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ΉθοςΉθος καικαι ΗθικήΗθική
• Η λέξη Ήθος στην αρχική της μορφή εμφανιζόταν σαν έθος, 

από την λέξη αυτή προέρχεται η λέξη έδος.
• Έδος = κατοικία θεών, θρόνος, θεμέλιο
• Από την λέξη αυτή έχουμε την λέξη:
• Είδος (με ψιλή και περισπωμένη) = κάλλος, ιδιαίτερος

τρόπος ενέργειας, μορφή, σχήμα.
• Είναι το ήθος κάτι που εξαρτάται από τις συνθήκες

διαβίωσης ή την εποχή μέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος, ή
είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτά;

• Είναι το Κάλλος, αποτέλεσμα ενός οποιουδήποτε Έρωτα ή
είναι το δημιούργημα του Έρωτα, όπως αυτός εκφράζεται
μέσα από την άποψη της Διοτίμας, αγαπημένης δασκάλας
του Σωκράτη, στο Συμπόσιο του Πλάτωνα? 

• Ο Ηράκλειτος λέει..."Ήθος, τω ανθρώπω δαίμων" που στα
σύγχρονα ελληνικά μεταφράζεται, "Θεός για τον άνθρωπο
είναι το Ήθος".



Ήθος και Ηθική
• Σ' αυτόν τον καινούριο κόσμο ερχόμαστε με τον θείο νόμο μέσα μας, 

έναν οδηγό, το Ήθος, που μας συνδέει με την πηγή μας και μας ορίζει
αυτό που θα πρέπει να δημιουργήσουμε στον κόσμο της ύλης και που
απαιτεί να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το Έδος, το θείο θεμέλιο, 
και το κάλλος.

• Να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το Έδος, σημαίνει να
συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το Είδος μας. Και όταν οι άνθρωποι
κατορθώνουν να συμφωνήσουν τον τρόπο ζωής τους με αυτό που τους
υπαγορεύει το Είδος τους, τότε έχουμε την ανάπτυξη της Συν‐είδησης
τους. 

• Το Έθος, Είδος, Ήθος εδράζει μέσα μας, απεικονίζεται στην δομή του
κυττάρου μας, αν και δεν δρούμε πάντα σύμφωνα με αυτό, είτε γιατί
δεν το αντιλαμβανόμαστε είτε γιατί κάνουμε ότι δεν το
αντιλαμβανόμαστε. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε α‐συν‐είδητοι.

• Η λέξη Ηθική εκφράζει ακριβώς και αυτές τις παρεκλήσεις από τον
φυσικό νόμο ή Ήθος. Η λέξη ηθική είναι σύνθετη και προέρχεται απο
την λέξη ήθος και την λέξη εικάζω= ομοιάζω. 



Ηθική και Βιοηθική
• Έτσι η Ηθική δεν εκφράζει πάντα το Ήθος, αντίθετα πολύ συχνά έχει εντελώς

αντίθετη έννοια. Είναι γνωστό ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα ακόμα και
ενάντια στην φύση, έχουν γίνει για λόγους ηθικής. (π.χ η βιομηχανική και
οικονομική ανάπτυξη που έγινε για να θρέψει εκατομμύρια ανθρώπων σε
όλον τον κόσμο, κατέληξε σε βάρος της φύσης και κατ' επέκταση και σε βάρος
της υγείας του ανθρώπου, αλλά και οι δημόσιοι, μέχρι θανάτου, λιθοβολισμοί
γυναικών που θεωρήθηκαν μοιχές ή ανήθικες, και κάποτε ήταν συνηθισμένο
θέαμα ακόμη και στις ευρωπαϊκές χώρες ενώ τώρα απαντώνται κυρίως σε
κάποιες ισλαμικές χώρες, ήταν και είναι έλλειψη ήθους).

• Ο ορισμός της βιοηθικής πηγάζει από τις ελληνικές λέξεις «βίος» και «ηθική», 
και έχει ως σημείο εκκίνησής της τον Van Rensselaer Potterο οποίος θεωρείται
ο πατέρας της βιοηθικής με την αναφορά της λέξης για πρώτη φορά στο
βιβλίο του το 1971 «Bioethics: A Bridge to the future».

• Οι βασικές αρχές της Βιοηθικής είναι:
– Σεβασμός της Αυτονομίας (respect of autonomy)
– Μη βλάβη συνανθρώπου (Non‐maleficence)
– Ευεργεσία (Benefince)
– Δικαιοσύνη (Justice).

• Βιοηθική είναι ο κλάδος εκείνος της επιστήμης που ασχολείται με τα ηθικά
προβλήματα που προέκυψαν από τις νέες ανακαλύψεις της Βιολογίας και τις
εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής και συνίσταται στην προσπάθεια
αποφυγής μη αντιστρεπτών καταστάσεων που σχετίζονται με τον χειρισμό του
γενετικού υλικού.



Γιατί Ηθική στην Έρευνα;
• Μεθοδολογία

– Το δείγμα πληθυσμού μπορεί να επηρεάζονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα τους

– Η επιλογή του δείγματος μπορεί να προκαλεί κοινωνικό ή
φυλετικό αποκλεισμό

– Ο τρόπος χειρισμού των συμμετεχόντων να προκαλεί
βλάβες ή ένα πείραμα να προκαλεί βλάβες στο
περιβάλλον

• Εργαλεία
– Νέα Φάρμακα
– Τοξικές Ουσίες
– Ψυχολογική φόρτιση

• Παρεμβάσεις στον άνθρωπο, ζώα, φυτά, περιβάλλον
• Όφελος της Έρευνας (κοινωνικό, ανθρωπιστικό, 

ιατρικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, κ.α.)



Η Σύμβαση του Οβιέδο
• Τα κράτη‐μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέταξαν στο Οβιέδο

(Oviedo) το 1997 τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων και
της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπινου Όντος σε σχέση με τις εφαρμογές της
Βιολογίας και της Ιατρικής. Η Σύμβαση επεκτάθηκε στο Παρίσι το 1998 με
άρθρα που αφορούν στην κλωνοποίηση. Η σύμβαση αυτή έχει κυρωθεί
με σχετικό Νόμο το 2001 από την Κυπριακή Δημοκρατία (Ν. 31(ΙΙΙ)/2001).

• Ενδεικτικά παρατίθενται τα πιο σημαντικά άρθρα που σχετίζονται με τη
διασφάλιση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.
– «Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρεμβολή με σκοπό τη δημιουργία

ανθρώπινου όντος γενετικά όμοιου με άλλο ανθρώπινο ον, ζωντανού ή
νεκρού», Άρθρο 1. 

– «Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά
την υγεία του», Άρθρο 10.

– «Απαγορεύεται κάθε είδους διάκριση εναντίον ατόμου με βάση
κληρονομικά του χαρακτηριστικά», Άρθρο 11.



Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου
• Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ), που ιδρύθηκε το 2001 και

λειτούργησε το 2002 με βάση τον νόμο. Είναι ανεξάρτητο σώμα που αποτελείται
από 13 μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τετραετή
θητεία.

• Επίσης είναι πολυθεματική επιτροπή καθότι σύμφωνα με τον Ν.150 (Ι)/2001   
αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών, 
νομικών και κοινωνικών επιστημών (4 άτομα), ιατρικών και βιολογικών
επιστημών (4 άτομα). Επίσης, από οποιαδήποτε άλλη επιστήμη ή επάγγελμα ή
που έχουν διακριθεί σε οποιοδήποτε τομέα ή δραστηριότητα για την προσφορά
τους (4 άτομα). Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ επιλέγεται από οποιαδήποτε από τις
κατηγορίες επιστημόνων που αναφέρονται πιο πάνω.

• Η ΕΕΒΚ έχει προχωρήσει στη σύσταση 3 Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης
Ερευνητικών Προγραμμάτων που αποτελούνται από 9 Μέλη έκαστη, με θητεία 2 
χρόνια.

• Αποστολή της ΕΕΒΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) του Νόμου 150 (Ι)/2001 είναι: η
διαρκής παρακολούθηση, έρευνα, συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των
θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, πρόοδο
και εφαρμογή των επιστημών της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της
γενετικής και της φαρμακευτικής καθώς επίσης την ανθρώπινη παρέμβαση στη
βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο και τη διερεύνηση των
ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών διαστάσεων
τους.



Η Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων
• Σύμφωνα με τους Κώδικες Πρακτικής και με βάση την

εξουσία που χορηγείται στην ΕΕΒΚ από τον Νόμο 150 
(Ι)/2001 η ΕΕΒΚ προχώρησε στην σύσταση τριών
Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης:

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας,
• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών

Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την Κλινική Έρευνα στα
Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης, και

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας
και Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την
Κλινική Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.

• Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από 9 μέλη έκαστη
τα οποία διορίζονται από την ΕΕΒΚ για διετή θητεία. 
Ρόλος των ΕΒΑ είναι η αξιολόγηση ερευνητικών
προγραμμάτων



Η Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων

• Γίνεται κατ’ αρχήν γνωμοδότηση κατά πόσον μια
ερευνητική πρόταση χρήζει αξιολόγησης από την
ΕΕΒΚ ή μη.

• Εάν χρήζει παραπέμπεται στην αρμόδια για το
θέμα Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ)

• Η ΕΒΑ αφού εξετάσει την ερευνητική πρόταση, 
μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις, ώστε να
μπορέσει να την εγκρίνει ή ακόμη και να την
απορρίψει.

• Η όλη διάρκεια της διαδικασίας παίρνει 30‐60 
ημέρες ανάλογα με την πρόταση.


