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Abstract: The present article deals with the application of moral principles into the research, 

researcher’s social role and the contribution of higher education to the formation of ethically 

sensitive and socially responsible young researchers. Through the analysis of the above 

issues, an attempt is made to answer the question whether the terms "ethics" and "research" 

are compatible or incompatible. From the negotiation of the matter it follows that the concepts 

of "ethics" and "research" are not only compatible but interrelated. Research without the 

application of ethical principles lacks quality, integrity, social responsibility, and becomes 

dangerous, both for the researcher and humanity. 
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Πεπίλητη: Τν παξφλ άξζξν πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο εζηθψλ αξρψλ ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν εξεπλεηήο, θαζψο θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε εζηθά επαίζζεησλ θαη θνηλσληθά 

ππεχζπλσλ λέσλ εξεπλεηψλ. Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα αλ νη έλλνηεο «εζηθή» θαη «έξεπλα» είλαη ζπκβαηέο ή 

αζχκβαηεο. Απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο πξνθχπηεη φηη νη έλλνηεο «εζηθή» θαη 

«έξεπλα» δελ είλαη απιά ζπκβαηέο, αιιά αιιειέλδεηεο. Η έξεπλα ρσξίο ηελ εθαξκνγή 

εζηθψλ αξρψλ ζηεξείηαη πνηφηεηαο, αθεξαηφηεηαο, θνηλσληθήο επζχλεο θαη γίλεηαη 

επηθίλδπλε, ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

Λέξειρ κλειδιά: εζηθή, έξεπλα, αλψηαηε εθπαίδεπζε  

Διζαγυγή 

Η εζηθή (ethics), αλ θαη θαίλεηαη κηα αθεξεκέλε έλλνηα, κηα ζεσξία ή έλαο ζχλζεηνο 

θηινζνθηθφο ζπιινγηζκφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη παληνχ. Σε νπνηαδήπνηε πξάμε 

καο ππάξρεη κηα εζηθή ζπληζηψζα. Η εζηθή ζπλήζσο νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη 

νπνίνη μερσξίδνπλ ηελ απνδεθηή απφ ηε κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά (Resnik, 2015). Πξνο 
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ηνχην, ε εζηθή αθνξά θαη ηελ έξεπλα δηφηη ηα απνηειέζκαηά ηεο έρνπλ αληίθηππν ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ωο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην 

πεδίν ηεο έξεπλαο, ε εζηθή ζεηηθφ ζα ήηαλ λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη λένη εξεπλεηέο δελ 

αξθεί κφλν λα γλσξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν, δειαδή πψο λα δηεμάγνπλ κία 

έξεπλα, αιιά θαη λα ελδηαθέξνληαη, ηφζν γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο  απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

αλζξσπφηεηα ζπλνιηθά, φζν θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο επεκεξίαο θαη ηεο παγθφζκηαο 

εηξήλεο (Pain, 2013). Υπάξρεη έλα θνηλσληθφ ζπκβφιαην (Evers, 2001) αλάκεζα ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ επηζηήκε θαη νη λέεο γεληέο εξεπλεηψλ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ 

θαηάιιεια, ψζηε λα ζέβνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Η 

ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο, ζηελ πξνψζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο έξεπλαο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ηνπ πιαλήηε. 

Πξνο ηνχην, ζην πξψην κέξνο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ αλαιχνληαη αξρηθά ηα νθέιε ηεο 

εθαξκνγήο εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη έπεηηα εμεηάδεηαη ε θνηλσληθή 

επζχλε πνπ απνξξέεη απφ ην επάγγεικα ηνπ εξεπλεηή. Σην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ιφγνο γηα 

ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ 

σο εζηθψλ θαη θνηλσληθά ππεχζπλσλ επαγγεικαηηψλ. Τέινο, ζηηο ζπκπεξαζκαηηθέο θξίζεηο 

παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη βαζηθέο ζέζεηο ηνπ άξζξνπ.  

1. Η ηθική ζηην έπεςνα 

Η εζηθή ζηε δηεμαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ζεκειησδψλ 

εζηθψλ αξρψλ ζηελ έξεπλα θαη κάιηζηα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ππάξρεη 

ζαθήο αλάγθε λα αμηνινγείηαη ην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαθάησ αξρψλ (European 

Commission, 2013). Οη βαζηθέο εζηθέο αξρέο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη νη αθφινπζεο 

(Hugh Baird College, 2016): 

 Η αξρή ηεο εθελονηικήρ ζςμμεηοσήρ. Τα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ην 

εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα εζεινληηθά, ρσξίο λα 

εμαλαγθάδνληαη.  

 Η αξρή ηεο ζςνειδηηήρ ζςναίνεζηρ. Τα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε έξεπλα θαη λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη πξφθεηηαη λα ηνπο δεηεζεί λα 

θάλνπλ, πξηλ ζπκθσλήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Σπλήζσο, δίλεηαη ζηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο λα ππνγξάςνπλ έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ έξεπλα.  
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 Η αξρή ηεο αποθςγήρ βλαβών. Ο εξεπλεηήο δελ πξέπεη λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε 

κνξθή βιάβεο ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, είηε ζσκαηηθή είηε ςπρνινγηθή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

 Οη αξρέο ηεο εμπιζηεςηικόηηηαρ θαη ηηρ ανυνςμίαρ. Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη αθελφο ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη αθεηέξνπ φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ζα είλαη 

δηαζέζηκεο ζε θαλέλαλ πνπ δελ εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ έξεπλα. Δπίζεο, ε πην 

απζηεξή αξρή είλαη απηή ηεο αλσλπκίαο ησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο δηαηεξείηαη ε 

αλσλπκία ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, αθφκε θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξεπλεηέο. Μάιηζηα, ε αξρή ηεο αλσλπκίαο ζπληζηά ηελ πην ηζρπξή εγγχεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ απνξξήηνπ.  

 Η αξρή ηεο δεονηολογικήρ ζςμμόπθυζηρ. Η εξεπλεηηθή πξφηαζε πξέπεη πξψηα λα 

εμεηαζηεί, ζρνιηαζηεί θαη εγθξηζεί απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή πξηλ μεθηλήζεη ε 

έξεπλα. Μάιηζηα, αλ θξηζεί απαξαίηεην, πξέπεη λα αλαδεηεζεί θαζνδήγεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δενληνινγηθή ζπκκφξθσζε, ε νπνία 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο 

εξεπλεηηθήο αξηζηείαο (European Commission, 2013).  

Η εζηθή ζηελ έξεπλα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Φαξαθηεξηζηηθά, ζηελ 

Δπξψπε θαηνρπξψλνληαη λνκηθά θάπνηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία είλαη ζπλαθή κε ηηο παξαπάλσ 

εζηθέο αξρέο ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, θαζψο θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (European Commission, 2013). Σε απηφ ην πιαίζην, ε εθαξκνγή ησλ 

εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπληζηά κηα ζεκαληηθή εγγχεζε γηα ηελ 

πξαγκαηηθή πξνζηαζία (ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή) ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο έξεπλαο. 

Η εζηθή ζηε έξεπλα, αλ θαη έρεη πεξηζζφηεξν εζηηάζεη ζηελ ηαηξηθή έξεπλα, είλαη ζεκαληηθή 

γηα φια ηα επηζηεκνληθά πεδία, θαζψο φια κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ εζηθά δεηήκαηα. Τα πην 

ζεκαληηθά εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα: ην ηδησηηθφ 

απφξξεην, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ε ζπκκεηνρή παηδηψλ, αζζελψλ θαη άιισλ εππαζψλ 

νκάδσλ, ε έξεπλα ζηα αλζξψπηλα έκβξπα, ε επαξθήο ελεκέξσζε, ε πηζαλή δηπιή ρξήζε ηεο 

έξεπλαο, ε έξεπλα ζηα δψα θαη ε πηζαλή επίδξαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

πεξηβάιινλ (European Commission, 2013). Δμάιινπ, ε έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη αλζξψπηλα 

ππνθείκελα δεκηνπξγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ζχλζεηα εζηθά δεηήκαηα 

(https://researchethics.ca/what-is-research-ethics/). Σαθψο, ε έξεπλα ζηηο επηζηήκεο πγείαο 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα πξνθιεζεί ζσκαηηθή βιάβε ζηα ππνθείκελα, φπσο παξελέξγεηεο απφ ηε 

δνθηκή ελφο λένπ θαξκάθνπ, αιιά θαη ε έξεπλα ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρνινγηθή βιάβε ζηα ππνθείκελα, π.ρ. απφ ηελ αλάθιεζε 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Σπλεπψο, ν θίλδπλνο βιαβψλ θαη ηα πεξίπινθα εζηθά δεηήκαηα ζα 

είλαη πάληα παξφληα ζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε φια ηα επηζηεκνληθά πεδία κε αλζξψπηλα 

ππνθείκελα. Ο εξεπλεηήο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα κεηξηάζεη ηηο δπλεηηθέο βιάβεο θαη λα 
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ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο (https://researchethics.ca/social-sciences-humanities/). Απηφ 

κπνξεί λα ην πεηχρεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εζηθψλ αξρψλ ζηελ έξεπλα, θαζψο 

ζπληζηνχλ κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεψλ ηνπο. Έηζη, ν εξεπλεηήο δελ εκκέλεη ζηνπο εξεπλεηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, αιιά 

ιακβάλεη ππφςε ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο απηψλ, ηφζν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

φζν θαη ζηελ θνηλσλία (European Commission, 2013). 

Σπλεπψο, ε εζηθή ζηελ έξεπλα έρεη ηξηπιφ ζθνπφ. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ, ν δεχηεξνο ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ν ηξίηνο ζηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ σο πξνο ηελ εζηθή ηνπο νξζφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο βαζηθέο 

εζηθέο αξρέο ηεο έξεπλαο. Γίλεηαη εκθαλέο φηη ε εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο σθειεί ηφζν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή, φζν ηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο.  

Μάιηζηα, ε εθαξκνγή εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη ηφζν ζεκαληηθή 

δηεζλψο, ψζηε πνιιέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. National Institutes of Health), 

Παλεπηζηήκηα θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο (π.ρ. American Psychological Association) έρνπλ 

πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο, θαλφλεο θαη πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ζηελ έξεπλα 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηψλ (Resnik, 2015). Δπηπιένλ, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε 

εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζεσξείηαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο έξεπλαο 

απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο. Έηζη, νη εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

έξεπλά ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ εξεπλεηηθή πξφηαζε, ε 

νπνία ζα βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο εζηθέο αξρέο ζηελ έξεπλα (European 

Commission, 2013). 

Ωζηφζν, παξά ηα νθέιε ηεο εζηθήο ζηελ έξεπλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθεηκέλσλ, ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζπρλά νη εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηελ χπαξμε εζηθψλ αξρψλ ζηελ 

έξεπλα εκπφδην γηα ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν. Αλ θαη ε εζηθή ζηελ έξεπλα φλησο ζέηεη 

εκπφδηα ζην ηη είλαη απνδεθηφ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο (European 

Commission, 2013). Αληίζεηα, ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ εζηθφ αληίβαξν ζηε δηάζεζε ηνπ 

εξεπλεηή θαη κηα απαξαίηεηε εγγχεζε ζηελ θνηλσλία φηη ν εξεπλεηήο εξγάδεηαη γηα ην θνηλφ 

θαιφ θαη φρη γηα ην ίδηνλ ζπκθέξνλ, ρσξίο λα λνηάδεηαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία. Η εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη έλαο 

ηξφπνο ππελζχκηζεο ζηνλ εξεπλεηή φηη εθηφο απφ επηζηεκνληθά είλαη θαη θνηλσληθά 

ππεχζπλνο θαη ιφγσ ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε επηζηήκε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε 

επζχλε απηή «βαξαίλεη» πεξηζζφηεξν ηνπο εξεπλεηέο παξά ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ηεο 

θνηλσλίαο. Ο καζεκαηηθφο Michael Atiyah (φπσο αλαθέξεηαη ζην Rotblat, 1999:2) γηα λα 

ηνλίζεη ηελ εηδηθή επζχλε ησλ επηζηεκφλσλ είπε: «..ππάξρεη ην δήηεκα ηεο εζηθήο επζχλεο. 

Αλ δεκηνπξγήζεηο θάηη, πξέπεη λα ελδηαθεξζείο γηα ηηο ζπλέπεηεο. Κάηη ηέηνην πξέπεη λα 

ηζρχεη γηα ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο φπσο αθξηβψο ηζρχεη γηα ηα παηδηά πνπ θέξλνπκε 
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ζηνλ θφζκν». Μάιηζηα, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο, θαζψο κέζσ απηήο πξνσζείηαη ην θνηλφ θαιφ θαη πξνιακβάλεηαη 

ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ βιαβψλ (Resnik, 2015). Πξνο ηνχην, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε 

θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή. 

1.2. Η κοινυνική εςθύνη ηος επεςνηηή 

Οη εξεπλεηέο ζπληζηνχλ κηα ηδηαίηεξε επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθέο επζχλεο 

ηφζν «εζσηεξηθέο» φζν θαη «εμσηεξηθέο». Οη «εζσηεξηθέο» επζχλεο αθνξνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή απέλαληη ζηελ επηζηήκε ηνπ λα δηεμάγεη ηελ έξεπλα 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ελψ νη 

«εμσηεξηθέο» επζχλεο αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή επζχλε πνπ έρεη ν εξεπλεηήο απέλαληη ζην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο (Pain, 2013). Σήκεξα, ε εζηίαζε απφ ηηο «εζσηεξηθέο» επζχλεο ησλ 

εξεπλεηψλ έρεη κεηαθεξζεί ζηηο «εμσηεξηθέο», θαζψο είλαη αλαγθαίν νη εξεπλεηέο φισλ ησλ 

επηζηεκψλ (θπζηθψλ, θνηλσληθψλ, αλζξσπηζηηθψλ) λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθά 

επαίζζεηνη, κηαο θαη απηή ε θνηλσληθή επζχλε απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηξίηε δηάζηαζε 

ηεο επζχλεο ησλ εξεπλεηψλ, κεηά ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαη αθνξά ζηε δηεμαγσγή 

θαηλνηφκσλ εξεπλψλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πνιιψλ θξίζηκσλ θαη παγθφζκησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ (Pain, 2013). Πξφθεηηαη γηα ηε ζπιινγηθή επζχλε πνπ κνηξάδεηαη φιε ε 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο πλεπκαηηθέο θαη 

πιηθέο πεγέο ηεο γηα λα επηιχεη ζχλζεηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη λα εμππεξεηεί ην θνηλφ 

θαιφ θαη φρη ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα ησλ εξεπλεηψλ (Frankel, 1994). Η επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσλίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε θνηλσλία επεξεάδεηαη άκεζα απφ 

ηε δνπιεηά ησλ εξεπλεηψλ (Bird, 2014). Αξρηθά, ε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο επεξεάδεη άκεζα 

ηα ππνθείκελά ηεο, δειαδή ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα, ελ ζπλερεία ην πεξηβάιινλ θαη ηέινο ηα 

απνηειέζκαηα - νη εθαξκνγέο ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή/θαη αξλεηηθά 

νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηε δσή ζηνλ πιαλήηε. Σε απηφ ην πιαίζην, ζπληζηά 

ζεκειηψδε εζηθή αξρή γηα ηνλ εξεπλεηή λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δνπιεηάο 

ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Frankel, 1994). Έηζη, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εζηθή ζηελ έξεπλα θαη ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα 

πξνβιέπεη ηνπο δπλεηηθνχο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο ηεο δνπιεηάο ηνπ, ηδηαίηεξα απηνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο θαη λα απνθεχγεη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ ελέρεη πηζαλέο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο 

παξνχζεο θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο. Σπλεπψο, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ 

εξεπλεηψλ αλήθεη ε επηβνιή νξίσλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο φηαλ ηα απνηειέζκαηά ηεο 

απνηεινχλ αξλεηηθή ρξήζε ηεο επηζηήκεο (Bird, 2014). Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Hans A. Bethe, ελφο 

λνκπειίζηα θπζηθνχ, ν νπνίνο αξλήζεθε ελ θαηξψ εηξήλεο λα θαηαζθεπάζεη κηα βφκβα 

πδξνγφλνπ (http://research-ethics.net/topics/social-responsibility/#background). 
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Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζπρλά έρνπλ δηπιή ρξήζε, 

δειαδή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επεξγεηηθή ρξήζε, φπσο ε πξνάζπηζε ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ή γηα επηβιαβή ρξήζε, φπσο ε 

θαηαζθεπή φπισλ (http://research-ethics.net/topics/social-responsibility/#summary). 

Βέβαηα, ε επηβνιή νξίσλ ζηελ έξεπλα δελ ζεκαίλεη φηη ζπληζηά ηξνρνπέδε ζηελ απηνλνκία 

θαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ εξεπλεηή. Αληίζεηα, ε ειεπζεξία πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

επζχλε ηνπ εξεπλεηή απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, ζην πεξηβάιινλ, ζηηο κειινληηθέο 

γεληέο θαη λα κελ θαηαιήγεη ζε ειεπζεξηφηεηα. Δπηπξνζζέησο, ε θνηλσληθή επζχλε ησλ 

εξεπλεηψλ ιακβάλεη ηε κνξθή ινγνδνζίαο απέλαληη ζηελ θνηλσλία κε απνηέιεζκα ε 

θνηλσλία λα ρξεκαηνδνηεί ηελ έξεπλα θαη λα επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηψλ 

(Ziman, 1998). Έηζη, απφ ηε κηα πιεπξά, νη εξεπλεηέο είλαη ππφινγνη ζηελ θνηλσλία γηα ηε 

δνπιεηά ηνπο, θαη θπξίσο γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο, κε ηα νπνία νθείινπλ πξσηίζησο λα 

ππεξεηνχλ ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ παγθφζκηα εηξήλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θνηλσλία έρεη θάζε λφκηκν ελδηαθέξνλ λα γλσξίδεη, αιιά θαη λα ειέγρεη ην είδνο ηεο γλψζεο 

πνπ παξάγεηαη, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ αλεμαηξέησο έρνπλ απξφβιεπηεο επηπηψζεηο. Αθελφο, κπνξεί λα ιχζνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ λέα (Coulmas, 2013). Σπλ ηνηο άιινηο, ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ εξεπλεηψλ εληάζζεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαθχιαμε 

ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο αθχπληζεο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ν θίλδπλνο 

ρεηξαγψγεζεο θαη παξαπιάλεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο εηο βάξνο ηεο θαιήο ρξήζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ θνηλσλία (Bird, 2014). 

Σπλεπψο, ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή αθνξά ζηε δηεμαγσγή ππεχζπλεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο, ε νπνία «νξίδεηαη σο ε πξάμε επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε αθεξαηφηεηα. 

Πεξηιακβάλεη ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαζηεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ 

θαλφλσλ θαη εζηθψλ αξρψλ ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα» (https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-10-019.html) 

θαη νθείιεη λα παξάγεη γλψζε πνπ λα εμππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ, ηε βησζηκφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ πιαλήηε. Οη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ππαθνχλ ζηνπο λφκνπο, φπσο φινη νη 

πνιίηεο, θαη λα δνπιεχνπλ αθνινπζψληαο ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο πνπ ζέηεη 

ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Με άιια ιφγηα, νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ 

«εζσηεξηθή» θαη ηελ «εμσηεξηθή» επζχλε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ 

θνηλσλία αληίζηνηρα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε πνηφηεηα ηεο έξεπλαο φζν θαη ε 

θνηλσληθή ηεο απνζηνιή.  

Έλαο ζεζκφο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

επηζηεκφλσλ ψζηε λα γίλνπλ θνηλσληθά ππεχζπλνη θαη εζηθά επαίζζεηνη είλαη απηφο ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (http://research-ethics.net/topics/social-responsibility/#discussion). Οη 

θνηηεηέο είλαη απαξαίηεην λα απνθηήζνπλ ελεκεξφηεηα ζρεηηθά κε ηηο εζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, αιιά θαη ηε θνηλσληθή επζχλε πνπ ζπλνδεχεη 

ην επάγγεικα ηνπ εξεπλεηή, κε απνηέιεζκα λα είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίδνπλ ηα εζηθά 
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δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαη λα απνθεχγνπλ πηζαλνχο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο. Με βάζε 

ηα πξναλαθεξφκελα, ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή επζχλε ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηελ εθαξκνγή εζηθψλ αξρψλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

2. Η ζςμβολή ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ ζηη διαπαιδαγώγηζη ηθικά 

εςαίζθηηυν και κοινυνικά ςπεύθςνυν επεςνηηών 

Οη αξρέο ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηάο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο, ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο ζπλνιηθά, νθείινπλ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ επηζηεκφλσλ (Hansen, 2006). Έηζη, ηα Παλεπηζηήκηα ζπληζηνχλ 

ηα πιένλ αξκφδηα ηδξχκαηα γηα λα δηδάμνπλ ζηνπο ελ δπλάκεη εξεπλεηέο απηέο ηηο αξρέο θαη ε 

επζχλε ηνπο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Η παλεπηζηεκηαθή εκπεηξία πνπ απνθνκίδνπλ νη 

θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηε ζηάζε ησλ 

θαζεγεηψλ απέλαληη ζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ απφ ηα αληίζηνηρα 

καζήκαηα εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ έξεπλα ζα αζθήζνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα. Σε 

απηφ ην πιαίζην, ε ζπκβνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε εζηθά επαίζζεησλ θαη 

θνηλσληθά ππεχζπλσλ εξεπλεηψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο θαη νθείινπλ ηδηαίηεξα ζηα 

κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ λα θέξλνπλ ηνπο λένπο 

εξεπλεηέο αληηκέησπνπο κε ακθηιεγφκελα εζηθά δεηήκαηα, πνπ ίζσο αληηκεησπίζνπλ 

κειινληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα, εκθπζψληαο ηνπο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο (https://www.upf.edu/pcstacademy/_docs/cosce_en_02.pdf).  

Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, λα αλαπηχμνπλ νη λένη επηζηήκνλεο, κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο, έλα επαξθέο γλσζηηθφ ππφβαζξν ζηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ζσζηήο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο απηψλ ησλ αξρψλ. Αλ θαη 

φινη νη άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ θάπνηεο θνηλέο εζηθέο αξρέο, ηηο εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ηηο αμίεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ. Τα εζηθά δεηήκαηα είλαη ηφζν πεξίπινθα 

θαη ζχλζεηα ψζηε νη αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θάζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνθχςεη. 

Έηζη, νη λένη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο νξζέο απνθάζεηο θαη λα 

δξνπλ εζηθά ζε θάζε πεξίζηαζε (Resnik, 2015). 

Δπηπξνζζέησο, ηα Παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ εζηθά 

ηνπο λένπο εξεπλεηέο ψζηε λα κελ δηαπξάηηνπλ επηζηεκνληθέο παξαβάζεηο, θαζψο απηέο νη 

πξαθηηθέο βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ αμηψλ θαη κπνξνχλ λα 

ππνλνκεχζνπλ θαη λα βιάςνπλ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν (European Commission, 2013). Η 

επηζηεκνληθή παξάβαζε «πεξηιακβάλεη ηελ απφ ακέιεηα ή ζθφπηκε θαηαζθεπή (δεκηνπξγία 

δεδνκέλσλ ή απνηειεζκάησλ), ηελ πιαζηνγξάθεζε (αιιαγή ή εζθαικέλε αλαθνξά 

δεδνκέλσλ ή ηνλ αθαηάιιειν ρεηξηζκφ  ησλ πεηξακάησλ) θαη ηε ινγνθινπή (ρξήζε ηδεψλ θαη 

ιέμεσλ ρσξίο επαξθείο αλαθνξέο)» (φ.π.:2). Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο, εθηφο απφ 
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αληηεπηζηεκνληθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ, ζπληζηνχλ θαη αλήζηθε πξάμε, ε 

νπνία κπνξεί λα επηθέξεη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, κεηψλνληαο ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο θνηλήο γλψκεο ζηελ επηζηήκε θαη θαηαζπαηαιψληαο αδίθσο ρξφλν θαη 

ρξήκαηα (Resnik, 2015).  

Σπλ ηνηο άιινηο, νη ελ δπλάκεη εξεπλεηέο ζεηηθφ ζα ήηαλ λα εθπαηδεχνληαη παξάιιεια 

ζρεηηθά κε ηηο «εζσηεξηθέο» θαη ηηο «εμσηεξηθέο» ηνπο επζχλεο, θαζψο ζπρλά απηέο 

ζπγθξνχνληαη θαη νη λένη εξεπλεηέο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη λα 

ζέηνπλ ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο πάλσ απφ ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

θαξηέξαο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθηήζνπλ ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε ζηελ παγθφζκηα 

δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο θαη λα επηδηψθνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ (Pain, 2013).  

Πνιιά Παλεπηζηήκηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Η.Π.Α. δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εζηθή ζηελ έξεπλα. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξψπε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ ηδέα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ εξεπλεηψλ ψζηε λα 

εηζάγνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ εζηθή ελεκεξφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

επηζηεκφλσλ (Bird, 2014). Μάιηζηα, ζηνλ Δπξσπατθφ Φψξν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο δίλεηαη 

έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ εξεπλεηψλ θαη νη Υπνπξγνί Παηδείαο 

θαινχλ ηα Παλεπηζηήκηα λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Δπίζεο, νη Υπνπξγνί Παηδείαο 

δεηνχλ, ζρεδφλ εδψ θαη δχν δεθαεηίεο, απφ ηα παλεπηζηήκηα λα απμήζνπλ ηε ζπλάθεηα ηεο 

έξεπλαο κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαζψο θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

(Berlin Communiqué, 2003). Σπλάκα, ζην Αλαθνηλσζέλ ηνπ Μπέξγθελ ηνλίδεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ εξεπλεηψλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ θαη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Bergen Communiqué, 

2005). Παξαηεξείηαη, ζπλεπψο, φηη πξνσζείηαη ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ κε 

γλψκνλα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη επεκεξία.  

Φξεηάδεηαη, δειαδή, εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα είλαη επαξθψο 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζχλζεηα εζηθά δηιήκκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ην ξφιν ηνπο ζηελ 

θνηλσλία σο επαγγεικαηίεο αιιά θαη σο πνιίηεο. Τα Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ησλ 

Η.Π.Α έρνπλ εηζάγεη γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα εζηθήο θαη θνηλσληθήο 

επζχλεο ζηελ έξεπλα, εθηφο απφ απηά πνπ αθνξνχλ ακηγψο ηελ επηζηήκε, ψζηε νη λένη 

εξεπλεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κειινληηθήο 

δνπιεηάο ηνπο (Bird, 2014).  

Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ παξαηίζεληαη ζην ζεκείν απηφ παξαδείγκαηα Παλεπηζηεκίσλ 

πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα εζηθήο ζηελ έξεπλα, ζπλήζσο δηεπηζηεκνληθά, γηα ηελ εζηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ. Σπγθεθξηκέλα, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge 

πξνζθέξεη ην κάζεκα «Research ethics» γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξέο πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο ζηελ έξεπλα θαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε εζηθά 

δηιήκκαηα θ.α. (https://www.training.cam.ac.uk/course/ssrmc-resethcs). Δπίζεο, ην 
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Παλεπηζηήκην ηνπ Rochester πξνζθέξεη ην κάζεκα «Ethics and Professional Integrity in 

Research» γηα ηνπο πξσηνεηείο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο κεηαδηδαθηνξηθνχο 

ππφηξνθνπο (https://www.urmc.rochester.edu/education/graduate/professional-

development/research ethics/research-course.aspx). Σπλάκα, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan 

πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ ππεχζπλε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε πξνπηπρηαθφ, 

κεηαπηπρηαθφ θαη κεηαδηδαθηνξηθφ επίπεδν, αιιά θαη αληίζηνηρα δηαδηθηπαθά καζήκαηα γηα 

ηνπο εξεπλεηέο (http://research-compliance.umich.edu/responsible-conduct-research-rcr-

training). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνηηεηέο φισλ ησλ επηζηεκψλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ νιηζηηθή 

εθπαίδεπζε θαη λα γλσξίζνπλ ηφζν ηηο «εζσηεξηθέο» φζν θαη ηηο «εμσηεξηθέο» ηνπο επζχλεο.  

Σπλεπψο, ν ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκηνπξγία εζηθψλ θαη 

θνηλσληθά ππεχζπλσλ εξεπλεηψλ είλαη θαζνξηζηηθνί. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, νη λένη 

εξεπλεηέο απνθηνχλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ 

πνξεία ηεο θαξηέξαο ηνπο (http://research-ethics.net/introduction/why/#knowledge) θαζψο θαη 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπγθξνχζεηο ησλ «εζσηεξηθψλ» θαη «εμσηεξηθψλ» ηνπο επζπλψλ. 

Δπίζεο, ζα είλαη ηθαλνί λα πξνβιέπνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

ηνπο, λα βάδνπλ φξηα ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, αλ θξηζεί απαξαίηεην, θαη λα ειέγρνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, εληζρχεηαη ε 

θνηλσληθή ηνπο ζπλείδεζε, ε αθεξαηφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο έξεπλαο. Απνθεχγνληαη νη 

επηζηεκνληθέο παξαβάζεηο, ε αξλεηηθή ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη νη 

δξάζεηο πνπ αληηηίζεληαη ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Οη 

πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ απαηηνχλ νη 

λέεο γεληέο εξεπλεηψλ λα είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλεο θαη ηα Παλεπηζηήκηα νθείινπλ, απφ 

ην ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσλία, λα αλαιάβνπλ λα εθπιεξψζνπλ επηηπρψο απηή ηελ απνζηνιή. Η 

εζηθή θαη θνηλσληθά ππεχζπλε δηαπαηδαγψγεζε ησλ εξεπλεηψλ αγγίδεη θαη ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο απνζηνιήο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο: ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πξνο ηελ θνηλσλία. 

3. Σςμπεπαζμαηικέρ κπίζειρ 

Σηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε άκεζε επίδξαζε πνπ έρεη ε πξφνδνο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα εζηθά 

δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ επηηάζζνπλ ηελ εθαξκνγή εζηθψλ αξρψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

θαη ε δηνρέηεπζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο ζηελ ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σε 

απηφ ην πιαίζην, νη εξεπλεηέο φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπλ, κέζσ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο 

ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη λα εθπιεξψλνπλ επζπλεηδήησο ηελ θνηλσληθή ηνπο απνζηνιή.  

Η εζηθή θαη θνηλσληθά ππεχζπλε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο 

παξάκεηξνη, θαζψο απνηεινχλ δείθηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 
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αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηηο επηζηεκνληθέο παξαβάζεηο, φζν θαη γηα ηελ αξλεηηθή 

ρξήζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ αλζξσπφηεηα.  

Οη εξεπλεηέο, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ην νπνίν έρεη άκεζε 

επίπησζε ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, νθείινπλ λα ζπλδπάδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

«εζσηεξηθέο» κε ηηο «εμσηεξηθέο» ηνπο επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ζε πξνζηάηεο 

ηεο αλζξψπηλεο αμίαο θαη φρη ζε κε επηηπρεκέλνπο δηαρεηξηζηέο ηεο, νξκψκελνη απφ ηδηνηειή 

θίλεηξα. Τα Παλεπηζηήκηα απνηεινχλ ηνλ πιένλ αξκφδην ζεζκφ γηα λα εκθπζήζνπλ ζηνπο 

λένπο εξεπλεηέο ηελ αμία, ηηο κεζφδνπο θαη ηα νθέιε ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.  

Σπλεπψο, ε επηζηεκνληθή γλψζε έρεη κεγάιε δχλακε θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ηαπηφρξνλα 

πνηθίια νθέιε θαη πνιινχο θηλδχλνπο ζηελ αλζξσπφηεηα. Η εζηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ην 

θχξην αληίβαξν απέλαληη ζε δπλεηηθνχο θηλδχλνπο θαη θαηαιπηηθφ κέζν εμαλζξσπηζκνχ ηεο 

επηζηήκεο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Russell- Finstein (1955) νη 

εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα ζπκνχληαη ηελ αλζξσπηά ηνπο θαη ηίπνηα άιιν. Ο Hansen πξνζζέηεη 

(2006:84) φηη «αλ ην επηηχρνπλ, ηφηε κπξνζηά ηνπο ζα αλνηρζεί έλαο λένο παξάδεηζνο, ελψ αλ 

απνηχρνπλ, ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηνλ θίλδπλν ηνπ παγθφζκηνπ ζαλάηνπ». Η εζηθή 

νθείιεη πάληνηε λα είλαη ην αζθαιέο θαηαθχγην ηεο επηζηήκεο.  

Δλ θαηαθιείδη, ε εζηθή ζπληζηά έλλνηα απνιχησο ζπκβαηή κε απηή ηεο έξεπλαο θαη, κάιηζηα, 

ε εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο απηήο απνηειεί 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο έξεπλαο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνηφηεηάο ηεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο (European Commission, 2013). 

Πξνο ηνχην «ε εζηθή ζηελ επηζηήκε ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη κε ηελ ίδηα αθαδεκατθή 

απζηεξφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη ζάξξνο, φπσο ζηα ππφινηπα επηζηεκνληθά πεδία» (Evers, 

2001:89) δηφηη νη πξνεθηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ρψξν αιιά έρνπλ επξχ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη θαη’ επέθηαζε ζε θάζε 

κέινο απηήο.  
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