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Βιοηθική είναι η ηθική συνείδηση της επιστηµονικής έρευνας στον άνθρωπο. 

Αυτό διαφοροποιεί την έρευνα στον άνθρωπο από κάθε άλλη επιστηµονική δράση. Η 

Βιοηθική διασφαλίζει ότι η έρευνα που γίνεται στον άνθρωπο γίνεται για τον 

άνθρωπο. Όχι για τον άνθρωπο ως αφηρηµένη οντότητα, αλλά για τον άνθρωπο που 

“υφίσταται” την επιστηµονική έρευνα και κάθε έναν που δυνητικά θα µπορούσε να 

συµµετέχει σε αυτή. Οι βιοηθικοί προβληµατισµοί οφείλουν να είναι σύστοιχοι στην 

ερευνητική διαδικασία, µέρος της και, ακόµα περισσότερο, καθοριστικοί για τη 

διαµόρφωση της µεθοδολογίας της. Μέτρο και κριτήριο για την επιλογή των 

µεθόδων, δεν οφείλει να είναι µόνο το δυνητικό όφελος, αλλά ο σεβασµός για τον 

πάσχοντα άνθρωπο, που είναι πρώτα άνθρωπος και µετά πάσχων.  

Αυτό είναι το πρόταγµα της βιοηθικής έρευνας. Γι’ αυτό αποτελεί διακριτή 

έρευνα, και δεν επαφίεται ο βιοηθικός προβληµατισµός στους επιστήµονες που 

κάνουν έρευνα στον άνθρωπο. Αυτοί, ορθά, στοχεύουν στο πρόβληµα, εργάζονται για 

τη λύση του. Κανένα ανθρώπινο πρόβληµα, ωστόσο, υγείας ή άλλο, δεν επιλύεται 

ανεξάρτητα από τον κάθε συγκεκριµένο ξενιστή του προβλήµατος. Αυτό, όσο κι αν 

δεν µπορεί να εµπίπτει ως µέριµνα διαρκώς στην επιστηµονική έρευνα, είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος της Βιοηθικής, κατάκτηση επίσης της επιστηµονικής εργασίας, 

που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και του επιστήµονα. Ο προβληµατισµός αυτός, οι 

αρχές αυτές, όπως τις αποκρυσταλλώνω στην αρχή αυτής της εισήγησης, είναι η βάση 

κάθε βιοηθικής αξιολόγησης, είναι η έµπνευση της πρακτικής κάθε Επιτροπής, ανά 

τον κόσµο, που καταβάλλει ενσυνείδητη προσπάθεια κατοχύρωσης της βιοηθικής 

αρτιότητας των επιστηµονικών ερευνών.  



Πιο συγκεκριµένα, τώρα, θα αναφερθώ σε µια θέση αρχής και σε τρία 

πρωταρχικά ζητήµατα, που απασχολούν κατεξοχήν τις εργασίες µιας Επιτροπής 

Βιοηθικής Αξιολόγησης. Πρώτα η θέση αρχής. Τα µέλη κάθε Επιτροπής µελετούν 

επισταµένως τόσο το ερευνητικό πρωτόκολλο που υποχρεούται να καταθέτει ο 

ερευνητής ή οι ερευνητές, όσο και την εξειδικευµένη αναφορά, µε βάση τη δοµή του 

εντύπου 02, το οποίο απαιτείται να συµπληρώσουν οι επιστήµονες εν είδει αίτησης 

για βιοηθική αξιολόγηση της έρευνάς τους.  Επαϊοντες και µη µέσα στην Επιτροπή, 

υποχρεούνται να έχουν, για κάθε έρευνα, επαρκή εποπτεία: για το αντικείµενο της 

έρευνας, τη µεθοδολογία της. Όσο πιο εξειδικευµένο το αντικείµενο, τόσο 

µεγαλύτερος ο φόρτος εργασίας των µελών µιας Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης. 

Οι περισσότερο επιφορτισµένοι µε το καθήκον της µελέτης φυσικά,  κάθε φορά, είναι 

οι τρεις εισηγητές, που ορίζονται για την κάθε υπό αξιολόγηση έρευνα, και απόλυτα 

υπεύθυνος ο ένας από τους τρεις, ο κυρίως εισηγητής.  

Όλα τα µέλη της Επιτροπής ωστόσο, το τονίζω πάλι, οφείλουν, µετά από 

ενδελεχή µελέτη του ερευνητικού πρωτοκόλλου, να αποκρυσταλλώσουν σαφή άποψη 

για τη στοχοθεσία της έρευνας, όσο και αν κάποτε, φυσικά, εξειδικευµένοι 

ερευνητικοί στόχοι δυσχεραίνουν την πρόσβαση στους µη ειδικούς. Είναι νοµοθετική 

και θεσµική επιταγή, άλλωστε, η στελέχωση των Επιτροπών από µέλη ετερόκλητα 

και ετερογενή: … προκειµένου, πάντα, για τη διασφάλιση της αξιολογικής επάρκειας 

και εγκυρότητας των Επιτροπών. 

Το ζήτηµα που πρέπει να διευκρινιστεί, εδώ, είναι το εξής. Τα µέλη της 

Επιτροπής δεν καλούνται να κρίνουν την έρευνα καθεαυτή, την επιστηµονική 

υπόθεση εργασίας. Οφείλουν να έχουν επισταµένη εποπτεία, αλλά όχι να 

αποφαίνονται για την επιστηµονική εγκυρότητα της έρευνας. ∆εν «ανοίγει» διάλογος, 

δηλαδή, ανάµεσα στους ερευνητές και τις Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης. Ούτε 

τα µέλη µιας Επιτροπής αποφαίνονται για ακραιφνώς επιστηµονικά ζητήµατα, για 

επιλογές ερευνητικών παραµέτρων, ούτε οι ερευνητές, από την άλλη πλευρά, 

καλούνται να εκφέρουν άποψη για τις βιοηθικές αποφάνσεις και εκτιµήσεις της 

Επιτροπής. Αν υπάρχουν αµφιλεγόµενα ζητήµατα βιοηθικής φύσης, επιλαµβάνεται η 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία θα εκδώσει την τελεσίδικη γνώµη.  



Σε ό,τι αφορά το αµιγές έργο της αποτίµησης της επιστηµονικής πρότασης 

καθεαυτή, αρµοδίως το επιτελούν επιτροπές ειδικών, οι οποίοι επιλαµβάνονται της 

επιστηµονικής αξιολόγησης της κάθε έρευνας, προκειµένου, για παράδειγµα, η 

έρευνα να τύχει της απαραίτητης για τη διεξαγωγή της χρηµατοδότησης.  

Έρχοµαι, έτσι, στο δεύτερο, κυρίαρχο ζήτηµα, που τίθεται στο πλαίσιο της 

βιοηθικής αξιολόγησης: η οικονοµική εξασφάλιση µιας έρευνας. Πόθεν αντλείται η 

χρηµατοδότηση; Είναι επαρκής; Ποια είναι η κατανοµή των σχετικών κονδυλίων; Η 

διασφάλιση της οικονοµικής επάρκειας της έρευνας, είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη 

διεξαγωγή της. Μέρος της αξιοπιστίας της συνδέεται άρρηκτα µε την οικονοµική της 

κατοχύρωση. Η αξιοπιστία της έρευνας, είναι αυτονόητο, αντανακλά στην 

αξιοπρέπεια του επιστηµονικού και άλλου δυναµικού της, αλλά και στην αξιοπρέπεια 

των εθελοντών που συµµετέχουν στην έρευνα. Κάτι που επιβεβαιώνει τη σηµασία της 

συγκεκριµένης στόχευσης της βιοηθικής αξιολόγησης, είναι το όλο και περισσότερο 

συχνό φαινόµενο, διεθνώς, έρευνες να διεξάγονται για το οικονοµικό όφελος των 

επιτετραµµένων επιστηµόνων.  

Θα ήταν απίθανο, άλλωστε, να µείνει η επιστήµη αλώβητη από το πνεύµα της 

εποχής, το οποίο καθοσιώνει κάθε µέσο, αν σκοπός είναι το οικονοµικό κέρδος. Γι’ 

αυτό η χρηµατοδότηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη, και οι εθελοντές να µην 

επιβαρύνονται οικονοµικά για τη διενέργεια µιας έρευνας.    

Τρίτο στη σειρά ζήτηµα, από τα τέσσερα που θα θίξω, είναι αυτό των 

εθελοντών - υποκειµένων της έρευνας. Ο όρος “υποκείµενο”, εδώ, είναι κρίσιµος. 

Χωρίς τους εθελοντές είναι αδύνατη η διεξαγωγή µιας έρευνας. Επειδή, λοιπόν, χωρίς 

τα ανθρώπινα υποκείµενα δεν γίνεται επιστηµονική έρευνα στον άνθρωπο, οι 

επιστήµονες υποχρεούνται να µοιράζουν την προσοχή τους εξίσου, στην κατάρτιση 

της ερευνητικής υπόθεσης εργασίας και στη στρατολόγηση των εθελοντών. Πώς 

γίνεται η στρατολόγηση αυτή; Πού; Πώς ενηµερώνονται οι υποψήφιοι για συµµετοχή 

στις έρευνες; Αυτά είναι τρία κεφαλαιώδη ερωτήµατα στη βιοηθική αξιολόγηση µιας 

έρευνας. Σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση των υποψήφιων εθελοντών, κρίσιµο στάδιο 

στη συγγραφή µιας έρευνας είναι η διατύπωση του εντύπου συγκατάθεσης. Το 

κείµενο του εντύπου αποτελεί, ταυτοχρόνως, τεκµήριο για την αξιοπιστία της 



επιστηµονικής έρευνας αλλά και συµβόλαιο τιµής µεταξύ του ερευνητή και του 

εθελοντή, το οποίο κρίνει την εντιµότητα του ερευνητή και διασφαλίζει την 

αξιοπρέπεια του εθελοντή.  

Αρκετές και σηµαντικές είναι οι έρευνες που αφορούν, διεθνώς, στις καλές 

πρακτικές για την κατάρτιση του εντύπου συγκατάθεσης. Το απόσταγµα των ερευνών 

αυτών είναι το εξής: µε λεκτικό απόλυτα κατανοητό στον υποψήφιο εθελοντή, ο 

επιστήµονας που επιζητεί τη συµµετοχή του, οφείλει να εξηγεί τον σκοπό, τη 

µεθοδολογία της έρευνας, τα οφέλη, αν υπάρχουν, για τους συµµετέχοντες, και τους 

κινδύνους, όποιοι κι αν µπορεί να είναι, από τη συµµετοχή στην έρευνα.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνεται σαφές ότι η άρνηση του εθελοντή να 

συµµετάσχει δεν θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στη θεραπεία του, αν αυτή σχετίζεται 

µε τον ερευνητή ή το ιατρικό κέντρο νοσηλείας στο οποίο διεξάγεται η έρευνα. 

Επίσης, η ίδια διαβεβαίωση πρέπει ρητώς να δίδεται και στην περίπτωση που ο 

εθελοντής θελήσει να αναστείλει ή να µαταιώσει τη συµµετοχή του στην έρευνα. 

Αυτονόητο, τέλος, είναι ότι ο ερευνητής πρέπει να τίθεται στη διάθεση του 

υποψήφιου εθελοντή για κάθε διευκρίνιση που τυχόν θα χρειαστεί. Συναφές µε τα ως 

άνω, είναι το ζήτηµα του υπεύθυνου για τη λήψη παραπόνων από εκείνους που τελικά 

θα συµµετάσχουν. Πρέπει να είναι ανεξάρτητος και χωρίς οποιοδήποτε συµφέρον από 

τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Τέταρτο, και τελευταίο, κεφαλαιώδες ζήτηµα, στη βιοηθική αξιολόγηση, είναι 

εκείνο της χρήσης των βιολογικών δειγµάτων των εθελοντών. Αυτή οφείλει να 

διέπεται αυστηρά από τους όρους που συµφωνούνται µεταξύ του ερευνητή και του 

εθελοντή. Οι όροι αυτοί οφείλουν να εµπεριέχονται, όλοι, στο έντυπο συγκατάθεσης 

που υπογράφει ο συµµετέχων. Αν όρος της συµφωνίας είναι το βιολογικό δείγµα να 

καταστρέφεται µετά την έρευνα, πρέπει να καταστρέφεται. Αν να διατηρείται 

ανώνυµο, πρέπει να διατηρείται ανώνυµο. Αν όρος είναι να χρησιµοποιηθεί το δείγµα 

για συγκεκριµένη έρευνα, πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο γι’ αυτή την έρευνα.  

Σε κάθε περίπτωση, αν ο ερευνητής έχει τη συγκατάθεση να χρησιµοποιήσει 

δείγµατα και σε άλλες έρευνες, για την κάθε καινούρια έρευνα οφείλει να αιτείται την 



έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Αυτοί οι όροι είναι εξαιρετικά 

σηµαντικοί. Εγκλήµατα εναντίον της ανθρωπότητας έχουν συντελεστεί από 

επιστήµονες οι οποίοι θεωρούσαν ανθρώπινα βιολογικά δείγµατα ιδιοκτησία τους.  

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η βιοηθική αξιολόγηση είναι δυναµική 

διαδικασία. ∆εν πρόκειται για τυπικό έλεγχο γνωστών λίγο – πολύ παραµέτρων. 

Πρόκειται για καινούργια κάθε φορά συζήτηση προβληµάτων χωρίς έτοιµη λύση. 

Κάθε συζήτηση βιοηθικής αξιολόγησης έχει αξία µιας έρευνας µέσα στην έρευνα και 

όχι µετά από την έρευνα. Κι αυτό οι ερευνητές πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. 

Κάθε έρευνα στον άνθρωπο που αρχίζει χωρίς βιοηθική αξιολόγηση είναι ερευνητικά 

ανεπαρκής και θεσµικά απαράδεκτη. Γι’ αυτό και καταγγέλλεται από τις Εθνικές 

Επιτροπές Βιοηθικής πάραυτα. Η βιοηθική αξιολόγηση της επιστηµονικής έρευνας 

στον άνθρωπο είναι κατάκτηση της επιστήµης και υποχρέωση κάθε επιστήµονα που 

σέβεται τον εαυτό του και τους ανθρώπους που εθελοντικά κάνουν την έρευνά του 

πραγµατικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


