δηακνξθψζνπλ ην
δηθφ ηνπο ζρέδην δσήο, αθνχ δε ζα ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην βίν ηνπο. Θα απνπζίαδαλ νη αμίεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
ηζφηεηαο πνπ ζπλαπνηεινχλ ην θαλνληζηηθφ ηδεψδεο ηεο δεκνθξαηίαο.
Μία άιιε κέζνδνο, πέξαλ ηεο πιεηνςεθίαο, ζα ήηαλ ε επηινγή πξνζψπσλ κε
θιήξσζε. Λακβάλνληαο σο θξηηήξην ηελ ηζφηεηα, κία δεκνθξαηηθή αξρή ζα
επηδνθίκαδε κηα ηέηνηα επηινγή πξνζψπσλ. Σίζεηαη έλα δήηεκα: ε επηινγή ησλ
πξνζψπσλ κέζσ θιήξσζεο ζα είλαη θαη ε πην νξζή; Δάλ επηιεγνχλ άηνκα πνπ δελ
είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ κία νξγαλσκέλε θνηλσληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ
αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο πφιηο;
Δπνκέλσο, ε πιεηνςεθία έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο αξρέο.
Καη εδψ ηίζεηαη έλα εξψηεκα: Ζ πιεηνςεθία είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε εζηθά

επηδνθηκαζηέεο απνθάζεηο; Μπνξεί κία απφθαζε πνπ ηε ζηεξίδεη ε πιεηνςεθνχζα
νκάδα κίαο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ λα νδεγήζεη ζε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ; Πνιχ απιά, ςεθίδνληαο πιεηνςεθηθά ζεκαίλεη ςεθίδεη ε θνηλσλία
νξζά;
Γηα λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηελ θνηλσλία
ησλ πνιηηψλ θαη ζην γεγνλφο εάλ κπνξεί λα πεηζζεί ε ίδηα ε θνηλσλία πσο ππάξρεη
κία (ή πνιιέο) αληηθεηκεληθή θαη απηαπφδεηθηε αιήζεηα ζηα εζηθά θαη πνιηηηθά
δεηήκαηα. Οπζηαζηηθά, απηφ ην εξψηεκα πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηνπο πνιηηηθνχο
θαη εζηθνχο ιφγνπο απνδνρήο ηεο αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο.
Πξνηνχ αλαιπζεί ην παξαπάλσ εξψηεκα, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο είλαη αλέθηθην λα
ππάξμεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ην εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα ζηα εζηθά
δεηήκαηα. Σα δεηήκαηα απηά θέξνπλ βαζηέο εζηθέο δηαθσλίεο εμαηηίαο ηνπ φινπ θαη
εληνλφηεξνπ πινπξαιηζκνχ ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη. Ο
πινπξαιηζκφο απηφο θαζηζηά κάηαην ην εγρείξεκα λα παξαρζεί κία απφθαζε ηθαλή
λα πείζεη φινπο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο.
Δάλ ππνζηεξηρζεί ε άπνςε απφ ηνπο πνιίηεο πσο ππάξρνπλ πνιιέο αιήζεηεο ζε
δεηήκαηα πνιηηηθήο θχζεσο, ηφηε θαηεπζπλφκαζηε κνλφδξνκα ζην εζηθφ δφγκα ηνπ
ζρεηηθηζκνχ69 . χκθσλα, κε ηνλ ζρεηηθηζκφ, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κία νξζέο
απαληήζεηο ζην ίδην δήηεκα. Τπάξρνπλ πνιιέο νξζέο θαη ππνθεηκεληθέο απαληήζεηο
ζρεηηθά κε ηα ζπκθέξνληα πνπ έρεη ε θνηλφηεηα ή θνηλσληθή νκάδα θηι. ε απηήλ
ηελ άπνςε, ε πιεηνςεθία είλαη ηθαλή λα παξάζρεη κία απφθαζε ε νπνία ζα έρεη ην
ραξαθηήξα ηεο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο. Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο νδεγεί ζηελ
απφθαζε εθείλε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηζφθπξεο απαληήζεηο ησλ πνιηηψλ.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο επηθαιείηαη ηηο αμίεο ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ αηφκσλ . Άξα, ε πιεηνςεθία ζπγθξνηείηαη απφ
άηνκα ηα νπνία είλαη ειεχζεξα θαη ίζα κεηαμχ ηνπο θαη ζηεξίδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε
απφθαζε. ην δφγκα ηνπ εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ, ππάξρεη ε βαζηθή ζθέςε πσο νη
άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη θαη ίζνη κεηαμχ ηνπο θαη επνκέλσο ε απφθαζε είλαη πξντφλ
επεμεξγαζίαο ηεο ζθέςεο ειεχζεξσλ θαη ίζσλ αλζξψπσλ70 . Σν θάζε άηνκν επηδηψθεη
λα δεη ζχκθσλα κε θάπνηεο εζηθέο επηηαγέο. Δπνκέλσο, ε επηθξαηνχζα άπνςε είλαη
ην απνηέιεζκα ζπκθσλίαο θαηο ζπλαίλεζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη
έρνπλ εθθξάζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ζ επηθξαηνχζα άπνςε είλαη θαη ε
πην νξζή; Γειαδή, ην δφγκα ηνπ εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ πνπ επηθαιείηαη αμίεο
δεκνθξαηηθέο, φπσο ηεο αλεθηηθφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη θαηαιήγεη ζε κία
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ππνζηήξημε ηεο πιεηνςεθίαο ζεκαίλεη ,ηαπηφρξνλα, πσο ε πιεηνςεθία έρεη επηιέμεη
απνθάζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε εζηθνχο θαλφλεο; Δάλ ε πιεηνςεθία νδεγεζεί ζε κία
απφθαζε πνπ παξαβηάδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζεκαίλεη πσο είλαη νξζή; Ο
εζηθφο ζρεηηθηζκφο ,φζν θη αλ εγγπάηαη κία επαξθήο θαη αξθεηά δηθαηνινγεκέλε
άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο ,είλαη αδχλακνο ζηελ παξνρή κηαο εζηθήο ηεθκεξίσζήο 71 ηεο
.
Eάλ ππνζηεξηρζεί ε άπνςε πσο δελ ππάξρνπλ αιήζεηεο ζε εζηθά θαη πνιηηηθά
δεηήκαηα, ηφηε νδεγνχκαζηε ζην δφγκα ηνπ εζηθνχ ζθεπηηθηζκνχ72 . χκθσλα κε ην
ζπγθεθξηκέλν δφγκα, δελ πθίζηαληαη νξζέο ή εζθαικέλεο εζηθέο θαη πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο. Ο εζηθφο ζθεπηηθηζκφο δελ απνδέρεηαη ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ
αιεζεηψλ ζε εζηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. Δίλαη αγλσζηνθξαηηθφ ξεχκα. Έλαο
έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ ζθεπηηθηζηηθνχ ξεχκαηνο νδεγείηαη ζηελ παξαδνρή πσο
φια επηηξέπνληαη κέζα ζε κηα θνηλσλία. ιεο νη απφςεηο θαη ηδέεο πξέπεη λα
αθνπζηνχλ ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε θαηάθηεζε κηαο απφθαζεο πνπ νδεγεί ζε κία
αληηθεηκεληθή αιήζεηα. ια είλαη επηηξεπηά. Αιιά, ην ηη ηειηθά ζα επηηξαπεί είλαη
δήηεκα ηεο πιεηνςεθίαο. Τπφ ην πξίζκα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, ε δηθαηνιφγεζε ηεο
αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο ζπγθξνχεηαη κε ην εμήο πξφβιεκα: Πνηνη είλαη εζηθνί ιφγνη
απνδνρήο ηεο πιεηνςεθίαο φηαλ δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα ζε εζηθά θαη
πνιηηηθά δεηήκαηα; Πψο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο, σο
ειπίδα αλίρλεπζεο θαη πξνζέγγηζεο εζηθνπνιηηηθά νξζψλ απνθάζεσλ, φηαλ έρνπκε
εθ ησλ πξνηέξσλ απνδερηεί πσο δελ ππάξρεη κία αληηθεηκεληθή αιήζεηα; Μνηξαία
θαηεπζπλφκαζηε ζε αληίθαζε.
Σφζν ε ζρεηηθηζηηθή φζν θαη ε ζθεπηηθηζηηθή δηθαηνιφγεζε ηεο αξρήο ηεο
πιεηνςεθίαο δελ παξέρνπλ θξίζηκνπο εζηθνχο ιφγνπο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε
δηαδηθαζηηθή απηή αξρή σο απνδεθηή νδφο πξνο ηελ αιήζεηαο., ηθαλή λα ζπκβηβάζεη
ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κε νξζέο επηινγέο. Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο νπζηαζηηθά
εμππεξεηεί ηελ αδπλακία εχξεζεο κίαο κεζφδνπ απφθηεζεο ηεο αιήζεηαο π.ρ. κε ηνλ
εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ή ιήςε απνθάζεσλ κε θιήξν. Ζ απνδνρή ηεο αξρήο ηεο
πιεηνςεθίαο θαιχπηεη, επίζεο, θαη ηηο αμηαθέο παξακέηξνπο ηεο δεκνθξαηίαο, αθνχ
νη πνιίηεο είλαη ειεχζεξνη θαη ηζφηηκνη κεηαμχ ηνπο.
Σίζεληαη, φκσο, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ππξήλα ηεο αξρήο θαη ζηνλ ηξφπν
πξφζιεςεο ηεο ηφζν απφ άηνκα (άξα θαη θαη’ επέθηαζε ζε αηνκηθέο ειεπζεξίεο) φζν
θαη απφ ζπιινγηθά κνξθψκαηα: Ζ ςήθνο έρεη ελδνδηαδηθαζηηθή αμία θαη εάλ έρεη,
πνην είλαη ην εζηθφ ηεο βάξνο; Μία πιεηνςεθία έρεη σο αμηαθέο πξνυπνζέζεηο
(ηνπιάρηζηνλ ζηελ έλαξμε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο): ηελ ειεπζεξία θαη ηελ
ηζφηεηα. Μεηά ην ηέινο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ε πιεηνςεθία ζέβεηαη ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο επηκέξνπο ειεπζεξίεο ησλ αηφκσλ πνπ δηαθψληζαλ; Γειαδή, ε
πιεηνςεθία, φζν ηζρπξά θη αλ είλαη ηα θαλνληζηηθά ζεκέιηα ηεο, ζε πνην βαζκφ
λνκηκνπνηείηαη ε θπξηαξρία ηεο; Δπίζεο, ζην φλνκα κίαο πιεηνςεθίαο, κπνξνχλ λα

71

Richard Wollheim, “A paradox in the theory of democracy”, in Peter Laslett and W.G. Runciman
(eds), Philosophy, Politics and Society (Oxford: Blackwell,1962), 71 επ.
72
Για τον θκικό Σκεπτικιςμό βλ.Φίλιππο Βαςιλόγιιαννθ, «Αρχι τθσ πλειοψθφίασ, Θκικόσ
Σχετικιςμόσ και Δθμοκρατία», Ιςοπολιτεία 9-10 (2005-2006), ςελ 93-107

παξαβηαζηνχλ αηνκηθά δηθαηψκαηα, δειαδή ηα δηθαηψκαηα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ
ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ;
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Σα εξσηήκαηα απηά θαιχπηνπλ έλα επξχ δήηεκα πνπ αθνξά ηε ζρέζε ηεο
πιεηνςεθίαο κε ηηο ειεπζεξίεο ηνπ πξνζψπνπ. Γηα λα θαηαλνεζεί ην δήηεκα, πξέπεη
λα εληαρζεί ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην αλάιπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γίγλεζζαη.
Οη άλζξσπνη πξνζδηνξίδνληαη σο έιινγνη δξψληεο, δειαδή σο δξψληεο ηθαλνί λα
δηακνξθψλνπλ ην εζηθφ ζρέδην ηεο δσήο ηνπο, ζέηνληαο ζηφρνπο θαη θαζνδεγψληαο
ηε δηαγσγή ηνπο δηα ηνπ Λφγνπ. Ο Λφγνο παξέρεη ηελ ηθαλφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα
λνκνζεηνχλ θαη λα απηνυπνηάζζνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο απφ θαζήθνλ. Ο Λφγνο
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα άηνκα λα αληηιακβάλνληαη ηη πξέπεη λα
πξάμνπλ θαη ην θέξνπλ εηο πέξαο απνδερφκελνη θαη θηλνχκελνη απφ έλα αίζζεκα
θαζήθνληνο. Οπζηαζηηθά, ν Λφγνο θηλεηνπνηεί ηα αλζξψπηλά φληα, σο ηνπο κφλνπο
έιινγνπο δξψληεο. Οη άλζξσπνη απηνί είλαη εθείλνη πνπ αμηνινγνχλ ηηο πξάμεηο. Δάλ
νη πξάμεηο δελ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ εζηθή ζπλείδεζε, ηφηε είλαη επηδήκηεο ηφζν γηα
ηα κέιε ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία απηή θαζαπηή. Ζ εζηθή
δηάζηαζε ηεο πξάμεο ηνπ πξνζψπνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξάμεο, αθνχ
ηα έιινγα φληα ζεσξνχληαη ππεχζπλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Καη ηίζεηαη έλα δήηεκα δηαδηθαζηηθφ: πνην είλαη ην θαζήθνλ πνπ έρεη έλα έιινγν νλ
απέλαληη ζε έλα άιιν;
Ο Καλη, ζην δχζθνιν απηφ εξψηεκα, ζπλάγεη κία ππέξηαηε αξρή πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη ηα θαζήθνληα. Σελ αξρή ηελ νλφκαζε θαηεγνξηθή.
"Πξάηηε έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξωπόηεηα, ηόζν ζην πξόζωπό ζνπ όζν θαη
ζην πξόζωπν θάζε άιινπ αλζξώπνπ, πάληα ηαπηόρξνλα ωο ζθνπό θαη πνηέ κόλν ωο
κέζν 73 ”
ηελ θαηεγνξηθή απηή πξνζηαγή, ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο πξνζδίδεη κεγάιε αμία ζην
ράξηζκα πνπ έρνπλ ηα έιινγα φληα. Ζ θαληηαλή εζηθή απαηηεί λα αληηκεησπίδεη ν
άλζξσπνο πάληα σο ζθνπφ ηνλ άιιν άλζξσπν θαη πνηέ σο κέζν. Ζ θαληηαλή
δηδαζθαιία ππνζηεξίδεη πσο ν άλζξσπνο έρεη θαζήθνλ λα πξνάγεη ηελ επεκεξία ησλ
άιισλ, λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, λα θξνληίδεη λα κε ηνπο βιάπηεη θαη λα
πξνσζεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ74 . Ο άλζξσπνο δε κπνξεί λα
εθκεηαιιεπηεί άιια έιινγα ππνθείκελα ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ.
Ο Καλη αλαδεηθλχεη ζηε δεχηεξε θαηεγνξηθή πξνζηαγή ηε θχζε ησλ έιινγσλ φλησλ.
Ζ θχζε ησλ φλησλ απηψλ απνηειεί αμία θαη ζπληζηά ζθνπφο θαζαπηφο. Ζ θχζε ηνπο
έπιαζε λα ζέβνληαη ηνπο φκνηνπο ηνπο θαη λα δξάηηνπλ ζχκθσλα κε εζηθνχο
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θαλφλεο, νη νπνίνη δελ πξνζβάιινπλ ηελ ππφζηαζε ησλ άιισλ αλζξψπηλσλ
ππνθεηκέλσλ.
Δπνκέλσο, ν θάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη ίζεο αμίαο ζεβαζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπ, αθνχ
ινγαξηάδεηαη σο ζθνπφο. Ο θάζε άλζξσπνο θαη’ επέθηαζε είλαη ειεχζεξνο λα
δηακνξθψλεη ην εζηθφ ζρέδην δσήο ηνπ, φπσο λνκίδεη ν ίδηνο, αξθεί λα κελ
παξαβηάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ άιινπ πξνζψπνπ. Απηή ε ειεπζεξία δηαζέηεη ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζνιηθφηεηαο. Ζ ειεπζεξία, ζε ζεζκηθφ επίπεδν, επηκεξίδεηαη
ζε έλα ζχλνιν αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 75, ησλ νπνίσλ θνξείο είλαη φια ηα έιινγα
ππνθείκελα.
Ζ θαηνρχξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ειεχζεξεο χπαξμεο θαη δξάζεο ησλ
θπβεξλσκέλσλ ζεκειηψλεηαη ζε δηθαηψκαηα θαη νλνκάδνληαη αηνκηθά δηθαηψκαηα.
Σα δηθαηψκαηα απηά ππνρξεψλνπλ ηελ θξαηηθή εμνπζία λα κελ επεκβαίλεη ζε απηφ ην
ρψξν ειεχζεξεο χπαξμεο θαη δξάζεο ησλ θπβεξλσκέλσλ
Απέλαληη ζε απηή ηε δηαπίζησζε, κπνξεί λα ζέζνπκε έλα εξψηεκα ζε άκεζε ζρέζε
κε ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. Αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πσο ε
αξρή ηεο πιεηνςεθίαο, πέξα απφ ηελ αλεπαξθή εζηθή ηεθκεξίσζή ηεο, ζπληζηά
αλαγθαία θαη επαξθή πξνυπφζεζε εμαζθάιηζεο ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο. Ζ
απφθαζε ησλ πνιιψλ ππεξηζρχεη ηεο απφθαζεο ησλ νιίγσλ. Έηζη, ζπλάγεηαη ην
εξψηεκα: Ννκηκνπνηείηαη κία απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί κε γλψκνλα ηελ πιεηνςεθία
(δειαδή έρεη εμαζθαιίζεη ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε) λα παξέκβεη ζηελ
ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ, δειαδή λα ρξεζηκνπνίεη ην πξφζσπν φρη σο ζθνπφ σο
κέζν; Καη θαη’ επέθηαζε, λνκηκνπνηείηαη ε πιεηνςεθία λα παξαβηάζεη ηνλ ππξήλα
ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ;
Σν θάζε άηνκν είλαη ειεχζεξν λα δηακνξθψλεη ην ζρέδην δσήο ηνπ, φπσο επηζπκεί.
Δίλαη κία αηνκηθή ειεπζεξία πνπ ηε δηαζέηεη ην θάζε πξφζσπν , ην νπνίν έρεη
πξνζσπηθή αμίσζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο. Ζ ειεπζεξία απηή ιακβάλεη ηε κνξθή
δηθαησκάησλ, ηα νπνία ζπληζηνχλ ην φξην ηεο πξφθιεζεο ηεο κε βιάβεο ηνπ
πξνζψπνπ. Σα άηνκα, σο θνξείο δηθαησκάησλ πιένλ, νθείινπλ λα απνθεχγνπλ
πξάμεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ ειεπζεξία ησλ άιισλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ
ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. Οπζηαζηηθά, ηα δηθαηψκαηα , ζε θαλνληζηηθφ
επίπεδν, δε ζα είραλ ιφγν νξηνζέηεζήο ηνπο εάλ δελ ππήξρε ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο
ηεο ειεπζεξίαο ησλ πξνζψπσλ. Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα δε ζα είραλ ππφζηαζε εάλ
δελ ππήξραλ ζεζκηθέο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ησλ πξνζψπσλ. Απηέο νη
ζεζκηθέο εγγπήζεηο είλαη ην δεκνθξαηηθφ πεξίβιεκα πνπ λνκηκνπνηεί ηελ παξαδνρή
πσο νη πνιίηεο είλαη ίζεο δπλαηφηεηαο απηνθαζνξηζκνχ, σο θνξείο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ.
Αληίζηξνθα, κία δηαδηθαζία δε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο δεκνθξαηηθή εάλ δελ
εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο ψζηε φινη νη πνιίηεο λα είλαη ηζφηηκνη ηφζν σο
θνξείο δηθαησκάησλ φζν θαη σο κέιε κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. Μία δεκνθξαηία δε
κπνξεί λα λνεζεί φηαλ νη πνιίηεο δελ αλαγλσξίδνληαη σο «απηνζθνπνί» θαη εμαηηίαο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσξίζκαηνο απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα, απφ ηελ ίδηα ηελ
πνιηηηθή εμνπζία, ε νπνία ζπληζηά πεξηζζφηεξν άζξνηζκα ππνθεηκεληθψλ επηινγψλ.
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Δπνκέλσο, ε πνιηηεηαθή εμνπζία, κε ηε κνξθή ηεο αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο, νθείιεη λα
ζέβεηαη θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ ππφζηαζε ηνπ θάζε πξνζψπνπ. Οθείιεη λα κε
παξαβηάδεη ηνλ ρψξν ειεχζεξεο δξάζεο ηνπ πξνζψπνπ. Δάλ ε πνιηηεηαθή εμνπζία
επέκβεη ζηελ ειεπζεξία απηή, ηφηε θαηαξξίπηνληαη νη ζεζκηθέο εγγπήζεηο, δειαδή ε
ηδέα ηεο δεκνθξαηίαο, πνπ αλαγλσξίδνπλ ηνπο πνιίηεο σο ειεχζεξνπο θαη ηζφηηκνπο.

Κεθάιαηο 3: Αλαδεηώληας ηε δεκοθραηηθή λοκηκοποίεζε ζηε Βηοεζηθή
3.1.ΣΟ ΑΓΗΔΞΟΓΟ ΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΒΗΟΖΘΗΚΖ
Αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο πσο ε πιεηνςεθία ζπληζηά ηελ πξνζθνξφηεξε δπλαηή
ιχζε. Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο76 ζπληζηά κηα βνιηθή πνιηηηθή ζχκβαζε, αθνχ ε
νκνθσλία ζπληζηά αλέθηθηνο ζηφρνο, ελψ ε εθ πξννηκίνπ παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ
ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ζα είρε αληίθηππν ζηε θχζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο. Σν κείδνλ δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ζε πνην βαζκφ ε δηαδηθαζηηθή
αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ζπληζηά ηππηθή πξνυπφζεζε δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ζε
δεηήκαηα βηνεζηθήο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη απιφ. Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο (π.ρ.
φηαλ ζπδεηάκε γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ελφο αζζελνχο πνπ πάζρεη απφ κία
ρξφληα θαη αλίαηε αζζέλεηα θαη επηζπκεί ην ζάλαην σο ιχηξσζε ή φηαλ κία γπλαίθα
επηζπκεί ηελ έθηξσζε, βάδνληαο έλα πξψηκν ηέινο ζην έκβξπν πνπ δελ έρεη αξρίζεη
λα ζρεκαηίδεη ηελ πξννπηηθή βίνπ ή φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεξαπεπηηθή θαη
πξνπαληφο αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ), αιιά θαη ηε δσή ησλ δψσλ
(π.ρ. φηαλ ζέηνπκε θαλφλεο γηα ηε κεηαρείξηζε ησλ δψσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο) θαη ησλ θπηψλ (φηαλ ζπδεηάκε γηα ηε δεκηνπξγία
κεηαιιαγκέλσλ θπηψλ);
Γηα λα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, πξέπεη λα
αλαθέξνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ην νπνίν εγείξεη κελ βηνεζηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο επφκελεο γελεέο, αιιά εθεί ε
αξρή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία. Έζησ πσο κία πνιπεζληθή
επηρείξεζε επηζπκεί λα απαιινηξηψζεη δαζηθέο εθηάζεηο ζε κία νξεηλή πεξηνρή ψζηε
λα δεκηνπξγεζνχλ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ γηα ηνπο
θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο ζα
επηθέξεη θέξδε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αθνχ ζα απαζρνιεζνχλ πνιινί λένη
άλζξσπνη θαη ζα ππάξμεη ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ απαιινηξίσζε δαζηθψλ
εθηάζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηε βηνπνηθηιφηεηα, πξνθαιψληαο ην
ζάλαην ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο δσήο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, απφ ηα
θπηά θαη ηνπο κχθεηεο κέρξη ηα δψα θαη ην νηθνζχζηεκα ελ γέλεη. ε κηα ηέηνηα
πεξίπησζε, ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί;
Ναη, είλαη έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ε ελδεδεηγκέλε
δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε ηεο νξζήο απφθαζεο. Ο θαζέλαο ζα δηακνξθψζεη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ αλάινγα κε ην εάλ επηζπκεί λα απαιινηξησζνχλ νη δαζηθέο εθηάζεηο.
Δθείλνη πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ πσο ε απαιινηξίσζε ζα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα
ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζα ηζρπξηζηνχλ ιφγνπο, φπσο: ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θηι. Δθείλνη πνπ δε ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ
απαιινηξίσζε, ζα θάλνπλ ιφγν γηα πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ άξλεζή ηνπο
λα αζηηθνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θηι.
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Θ διαδικαςτικι αρχι τθσ πλειοψθφίασ είναι ωφελιμιςτικό ςτοιχείο τθσ δθμοκρατίασ, αφοφ
επιδιϊκει τθν ευθμερία των περιςςοτζρων.

Δπνκέλσο, ε απφθαζε έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αηνκηθέο
επηινγέο ησλ θαηνίθσλ. O θαζέλαο θάλεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ
σθειηκφηεηα ηεο απαιινηξίσζεο θαη δηακνξθψλεη ηελ θξίζε ηνπ. Έηζη, ε θαηά
πιεηνςεθία δηαδηθαζία ζπληζηά επαξθήο πξνυπφζεζε λνκηκνπνίεζεο ηεο απφθαζεο.
Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο απφθαζεο επέξρεηαη κέζσ ηεο άζξνηζεο ησλ πξνηηκήζεσλ.
ηφρνο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ. Δπνκέλσο, ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε δσή ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ, ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ε πιένλ
θαηάιιειε νδφο77.
Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο κπνξεί λα απνηειέζεη νδφο θαη γηα δεηήκαηα εθαξκνζκέλεο
εζηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ εγγελή αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο; Γειαδή, ε αξρή ηεο
πιεηνςεθίαο κπνξεί λα επηθαιεζζεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη αμίεο ηνπ βίνπ θαη ηεο
αλζξψπηλεο δσήο78 (σο βηνινγηθνχ θαηλνκέλνπ) βξίζθνληαη ζε έλζηαζε, φπσο είλαη
ηα δεηήκαηα ηεο επζαλαζίαο ή ηεο άκβισζεο; Μπνξεί ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο λα
επέκβεη ζηελ εζηθή ηνπ Αγαζνχ;
Πξέπεη λα απνζαθελίζηεί πσο θαη ε δσή ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ αθνξά άκεζα ην
πεδίν ηεο βηνεζηθήο79 ζην βαζκφ πνπ πξνάγεη ηνπο αλζξψπηλνπο ζθνπνχο. Αιιά, ε
αλζξψπηλε δσή, σο βηνινγηθφ θαηλφκελν, ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε έλα ζχλνιν
ζξεζθεπηηθψλ θαη ζπιινγηθψλ εθηηκήζεσλ, νη νπνίεο νξίδνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ βίνπ, ν
νπνίνο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ αμία ηνπ βίνπ πξνζδίδεη ην
λφεκα ζηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε δσή.
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Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, θ αρχι τθσ πλειοψθφίασ εμφανίηεται ωσ θ καταλλθλότερθ
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προβλθματιςμοί,. Τζτοιοι προβλθματιςμοί ςυνδζονται άμεςα με το περιβάλλον και τα δικαιϊματα
των επόμενων γενεϊν που ενδεχομζνωσ δε κα επικυμοφςαν ζνα περιβάλλον αςτικοποιθμζνο ι μθ.
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Θ ανκρϊπινθ ηωι υφίςταται ωσ ζνα βιολογικό φαινόμενο που ξεκινάει από τθ γζννθςθ του
προςϊπου και παφει με το κάνατό του. Θ βιολογικι διαδικαςία υφίςταται κακολικά για τουσ ηϊντεσ
οργανιςμοφσ. Πταν αναφερόμαςτε ςτθν θκικι φιλοςοφία για το βίο , αναηθτοφμε μία ζννοια που
κατά βάςθ ζχει κανονιςτικό περιεχόμενο. ο οποίοσ ςυνυφαίνεται άμεςα με τθν αξία τθσ ηωισ. »Ο
βίοσ» εκφράηει πεποικιςεισ, δεςμεφςεισ, όχι απλϊσ παρελκοφςεσ επιλογζσ. Αντανακλά επίςθσ
επενδφςεισ, τθν ιδζα ότι θ αξία τθσ ηωισ ζγκειται εν μζρει ςτθν ακεραιότθτά τθσ, ϊςτε το να
αποτελεί ιδθ ζνα είδοσ βίου ςυνθγορεί, καίτοι βεβαίωσ μθ αποκλειςτικϊσ, υπζρ τθσ πραγματϊςεϊσ
τθσ ςε αυτό το είδοσ βίου.», βλ. περ. Ronald Dworkin, Επικράτεια τθσ Ηωισ ( απόδοςθ ςτθν Ελλθνικι
Φιλ. Βαςιλόγιαννθσ, Ακινα: Αρςενίδθσ, 2013, 296.
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Θ ζλλειψθ θκικισ διάςταςθσ και οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ζλλογθσ ςκζψθσ είναι οι αιτίεσ
που δεν παρουςιάηουν άμεςο θκικό ενδιαφζρον αυτι κακαυτι θ ηωι των ηϊων και των φυτϊν . Θ
καντιανι παράδοςθ ανοίγει το δρόμο για το ερϊτθμα εάν ο άνκρωποσ ζχει άμεςα κακικοντα
απζναντι ςτα ηϊα . Στισ Διαλζξεισ Ρερί Θκικισ, ο Γερμανόσ φιλόςοςφοσ Καντ αναφζρει: «Σε ςχζςθ με
τα ηϊα δεν ζχουμε άμεςα κακικοντα. Τα ηϊα… αποτελοφν μζςα για τθν εκπλιρωςθ ςκοπϊν. Ο
ςκοπόσ είναι ο άνκρωποσ». Ο Καντ υποςτιριηε πωσ τα ηϊα δεν ζχουν ελεφκερθ βοφλθςθ και είναι
πρωτόγονα για να ζχουν ςυνειδθτζσ επικυμίεσ. Δεν ζχουν αυτοςυνειδθςία και δεν κακοδθγοφν τθ
«διαγωγι τουσ δια του Λόγου». Για τον Καντ, τα ηϊα είναι ατελείσ μορφζσ ζμβιασ φλθσ, αφοφ
υπθρετοφν τα πρόςωπα. Αναγνωρίηει, όμωσ, ο Γερμανόσ φιλόςοφοσ πωσ ζχουμε ζμμεςα κακικοντα
απζναντι ςτα ηϊα. Κατακρίνει τθν άςκθςθ βίασ ςτα ηϊα, κακϊσ φκείρει τθν θκικι ακεραιότθτα του
προςϊπου. Επίςθσ, ο Καντ πιςτεφει πωσ οι αρχζσ των κακθκόντων που ζχουν οι άνκρωποι απζναντι
ςτα ηϊα είναι όμοιεσ με εκείνεσ των κακθκόντων που ζχουν οι άνκρωποι μεταξφ τουσ. Ζτςι, ζνασ
άνκρωποσ που ςυμπεριφζρεται άςχθμα ςτα ηϊα κα είναι και ανζντιμοσ ςτισ ςυναλλαγζσ του με τουσ
ανκρϊπουσ. Σφγχρονα επιχειριματα που ςυνθγοροφν ςτθν παραδοχι τθσ παραπάνω κεϊρθςθσ, βλ.
Κϊςτασ Σταμάτθσ, «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΘΘΙΚΘ», Ακινα, εκδόςεισ: νιςοσ (2013), ςελ.219241

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ππάξρεη δηαθνξά απφςεσλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ
βίνπ. Καη ε δηαθνξά απηή απφςεσλ δελ είλαη κία άηππε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ,
φπνπ ν θαζέλαο δηακνξθψλεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ θαη εθθξάδεηαη ειεχζεξα. Ζ
δηαθνξά απφςεσλ ελαπφθεηηαη ζηνλ αμηαθφ πινπξαιηζκφ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ,
νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηε δηαθνξεηηθή άπνςε πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ηελ πξνψζεζε
εγγελψλ αγαζψλ ή αμηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ελφο αζζελή, ν νπνίνο πάζρεη
απφ κία αλίαηε αζζέλεηα, πξνθαιψληαο ζην ίδην έλαλ αλππφθνξν θαη κε
αληηκεησπίζηκν ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ πφλν. Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη κε
αλαζηξέςηκε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα δηάγεη κηα αμηνπξεπή αλζξψπηλε δσή.
Ο αζζελήο, φκσο, ελδέρεηαη λα αληηιακβαλφηαλ ζηελ πνξεία ηνπ βίνπ ηνπ
δηαθνξεηηθά ην Αγαζφ καθξηά απφ κία παξαηεηακέλε θαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνθαιεί
δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ επζαλαζία ζα ιεηηνπξγνχζε επεξγεηηθά γηα ηνλ ίδην,
θαζψο ζα ηνπ απάιπλε ηνλ πφλν θαη ηελ έζραηε απειπηζία πνπ ελδερνκέλσο ληψζεη.
Ο ζεξάπσλ ηαηξφο ,φκσο, αξλείηαη λα παξαρσξήζεη ηελ ηαηξηθή ζπλδξνκή ηνπ ζην
ζάλαην ηνπ αζζελνχο, επηθαινχκελνο ηφζν ηελ ηεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο αιιά
θαη ηελ ειπίδα ζηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή, έξρνληαη ζε άκεζε
ζχγθξνπζε νη αμίεο ηεο δσήο θαη ηνπ βίνπ, φπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ρσξηζηά ν θάζε
άλζξσπνο. Σν εξψηεκα, πνπ εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, παξακέλεη: Ννκηκνπνηείηαη
κία πιεηνςεθία κε ηε κνξθή ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο ή ηνπ πνιηηεηαθνχ
εμαλαγθαζκνχ λα παξέκβεη ζηε ζθαίξα ηνπ βίνπ ηνπ θάζε πνιίηε, εθαξκφδνληαο
απνθάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κε ζπλάδνπλ κε ην αμηαθφ ζχζηεκα πνπ έρεη πηνζεηήζεη
ην θάζε πξφζσπν;
Ζ θαληηαλή δηδαζθαιία δίλεη ηελ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Αξλείηαη ηε
δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε πνιηηεηαθή εμνπζία λα παξέκβεη ζην ρψξν ηεο εζηθήο ηνπ
Αγαζνχ, δειαδή ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην πξφζσπν ζηελ
ππφζηαζή ηνπ σο θνξέα αμηαθψλ αληηιήςεσλ. Ζ εζηθή ηνπ Αγαζνχ δηαπλέεηαη απφ
ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, δειαδή απφ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ πνιίηε σο έιινγνπ
φληνο ηθαλνχ λα δηακνξθψλεη ην εζηθφ ζρέδην ηεο δσήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε
ηνπ. Οη αμηαθέο αληηιήςεηο ,πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζθαίξα ηνπ Αγαζνχ, εμαηνκηθεχνληαη
θαη ζπλαξηψληαη πξνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, πξάγκα πνπ έρεη
σο άκεζν απνηέιεζκα ην Αγαζφ λα πξνζιακβάλεη ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
λα ζεσξείηαη πιένλ ππφζεζε ηνπ θαζελφο ζηελ αηνκηθφηεηά ηνπ. πλεπψο, ηα
ζέκαηα ηνπ επ δελ αλάγνληαη ζε έλα- έλα πξφζσπν ρσξηζηά ζηελ ηδησηηθφηεηά ηνπ.
Σν βαζηθφηεξν πνπ νθείιεη έλα πξφζσπν απέλαληη ζην άιιν πξφζσπν είλαη ν
ζεβαζκφο θαη ε απνδνρή ηνπ σο αλζξψπνπ ίζεο εζηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο
λα δηακνξθψζεη ην βίν ηνπ, φπσο επηζπκεί.. H ππφζηαζε ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ
έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή ηνπ σο έιινγνπ φληνο ηθαλνχ λα δηακνξθψλεη
απηνπξναίξεηα ην βίν ηνπ ππφ ηνλ φξν ηεο επζχλεο απέλαληη ζηνπο άιινπο. Σν
ππνθείκελν έηζη απνηειεί κέινο ηεο λνκηθήο θαη πνιηηηθήο θνηλφηεηαο πνπ δηαβηεί. Ζ
εζηθή απηή ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ έιινγνπ φληνο ηνλ θάλεη θνξέα
δηθαησκάησλ. Σα δηθαηψκαηα, σο άκεζε ιεηηνπξγηθή αλάγθε ηεο θνηλσληθήο
ζπλεξγαζίαο, ζπληζηνχλ δενληνθξαηηθά ζηνηρεία ηεο δεκνθξαηίαο κε ηελ έλλνηα πσο
δε κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ κε απνθάζεηο πνπ έρεη ζηεξίμεη κία ελδερφκελε
πιεηνςεθία. Πνιχ απιά, ηα δηθαηψκαηα απνηεινχλ ηελ νπζηψδε θαη ζεκειηαθή

γξακκή άκπλαο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ πιεηνςεθία. Ζ ηπρφλ θαζνδήγεζε ζηνλ
επαίζζεην ηδησηηθφ απηφ ρψξν κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ αλζξψπηλε αμία ή ηελ
αμηνπξέπεηα.
Δπνκέλσο, ε θξαηηθή εμνπζία, λννχκελε σο ζηαζεξή πιεηνςεθία πνπ θπξηαξρεί θαη
πξέπεη λα ππαθνχεη ε κεηνςεθία ζηα θειεχζκαηά ηεο κέζσ ηνπ εμαλαγθαζκνχ πνπ
παξέρεη, δε λνκηκνπνηείηαη λα θεδεκνλεχεη ηνπο πνιίηεο. Ζ άκεζε παξέκβαζε ηνπ
θξαηηθνχ εμαλαγθαζκνχ ζηηο εζηθέο αληηιήςεηο ηνπ θάζε πξφζσπν πνπ θξίλεη
ζεκαληηθέο γηα ηε δσή ηνπ ζπληζηά γλψξηζκα κίαο απηαξρηθήο πνιηηείαο, αθνχ
ππνδεηθλχεη εθείλε , αληί νη ίδηνη νη πνιίηεο, ην ηη πξέπεη λα πξάμνπλ. Μνηξαία
νδεγνχκαζηε ζε έλα αλαπφθεπθην ηέικα, αθνχ ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο
πιεηνςεθίαο ζε δεηήκαηα ηνπ Αγαζνχ ζα παξαβίαδε ηελ απηνλνκία ησλ πνιηηψλ
λννχκελε σο ειεπζεξία , πνπ ζπληζηά θαλνληζηηθή πξνυπφζεζε ηεο δεκνθξαηίαο.
Άξα, ε πιεηνςεθία, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξνζβάιιεη ηε ζχζηαζε ηεο ίδηαο
ηεο δεκνθξαηίαο.
Δθφζνλ ε δηαδηθαζηηθή αξρή ηεο πιεηνςεθίαο νδεγεί ζε αδηέμνδν, πψο πξέπεη λα
ιεθζνχλ νη απνθάζεηο ζε δεηήκαηα, φπσο ηα πξνεγνχκελα, πνπ έρνπκε εζηθφ ρξένο
λα ζεβαζηνχκε ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ;

3.2.Ronald Dworkin:ΠΔΡΗ ΝΟΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΞΗΑ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ
ΕΧΖ
Σελ πην πεηζηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ παξαζέηεη ν Ronald Dworkin, ν
νπνίνο εθθξάδεη κηα μεθάζαξε θηιειεχζεξε ζεψξεζε. Ο Dworkin απνδέρεηαη πσο νη
άλζξσπνη έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο ζε κηα ζεηξά
θηινζνθηθψλ θαη εζηθψλ αληηιήςεσλ (π.ρ. ηηο εγθφζκηεο αληηιήςεηο ηεο εζηθήο, ηεο
αθξηβνδηθίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο). Με βάζε ην παξάδεηγκα ηεο πξνεγνχκελεο
ελφηεηαο, ν θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ην βηνινγηθφ ηνπ ηέινο.
Απηέο νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο ζπγθξνηνχλ ην λφεκα
θαη ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Kαλείο δε κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηηο ελδφκπρεο
πεπνηζήζεηο ηνπ πνπ ζεσξεί βαζηθέο γηα ηε δσή ηνπ, αθφκε θαη αλ απηφ γίλεηαη πξνο
ράξε ηεο επκέλεηαο πξνο ηνπο άιινπο κε ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα ζπκβίσζεη.
Με κηα πξψηε καηηά, ε πνηθηιία απφςεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αληηπαξάζεζε,
ε νπνία νπζηαζηηθά δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα ζχγθξνπζε αμηψλ πάλσ ζην
δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ην ηη ηελ θαζηζηά νινθιεξσκέλε. ην πιαίζην απηφ,
ν θηιειεχζεξνο θηιφζνθνο ελζαξξχλεη έλα αλνηρηφ δεκφζην δηάινγν80, ν νπνίνο ζα
έρεη ηε κνξθή κίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ζηελ νπνία νη πνιίηεο ζα εθθξάδνπλ ηηο
δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηνπο. Ζ δηαηχπσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ αληηιήςεσλ δε
ζα θάλεη ην δηάινγν κάηαην.
Απελαληίαο, ζθνπφο ζα είλαη λα αλαδεηήζνπλ νη άλζξσπνη, πίζσ απφ ηηο βαζηθέο
πεπνηζήζεηο ηνπο, θάπνηεο βαζηέο ζπλαηλέζεηο. Ο Dworkin ζεσξεί πσο ε χπαξμε
δηαθσλίαο δελ είλαη απνδνθηκαζηέα. Σνπλαληίνλ, είλαη επηηαθηηθφ αίηεκα, θαζψο ε
ίδηα ε ζπδήηεζε επηηάζζεη ηελ αληαιιαγή γλήζησλ εζηθψλ επηρεηξεκάησλ. Ζ
αληηπαξάζεζε, φκσο, είλαη δπλαηφλ λα αγλνεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φηαλ νη δχν
αληηθξνπφκελεο πιεπξέο πξνζδηνξίζνπλ ην ζεκείν δηαθσλίαο, ην νπνίν είλαη
ζπλήζσο έλα εγγελέο αγαζφ ή αμία ηφζν ππαξθηφ φζν θαη ζεκαληηθφ γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαιφγνπ.
ηαλ αληρλεπηεί ην εγγελέο αγαζφ, ηφηε ε δηαθσλία ίζσο αγλνεζεί θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο αθνχ παξαδερζνχλ πσο ε δηαθνξεηηθφηεηα απφςεσλ πξνέθπςε απφ ηελ
αδπλακία ηνπο λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο βαζηθέο ηνπο εζηθέο πεπνηζήζεηο81. Παξ’
φια απηά, ε δηαθσλία κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη, επεηδή αγγίδεη ηηο
βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο καο σο πξνο ην λφεκα ηεο δσήο (φζν θαιφπηζηε θη αλ ήηαλ ε
αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ). Σέηνηεο πεπνηζήζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο ζε έλα ρψξν
βαζηά πξνζσπηθφ θαη έρνπλ ραξαθηήξα ζξεζθεπηηθφ ή νηνλεί ζξεζθεπηηθφ82. ε
δεηήκαηα ,φπσο: ε άκβισζε θαη ε επζαλαζία, ην λφεκα θαη ε αμία ηεο δσήο83
ελππάξρεη κέζα απφ ηα εζηθά δηιιήκαηα σο πξνο ηελ απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ, ηελ
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Ο Dworkin υποςτθρίηει πωσ θ ανκρϊπινθ ηωι ζχει εγγενι βαρφνουςα ςθμαςία και θ διαφορά
πεποικιςεων μεταξφ των ανκρϊπων ςχετικά με τθν εγγενι ςπουδαιότθτα τθσ αξίασ αυτισ ςε
ηθτιματα όπωσ: θ ευκαναςία, θ αυτοκτονία, θ άμβλωςθ κτλπ. Είναι πιο κεμελιϊδθσ για τθν εν γζνει
θκικι μασ προςωπικότθτα απ ό,τι οι αντιλιψεισ μασ για τον πολιτιςμό ι για τα υπό εξαφάνιςθ είδθ,
βλ. περ Ronald Dworkin, Επικράτεια τθσ Ηωισ ( απόδοςθ ςτθν Ελλθνικι Φιλ. Βαςιλόγιαννθσ, Ακινα:
Αρςενίδθσ, 2013, 218-260)
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πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εκβξχνπ ή ηνπ αζζελνχο. ε απηφλ ηνλ επαίζζεην
ρψξν ηεο εζηθήο ηνπ Αγαζνχ, ε πξνζσπηθή αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο πξέπεη λα γίλεη
ζεβαζηή απφ ηελ πιεηνςεθία.
Ο ζεβαζκφο ηεο πιεηνςεθίαο γηα ην πψο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηε δσή ηνπ , φπσο
ηελ έρεη δηακνξθψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνηηθήο ηνπ δηαδξνκήο, είλαη ην
δεκνθξαηηθφ θαη θηιειεχζεξν φξην πνπ επηθαιείηαη ν Dworkin. O δεκφζηνο
εμαλαγθαζκφο84,ν νπνίνο αληιεί ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ απφ ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο,
ζε ζέκαηα ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα είλαη πνιηηηθά αζέκηηνο θαη εζηθά θαηαθξηηένο
γηα ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ αθνχ πξνζβάιινληαη πξψηα θαη θχξηα σο
θνξείο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ.
Μία λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζηεξηδφκελε ζε κηα ηζρπξή πιεηνςεθία85 δε δχλαηαη λα
επηβάιιεη ηηο αληηιήςεηο ηεο γηα ηελ αμία ηεο δσήο ζην άηνκν. ε κηα ελδερφκελε
παξέκβαζε κίαο πιεηνςεθίαο , φζν ηζρπξήο θη αλ είλαη, ζηηο επηινγέο ηνπ πξνζψπνπ
ζα έπιεηηε άκεζα ηνλ ίζν ζεβαζκφ θαη κέξηκλα πνπ δηθαηνχηαη θαη έκκεζα
θαηαξξίπηεηαη ε απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ.
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 1,ν δεκφζηνο
εμαλαγθαζκφο πξνζβάιιεη θαη ηε θχζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, αθνχ
θαλνληζηηθή πξνυπφζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο είλαη ε απηνλνκία ησλ
πξνζψπσλ86. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θηιφζνθνο απνλνκηκνπνηεί ηελ νπζία ηνπ
αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα αζξνηζηηθή ζχιιεςε ηεο
δεκνθξαηίαο.
Σίζεηαη ,φκσο, ην δήηεκα: εθφζνλ θαηαδείρζεθε απφ ηνλ πνιηηηθφ θηιφζνθν πσο ν
θαλφλαο ηεο πιεηνςεθίαο δελ είλαη θαη ε πην απνηειεζκαηηθή ιχζε ζε δεηήκαηα
εζηθήο θχζεσο κήπσο πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα έλα άιιν ζχζηεκα δεκννθξαηηθήο
λνκηκνπνίεζεο, ην νπνίν δηαθέξεη ηφζν απφ ην ζπκκεηνρηθφ φζν θαη απφ ην
αληηπξνζσπεπηηθφ;
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Ronald Dworkin, Επικράτεια τθσ Ηωισ (απόδοςθ ςτθν Ελλθνικι Φιλ. Βαςιλόγιαννθσ, Ακινα:
Αρςενίδθσ, 2013, 230).
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3.3.ΠΡΟ ΔΝΑ ΝΔΟ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
O Dworkin,, κέζα απφ ην έξγν ηνπ Δπηθξάηεηα ηεο Εσήο, δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα κία λέα κνξθή δεκνθξαηίαο, ηε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία87, ε
νπνία είλαη ην ηδεψδεο κηαο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο88. Ζ δηαβνπιεπηηθή
δεκνθξαηία ζαλ θαλνληζηηθή ζεσξία ιακβάλεη ζνβαξά ππ’ φςηλ ηηο γλψκεο ησλ
πνιηηψλ ζαλ πεγή δεκφζηαο πνιηηηθήο.
Αζπάδεηαη ηελ αληίιεςε πσο ζε δεηήκαηα εζηθήο θχζεσο, πξέπεη λα δηεμαρζεί έλαο
δηάινγνο δεκφζηνο, ζηνλ νπνίν ην θάζε πξφζσπν ζα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ ηφζν γηα
δεηήκαηα δηθαηνζχλεο θαη δηθαησκάησλ (νξζνπξαθηηθήο εζηθήο) φζν θαη γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζθαίξα ηνπ Αγαζνχ, δειαδή θνζκνζεσξεηηθέο
αληηιήςεηο θαη βηνηηθέο επηινγέο ηνπ πξνζψπνπ ρσξηζηά. Ζ θαλνληζηηθή απηή ζεσξία
απνδέρεηαη ηελ ηδέα πσο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ιφγνπο θαη λα
δηθαηνινγήζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, θζάλνληαο ζε έλα θνηλφ Αγαζφ. Κνκβηθφ ξφιν
ζηε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία έρεη ν δηεμαγφκελνο δηάινγνο.
Αλαπφθεπθηα, κηιάκε γηα έλα κνληέιν δεκνθξαηίαο ζην νπνίν ν Λφγνο έρεη θεληξηθή
ζεκαζία. Γηαθέξεη ηφζν απφ ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη απφ ηελ ειηηηζηηθή ζεσξία ηεο
δεκνθξαηίαο. ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο δεκνθξαηίαο, νη πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ
ζεσξνχληαη πξνδηαγεγξακκέλεο θαη δελ αλαδεηείηαη ηξφπνο ψζηε λα θζάζνπλ κέζσ
ηνπ Λφγνπ ζε κηα θνηλή αληίιεςε, ζε έλα θνηλφ Αγαζφ 89. ε απηφ ην κνληέιν ιήςεο
απνθάζεσλ, δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη ελεκεξσκέλνο ν πνιίηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δε δηακνξθψλεη αιιειέγγπνπο, ππεχζπλνπο θαη
ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο.
Ζ ειηηίζηηθε ζεσξία ηεο δεκνθξαηίαο, απφ ηελ άιιε, εζηηάδεη ζηνπο εγέηεο, νη νπνίνη
θαζνδεγνχλ ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη είλαη κε ελήκεξνη, απαζείο θαη εχθνια
ρεηξαγσγήζηκνη90. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά απζηεξά ηελ εγεζία θαη ηα εηδηθά ζπκθέξνληα πνπ
εθπξνζσπεί, παξακεξίδνληαο ην δηάινγν, φπσο ζπληειείηαη, ζηελ θνηλσλία.
Οπζηαζηηθά, απνζηεξεί ηελ θαλνληζηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηνλ κεηαηξέπεη σο
απιφ ςεθνθφξν.
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Ο όροσ διαβουλευτικι δθμοκρατία (deliberative democracy) χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά
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Σν δηαβνπιεπηηθφ κνληέιν πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ πνπ ζα παξέρνπλ ζε
φινπο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη επί ίζνηο φξνηο91. Ζ ζεσξία ηεο
δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη κηα νκηιηαθή ζεσξία, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα
θαλνληζηηθή ζεσξία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη φρη ζε κηα ζεσξία πνπ αλάγεηαη ζηε
ξεηνξηθή, ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ή ηηο απνθάζεηο, αθνχ ε δηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηξέθεηαη πξνο ηε ζπλελλφεζε θαη φρη πξνο ηελ επηβνιή92.
Πξνηνχ αλαθεξζεί εάλ ε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία λνκηκνπνηεί δεηήκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο βηνεζηθήο, ζεσξψ πσο είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη ζηνραζηηθέο θαη
δηαδηθαζηαθέο ξίδεο ηνπ δηαβνπιεπηηθνχ κνληέινπ, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζην έξγν
ηνπ Ακεξηθαλνχ ζηνραζηή Σδνλ Ρσιο θαη θαηφπηλ λα γίλεη ε θαηακέηξεζε ησλ
πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο..

3.3.1.Ρσιζηαλή Γηαβνύιεπζε
ηε Θεσξία ηεο Γηθαηνζχλεο (1971), ν Σδνλ Ρσιο δελ αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο
δηαβνχιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Καηαπηάλεηαη
θπξίσο κε ην κέηξν ζην νπνίν απηή γίλεηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξεζε
θαη ζέζπηζε αξρψλ, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα δίθαηε θνηλσλία. Ζ
δηαβνχιεπζε εθαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο θαη έξρεηαη λα
επελεξγήζεη κεηά ηε ζέζκηζε ηεο εχηαθηεο πνιηηείαο.
Αιιά θαη ζην άιιν κεγάιν έξγν ηνπ Σδνλ Ρνιο, ζηνλ Πνιηηηθφ Φηιειεπζεξηζκφ, δε
δίλεηαη άκεζε έκθαζε ζηε δηαβνχιεπζε θαζαπηή. Δάλ φκσο αλαδεηήζνπκε ηελ ηδέα
ηνπ Γεκφζηνπ Λφγνπ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ζα βξνχκε πνιιά ζηνηρεία ηα
νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ην δεκφζην δηάινγν θαη ηε ζεκειησκέλε
επηρεηξεκαηνινγία, γεγνλφο πνπ θάλνπλ ηνλ Ακεξηθαλφ θηιφζνθν σο έλαλ απφ ηνπο
θαη’ εμνρήλ ζεσξεηηθνχο ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο.
Ο Σδνλ Ρνιο παίξλεη σο δεδνκέλν πσο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πινπξαιηζηηθέο
θαη θηιειεχζεξεο. Τπάξρεη δηαθνξά αληηιήςεσλ ζε εζηθνχο θψδηθεο, ζξεζθεπηηθέο
δνμαζίεο ή νηθνγελεηαθέο παξαδφζεηο. Καη ηα ηξία ζηνηρεία ππαγνξεχνληαη απφ ηελ
πξνζσπηθή δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ δσήο ηνπ θαζελφο. Δίλαη δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο σο πξνο ηηο αμίεο ηνπ επ δελ.
Χζηφζν, ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αληηιήςεσλ δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κηα
ζχγθξνπζε πνπ ζα είλαη δεκηνγφλα γηα φινπο. Απελαληίαο, ν θαζέλαο νθείιεη λα
εμεγήζεη κέζσ επηρεηξεκάησλ ην πξφγξακκα πνπ ν ίδηνο πξεζβεχεη κε ζθνπφ ηελ
91

Θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ ελεφκερων και ιςότιμων πολιτϊν αποτελεί αναβίωςθ τθσ ιδζασ τθσ
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αλαγσγή ησλ αληηιήςεσλ ζε έλα θπξίαξρν θαηεζηεκέλν ζχζηεκα πνιηηηθψλ αμηψλ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Ρσιο ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δεκφζηαο ρξήζεο
ηνπ ιφγνπ, ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ νη πνιίηεο κε ηε κνξθή ζπδήηεζεο.
Ο ιφγνο είλαη δεκφζηνο θαη νξίδεηαη απφ ηνλ Ρσιο σο έλαο αλνηθηφο ηξφπνο ηνπ
ζθέπεζζαη ζρεηηθά κε πνιηηηθέο αμίεο, ηηο νπνίεο ειεχζεξνη θαη ίζνη πνιίηεο κπνξνχλ
εχινγα λα ζπκκεξίδνληαη ρσξίο λα παξαηηνχληαη απφ ηηο επί κέξνπο θνζκνζεσξίεο
ηνπο θαηά ην κέηξν πνπ απηέο νη ηειεπηαίεο ζπλάδνπλ πξνο ηηο αξρέο ηεο
δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο93. Με απηφλ ηνλ ηξφπν. Αλαδεηθλχεηαη έλα αθξηβνδίθαην
ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο94, κέζα απφ ηε δηαηχπσζε ησλ αξρψλ εθείλσλ πνπ
εγθαζηδξχνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο.

Ζ ζπλεξγαζία πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ππφ φξνπο αθξηβηδηθίαο, δειαδή ππφ φξνπο
ηνπο νπνίνπο ν θαζέλαο εχινγα απνδέρεηαη, πξνυπνηηζεκέλνπ φηη θαη φινη νη
ππφινηπνη ζα πξάμνπλ αλάινγα. Ζ ακνηβαηφηεηα έηζη ρηίδεηαη σο ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ
Γεκφζηνπ Λφγνπ, εκπινπηίδεηαη φκσο σο πξνο ην ζηνηρείν ηεο αλαγλψξηζεο ησλ
Άιισλ φρη κφλν σο ειεχζεξσλ θαη ίζσλ πνιηηψλ, αιιά θπξίσο σο επηθνηλσληαθά
ηζάμησλ πξνζψπσλ κε εχινγε θξίζε θαη ινγηθή δεηλφηεηα95.

Ο Λφγνο έηζη ηίζεηαη ππφ ηε ζθνπηά φισλ θαη είλαη ην κέζν ψζηε ην θάζε άηνκν λα
εθθξαζηεί. ε απηφλ ηνλ ρψξν, ν πνιηηηθφο θηιφζνθνο ππνζηεξίδεη πσο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εζηθά θαη θηινζνθηθά επηρεηξήκαηα, ελζσκαηψλνληαο σο
ζπζηαηηθφ κέξνο θαη ηε ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο σο αθξηβνδηθίαο, ηα νπνία, φκσο,
απζππνβάιινληαη ζε πεξηνξηζκνχο. Ο δηάινγνο φκσο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηε
βάζε ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο αθ’ ελφο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ άιινπ λα πξεζβεχεη εχινγεο αληηιήςεηο αθ΄εηέξνπ96.
Γη’ απηφ ην ιφγν, ν Ρσιο απνδέρεηαη ηηο εχινγεο κφλν αληηιήςεηο, πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηηο βαζχηεξεο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ θάζε πξνζψπνπ θαη νη νπνίεο είλαη
αλεθηέο θαη ζεβαζηέο απφ ηα άιια άηνκα. Οη εχινγεο αληηιήςεηο εθθξάδνληαη κε ηε
κνξθή δεκφζησλ επηρεηξεκάησλ, ηα νπνία δελ παξνπζηάδνληαη ζε κηα θνηλσλία
πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο επηρεηξήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε θχζε
ηνπ πνιηηεχκαηνο σο δνκήο αιιά σο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο.
Ο Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο θαηαθέξλεη λα ππνζηεξίμεη πσο ν θάζε άλζξσπνο
αλεμαξηήησλ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ηνπνζεηήζεσλ, κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ζε
πνιηηηθέο αξρέο πνπ ν θάζε ινγηθφο άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα ελζηεξληζηεί.
Λεηηνπξγνχλ σο έλαο είδνο «θνηλήο ινγηθήο» πνπ εθαξκφδεηαη ζε δεηήκαηα δηαλνκήο
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ειεπζεξηψλ κέζα ζην πιαίζην ζπκβίσζεο ησλ αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ. Χζηφζν,
είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ αληηζέζεηο πνπ δε κπνξνχλ λα γεθπξσζνχλ. ε απηφ ην
πιαίζην, ε δηαβνχιεπζε, σο δηαινγηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη εκθαλήο.
ε απηφ ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηνπ έιινγνπ πινπξαιηζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη ε
«επάιιειε ζπλαίλεζε97» κέζσ ηνπ έιινγνπ αλαζηνραζκνχ, φπνπ νη πνιίηεο
,ζπδεηψληαο θαη αληαιιάζζνληαο απφςεηο, εγθαζηδξχνπλ κηα δεκνθξαηηθή
δηαβνπιεπηηθή θνηλσλία .
Ο δεκφζηνο ιφγνο98 εκθαλίδεηαη σο κία δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ
κίαο ζηνηρεηψδνπο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο γηα κία θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πνπ ζέβεηαη
ηελ άπνςε ηνπ θάζε κέινπο ηεο σο ειεχζεξνπ θαη ίζνπ, αιιά θαη απφ ηελ επηζπκία
ηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο κέζσ ηνπ
αλαζηνραζκνχ, φπσο ηνλ παξάγεη ε ζπδήηεζε.

πκπεξαζκαηηθά
Ζ δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ησλ δχν κεγάισλ
πνιηηηθψλ θηινζφθσλ, αλαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν σο κηα κνξθή πνιηηηθήο
θνπιηνχξαο ή κηαο νκηιηαθήο θαηάζηαζεο παξά κηα κνξθή πνιηηεηαθήο εμνπζίαο.
Μέζα απφ ηηο ζεσξίεο ησλ δχν ζηνραζηψλ, ζα ήηαλ σθέιηκν λα παξνπζηάζνπκε ηα
ζηνηρεία ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο:
1 Γηαβνχιεπζε ζεκαίλεη θπξηαξρία Λφγνπ. Ζ δηαβνχιεπζε δε ζεκαίλεη απνηχπσζε
επηζπκηψλ ή αληηιήςεσλ. Ζ δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία παγηψλεηαη κέζα απφ ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζεκειησκέλσλ επηρεηξεκάησλ.
2. Οη θαλνληζηηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη δχν: ειεπζεξία θαη ηζφηεηα. Γηαβνχιεπζε
ζεκαίλεη ειεπζεξία δηακφξθσζεο πξνζσπηθνχ ζρεδίνπ δσήο ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ηε
δηαζέηεη έλαο Άιινο, ηνπ νπνίνπ νη ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο, νη νηθνγελεηαθέο ηνπ
παξαδφζεηο ή αιιηψο ν ππξήλαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ είλαη πνιχ
δηαθνξεηηθφο απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο. Γη΄ απηφ θαη ν εμαλαγθαζκφο εληφο
ηνπ δηαβνπιεπηηθνχ ρψξνπ είλαη θαηαδηθαζηένο, θαζψο θινλίδεη ηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο
3. Ζ δηαβνχιεπζε πξνυπνζέηεη δεκφζην ρψξν θαη θαζνιηθή ζπκκεηνρή. Καλέλαο δελ
απνθιείεηαη απφ ηηο δηαβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Σνπλαληίνλ, νη φπνηεο δηαθνξέο
θάλνπλ ηελ αλάγθε γηα δηάινγν εληνλφηεξε.
4. Γελ ππάξρνπλ φξηα ζηε δηαβνχιεπζε. Σα δεηήκαηα δηαβνχιεπζεο είλαη επξχηαηα.
Εεηήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα ηνπ θαζελφο θαη ηα νπνία
κπνξνχλ λα ξπζκηζζνχλ ζηε βάζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, έρνπλ θάζε ιφγν λα
βξίζθνληαη ζην πεδίν ηεο δηαβνπιεπηηθήο ζεψξεζεο ηεο δεκνθξαηίαο.
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5. Ζ δηαβνχιεπζε έρεη έλα κεηαπιαζηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Βαζαίλεη ηελ
ίδηα ηε δεκνθξαηία, θαζψο ε αληίιεςε ηνπ θάζε πξνζψπνπ, φζν θη αλ δηαθέξεη ξηδηθά
απφ ηελ αληίιεςε ηνπ Άιινπ, πξνζαξκφδεηαη. Ζ δηεμαγφκελε ζπδήηεζε είλαη
κεηάπιαζε πξνπνιηηηθψλ πξνηηκήζεσλ.
6. Ζ δηαβνχιεπζε είλαη ε εχξεζε κηαο νξζνινγηθήο πξαθηηθήο ιχζεο ζηελ νπνία λα
ζπκθσλνχλ φινη. Ζ ζπκθσλία, φκσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα αξθεηά ρξνλνβφξν
εγρείξεκα, θαζψο ε φπνηα απφθαζε πξέπεη λα εμππεξεηεί θαη ηηο κηθξέο κεηνςεθίεο
πνπ δηαθψλεζαλ99. Δμαηηίαο, φκσο, ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ, γηα ιφγνπο θαζαξά
πξαθηηθνχο ηζρχεη ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. Χζηφζν, απηφ δελ θαζηζηά ηελ
πιεηνςεθία σο άξρνπζα γηα έλα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ κεηνςεθία
κπνξεί λα παξνπζηάδεη ην ίδην ζέκα ζηε ζπδήηεζε, πξνζθέξνληαο πην πεηζηηθά
επηρεηξήκαηα απφ ηελ πξψηε θνξά, πξνζπαζψληαο θαη’ επέθηαζε λα αιιάμεη ηε
γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο.
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4.Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο
4.1.Η Βηοεζηθή ως προλοκηαθό πεδίο ηες Γηαβούιεσζες
Ζ ελλνηνιφγεζε ηεο Βηνεζηθήο ζπληζηά έλα απαηηεηηθφ εγρείξεκα. Σε δπζθνιία απηή
ζπλάληεζαλ φινη ζρεδφλ νη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ ηεο Γεο ην
2005 φηαλ ζπλνκνινγήζεθε «ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηε Βηνεζηθή θαη ηα
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα», κε ηνλ νξηζκφ ηεο Βηνεζηθήο λα παξακέλεη αλέθηθηνο.
Δθ πξψηεο φςεσο, ε βηνεζηθή πξνβιεκαηίδεηαη κε ηα εξσηήκαηα «ηη πξέπεη λα
πξάμνπκε». Σν εξψηεκα απηφ ζπδεηηέηαη απφ εηδηθνχο, νη νπνίνη είλαη θνηλσληνιφγνη,
ζενιφγνη, βηνιφγνη, ηαηξνί, θηιφζνθνη, πνιηηηθνί επηζηήκνλεο θηι. Οη εηδηθνί απηνί
ζπγθξνηνχλ επηηξνπέο, νη νπνίεο παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ινγαξηαζκφ άιισλ.
ε έλα βαζχηεξν, φκσο, επίπεδν, νη επηηξνπέο απηέο πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζην
δήηεκα ηη κπνξνχκε, ηη επηηξέπεηαη (αιιά θαη ηη δελ επηηξέπεηαη) εζηθά θαη ηη
νθείινπκε (κε ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο) λα απνθαζίζνπκε εδψ θαη ηψξα, ζην
πιαίζην ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ αλνίγνληαη
ζηνλ άλζξσπν ζήκεξα, κε δεδνκέλεο ηηο εζηθνζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηηο
αληνρέο ηνπο θαη ηε ζπλείδεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε απφθαζε
ζρεηηθά κε ηνλ ίδην θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, θαη
γεληθψο γηα ηνλ άλζξσπν100 . Οπζηαζηηθά, ε βηνεζηθή πξέπεη λα θαηνρπξσζεί πξψηα
θαη θχξηα σο θηινζνθία ηεο πξάμεο, φπνπ νη επηηξνπέο βηνεζηθήο ιακβάλνπλ ππ’
φςηλ εζηθέο αξρέο , νη νπνίεο ζέβνληαη θαη ππεξεηνχλ ηελ απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ
θαη πνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο ηνπ.
Δπνκέλσο, ε βηνεζηθή έρεη έλαλ αδηακθηζβήηεην θηινζνθηθφ ππξήλα, αθνχ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζηελ ειεπζεξία ηνπ
πξνζψπνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ πξνζψπνπ. Πάλσ ζηελ ηδέα ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ε βηνεζηθή φρη ηφζν σο απηνηειέο επηζηεκνληθφ
πεδίν, αιιά σο νκηιηαθφο ρψξνο, αλαδεηθλχεη έλαλ θαλνληζηηθφ εζηθνπξαθηηθφ
πξνβιεκαηηζκφ101.
Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο είλαη απνηέιεζκα ζπληζησζψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ
ηηο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο, θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο
δεηεκάησλ, φπσο: ε ηαηξηθά ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία, ε επζαλαζία, ε άκβισζε
θηι. Ζ βηνεζηθή έηζη κεηνπζηψλεηαη ζε έλα δεκφζην ιφγν πνπ αλαδεηάεη ηελ εζηθή
ηεο πξάμεο102. Ο ζεζκηζκέλνο δηάινγνο απνηειεί ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ησλ
θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ103.
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ε απηφλ ην δεκφζην ιφγν, νη εηδηθνί παξέρνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ πξνζψπνπ. Ο θαζέλαο
αξζξψλεη επηρεηξήκαηα, αιιά ε φπνηα αηηηνινγία δελ αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθά
θίλεηξα, ζπκθέξνληα, πξνζδνθίεο, πξνηηκήζεηο ή επηζπκίεο αιιά αλάγεηαη ζε
γεληθεχζηκεο αξρέο ή αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηα κέξε ηα νπνία εηζέξρνληαη ζην δηάινγν.
Λακβάλνληαο ζνβαξά ππ’ ‘φςηλ ηα παξαπάλσ, νη εηδηθνί ζπδεηνχλ κε ζθνπφ ηελ
αλάδεημε ηεο νξζφηεξεο απάληεζεο. Ζ απάληεζε απηή φκσο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ
ππεξνρή ηνπ θαιχηεξα ηεθκεξησκέλνπ επηρεηξήκαηνο ζε πεξίπησζε ζπγθξνπζηαθψλ
αληηιήςεσλ. Αιιά κηα πξνζπάζεηα λα ζπκθηιησζνχλ νη δηαθνξέο ησλ εηδηθψλ κε
ζθνπφ ηε ζεκειίσζε ελφο ιφγνπ πνπ ζα αγγίδεη ηηο βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο ηνπ
πξνζψπνπ ζ’ έλα πιαίζην ελίζρπζεο ηεο ίζεο, ακνηβαίαο, ινγηθήο θαη απξνθάιππηεο
ρξήζεο ηνπ.
Δπνκέλσο, ε βηνεζηθή πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί σο έλαο δηαβνπιεπηηθφο ρψξνο θαζψο
νη απνθιίλνπζεο απφςεηο δελ ηίζεληαη ζηε ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί απιψο
θάπνηα αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο ή γηα λα πεηζζνχλ νη ήδε νπαδνί ή νη αλαπνθάζηζηνη,
αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε επηρεηξεκαηνινγηθή ηδηφηεηα ηεο
γεληθεπζηκφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ κηαο πξφηαζεο104.
ηα δεηήκαηα βηνεζηθήο, ε ζχγθξνπζε αληηιήςεσλ σο πξνο ην βίν θαη ηε δσή(κε ηε
κνξθή debates) κεηαμχ ησλ εηδηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε105. ζν βαζηά θαη λα είλαη ε
ζχγθξνπζε, νη εηδηθνί ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ νκνθσλία, ε νπνία ζα
επέιζεη κέζσ ηεο επάιιειεο ζπλαίλεζεο (βι. ξσιζηαλή δηαβνχιεπζε) ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία θαζίζηαηαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηε δηαβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία.
Ζ ηειηθή ιήςε ηεο απφθαζεο πξαθηηθά ζεκαίλεη ηελ πξαγκάησζε ηνπ ηδίνπ
ζπκθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Οη αληηιήςεηο θαη εθηηκήζεηο
ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ελζσκαηψλνληαη ζε κία εζηθνπξαθηηθή πξνζέγγηζε, ε
νπνία ινγίδεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπ
πξνζψπνπ. Ζ επίηεπμε ζπλαίλεζεο θαη ν ζπλνιηθφο ζπλππνινγηζκφο ηφζν
δηαθνξεηηθψλ θαη πνηθίιισλ εθηηκήζεσλ ζπληζηά θαη ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο
απφθαζεο.
πκπεξαζκαηηθά, κηιψληαο, ε Βηνεζηθή είλαη έλαο ρψξνο δηαβνπιεπηηθήο
δεκνθξαηίαο, πνπ δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ ειεπζεξία
έθθξαζεο ηεο γλψκεο παξά ζηελ παζεηηθή επηρεηξεκαηνινγία πνπ έρεη ν θνηλσληθφο
ή ζεηηθφο εξεπλεηήο λα πείζεη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. Ζ
δηαβνχιεπζε, κε ηε κνξθή κηαο ηδηαίηεξεο ζπδήηεζεο, ν ζπλππνινγηζκφο ησλ
δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ, ε ηζνηηκία ησλ κειψλ ζηηο επηηξνπέο βηνεζηθήο θαη ε
επηηεπρζείζα ζπλαίλεζε ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ θαλνληζηηθή ζθαίξα ηεο
δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο106 εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο Βηνεζηθήο.
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Ραροφςθσ Μ., Διαβουλευτικι Δθμοκρατία και Επικοινωνιακι Θκικι, Ακινα, Εκδόςεισ Ινδικτοσ,
2005,ςελ. 77
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Gutmann (1999) Amy and Thompson Dennis, Deliberatinh about Bioethics,,ςελ. 1
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Θ οριοκζτθςθ τθσ Βιοθκικισ ωσ χϊρου άςκθςθσ διαβουλευτικισ δθμοκρατίασ ςθμαίνει τθν
πολιτικοποίθςι τθσ.Θ πολιτικοποίθςθ ςυνίςταται ωσ ζνα ςφνολο κοινωνικϊν ςχζςεων ςτισ οποίεσ οι

Σίζεηαη κνηξαία έλα δηαδηθαζηηθφ δήηεκα: Σν δηαβνπιεπηηθφ κνληέιν, σο πεγή θαη
αηηία δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο, ζηε Βηνεζηθή είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηε
ζθπξειάηεζε κηαο άπνςεο εζηθά απνδεθηήο απφ φινπο;
4.2. ΔΘΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΒΙΟΗΘΙΚΗ107
H Βηνεζηθή, επνκέλσο, πξέπεη λα εθιεθζεί σο έλα θφξνπκ ζπδήηεζεο. Καλέλαο δελ
έρεη ην πάλσ ρέξη ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε κνξθή ζπδήηεζεο. Έηζη, ν ρψξνο δηεμαγσγήο
ηεο ζπδήηεζεο δε γίλεηαη ζε λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα απφ ηαηξνχο , νη νπνίνη
εθαξκφδνπλ ππνηηζέκελεο παηεξλαιηζηηθέο πξαθηηθέο.
Κάζε θξάηνο ή αθφκε θαη δηαθξαηηθέο ελψζεηο γηα δεηήκαηα , φπσο: ε ηερλεηή
γνληκνπνίεζε, επηινγή θχινπ, ππνθαηάζηαηε κεηξφηεηα, ρξήζε βιαζηνθπηηάξσλ,
επγνληθή, παζεηηθή θαη ελεξγεηηθή επζαλαζία, ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζε απηνθηνλία,
θξηηήξηα δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο θαηά ηε κεηακφζρεπζε νξγάλσλ, πξφζβαζε θαη
ρξήζε γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζεξαπεπηηθή θαη αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε
αλζξψπνπ108 θηι, ζπκβνπιεχεηαη κηα δηεπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, θαζψο νη εηιεκκέλεο
απνθάζεηο αληαλαθινχλ ζε κηα δεκφζηα πνιηηηθή.
Οη Δζληθέο Δπηηξνπέο έρνπλ έλα ζχλνιν αξκνδηνηήησλ. ε απηέο ηηο Δπηηξνπέο,
πξαγκαηνπνηείηαη έλα δεκφζην debate, κηα δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη εηδηθνί (experts). Λεηηνπξγνχλ σο θνξείο κεηαπιαζηηθήο
γλψζεο. Δπνκέλσο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δε ζπκκεηέρεη άκεζα ζηε ιήςε απηψλ
ησλ απνθάζεσλ. Αιιά εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Κξάηνο αληηπξφζσπνη
επηζηεκνληθψλ θιάδσλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο.
Οη Δζληθέο Δπηηξνπέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο ζπκβνπιεπηηθέο Δζληθέο
Δπηηξνπέο
Βηνεζηθήο θαη ηηο Δπηηξνπέο ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα
109
Βηνεζηθήο . Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη Δπηηξνπέο είλαη δηεπηζηεκνληθέο. ΄ηαλ
θάλνπκε αλαθνξά γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, ηφηε νπζηαζηηθά κηιάκε γηα
εξσηήκαηα πνπ απεπζχλεη ν πνιίηεο εμαηνκηθεπκέλα θαη επηδεηάεη ηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο. Tα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία θαη
απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Σα ζπκβνπιεπηηθά απηά ζψκαηα δε
δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε ζέζπηζε λνκνζεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ησλ

άνκρωποι αναλαμβάνουν ςυλλογικι δράςθ. Το κάκε πολιτικό κόμμα προςπακεί να πείςει όλο και
περιςςότερουσ πολίτεσ για τθν ορκότθτα των πολιτικϊν που προκρίνει. Ζτςι, και τα Συμβοφλια ι
Επιτροπζσ Βιοθκικισ αποτελοφν ζναν μικρόκοςμο τθσ πολιτικισ δραςτθριότθτασ, κακϊσ υπάρχουν
ποικίλεσ απόψεισ ςε διάφορα ηθτιματα, ενϊ θ τελικι απόφαςθ κα ζχει κακοριςτικό ρόλο (
ταυτόςθμο με τθν άςκθςθ εξουςίασ ςε πολιτικό επίπεδο). Θα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε πωσ θ
Βιοθκικι είναι μια κοινωνικοποιθμζνθ δραςτθριότθτα, όπωσ θ πολιτικι. Βλ. περ. Brown M.
(2009),Three Ways to Politicize Bioethics, ςελ. 43-54
107
Θ Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ ςτθ χϊρα μασ (ΕΕΒ) ιδρφκθκε με τον νόμο 2667/1998. Θ Επιτροπι
Βιοθκικισ είναι γνωμοδοτικό όργανο και διαφζρει ονοματολογικά από τισ Επιτροπζσ Βιοθκικισ που
υπάρχουν ςε άλλα κράτθ. Στθν Ινδία, θ αντίςτοιχθ επιτροπι λζγεται Ινδικό Συμβοφλιο Ιατρικισ
Θκικισ, ενϊ ςτθ Γαλλία ζχει τθν ονομαςία Γαλλικι Συμβουλευτικι Επιτροπι Θκικισ. Κοινόσ
παρανομαςτισ όλων των επιτροπϊν είναι θ ςυμμετοχι εμπειρογνωμόνων ςτισ Επιτροπζσ, ενϊ θ
ςυμμετοχι του πολίτθ απουςιάηει. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, δεσ: http://www.bioethics.gr/
108
Mονάχου Μυρτϊ-Δραγϊνα, Θκικι, Βιοθκικιhttp://antifono.gr
109
Bernadette Friele Minou, Do comittes ru(i)n the bio-political culture; On the democratic legitimacy
of bioethics Committee (2003), ςελ. 11-13

ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ είλαη ην Πνξηνγαιηθφ Δζληθφ πκβνχιην Ζζηθήο γηα ηηο
επηζηήκεο ηεο Εσήο θαη ε Γαιιηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ζζηθήο.
Οη Δπηηξνπέο Λήςεο Απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα Βηνεζηθήο έρνπλ έλα ζεκαληηθφηεξν
ξφιν, ηελ αλάπηπμε βηνεζηθήο πνιηηηθήο. Γλσκνδνηνχλ ζε δεηήκαηα βηνεζηθήο θαη’
εληνιή θξαηηθψλ θνξέσλ. Ξεθηλνχλ ηηο ζπδεηήζεηο φηαλ ην θξίλεη ε δεκφζηα εμνπζία
απαξαίηεην. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Δπηηξνπή Κιηληθήο Ζζηθήο ζηελ
Απζηξαιία, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ην Δζληθφ
πκβνχιην Τγείαο θαη Ηαηξηθήο Έξεπλαο .πκβνπιεχεη ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ην
θαλνληζηηθφ πιαίζην δηεμαγσγήο ησλ ηαηξηθψλ εξεπλψλ. Ζ γλσκνδφηεζε ,πνπ
πξνζθέξεη ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλεο
λνκνζεζίαο πάλσ ζηελ Τγεία.
ε απηφ ην Κεθάιαην, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή ηεο ρψξαο καο
(ζχλζεζε, ξφινο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο), θαζψο επίζεο θαη ην πσο κπνξεί λα
εμαζθαιηζηεί ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο,
πξνηείλνληαο έλα ζπκκεηνρηθφ κνληέιν εηδηθψλ (experts) θαη κειψλ ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ. Πξνο ζηήξημε ηνπ ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ, αλαθέξεηαη έλα παξάδεηγκα
θαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ.
Δζληθή Δπηηροπή Βηοεζηθής ζηελ Διιάδα110
Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ζηε ρψξα καο έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη
απεπζχλεηαη είηε ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γεληθεπκέλα είηε ζηελ Πνιηηεία. πσο
θάζε Δπηηξνπή, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, επηδηψθεηαη ν ζπκβηβαζκφο
ησλ εθαξκνγψλ ησλ επηζηεκψλ ηεο δσήο κε ηελ πξνζσπηθή θαη πνιηηηθή καο εζηθή,
ε νπνία ζε έλα επξχηεξν επίπεδν ηαπηίδεηαη κε ην αμηαθφ καο ζχζηεκα, ην ζχλνιν
ησλ πεπνηζήζεψλ θαη ησλ θνζκνζεσξεηηθψλ καο επηινγψλ. Οη απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο, αιιά ζπλεξγάδεηαη κε θξαηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη
ιακβάλνπλ ζνβαξά ππ’ φςηλ ηηο πξνηάζεηο γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ πνπ άπηνληαη ηεο Βηνεζηθήο.
Παξάιιεια, ελεκεξψλεη έγθπξα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο
ζπδήηεζεο είλαη δεκφζην θαη ν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ηελ εηήζηα έθζεζε
θαη ηηο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ αλά έηνο. Οη πνιίηεο δε ζπκκεηέρνπλ ζηα debates
αιιά κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ απφ κέιε ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο.

\
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Θ Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ είναι ζνα πολφ καλό παράδειγμα για τθν εξζταςθ μιασ Επιτροπισ
ςτα πλαίςια τθσ επικράτειασ ενόσ κράτουσ.

Ζ ύλζεζε ηεο Δζληθής Δπηηροπής111
ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο 2015, ζηε ζειίδα 5, γίλεηαη
αλαθνξά γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 9κεινχο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 112, ε νπνία
απνηειείην απφ 2 λνκηθνχο, 2 βηνιφγνπο, 1 ηαηξφ, 1 ζενιφγν, 1 θνηλσληθφ επηζηήκνλα
θαη 1 θηιφζνθν. Ζ Δπηηξνπή ζηειερψλεηαη απφ δχν επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο.
Ο ξφινο ηνπ θάζε επηζηήκνλα , θνηλσληθνχ ή ζεηηθνχ, είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ
αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο πνπ ηίζεηαη ζην ηξαπέδη. Ο θάζε επηζηήκνλαο θέξεη θαη έλα
απφζεκα γλψζεο, ην νπνίν επζπγξακκίδεηαη κε έλα αμηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πξέπεη
λα γίλεη ζεβαζηφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο .
Γηα λα θαηαλνεζεί ν ξφινο ηνπ θάζε επηζηήκνλα, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζε έλα
παξάδεηγκα. Έζησ πσο ππάξρεη έλαο αζζελήο, ν νπνίνο πάζρεη απφ άλνηα. Ο αζζελήο
βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ, δειαδή έρεη πιήξεο ζπλείδεζε ηεο
θαηάζηαζήο ηνπ θαη κπνξεί λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπ. Ο
πάζρσλ απηφο απνθαζίδεη λα δψζεη έλα πξψηκν ηέινο ζηε δσή ηνπ, θαζψο είλαη
αδχλαηνλ γηα ηνλ ίδην λα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ πσο κεηά απφ έλα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζα είλαη αλίθαλνο λα ιακβάλεη απνθάζεηο θαη ,παξάιιεια, λα κελ κπνξεί
λα δψζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην. Ο πάζρσλ
αλαθνηλψλεη ζηνλ επφπηε- ηαηξφ ηνπ ηε βνχιεζή ηνπ λα πεζάλεη. Ο ηαηξφο απνξξίπηεη
ηελ πξφηαζή ηνπ ιέγνληαο πσο δε ην επηηξέπεη ε ηαηξηθή λνκνζεζία. Ο πάζρσλ
επηκέλεη θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο δεηάεη απφ ηελ Δπηηξνπή Βηνεζηθήο λα
γλσκνδνηήζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αιιά θαη λα ζπληάμεη έλα θείκελν γηα
ηε ζέζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο πάλσ ζηελ επζαλαζία, ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή,
αιιά θαη ηελ ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζε απηνθηνλία. Αλαπφθεπθηα, δεκηνπξγείηαη ην
εμήο εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή: Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θάζε
κέινπο ζηελ Δπηηξνπή απηή;
Κίλδσλοη ηωλ Δζληθώλ Δπηηροπώλ Βηοεζηθής
Οη απνθάζεηο, επνκέλσο, ζε ζέκαηα Βηνεζηθήο ιακβάλνληαη κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ
Βηνεζηθήο. Κξίλεηαη ζθφπηκν, φκσο, πξνηνχ γίλεη αλαθνξά ζην ξφιν ησλ experts, λα
αλαθεξζνχλ νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο πξνηνχ
γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ. Έηζη,
πηζαλνί θίλδπλνη, είλαη:
1.
Οη Δπηηξνπέο ελδέρεηαη λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
Ζ πνιηηηθή εμνπζία, εθιεγκέλε απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, αλαζέηεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ζπδήηεζεο ζε δεηήκαηα, φπσο: ε επζαλαζία, ε άκβισζε θηι. ζηηο
επηηξνπέο βηνεζηθήο. Γελ ππάξρεη άκεζε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο
θαη ζηηο απνθάζεηο (κε ζπκκεηνρηθφ κνληέιν), αιιά πνιιά επίπεδα
111

Θ Εκνικι Επιτροπι που λειτουργεί ςτα πλαίςια τθσ χϊρασ μασ είναι ζνα πολφ καλό παράδειγμα
για να διαπιςτϊςουμε το ρόλο που ζχει ο κάκε ειδικόσ. Στθν Ελλάδα, το κάκε μζλοσ εκπροςωπεί το
ερευνθτικό του αντικείμενο ι το ν επιςτθμονικό κλάδο από τον οποίο προζρχεται. Ρολλζσ επιτροπζσ
βιοθκικισ ζχουν μεγαλφτερο αρικμό ατόμων και απουςιάηουν οι εκπρόςωποι των κοινωνικϊν
επιςτθμϊν, τθσ κεολογίασ ακόμθ και τθσ φιλοςοφίασ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ
Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ τθσ Ολλανδίασ που ςυμμετζχουν πάνω από 111 άτομα, αλλά είναι ιατροί.
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ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΕΘΝΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΒΙΟΘΘΙΚΘΣ 2015-2016, ςελ. 5

δηακεζνιάβεζεο113. Έηζη, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ειιηπνχο αληηπξνζψπεπζεο, κε
απνηέιεζκα ηελ χπαξμε αζπκθσλίαο απφςεσλ κεηαμχ θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη
Δζληθήο Δπηηξνπήο.
2.
Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ πνιιέο θνξέο αδπλαηνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο
θνηλσληθέο θαη εζηθέο πξνεθηάζεηο ησλ δεηεκάησλ. Οη εηδηθνί ηφζν ησλ επηζηεκψλ
δσήο φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πξνηηκνχλ λα αλαιχνπλ ηα θαηλφκελα φπσο
έρνπλ114. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηαηξφο είλαη πηζαλφλ ζε κηα Δπηηξνπή λα αλαιχζεη ηελ
θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο κε ηξφπν ληεηεξκηληζηηθφ αληί λα πξνβεί ζε κηα
ζεψξεζε γηα ην πψο ν βίνο ηνπ ελδέρεηαη λα απνθηήζεη λφεκα. Ο θίλδπλνο επνκέλσο
εληνπίδεηαη ζηελ πηζηή ηήξεζε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ εμππεξεηεί ε θάζε επηζηήκε.
Ο θάζε εηδηθφο έηζη αληηκεησπίδεηαη σο εθπξφζσπνο ηεο επηζηήκεο απφ ηελ νπνία
πξνέξρεηαη.
3.
Χο πξνο ην δεχηεξν, ζα κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί θαη ν θίλδπλνο πνπ
ελππάξρεη ζηε ζηάζε ησλ θηινζφθσλ θαη ησλ ζενιφγσλ λα εμηδαληθεχνπλ ην Λφγν
θαη λα θαηαπηάλνληαη κε ην αμηαθφ θνξηίν ησλ ιέμεσλ. Οη θηιφζνθνη θπξίσο έρνπλ
θαηεγνξεζεί πσο ζηηο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο αθνινπζνχλ πηζηά ηελ αλφζεπηε
εθαξκνγή ηνπ ιφγνπ115, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ εμηδαλίθεπζε ηνπ Λφγνπ απφ ηνπο θηινζφθνπο είλαη
ηθαλή πξνυπφζεζε ψζηε λα νδεγήζεη ζε αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο, πνπ δε ζα ιακβάλνπλ
ππ’ φςηλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
4.
Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ δηεμάγνπλ ηε δηαβνχιεπζε κε θιεηζηέο πφξηεο. Οη
δηαδηθαζίεο ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ίζσο λα ζηεξνχληαη
δηαθάλεηαο.
5.
Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηφζσλ εηδηθψλ κε δηαθνξεηηθφ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν είλαη
εθ ησλ πξνηέξσλ πξνβιεκαηηθή. Θεσξείηαη απίζαλν ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ
λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε πείξα ζε εζηθά δεηήκαηα. Αθφκε, ειινρεχεη ν θίλδπλνο
ν θηιφζνθνο λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηηο εζηθέο ζέζεηο ησλ άιισλ θαη λα ηεζεί ην
εζηθφ δήηεκα ππφ ηε δηθή ηνπ αμηνιφγεζε.
6.
Ζ απνδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηηθή επζχλεο. Οη Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο
ζηεξνχληαη ζπκκεηνρηθφηεηαο. Σα κέιε απνθαζίδνπλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ρσξίο λα έρνπλ εθιεγεί απφ δεκφζηεο εθινγέο. Άξα, νη
Δπηηξνπέο ησλ Δηδηθψλ ίζσο λα κε ζπκβαδίδνπλ κε δεκνθξαηηθέο απαηηήζεηο.
Ο Ρόιος ηωλ Experts
ηαλ ε Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο επηζπκεί ηε ιήςε απφθαζεο, ζπλεδξηάδεη απηή ε
9κειήο επηηξνπή. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δε ζπκκεηέρεη. Ζ επηινγή ησλ αηφκσλ δελ
είλαη ηπραία. Δίλαη άλζξσπνη εγθεθξηκέλνη ζην ρψξν ηνπο θαη νπζηαζηηθά ν θαζέλαο
αληηπξνζσπεχεη ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη. Ζ Δπηηξνπή είλαη
δηεπηζηεκνληθή, θαζψο ηα δεηήκαηα βηνεζηθήο έρνπλ ηαηξηθέο, βηνινγηθέο,
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θνηλσληθέο, θηινζνθηθέο, ζενινγηθέο, λνκηθέο πξνεθηάζεηο. Παξ ‘φια απηά ν θαζέλαο
δελ αληηπξνζσπεχεη κφλν ην ρψξν ηνπ, αιιά θαη έλα ζχλνιν αμηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ
ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ εζηθή. Έηζη, εθ πξψηεο άπνςεο, θαίλεηαη
παξάινγν εάλ ζην πξναλαθεξζέλ παξάδεηγκα ν ζενιφγνο ππνζηεξίμεη ηελ επζαλαζία
ηνπ πάζρνληνο ,θαζψο κηα ηέηνηα αληίιεςε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο
επηηαγέο.
Πξνηνχ γίλεη αλαθνξά ζην ξφιν ησλ εηδηθψλ, πξέπεη λα ηεζεί ην εξψηεκα αλ νη
Δπηηξνπέο δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. Δθ πξψηεο
φςεσο, εχινγα ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο πσο νη Δπηηξνπέο ζηεξνχληαη
δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο, αθνχ ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ δελ εθιέγνληαη απφ
ειεχζεξεο εθινγέο θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απνπζηάδεη απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Μηα ηέηνηα άπνςε αζθαιψο ζα εζηίαδε ζηνλ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο, ζεσξψληαο ηε
δεκνθξαηία σο ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ πνπ απιά νη πξνηηκήζεηο αζξνίδνληαη θαη
βγαίλεη ην απνηέιεζκα. Απηή ζα ήηαλ ε βάζε ηνπ επηρεηξήκαηνο, ε νπνία ζα
αθαηξνχζε ηα θαλνληζηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δεκνθξαηίαο.
Μία δεκνθξαηία, φκσο, είλαη πάλσ απ ‘φια κηα δηαδηθαζία λα βγνπλ πην δίθαηεο
απνθάζεηο, νη νπνίεο ηίζεληαη ππφ ηε ζθνπηά φισλ. Ζ δεκνθξαηία έηζη δελ
πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο, αιιά θαηεπζχλεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα
πιεζηάζνπκε ηελ αιήζεηα κέζσ ηεο παξαγσγήο δίθαησλ θαη νξζψλ απνθάζεσλ ππφ
ηε ζθνπηά φισλ ησλ αλζξψπσλ σο ίζσλ θαη ειεχζεξσλ. Έηζη, ε δεκνθξαηία βαζαίλεη.
ηηο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο, ζπληειείηαη θαηαλνκή εξγαζηψλ θαη πξφζεζε ησλ εηδηθψλ
λα παξαρζνχλ κέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο απνθάζεηο ππφ ηε ζθνπηά φισλ. Γελ ηζρχεη ν
θαλφλαο ηεο πιεηνςεθίαο, αιιά επηρεηξείηαη έλα είδνο ζπλαίλεζεο, αθνχ ε απφθαζε
ζα έρεη απνδέθηε ηελ θνηλσλία θαη φρη έλα κέξνο ηεο. Ζ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ
είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ ζπκβάιεη ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ζηελ πνιηηηθή
απηνλνκία ησλ πνιηηψλ116. Σεξψληαο δηαβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο νη ίδηεο νη
επηηξνπέο, αιιά θαη δηαρένληαο ηελ ζπδήηεζε, ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
απηνλνκίαο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ πξαθηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ πνιηηψλ. Άξα, ε
Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο έρεη ηελ απαηηνχκελε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε.
Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θάζε εηδηθνχ ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή;
Ο ηαηξφο ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο εθπξνζσπεί ηνλ άλζξσπν πνπ ζα εθαξκφζεη ηελ
ηαηξηθή πξάμε. Ο ηαηξφο νθείιεη λα επηζεκάλεη πνην είλαη ην βέιηηζην ζπκθέξνλ γηα
ηνλ αζζελή ζηελ Δπηηξνπή. Αλεμάξηεηα εάλ ππέξκαρνο ηεο επζαλαζίαο ή φρη, ν
ηαηξφο νθείιεη λα θάλεη ζαθέο εάλ ν αζζελήο έρεη ζπλείδεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ
νπνία βξίζθεηαη, πφηε ε αζζέλεηα ζα αξρίδεη λα πξνθαιεί αθφξεηνπο πφλνπο ζηνλ
πάζρνληα (θάλνληαο ηνλ αδχλακν λα ζπκκεηέρεη ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα
ηνπ ηε δσή) θαη εάλ κπνξεί ε ηαηξηθή γλψζε λα ηνλ ζεξαπεχζεη.
Ο βηνιφγνο ζα είλαη εθείλνο πνπ ζα εμεγήζεη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή ηνπο κνξηαθνχο
κεραληζκνχο ηεο δσήο καο, ε δηαζάιεπζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζην ηέινο ηεο βηνηηθήο
καο πνξείαο.
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Ο λνκηθφο ζα είλαη εθείλνο πνπ ζα αθνχζεη ηηο απφςεηο ησλ δηαβνπιεπνκέλσλ θαη ζα
εγγπεζεί πσο ε εηιεκκέλε απφθαζε δελ παξαβηάδεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Ο
αζζελήο, ζην παξάδεηγκά καο, έρεη ζπλείδεζε ηεο θαηάζηαζεο. Μεηά απφ θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κείλεη θαζεισκέλνο ζην λνζνθνκεηαθφ
θξεβάηη. Ζ θαζήισζή ηνπ ζην θξεβάηη ζα ηνπ δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε πσο ε
δσή ηνπ δελ έρεη θαλέλα λφεκα. Ο ίδηνο ζα λνζειεχεηαη ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ θαη
ζηαδηαθά ε ζχγρξνλε βηνηερλνινγία ζα ηνπ παξαηείλεη ηε δσή, ρσξίο ν ίδηνο λα έρεη
ην δηθαίσκα ηεο ζπλαίλεζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ
εθκεδελίδεηαη, αθνχ έρεη απσιέζεη ηελ απηνλνκία ηνπ. Ο αζζελήο, φκσο, βξίζθεηαη
ζε αξρηθφ ζηάδην. Ο λνκηθφο νθείιεη λα ππνζηεξίμεη επηρεηξήκαηα πνπ θαηεπζχλνληαη
ππέξ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνζηεξίμεη ηελ
αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξσπίλνπ ππνθεηκέλνπ απηφκαηα ν αζζελήο εξγαιεηνπνηείηαη θαη
κεηαηξέπεηαη ζε απιφ κέζν. Καη’ επέθηαζε δελ παξέρεηαη ν απαηηνχκελνο ζεβαζκφο
ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
Εεηήκαηα, φπσο εθείλν ηεο επζαλαζίαο, έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία. Δίλαη
έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ έμνδφ καο απφ ηε δσή. Ο θάζε άλζξσπνο ζα έξζεη ζε επαθή
κε ην δήηεκα ηεο εμφδνπ ηνπ απφ ηε δσή. Ο άλζξσπνο, φκσο, δελ είλαη εληειψο
απνγπκλσκέλνο, αιιά είλαη θνηλσληθφ νλ πνπ δηακνξθψλεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε
άιια άηνκα. Καη ηα δεηήκαηα ηεο βηνεζηθήο δελ αθνξνχλ κφλν ηελ πξνζσπηθή
ζθαίξα ηνπ αηφκνπ. Δίλαη θνηλσληθά δεηήκαηα, ηα νπνία εκπιέθνπλ ηελ παξέκβαζε
ηεο βηνηαηξηθήο γλψζεο ζηελ αλζξψπηλε δσή, αιιά θαη ην ξφιν ηνπ Κξάηνπο, ην
νπνίν νθείιεη λα εγγπάηαη ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα γηα ηνλ θαζέλα. Γη ‘ απηφ ην ιφγν,
ε χπαξμε θνηλσληθνχ επηζηήκνλα είλαη απαξαίηεηε. Ο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο
νθείιεη ζε κηα Δζληθή Δπηηξνπή λα πξνζδηνξίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κξάηνπο θαη
εάλ ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί ζα έρεη αληίθηππν ή ζπλέπεηεο ζηνπο πνιίηεο.
Ο ζενιφγνο δηεηζδχεη ζε κηα ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ αζζελνχο. Ο ζενιφγνο ζα
πξνβάιιεη ηα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο επζαλαζίαο. Θα ππνζηεξίμεη πσο ε αλζξψπηλε
δσή είλαη έλα δψξν απφ ην Θεφ ζηνλ άλζξσπν. Ζ απφηνκε θαη εζθεκκέλε αθαίξεζε
ηεο δσήο ηζνδπλακεί κε ακάξηεκα, αθνχ απαγνξεχεηαη ε απηνδηάζεζε ηεο. Ο
ζενιφγνο ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο κεξνιεπηεί θαη ππνζηεξίδεη επηρεηξήκαηα πνπ
πξνβάιινπλ ηε ζετθή χπαξμε σο δσξεηή ηεο δσήο117 θαη ην αλζξψπηλν ππνθείκελν
σο απιφ ελνηθηαζηή ηεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζενιφγνπ ζε Δπηηξνπή Βηνεζηθήο θξίλεηαη
απαξαίηεηε, αθνχ κεγάιν κέξνο ησλ αληηιήςεσλ εληφο ησλ θφιπσλ ηεο θνηλσλίαο
επεξεάδεηαη απφ ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ε νπνία ηάζζεηαη ππέξ κηαο ηειενινγηθήο
ζεψξεζεο γηα ηε δσή.
Σέινο, ν θηιφζνθνο επηηειεί έλα δηηηφ ξφιν ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο118. Ζ πξψηε
ηδηφηεηα ηνπ θηινζφθνπ είλαη εθείλε ηνπ ακεξφιεπηνπ δηαηηεηή ή αμηνινγεηή. Ο
θηιφζνθνο αμηνινγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπο αληηκαρφκελνπο
ηζρπξηζκνχο θαη ηελ εζηθή ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ δηαβνπιεπνκέλσλ γηα λα
κελ ππάξρνπλ αζάθεηεο ή αληηθάζεηο.. Παξάιιεια, ν θηιφζνθνο ζα ηαρζεί ππέξ ηνπ
117
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ζεβαζκνχ ηεο ηθαλφηεηαο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνζψπνπ. Θα ππνζηεξίμεη ηε
δπλαηφηεηα άζθεζεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο αλάιεςεο επζχλεο πνπ
ζπλεπάγεηαη. Ο ηαηξφο κπνξεί λα παξαηείλεη ηε δσή ηνπ αζζελνχο ηνπ, λνκίδνληαο
πσο ιεηηνπξγεί πξνο φθειφο ηνπ. ηαλ φκσο ν αζζελήο απνθαζίδεη λα πάξεη απηή ηε
γελλαία απφθαζε γηα ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε απαηηεί
ζεβαζκφ. Σν ηέινο ηεο πνξείαο ηεο δσήο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά θαη ην
ραξαθηήξα ηνπ. Eπνκέλσο, ν θηιφζνθνο νθείιεη, πέξαλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ σο
ακεξφιεπηνπ δηαηηεηή, λα είλαη ππεξαζπηζηήο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ θάζε
αηφκνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ άζθεζε ειεπζεξίαο θαη ηεο αλάιεςεο ηεο επζχλεο.
Δθπαίδεσζε119 ζηε Βηοεζηθή
πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο απνηεινχληαη απφ
εηδηθνχο πνπ έρνπλ ακηγψο κηα κεξνιεπηηθή αληίιεςε γηα δεηήκαηα Βηνεζηθήο. Απφ
ηε κία πιεπξά, νη εηδηθνί ησλ επηζηεκψλ Εσήο θαη νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο
πεξηνξίδνληαη ζε κηα απιή πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ηεο θχζεο, αλαιχνληαο
δεηήκαηα κε ληεηεξκηληζηηθφ ηξφπν120. Απφ ηελ άιιε, θηιφζνθνη θαη ζενιφγνη
θαηαπηάλνληαη κε ην αμηαθφ θνξηίν ιέμεσλ ή ελλνηψλ, κε απνηέιεζκα λα αθνινπζνχλ
κηα ρεγγειηαλή πξνζέγγηζε ηνπ Λφγνπ121 λα ηνπο νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ
επζπγξακκίδνληαη κε ηελ θξηλφκελε πεξίπησζε. Σν απνηέιεζκα είλαη ν θάζε εηδηθφο
λα αληηπξνζσπεχεη ηνλ θιάδν απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη θαη λα εζηηάδεη ζε έλα
ζπγθξηκέλν ηκήκα ηνπ βηνεζηθνχ πξνβιήκαηνο.
Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν λα ππάξμνπλ νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ψζηε ν
βηνεζηθφο πξνβιεκαηηζκφο λα κελ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο θιεηζηήο νκάδαο
πνπ έρεη πείξα ζε ηέηνηα δεηήκαηα. Ο βηνεζηθφο πξνβιεκαηηζκφο πξέπεη λα
δηεηζδχζεη θαη ζηελ θνηλσλία ψζηε ηα άηνκα λα είλαη ζε ζέζε λα παίξλνπλ ππεχζπλα
ζηάζε θαη ,παξάιιεια, νη Δπηηξνπέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθέο. Ζ
εμσηεξίθεπζε ηνπ βηνεζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πξνο ηελ θνηλσλία είλαη θαζήθνλ ησλ
εηδηθψλ θαη ζπληειείηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Οπζηαζηηθά, ελζαξξχλεηαη ε ηδέα ηεο
εθπαίδεπζεο ζηε Βηνεζηθή, πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ
εζηθψλ πξνεθηάζεσλ ησλ λέσλ βηνηερλνινγηθψλ παξεκβάζεσλ.
Ζ εθπαίδεπζε ζηε Βηνεζηθή δε κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα απιή εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Αιιά πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί εζηθέο έλλνηεο,
γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζρνιείν. Άξα, γηα λα κπνξεί ην άηνκν λα
αληηκεησπίδεη βηνεζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο νθείιεη λα ιάβεη έλα είδνο εθπαίδεπζεο
πάλσ ζηελ Ζζηθή ή αιιηψο έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέπηεζζαη.
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Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Ζζηθή πξέπεη λα παξέρεηαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.
Οπζηαζηηθά, απηή ε εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ελφο εζηθνχ ζθέπηεζζαη
κέζα απφ ηα παξερφκελα επίπεδα ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Ζ εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ Ζζηθή πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηα πξψηκα ζηάδηα δσήο ηνπ
παηδηνχ θαη λα ζπληζηά ζηφρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε δηάπιαζε εζηθψλ
ραξαθηήξσλ, πνπ ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε επαηζζεζία. Απηφ ζα επηηεπρζεί, ζε
πξψηε θάζε, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο καζεκάησλ φπσο; Ηζηνξία, Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο θαη Μέζα Δλεκέξσζεο, φπνπ νη θαζεγεηέο ζα θαηαπηάλνληαη κε ηελ
θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζίγνληαο εξσηήκαηα θαη αλαδεηθλχνληαο
πξνβιεκαηηζκνχο. Οπζηαζηηθά, ζα επηρεηξείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ122.
ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, νη θαζεγεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα
ελζσκαηψζνπλ εζηθά δεηήκαηα ζε καζήκαηα φπσο: ε Υεκεία θαη ε Βηνινγία θαη ζα
ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ζε κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ. Οη
θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νθείινπλ λα αλνίγνπλ ζπδεηήζεηο θαη λα
παξέρνπλ εξγαιεία ζηνπο καζεηέο ψζηε λα εθθξάδνπλ μεθάζαξα ηηο ηδέεο ηνπο. Οη
θαζεγεηέο ζα έρνπλ ην ξφιν ηνπ δηαηηεηή ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ζα ππελζπκίδνπλ
ζηνπο αλήιηθνπο πσο ε ζπλαίλεζε είλαη αλαγθαία απφ ηνπο καζεηέο. Ο ρψξνο ηεο
ζρνιηθήο αίζνπζαο ζα κεηαηξαπεί ζε κηα αίζνπζα δηαβνχιεπζεο αλειίθσλ123, φπνπ ν
θάζε καζεηήο δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ηνπ ππνζπλείδεηα. Παξάιιεια, νη
θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε βηνεζηθά δεηήκαηα, δεηψληαο επίκνλα ηε
γλψκε ησλ εθήβσλ.
Μεηά ην Λχθεην, ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή αιιάδεη. Αιιά, ν θνηηεηήο πιένλ,
έρνληαο απνθηήζεη έλαλ εζηθφ ραξαθηήξα, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,
είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη θαη λα αληηκεησπίδεη εζηθά δηιήκκαηα.
Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Ζζηθή θαιιηεξγεί ην βηνεζηθφ ζθέπηεζζαη. Σα πεξηζζφηεξα
άηνκα ζε κηα θνηλσλία ζα έξζνπλ ζε επαθή κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηέινο ηνπ
βίνπ γεληθφηεξα είηε ηνπ δηθνχ ηνπο είηε ησλ νηθείσλ ηνπο. Άξα, κνηξαία ζα
νδεγεζνχκε ζε εξσηήκαηα: ηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη πνηα απφθαζε είλαη ε πην
ελδεδεηγκέλε.
Ζ πνιχρξνλε εθπαίδεπζε ζηελ Ζζηθή, κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζα
εμνπιίζεη ηνπο λένπο κε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ψζηε λα θαηαλννχλ κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ηηο εζηθέο πξνεθηάζεηο βηνεζηθψλ δεηεκάησλ, αιιά θαη λα είλαη ζε
ζέζε λα ιάβνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο.
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4.3 πκκεηνρηθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο
Οη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο είλαη επνκέλσο δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλεο
εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ σο δηαβνπιεπηηθνί ρψξνη θαη θαη’ επέθηαζε ηεξνχλ ηξία
ραξαθηεξηζηηθά: ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε απηέο θαη αλ ν πνιίηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζηηο απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ, εάλ ε εθηειεζηηθή
εμνπζία έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο θαη εάλ νη
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αληαλαθινχλ ζε απηφ πνπ επηζπκεί ε γεληθή βνχιεζε ηνπ
θάζε ιανχ. ην βαζκφ πνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα θξηηήξηα απηά, κπνξνχκε λα
κηιήζνπκε γηα εμαζθάιηζε δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο.
Χζηφζν, επηθξαηεί κηα δηαθσλία ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ πνπ ζα
απαξηίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπέο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο κφλν ε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη φρη εηδηθψλ εμαζθαιίδεη ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε.
Ζ βάζε ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπο είλαη πσο νη γλσκνδνηήζεηο, πνπ παξέρεη ε Δπηηξνπή,
δελ είλαη πξντφλ ηεο απζεληηθήο βνχιεζεο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, θαζφηη ππάξρνπλ
πνιιά επίπεδα δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηηο απνθάζεηο. Έηζη,
κηιάκε γηα ιηγφηεξν δεκνθξαηηθέο απνθάζεηο124 .
Αο δηαβάζνπκε παξαθάησ πσο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κηα ηέηνηα Δπηηξνπή, ε
νπνία νξίδεηαη σο πκκεηνρηθή Δπηηξνπή Βηνεζηθή αιιά θαη ηνπο ιφγνπο- θηλδχλνπο
γηα ηνπο νπνίνπο δε κπνξνχκε λα ηελ πηνζεηήζνπκε σο πξφηππν Δπηηξνπήο.

Παράδεηγκα σκκεηοτηθώλ Δπηηροπώλ Βηοεζηθής
Οη πκκεηνρηθέο Δπηηξνπέο ζπληζηνχλ κία ηδηαίηεξε κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
εηδηθψλ (experts) θαη κειψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηέηνησλ
επηηξνπψλ, αο πάξνπκε έλα παξάδεηγκα. Έζησ πσο ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα
πκκεηνρηθή Δπηηξνπή γηα ην πσο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε ησλ αζζελψλ
πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα θαη εάλ είλαη ζσζηφ νη ζπγγελείο ησλ παζρφλησλ λα
ζπλαηλνχλ ή λα απνξξίπηνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ αζζελνχο.
Έηζη, πξνηείλνληαη ηα εμήο ζηάδηα:
1.

Επηινγή Δείγκαηνο ηωλ Αλζξώπωλ

ηελ Δπηηξνπή απηή ζα ζπκκεηάζρνπλ άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθία
κεγαιχηεξε ησλ 51 έηε. Οη ιφγνη είλαη δχν. Οη άλζξσπνη ζα έρνπλ επηιεγεί ψζηε ε
ζπδήηεζε πνπ ζα δηεμαρζεί λα είλαη δσληαλή θαη λα ηνπο αθνξά άκεζα. Δπηιέγνπκε
πξφζσπα, ησλ νπνίσλ νη ζπγγελείο ή νη θίινη βηψλνπλ ή βίσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε
πάζεζε125. Γεχηεξνλ, ε επηινγή ησλ πξνζψπσλ είλαη ηπραία θαη νη άλζξσπνη
απνθαζίδνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε εηδηθνχο εξεπλεηέο ζηε βάζε κηαο εθνχζηαο
ζπλεξγαζίαο. Οη άλζξσπνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζπλήζσο, έρνπλ
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πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν απ ‘φηη άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Δπίζεο, είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπο ψζηε λα εηδνπνηεζνχλ έγθαηξα γηα ηε
κέξα δηεμαγσγήο ηεο δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
2.

Α. Παξάδνζε θαη Χξήζε Εθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ

Α. Παξαθνινχζεζε Βίληεν
Ζ επηκφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο πνιηηψλ θξίλεηαη αλαγθαία. Ζ
επηκφξθσζε, ζε πξψηε θάζε, μεθηλάεη κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Έηζη
πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 30ιεπηνπ ληνθηκαληέξ The Forgetting: A Portrait
of Alzheimer’s126.
Β. Παξνπζηάζεηο πάλω ζηελ Κιηληθή Έξεπλα ηωλ Παζρόληωλ
Σν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ πνιηηψλ ζα ιάβεη γξαπηέο εηζεγήζεηο απφ
αλζξψπνπο εηδηθνχο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαλνεηέο θαη αξθεηά αλαιπηηθέο γηα λα
ελεκεξσζνχλ θαηαιιειφηεξα νη πνιίηεο θαη λα απνθηήζνπλ κηα πην ηεθκεξησκέλε
επηρεηξεκαηνινγία πάλσ ζηελ άλνηα. Οη εηζεγήζεηο απηέο ελδεκνχλ ηε βειηίσζε, ηελ
ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ ηνπο αληηιήςεσλ. Οη εηζεγήζεηο
απηέο ζα γξαθηνχλ απφ έλα πνιηηηθφ επηζηήκνλα εηδηθεπφκελν ζηηο κεζφδνπο ηεο
δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, έλα εξεπλεηή ηεο λφζνπ Alzheimer, έλαλ
θνηλσληνιφγν, έλα γεξνληνιφγν, έλαλ ππεχζπλν ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ αζρνιείηαη
κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ ππνθεηκέλσλ ζε έλα αθαδεκατθφ λνζνθνκεηαθφ
θέληξν, έλαλ εηδηθφ ζηηο πνηνηηθέο αλαιχζεηο , κία λνζνθφκα εμνηθεησκέλε κε ηε
ζπγθεθξηκέλε λφζν θαη έλαλ άλζξσπν πνπ παξέρεη θξνληίδα ζε έλα αλντθφ αζζελή.
Οη γξαπηέο απηέο εηζεγήζεηο, πξνηνχ δνζνχλ ζην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, ζα
δνζνχλ ζε άηνκα γηα λα ειέγμνπλ πφζν θαηαλνεηή είλαη ε γιψζζα. Απηνί πνπ ζα ην
δηαβάζνπλ, πξνεξρφκελνη θαη απηνί απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, κπνξνχλ λα
πξνηείλνπλ ηξφπνπο ψζηε λα γίλνπλ αθφκε πην θαηαλνεηέο νη παξνπζηάζεηο. Οη
εηζεγήζεηο απηέο παξαδίδνληαη 2 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζχγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο, ψζηε
νη εζεινληέο λα έρνπλ ην ρξφλν λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη αιιά θαη λα εηνηκάζνπλ ηηο
απνξίεο ηνπο πνπ ζα απεπζχλνπλ αξρηθά ζηνπο εηδηθνχο. ε θάζε πεξίπησζε, ε
θαηαλφεζε έρεη θνκβηθφ ξφιν.
3.

Ηκέξα Δεκνθξαηηθήο Δηαβνύιεπζεο

Σε ζπγθεθξηκέλε κέξα νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλέκνληαη ζε ηξαπέδηα. Σνπιάρηζηνλ, 6
άηνκα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην ηξαπέδη... Καηά βάζε, ζα είλαη δχν άηνκα
ζπλνιηθά, πνπ ζα έρνπλ ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή ή ηνπ θαζνδεγεηή ηεο ζπδήηεζεο , νη
νπνίνη ζα είλαη: έλαο θιηληθφο εξεπλεηήο θαη έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη εμνηθησζεί κε
ζπδεηήζεηο βηνεζηθήο, νη νπνίνη ζα πεγαίλνπλ απφ ηξαπέδη ζε ηξαπέδη γηα λα
απαληνχλ ηα πηζαλά εξσηήκαηα. Απηφ γίλεηαη γηα δχν ιφγνπο. ΣΟ άηνκν εθείλν πνπ
ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε , επσκίδεηαη ην βάξνο λα θάλεη ηε ζπδήηεζε πην
ακεξφιεπηε, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο 6 πξνζπαζήζεη λα ρεηξαγσγήζεη
ηε ζπδήηεζε θαη είλαη πεξηζζφηεξν εθθξαζηηθφο απφ ηνπο άιινπο. Ο δεχηεξνο ιφγνο
είλαη ε παξνρή επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα δηαβνχιεπζε, δειαδή λα δίδεη ακεξφιεπηα ην
126
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ιφγν ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. Σα ζηάδηα ηεο ζπδήηεζεο, πνπ αθνινπζεί ην θάζε
ηξαπέδη, είλαη ηα εμήο127 :
•
ε πξψηε ρξνληθή θάζε, ην θάζε άηνκν ζα πξνζπαζήζεη αξρηθά λα
παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ έηζη ψζηε λα ληψζνπλ πσο ζα ζπλνκηιήζνπλ ζε κηα
θηιηθή αηκφζθαηξα. Σα άηνκα ζα μεθηλήζνπλ λα ζρνιηάδνπλ έλα 30ιεπην
ληνθηκαληέξ. Παξάιιεια, ην αθξναηήξην, εάλ είλαη πξφζπκν, κπνξεί λα ππνβάιιεη
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εηζεγήζεηο ηεο θιηληθήο έξεπλαο ζηε λφζν Αιηζράηκεξ
αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε πάλσ ζηα εζηθά δεηήκαηα ηεο πκπιεξσκαηηθήο έξεπλαο.
•
ε δεχηεξε ρξνληθή θάζε, νη άλζξσπνη ζπδεηνχλ ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ηεο άλνηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο
ηνπο, νη νπνίεο ηεθκεξηψλνληαη απφ εζηθά απνδεθηνχο ιφγνπο. Δθθξάδνπλ
πξνζσπηθέο αληηιήςεηο πνπ ελδερνκέλσο εγείξνπλ δηαθσλίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο δε
κπνξνχλ αθφκε λα πξνηείλνπλ ζπζηάζεηο πνιηηηθήο. ε απηφ ην ζηάδην, νη άλζξσπνη
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζην αθξναηήξην, νη νπνίνη είλαη άλζξσπνη
εγλσζκέλεο αμίαο ζηνλ επηζηεκνληθή ρψξν (απφ ηαηξνχο κέρξη θαη εζηθνχο
θηινζφθνπο)
•
ηελ ηξίηε ρξνληθή θάζε, νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ βνιηθά ν έλαο κε ηνλ
άιιν, έρνπλ ζπδεηήζεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο , έρνπλ εθθξάζεη ηηο απφςεηο
ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ιάβνπλ ζε
θάζε γθξνππ κία απφθαζε κε ζπλαίλεζε ή κε πιεηνςεθία. «Δάλ νη πάζρνληεο απφ
άλνηα δε κπνξνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο , πξέπεη ε θνηλσλία ή
νηθνγέλεηά ηνπο λα είλαη εθείλε πνπ ζα επηιέγεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο;»

Αμηνινγώληαο ηε Γηαβνπιεπηηθή Γηαδηθαζία
Αθνχ ε θάζε νκάδα ιάβεη ηελ απφθαζή ηεο, ν θιηληθφο εξεπλεηήο θαη ν εηδηθφο ζε
ζέκαηα βηνεζηθήο νθείινπλ λα αμηνινγήζνπλ ηε δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Θα
αμηνινγήζνπλ εάλ ππήξμε ν απαηηνχκελνο ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
εάλ ε αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ έγηλε επί ίζνηο φξνηο, ψζηε λα επηθπξσζεί ε
λνκηκνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε ηε κνξθή εξσηεκάησλ,
φπσο: Νηψζεηε πσο νη απφςεηο ζαο έγηλαλ ζεβαζηέο απφ ην ζχλνιν; Πφζν πξφζπκνη
είζηε λα αθνινπζήζεηε ηελ ηειηθή απφθαζε ηεο νκάδαο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ελφο
ζπγγεληθνχ ζαο πξνζψπνπ; αο βνήζεζε ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία; Αιιάμαηε
ηξφπν ζθέςεο;
Έλα άιιν θξηηήξην γηα λα αμηνινγήζνπκε ηε δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία είλαη λα
ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηγκψλ πνπ κίιεζε ν θάζε ζπκκεηέρσλ. ηε
δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη ζεκαληηθφ λα κηιήζνπλ φινη.
Καη έλα ηξίην θξηηήξην είλαη ε εθ λένπ δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη
άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο: Οη δηαθσλίεο ζαο επηιχζεθαλ; Τπήξμε
θάπνηνο ζπλνκηιεηήο πνπ ζαο άιιαμε ηελ αληίιεςε ζαο ζρεηηθά κε ην εάλ ε
ζπλαίλεζε ζηελ άλνηα πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ή ζηελ θνηλσλία;
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H ζηειέρσζε ηεο πκκεηνρηθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο
Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα ήηαλ έλα παξάδεηγκα πκκεηνρηθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο.
Σν απνηέιεζκα ιακβάλεη δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε, θαζψο είλαη απνηέιεζκα
δηαβνχιεπζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλἠθνπλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη
έρνπλ επηιέγεη ηπραία .
Γηαθξηηφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ εηδηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Αξρηθά, κία
δηεπηζηεκνληθή νκάδα αλζξψπσλ δεζκεχεηαη λα ζπγγξάςεη έλα θείκελν πνπ
αλαθέξεηαη ζηε δηεμαγσγή ηεο θιηληθήο έξεπλαο πάλσ ζε πάζρνληεο απφ άλνηα θαη ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο νηθείνπο (γνλείο ή ζπγγελείο) ηνπ
πάζρνληα, νη νπνίνη δίλνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σν θείκελν πξέπεη λα είλαη
επαλάγλσζην θαη θαηαλνεηφ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη άλζξσπνη θαηάιιεια ρσξίο λα
ππάξρνπλ δηρνγλσκίεο. Σν θείκελν κνηξάδεηαη ζε αληίγξαθα δχν εβδνκάδεο πξηλ ηε
κέξα πνπ ζα δηεμαρζεί ε δηαβνχιεπζε. Σε ζπγθεθξηκέλε κέξα, ζα ππάξρνπλ , πέξαλ
ησλ πξνζψπσλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, θαη δχν εηδηθνί. Οη άλζξσπνη απηνί δε
ζα δηαηππψζνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο, αιιά ζα απεπζχλνπλ εξσηήκαηα θαη ζα
παξνηξχλνπλ ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Παξάιιεια, επσκίδνληαη ηελ
επζχλε φηαλ ε ζπδήηεζε αλαιψλεηαη ζε αληηθάζεηο, λα πξνηξέπνπλ ηνπο νκηιεηέο λα
μαλαζθεθηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
ηαλ εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο, ηφηε νη εηδηθνί
ξσηνχλ: Ση πξέπεη λα θάλνπκε , επνκέλσο; Οπζηαζηηθά, ηνπο δεηνχλ λα θαηαζέζνπλ
κία πξφηαζε δεκφζηαο πνιηηηθήο. Ζ απάληεζε ζα ιεθζεί είηε κέζσ κίαο πιεηνςεθίαο
είηε κέζσ νκνθσλίαο. Παξάιιεια, ππάξρεη έλα αθξναηήξην απφ εηδηθνχο πνπ
παξαθνινπζεί παζεηηθά ηε δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ
εγείξνληαη εξσηεκαηηθά είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ.
Σέινο , αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο, πιελ ησλ εηδηθψλ, θαηαζέζνπλ ηελ πξφηαζήο ηνπο, νη
εηδηθνί νθείινπλ λα ξσηήζνπλ εάλ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπδήηεζεο, εάλ κεηέβαιαλ ηελ αληίιεςε πνπ είραλ πξηλ ηε ζπδήηεζε θαη εάλ έγηλε
ζεβαζηή ε γλψκε ηνπο απφ ην ζχλνιν.
Κίλδπλνη ζηηο πκκεηνρηθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο
ε κία πκκεηνρηθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, φπνπ ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζπκκεηέρεη,
είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ παγίδεο, πνπ ίζσο κεηαιιάμνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο
δηαβνχιεπζεο. Έηζη, πηζαλέο παγίδεο, πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ, είλαη128:
1)
Τπάξρεη ν θίλδπλνο χπαξμεο κία ηπξαλλία ηεο πιεηνςεθίαο. Οη πεηξακαηηθέο
δηαδηθαζίεο έρνπλ δείμεη πσο ζην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα
απνθαζίζνπλ νη απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο αιιάδνπλ θαη ηαπηίδνληαη κε εθείλεο ηεο
πιεηνςεθίαο129.
2)
Δπίζεο, ππάξρεη ν θίλδπλνο νη δηαβνπιεπφκελνη λα νδεγεζνχλ ζε αθξαίεο
αληηιήςεηο. Δίλαη πηζαλφ, νη ζπκκεηέρνληεο ,πξηλ ηελ εκέξα αληαιιαγήο
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επηρεηξεκάησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, λα ελεκεξσζνχλ απφ πεγέο
πιεξνθφξεζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη κεξνιεπηηθέο θαη ζηνρεπκέλεο. Δπίζεο, νη
ίδηνη είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηνχλ θαη απφ ζπγγελείο ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε,
νη δηαβνπιεπνκέλνη ζα ζηεξηρζνχλ πεξηζζφηεξν ζε έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ιφγν.
3)
Οη γξαπηέο εηζεγήζεηο πνπ ζα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη δηαβνπιεπφκελνη
κπνξεί λα είλαη αλεπαξθείο. Σν γξαπηφ απηφ θείκελν ίζσο λα κελ παξέρεη πιήξεο
παξνπζίαζε ηνπ βηνεζηθνχ δεηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη ν θάζε
ζπκκεηέρσλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα.
4)
Οη δχν εηδηθνί έρνπλ ην ξφιν ηνπ ακεξφιεπηνπ δηαηηεηή. Γε δηαηππψλνπλ
επηρεηξήκαηα αιιά σζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξέρνπλ επηρεηξήκαηα θαη λα
δίλνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα. Τπάξρεη, φκσο, ν θίλδπλνο νη δχν εηδηθνί πνπ ζα
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθζέζνπλ πξνζσπηθέο
αληηιήςεηο θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηε ζπδήηεζε ζε κία απφθαζε.
5)
Να κεηαηξαπεί ζ’ έλα παηρλίδη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη ζα αγλνήζνπλ ηελ
απνζηνιή ηνπο. Πνιχ πξαθηηθά, ε ζπκκεηνρηθή επηηξνπή βηνεζηθήο κπνξεί λα
κεηαηξαπεί ζε κηα ζπδήηεζε ή έλα δηάινγν πνπ δε ζα έρνπλ ιάβεη ζνβαξά ππ’ φςηλ
ηα κέιε ηεο.
Ζ πκκεηνρηθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο αλακθηζβήηεηα έρεη δεκνθξαηηθφ θχξνο θαη ε
φπνηα λνκηκνπνίεζε ηεο δελ ηίζεηαη ελ ακθηβφισ. Χζηφζν, νη θίλδπλνη πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ είλαη πνιινί θαη ξεαιηζηηθνί θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη αλέθηθηε. Οη
θπνθνξνχκελνη θίλδπλνη είλαη ξεαιηζηηθνί θαη απνιχησο πηζαλνί, κε απνηέιεζκα ε
Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο λα θξίλεηαη σο ην πιένλ εθηθηφ θαη πξνζηηφ κνληέιν
δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο. Γηαηί φκσο?

4.4.Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ Δζληθώλ Δπηηξνπώλ Βηνεζηθήο
Οη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο έρνπλ ρξφλν δσήο ιίγν παξαπάλσ απφ κηζφ αηψλα.
Εεηήκαηα φπσο ην γήξαο ζηελ θνηλσλία, ε θαιιηέξγεηα θπηηάξσλ ζε αλζξψπηλνπο
νξγαληζκνχο θαη ε θισλνπνίεζε αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ηαηξψλ. Μέρξη
θαη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, ν ηαηξηθφο θφζκνο αληηκεηψπηδε δεηήκαηα βηνεζηθήο
θχζεσο κέζα απφ πκβνχιηα ή Δπηηξνπέο Ηαηξηθήο Ζζηθήο πνπ απαξηίδνληαλ
απνθιεηζηηθά απφ κέιε ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ.
Σέιε δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη αξρέο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, νη Δπηηξνπέο Ηαηξηθήο
Ζζηθήο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο ή πεξηθεξεηαθήο
θνηλφηεηαο, αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο. Οη
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηέο ηηο λέεο επηηξνπέο είλαη δχν: αθ΄ ελφο
ε ζπγθξφηεζή ηνπο απφ επηζηήκνλεο-εηδηθνχο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ηαηξηθή
θνηλφηεηα θαη αθ΄εηέξνπ ε παξνπζία θηινζφθσλ, νη νπνίνη θαηά βάζε αζρνινχληαη
κε ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο.
Ζ ζπγθξφηεζε ησλ Δζληθψλ Δπηηξνπψλ κε λνκηθνχο, ζενιφγνπο, βηνιφγνπο,
θνηλσληνιφγνπο γξήγνξα ηελ έθαλε θνηλσληθφ θίλεκα. Ο ιφγνο ήηαλ απιφο. Ο ηαηξφο
δελ έρεη πιένλ ην κνλνπψιην ηεο απφθαζεο σο πξνο ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, ελψ ε
πνηθηιία πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ δεκηνπξγεί αληηπαξαζέζεηο130, νη νπνίεο
επεθηείλνληαη θαη ζηελ θνηλσλία. Ζ χπαξμε αληηπαξαζέζεσλ σο πξνο ηηο αμίεο ηνπ
βίνπ ελφο αζζελνχο γξήγνξα εμειίζζεη ηε βηνεζηθή ζε κηα ξπζκηζηηθή εζηθή.
Με ην πέξαζκά ησλ ρξφλσλ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ Δπηηξνπψλ σο
δηεπηζηεκνληθψλ αλαδχζεθε έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηε λνκηκνπνίεζε ησλ Δπηηξνπψλ.
Γειαδή ζε πνην βαζκφ νη Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο λνκηκνπνηνχληαη λα ιάβνπλ
απνθάζεηο ζε δεηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα ηνπ θαζελφο. Σν
εξψηεκα έρεη σο εμήο: Ζ παξζείζα απφθαζε αληαλαθιά ζηε βνχιεζε ησλ πνιηηψλ?
Σν εξψηεκα ζίγεη άκεζα ην δήηεκα ηεο λνκηκνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ
θαη πξνζθξνχεη αλαπφθεπθηα ζηηο αηνκηθέο επηινγέο ηνπ δξψληα ππνθεηκέλνπ. Γηα
παξάδεηγκα, κηα Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ιακβάλεη κηα απφθαζε γηα ηνπο
νγθνινγηθνχο αζζελείο θαηαιεθηηθνχ ζηαδίνπ θαη ππνζηεξίδεη φηη νη ίδηνη δελ έρνπλ
ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζε επζαλαζία. Αθφκε θη αλ ην επηζπκνχλ. Ννκηκνπνηείηαη
κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο λα δεηήζεη κηα ηέηνηα απφθαζε?
H απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη λαη εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ νη επηηξνπέο σο ρψξνη
δηαβνχιεπζεο ή δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Δπνκέλσο λνκηκνπνηνχληαη νη
επηηξνπέο λα ιάβνπλ απνθάζεηο κε κία απζηεξή πξνυπφζεζε. Οη επηηξνπέο λα κε
ιεηηνπξγνχλ σο κηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηερλνθξαηψλ θαη επηζηεκφλσλ αιιά νη
δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο λα πηζηνπνηνχλ πσο131:
•
νη απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ είλαη δέζκηεο δεκφζηαο θξηηηθήο. Πνιχ απιά,
ζεκαίλεη πσο ε απφθαζε ζηεξίρζεθε ζε απφςεηο ησλ κειψλ. Οη απφςεηο απηέο πξέπεη
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λα είλαη δεκφζηεο ψζηε ν θάζε πνιίηεο λα κπνξεί λα αζθήζεη θξηηηθή ή λα εθθξάδεη
ηηο ακθηβνιίεο ηνπ κεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο κε ηα ππφινηπα κέιε. Σα πξαθηηθά
πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζε φινπο.
•
Σελ χπαξμε κεραληζκψλ πσο ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζπκκεηείρε ηζφηηκα ζηελ
ηειηθή ιήςε απφθαζεο θαη πσο ε άπνςή ηνπ δελ θξχβεη ζθνπηκφηεηεο ή νθέιε. Μηα
ηέηνηα θαηάζηαζε απνκνλψλεη εθείλνπο πνπ είραλ πνιηηηθέο δηαζπλδέζεηο θαη ίζσο
νθέιε. Οκαδνπνηήζεηο εληφο ησλ Δπηηξνπψλ δε ζα ππάξρνπλ.
•
εθείλνη πνπ πιεηνςήθεζαλ ζα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα αλαζεσξήζνπλ
ηελ άπνςή ηνπο. Πνιιέο θνξέο, παξαηεξείηαη ζε κηα Δπηηξνπή πσο φηαλ κεηνςεθνχλ
ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα αιιάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Βέβαηα, ζε θακία πεξίπησζε
ε δηαπίζησζε απηή δελ είλαη απφιπηε. Σν απνηέιεζκα είλαη πσο ζπγθξνηείηαη κηα
ηζρπξή πιεηνςεθία πνπ είλαη πξφζπκε λα ζπγθξνπζηεί κε θάζε θσλή πνπ ζα
δηαθσλήζεη. Λίγν πξηλ ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο, άηνκα πνπ ζπλαπνηεινχλ κηα
πιεηνςεθία ίζσο δηαπηζηψζνπλ πσο δε ζπδεηήζεθε εθηελψο κηα ή πνιιέο πηπρέο ηνπ
θαηλνκέλνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα παξαθάκπηνπλ ή λα κελ αλαθέξνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Άξα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο
κεραληζκφο πνπ λα επηηξέπεη ζηελ πιεηνςεθία λα αλαζεσξεί ηηο απφςεηο ηεο θαη λα
γίλνληαη εμίζνπ ζεβαζηέο.\
•
Τπάξρνπλ κεραληζκνί νη νπνίνη ακθηζβήηεζαλ απαληήζεηο. Πνιιέο θνξέο,
κηα απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα απνξξηθζεί εάλ ζην
θσο έξρνληαη λέα ζηνηρεία ή απνδείμεηο. Δάλ κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο δξα εξήκελ
ησλ λέσλ ζηνηρείσλ, είλαη κηα κε λνκηκνπνηεκέλε Δπηηξνπή.
•
είλαη αλνηρηέο ζην επξχ θνηλφ. Οη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο ιακβάλνπλ
απνθάζεηο κε θιεηζηέο ηηο πφξηεο θαη νπζηαζηηθά εμσηεξηθεχεηαη κφλν ην
απνηέιεζκα ηεο ζπδήηεζεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο απφθαζεο πξέπεη λα
είλαη αλνηρηέο θαη δεκφζηεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα ήηαλ ζσζηφ εάλ
ζπκκεηείραλ ζηηο Δπηηξνπέο απηέο απινί πνιίηεο, νη νπνίνη ζα θαηέζεηαλ ηελ άπνςή
ηνπο ή ήηαλ κέιε ηνπ αθξναηεξίνπ, νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη εληφο ηεο αίζνπζαο θαη
ζα αθνχλ ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ θαη ζα ηηο θξίλνπλ.
Δπνκέλσο, ν βαζκφο λνκηκνπνίεζήο ησλ Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο εμαξηάηαη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο, ηελ
πξφζβαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθάζεηο, ζηελ επαξθή αληηπξνζψπεπζε
θαη εάλ νη δηαδηθαζίεο δηαζθαιίδνπλ πσο ην θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη ειεχζεξα θαη ίζα κε η΄άιια κέιε ζηελ ηειηθή απφθαζε. Δάλ κία
Δπηηξνπή θαηαθέξεη θαη δηαζθαιίζεη ηα παξαπάλσ, ηφηε εχινγα ζπκπεξαίλνπκε πσο
ιεηηνπξγεί σο δηαβνπιεπηηθφο ρψξνο θαη άξα έρεη λνκηκνπνηεηηθφ ξφιν.
Απφ ηελ άιιε, εάλ ζε κία επηηξνπή ππάξρεη ειάρηζηε δεκφζηα πξφζβαζε, κηθξή
αληηπξνζψπεπζε, απνπζία ή κηθξή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηφηε ε δεκφζηα
λνκηκφηεηα είλαη ειάρηζηε132.

132

Albert W. Dzur, Daniel Lessard Levin (2004), The "Nation's Conscience:" Assessing Bioethics
Commissions as Public Forum, Kennedy Institute of Ethics Journal.ςελ 16

4.4.1. Κξηηηθή ζηελ άπνςε ησλ Dzur θαη Levin
Ζ πξνζπάζεηα ησλ Dzur θαη Levin είλαη κηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά γηα λα
θαηαλνεζεί πσο νη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο είλαη δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηήκελεο
εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ σο δηαβνπιεπηηθά forum, ηα νπνία νθείινπλ λα παξάμνπλ έλα
δεκφζην εζηθφ ιφγν θαη λα κε ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ζψκαηα εηδηθψλ ηα νπνία
εμππεξεηνχλ πνιηηηθά ή θνκκαηηθά νθέιε133. Αο δνχκε, φκσο, πξνζεθηηθά ηελ
θξηηηθή, φπσο αζθείηαη ζε επηκέξνπο ζεκεία:
Ζ πξψηε κνξθή θξηηηθήο εζηηάδεη ζην γεγνλφο πσο νη δχν ζπγγξαθείο ππνζηήξημαλ
πσο νη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο απφ κφλεο ηνπο δελ έρνπλ νχηε ηελ εζηθή νχηε
ηελ πνιηηηθή λνκηκφηεηα, αιιά ηελ εμαζθαιίδνπλ κέζσ θάπνησλ δηαδηθαζηψλ νη
νπνίεο πξέπεη λα εγγπψληαη πσο ηεξήζεθαλ δεκνθξαηηθέο πξνυπνζέζεηο. Οπζηαζηηθά
ε αλάιπζή ηνπο εζηηάδεη ζε κηα επηρεηξεκαηνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εζηθή θαη
πνιηηηθή θηινζνθία, αγλνψληαο, φκσο, ηελ χπαξμε ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη
θάπνησλ εκπεηξηθψλ δηαπηζηψζεσλ. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: Ζ δεκνθξαηηθή
λνκηκνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο εμαζθαιίδεηαη απιά θαη κφλν κε ηε δηαπίζησζε πσο
ιεηηνπξγνχλ σο δηαβνπιεπηηθά fora?
Ζ θξηηηθή εζηηάδεη ζην γεγνλφο πσο φιεο νη Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο εμαξηψληαη απφ ηελ
εθηειεζηηθή Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ζ.Π.Α. ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 40 Δπηηξνπέο
Βηνεζηθήο, νη νπνίεο είλαη πξνεδξηθνί πνιηηηθνί ζεζκνί. Σα κέιε ηνπο δηνξίδνληαη θαη
παχνληαη θαηφπηλ ζπζηάζεσο ηνπ πξνέδξνπ. Μηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, πνπ
ζπγθξνηείηαη απφ ην Κξάηνο, έρεη κηα πιεζψξα αξκνδηνηήησλ, φπσο: δηεξεχλεζε
γεγνλφησλ βηνεζηθήο θχζεσο θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζχζηαζε λνκνζεζίαο, παξνρή
ζπκβνπιψλ ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, άζθεζε πνιηηηθήο πίεζεο θηι. Μηα Δπηηξνπή
Βηνεζηθήο, επνκέλσο, έρεη κηα έληνλε δεκφζηα δξάζε, αιιά ηα κέιε ηεο δηνξίδνληαη
απφ έλαλ ππεχζπλν, ν νπνίνο αζθεί θαζήθνληα εθηειεζηηθήο εμνπζίαο.
Οη Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο, φζν θη αλ επηζπκνχκε λα ηηο αλαδείμνπκε σο fora πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε αξρψλ ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ζπγθξνηνχληαη απφ
κηα ζπγθεθξηκέλε εληνιή ηεο πξνεδξηθήο ή εθηειεζηηθήο εμνπζίαο134. Ο ππεχζπλνο ή
ν δηεπζπληήο πνπ απνθαζίδεη λα ζπγθξνηήζεη ηελ επηηξνπή έρεη φρη κφλν ηελ
ειεπζεξία αιιά θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία λα δηνξίδεη ζπκβνχινπο θαη ηα κέιε ησλ
επηηξνπψλ. Δπνκέλσο, ν ξφινο κηαο επηηξνπήο κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ππνρξέσζε
πνπ θέξεη απέλαληη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία.
Οη Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο, επνκέλσο, εθ θχζεσο είλαη πνιηηηθά θαηεπζπλφκελεο, αθνχ
ηα κέιε ηνπο νξίδνληαη σο εηδηθνί πνπ είλαη θηιηθά πξνθείκελνη ζηηο πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο ηνπ πξνέδξνπ. ζν θη αλ κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ζηνρεχζεη ζηελ
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παξαγσγή δεκφζηαο δξάζεο ζηε βάζε δηαβνχιεπζεο, ε παξζείζα απφθαζε ζα
αληαλαθιά ηηο απφςεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ή πνιηηηθνχ ρψξνπ .
Δάλ κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο επηζπκεί λα ιάβεη κηα απφθαζε ρσξίο λα απνβιέπεη ζε
πνιηηηθνχο ζθνπνχο, είλαη δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ πξφεδξν. Πνιχ απιά, δε κπνξεί κηα
Δπηηξνπή Βηνεζηθήο λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Οη Δπηηξνπέο
Βηνεζηθήο δελ είλαη ηίπνηε παξαπάλσ απφ ζεζκηθά φξγαλα ηα νπνία έρνπλ
δεκηνπξγεζεί γηα λα εμππεξεηήζνπλ κηα λνκηκνπνηεκέλε κνξθή πνιηηηθήο εμνπζίαο.
Μηα δεχηεξε κνξθή θξηηηθήο εζηηάδεη ζην πσο ζεσξνχλ νη Levin θαη Dzur φηη πξέπεη
λα ιεηηνπξγεί κηα Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο. Μηα ηέηνηα Δπηηξνπή πξέπεη λα έρεη
δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ην βαζκφ πνπ νη απνθάζεηο
ηεο αληαλαθινχλ ζηηο αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ, ηελ επαξθή εθπξνζψπεζε θαη κε ηε
δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν πνιίηεο λα κεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Oπζηαζηηθά, νη δχν απηνί ζπγγξαθείο πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ε Δπηηξνπή ιεηηνπξγνχζε παξά κε ην πσο νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη. Γελ
αλαθέξνπλ ηη ηζρχεη ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο. Μηα ηέηνηα Δπηηξνπή κπνξεί λα
αιιάμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο είηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
πξνέδξνπ. Σν πψο ζα γλσκνδνηήζεη κηα Δπηηξνπή Βνεζηθήο εμαξηάηαη πξψηα θαη
θχξηα απφ ηνλ πνιηηηθφ παξάγνληα. Οη πνιηηηθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε
ζεκαληηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ζα θξίλνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο.
Ζ ηξίηε κνξθή θξηηηθήο εζηηάδεη ζηελ άπνςε ησλ Dzur θαη Levin πνπ ζεσξνχλ
πσο κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ θάζε είδνπο Δπηηξνπή πνπ
ελέρεη ηε δηαβνχιεπζε. Απηφ ελ κέξεη εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο πσο νη Δπηηξνπέο
Βηνεζηθήο αζρνινχληαη κε ηα εζηθά δεηήκαηα ηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο. Χζηφζν,
ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ, είλαη ιαλζαζκέλν λα ππνζηεξηρζεί πσο νη επηηξνπέο απηέο
εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ σο δεκφζην θφξνπκ, είλαη θαη ζεκαληηθφηεξεο. ιεο νη
Δπηηξνπέο πξέπεη λα εγπψληαη πσο ππάξρεη έλαο ειάρηζηνο βαζκφο ινγνδνζίαο θαη
λνκηκφηεηαο. Ζ δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε πξέπεη λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο Δπηηξνπέο.

4.5. ΣΑ ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΒΙΟΗΘΙΚΗ
H δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε ζπληζηά κνξθή ιήςεο απνθάζεσλ φπνπ νη
ζπκκεηέρνληεο ζπδεηνχλ θαη πξνβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο. ε κηα δηαβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία, ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηθαηνινγεί ηα επηρεηξήκαηά ηνπ, ζηεξηδφκελνο ζε
ιφγνπο πνπ είλαη απνδεθηνί απφ ην ζχλνιν. Γελ είλαη κηα απιή ζπδήηεζε πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ κνλνκεξή θαηαλφεζε ελφο δεηήκαηνο. Αιιά, κηα πξνζπάζεηα λα
εμαρζεί κία απφθαζε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλνληαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο θαη επηδηψθνπλ θνηλφ έδαθνο ησλ αληηιήςεψλ ηνπο, φπνπ είλαη απηφ
πηζαλφ135.
Ππξήλαο ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη ε παξνρή επηρεηξεκάησλ, πνπ δηεμάγεηαη ζηα
πιαίζηα ελφο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο παίξλνπλ απνθάζεηο, νη νπνίεο
είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηα κέιε κηαο κηθξήο θνηλφηεηαο ή γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Ζ παξνρή επηρεηξεκάησλ, πνπ βαζίδεηαη ζε εζηθά
απνδεθηνχο ιφγνπο, πξέπεη λα έρεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά136:
•
Σα επηρεηξήκαηα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα θαη θαζνιηθά. Σα επηρεηξήκαηα
πνπ παξαηίζεληαη πξέπεη λα αθνξνχλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο ελφο πιεζπζκνχ ή κίαο
θνηλσλίαο.
•
Σα επηρεηξήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηζρπξή εζηθή ηεθκεξίσζε. Κάζε
επηρείξεκα πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ σο πξνο ηελ θάζε
πεξίπησζε.
•
Ζ δηαδηθαζία απφδνζεο ιφγσλ πξέπεη λα είλαη ακνηβαία ζεβαζηή. Οη
ζπκκεηέρνληεο εθπξνζσπνχλ ηηο ηερληθέο, επηζηεκνληθέο θαη εζηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ
δεηήκαηνο .Υξεηάδεηαη πξνζεθηηθή αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη
απφςεηο πνπ ζα εθθξαζηνχλ, φζν θη αλ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο θαη αληίζεηεο
θαηεπζχλζεηο, πξέπεη λα είλαη ζεβαζηέο. Αθφκε θη νη απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ.
•
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη ελ δπλάκεη
αλαζεσξεηέα. Οπζηαζηηθά, πξέπεη λα ηεζεί έλαο κεραληζκφο πνπ ζα επαλεμεηάδεη ηηο
εηιεκκέλεο απνθάζεηο ππφ ην θσο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ
επξεζεί κία κέζνδνο παξαγσγήο κνζρεπκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηνπο αζζελείο κηαο
πεξηνρήο). Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη αλνηρηά
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ζε κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη λα είλαη δεθηηθά ελδερφκελεο απφξξηςεο ή
αλαζεψξεζεο.
Απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα ζηηο Δπηηξνπέο πνπ γλσκνδνηνχλ γηα
δεηήκαηα δσήο ή ζαλάηνπ. ηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο, ε δηαβνχιεπζε είλαη ν
πην απνδνηηθφο θαη δεκνθξαηηθφο ηξφπνο λνκηκνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ
δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε ζπλεηζθέξεη ζε κηα επνηθνδνκεηηθή εζηθή ζπδήηεζε φπνπ
ππάξρνπλ πνιιέο απφςεηο θαη αληηιήςεηο. Βέβαηα, ε δηαβνχιεπζε, σο δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ, εκπεξηθιείεη ζηάδηα137, φπσο:
1.Θέηνληαο έλα αλνηρηό εξώηεκα
Ζ δηαβνχιεπζε μεθηλάεη απφ έλα πξαθηηθφ εξψηεκα «ηη πξέπεη λα γίλεη» (π.ρ. ζε
πεξίπησζε πνπ επηζπκεί έλαο αζζελήο ην αλψδπλν ηνπ ζάλαην ή έλαο αζζελήο
αξλείηαη ηε κεηάγγηζε αίκαηνο (ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ αληηιήςεσλ), κε απνηέιεζκα
ε δσή ηνπ λα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν). ε πξψην επίπεδν, θαινχληαη νη ζπκκεηέρνληεο
λα απνζαθελίζνπλ ην εξψηεκα θαη λα εθθξάζνπλ αξρηθά ηηο απφςεηο ηνπο. Γίλεηαη
έλα πξψην debate. Oη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ βξίζθνληαη ζε δηαθσλία, ε
νπνία πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν
θαζέλαο.
2.Υξόλνο γηα Γηαβνύιεπζε138
Αθνχ πξνθχςνπλ νη δηαθσλίεο, πξνζδηνξίδεηαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ Δπηηξνπψλ
πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα (βι. πεξηο. Κεθ.3). Ζ
δηαβνχιεπζε δελ είλαη κία δηαδηθαζία γξήγνξε. Αιιά , απαηηεί ρξφλν, ππνκνλή θαη
δηεμνδηθή ζπδήηεζε. Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξφλνο αλαγθάδεη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο λα δηαβνπιεπηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην έθηαθηα.
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ν ηφο Έκπνια, ν νπνίνο μεθίλεζε ζηε Γπηηθή
Αθξηθή θαη έθηαζε λα απεηιή ηηο δπηηθέο ρψξεο. Οη Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο πνπ
ζπζηάζεθαλ έζεζαλ ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ησλ πξνζψπσλ, πνπ
κνιχλζεθαλ απφ ηνλ ηφ, ψζηε λα κελ απνηειέζεη θίλδπλνο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ζπκκεηέρνληεο ησλ Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο έπξεπε λα
δηαβνπιεπηνχλ ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ
3.Πξόζθιεζε ζε Δηδηθνύο γηα Σεθκεξίσζε θαη Δπαιήζεπζε ησλ Αληηιήςεσλ
ησλ πκκεηερόλησλ
Πνιιέο θνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ πξνθχπηνπλ λέα ζηνηρεία. Σα
λέα απηά ζηνηρεία πξέπεη λα ειεγρζνχλ, εηδάιισο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα νδεγεζεί ζε
ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη ελ ηέιεη ε δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία λα κεηαηξαπεί
ζε απνηπρία. Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί έλαο κεραληζκφο ή κηα επηηξνπή απφ
εκπεηξνγλψκνλεο, πνπ ζα επαιεζεχνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ εηζέξρνληαη ζηα
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H διαβοφλευςθ δε κα όφειλε να γνωρίηει χρονικοφσ περιοριςμοφσ και να δφναται να ςυνεχίηεται
ι να επαναλαμβάνεται ςτο διθνεκζσ. Επειδι όμωσ ςτθ βιοθκικι διαβοφλευςθ υπάρχει θ πίεςθ του
χρόνου, προςωρινά και για λόγουσ ςκοπιμότθτασ, υπεριςχφει θ άποψθ τθσ πλειοψθφίασ. Ωςτόςο, θ
μειοψθφία είναι ςε κζςθ να κζςει εκ νζου το ηιτθμα ςτο τραπζηι διαλόγου.

ηξαπέδηα ησλ ζπδεηήζεσλ ή ζα θάλνπλ πξαθηηθέο ζπζηάζεηο γηα ην ηη ζπληζηά αθξηβή
ηελ πιεξνθνξία
4.Δλίζρπζε ηεο Αλνηθηήο πδήηεζεο θαη Debate
Αθνχ ηέζεθε ην αλνηρηφ εξψηεκα, δφζεθε ην ρξνληθφ πιαίζην θαη δεκηνπξγήζεθε κία
Δπηηξνπή απφ Δηδηθνχο γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ, ε δηαβνχιεπζε παίξλεη ηε
κνξθή ηνπ δεκφζηνπ forum139. Ζ δηαβνχιεπζε πεξηιακβάλεη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ.
Ο ζεβαζκφο απηφο εμππεξεηεί θαηά βάζε εξγαιεηαθνχο θαη εζηθνχο ιφγνπο.
Δκπινπηίδεη ηελ επηθνηλσλία θαη νδεγεί ζε παξαγσγηθέο απαληήζεηο. Ο θαζέλαο
παξέρεη επηρεηξήκαηα, επηθαινχκελνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο. Κακία
απφθαζε δε ζεσξείηαη επηδήκηα θαη νη απφςεηο πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη κία
κεηνςεθία ζεσξνχληαη αλεθηέο θαη άμηεο πξνο ζπδήηεζε.
5.Δμαζθαιίδνληαο ηε πλαίλεζε
Ζ δηαβνχιεπζε νδεγεί ζε έλαλ ζπκβηβαζκφ απφςεσλ, ν νπνίνο πηνζεηείηαη απφ ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ηειηθή απφθαζε ζπληζηά πξντφλ δηαιφγνπ φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Καη εθφζνλ πξνήιζε ε ηειηθή απφθαζε απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο, εμαζθαιίδεηαη έηζη θαη ε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο ζπλαίλεζεο.

4.6.Δπηρεηξήκαηα πνπ Σάζζνληαη Καηά ηεο Γηαβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο ζηε
Βηνεζηθή
Σα επηρεηξήκαηα πνπ αληηηάζζνληαη ηε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία ζηε Βηνεζηθή
έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε κηα επηρεηξεκαηνινγία ε νπνία αλάγεηαη ζ’ έλαλ πξψηκν
θηιειεχζεξν θηιφζνθν, ηνλ Σφκαο Υνκπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε βηνεζηθή πξέπεη λα
πξνζδηνξηζηεί σο έλα θίλεκα θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ έρεη αλάγθε απφ ηελ
νξζή ιεηηνπξγία δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη
δηαβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηθαλφηεηα
ζπλνκνιφγεζεο θξηηεξίσλ πνπ δηέπνπλ ηε θηινζνθία ηεο πξάμεο ζε δεηήκαηα ηνπ
βίνπ.
Ο Σφκαο Υνκπο ήηαλ ν θηιφζνθνο εθείλνο πνπ είρε κία θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε
δεκνθξαηία140. ε πιήξε αληίζεζε κε άιινπο δηαθσηηζηέο θηινζφθνπο, αζπάζηεθε
ηελ ηδέα πσο ν άλζξσπνο δελ είλαη ινγηθφο, αιιά έλα νλ κε πάζε πνπ ζηνλ αγψλα ηνπ
λα επηβηψζεη, βξίζθεηαη ζε ζπλερή αληαγσληζκφ κε ηνπο άιινπο. Δπνκέλσο, ε
139
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O Xομπσ κεωροφςε πωσ θ μοναρχία ιταν θ επικυμθτι μορφι διακυβζρνθςθσ τθσ εποχισ του.
Ρίςτευε πωσ είναι ουτοπικό να οραματίηεται κανείσ ζνα δθμοκρατικό πολίτευμα. Ο φιλελεφκεροσ
ςτοχαςτισ εναντιϊκθκε ςτθ ςυμμετοχι του πολυπλθκι διμου(τον οποίο κεωροφςε αδφναμο να
διαμορφϊςει μια γνιςια πολιτικι βοφλθςθ) ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ρίςτευε πωσ το κάκε άτομο
μζςα ςτο διμο κα επιδιϊξει το ατομικό ςυμφζρον. Επομζνωσ, θ δθμοκρατία, με τθ μορφι τθσ
πολυφωνίασ, κα μετατραπεί ςε μία ςφγκρουςθ απόψεων καιι αντιπαρακζςεων. Άρα, θ δθμοκρατία
κρίνεται για τον ίδιο μία αςτακι μορφι διακυβζρνθςθσ, βλ. περ. Schmidt C., Θεωρίεσ τθσ
Δθμοκρατίασ, εκδόςεισ Σαββάλασ ,2004, ςελ. 67 (ςε ελλθνικι μετάφραςθ Δεξκαβάλλα Ε.)

δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία είλαη έλα ηδεαηφ εγρείξεκα ,πνπ δελ ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ
ίδην.
Δάλ ζέινπκε λα δνχκε ην βαζκφ πνπ ε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία είλαη φλησο
αλέθηθηε ζηα ηξαπέδηα ησλ βηνεζηθηζηψλ ,πξέπεη λα ιάβνπκε ππ ‘φςηλ καο ηηο ηδέεο
ηνπ Βξεηαλνχ θηιφζνθνπ:
1)
Ζ Βηνεζηθή είλαη έλαο πνιηηηθνπνηεκέλνο ρψξνο141. Ζ πνιηηηθνπνίεζε ηεο
Βηνεζηθήο ελαπφθεηηαη ζηελ αλάδπζε ησλ εζηθψλ δηακαρψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα
απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αμηαθέο αληηιήςεηο πνπ θέξεη ην θάζε πξφζσπν. Ο Υνκπο έρεη
επηθπιαθηηθή ζηάζε ζηελ πνιηηηθνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ, θαζψο ην θάζε
άηνκν θξίλεη θαη δηακνξθψλεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ κε βάζε ην εγσθεληξηθφ ηνπ
ζχζηεκα. Απηφ ην εγσθεληξηθφ ζχζηεκα δε ιείπεη ζην πεδίν ηεο Βηνεζηθήο. Ζ
παξάηαζε δσήο, ε δηαπίζησζε θξηηεξίσλ κε ζθνπφ ηε δσξεά νξγάλσλ, νη ακβιψζεηο
είλαη ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ πνιχπιεπξεο απφςεηο, νη νπνίεο έρνπλ έληνλν ην
ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν. Γηα ηνλ Υνκπο, νη άλζξσπνη δελ πξφθεηηαη λα παξαηηεζνχλ
απφ ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο αληηιήςεηο142 . Δπνκέλσο, ν ρψξνο ηεο Βηνεζηθήο είλαη
έλα ζπγθξνπζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ε ειάρηζηε δπλαηή ζπλαίλεζε είλαη αλέθηθηε.
2) Δίλαη νξαηφο ν θίλδπλνο λα ππάξρεη αδπλακία ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ
πνπ απνηεινχλ ηελ Δπηηξνπή Βηνεζηθήο. Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ φξσλ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηε ζπλελλφεζε ησλ εηδηθψλ. Πνιιέο θνξέο, παξαηεξείηαη
αδπλακία επίηεπμεο θνηλψλ ζηφρσλ θαη ν θάζε εηδηθφο εθηηκάεη κηα ζπγθεθξηκέλε
πιεπξά ηνπ βηνεζηθνχ δεηήκαηνο θαη φρη ην ζχλνιφ ηνπ. Χο πξνο ην ηειεπηαίν, πξέπεη
λα επηζεκαλζεί πσο ππάξρεη ν θίλδπλνο απφ ηνπο θηινζφθνπο λα θαηαπηαζηνχλ κε ηηο
λνεκαηνδνηήζεηο ησλ ιέμεσλ θαη λα ρεηξαγσγήζνπλ ην δηάινγν, δεκηνπξγψληαο
αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο.

4.7 Δπηρεηξήκαηα πνπ Σάζζνληαη Τπέξ ηεο Γηαβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο ζηε
Βηνεζηθή
Ζ δηαβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία έρεη έλα θαλνληζηηθφ πιενλέθηεκα. Βαζηθφο ππιψλαο
ηεο είλαη ε ζπδήηεζε, ε νπνία ελζαξξχλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πάλσ ζηηο
βαζηθέο αμίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο. Ζ δεκνθξαηία ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε ηε
δηαθσλία. Σν δηαβνπιεπηηθφ κνληέιν εληζρχεη ηελ πνιπκνξθία απφςεσλ, κε
απνηέιεζκα νη πνιίηεο, νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη νη επαγγεικαηίεο λα ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ πγεία ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο κέζσ ηεο δηαθσλίαο ηνπο. Δπνκέλσο, ζε
κέξε πνπ ιακβάλεη ρψξα κία βηνεζηθή ζπδήηεζε , ε δηαβνχιεπζε, σο αηηία θαη πεγή
λνκηκνπνίεζεο, είλαη αλαγθαία. Γηαηί, φκσο;
1)
Γηα λα εληζρχζνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ. Οη
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία γεληθφηεξε έιιεηςε πφξσλ143. ηηο
Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο, φηαλ δηεμάγεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ κεηακφζρεπζε νξγάλσλ ή
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ηζηψλ ζε έλα πξφζσπν, θαηαδεηθλχεη πσο ππάξρεη έιιεηςε ζε φξγαλα. Ζ ζπδήηεζε
πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα θξηηήξηα (π.ρ. ρξνληθή δηάξθεηα εηζαγσγήο ζην
λνζνθνκείν, ζε πνην βαζκφ ην ρξεηάδεηαη ν δφηεο θηι.). Δάλ δελ ππήξρε έιιεηςε ζε
φξγαλα, ηφηε δε ζα δηεμαγφηαλ βηνεζηθφο δηάινγνο. Ζ δηαβνχιεπζε κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά θαη πεηζηηθά. Δάλ ε απφθαζε είλαη απνηέιεζκα ζπδήηεζεο
πνιιψλ εηδηθψλ, ηφηε ιεηηνπξγεί σο πεηζηηθφ επηρείξεκα γηα εθείλνπο πνπ ληψζνπλ
πσο αδηθήζεθαλ. ζν πεξηζζφηεξα άηνκα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ, ηφζν λνκηκνπνηεκέλν ζα ζεσξείηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο
αδηθεκέλνπο, νη νπνίνη δε ζα ιάβνπλ ην φξγαλν. Δθείλνη, νη νπνίνη δε ζα ιάβνπλ ηελ
έγθξηζε γηα κεηακφζρεπζε, ζα ζεσξήζνπλ πεηζηηθφ ην επηρείξεκα εθείλν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο κε έγθξηζήο ηνπο, αθνχ ζηεξίρζεθε ζε κία ζπλαίλεζε πνιιψλ πξνζψπσλ
. Δπνκέλσο, κηα απφθαζε, χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, έρεη κηα
λνκηκνπνηεηηθή βάζε ζηε ζπλείδεζε εθείλσλ πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο
αδηθεκέλνη έλεθα ηεο κε επάξθεηαο νξγάλσλ.
2)
Ζ δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία πξνηάζζεη κία κνξθή δεκνθξαηηθήο
λνκηκνπνίεζεο, πνπ κπνξεί λα κεηαπνηήζεη ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα. ε έλα
βηνεζηθφ debate, ν θάζε εηδηθφο επηρεηξεκαηνινγεί κε βάζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ
έρεη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα δηαηππψζεη ζρεηηθά κε ηε
δηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ην πφζν αλνηρηφκπαινο ζα είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο λα πξνζαξκφζεη ή φρη ηελ αληίιεςή144. Ζ δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία έρεη
έλα ραξαθηήξα κεηαπνηεηηθφ. Τπνζηεξίδεη ηελ αθξφαζε θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε.
Έηζη, φζν πην πνιιά άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηφζν
πην πνιιέο πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ ψζηε αθφκε θαη ν πην απαηηεηηθφο εηδηθφο πνπ δελ
επηδεηάεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ, λα απνπνηεζεί θάπνηεο απφ ηηο
αμηψζεηο ηνπ πξνο ράξηλ ηεο ζπλαίλεζεο. πσο γξάθεη ν Παξνχζεο ζην βηβιίν ηνπ
Γηαβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία θαη Δπηθνηλσληαθή Ζζηθή:
Η ηζρύο ηεο ζέιεζεο γηα δηάινγν δηακνξθώλεη πνιίηεο αιιειέγγπνπο, αθνύ ππάξρεη
αληαιιαγή ηωλ πξνβιεκαηηζκώλ ηνπο, ελεκεξωκέλνπο, ππεύζπλνπο θαη επαίζζεηνπο γηα
ηα θνηλά, ηθαλνύο λα δηαρωξίζνπλ ην αηνκηθό από ην γεληθό ζπκθέξνλ145
3)
Ζ δηαβνχιεπζε επηδηψθεη έλαλ εζηθφ ζπκβηβαζκφ146. ε έλα δηαβνπιεπηηθφ
ηνπίν, νη δηαβνπιεπνκέλνη αγλννχλ ηηο εγσηζηηθέο ηνπο ηάζεηο θαη αλαγλσξίδνπλ θαη
ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηππψζνπλ επηρεηξεκαηνινγία
πάλσ ζε θάπνηεο θνηλέο εζηθέο αξρέο147. ηε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, είλαη
αληηιεπηφο απηφο ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο αιιά θαη ε επηδίσμε κίαο απφθαζεο, πνπ
πέξα απφ ζπλαηλεηηθή, ζα έρεη θαη εζηθή βαξχηεηα. ηηο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο, ηα
ζπκπεξάζκαηα έρνπλ ηζρπξή εζηθή δηθαηνιφγεζε απφ ην ζχλνιν ησλ δηα
βνπιεπφκελσλ θαη δελ είλαη απνηέιεζκα κηαο ηπραίαο πιεηνςεθίαο.
4)
Ζ δηαβνχιεπζε έρεη παηδαγσγηθή αμία. ε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, ν θάζε
εηδηθφο παξαζέηεη ην επηρείξεκά ηνπ. Ζ παξάζεζε επηρεηξεκάησλ ζπληεξείηαη ζηε
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βάζε δνχλαη-ιαβείλ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ ηδέεο θαη πνιηηηθέο , έξρνληαη
ζε ακθηζβήηεζε ή αθφκε θαη ζε ζχγθξνπζε αμηαθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εχξεζε
κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ιχζεο ζε έλα δήηεκα εθαξκνζκέλεο εζηθήο148. Ζ δηαβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο Βηνεζηθήο έρεη έλαλ παηδαγσγηθφ ξφιν, θαζψο νη
ελδερφκελεο παξαλνήζεηο ή εζθαικέλεο αληηιήςεηο απνξξίπηνληαη εμαηηίαο ηεο
ελδεκνχζαο εζηθήο δηαθσλίαο.
Πέξαλ ησλ Δζληθψλ Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο, είλαη άμην αλαθνξάο πσο ην δίθαην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζα απφ Οδεγίεο θαη Καλνληζκνχο, επηηξέπεη έλα είδνο
άκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ νξγαληζκψλ πνπ ην
γελεηηθφ ηνπο πιηθφ έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηε ρξήζε γελεηηθήο κεραληθήο έρεη
πξνθαιέζεη ακθίξξνπα αηζζήκαηα ζηνπο πνιίηεο. Σν δίθαην ηεο Δ.Δ. αθήλεη έλα κε
εηδηθφ θνηλφ λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ ειεπζέξσζε
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ.
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5.Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ θαη Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί
Ο άλζξσπνο απφ πνιχ λσξίο θαηάθεξε θαη πέηπρε λα δεκηνπξγήζεη λέα είδε κε
ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο πην ζχλζεηεο αλάγθεο. Ζ
επηζηεκνληθή κειέηε ηεο θχζεο, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ
θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο νδήγεζαλ ηνπο εξεπλεηέο ζηε δεκηνπξγία λέσλ νξγαληζκψλ.
ήκεξα, κπνξνχκε κε κεγάιε επθνιία λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε κεγάιε πιεηνλφηεηα
ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ έρνπλ ηελ θαηαγσγήο ηνπο απφ ηέηνηεο αλζξψπηλεο
παξεκβάζεηο.
Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 είλαη εθείλε πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο κία δεθαεηία
επαλάζηαζεο, αθνχ γηα πξψηε θνξά γίλνληαη εκθαλή ηα πξψηα επηηεχγκαηα ηεο
γελεηηθήο κεραληθήο, σο εμειηζζφκελνπ θιάδνπ ηεο βηνηερλνινγίαο. Ζ αλαθάιπςε
ηνπ DNΑ, δχν δεθαεηίεο λσξίηεξα, απνηέιεζε ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε λέα απηή
επηζηήκε, ε νπνία αληηκεησπηδφηαλ κε ελζνπζηαζκφ απφ εθείλνπο πνπ ζεσξνχζαλ
πσο ε βηνπνηθηιφηεηα δε κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα «έμσ»
απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ149.
Ο επφκελνο ζηαζκφο ήηαλ ε επθαηξία ζρεδηαζκέλεο παξέκβαζεο απεπζείαο ζηα
γνληδηψκαηα, ζηεξηδφκελεο ζηε γλψζε φπσο ηελ παξέρεη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ γνληδίσλ θαη ηε ζπγθεθξηκέλεο έθθξαζήο ηνπο ζε θαηλνηππθά
ραξαθηεξηζηηθά150. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ λέα είδε. Ζ παξαγσγή λέσλ
εηδψλ νπζηαζηηθά πξνζδηφξηζε ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ηελ
αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα ραιηλαγσγήζνπλ ηε θχζε. Ζ Φχζε πιένλ παξνπζηάδεηαη
λα είλαη ππνηαγκέλε ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη λα έρεη ην ξφιν ηνπ εξγαιείνπ. Αο
δνχκε, φκσο, ζπγθεθξηκέλα ηα πξντφληα ηεο γελεηηθήο κεραληθήο πνπ είλαη νη
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί.
Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί
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Σν «αλαζπλδπαζκέλν DNA» ζήκαηλε θαη ην μεθίλεκα κηαο λέαο επνρήο ηεο
ζχγρξνλεο βηνηερλνινγίαο. Πιένλ ν άλζξσπνο θαζίζηαηαη ηθαλφο λα δεκηνπξγεί λέεο
κνξθέο δσήο, νη νπνίεο δε ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ απφ ηηο παξαδναζηαθέο
δηαζηαπξψζεηο. Βάζε ησλ λέσλ εθαξκνγψλ είλαη είηε ε ηερλεηή αθαίξεζε γνληδίσλ
απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ DNA είηε ε ηερλεηή κεηαθνξά γνληδίσλ απφ άιιν
είδνο ζην DNA ελφο κηθξννξγαληζκνχ ή ελφο θπηνχ ή δψνπ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε
επηζπκεηψλ θαηλνηχπσλ ζηνπο απνγφλνπο151.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο ζε κηθξννξγαληζκνχο είρε άκεζα νθέιε γηα ηελ
επηζηήκε. Γεκηνπξγήζεθαλ λέα είδε ηθαλά λα δξνπλ σο απνξξππαληέο ζην
πεξηβάιινλ, σο εληνκνθηφλα θαη παξαζηηνθηφλα ή λα παξάγνληαη θαξκαθεπηηθέο
νπζίεο απνδνηηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο.
ηα θπηά, νη γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο επηρεηξνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέα είδε,
αλζεθηηθφηεξα ζε αζζέλεηεο ή ζηελ έιιεηςε λεξνχ, θαζψο θαη είδε πνπ ζα είλαη ηθαλά
λα εληζρχζνπλ ή λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή.
ηα δψα παξαγσγήο, ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη ζε γελεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε απφδνζε πξντφλησλ ηνπ νξγαληζκνχ ( καιιί,
γάια, θηι.) αιιά θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο. Παξ΄ φια
απηά, ε αμηνπνίεζε ηεο γελεηηθήο ππάξρεη θαη ζηα δψα εξγαζηεξίνπ. Έρνπλ
δεκηνπξγεζεί λέα δηαγνληαδηαθά κνληέια ηα νπνία αμηνπνηνχληαη ζηελ πξνθιηληθή
έξεπλα ζε λέα θάξκαθα(π.ρ. ε δεκηνπξγία πνληηθηψλ ψζηε λα εθδειψλνπλ ηαρχηεξα
θαξθηληθνχο φγθνπο ή θψθσζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα).
Παξ΄ φια απηά, ζα ήηαλ άζηνρν εάλ δε ηνληζηεί πσο νη επεκβάζεηο ζην γνληδίσκα
δψσλ ή θπηψλ ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Οη γλψζεηο καο γηα ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ γνληδίσλ παξακέλνπλ αλεπαξθείο. Ζ κεξηθψο θαηαλφεζε ησλ
γνληδίσλ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη παξά ηελ πξφνδν ηεο Γελεηηθήο. Οη φπνηεο
αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ζε άιινπο θαηλνηχπνπο δε κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ
αθνχ δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηηο ηδηφηεηεο ή ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ λένπ είδνπο πνπ γελλήζεθε.

ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ν ελζνπζηαζκφο κεηαηξάπεθε ζε αβεβαηφηεηα απφ κεγάιν
κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο γλψκεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο. Οη ιφγνη
αληρλεχνληαη ζηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ, αιιά θαη ζηε ζπλερή
έιιεηςε γλψζεο γηα ηε ιεηηνπξγία γνληδίσλ.
Ζ γελεηηθή κεραληθή δεκηνχξγεζε λένπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ήηαλ
αλζεθηηθφηεξνη ζε αζζέλεηεο ή ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε
λεξνχ. Απηνί νη νξγαληζκνί ήηαλ εκθαλψο απνδνηηθφηεξνη θαη νη παξαγσγέο ήηαλ
ζαθψο πην αλζεθηηθφηεξεο θαη παξαγσγηθφηεξεο.
Γεκηνπξγήζεθαλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θαη ζην δσηθφ βαζίιεην κε
ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε απφδνζε πξντφλησλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Έηζη, γελλήζεθαλ
νγθψδεηο αγειάδεο κε κεγάιεο πνζφηεηεο γάιαθηνο. Γεκηνπξγήζεθαλ θαη δψα
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εξγαζηεξίνπ ηα νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν πξν-θιηληθήο έξεπλαο ψζηε λα
εθαξκνζηνχλ λέα θαξκαθεπαηηθά παξαζθεπάζκαηα κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
ζαλαηεθφξσλ λνζεκάησλ.
Έηζη, ηα νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία πνιιαπιαζηάζηεθαλ, ελψ παξήρζεζαλ
παξαγσγηθφηεξεο πξντφληα ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θηι. Κάζε θνξά
πνπ ειεπζεξψλνληαλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, νη
θίλδπλνη ήηαλ θαλεξνί ηφζν γηα ην νηθνζχζηεκα φζν θαη ηε δεκφζηα πγεία.
Απφ ηε κία πιεπξά , νη ελδερφκελεο βιάβεο κπνξνχλ λα ζίμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ πηζαλψλ επηκνιχλζεσλ θπζηθψλ εηδψλ απφ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλα είδε, αιιά θαη ηελ πξφθιεζε εμαθάληζεο εηδψλ (π.ρ. δψα κε κηθξφ
πιεζπζκφ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη βιάβεο ζηε δεκφζηα πγεία κπνξεί λα είλαη
άκεζεο (π.ρ. κε ηελ αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ) ή έκκεζεο (π.ρ. κε ηελ
θαηαλάισζε ηξνθψλ απφ δψα πνπ ηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο
δσνηξνθέο).

5.1.Αξρή ηεο πξνθύιαμεο
Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο ζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζπλδέεηαη κε ηε
ζχλεζε θαη ηελ πξνλνεηηθφηεηα152. Μέζσ απηήο ηεο αξρήο ε επηζηεκνληθή
απξνζδηνξηζηία θνηλσληθνπνηείηαη. Ζ αξρή απηή ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο πσο ε
επηζηήκε δελ έρεη πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα: α) αλ πθίζηαληαη ελδερφκελεο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο απφ κηα ηερλνινγηθή εθαξκνγή θαη β) πνηεο είλαη απηέο θαη πψο κπνξνχλ
λα πξνιεθζνχλ153. Αλ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο
ηίζεληαη ελ ακθηβφισ, ηφηε ε γλψκε ησλ πνιηηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ειεπζέξσζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζην
πεξηβάιινλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ε Οδεγία πξνβιέπεη κηα
δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ην θνηλφ154. Οπζηαζηηθά μεθηλάεη έλαο δεκφζηνο
δηάινγνο κεηαμχ επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ εθηίκεζε
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ ηειηθή ιήςε ηεο απφθαζεο δελ αλήθεη ζε εηδηθνχοεκπεηξνγλψκνλεο αιιά είλαη πιένλ ππφζεζε ησλ πνιηηψλ.
Πξνβιέπεηαη έλα λέν είδνο «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη
ηελ θνηλσλία, κε ηελ έλλνηα πσο νη πνιίηεο πιένλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηζηεκνληθέο
πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηα ζρεηηθά δηιήκκαηα θαη ζα έρνπλ ηνλ ηειεπηαίν ιφγν, αθφκα
θαη ηελ πιήξε απφξξηςε ελφο ηερλνινγηθνχ επηηεχγκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
ηερλνεπηζηήκε αλαγθάδεηαη ζε κηα απηνθξηηηθή155 απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, ε νπνία
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επηθπξψλεη ε απνξξίπηεη ην ηερλνινγηθφ απνηέιεζκα. Αξκφδηνο θξηηήο γηα ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε θαζίζηαηαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια, ην ζχλνιν ησλ
πνιηηψλ απνθηά ην δηθαίσκα ζηελ επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε, αιιά θαη ζηε
ζπκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία θαη έξεπλα πξηλ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο156.
Ζ δηάρπηε γλψζε θνηλσληθνπνηείηαη θαη ε έξεπλα δεκνθξαηηθνπνηείηαη.
Αλαπφθεπθηα ηε επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θνηλσληθή
βεβαηφηεηα.

Έλα πξόβιεκα
Ο «θίλδπλνο» ζπληζηά πξφβιεκα θαη πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη
ζε πηζαλέο βιάβεο είηε ηνπ πεξηβάιινληνο είηε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σίζεηαη, φκσο,
έλα δήηεκα πνπ αθνξά ην εχξνο ηνπ θηλδχλνπ, ζε πνην βαζκφ είλαη κεγαιχηεξνο θαη
ζε πνην βαζκφ ε γλψκε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ έρεη κεγαιχηεξν βάξνο απφ
εθείλε ησλ ηερλνθξαηψλ θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Οη επηθπιάμεηο αλαθέξνληαη
παξαθάησ.
Επηθπιάμεηο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο
Ζ ειεπζέξσζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηνπο
ζηα πξντφληα δηαηξνθήο.. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ελδηαθέξεη θπξίσο αγξφηεο θαη
εκπφξνπο θαη ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ πξέπεη λα ειεπζεξψλνληαη ζην
πεξηβάιινλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, πνπ νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχλ
είλαη απιά έλα ζελάξην?
Πξνηνχ απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ, είλαη αλαγθαίν λα δηαρσξίζνπκε ηηο ζνβαξέο
απφ ηηο ήπηεο βιάβεο.
1)ζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ, νη βιάβεο κπνξεί λα ζίμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο Πξφθεηηαη γηα επηκνιχλζεηο θπζηθψλ εηδψλ απφ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλα είδα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο ή λα
δηαηαξάμνπλ ηε δηαηξνθηθή αιπζίδα.
ηαλ νη βιάβεο ζην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζνβαξέο, ηφηε
νπζηαζηηθά κηιάκε γηα ηελ εμαθάληζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ λα νδεγήζεη ζε
κειινληηθή απεηιή γηα ην είδνο. Κίλδπλνη ήπησλ βιαβψλ είλαη φζνη αθνξνχλ
επηδξάζεηο ζε πιεζπζκνχο ρσξίο επξχηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηε ρισξίδα ή ηελ παλίδα.
ε θάζε πεξίπησζε, κηιάκε γηα επηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.
2) ζνλ αθνξά ηε δεκφζηα πγεία157, νη βιάβεο κπνξεί λα είλαη άκεζεο (κε ηε
δεκηνπξγία παζνγφλσλ κηθξνννξγαληζκψλ) ή έκκεζεο (π.ρ. κε απξφβιεπηεο
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επηπηψζεηο ζηελ πγεία απφ ηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο).
Δπηθπιάμεηο ππέξ ηεο «αληίιεςεο ηεο θνηλσλίαο»
ε πεξίπησζε επηζηεκνληθήο απξνζδηνξηζηίαο, ε Οδεγία πξνβιέπεη κηα «δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο κε ην θνηλφ» πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηα εζληθά αξκφδηα φξγαλα.
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 386, «νη απφςεηο ηνπ θνηλνχ {γηα ηελ πξνηεηλφκελε
ειεπζέξσζε} ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκψληαη απφ ηελ επηηξνπή θαηά ηελ
εθπφλεζή ηεο εηζήγεζεο ηεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΤΠΔΥΧΓΔ». Ζ φπνηα δηαβνχιεπζε
κε ην θνηλφ ζε πεξηπηψζεηο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάγθε λα «δπγηζηνχλ» νη απφςεηο ηφζν ηεο θνηλήο γλψκεο φζν θαη ησλ κε εηδηθψλ.
Ζ ππεξίζρπζε ησλ κε εηδηθψλ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ζ΄ έλα αίζζεκα δπζπηζηίαο
απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν πφξηζκα πνπ ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα έρεη εμάγεη
είηε ζε κηα γεληθή δπζπηζηία απέλαληη ζηελ επηζηήκε .
Ζ πξψηε πεξίπησζε θαιχπηεη ελζηάζεηο πνπ είλαη επηδεηθηηθέο νξζνινγηθνχ ειέγρνπ
είηε επηζηεκνληθνχ είηε πνιηηηθνχ158. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ελέρεη κηα δηάζηαζε πνπ
ηίζεηαη ελάληηα ηεο ηερλνινγίαο. Ζ αληίξξεζε κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε κηα δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, δε κπνξεί λα ηδσζεί παξά ππφ ην πξίζκα ηνπ
νξζνινγηθνχ ηεο ειέγρνπ. Ζ δηαθσλία ηνπνζεηείηαη απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή
ειεπζεξία ησλ παξαγσγψλ ησλ πξντφλησλ απηψλ, πνπ δηεθδηθεί ζεβαζκφ.
Σα θαηλφκελα ηεο γεληθεπκέλεο δαηκνλνπνίεζεο ηεο βηνηερλνινγίαο απφ ηε κηα
πιεπξά αιιά θαη ηεο ππνβάζκηζεο ππαξθηψλ θηλδχλσλ απφ ηελ άιιε δείρλνπλ ηνλ
επαίζζεην ξφιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη ελ πξνθεηκέλσ ε εξκελεία ηνπ λφκνπ.
Ζ εηζήγεζε νθείιεη ιακβάλεη ππφςε αθ΄ελφο ηεθκεξηψλεη ηνλ νξζνινγηθφ
ραξαθηήξα ηεο γλψκεο θαη αθ΄εηέξνπ λα ηε ζπγθξίλεη κε ηε γλψκε ησλ επηζηεκφλσλ
θαηαιήγνληαο ζην πνηα απφ ηηο δχν πξέπεη λα ππεξηζρχζεη ζηελ ηειηθή απφθαζε159.

Δπηθπιάμεηο ππέξ ηνπ θαηαλαισηή
Ζ θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο
ελέρνπλ θίλδπλν, πξάγκα πνπ απνηειεί παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο
πξνθχιαμεο. Απηφ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηνπ παξαγσγνχ αθνχ
ην πξντφλ εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά κε ηελ πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλέο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηνλ θαηαλαισηή. Σέηνηεο επηζεκάλζεηο έρνπλ θαη πξντφληα φπσο
θαπλνχ, θάξκαθα ή θαη θαιιπληηθά.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζπδεηάκε, ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή πξνδίδεη απιψο κηα
ακεραλία ηεο επηζηήκεο πνπ αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε πξαγκαηηθνχ
θηλδχλνπ ζην επξχ θνηλφ θαη λα ην απνηξέςεη απφ ηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ
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πξντφλησλ. Σίζεηαη επζέσο ην εξψηεκα εάλ ζίγεηαη ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηνπ
παξαγσγνχ ή ηνπ εκπφξνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, κηα ηέηνηα δξαζηηθή παξέκβαζε ζηελ αγνξά απφ ην Κξάηνο δε
κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε κηα αβεβαηφηεηα. Ζ επηκνλή ζηελ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ
ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ είλαη αλαγθαία, θπξίσο γηα λα κε κεηαθέξεηαη ε επζχλε ηεο
απφθαζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε απφ ηνπο αξκφδηνπο επηζηήκνλεο ζην κε
εηδηθφ θαηαλαισηή160.
ηαλ επηθξαηεί γεληθφηεξα ακεραλία ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ηφηε θαηαιήγεη λα
είλαη δπζαλάινγν κέηξν πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο. Σν δπζαλάινγν
ηνπ κέηξνπ δελ έγθεηηαη ζην φηη νη ζπγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί αλαθέξνληαη ζηελ
εηηθέηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο αιιά φηη εκθαλίδνληαη κε εηδηθή επηζήκαλζε,
πξνθαιψληαο ηελ εληχπσζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ θαηαλαισηή.
Δπηθπιάμεηο ππέξ ηνπ παξαγσγνχ
Σν ηειεπηαίν δήηεκα αθνξά ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ απφ ηνλ παξαγσγφ, κε ηε δσξεάλ ζπιινγή θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ ζπφξσλ.
Ζ αλάπηπμε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ έρεη θαηεγνξεζεί φηη αλαηξεί απηφ ην
πξνλφκην, θαζψο ε ηερλνινγία δεκηνπξγεί ζηείξα θπηά. Σν απνηέιεζκα είλαη λα
ππνρξεψλεηαη ν θαιιηεξγεηήο ζε πξνκήζεηα ζπφξσλ απφ ηελ παξαγσγφ εηαηξεία γηα
θάζε λέα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, επνκέλσο λα ράλεη κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο161.
Δπνκέλσο, ηίζεηαη έλα εξψηεκα πνπ είλαη αλ ε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο
αλαπαξαγσγήο ησλ θπηψλ απφ ηνλ θαιιηεξγεηή πξνζβάιιεη ζε ηέηνην βαζκφ ηελ
νηθνλνκηθή ειεπζεξία πνπ ζα δηθαηνινγνχζε θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ζηε
γεσξγία ηέηνησλ ζπφξσλ.
Ζ εκθάληζε θάζε λέαο ηερλνινγίαο πξνθαιεί αλαζηαηψζεηο ζε παξαδνζηαθέο
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα ήηαλ, φκσο, άηνπν λα ππνζηεξηρζεί φηη γη’ απηφλ
ηνλ ιφγν νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο απνξξίπηνληαη. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία
απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη , ππφ απηήλ
ηελ έλλνηα, πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία.
Τπάξρεη, φκσο έλα φξην162. Αλ ε θαηλνηνκία νδεγεί ζε ζνβαξή πιηθή δεκία, ηφηε
ππεξβαίλεηλ ην πιαίζην ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο εθείλνπ πνπ
εθαξκφδεη θαζψο ζίγεη «δηθαηψκαηα άιισλ». Ο πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εθαξκνγήο έρεη λφεκα αθνχ ε απνδεκίσζε ηνπ βιαπηφκελνπ παξαγσγνχ δελ
απνθαζηζηά ηε ζέζε ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα..
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Ο θαιιηεξγεηήο νδεγείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζηε ρξήζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ
θπηψλ θαη ζηελ απψιεηα ηφζν ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πξνλνκίνπ φζν θαη άιισλ
πηζαλψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ αγνξά.
Ζ επηβνιή ηέηνησλ κέηξσλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε «δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο» κε
ην θνηλφ. Ζ γλψκε κε εηδηθψλ ζα κπνξνχζε λα έρεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο απνθάζεηο
γηα ην επηηξεπηφ θαιιηεξγεηψλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ.
Ζ γεληθή απαγφξεπζε ηέηνησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ε έζραηε κέζνδνο πξνζηαζίαο ησλ
παξαδνζηαθψλ παξαγσγψλ. Απνθπγή ηεο πξαγκαηηθήο δεκηάο ηνπο κπνξεί λα
επηηεπρζεί θαη κε κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο απφ επηκνιχλζεηο απηνχ
ηνπ είδνπο. Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη ην θξηηήξην γηα ηελ ηζφξξνπε άζθεζε
ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ κνλάδσλ
βηνηερλνινγίαο ή εκπνξίαο ησλ ζπφξσλ163.
Δπνκέλσο, ε απειεπζέξσζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δήηεκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη κε ην εξψηεκα: Μπνξεί ν
πνιίηεο λα εθθέξεη γλψκε θαη ε άπνςή ηνπ λα δηαζέηεη κεγαιχηεξν βάξνο απφ εθείλν
πνπ δηαζέηεη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε?
Ζ απάληεζε είλαη: αζθαιψο. Αιιά, πξέπεη εθ πξννηκίνπ λα ηεζνχλ θάπνηα φξηα. Οη
φπνηεο αληηξξήζεηο ησλ πνιηηψλ δελ πξέπεη λα είλαη ηερλνθνβηθέο, δειαδή λα
πνξεχνληαη κε έλα γεληθεπκέλν αίζζεκα αβεβαηφηεηαο θαη δεηζηδαηκνλίαο απέλαληη
ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Οη αληηξξήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα είλαη
επηδεηθηηθέο νξζνινγηθνχ ζηνραζκνχ είηε απφ ηελ επηζηήκε είηε απφ ηελ πνιηηηθή.
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Δπίινγνο
Πξσηεχνλ κέιεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηαζηεί ν ξφινο ησλ Δζληθψλ
Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο θαη εάλ νη επηηξνπέο απηέο ζεσξνχληαη δεκνθξαηηθά
λνκηκνπνηεκέλεο.
Μηα Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ζεσξείηαη δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλε εθφζνλ
ιεηηνπξγεί σο δηαβνπιεπηηθφο ρψξνο. Δίλαη ηξία ηα θξηηήξηα ηα νπνία πξνζδίδνπλ
δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο.
Σν πξψην είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ είηε άκεζα είηε έκκεζα. Άκεζε ζπκκεηνρή
ηνπ πνιίηε ζε κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ζεκαίλεη λα είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο θαη λα
ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηε ιήςε απφθαζεο. Οη Δζληθέο Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο, φπσο ηηο
κειέηεζα, δελ έρνπλ θαλέλα κέινο ζηε ζχλζεζε ηνπο. Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί
ηδηαίηεξα πσο ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ είλαη επηζπκεηή αιιά φρη ζην βαζκφ πνπ νη
πνιίηεο ζα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εηδηθνχο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε
θαξαδνθνχλ νη θίλδπλνη ησλ πκκεηνρηθψλ Δπηηξνπψλ Βηνεζηθήο. Δάλ κηα Δπηηξνπή
Βηνεζηθήο έρεη πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο απ΄φηη εηδηθνχο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα
ζπζπεηξσζνχλ νη πνιίηεο γχξσ απφ κηα αληίιεςε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ κε
αληηθεηκεληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο ή λα παξαζπξζνχλ απφ θάπνηα κνξθή
ζπλαηζζεκαηηζκνχ. Γη’ απηφ, θξίλεηαη αλαγθαίν ν αξηζκφο ησλ ηερλνθξαηψλ λα
ππεξβαίλεη εθείλν ησλ πνιηηψλ.
Έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηηο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ζεκαίλεη ζπκκεηνρή κε ηε
κνξθή αθξναηεξίνπ ή ηνπ αλαγλψζηε. Ο πνιίηεο ελεκεξψλεηαη θαη ζρνιηάδεη. Ζ
φπνηα θξηηηθή ηνπ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ’ φςηλ. Σν γεγνλφο πσο ηα πξαθηηθά ησλ
Δπηηξνπψλ είλαη αλνηθηά θαη πξνζβάζηκα ζε φινπο αλαδεηθλχεη ην «θηιειεχζεξν
πλεχκα» θαη ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε πνπ δηαθξίλεη κηα Δπηηξνπή. Δάλ νη
Δπηηξνπέο Βηνεζηθήο αλνίμνπλ εληειψο ηηο πφξηεο θαη κπνξεί ν θάζε πνιίηεο λα
ζπκκεηέρεη σο αθξναηήο, ζρνιηάδνληαο ηα πνξίζκαηα ησλ Δπηηξνπψλ, ηφηε ε
ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή απνθηάεη αθφκε κεγαιχηεξε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. Ζ
Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ηεο Πνξηνγαιίαο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ
δηαζέηεη αθξναηήξην ζε θάζε ζπλάληεζε ησλ κειψλ.
Σν δεχηεξν είλαη ε αλεμαξηεζία πνπ απνιακβάλεη ε Δπηηξνπή απφ ηελ εθηειεζηηθή
εμνπζία. Σππηθή θαη απφιπηε αλεμαξηεζία δελ απνιακβάλεη θακία Δπηηξνπή

Βηνεζηθήο, θαζψο κηα ηέηνηα επηηξνπή δε γελληέηαη απξνυπφζεηα. Ζ εθηειεζηηθή
εμνπζία δηνξίδεη ηελ Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ζην πιαίζην κηαο αλάγθεο λα δνζνχλ
απαληήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θνηλή γλψκε, φπσο ε άκβισζε. Χζηφζν,
απηφ δε θξίλεηαη σο αλαγθαίν ψζηε λα ζηεξήζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο δεκνθξαηηθήο
λνκηκνπνίεζεο απφ κηα Δπηηξνπή Βηνεζηθήο.
Ζ δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ηίζεηαη ελ ακθηβφισ κφλν
φηαλ ε εθηειεζηηθή εμνπζία δηνξίδεη κέιε κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή
ηαπηφηεηα κε ζθνπφ νη απνθάζεηο λα θηλεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Γηα
παξάδεηγκα, ε πξνεδξηθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ησλ Ζ.Π.Α. ζα έραλε εληειψο ην
δεκνθξαηηθφ ηεο ραξαθηήξα αλ κηα ξεπνπκπιηθαληθή θπβέξλεζε δηφξηδε κέιε πνπ
έβαδαλ θξέλν ζηελ άκβισζε, ζεσξψληαο ηελ ακάξηεκα.
Σέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί, νπφηε ε φπνηα παξέκβαζε ηεο
εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζπληειείηαη ζην δηνξηζκφ ησλ κειψλ.
Καη ην ηξίην ζηνηρείν έρεη έλα βαζχηεξν ππξήλα θαη ζρεηίδεηαη κε εθείλν ηεο
δηαβνχιεπζεο σο κηαο ζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αλαδεηάεη ηελ απάληεζε κέζα
απφ ην δηάινγν. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο νθείινπλ λα αλακνξθψζνπλ ηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο.
Οη πξν-πνιηηηθέο ηνπο δηαζέζεηο θαη πξνηηκήζεηο πξέπεη λα πααξακεξίδνληαη. πσο
πξνείπακε, ε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία δε ζα θαηαξγνχζε ηελ αληηπξνζψπεπζε, ζα
ππεξέβαηλε φκσο θαηά πνιχ ηηο πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ηεο
ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. Έηζη, ε δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία θαηαιήγεη ζε έλαλ
πνιηηηθφ αιιά βαζχηαηα πνιηηηζηηθφ ππξήλα ηεο δεκνθξαηίαο, αθνχ ε ηζρχο γηα
δηάινγν δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα άηνκα λα αγλνήζνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο
επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο θαη λα αλακνξθψζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζε κηα λέα βάζε.
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