Εκδοτικό Σημείωμα
Οι ραγδαίες βιο-επιστημονικές καινοτομίες, σε συνδυασμό με τα
αλματώδη επιτεύγματα στις νέες, αναδυόμενες και συγκλίνουσες
τεχνολογίες, ενισχύουν το εύρος της ανθρώπινης πράξης, χωρικά και
χρονικά, και αποδεσμεύουν ένα τεράστιο δυναμικό παρέμβασης που
αφορά τόσο το παρόν όσο και το μέλλον των ατόμων και των κοινωνιών,
ενώ δραστικές είναι επίσης οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον του
ανθρώπου. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες πιεστικές προκλήσεις
ηθικο-πρακτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την
ανάπτυξη, την απόκτηση, τη διάδοση, την κατοχή και την χρήση της νέας
βιοϊατρικής γνώσης και τεχνολογίας. Η Επιθεώρηση Βιοηθικής επιδιώκει
να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου και κριτικής γύρω από θέματα
Βιοηθικής, προσεγγίζοντας την τελευταία ως την κανονιστική διερεύνηση
ηθικο-πρακτικών προβλημάτων, που
σχετίζονται με τις νέες βιοεπιστημονικές ανακαλύψεις, καθώς και των κρίσιμων συνεπειών που οι
τελευταίες επιφέρουν στις ανθρώπινες διαπροσωπικές και κοινωνικές
σχέσεις, στη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον. Δομικοί
παράγοντες και κοινωνικά πλαίσια καθίστανται, επίσης, αντικείμενο της
βιοηθικής πραγμάτευσης, σε συνδυασμό με την αναλυτική προσέγγιση
παραμέτρων που αφορούν την ρύθμιση και τον έλεγχο της νέας γνώσης
στη βιοϊατρική και τη βιοτεχνολογία.
Ειδικότερα, το περιοδικό προωθεί την έρευνα που αφορά, από το
ένα μέρος, θεμελιωτικά θεωρητικά ζητήματα σχετικά με το κατηγοριακό
θεμελιώδη και
πλαίσιο της Βιοηθικής, και, από το άλλο μέρος,
αναδυόμενα πρακτικά ζητήματα από ένα ευρύ πεδίο βιοϊατρικών
επιστημών και τεχνολογιών, όπως είναι
η γενετική μηχανική, οι
αναπαραγωγικές τεχνολογίες, η έρευνα στις μεταμοσχεύσεις, η
γονιδιωματική, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεών τους στις
πολιτικές της υγείας, του περιβάλλοντος και την κοινωνική πολιτική, εν
γένει. Ενθαρρύνονται διεπιστημονικές συμβολές, οι οποίες γεφυρώνουν
το χάσμα ανάμεσα στις βιοϊατρικές επιστήμες, τη φιλοσοφία και τις
κοινωνικές επιστήμες.
Ορισμένα άρθρα συντάσσονται κατόπιν πρόκλησης του περιοδικού,
αλλά στην πλειοψηφία τους επιλέγονται από κείμενα που υποβάλλονται.
Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών μας ενθαρρύνεται
ποικιλοτρόπως. Ανεξαρτήτως του εάν θα αναζητήσουν επαγγελματικές
προοπτικές σε βιο-επιστημονικά πεδία, ή σε τομείς των ανθρωπιστικών
σπουδών και στην εκπαίδευση, οι ερευνητικές επεξεργασίες τους, η
κριτική ενασχόλησή τους με σύγχρονα ηθικο-κοινωνικά ερωτήματα, η
ικανότητά τους να διαχέουν την επιστήμη στο δημόσιο χώρο και να
διαμορφώνουν κοινωνικούς προβληματισμούς που αναδύονται στη διεπιφάνεια επιστήμης και ηθικής, αναμφιβόλως θα τροφοδοτήσουν, με
γόνιμο τρόπο, όχι μόνο τη θεωρητική αλλά και τη δημόσια συζήτηση και
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θα συμβάλουν στην έλλογη και κοινωνικά ευαίσθητη αντιμετώπιση των
συγχρόνων βιοηθικών προκλήσεων.
Το περιοδικό φιλοξενεί ερευνητικά άρθρα, άρθρα επισκόπησης,
σύντομα δοκίμια, βιβλιοκριτικές και μερική ποικίλη αρθρογραφία. Όλες οι
συμβολές υπόκεινται σε εξέταση από ειδικούς κριτές. Μέρος της
αξιολόγησης πραγματοποιείται από μέλη της συντακτικής επιτροπής,
αλλά αναζητείται επίσης η συνδρομή εξωτερικών κριτών.
Ειλικρινείς ευχαριστίες αρμόζουν στην ομάδα σύνταξης, τη
συμβουλευτική ομάδα και την ομάδα έργου, που πρόσφεραν τις ιδέες, την
ενέργεια, τον χρόνο και την πολύτιμη βοήθειά τους, ώστε να γίνει
πραγματικότητα το παρόν ακαδημαϊκό εγχείρημα. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη
αρμόζει στους συγγραφείς, που αφιέρωσαν γενναιόδωρα το ταλέντο τους,
καθώς επίσης στους φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έδωσαν
σημαντικό μέρος από τον χρόνο τους ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία
του περιοδικού.
Ευελπιστούμε να λάβουμε, και να παρουσιάσουμε στο
αναγνωστικό κοινό, υψηλής ποιότητας έργο στη Βιοηθική κατά τα
προσεχή χρόνια.
Σταυρούλα Τσινόρεμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης
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Editorial Note
Rapid bio-scientific innovations and breathtaking advances in new, emerging
and converging technologies enhance human power to act and unleash
immense potential to affect both the present and the future of individuals, the
social and the natural world. These developments give rise to pressing
challenges of moral and social concern, regarding the genesis, acquisition,
dissemination, possession and use of the new biomedical knowledge and
technologies. Review of Bioethics purports to provide a forum for a
comprehensive debate of issues in Bioethics, viewing the latter as a normative
investigation of ethical dilemmas and concerns surrounding bio-scientific
breakthroughs and the resulting crucial implications for agents, communities,
societies and the natural environment. Structural factors and social contexts are
also addressed together with an analysis of issues concerning the regulation
and control of the new knowledge in biomedicine and biotechnology.
The journal promotes scholarship related, on the one hand, to foundational
issues concerning the categorical framework of Bioethics, and, on the other
hand, fundamental and emerging critical issues from a wide range of biomedical
sciences and technologies, such as genetic engineering, reproductive
technologies, transplant research, genomics, and their impact on health,
environmental and social policies. It invites interdisciplinary contributions in
bioethical inquiry, bridging the gap between the biomedical sciences,
philosophy and the social sciences.
Some articles may be invited, but mostly they are selected from manuscripts
submitted to us. Our postgraduate students’ involvement is actively
encouraged. Whether they pursue careers in science-based fields or in the
humanities and education, their research, critical engagement and ability to
communicate science to the public and to articulate related social concerns,
posed at the interface where science confronts ethics, will inspire bioethical
debate and help society meet bioethical challenges.
The journal hosts research articles, review articles, short essays, book
reviews, and some miscellaneous pieces. All contributions are subject to peerreviewing. Some refereeing work is conducted by members of the Editorial
Board, but external referees are also consulted.
It is a pleasure to thank the editorial, advisory and managing teams, who
have offered their ideas, energies, time and able assistance, so as to make this
scholarly endeavour possible. Special gratitude is due to our contributing
authors for generously offering their talents and to the students of the Joint
Postgraduate Programme in Bioethics of the University of Crete, who have put
in so many hours to ensure the Journal’s success.
We look forward to receiving and presenting to readers innovative and
challenging work in bioethics in the coming years.

Stavroula Tsinorema
University of Crete
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